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 صنعي نشاط بمعنى الفن:  عاشرةالمحاضرة ال

 ، مادته تنظٌم أعادت خاصة صٌاغة فصاغه اإلنسان أنتجه نتاج أو عمل هو:  الفن       

 هو مالحظته ٌمكن ما وأول. الطبٌعً وجودها فً تتخذها ال هٌئة اتخذت حتى عناصره وتشكٌل

 بالعناصر تمدها الطبٌعة أن: قال حٌن" لوجنٌوس" ٌبٌنه فرق ،وهو والطبٌعة الفن بٌن الفرق

 التشكٌل على وقدرته االنسان تدخل هو الفن أساس إن.  العناصر هذه فٌنظم(  الفن ) واما

 ٌتدخل آن قبل هً كما األشٌاء وجود بها فنعنً الطبٌعة كلمة نستعمل حٌن ،وآما واإلخراج

 .  التنظٌم بإعادة االنسان

 العملٌة الفنون وبٌن الرفٌعة الجمٌلة الفنون بٌن ٌجمع والفن الطبٌعة بٌن التفرٌق وهذا      

 او الشعر أو الرسم فن: نقول فكما الفن لكلمة الٌومٌة حٌاتنا فً نستعمله كما وهذا ، النفعٌة

 التشابه بتذكر ٌفٌدنا بل منه ضٌر ال وهذا الطبخ وفن الحٌاكة وفن التجارة فن:  نقول الموسٌقى

 للفن استعملت قد art الفن ان ذلك فروق من بٌنهما ما من الرغم على والرفٌع النفعً الفنٌن بٌن

 . الرفٌع للفن تستعمل ان قبل النفعً

 فً بها تحتفظ تزال ال تسمٌة وهً   artisanالماهر الصانع من مشتق artist الفنان ان       

 الخاصٌة فٌها تتحقق النفعٌة الفنون فان ولذلك  arts and crates والصنائع الفنون: قولنا مثل

 وعناصره الكون مادة فً االنسان من تدخل فهً الرفٌعة الفنون فً توجد التً نفسها االولى

 . الشخصً وذوقه الخاصة مهارته مستعمال اخراجها وٌعٌد بشكل

 التبدٌل و ، الطبٌعة فً االنسان من تدخل هو بل" الطبٌعة" غٌر الفن ان نرى تقدم مما        

 النفعً الفن ٌأتً شابه ما و الحدٌد و كالخشب الطبٌعة فً المواد فٌوجد ، تنظٌمها اعادة و فٌها

 المدٌة و الكرسً نصنع كما الرفاهٌة و الراحة وألجل حاجاتنا قضاء فً تنفعنا اشٌاء لنا ٌصنع

 . االنسانٌة المصنوعات من ذلك غٌر او اللحم لتقطٌع

 اضافٌا الجمٌل جانبها فً انها اال الفن بمٌسم تتسم المصنوعة االشٌاء هذه ان من الرغم على و

 . النفعً الفن هو وهذا اجله من صنعت الذي ألدائها ضروري غٌر

 الفن" ان الجواب و ؟" الرفٌع الفن" و"النافع الفن" بٌن الفرق ما ، هو سؤال ٌتبادر ولذلك     

 لكً المدٌة و علٌه لنجلس مثال الكرسً منفعة تحقٌق الى التوصل أي غرض الى وسٌلة" النافع

 ...  هكذا و بها نقطع

 نستعمل ال فنحن.  ذاته حد فً غرض هو بل اخر لشًء ٌستعمل فال الرفٌع الفن واما      

 منهما كال تتخذ بل اخر عملً غرض أي بهما تحقق او علٌها نجلس لكً التمثال او مثال اللوحة

 تحقق وحده وهذا الٌة النظر بمجرد الخاصة متعتنا تحقق و ، فٌه نتأمل و الٌة ننظر هو اجله من

 فهو الرفٌع الفن اما و متعة الى وسٌلة هو النفعً الفن فان وبهذا.  صنع اجله من الذي الغرض
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 كنه لنا بٌن الذي هو_  منها االنسان موقف و الطبٌعة الى العودة فان بهذا و_  المتعة عٌن

 . الرفٌع الفن الى النظر مجرد من تحصلها التً المتعة

ان الفن عبارة عن نشاط معٌن ، ألنه ال ٌمكن ان ٌكون ثمة فن حٌث ال تكون هناك صناعة       

 .  ( 1183 – 1971 دٌالكروا أوجٌن فٌكتور فردٌناند، وهذا هو رأي الفنان الفرنسً )  

( فانه ٌقرر ان الفن بالمعنى الواسع للكلمة ، انما هو عبارة عن عملٌة  اما ) شارل اللو      

التحوٌر أو التغٌٌر ، التً ٌدخلها االنسان على مواد الطبٌعة . وبهذا المعنى ٌشمل لفظ الفن شتى 

الفنون المٌكانٌكٌة والصناعٌة ، والتطبٌقٌة . والعنصر المشترك الذي ٌقرب هذه الفنون من 

ة ، هو الصناعة ، او االنتاج . ولكن كلما ابتعدت هذه الفنون عن آلٌة الصناعة ، الفنون الجمٌل

فإنها تدنو من الفنون الجمٌلة . وعلٌه البد لهذه الفنون من ان تنطوي على ابداع خٌالً وترف 

، وفاعلٌة نزٌهة ، ورمزٌة ال شعورٌة ، او شعورٌة ، ونزوع غٌر مقٌد كمالً ، واٌهام ارادي 

 ب ، أو المتعة أو اللهو . نحو اللع

 فالسفة عند الجمٌلة والفنون اآللٌة او الصناعٌة الفنون بٌن تفرقة شبه هناك كان انه ٌبدوو       

 اعلى بأنها الصناعٌة الٌدوٌة الفنون عن الجمٌلة الفنون تمٌزت افالطون عصر فمنذ،  الٌونان

 طبقتٌن الى المجتمع النقسام نتٌجة للعبٌد متروكا كان الذي الٌدوي على تعتمد ال ألنها القٌمة فً

،  الجسمانً المجهود ذات الٌدوٌة باألعمال تقوم وطبقة العقلً والنظر الفراغ لها ٌتوفر طبقة، 

 جسمانً مجهود او ٌدوٌة مهارة تتطلب ال التً الجمٌلة الفنون الى الفالسفة نظر فقد هنا ومن

 اقرب انها هً الصناعٌة الفنون عن ٌمٌزها ما اهم وكان،  الصناعٌة الفنون عن مختلفة نظرة

 المواطن وثقافة تربٌة فً مهما دورا لها ان كما،  االلهام عن ناتجة وانها الفلسفً النظر الى

 من والرقص والموسٌقى الشعر لفنون ما مثال النجارة او الحدادة او الحٌاكة لفن ٌكن فلم،  الحر

 كلمة وارسطو افالطون استخدم فقد لذلك،  القدٌم الرومانً او الٌونانً المواطن تربٌة فً قٌمة

 0 اآللٌة الفنون عن لها تمٌٌزا الفنون من النوع هذا على للداللة المحاكاة

 البدائً ٌستعمله الذي(  السٌف او القناع) ٌكون قد انه مثال( دٌوي جون) رأي فحسب       

 فنٌة قٌمة ذو فنً عمل نستعمله ال الذٌن نحن نظرنا فً ولكنه لمنفعة مستخدما صناعٌا عمال

 موقفنا الى او نحن نظرتنا الى ٌرجع انما الصناعً والعمل الفنً العمل بٌن فالفرق اذا،  عالٌة

 الى بالطبع ٌؤدي وهذا،  اخرى تارة تأملٌا موقفا ٌكون وقد تارة عملٌا موقفا ٌكون فقد،  تجاهه

 فنٌٌن عملٌن الى ٌتحوال ان نلبسه الذي الحذاء او الماء فٌها نشرب الذي لإلناء ٌمكن قد انه

 0 الجمالٌة التأملٌة للنظرة موضوعا منهما نجعل ان بمجرد

 اال البشري والعمل االنسانً للمجهود ثمرة كالهما الصناعً والعمل الفنً العمل كان واذا      

 الفنً العمل على الغالب الطابع بٌن( سورٌو) الفرنسً الفٌلسوف الٌها توصل تفرقة هناك ان

 عمال،  العمل من عٌنون بٌن التفرقة الى ذهب فقد،  الصناعً العمل على ٌغلب الذي والطابع

 وفً الفن فً النشاط من النوعان هذان وٌتداخل،  ادائٌا عمال ٌسمٌه وعمل فنٌا عمال ٌسمٌه

 فً الغالب وهو األلً التنفٌذ الى رأٌه فً اقرب فهو األدائً العمل اما،  السواء على الصناعة

 الفنان ٌكون حٌن مثال ذلك وٌحدث الفنً االنتاج فً اٌضا ٌدخل ان ٌمكن ولكنه،  الصناعة

 وذلك،  الصناعة فً ٌتدخل ان الفنً للعمل اٌضا ٌمكن اخرى جهة من ولكن لوحة تكرار بصدد

 هذا مثل وفً،  صناعٌا  إلنتاجها ما صورة فً وتعدٌل وخلق ابداع لمسة الصناعة تحتاج حٌن
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 ان لتوضٌح وٌكفً،  الفنً العمل ٌمٌز ما وشخصٌة فردٌة اصالة عن ٌكشف واالبداع الخلق

 فً الفرق نالحظ ان ٌمكن عندئذ السٌارات من عددا نشاهد وان سٌارة تمثل لوحة الى ننظر

 0 الصناعً واالداء التنفٌذ وبراعة االلة عمل اثار السٌارة تظهر حٌن فً اللوحة تنفٌذ طرٌقة

 

 


