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 المعنى االنتقائي للفن  :  االولىمحاضرة ال 

ان الخاصية التي يمتاز بيا الفنان , ىي القدرة عمى االنتقاء من بين الموجودات المحيطة بو , 
يتخيميا بنوعيات معينة , وذات صفات متباينة . ويقوم بنقميا الى المشاىد / المتمقي , او التي 

 بصيغة اخرى .

فالنتاجات الفنية ليست ىي االنتاجات النمطية والمقولبة , او التي سبق تحديدىا . والفن بيذا     
يختار من بينيا . يعتمد عمى وجود اختيارات كثيرة في الموقف , عمى المرء/ الفنان ان المعنى 

 وتقسم ىذه االختيارات الى : 

 اختيارات عامة .  -
 اخرى شخصية ذاتية .  -

اما الشخصية فيي تمك و االولى , فيي اختيارات موضوعية تتعمق باألطر الخيالية العامة . اما 
 زاجو الشخصي , وحالتو الوجدانية االختيارات التي يتميز بيا كل فنان عن سواه , وىي تتعمق بم

 ونشاتو االولى .

 االنتقاء عمى االسس النفسية التالية : ويقوم   

فقد قسم الناس الى فئات , او انماط اىميا تقسيم : النمط النفسي الذي يندرج الفنان تحتو . اوال  
 , وانطوائيين . انبساطيين) كارل يونغ( الى 

والتي تظل تؤثر عمى : يتمثل بالخبرات الوجدانية المترسبة منذ الطفولة المبكرة لدى الفنانين ثانيا 
وقد ركزت مدرسة التحميل النفسي عمى ىذه الخبرات الطفولية , نحو او اخر في شخصيتو . 
 ودورىا في تكوين الشخصية . 

وجدان الفنان بشدة , وتدفع بو الى اتخاذ منحى االنية الوقوع التي تيز  باألحداث: يتمثل ثالثا 
, كالصدمات الى ان يتجو وجيات معينة , ويقع عمى انتاج منيا ذي طابع ذاتي و  معين .

 مشكالت اخرى . , او اياالقتصادية او االزمات االنفعالية 



 

2 
 

اما االساس الرابع , فيو االساس التربوي الذي يخضع لو الفنان في مراحل حياتو : رابعا 
 ي جميع الخبرات المقصودة وغير المقصودة و التي تشكل وجدان الفنان , وعقمو .ا المتباينة .

ن ما يكتسبو الفنان ليس امتصاص ما يقدم لو , بل التفاعل مع ما يقدم اليو بكل ما يتضمنو ا
 التفاعل من معان .

 : يعد االساس النفسي االجتماعي , من اىم االسس التي تؤثر في قدرة الفنان االنتقائية .خامسا 
ولد في اطار اجتماعي معين لو تذوقاتو الخاصة , ويؤثر في انتقاءاتو , فضال عن ان يالفنف

ما ان ىناك تفاعال نفسيا بين الفنان وبيئتو ك االحداث العالمية في تمك االنتقاءات . تأثير
  االجتماعية التي يعيش فييا .

 


