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 . للفن االتصالي المعنى .  الفن معنى:  السابعة والثامنةاضرة المح

 , محٌطه او نفسه عن التعبٌر لإلنسان تتٌح بحٌث ,  الذات الستنطاق قدرةال هوالفن :        
 األحاسٌس لترجمة اإلنسان ٌستخدمها أن الممكن ومن .حركً او , صوتً او,  بصري بشكل

 فً لمتطلبات حاجته عن تعبٌرا بالضرورة ولٌس الجوهرٌة, ذاته فً تنتابه التً والصراعات
 .والطعام كالماء لإلنسان حٌاتٌة ضرورة الفن ٌعتبرون العلماء بعض أن رؼم,  حٌاته

. واآلخر الفرد بٌن تختلؾ بدرجات لكن إنسان لكل الخالق وهبها وإبداع موهبة هو فالفن     
 الهائلة, اإلبداعٌة بالقدرة منهم ٌتمٌزون الذٌن إال بفنانٌن الناس كل نصنؾ أن نستطٌع ال بحٌث
 تعرٌفة على جمالٌة, قٌمة تحمل أشٌاء إلنتاج المستخدمة المهارات على داللة هً الفن فكلمة
 .محاكاة– دسح – إبداع – خبرة – حرفة – مهارة الفن أن التعرٌفات ضمن فمن

 وٌدرج الفن تحت ثالثة مناهج او اتجاهات هً :   

 . اإلنسان رأي عن مستقلة مطلقة قٌمة هً الجمالٌة الجودة حٌث , الواقعٌة  -
 . عامة اإلنسانٌة التجربة على ٌعتمد ولكن مطلقة, قٌمة أٌضا هو أنه حٌث , الموضوعٌة   -
 حقٌقة وجود ٌعدم الذي الفلسفً المنحى هً بل , مطلقة قٌمة من لٌس وهو , النسبوٌة  -

 .مطلقة

 : هً شاملة أقسام ثالثة الى حدٌثا الفن قسم وقد    

 – العمارة فن – التصمٌم – الهندسة – الخط – التصوٌر – الرسم مثل , التشكٌلٌة الفنون  -
 ....األضواء – التطبٌقٌة الفنون – النحت

 – الشعر – عالنإلا – المسرح و السٌنما عالم - الؽناء – الموسٌقى مثل , الصوتً الفن  -
 ... الترتٌل – التجوٌد – الحكاٌات

 البهلوان – الرٌاضات بعض – السحرٌة األلعاب – السٌرك – الرقص مثل , الحركً الفن -
 ...الدمى – المٌم مسرح – التهرٌج و

 فلسفية زاوية من الفن نظريةالمحاضرة السادسة : 

 فنٌة, صور فً الواقع ٌعكس اإلنسانً, والنشاط االجتماعً الوعً أشكال من نوعً شكل    
 التفسٌرات الماركسٌة وترفض. للعالم الجمالً والتصوٌر االستٌعاب وسائل أهم من واحد وهو

 (االلهً اإللهام)و (الكلٌة االرادة)و (المطلق الروح) عن وتعبٌر نتاج أنه على للفن المثالٌة
 .للفنان الالشعورٌة واالنفعاالت والتصوٌرات

 اإلنسان احتٌاجات عواطؾ تنتج التً السابقة العملٌة ومصدر الفنً عااألبد هو والعمل       
 04 بٌن تقرٌبا أي المتأخر, الحجري العصر إلى البدائً للفن األولى اآلثار وترجع. الجمالٌة

 هذه ولكن بالعمل, مباشرة عالقة البدائٌة الشعوب بٌن للفن وكانت. المٌالد قبل ألؾ 04 إلى ألؾ
 التؽٌرات الفن فً الالحقة التطورات وراء وتكمن. وتوسطا تعقدا أكثر ذلك بعد أصبحت العالقة
 فً كبٌرا دورا دائما الشعب وٌلعب. للمجتمع االقتصادي االجتماعً البنٌان على طرأت التً

 هو المحددة, مالمحه من واحد فً بالشعب تربطه التً المختلفة الروابط وتدعم. الفن تطور
 لوجودل االنعكاس أشكال من كشكل – الفن بٌن مشتركة كثٌرة أشٌاء وتوجد. القومً الطابع

 والتكنولوجٌا العلم مثل: الروحٌة المجتمع لحٌاة األخرى المظاهر وبٌن – االجتماعً
 التً المحددة المالمح من عددا للفن فإن نفسه الوقت وفً. واالخالقٌات السٌاسٌة, واالٌدٌولوجٌة

 الموضوع هو بالواقع الجمالٌة اإلنسان وعالقة. األخرى االجتماعً الوعً أشكال كل عن تمٌزه
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 حامال باعتباره – اإلنسان فإن السبب ولهذا للعالم, الفنً التصوٌر هً ومهمته للفن, المحدد
 . فنً عمل أي من المركز فً دائما ٌكون – الجمالٌة للعالقات

 فً وٌعرضه الفنان, على ٌسٌطر الذي(  المتعددة أشكالها كل فً الحٌاة ) الفن وموضوع      
 المحسوس والمنطقً, للحسً النفـّاذة الوحدة تمثل فنٌة صور فً أي – االنعكاس من معٌن شكل

 من أساس على الفنٌة الصور الفنان وٌخلق. وهكذا والجوهر المظهر والكلً, الفردي والمجرد,
 – النوعٌة وطبٌعته الفن فً الواقع انعكاس وشكل موضوع وٌحدد. مهارته ومن بالحٌاة معرفته
 السعادة تجلب أن ٌمكنها جمٌلة أعمال ابداع طرٌق عن الجمالٌة الناس حاجات إشباع وهً

 فً القادر, الفنان نفسه الوقت فً فٌه وتوقظ تطور وأن روحٌا تثرٌه وأن لإلنسان, والبهجة
 فً الجمال على ٌعرفنا وأن الجمال, لقوانٌن طبقا ٌخلق أن على لجهده, المحسوس المجال
 تأثٌره وٌمارس المعرفٌة أهمٌته الفن ٌعرض الجمالٌة الوظٌفة هذه طرٌق وعن. الحٌاة

 . القوي والتربوي االٌدٌولوجً

 تشكلت الذي الفنً للتطور الموضوعٌة الطبٌعة على , اللٌنٌنٌة - الماركسٌة برهنت ولقد       
. الخ.. والسٌنما والمسرح والموسٌقى والنحت والرسم األدب: للفن الرئٌسٌة األنواع خالله
 المعرفة وإثراء ومد باطراد, عمقا ٌزداد الذي للواقع, الفنً التأمل تارٌخ هو الفن وتارٌخ
 بتطور ٌنفصم ال ارتباطا الفن تطور وٌرتبط. الجمالً وتحوٌله بالعالم الجمالٌة اإلنسانٌة
 الوسائل تحسٌن هو للفن العام الخط أن ورؼم. الطبقً بنائه فً تحدث التً وبالتؽٌرات المجتمع,

 األزمنة فً حتى فإنه لهذا. متوازن ؼٌر التطور هذا أن إال للواقع, أعمق فنً تأمل أجل من
 فإن نفسه الوقت وفً. العام العلم أهمٌة اكتسب معٌن وبمعنى عالٌا, مستوى الفن بلػ القدٌمة
 – العبودي المجتمع إنتاج أسلوب من تقاس ال بدرجة أعلى وهو – الرأسمالً اإلنتاج أسلوب
 االجتماعٌة العلٌا المثل ٌبؽض ألنه )ماركس( تعبٌر استخدمنا إذا والشعر, للفن معاد أسلوب

 الرأسمالٌة, بزوغ بفترة إما – الرأسمالً المجتمع فً – التقدمً الفن وٌرتبط. السامٌة والروحٌة
. النظام هذا ٌنقدون الذٌن الفنانٌن بنشاط وأما تقدمٌة, طبقة زالت ما البورجوازٌة كانت حٌنما
 أشكاله أعلى فً - الجمالً األعلى المثل أما. المعاصر الرجعً الفن مالمح من التجرٌدي والفن

 صنع إعادة أجل من النضال وفً, العملً ونشاطها العالم إلى العاملة الطبقة نظرة فً فٌتجسد -
 . االشتراكٌة الواقعٌة فن ٌوجه الذي هو األعلى المثل وهذا شٌوعٌا   العالم

ٌّة جذور تشكلت فقد أوروبا ؼرب فً نشأت التً الفلسفات فً وأما       فلسفة فً الفن نظر
. (بٌل وكالٌؾ فراي روجر)  قبل من العشرٌن القرن أوائل فً وضعت والتً كانت( إٌمانوٌل)

 .أرسطو فلسفة فً عمٌقة جذور لها التمثٌل أو البٌئً والتنكر الفن وأنّ  كما

 الرقص, كفن العامة للحاسة تخضع إبداعٌة أعمال على لتدل فن كلمة تستخدم وحالٌا     
 اإلنسان بدأ وقد. اإلبداعٌة الموهبة عن تعبٌر وهو والتلحٌن التألٌؾ أو الكتابة الؽناء, الموسٌقى,

 وعالمات الحٌوانات أشكال من تتكون الرسوم وكانت ,االؾ السنٌن منذ الفن ممارسة فً
 .(  البالٌوثً)  العصر فن من األعمال هذه وتعتبر الكهوؾ, جدران فوق رمزٌة تجرٌدٌة

 معظم وفً واألصباغ, والمجوهرات بالزٌنة ٌتحلون البشر كان السنٌن آالؾ ومنذ       
 تدل التً التعبٌرٌة الفنٌة األشكال خالل من الفرد هوٌة تعرؾ كانت الكبرى القدٌمة المجتمعات

 االحتفالٌة من أو. الرقص وعادات وتزٌٌنه الجسم وزخرفة وطرزها مالبسه نماذج فً كما علٌه
 أو قبٌلته علً ٌدل الذي( مادة) مالطوط فً تتمثل كانت التً اإلشاراتٌة الجماعٌة الرمزٌة أو

 . تارٌخهم أو أسالفه قصة لٌروي بالنقش ٌزخرؾ مالطوط وكان. عشٌرته

 االحتفاالت فكانت ثقافتها, أو حٌاتها عن تعبر الفنون كانت الصؽٌرة المجتمعات وفً       
 من وكثٌر. تثقٌفٌة ودروس مواعظ أو الخلق حول وأساطٌرهم أجدادهم سٌر عن تعبر والرقص
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 المجتمعات وفً. حٌاتهم فً الروحانً العالم من العون لنٌل وسٌلة الفن من تتخذ كانت الشعوب
 اإلنكا, بالد فً كما السٌاسً بناءهم تخدم بأعمال للقٌام الفنانٌن ٌستأجرون الحكام كان الكبرى

 بزٌنتهم الخاصة المعدنٌة والمشؽوالت والمجوهرات المالبس علً تقبل الراقٌة الطبقة كانت فلقد
 تلبس الدنٌا الطبقة كانت بٌنما. االجتماعً وضعهم علً لتدل م, 12و -م 11 القرنٌن إبان

 أو تجاري لؽرض الكبرى المجتمعات فً تستخدم الفنون أن نجد وحالٌا  . والرثة الخشنة المالبس
 .الفكرٌة للحماٌة وتخضع تجاري أو أودٌنً سٌاسً

 األول الجزء فً ونشأتها الفنون لبداٌات ورؤٌته تحلٌله ( دٌورانت واٌرٌل ول) و لنا وٌقّدم     
 جمعها التً والباحثٌن الفالسفة من العدٌد نظرٌات خالل من وذلك ( الحضارة قصة)  كتابه من
 الموسٌقً العزؾ نشأ الرقص عن بأنه نقول أن ولنا : التالً بالشكل الموحدة الخاصة رؤٌته فً
 فً اإلنسان رؼبة عن نشأ قد -ٌبدو فٌما -الموسٌقً فالعزؾ المسرحٌة, نشأت كما اآلالت على
 محدودة العزؾ آالت وكانت…  تقوٌه أصوات وتصاحبه تحدده فواصل له توقٌعا   الرقص توقٌع
 قرون من صنعها …الحصر تحت تقع تكاد ال األنواع حٌث من ولكنها , واألداء المدى

 اإلنسان زخرؾ ثم. والخشب والخٌزران النحاس ومن وعاجها, وأصدافها وجلودها الحٌوانات
 بٌنهم نشأ كما محترفون منشدون القبائل بٌن ونشأ. …الدقٌقة والنقوش باأللوان اآلالت هذه

 هو ما على أصبح حتى وخفوت ؼموض فً الموسٌقً السلم وتطور. المحترفون الراقصون
. واألوبرا المسرحٌة (الهمجً) لنا خلق. مجتمعة والرقص والؽناء الموسٌقى ومن. اآلن علٌه
 حركات ٌحاكً كان فقد بالمحاكاة, ٌختص األحٌان من كثٌر فً كان البدائً الرقص ألن ذلك

 وما(  الهمج ) هؤالء فبؽٌر , والحوادث األفعال به ٌحاكً أداء إلى أنتقل ثم... واإلنسان الحٌوان
ٌّة كتب لما وتحسس تجرٌب فً عام ألؾ مائة فً أنفقوه  بكل لهم مدٌنون فنحن النهوض, للمدن
  …تقرٌبا   شًء

 


