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  :  موضوع علم النفس الفني :  ثانية عشرالمحاضرة ال  

البد لكل علم من موضوع محدد . ولما كان علم النفس الفنً ولٌدا من ابوٌن , هما علم       

النفس والفن , فان موضوعه مشترك بٌن هذٌن المٌدانٌن . فالمادة التً ٌتخذها مٌدانا لتحلٌالته 

ن الفن . اما العوامل النفسٌة والعقلٌة من مٌدا وهذا العمل ٌؤخذوتفسٌراته , هً العمل الفنً . 

هذا العمل , والسمات الشخصٌة , التً ٌتمٌز بها الفنان , فتؤخذ من مٌدان علم الكامنة وراء 

 النفس , فضال عن منهجٌة التحلٌل لذلك العمل , وتلك العوامل . 

ات الفنٌة الجمالٌة . وبناء على ذلك , تكون االجابة عن السؤال : ما هو الفن ؟ مٌدانا للدراس     

وتكون االجابة عن سؤال : كٌف ٌتم ابداع الفن , او خلقه , او ادراكه وتذوقه ؟ فإنها تكون 

 موضوعا لدراسات علم نفس الفن .

ولما كان علم النفس ٌعنى بدراسة النشاط االنسانً بشتى صوره , واشكاله . ولما كان       

النسانً , فانه ٌقع ضمن مجاالت اهتمام علم النفس , لذا النشاط الفنً ٌمثل احد مظاهر السلوك ا

 فان علم النفس ٌتخذ من النشاط الفنً موضوعا للدراسة والبحث . 

والخالصة فً تعرٌف علم النفس الفنً : هو احد فروع علم النفس التطبٌقً , الذي ٌدرس      

, والتربٌة الفنٌة , والتربٌة  الخصائص النفسٌة لإلبداع الفنً , واالدراك , واالعمال االدبٌة

 الجمالٌة , وتكوٌن الذوق الفنً . 

 من هو الفنان ؟ 

عرفه معجم ) اكسفورد ( : بانه ذلك الشخص , الذي ٌمارس احد الفنون الجمٌلة القائمة       

اوال وقبل كل شًء , على اشباع الحس الجمالً , عن طرٌق كمال االدراك ابداعٌا كان ام 

  تمثٌلٌا . 

ولدٌه  مجتمعة لخدمة ٌسخرها الفنٌة ادواته من ومتمكن مبدع شخصكما ٌعرف بانه ك      

 صادقة قراءة ٌقدم أو,  المجتمع تطوٌر فً إمكاناته كل لٌستخدم االخالقٌة والقدرة الوعً

 ٌؤمن ألنه لألفضل مجتمعه فً الواقع تغٌٌر هو لدٌه هدف وأهم . مجتمعة فً وٌنشرها للواقع

 ٌملك وهو والجمال والخٌر الحق من تنطلق وهى الحٌاة على القدٌمة الفلسفة نظرة بتطبٌق

 .. للجمٌع الخٌر وٌتمنى نفسه فً والحق فنه فً الجمال

 أٌن لعصره سابقا ٌكون ما غالبا فالفنان . التقلٌد عن الغرٌبة األفكار ذو المبتكر ذلك هوو       

 الناس أذكى ٌعد الواقع فً لكنه. أفكاره لتمٌز نظرا المجنون بذلك شبٌه أنه الناس بقٌة ٌضن ما

 ألي فدخوله. التطور لقاطرة الكفؤ والقائد الحضارة ركٌزة هو فالفنان. وإحساسا خٌاال وأكثرهم

 والتنبؤ الحدس الالمعقول. وٌمكنه العالم إلى المعقول العالم من ٌحوله قد علمً أو عملً مجال

.  الحٌاة فً األمور قراءة على وقدرته العالٌة وأحاسٌسه وإلهامه شفافٌته طرٌق عن بالمستقبل

 وخاماته أدواته كانت مهما و فٌه ٌعٌش الذي العصر مع ٌتوافق حسبما فنونه ٌصٌغ هذا وعلى

 الفنٌة موهبته وقوة قدرته حسب على وكل عظٌما فنا منها ٌجعل أن فٌمكنه بسٌطة لدٌه المتوفرة

 


