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مقدمة
تجيب الفنون عن الكثير من الحاجات العميقة للمجتمعات ،ويمثل اإلنسان
العنصر الرئيس في كل النماذج الفنية فهو محورها ومؤديها في الوقت ذاته.
وعندما تمد الفنون ذراعيها من باطن الحضارات فهي إنما تحتضن المزيد
من التنوع الثقافي الخالق ضمن عناصرها الفنية التي تميز ثقافة حضارة
عن األخرى؛ حيث تمثل العناصر الفنية بمجملها رموزا ثقافية متفردة لتقديم
الحضارات لنفسها والتعريف بها لآلخر ،ويؤكد على ذلك إعالن اليونسكو
(2011م) كمنظمة دولية (« )International Organizationأنه
من شأن الفنون النهوض بحيوية الهويات الثقافية على اختالفها من خالل
تأكيد أواصر الصلة بينها وبين الثقافات األخرى» .فالفنون تعد أداة لالنتقاء
الثقافي من خالل تمثيل األحداث والقيم المجتمعية والعناصر المرغوبة
بأسلوب فني ،وترشيحها لتقديمها لألجيال أو نقلها وتبادلها بين الثقافات،
كرسم الوجه بمالمحه التي تعرف بثقافة عن غيرها ،كذلك األزياء واألواني
والحلي ونقوشها وألوانها وطريقة حياكتها وتصميمها وخامتها ،إلى جانب
المعالم الطبيعية ،والرموز الحضارية وهندستها وزخارفها بما فيها من
رموز دينية وثقافية متنوعة ،وصوال إلى الرقصات الفلكلورية واإليقاعات
الموسيقية أو األدبية (الشعر) المصاحبة لها.
من جانب آخر تعتبر الفنون قناة للمزيد من االلتقاء والتواصل بين
الحضارات المختلفة والثقافات المتنوعة ،فعلى سبيل المثال يشترك أطفال
العالم في خصائص التعبير الفني والتي تجعلها مائدة دولية يمكن لكل أطفال
العالم أن يلتفوا حولها .وتؤكد نتائج العديد من الدراسات كـدراسة وايت
( ،)Wight,2008ونصار (2010م) ،إلى جانب اإلعالن الدولي ليوم
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تعليم الفنون (2011م) ،على أن الفنون تساهم في الحد من العنصرية؛ بما
تقدمه من سلسلة واسعة من اإلرث الثقافي والفني ،فالثقافة والفنون يكمالن
بعضهما ولهما دور في دعم الجوانب النفسية والمادية والفكرية والعاطفية
لإلنسان؛ وتعد الفنون من أسمى الوسائل التي تعزز أواصر التواصل
وتقرب كل بعيد ،وبذلك فهي تسهم في تسريع وتيرة االندماج االجتماعي
والتسامح في المجتمعات؛ فالفنون تكشف أسرار وحدتنا اإلنسانية كما
تروي لنا األشكال الفنية المتنوعة التي خلفها أجدادنا ،والكثير عن خبايا
تاريخ الحضارات والروابط فيما بينها؛ ولذلك فهي تضطلع بدور مهم في
بناء مستقبل مشرق ومستدام للجميع .كما شدد مؤتمر اليونسكو في دورته
األربعين للعام 2017م على الدور الذي يمكن أن تؤديه الفنون في تعزيز
الحوار والتسامح بين الشعوب وتشجيع التقارب بين الثقافات ودعم تطوير
الفن باعتباره وسيلة لتعزيز التطور والحرية والسالم العالمي ،معلنا بأن
 15من ابريل من كل عام هو اليوم الدولي للفنون ،ودعوة الدول األعضاء
والمنظمات للترويج واالحتفال بهذا اليوم باعتباره يوم من األيام الدولية.
(اليونسكو2019،م).
فالفنون باختصار تحتفي بالتنوع الثقافي للحضارات وفي الوقت ذاته تحتويه
من خالل التعايش ( )coexistenceوالحد من التمييز .حيث خلصت
دراسة وونكانق ( )WonKang,2010إلى أن الموسيقى ،الرسم ،والتربية
البدنية كانت هي المواد المفضلة بالنسبة لألطفال متعددي الثقافات من
المهاجرين .من جانبها أوصت دراسة نهلة السيد (2017م) بضرورة تبني
ثقافة تدريس الفنون بكافة أنواعها ومستوياتها وعدم االقتصار على التقليدية
منها ،والتدريب على استخدام مصادر الثقافات المتعددة في تعلم الفنون ،مع
المحافظة على الهوية وخصائصها الثقافية المحلية؛ مما يكسبهم القدرة على
االستقصاء واالكتشاف الموجه والتحليل والتصنيف الذي له أثر كبير في
تنمية التفكير الناقد .فـ«ال بد من تعليم الفنون من أجل تأهيل أجيال قادرة على
إعادة رسم مالمح العالم الذي خلفة لهم أسالفهم»( .اليونسكو2011،م).
في حاضنة الفنون يكمن التجديد الثقافي من خالل مساحات النقد والتذوق
الفني والتي تنطوي أيضا على نقد الثقافة وتهذيبها ،فالفنون يمكن لها أن تقدم
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الثقافات بطرق رمزية مبسطة والتي من خاللها يمكن تقديم الصورة الذهنية
( )mental imageلثقافة معينة أو رسمها أو نقدها بطريقة فنية مقبولة
ثقافيا ،كما يحدث في تصميم الشعارات أو في فن الرسوم الكاريكاتيرية،
على سبيل المثال .كما يمكن عند تقديم الفنون من االستعارة لبعض العناصر
الثقافية ودمجها في بوتقة واحدة مع المحافظة على النكهات الثقافية المميزة
فيحدث الموائمة بين عناصر ثقافية وافدة وأخرى قائمة بما يمكن به العالج
أو التجديد واالبتكار في الثقافة القائمة ،وهذا ما يمكن مالحظته في فن
الجداريات كنموذج.
ويأتي هذا الكتيب من سلسلة التواصل الحضاري ليلقي الضوء بإيجاز على
التقاء الفنون بأنواعها في التواصل الحضاري .وكيف للفنون حتى اليوم أن
تكون مادة ثرية في هذا التواصل الخالق .وبين طيات هذا الكتيب يمر القارئ
بثالث محطات رئيسة للوصول لهذا الهدف ،فكما أشار درويش (2017م)
إلى أن تاريخ الفن ليس مرتبطا ً بإنتاج األعمال فحسب ،بل هو أكثر ارتباطا ً
بعلم الجمال وبالتذوق والنقد الفني ،وهذه المحطات الثالثة هي:
المحطة األولى:
وتبدأ باالتفاق على مبدأ االختالف ..من حيث قبول التعايش في ضوء
االختالف حول فلسفة ما هو الفن وما هو الجميل! من خالل معرفة حقيقة
الجمال والفن .فقبول الفنون كحدث جمالي بأكمله هو نمط من التعايش الفني
الذي يبعدنا عن تنميط الحضارات أو تفيئتها وتصنيفها ،ويبرهن على ذلك
بول (2013م) في أننا من الممكن أن نختلف حول قيمة أو فقر عمل فني
لكنا نتفق على أنه فن ،بمعنى قد نختلف على قبح أو جمال العمل الفني لكننا
حتما نتفق على أنه فن ،فاعترافنا بالفن يكون وفقا لما يثيره فينا من عاطفة
جمالية.
المحطة الثانية:
هي محطة مهمة للقاريء ،ولها أن تكون كذلك؛ الرتباطها بجانب المعرفة،
حيث سنكون وكأننا نأخذ القارئ في رحلة تاريخية ممتعة لمعرفة الجانب
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الحضاري للفنون .وتذكر موسوعة الروس(2008م) ،وعطية (2009م)
أنه لمعرفة الجانب الحضاري للفنون البد من التعرف على مكانة الفنون
في الثقافات المختلفة القديمة والحديثة ،وأنه لدراسة تاريخ الفنون البد
من التغلغل في نظرة الفنانين ألعمال الحضارات األخرى واكتشافها
وكيف يفهمونها ويستوحون منها ،كتأثر الفن الهندي بالفن اليوناني ،وأخذ
الرسامين االنطباعيين للكثير عن الصور المطبوعة اليابانية ،كما أن فن
القرن العشرين استلهم من جميع الفنون األخرى وباألخص األغريقي.
المحطة الثالثة واألخيرة:
هي المرحلة التي سيكون القارئ بعدها يستطيع قراءة الفنون المنتمية
لحضارات وثقافات متنوعة بطريقة مختلفة ،تهدف إلى تجسير التواصل
الثقافي بين الحضارات ،من خالل ممارسة نقد الفنون وتذوقها بموضوعية
وانصاف ،وقراءتها في سياقها المجتمعي الحضاري والثقافي ،بتجرد
وشفافية واحترام للثقافات األخرى وتنوعها في أنماط حياتها ومعتقداتها
وفلسفتها ،والتي تمثل الفنون بال أدنى شك أكبر انعكاسا لها.

12

الفنون  ..وفلسفتها مع الجمال
يعد موضوع الجمال وفلسفته من أقدم اهتمامات اإلنسان ،وتذكر رباب عرابي
(2008م) أن الجمال لغة عالمية مشتركة بين البشر ال يحدها المكان والزمان،
ارتبط منذ زمن طويل بالفلسفة والفن باعتبار الفن إبداع إنساني يعبر عن
المشاعر والقيم ،وأن اإلحساس بالجمال قيمة إنسانية أيضا ،غير أنه ليس
بالضرورة أن يكون كل متذوق للجمال فنانا ،ولكن العكس صحيح ،فكما تذكر
أمل إبراهيم (2008م) أن المتذوق يبدأ من حيث ينتهي الفنان وكأنما يعيد في
ذاته التجربة الجمالية التي مر بها الفنان.
يعبر مفهوم الجمال من جانب فلسفي عن ثالثة قيم إنسانية عالمية هي :الخير،
والحق ،والجمال ،والتي هي محاور العلوم المعيارية :المنطق واألخالق
وعلم الجمال ،وقد اختلفت وجهات النظر حول قيمة الجمال؛ وهذا االختالف
يجعل من قيمة الجمال قناة للتواصل والقبول سواء على مستوى الفرد أو
المجتمعات ،فيذكر كال من عطيه (2009م) ومحمود ،وسليمان (2014م)،
وعلي (2010م) أن الجمال على نحو ما نشعر به هو أمر ال يقبل الوصف،
فال نستطيع أن نقرر ما هو الجميل على وجه مطلق أو نتفق على ماذا عسى
أن يكون؛ فمعايير الجمال ليست مقاييس ثابتة ،وهكذا نجد تباينا في المواضيع
التي يمكن أن نطلق عليها صفة الجمال دون أي ناحية تشابه بينها كأن نقول فتاة
جميلة وقافية جميلة.
من جانب آخر فبالرغم من حقيقة وجود الجمال إال أننا ال نستطيع تحديد هل
الصفة الجمالية مستقرة في المدركَ كاللون والخط ،الصوت ،الكلمة ،واإليقاع
 ...إلخ ،وهذا ما اعتنقه الفيلسوف األلماني «شوبنهاور» ( ،)1788-1860أم
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أن الجمال هو شعور ينبع من المدرك لهذا الشيء! حسب الفيلسوف األلماني
«كانط» ( )1804 -1724فهو ال يعدو تجربة سارة نستشعر فيها اللذة
بصفتها وصف للشيء ذاته .وهنا نجد أن الجمال وعلم الجمال يختص بوضع
السمات المعيارية للشيء الجميل ،ثم يأتي الفن لينتجه ويظهره للحواس ليعطي
بذلك معنى أو قيمة لهذه المعايير الجمالية ،وعليه يصبح تفسير العمل الفني
ونقل الخبرة الفنية أكثر أهمية من الحكم عليه؛ ألن في اكتشاف معاني الفنون
وخصائصها وقيمها الجمالية امكانية تبعث شعور البهجة والمتعة.
ويرى الناقد األمريكي «ستيفن بيبر» ( )1891-1972في نظريته الجمالية
عند الصباغ (2004م) والتي يتفق معه فيها إلى حد كبير كال من «كروتشه»
و«بيرجسون» في القول بأننا منشغلون بالحدس حتى تتالشى جميع التفاصيل
وتستحوذ السمة الخصبة على الحدث الجمالي ،فهناك طريقتان لقراءة الحدث
الجمالي ،هما :تحليل بنيته لمعرفة تفاصيله ،واألخرى هي الشعور بالحدث
ككل .واألخيرة تجعلنا ندرك سمة هذا الحدث الجمالية فاإلغراق في التفاصيل
قد يبعدنا عن اإلدراك الحقيقي للحدث ،غير أن السمة والبنية ال ينفصالن عن
بعضهما فالسمة هي المدرك الشامل والبنية أو التفاصيل تتضمن العالقات.
وألهمية السمة عند «بيبر» يراها هي حياة الفن ،وعليه فهو يرى أن العمل
الفني ذو وجهين هما :الفيزيقي والجمالي ،وعليه ففي وصف الحدث الجمالي
يجب التحول الى الحكم على السمة.

يعتبر الفن من المصطلحات األكثر مراوغة؛ إذ يخضع
تعريف الفن بشكل عام لفلسفته ،بمعنى أنه يختلف تعريف
الفن عند من يرون الجمال في الشيء المدرك كصفة كامنة في
ذاته ،عن تعريفه عند من يرونه شعورا من الذات المدركة،
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ويذكر موسى (2012م) الفنون الجميلة كما نسميها اآلن ،أو اآلداب الرفيعة
كما كان يسميها العرب ،هي :الموسيقى ،والشعر ،والنثر ،والبناء ،والرسم،
والنحت ،والرقص ،والغناء ،والتمثيل .وغاية هذه الفنون جميعها هو الجمال..
لنعرف مفهوم الفن يحسن بنا أن نجيد تصنيفها بشكل أوسع وأدق :
الفنون التشكيلية:
كالرسم واأللوان والخطوط والزخارف  -التصميم كالحلي واألزياء والمنسوجات
والتصميم الداخلي كذلك -الهندسة والعمارة والبناء -النحت  -والحرف الشعبية
أو التقليدية كتشكيل الزجاج وتعشيقه والرسم عليه ،فنون الخزف والخشب
والسجاد والمنسوجات وطباعتها ونحوه.
الفنون الصوتية:
كالموسيقى  -الغناء واإلنشاد  -إلقاء الشعر  -القصص  -الترتيل والتجويد -
العرب الصوتية كالموشحات (والتي تعد فيها المقامات الموسيقية هي األبرز
وكان أول ظهورها في الموشحات األندلسية المقترنة بالنغم واإليقاعات
الموسيقية)  -واألذان والمجسات -وأداء األوبرا ..
الفنون األدائية:
كالرقصات واألداء الفلكلوري  -العاب الخفة والسرك  -المسرح بأنواعه بما فيه
مسرح العرائس  -التمثيل ..
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كما يمكن تصيف الفنون وفقا للمتلقي ،على النحو التالي:
• فنون مرئية :كالرسم والخط  -الرقص  -التمثيل -التصوير  -التصميم.
• فنون غير مرئية :الموسيقى  -الشعر  -االنتاج األدبي  -الغناء الطهي.
وبعيدا ً عن الدخول في المفاهيم اللغوية واالصطالحية للفن
ُيعرف الفن
والتي وردت في العديد من األدبيات ،فعلى ما سبق يمكن
بأنه نشاط إنساني
تلخيص مفهوم الفن :بأنه نشاط إنساني فكري وجسدي ،وحالة
فكري وجسدي،
إنسانية ضمن حدث جمالي متوسطة بين الــذات المدركة
وحالة إنسانية
والشيء المدُرك .الفن هو لغة استخدمها اإلنسان لترجمة
ضمن حدث جمالي
ما بداخله والتعريف بما حوله .ويعد الحكم على الفنون من
متوسطة بين الذات
أصعب القرارات ،وعلى ذلك فهناك بعض المسلمات التي
المدركة والشيء
يمكننا استنتاجها حول مفهومي الفن والجمال ،وذلك حتى تكون
ُ
المدرك
الفنون مادة للتواصل وأداة للتقارب والبحث عن مساحات
االلتقاء والتفاهم المشترك أكثر من االختالفات ،مع النظر أيضا
لمواطن االختالف هذه بإيجابية على أنها مواطن قوة وفهم لآلخر:
-

البد من معرفة أنه بالرغم من ارتباط الفنون الوثيق بالجمال إال أنه من
الخطأ اعتبار الفن والجمال وجهين لعملة واحدة؛ ذلك أن الفنون بمجملها
هي التي تدفعنا لتذوق الجمال ،فالحكم على الفنون غير الحكم على
قيمتها الفنية (الجمالية) ،فقد نختلف ،كما ذكرنا ،على قيمة العمل الفني
لكننا البد وأن نتفق على أنه فنا .وهذا مما يحد من الصورة النمطية عن
الحضارات واألحكام غير الموضوعية عن حضارة بعينها.

-

من المضامين المناقضة للجمال االعتقاد بأن الفنون موهبة خاصة ،غير
أن الخبرة الجمالية والتي يعتبر الفن وعاؤها هي ضرورية وموجودة
في كل مناحي الحياة ،كما أنها ال يحدها زمان وال مكان  ..وهذا
مما يحد من فكرة التمييز بين الحضارات؛ فالذي يقرأ تاريخ الفنون
يجد أن لكل حضارة شكل من أشكال الفنون الذي يعكس واقعها سواء
على المستوى الثقافي والديني أو السياسي أو االجتماعي أو الجمالي
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فحسب ،فتسعى لتطوير هذا الفن وتمييزه وتسخر له من وسائل االختيار
واإلعداد لألفراد لينخرطوا في األدوار التي تُعنى بواقع المجتمع ليكون
هذا الفن مميزا لهذه الحضارة عن غيرها من الحضارات بما يتسق مع
واقعها.
-

من المغالطات أيضا ً حصر الفن على االبتكار واألفكار الغريبة عن
التقليدية ،بالرغم من أنه جوهر الفن ،لكنه بالنظر إلى فن «األمشق»
الذي تناولته إيمان أبو النور (2013م) وهو فن قائم على تعلم الرسم
من خالل النقل الحرفي من نماذج ( ُمثل) بعيدا عن االبتكار والتجديد
لكنه يعد من الفنون المهمة ،ونجده يشابه إلى حد كبير فنون الحضارات
الرومانية واليونانية ،من حيث التزامها بالمثل التي تتسم بالكمال بمعنى
الوحدة واالتزان والتناسق ،وهو أيضا ً ما درجت عليه المدرسة الفنية
الواقعية في تمثيلها الحرفي للواقع بدون غرابة أو مبالغة ففي هذه
المدرسة كانت العين هي مجرد آلة التقاط المشهد وتمثيله فنيا كما هو.

-

من المغالطات أيضا ً اخراج الحرفة كليا من دائرة الفنون ،ورسم
حدود فاصلة بينهما تعزل كال منهما عن اآلخــر ،غير أن المتتبع
للسياق التاريخي للفنون يجد أن النسيج ،والطباعة ،والخزف وصناعة
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الحلي ،على سبيل المثال ،قد احتلت مكانة مرموقة في كثير
الفن يكتسب
من الحضارات ،وهي ما يطلق عليها الفنون التطبيقية .كما
دوره في دفع
أن القارئ لتاريخ الفنون سيجد أيضا أنه ولحضارات طويلة
عجلة التقدم ونشر
كان الفنانون مجرد حرفيين ،إلى أن أتت حضارات عصر
المعرفة وتبادلها
النهضة والتي اهتمت بتمييز الفنانين وتقديرهم ،وأكدت على
والدفع لطاولة
شخصية النان وعبقريته .ويأتي توجه اليونسكو متسقا ً مع هذا
الحوار ،طالما واصلنا الدور للفنانين وإن الفن يكتسب دوره في دفع عجلة التقدم
األخذ بيد الفنانين
ونشر المعرفة وتبادلها والدفع لطاولة الحوار ،طالما واصلنا
أينما كانوا ونصرة
األخذ بيد الفنانين أينما كانوا ونصرة حريتهم الفنية وحمايتها
حريتهم الفنية
(اليونسكو .)2019،ومن هذا المنطلق تذكر «أودري أزوالي»
وحمايتها
المدير العام لليونسكو إبان التأثيرات البالغة لجائحة كورونا
«نحتاج في هذه األوقات المضطربة التي يلفها الغموض ،إلى
االلتفات إلى ما يجمعنا وما يرينا العالم بكل تنوعه ،ولكي
يتحقق ذلك ،نحتاج إلى الفنانين»( .اليونسكو 2020،م).
-

من الحقائق أيضا حول الفنون أنه قد يصعب رسم حدود واضحة بينها،
فالموسيقى والشعر والرقص قد تجتمع في آن واحد،كذلك الحال في الرواية
والمسرحية.
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قراءة في تاريخ الفنون
ونعني بذلك قــراءة الجانب الحضاري للفنون من خالل معرفة أبرز
الحضارات اإلنسانية ( ،Human (Civilizationsوكيف كانت الفنون
رافعة فكرية وثقافية فيها ،وكيف تأثرت الفنون بالفكر الفلسفي السائد في كل
حضارة ،بل وكانت عاكسة له أيضاً .ويعد التاريخ وعاء التجربة اإلنسانية
عبر العصور ،ومن خالله نستطيع قــراءة خبرات السابقين ومعارفهم
وثقافاتهم ،ليس لمجرد القراءة فحسب وإنما لتأصيل ودعم خطانا للمستقبل.
وعلى ذلك يؤكد إعالن اليونسكو لليوم العالمي لتعليم الفن (2011م) بأنه
«ال بد من تعليم الفنون من أجل تأهيل أجيال قادرة على إعادة رسم مالمح
العالم الذي خلفة لهم أسالفهم» .وتتميز الفنون عن غيرها من المنجزات
الحضارية ( )Civilizational Achievementsبأنها أيضا ً وعاء
لتاريخ الحضارات .فال توجد حضارة عبر التاريخ إال وكان للفنون وفلسفتها
نصيبها األوفر في التعريف بهذه الحضارة وعناصرها وقيمها ،فمنذ آالف
السنين كانت تعرف هوية الفرد من الرموز الفنية التعبيرية التي تدل عليه
سواء في مالبسه وزخارفها وطرازها ،أو رسومات الوجه والجسم ،وعاداته
في الرقص وكلمات الغناء الفلكلورية ،وأدوات العزف التي تصنع في بعض
الحضارات من قرون وجلود وحوافر الحيوانات أو من المعادن والخشب
والخيزران  ...ونحوها ،وتزخرف باأللوان والنقوش المميزة لكل حضارة
عن أختها.
يعد تاريخ الفنون من العلوم ذات الصلة بعلم الحضارات والتأريخ واآلثار
والفنون التشكيلية ،وتذكر أمل أحمد (2019م) أن تأريخ الفنون من العلوم
الحديثة والذي كانت بداياته على يد األلماني «يوهان فينكلمان» (- 1717
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 ،)Johann Winckelmann( )1768والذي طرح فكرة الربط بين
الفن والتاريخ عام 1764م .ويمثل تاريخ الفنون درويش (2017م) إدراكا ً
للتسلسل الحضاري لألمم القديمة من خالل رؤية الشواهد الحضارية لتلك
الشعوب ومعرفة الدافع الفلسفي وراء كل حضارة على حدة .وبمعرفة الدوافع
الحضارية لكل أمة يدرك المتذوق مفاهيم وفلسفات كل عصر وأثره على تطور
اإلنسان داخل مجتمعه .ويساعد تاريخ الفن الحضاري على اإللمام بالمعلومات
التي تصحح النظرة للماضي ،وتعدل المعلومات تجاه الحاضر؛ حيث يعتبر
التاريخ الفني في أغلب األحيان هو أصدق تاريخ من حيث أنه دائما ً مدعم
بالوثائق والمشاهدات الحية.
وتذكر فداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) أن التباعد الزمني للمراحل
التاريخية تزامن مع وضع أسس التطور المادي والروحي لحياة اإلنسان ،وهنا
يمكننا القول بأن الفنون شكلت نقطة االرتكاز التي حفظت للشعوب حضارتها
وإرثها الثقافي .فاألسس التاريخية لدراسة المجتمع البدائي اعتمدت في معرفتها
على النُصب التي تم العثور عليها من قبل علماء اآلثار في سائر قارات العالم.
ووفقا ً لما تم استقراءه من األدبيات السابقة ،يمكن تقسيم تاريخ الفنون إلى
الحقب التالية:
 .1الفنون القديمة :الفنون البدائية ،فنون وادي النيل أو مصر القديمة أو
الفرعونية ،الفنون الهندية ،الصينية ،فنون بالد مابين النهرين أو وادي
الرافدين ،الفنون االغريقية ،والرومانية ،الفن اإلسالمي.
 .2فنون عصر النهضة (القرن  :)16-15فنون عصر النهضة في إيطاليا،
طراز الباروك ،طراز الركوكو.
 .3الفنون الحديثة (القرون  :)20-18المدارس الفنية الكالسيكية ،الرومانسية،
الواقعية ،االنطباعية التأثيرية في القرنين  ،19-18والتعبيرية ،الوحشية،
التكعيبية ،الدادائية ،السوريالية ،التجريدية في القرن العشرين..

20

أوال :الفنون القديمة

بدأت عالقة اإلنسان بالفنون قبل أن يصل للغة التخاطب كما يذكر ذلك محمد
(2008م) ،وعبد المنعم (2011م) ،وهاوزر (2014م) ،فكان الرسم والصورة
هي وسيلته للتعبير .الفنون البدائية هي فنون لصيادين كان عليهم أن ينشغلوا
بتوفير احتياجاتهم للبقاء والعيش ،ولعل ما دفعهم لممارستها وبعيدا ً عن أي
جوانب عقائدية هو االعتقاد بوجود قوة عظيمة تؤثر في كيانهم دون أن يروها؛
لذا لجأوا للرسم على جدران الكهوف التي يحتمون فيها لتحقيق غاية الشعور بقوة
عارمة في مواجهة الواقع والطبيعة .ويضيف كل من عطيه (2005م) ،وأمل
إبراهيم (2008م) ،وموسوعة الورس (2008م) ،وفداء أبو دبسة ،وخلود
غيث (2014م) ،وأمل أحمد (2019م) أن الذاتية قد برزت في الفنون البدائية
وكأنها سجالت إلنجازاتهم؛ حيث ارتبطت مباشرة بحياتهم اليومية واهتماماتهم
الشخصية ،فكانت تعبر عن مظاهر الحياة والرمزية الجماعية والخروج من
الوحدة ،كالقصص واألساطير والطقوس والرقصات والتمثيل الذي كانوا يقلدون
به حركات الحيوانات وأصواتها ،والصيحات واإليقاعات التي يؤدونها قبل
الخروج للصيد أو الحرب وكأنها مسرحية استعراضية ألحداث حياتهم اليومية.

الفنون القديمة
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وقد اتسمت الفنون البدائية بالبساطة والتجريد والرمزية لإلنسان والحيوان
واألشجار .وعندما تحول اإلنسان من صيد الحيوانات إلى تربيتها ،تغير إيقاع
حياته بأكملها فأضاف عناصر أخرى كرسوم الماشية والكالب والثيران.
خرجت الفنون البدائية من محيط جدران الكهوف إلى الفنون التطبيقية كصناعة
البيوت والمالبس البسيطة من جلود الحيوانات ،واألواني وأدوات الصيد والقتال
التي كان يرسم عليها ويزخرفها بالخدش عليها أو تلوينها بألوان يستخلصها من
الطبيعة كعصارات النباتات والدم ،وقطع العظام والعاج والحجر.
ولم تكن للفنون المصرية أهدافا جمالية فحسب ،فبحسب عطيه (2009م)،
وفداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) أنها تضمنت اعتقادا ً بإمكانية الحياة
بعد الموت فأصبحت وظيفتها إقناع الناس بأن العالم اآلخر أكثر وجوداً ،مع
االعتقاد بإمكانية بث الحياة في الموتى ،فالطبيعة تبقي على قوى المتوفى
سجينة داخله؛ ولهذا برز فن التحنيط وإحاطة الجسد بالشرائط «المومياء»،
كما تطور فن النسيج خاصة الكتان لحاجة الجثة إلى قماش تلف به .ويذكر كل
من محمد (2008م) ،وأمل إبراهيم (2008م) وموسوعة الروس (2008م)
أن الفنون الفرعونية انعكست على جدران المعابد الكبيرة والمقابر والقصور
«الجرافيتي» لتصبح وكأنها لوحات تربط بين عالم السماء واألرض ،فانتقلت
لمشهد مكان العيش األزلي في السماء،

فن التحنيط
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بنظرة متعمقة للحياة التي حاولوا تصويرها بأشكال رمزية تعبيرية سائدة في
مجتمعهم كاآللهة والملك والمرأة واألسرة ،فصوروا مواكب الجنائز والمثول
بين يدي اآللهة للحساب وأهمها إله الشمس «آمــون» ،ومثلوا مراحل نقل
متعلقات الميت إلى قبره ومشاهد للغالل والصيد والقنص؛ ليتذكر حياته األولى
وأنشطتها عند قيامه للحياة اآلخرة.

األهرامات

ويضيف عبد النعيم (2011م) ،وفداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) أن
الفنون خضعت لقواعد صارمة ترجمت وجهة النظر المصرية للعالم؛ وذلك
الرتباطها بالهندسة المعمارية ،فشاع استخدام شبكة المربعات للرسم ،وظهرت
قواعد المنظور الهندسي ،وبرز االهتمام باألعمدة ،وقد بقي من العمارات الكبيرة
كاألهرامات وهي قبور ملكية ،والتماثيل المصنوعة من الحجارة أو الخشب،
و ُخلدت النصوص المحفورة باللغة «الهيروغليفية» والتي عثر عليها الفرنسي
«فرانسوا شامبوليون» عام 1820م ،على لفائف من األلياف النباتية أو الحجارة.
الفنون المصرية متفردة عن غيرها من الفنون إذ يصعب مزجها بفنون أخرى،
وقد مثل جسد اإلنسان عنصرا ً مهما فيها كما أشار عبد النعيم (2011م)
كالتماثيل ،والمنحوتات ،والحفر على الجداريات والمقابر والمعابد والقصور،
أو الرسم والنقش على األواني والمنسوجات ،والبرديات ،فكان الفنان كما تذكر
فداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) يمثل الرجل في حجم أكبر من المرأة
والخدم ،كما استبعد عامل السن فمثل الجميع في صحة وحيوية ومالمح جميلة،
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الفنون المصرية

ويخضع رسم الوجه واألرجل للرسم الجانبي أما بقية الجسم واألكتاف فتكون
لألمام ،وكأن هناك ثبات في الحركة واالتجاه والتي تتفق مع نظرة الكهان
للدوام والثبات واألبدية والمثالية .كما كان للبيئة دورها في تحقيق الكثير من
القيم الفنية كرسم بعض الحيوانات والطيور كرموز ذات دالالت دينية وثقافية
كالسمكة ،والبومة ،والثور ،والعقارب .وظهرت الفنون التطبيقية في كرسي
الملك «أخناتون» من الذهب ،وتابوت الملك مطعم باألحجار الملونة ،وتاجه
الذي يرتديه ،وكرسي عرش الملك «توت عنخ آمون» .وقد مثلت األغاني
عنصرا مهما في حياة المصريين كما يذكر عطيه (2005م) والذين كانوا
يمارسونها في كل مناسبة وكل مكان ،وكانت مصحوبة بالتصفيق ،وتستخدم
معها أنواع من الطبول والدفوف ،وقد اعتاد الرعاة والفالحون على العزف
بالناي أو المزمار .وما تزال هذه االيقاعات الفلكلورية تؤدى في الكثير من
المناسبات الدينية واالجتماعية.
تتناول فداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2011م) و(2014م) الحديث حول
تاريخ الفنون في بالد الرافدين والتي شملت الحضارات السومرية واآلشورية
والكلدانية البابلية والفارسية ،مشيرات إلى ما بذله الملوك «اآلشوريين» من
جهد كبير لتشجيع فنون العمارة والفنون األخرى ،غير أنهم لم يهتموا بالمقابر
لعدم اعتقادهم بالحياة األخرى والنصرافهم عن الشؤون الدينية وانشغالهم
بالحروب.
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فركز الفنان اآلشوري على إبراز مظاهر القوة والعظمة للملوك ممثلة في
مهاجمة األعداء وطردهم أو مطاردة الوحوش الضارية ،فامتاز التصوير
بالحركة واالنفعاالت وإبراز العضالت ،ورسم األشخاص بمالمح الغالظة
والشعر المجعد ،والرأس من الجانب أما الصدر والعينين فمن األمام،
كما وجدت صورا تمثل حيوانات خرافية مقتبسة من الفن «البابلي».
كما يذكر كل من فداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2011م) و(2014م)،
وهاوزر (2014م) ،ومرابط (2019م) عن فنون النحت حيث عثر على
«دليفات» تمثل صاحب القصر صورت االحتفاالت واستقبال الوفود.
اشتهرت التماثيل الصغيرة لفقر البالد للحجارة والتي جسدت السياسيين
والعسكريين ،وتميزت رؤوس التماثيل «السومرية» بأنها ثقيلة ومستقرة
بين األكتاف دون رقاب .اعتمد «السومريون» على الكتابة التصويرية لنقل
أفكارهم ،وجاءت أشكالها على الطين كالمسامير فعرفت بـ«المسمارية»
وتكتب من اليمين لليسار ومن األعلى لألسفل ،ويحفر فيها على التماثيل
لتمثل منجزات الحاكم .ومن أبرز الفنون التطبيقية في حضارة بالد الرافدين
إقامة القنوات والترع نظرا للعوامل الجغرافية وفيضان النهرين ،كما اهتموا
بعمارة قصور الملوك ومعابد اآللة ،كـ«القصر اآلشوري» المميز بتماثيل
لثيران وأسود مجنحة ذات رؤوس آدمية ،وقصر «نبوخذ نصر» في
بابل ،وقصر «سرجون» اآلشوري ،ومعبد «الزقورة» .اشتهرت عمارة
«الزيقورات» وهي أبراج شاهقة ،تستخدم لممارسة الملك سلطاته الدينية
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والمدنية ولرصد النجوم والكواكب .عرفت بالد مابين النهرين بعض الفنون
الصغيرة كصناعة الحلي ،واألواني الفخارية والحجرية وزخرفتها ونقشها
بالحيوانات األسطورية التي ترمز لآللة ،وحفر الخشب وتزيينه .اخترع
«السومريون» أختاما ً للخطابات التي تسجل على صفحات من الصلصال.
وقد كانت فنونهم األدبية عبارة عن أساطير منظومة شعرا ً تروي مغامرات
اآللهة واألبطال ،وقد أظهرت الحفريات في العراق وجود شرائع تعود
للعهد السومري منها «شرائع حمورابي».

الفنون اإلغريقية

اكتسبت فنون الحضارة اإلغريقية جماليات ميزتها عن الحضارات التي
سبقتها؛ كما تذكر أمل إبراهيم (2008م) حيث انعكست آراء الفالسفة
والمفكرين والسفسطائيين على نظرة الشعراء والفنانين اإلغريق ،والتي
شكلت االتجاه الفكري اإلغريقي للحياة بأكمله ،حيث بدأت المحاورات
والمناقشات حول التقاليد الفنية ومقاييس الجمال تؤطر معايير الفنون
والجمال ،مع ما وضعه «فيثاغورس» من أفكار رياضية عن التناسب
والفراغ .ولما كانت األفكار تدور حول اإلنسان على أنه محور الكون بقدراته
الجسدية والعقلية ،اتخذت الفنون اإلغريقية النسب المثالية للجسم اإلنساني
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معيارا لما هو فني وجميل ،فمثلته في صورة مثالية العتقادهم بانحداره
من اآللهة ،ثم اتخذت هذا النموذج كمقياس لكل شيء ليضفي عليه األبعاد
الجمالية .وتشير موسوعة الورس (2008م) ،وموسوعة الفنون الجميلة
(2009م) ،وعطيه (2009م) ،وفداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م)
إلى ارتباط تذوق الفنون اليونانية بمدى تحقيق القوانين المثالية والتوازن
في العمل الفني؛ ولذا كانت األعمال الفنية أصغر حجما ً لتحقيق هذه النسب
الجمالية .ظهر ذلك في فن النحت أيضا ،والذي أصبح حركيا ً أي يهتم
باألوضاع الفنية التي تبرز جمال الجسم وقوته وحركات العضالت لدرجة
االهتمام بتشكيل ليونة األقمشة لتوضيح جمال الجسم البشري؛ ويعد تمثال
«رامي القرص» من أشهر التماثيل اليونانية .كما برزت خصائص الفنون
اإلغريقية من تناسب وعمق وتوازن على الفنون التطبيقية أيضا كالخزف
والفخار ،والفنون المعمارية التي برزت فيها األعمدة بأشكال متعددة ،بينما
تميزت المعابد بالبساطة فتبنى من الحجر والرمل واألسقف الخشب؛ فلم
تعد الفنون مكرسة للمعبد والتقرب لآللهة ،واهتم اإلغريقيون بالمسارح
باعتبارها أماكن مقدسة .اشتهرت صناعة الكؤوس واألباريق والصواني
ورسمت مواضيع
المعدنية ذات اإليقاع الزخرفي الرقيق على أطرافهاُ ،
مختلفة على األواني بأشخاص وبمشاهد أخذت من حياة اآللهة ،كما برعوا في
أشغال الذهب والفضة كالعقود واألساور واألقراط ،واهتموا بصناعة األثاث
من األخشاب كالكراسي والمناضد وصناديق حفظ المالبس وزخرفوها
بـ«الكنارات» عن طريق الحفر بعناصر هندسية ونباتية وحيوانية .ويضيف
هاوزر (2014م) ،ومرابط (2019م) أنه كان لدى اإلغريق أنماط من
الفنون األدبية كالشعر الغنائي ،والملحمي كالمالحم «الهوميرية» ،وبنيت
األشعار من صيغ سحرية وأسطورية وأقوال تنبؤية ،وصلوات وتعاويذ،
وأناشيد الحرب ،وتطورت الموسيقى والمسرح واشتهرت المسرحية الهزلية
والدرامية والتي كانت في أغلبها مساحة للمناقشات الفلسفية للمواضيع
السائدة ،كذلك المقاالت والمناظرات الفلسفية ،والتاريخ النقدي وكتابة السير،
وكانوا يغنون في القاعة الملكية أمام النبالء واألمراء.
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األواني اإلغريقية

وعندما جاءت فنون الحضارة الرومانية كانت متأثرة بالفنون اليونانية والتي
أصبحت فيما بعد منبع اإللهام بالنسبة لفناني النهضة األوربية .ويذكر كل من
موسى (2012م) ،وبل (2013م) إن الفنون قد دخلت في القرن الرابع

الحضارة الرومانية

28

الميالدي منحدر الخلط بينها كفنون وتقاليد فتأثرت بالمنع من الناحية الدينية،
فمع ظهور اليهودية والمسيحية وبعدها اإلسالم ،جاء المنع والتحريم من اقتناء
أو رسم األحياء ،إلى جانب النظر إلى الفنون على أنها من الترف .تمخضت
هذه الحقبة كما جاء في فداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) عن والدة الفنون
«البيزنطية» في الكنائس المصرية في القرنين الحادي والثاني عشر ،وكانت
أرقى الفنون والتي اشتهرت بفن «الفسيفساء» الذي يقوم به الرهبان ،ومن
أشهرها كنيسة «أياصوفيا» ،وكانت أكثر الرسوم تُعنى بالقديسين والعذراء
والسيد المسيح .ويضيف محمد (2008م) أن الجداريات السيما الكاثوليكية
اعتمدت على الفن في توضيح التعاليم وتصوير الحوادث وتاريخ المسيحية وسير
أبطالها في تصميمات زخرفية قائمة على التكرارات ،ومن أبرزها لوحة يوم
القيامة للفنان «مايكل أنجلو» (1564-1475م) وهي في مبنى «الفاتيكان»
في روما ،والتي مثلت تراجيديا حقيقية في ملحمة إنسانية مرعبة .وتذكر كل
من موسوعة الفنون الجميلة (2009م) ،وموسوعة الورس (2008م) ،وفداء
أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) ما تميزت به العمارة الرومانية من الخطوط
المنحنية واإليقاع في الزخارف شديدة البروز.

أدوات النحت

وظهر النحت الواقعي البعيد عن الخيال فنحتت التماثيل الجالسة والواقفة والنصفية،
وتماثيل للفرسان على ظهور الخيول ،كذلك تماثيل النساء التي يتضح فيها تصفيفات
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الشعر ،كما ظهرت منحوتات على العاج تمثل مناظر الصيد مأخوذة من أساطير
اليونان .ثم تطور النحت في الحضارة «القوطية» وأصبح حركيا في إبراز
المالمح العاطفية راقية كالرسوم المتحركة على شكل قصص .عرف البيزنطيون
زخرفة المعادن بطبقة من األلوان المزججة «صناعة المينا» ،وبرز في الرسم
الروماني الضوء والظالل والمنظور فبدأ التصوير القوطي بفنون «التعشيق»،
و«المنمنمات» وهي زخرفة المخطوطات القرطاسية التي تكتب باليد وتزيينها
بالصور ،ولم يمارس الفنان القوطي الرسم على جداريات الكنائس المتالئها
بالنوافذ العالية المتسعة .والجدير بالذكر أنه خالل الحضارتين اليونانية والرومانية
كان الشعراء يحظون بتقدير عن الفنانين التشكيليين والمصورين ،وذلك بوصفه
كنبي أو عراف ومانح الشهرة ومفسر األساطير ،فكان يحل ضيفا ً بثياب نظيفة،
أما الفنان والمصور فكان على الدوام صانعا ً حرفياً ،فيشير هاوزر (2014م) أن
الكهنة والحكام هم أول من استخدم الفنانين فكانوا بمثابة الحرفيين.
يذكر كل من جودي (2005م) ،وموسى (2012م) مرابط (2019م)،
والجعاني ،وملطي (2020م) إن العرب الذين سكنوا «الحيرة» قبل اإلسالم
مارسوا فنونا ً تصويرية آدمية وحيوانية .أما سكان «البتراء» فلهم فنونهم
وأبنيتهم وكتاباتهم ولغتهم وملوكهم وآلهتهم .وعن «مأرب» فكانت ذات أسوار
وأبراج وقصور فخمة ظهرت فيها فنون العمارة والنحت فوجدت أشكاالً بشرية
وحيوانية ونباتية محفورة من المرمر.

البتراء

30

وفي جزيرة العرب حيث كان اإلنسان يتنقل بحرية سعيا ً وراء الكأل والماء؛
مما استثار قريحته للكثير من الفنون كالشعر فظهرت «المعلقات» ،وكان
للعرب أنديتهم وأسواقهم التي يتبادلون فيها األشعار وينقلون من خاللها علومهم
وثقافاتهم .كما ظهر النثر من خطابة وقصص وحكم وأمثال .إلى جانب ارتباط
الفنون بشؤون الحياة اليومية واحتياجات العيش والبقاء ،كصناعة الخيام من
الشعر والجلود ،وصناعة السجاد والسدو واألواني ،ووسم المواشي.

المعلقات

وفي بداية القرن السابع الميالدي برزت الفنون اإلسالمية متأثرة بالعقيدة
وشرائعها ذات النزعة التوحيدية ،كما ذكر محمد (2008م) ،وعطيه (2009م)،
وموسى (2012م) ،فكان اعتبار كل تمثال أو صورة وإن كانت رمزية محرما ً
ومشتتا ً النتباه المصلين؛ فالجامع أو المسجد لم يكن بمقام الكنيسة فلم يعد معبرا ً
عن تسلسل العالقة بين هللا والناس.كانت الفنون اإلسالمية عقلية مجردة تعتمد
على البصيرة وليس البصر ،فكانت المساجد متواضعة في البدايات إلى أن جاء
التوجه لزخرفتها؛ تقديسا ً لها وإيمانا ً بدور الفنون في خدمة العقيدة لكن بعيدا ً عن
التصوير .وإلبراز مهارات الفنانين في ملئ الفراغ بالزخارف المعروفة بـفن
«األربسك» الذي ظهر في القرن التاسع الميالدي ،وكان يطلق مجازا ً على
كل الزخرفة اإلسالمية وتحديدا ً الزخارف النباتية «التوريق» .ويضيف لما
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سبق كل من عطيه (2005م) ،وموسوعة الفنون الجميلة (2008م) ،والسعود
(2010م) ،وفداء أبو دبسة ،وخلود غيث (2014م) أن أماكن إقامة الخلفاء
والزعماء فكانت تزين بالرسوم بأنواعها مع تطعيمها بالفسيفساء واألقمشة.

الزخارف اإلسالمية

وقد لمع نجم الخط العربي في الزخرفة اإلسالمية كعنصر رئيس وإضافة جديدة
للفنون ،فكان باكورته كتابة القرآن الكريم بالخط الكوفي والنسخ والرقعة،
بعدها استخدم الخط لزخرفة المساجد والجوامع وكتابات النصوص المقدسة،
ومن أبرزها الخط «الكوفي» نسبة ألهل الكوفة بالعراق والخط الفارسي نسبة
لبالد فارس .وقد سمحت بعض الحضارات اإلسالمية كـالدولة «الفاطمية»
في مصر بالرسم والنحت للحيوان والنبات ،حتى كانت تُرى في قصورهم
مناظر الرقص والصيد والغزالن ،كما سمحت بذلك أيضا الحضارة الفارسية
فعادت المنمنمات لتزين الكثير من القصص أو الكتب التاريخية أو العلمية
بالرسوم الحيوانية والنباتية .اشتهرت فنون العمارة اإلسالمية وأبرزها المساجد
وأولها مسجد «قباء» ،والحرمين الشريفين ،والمسجد األقصى وقبة الصخرة،
والمسجد األموي ،ونفذت على أسطح المآذن ،والقباب والمحاريب ،األقواس،
المقرنصات ،األعمدة والتيجان ،والمداخل .كذلك في القصور والحمامات والخانقات
 ،وقد تعددت األساليب الفنية للعمارة اإلسالمية والتي أصبحت وكأنها مدارس مستقلة:
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تاج محل

كاألموية ،والعباسية ،الفارسية ،المملوكية ،الهندية والتي ظهرت في «تاج محل»،
العثمانية ،األندلسية والتي ظهرت في «قصر الحمراء» في غرناطة بنمطه المغربي
اإلسالمي والذي يعد اليوم من أكبر المعالم السياحية في إسبانيا .ومن الواضح أنه
مع انتشار اإلسالم في القرن الثامن الميالدي في قارات العالم السيما في دول آسيا
وأفريقيا ،أن الفنون استمدت من فنون البالد التي انضمت للدولة اإلسالمية.

مسجد قباء

كما كان للغناء والموسيقى مكانة في المجتمع اإلسالمي فكانت جزء من مظاهر
المشهد االجتماعي والثقافي ،كما أشار لذلك كل من الثقفي (1996م) ،وعمارة
(1999م) ،والجديع (2004م) وفقا ً للنموذج اإلسالمي المتمثل بالسنة والسيرة
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النبوية المطهرة وسير الخلفاء والتابعين والحكام واألئمة ،والتي تناولتها أمهات
الكتب والتراجم لنخبة من العلماء والفالسفة والمفكرين والمؤرخين ،فقد شاع
استخدام الدف والغناء الحسن في المناسبات االجتماعية والدينية مصحوبا
بالتصفيق ،كذلك الحداء ورقصات الحروب والفرح باالنتصار ،وكان لألحباش
عيد يحتفلون به في حضرة النبي عليه الصالة والسالم ويلعبون برماحهم ومعازفهم
ورقصاتهم ،وقد قسمت األدوات الموسيقية إلى :المزامير ويقوم استخدامها على
النفخ ومنها المزمار والناي ،والطبول ومنها الدف ويقوم استخدامها على النقر،
والمعازف وهي األدوات القائمة على األوتار ،وسميت بذلك ألنها تعزف بالناس
عن السأم والملل ،ومنها العود والربابة ومما ذكر أن الفارابي والذي كان عراب
الموسيقى في عهد الخليفة سيف الدولة الحمداني أنه كان يضرب على العود.
ويشير زاكس (2014م) أن بعض هذه األدوات الموسيقية وصلت إلى الغرب
عن طريق الحروب الصليبية والفتح اإلسالمي إلسبانيا وصقلية.
وكانت اليونسكو قد أعلنت في مؤتمرها العام المنعقد في 2017م عن اليوم
الدولي للفن اإلسالمي ،وهو  18نوفمبر من كل عام ،ويقر المؤتمر بإسهام الفن
اإلسالمي في صون ونشر حضارة البشرية وثقافتها ،ويدعو الدول األعضاء
وكذلك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية للترويج واالحتفال بهذا
اليوم ،من خالل نشر معلومات عن الفن اإلسالمي وتبادل التجارب المتعلقة
به ،وإعداد أنشطة لحماية هذا الفن ،وتشجيع األعضاء على تقديم الدعم المالي
للترويج واالحتفال (اليونسكو.)2019 ،
ويشكل العامل الالهوتي في الفنون البوذية والمسيحية واليهودية محددا ً
صورت الحياة المثالية
في رسم مالمحها؛ كعامل مساند للصالة والتأمل ،ف ُ
للمسيح ،عليه السالم ،أو لبوذا ،لتقديم نموذج للسلوك القويم وتقوية اإليمان،
ويذكر زاكس (2014م) أن الترانيم والتراتيل الكنائسية والتي تمثلت في
شخص مرتل المزامير في الكنيسة قد مثلت عنصرا ً رئيس لرسم مالمح
الفنون المسيحية واليهودية ،والتي ما لبثت أن تطورت إلى موسيقى دينية،
وقد رصد عددا ً ال بأس به من األلحان الكاثوليكية التي ال تزال حتى اليوم
في طقوس اليهود الشرقيين الذين عاشوا في بيئة وثنية ثم إسالمية بعد أن كل
صلة هم بالجماعات المسيحية .وتشير موسوعة الورس (2008م) إلى أن
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الفنون الهندية بدأت مرتبطة بتطور البوذية في القرن الثالث ق.م ،لكن ظهور
الحضارة اإلسالمية كان إحالالً لنماذج فنية أخرى .وقد كشفت الحضارة
الهندية عن صور ذات قياسات صغيرة من البرونز أو الحجر ،وآثار متعلقة
بعبادة «بوذا» والذي غالبا ً ما يظهر في حالة تأمل أو تعلم ،ويُعرف ببعض
المميزات التي ينفذها النحاتون بكل حذر وصرامة .في الفنون الهندية تبدو
وجوه اآللهة مرمزة تعبيرا ً عن قدراتهم ،كوضع يد مثل السيف يهدم العالم
ويعيد بناءه ،أو تمثيله بأربعة أذرع أو تزيد كدليل على قدراته العديدة والنفوذ
الذي يستطيع ممارسته في آن واحد.

معابد االنغكور

وقد أثرت الفنون الهندية في حضارات شرق آسيا في «كمبوديا» و«أندونيسيا»
كإقامة معابد «أنغور» الضخمة على رأس شبه الجزيرة الكمبودية إلى الشرق من
تايالندا في القرنين الثاني والثالث عشر ،والتي تبرز فيها منحوتات «راقصات
السماء» ،وهن أنصاف آلهات بوجوه مكررة ،وكأنهن يجتمعن ليفرحن الزوار
ويسحرنهن برقصهن وغناءهن .وامتدت الفنون من صروح العبادة إلى قصور
األمراء والجبال ،وتمثل الحيوانات األسطورية جزءا ً مهم من الفنون األندونيسية
كتمثال «التنين» المصنوع من الحجر في القرن الثالث عشر.
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الفنون الصينية

وقد استرعت الطبيعة الفنون الصينية كما ذكر كل من عطيه (2009م)،
موسوعة الورس (2008م) والتي تمثلت بالعناية بالحدائق ،فنظم الفنان الصيني
األشجار واألحجار والسواقي والبحيرات ،وخلق منها نموذجا ً فريدا ً على نهج
الكون والسماء واألرض والجبال ،وظهر رسم المناظر الطبيعية بأكثر من ألف
سنة قبل أوربا .تستوحي الفنون الصينية إلهاماتها من عقائدها :الكونفوشية،
الطاوية ،والبوذية ،فالفنانون ال يحاولون أن يكونوا مبدعين بقدر ما يكونون
محترمين للتقاليد وملتزمين بها ،وعليه فهم ينصرفون للتأمل في أعمال أسياد
الماضي .أظهر الفن الصيني تميزه بالرسم والكتابة بالحبر على الورق ولفائف
الحرير ،كما ظهرت فنونهم التطبيقية في صنع «السيراميك»و«البورسلين»
ليحل محل الخزف ،وزخرفته والرسم عليه من الطبيعة .وعن العمارة فالبنايات
الصينية في أغلبها من الخشب الملون بألوان قوية (صريحة) ،وتغطى
بالرخام ،واشتهر «معبد السماء» في حكم «منغ» (1644-1368م) ،وقصر
اإلمبراطور في «المدينة الممنوعة» (1420-1407م) ،وشكلت «بكين»
أجمل إرث هندسي صيني .ولعصور كثيرة بقيت الفنون اليابانية انعكاسا ً شاحبا ً
للفنون الصينية ،وهذا ال ينفي أن للحضارة اليابانية فنها الخاص ،فقد صنع
النحاتون تماثيل للصالة أال الهوتية (بوذية) ،مستوحاة من نماذج صينية ولكنها
تتفوق عليها في شدة التأثير واألسلوب .وقد تركت القبائل التي تمتهن الصيد
والقنص والجني فنونا ً تتعلق بالثقافة «الجومونية» التي تركت آنية من الخزف
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بالنتوءات والحفر ،أغلبها بشكل بشري وتعتبر أقدم الكنوز الوطنية ،كما ظهرت
أقنعة المسرح ذات االنعكاسات المدهشة باستخدام التقنية ذاتها .وابتداء من
القرن السابع عشر برزت الفنون اليابانية في طباعة الصور التي في أغلبها
مناظرا طبيعية على الورق ولم تعد حصرا ً على الصور الدينية.

الفنون اليابانية

ثانيا :فنون عصر النهضة في إيطاليا (القرن )16-15

يقصد بالنهضة في مجال الفنون إحياء اآلداب والفنون الرومانية واإلغريقية
ونشر روحها في إيطاليا ،من خالل اإلقبال على دراسة فنون أجدادهم
(اإلغريق والــرومــان) بما فيها من ثــراء فكري .ظهر اهتمام باباوات
«الفاتيكان» بالبعثات للبحث عن المخطوطات اليونانية لجمعها في مكتبة
«الفاتيكان» وترجمتها لإليطالية (فداء أبو دبسة ،وخلود غيث2011 ،م).
من جماليات هذه الحضارة أن تطل علينا مسرحيات «ويليام شكسبير»،
ورائعة «المونايزا» لفنانها «ليوناردو دافنشي» (1519-1452م) والتي
جسد فيها خبرته العلمية في مجاالت متعددة ،ومازالت تجذب السياح في
متحف «اللوفر» في فرنسا.
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متحف اللوفر

تميز هذا العصر كما تذكر أمل إبراهيم (2008م) ،وموسوعة الورس
(2008م) ،وموسوعة الفنون الجميلة (2009م) ،وعطيه (2009م) ،بالنهضة
الفكرية والتي ربطت العلوم الحديثة والقديمة والفنون بالنشاط الفكري ،مؤكدة
على شخصية وعبقرية الفنان ،فقام تذوق الفنون على ربط الجمال بالقياس
والمقارنة الهندسية والرياضية ،وبمدى ارتباط الفنون بالوعي اإلدراكي تجاه

فن الباروك
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فن الكاريكاتير

األشياء وكيفية انتظامها .أصبح اإلنسان ومشاهد الحياة اليومية محورا ً للفنون.
ومع إعطاء هذه األهمية لإلنسان أصبح هناك تقديرا ً للفنانين والمهندسين المعماريين
والنحاتين وتمييزهم عن الصناع .أما في القسم الثاني من القرن السادس عشر
فقد شهدت أوربا أزمة البادينية تمثلت باعتراف «الكاثوليك» بالسلطة والوساطة
الباباوية المطلقة ،فانعكس هذا القلق الديني في فنون ورسوم مشوشة ومعقدة ،لكنه
ومع فجر القرن السابع عشر اخترع الفنان اإليطالي «مايكل أنجلو» (-1475
1564م) فنا ً واكب انتفاضة الكنيسة؛ لمحاولة جمع الكاثوليك حول صورة
فنية جديدة تبهر وتقنع في الوقت ذاته ،فكانت والدة فنون «الباروك» والتي
سرعان ما انتشرت في إسبانيا وفرنسا .وتظهر قوة «الباروك» حسب صفاء
لطفي (2012م) في مناسبته لوصف الحياة الشعبية الدنيوية بعيدا ً عن الفنون
المكرسة للكنيسة ،إلى جانب قوة الضوء األحادي والتباين الشديد مع الظالل بما
يسمح بإظهار االنفعاالت وتجسيد الحس الدرامي ،كما ظهر النحت والهندسة
الباروكية بجانب الصورة والوسيقى ،حيث يشير زاكس (2014م) إلى والدة
عصر األوبرا والدراما الموسيقية ،وتطور المسرح الغنائي .وجدير بالذكر أنه
كان من أبرز فنون منتصف القرن الخامس عشر فن «الكاريكاتير» الذي يذكر
القضاة (2012م) أنه نشأ في الصحافة بعد اختراع المطبعة ،وامتد للقرون التالية
وإلى يومنا هذا؛ وهو فن من فنون إبداء الرأي بطريقة ساخرة.
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ثالثا :الفنون الحديثة (القرن )20-18

واكبت المراحل األخيرة من فنون «الباروك» في أوربا ظهور فنون
«الركوكو» في بدايات القرن الثامن عشر ،وتشير كل من موسوعة
الورس (2008م) ،وصفا لطفي (2012م) ،وهاوزر (2014م) ،إلى
أنها فنون أرستقراطية تخدم التصميم الداخلي وزخرفة جدران الكنائس
والقصور ،وكان ظهورها األول في فرنسا متزامنا ً مع الثورة الفرنسية
1789م حيث أصبحت لوحة «قسم األخوة هوراس» شعارا ً للثورة
الحقاً ،ثم انتشر في بقية أوربا .من أبرز سمات فنون «الروكوكو»
االهتمام بالزخرفة ذات التراكيب المعقدة لألشكال والتكوينات والتصيمات
المستوحاة من الشرق .ومن الفنون األرستقراطية أيضا كما يذكر زاكس
(2014م) الموسيقى التي فتحت لها أبواب عاصمة العالم الموسيقي
الجديد «فيينا» وهي سيمفونيات «بيتهوفن» (1827 -1770م) ،والتي
فتحت لها أيضا ً بيوت األرستقراطيين من محبي الموسيقى.

فن الركوكو

وينتهي عصر «الركوكو» ببدء عصر التنوير وبــروز «الكالسيكية
الجديدة» في الربع األخير من القرن الثامن عشر في أوربا ،حيث برزت
العديد من المدارس واالتجاهات الفنية الحديثة ،والتي امتدت من نهايات
القرن الثامن عشر وحتى نهايات القرن العشرين وبدايات القرن الحادي
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والعشرين ،تناولها كل من موسوعة الورس (2008م) ،وموسوعة الفنون
الجميلة (2009م) ،وعطيه (2009م) ،وصفا لطفي (2012م) ،وآالء
الحاتم (2013م) ،هــاوزر (2014م) ،وفــداء أبو دبسة ،وخلود غيث
(2014م) حيث أتى الهجوم على تراث «الباروك» و«الركوكو» من
اتجاهين هما :النزعة االنفعالية الطبيعية ،والنزعة العقالنية الكالسيكية،
والتي مثلت فنون الطبقة الوسطى ،وقادتها نحو البساطة والجدية ،بمعنى
أن معايير البهجة ومسايرة التقاليد أولى من معايير الروحانية للفنون ،مما
أدى إلى توقف فنون البالط والفنون الشعائرية لتحل محلها النزعة الذاتية
البورجوازية ،والتي كانت أكثر رقة وأقدر على التغلغل في أعماق النفس.
وقد وضعت «الكالسيكية الجديدة» قواعد صارمة للفنون من رسم ونحت
وأدب وموسيقى وهندسة ،مبنية على التوازن المستمد من الطبيعة وفنون
العصور القديمة ،وأثبتت أوربا قوتها بتشجيع فنون تحترم النظام ،وكان هذا
التوجه انعكاسا ً ألفكار الفيلسوف الفرنسي «دينس ديديرو» الذي ذهب إلى
أن الفنون يجب أن تكون عمالً أخالقياً ،حيث تسبب هذا التجديد في تذوق
الفنون بوجود تيار عالمي ،فكانت «الكالسيكية الجديدة» نزعة ال تبحث
عن القديم المثالي فحسب ،بل عن نموذج للسلوك والشجاعة والوطنية ،وتعد
لوحة «العشاء األخير» للفنان «دافينشي» نموذجا ً لذلك.
بقيت «الكالسيكية الجديدة» قوية حتى بدايات القرن التاسع عشر؛ بسبب أن
رجال السيادة والقادة العسكريين أصبحوا يستلهمون حياة الرجال العظماء
في العصور القديمة الذين خلد النحت مآثرهم .بعدها ظهرت المدرسة الفنية
«الرومانسية» أو «الرومانتيكية» أو «الرومانطيقية» في فرنسا ،والتي
فسرت التطور الحضاري الذي ابتدأ مع تقدم العلم وتوسع المعرفة إلى حد
بعيد .كان الفنانون يصغون ألحاسيسهم مع المبالغة في الدراما والتراجيدية،
وقد حدث التقاء وتقارب للفنون فتقرب الرسامون من الموسيقيين والكتاب
وتبادلوا أفكارهم متمنين تغيير العالم إلى مساواة وحرية وأخوة ،وكانت
الموسيقى تقوم بدور رئيس في عصر «الرومانتيكية».
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المدرسة الرومانسية

برزت لوحة «طوق مدوسة» معبرة عن انفعاالت قوية لحادثة الغرق ،كما
تغيرت مالمح الفنون الطبيعية بإظهار تأثيرات حركات الرياح واألمطار على
حركة العناصر واتجاهاتها .وكان التصوير والنحت وكذلك األدب مملوءة
باألبطال ،فأصبح ضعف اإلنسان وقوته هما من تعرفان به ،فكانت لوحة
«الحرية تقود الشعب» من أشهرها لوحات هذه المرحلة والتي عبرت عن
الثورة العارمة التي مألت نفوس الشعب الكادح في فرنسا.

المدرسة الواقعية

ولما شغفت الحياة اليومية الفنانين انهمكوا في المدرستين الفنيتين «الواقعية»
ثم «االنطباعية» أو «التأثيرية» ،فجاءت المدرسة «الواقعية» ردا ً على
«الرومانسية» ،العتقاد روادها بضرورة معالجة الواقع وتسليط األضواء على
الجوانب الهامة فيه دون مبالغة من غرابة أو نفور ،من خالل تجرد الفنانين

42

المدرسة التأثيرية

بتصوير الواقع بدقة وصدق دون أن يُدخلوا ذاتهم في الموضوع .وفي عام 1870م
ولدت المدرسة «التأثيرية» عندما أغرم الفنانون في فرنسا وإنجلترا بالطبيعة،
فأصبح الفنانون يعتمدون على الخروج مباشرة للطبيعة وتسجيل أجواءها المختلفة
من خالل تأثيرات لونية حرة؛ حيث سهل التطور الصناعي صناعة األدوات الفنية
سهلة الحمل ،وبرز الفنان «فان غوغ» (1890-1853م) كفنان تأثيري .ومن أبرز
الفنون في النصف األخير من القرن التاسع عشر فنون التصوير «الفوتوغرافي»،
كما أصبحت الفنون من المقتنيات التي تباع في المعارض .وقد ألقت بظلها كل هذه
المدارس الفنية على الموسيقى أيضا ًكما أشار لذلك زاكس (2014م).

المدرسة الوحشية
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وقد حدث عقب «النزعة التأثيرية» نزعات جديدة كانت أشبه باالنحرافات الفنية ،وربما
كان لظهور اآللة الفوتوغرافية بعض األثر في ذلك ،حيث أراد الرسامون أن يميزوا
فنونهم عن الصورة الفوتوغرافية؛ فلم يكن أمامهم إال الشطط واالنحراف بفنونهم عن
ما هو تقليدي .فولدت حركات أو مدارس فنية فتحت األفق لما سمي بالفنون العصرية.
ظهرت المدرسة «الوحشية» والتي تزعمها الفنان الفرنسي «هنري ماتيس» (-1869
1954م) ،والتي كانت فنونها قد أغفلت عمدا ً المنظور والظالل فكل ما هنالك هو الخط
العام ثم تفجر من األلوان «الفاقعة» ،وسميت بذلك تيمنا ً بما قاله أحد النقاد في قاعة
العرض« :وكأننا في قفص للوحوش» ،فكانت هذه المدرسة أشبه بالموسيقى البارعة
التي تجمع بين األنغام المتنافرة في لحن أخاذ .وبالرغم من أن المدرسة «الوحشية» لم
تلبث إال يسيرا ً (خمسة أعوام) إال أنها أحدثت ضجة مربكة في تاريخ الفنون ال تزال إلى
يومنا كفنون أصيلة تميزت بتحرير الخيال من كل االلتزام بمحاكاة الطبيعة ،وهي شبيهة
بفنون الزخارف اإلسالمية التي اعتمدت على التجريد والتسطيح.

لوحة بيكاسو -التكعيبية

ويطل علينا أشهر فناني العصر الحديث ،بل والذي أصبح أيقونة الفن»،بابلو
بيكاسو» (1973-1881م) الرسام والنحات اإلسباني بلوحته «فتيات أفينيون»
عام 1907م .حيث تبنى هو وأقرانه فلسفة معالجة الطبيعة هندسياً ،فولدت
على يده المدرسة «التكعيبية» ،والتي تقوم برسم أو تشكيل األشياء وكأنها في
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حالة حركة ودوران وكأنها رسم الوقت الالزم لرؤية العنصر من جميع وجوهه
مع تفتيت األشكال واختفاء الموضوع ،وظهر ذلك في لوحاتهم ومجسماتهم
ومنحوتاتهم على حد السوء ،كما برزت المدرستان «الوحشية» و«التكعيبية»
في الزجاج وأوراق اللصق.

المدرسة الدادائية

وخالل مجرى تاريخ الفنون حاول الفنانون رسم العالم المحيط بهم ومثلوه
في فنونهم وآدابهم ،والفي عام 1900م اتخذت المدرسة «التعبيرية» .التعبير
عن نوع خاص من القلق واالنزعاج المنتشر في أوربا ،والذي أسفر في سنة
1914م عن الحرب العالمية األولى متزامنة مع المدرسة الفنية «الدادائية»
التي ولدت في سويسرا وانتقلت إلى ألمانيا وفرنسا ولم تكن مدرسة فنية فحسب
بل كانت فلسفة للفنون جميعها لتذكر الناس بأن وراء الحروب ووراء األوطان
يوجد رجال مستقلون لهم مثل عليا تميزهم عن غيرهم.
ويأتي القرن العشرين باختراعه لفن حديث بال صورة ليعد ثورة في تاريخ
الفنون ،هي الفنون «التجريدية» والتي ولــدت على يد الفنان الروسي
«كاندنسكي» (1944-1866م) .ويعني التجريد التحرر الفني المتعمد من أي
هوية وصورة تعرف عنه،
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المدرسة التجريدية

وأن يقتصر العمل على الضرورة الداخلية للفنان وانفعاالته وخياالته .وكان
اإلنسان قد مارس التجريد في عصر ما قبل التاريخ فكان يلون ويرسم على
الجدران أو الحجار دون إظهار أشياء ذات هوية ،كما أن بعض التعاليم الدينية
قد أفرزت مثل هذه الفنون المجردة .ويطالعنا الكاتب الفرنسي «أندريه بريتون»
(1966-1896م) من خلف مدرسته «السوريالية» ،والذي ذهب إلى ضرورة
أن يكون الناس أكثر حرية من خالل محاولة اكتشاف عمل الفكر الحقيقي،
فـ «السورياليون» يهتمون بكل ما يتجاوز الحقيقة إلى الالوعي والخيال بل
الهلوسة ،ليصنعوا صورا فنية جدية وبعيدة الحقيقية.

المدرسة السوريالية
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من أبرز الفنانين السوريالين «سلفادور دالي» (1989-1904م) وهو رسام
ونحات وكاتب إسباني يدهش بإبداعه في أعماله التي تفقد أشكالها وكأنما تتحول
إلى أخرى .ويكشف القرن العشرين عن الفنون األفريقية والتي بقيت غير
معروفة ،فكانت الفنون التقليدية في أفريقيا السوداء حية ،ففي قرى جنوبي
الصحراء ال زلنا نجد حتى يومنا نحاتين يصنعون أقنعة وراقصين يلبسونها
السيما في طقوسهم الدينية أو الحوادث الكبرى كالجنائز.

المدرسة اإلفريقية

وتوجد الفنون في أفريقيا في األشياء المألوفة من زينة وحلي ومالبس فخمة
بألوانها المتنوعة الصريحة ،كذلك في األسلحة وعلى جدران أكواخ القش،
وتبرز المنحوتات األفريقية والتي أغلبها من الخشب ،وتتنوع الخامات األفريقية
أيضا لتشمل الحديد والطين والمعادن ،والتي صنعوا منها مجسماتهم وأقنعتهم
بتصاميم أشبه ما تكون بـ«التكعيبية».
تعبيرات فنون ما بعد الحداثة :تشير إلى هذه المرحلة كل من موسوعة الورس
(2008م) ،وهاوزر (2008م) وموسوعة الفنون الجميلة (2009م) ،وصفا لطفي
(2012م) ،وآالء الحاتم (2013م) فبعد الحرب العالمية الثانية ()1945-1939
في منتصف القرن العشرين ،أراد الفنانون والنحاتون أن يزيلوا من األذهان تلك
الصور المخيفة التي طبعتها الحرب ،فظهرت نزعات فنية جديدة طغت فيها التجريدية
«التجريد التعبيري» شأنها شأن كافة مجاالت الحياة األدبية والفنية بشكل عام.
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فن األوب آرت

مؤكدة على ذاتية الفنان ومصدرها الالوعي ،وأهمية التنفيذ التلقائي وإطالق العنان
للطاقة العضلية لتقوم بضربات كبيرة بالفرشاة ،فظهرت محاوالت «بولوك»
(1956-1912م) من خالل الرسم بالتنقيط أو التقطير باأللوان على قطع كبيرة من
القماش المبسوطة على األرض .كما ظهر «الفن البصري» أو «األوب» كأبرز
أنواع «الفنون الشعبية» والذي انطلق من الواليات المتحدة وتم تصديره لبلدان أخرى
أهمها فرنسا وألمانيا ،وقد تأسس هذا الفن على أوهام بصرية (خداع بصري) ،تجعل
األشكال واأللوان في حالة حركة تتولد منها اهتزازات على شبكة العين.

األوب آرت
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وكردة فعل على التجريدية عادت الواقعية بشكلها الجديد بما يسمى بـ«الفنون
الشعبية» في فرنسا أو فنون «البوب آرت» في أمريكا؛ لتعكس حقيقة الواقع
وطبيعة البيئة التي يعيش فيها اإلنسان ،في ذلك الوقت الذي برزت فيه الحاجة
إلى التوسع في اإلعالنات التجارية وانتشار البث التلفزيوني وتطور الصناعات،
وقد كانت والدة «البوب آرت» بمثابة الطفرة التي انفصلت فيها الفنون عن
القيمة الفنية وانهارت الحدود بين أنواع الفنون؛ حيث منحت التكنولوجيا
وخاصة فيما يتعلق بالتصوير ووسائل الدعاية واإلعالن الفنانين قدرة أكبر
على التالعب والتحكم في الصورة ،حتى أصبح كل ما هو متخيل جزء من
الواقع والعكس ،وفي هذه البيئة الفنية ظهرت فنون أكثر تقدما كـ «الكوالج»
و«الديكوباج» المعتمدة على قصاصات الصور والتوليف بينها مع الخامات.

فن الكوالج

أصبحت السمة األساسية لفنون ما بعد الحداثة هي الحصول على أعمال تعتمد
السرعة في اإلنتاج ،فأصبحت الفنون سلعة ومهنة والفنانون منتجون لها حين
دخلوا عالم الرأسمالية واإلنتاج .وأصبحت «نيويورك» عاصمة عالمية لإلبداع
الفني وتجارة الرسوم والمنحوتات وفتحت المتاحف الفنية الكبرى منافسة بذلك
باريس ولندن .ويمكننا إيجاز سمات فنون ما بعد الحداثة بأنها كما أشار هاوزر
(2014م) تهدف إلى أن تكون الكتابة ،والموسيقى والتلحين والتصوير بالعقل
وليس بالعاطفة ،والبعد عن الوسائل والقوالب التقليدية للتعبير والبحث عن
عوالم أخرى ،وتضيف آالء الحاتم (2013م) أن فنون الحداثة وما بعدها رفعت
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الحدود الفاصلة بين الفنون والحياة الشعبية من خالل تبني الرموز والعالمات
التي يتعامل معها اإلنسان يوميا ً حتى وإن كانت مبتذلة وقبيحة من أجل إيصال
الرؤية الفنية للمتلقي فحسب ،وأصبحت الفنون في متناول جميع الشعب فلم تعد
مقتصرة على طبقة أو خامة بعينها.
تتسق سمات فنون القرن العشرين مع انعكاسات العولمة على الفنون كرموز
ثقافية ،من حيث التجريد والحرية والرأسمالية والنفعية وسرعة اإلنتاج ،حيث
ساهمت العولمة في إثراء الحركة الثقافية على المستوى العالمي وتسريع وتيرة
التواصل الحضاري ،وأثرت عليها في الوقت ذاته من جانب آخر.
أما عن فنون القرن الحالي ،الحادي والعشرين :فبالرغم من محاولة العولمة
أن تفرض هيمنتها القيمية على العديد من المجاالت ،إال أن فنون القرن الحادي
والعشرين ظلت خالصة لما آلت إليه الفنون الماضية عبر تاريخها ،غير أن
العامل التكنولوجي والمعلوماتية المتمثل في (الثورة الصناعية الرابعة) ساهمت
في ظهور العديد من األساليب الفنية كالرسم الرقمي ،والرسم الثالثي األبعاد
 ...ونحوها .وتميزت فنون هذا القرن بالتنوع واالقتباس من الفنون السابقة ال
سيما المدارس الفنية األوربية ،مما يجعل من الصعب وصفها أو تحديد فلسفتها،
ففنانوها متعددي الثقافات واالتجاهات واالعتقادات والجنسيات؛ فأعمالهم ال
تخضع ألسلوب فني واضح ومحدد.

الرسم الرقمي
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كيف تكون الفنون مادة للتواصل
الحضاري بين الشعوب!!
يواجه العالم اليوم أنماط من الصراعات التي أفرزتها أحادية الثقافة ،والتي
تُرجمت على أرض الواقع بالحروب والعنف واإلرهـــاب ،وقــد تباينت
الرؤى الفكرية بل وحتى النظريات حول الحضارات وماذا عن تواصلها
وصراعها ،كل من منطلقاته وتوجهاته ،فيؤصل «صمويل هنتنقتون»
( )2008-Huntington–1927لصراع الحضارات وسيادة الحضارة
األجدر بالبقاء ،على حد تعبيره ،فقدم نظريته في كتابه «صدام الحضارات
وإعادة صنع النظام العالمي الجديد» ،بينما تشير أنصار رفاعي (2017م) إلى
المفكر الفرنسي»روجيه جارودي» ( )2012-Garaudy- 1913كأول من
أطلق فكرة الحوار بين الحضارات اإلنسانية وأهميته إلنقاذ البشرية من تبعات
الصراعات الحضارية ،وقد تبنتها العديد من المنظمات الدولية ،مستشرفا ً لذلك
في كتابه «نحو حوار الحضارات».
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بين هذه الرؤى والنظريات وتلك تقف الفنون كسفيرة للحضارات عاكسة
لتنوع الثقافات سواء المحلية أو العالمية ،ومعززة لتواصلها وتفاهمها
نحو التعايش والسالم العالمي .في هذه المحطة الثالثة واألخيرة؛ ستكون
اإلجابة على السؤال الرئيس للكتيب ،ليكون بعدها القارئ على معرفة
بكيف أن للفنون والتقاؤها أن تكون مادة ثقافية وعلمية وجمالية للتواصل
بين الحضارات ،ومن األهمية بمكان أن نعرف بما نقصده بـ «التواصل
الحضاري» والذي يفيد وفقا لدليل مصطلحات مشروع سالم للتواصل
الحضاري (2021م) بأنه سلوك حضاري معزز للتعاون الدولي على
المستوى الرسمي والشعبي؛ سعيا ً لتحقيق السالم العالمي ،عن طريق فتح
قنوات التواصل المعرفية والعلمية والثقافية كاللقاءات والحوارات .سوف
تكون اإلجابة على السؤال الرئيس في هذا المبحث على هيئة استنتاجات
مبنية على ما سبق طرحه في المبحثين السابقين على النحو التالي:
أوالً :الفنون قناة للتبادل الحضاري وقبول اآلخر
()Cultural Exchange
فالحضارات تتبادل التأثير والتأثر بينها من منظور تاريخ الفنون ،فكما
يمثل االمتداد العسكري ،والتجارة ،والتجاور الجغرافي ،يمثل سفر أو
انتقال الحرفيين الفنيين والفنانين من حضارة واستوطانهم على أرض
حضارة أخرى عامالً محفزا ً على هذا التبادل واالنتقال أو االمتزاج
الحضاري .درويش (2017م) .هذا االنفتاح بدوره يجعل من فنون
الحضارات كما أشارت أنصار رفاعي (2017م) ،قنوات قادرة على
خلق جسور من التواصل مع اآلخر والحوار المباشر معه وبناء الثقة فيه،
من خالل التعرف عليه بل االعتراف به وقبوله من خالل فنونه؛ ذلك ألن
مجال الفنون يختلف عن العالقات الدولية فهي تفتح الرؤى المتسعة على
الحضارات اإلنسانية مما يساعد على احترام اآلخر واالعتراف بحريته
الثقافية من خالل مستويات من التذوق الفني واإلدراك الجمالي والتحليل
واإلبداع؛ فمهما تنوعت الحضارات واختلفت تظل الفنون منجزات إنسانية
متشابهة مما يجعل تواصل الحضارات أمرا ً غير مستحيل.

52

ثانياً :قراءة الفنون بموضوعية نهج التواصل الحضاري
()Cultural Communication
ينصب االهتمام األساسي عادة ً للدراسات الجمالية من قبل المنظرين الجماليين
والنقاد والفنانين والجمهور على العمل الفني فحسب ،إال أن هناك محاوالت
قليلة اهتمت بتحليل الفنون وتقديم وصف دقيق لموضوعها ،وهذا ما أشار
إليه الفيلسوف «بيبر» عند الصباغ (2004م) ،وعليه أشارت أمل أحمد
(2019م) أنه عندما بدأ ذيوع الفلسفة والنقد كما في الحضارتين اليونانية
والرومانية امتد النقد والنقاش لألعمال الفنية ،فاتجه المفكرون لتحليلها من
كافة نواحيها.
ولكي تكون الفنون مادة أصيلة للتواصل بين الحضارات في ظل إزالة الحواجز
بينها والسماح بالتقائها ،استعارت جميع الفنون قيم النقد والتذوق من الفنون
التشكيلية فكان اإليقاع ،والتناغم ،والتضاد والتنافر ،والوحدة ،والسيادة ،التكوين،
التكرار ،الضوء والظالل معايير لقراءة الفنون بمجملها .من جانبه يرى عطيه
(2005م) أنه على عكس ذلك فقد أخذت الفنون التصويرية مفرداتها من معجم
الموسيقى كاالنسجام والتوافق والتنافر والشدة والحدة .غير أنه بكل األحوال
تعد هذه القيم الفنية معايير موضوعية منصفة لقراءة أي عمل فني مرئي أو
غير مرئي ،بعيدا ً عن أي تنميط ثقافي أو تفيئة للحضارات .ويشرح موسى
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(2012م) هذا األمر بأن الفنون الجميلة جميعها متجانسة ،كما يتضح من
األلفاظ التي نستعملها.
وهذا مؤداه أن الفنون تبقى مادة لتواصل الحضارات متى ما اتجهنا إلى قراءتها
وتذوقها وأيضا ً نقدها في ضوء المحكات المعيارية الفنية .فعندما يستمتع
المتذوق للفنون سوا ًء موسيقى أو شعر أو لوحة أو تمثال أو قصة فهو يراها
من خالل لحظات زمنية متتابعة مليئة بالوقائع النفسية وردود األفعال والخيال
واللغة والرمز الذي يحل محل الوصف ،والتي يتمثل فيها الحركة واإليقاع
والتناغم وكأنها تتابع لعرض مسرحي أو رقصة فلكلورية .وقد قيل إن الرسم
يشبه الشعر في النظم والترتيب الجمالي الذي يربط أجزاءه ،كما ارتبطت
الموسيقى بالغناء والتمثيل ،واستعارت الموسيقى من الشعر؛ فجوهر القصيدة
هو الجرس أو الموسيقى مع اتساع قاعدة الموسيقى من النغمات ،وال ينفك
الرقص عن سحر الحركات اإليقاعية ،غير أن االستمتاع بكل أنماط الفنون
يكون في كل األحوال في ضوء تلك المعايير الفنية المعيارية.
ثالثاً :للفنون الجميلة وظائف أخرى تجعلها مادة لفهم الحضارات واحترامها
()Cultural Understanding and Respect
فتاريخ الفنون عبر الحضارات يكشف لنا عن وظائف أخرى للفنون
غير الجمال .فالفنون ال تقف عند حكمنا على القبح والجمال ،بل أن لها
إرهاصاتها الدينية والسياسية والمجتمعية وعواملها االقتصادية ومؤثراتها
النفسية .واستطرادا ً لهذه الوظائف تذكر موسوعة الرونس (2008م) أن
للعمل الفني في أكثر المجتمعات المدنية وظيفة دينية ،فهو يمثل جماليات
مشاهد صلة اإلنسان باآللهة كما في دور العبادة ،كما مثلت األقنعة األفريقية
وبعض التماثيل الصغيرة «التوتم» أو «التميمة» قوة سحرية للحماية أو
جلب الشفاء والرزق والقوة وأساطير األجداد في بعض الحضارات.
كما أن للفنون أيضا صفة سياسية كصور الملوك واألباطرة بما يشعر
الناس أمامها من عظمة وإعجاب بهم ،فمراسم التتويج وتعبيرات الوقار
والسعادة تقدمها الفنون بشكل مدروس ،وفي الوقت ذاته قد تكون وظيفة
الفنون تصوير لقصص الحياة اليومية كالزراعة أو الصيد أو التغلب على
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حيوان مخيف أو خطير ،كما يظهر جانب الحياة االقتصادية من خالل
الملبوسات والمجوهرات والمشغوالت الفنية األخرى.

لذا فإنه عند تعاطي الفنون (أداء ،وتذوق ،ونقد) ال بد من فهم واحترام العوامل
المجتمعية التي وقفت خلف هذه الفنون وشكلتها وحددت وظائفها ،والتي بال شك
مثلت ثقافة الفنانين وتصوراتهم ومعتقداتهم .وال يقف فهم وظائف الفنون على
الفنانين وأداءهم فحسب ،بل يجب أن يمتد إلى المتذوقين ونقاد الفنون ،فيذكر كل
من أمل إبراهيم (2008م) ،وعطية (2009م) أن اختالف أحكام النقد لفنون
تنتمي لعصر ما إنما ترجع إلى اختالف طبيعة التذوق المتقبلة ،فلكل حضارة
تاريخها ومضمونها وبيئتها الباطنة وحركتها االجتماعية والتي عادة ً ما تتأثر
بها القيم الجمالية .فالتذوق الفني يرتبط بمفاهيم الفنون التي أنشئت من أجلها،
سوا ًء كانت وظيفته سحرية كالفنون البدائية ،أو دينية عقائدية كالفنون المصرية
والقبطية والبيزنطية ،أو حياتية عقائدية كالفنون اإلسالمية .ثم تغير مفهوم التذوق
عندما كانت وظيفة الفنون هي إرضاء رجال الدين أو الطبقة األرستقراطية.
ثم ارتبط تذوق الفنون بمشابهة العمل الفني للواقع الحياتي في تصوير الطبيعة
واألشخاص في عصر النهضة ،ليتغير بعد ذلك في الفنون الحديثة ويربط التذوق
بمدى إدراك المشاهد لمحتوى المفاهيم التي تمكنه من الوصول للقيم الفنية الجمالية
للعمل الفني .وعليه فعندما يتبنى الناقد مبدأ اشتمال الفنون على تقاليد فنية عديدة
(فرعونية ،وصينية ،فارسية )...،يوصف بكونه غير متحيز ،وذلك ألنه يمكن
العثور في كل عمل فني على نغمة سائدة وقيم وظيفية خاصة.
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رابعاً :تعلم الفنون الرفيعة أو الجميلة ضرورة حضارية
()Cultural Necessity

تأتي أهمية تعليم
الفنون وتنمية الوعي
الفني لدى األطفال
لتستمر معهم مدى
الحياة كأحد أولويات
المؤتمر العام لليونسكو
في دورته السادسة
والثالثين المنعقدة في
العام 2011م ،القرار
36م ،55/الذي نص على
إعالن األسبوع الرابع من
شهر مايو أسبوع دولي
لتعليم الفنون
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لن يستطيع معرفة الفنون وفهمها إال من دأب على ممارسة
قراءتها وتذوقها وأداءها؛ فعندما يختفي البعد الجمالي كما
تذكر لمياء عثمان (2011م) تصبح التجارب اإلنسانية جافة
وغير شيقة؛ فالتربية الجمالية تعد عملية قائمة على تربية
حواس الطفل المختلفة لتستجيب للجمال وتثري قدرته الفنية
على التذوق والنقد ،من خالل إكساب الطفل خبرات جمالية
متنوعة ،ومعرفة كيف يستمتع الطفل بالتجربة الفنية ،وكيف
يتعلم األطفال أن يعبروا عن أنفسهم من خالل الفنون .وتأتي
أهمية تعليم الفنون وتنمية الوعي الفني لدى األطفال لتستمر
معهم مدى الحياة كأحد أولويات المؤتمر العام لليونسكو في
دورته السادسة والثالثين المنعقدة في العام 2011م ،القرار
36م ،55/الذي نص على إعالن األسبوع الرابع من شهر
مايو أسبوع دولي لتعليم الفنون .إذ تعي اليونسكو دور اإلبداع
والفنون والتعلم المتعلق بهما في بناء مجتمعات مزدهرة
ومسالمة ،وعليه دعت الدول األعضاء إلى دعم تعليم الفنون
سوا ًء في المدارس أو خارجها كفرصة لتنمية وتأصيل مفاهيم
التواصل الحضاري.

حيث تعد الفنون بأشكالها لبنة أساسية للتعليم الشامل الرامي إلى تطوير
شخصية األفراد ،فالمهارات والقيم والسلوكيات التي ينادي بها تعليم الفنون
ويعززها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى؛ إذ تهدف بما تشمله من
اإلبداع والحلول المبتكرة لمعالجة المشكالت إلى تعزيز التعاون والقدرة
على الصمود ،وتنمية الوعي بأهمية التنوع الثقافي مع حرية التعبير ،ناهيك
عن النهوض باالبتكار ومهارات التفكير النقدي( .اليونسكو2011،م) .كما
اهتمت اليونسكو(2010م) بتنظيم مؤتمرات عالمية للتربية الفنية ،وفي
هذا الصدد ،أكدت المديرة العامة لليونسكو «إيرينا بوكوفا» أن التربية
الفنية الواسعة النطاق تُعلم أهمية التنوع الثقافي وقيمته ،وأن لهذا النوع
من التوعية الثقافية منافع كثيرة في مجتمعاتنا الحديثة التي يزداد فيها تنوع
الثقافات أكثر فأكثر ،وحيث يرتكز فهمنا للثقافات األخرى على فهم جارنا
بصورة أفضل( .اليونسكو.)2010،

أكدت المديرة
العامة لليونسكو
«إيرينا بوكوفا»
أن التربية الفنية
الواسعة النطاق
ُتعلم أهمية
التنوع الثقافي
وقيمته

وتأتي درجة أهمية تعليم الفنون الجميلة مدعومة بنتائج اللقاء
العلمي بين الثقافة والتعليم المنعقد في 1441 /3/11ه،
الموافق 7:نوفمبر 2019م ،والذي كان من أبرز نتائجه
االتفاق المبدئي على إدراج الثقافة والفنون في مناهج التعليم
العام واألهلي .وتفعيل واستخدام وتشغيل مرافق التعليم
كالمسارح المدرسية( .الجابر2019 ،م) .بعد أن كان تعليم
الفنون مقتصرا ً على تدريس التربية الفنية (الفنون التشكيلية)
في المدارس والجامعات ،والتي يذكر المطيبع (2020م)
أنها لم تعرف االنتشار في دول الخليج العربي إال في نهايات
القرن العشرين ،وهذا ما أشار إليه كل من الفنان والناقد
التشكيلي السعودي «عبدالرحمن السليمان» و«أحمد فلمبان»
في أن بوادر دخول الفنون التشكيلية إلى المملكة كان عبر مناهج الدراسة
في مادة التربية الفنية وهو ما ش ّكل النواة األولى لجيل الفنانين السعوديين،
والذين توجهوا للدراسة في إيطاليا ومصر في أواخر الخمسينيات وعادوا
لتقديم تعليم نماذج فنية تتراوح بين البسيطة كالنسخ واألساليب األكثر
تناغما مع الفنون العالمية ،وكان أول دخول رسمي لتعليم الفنون بداية من
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1957م ،وتُوجت هذه المساعي بإنجاز معرض افتت َحه الملك سعود عام
1958م.
ووفقا ً لتلك المعطيات والتي مثلت بحد ذاتها نموذجا ً من التواصل الحضاري
الخالق الذي أحدثته الفنون عبر الحدود والثقافات ،بدأت الفنون التشكيلية
السعودية تأخذ مساحتها الخاصة والتي أكسبتها نوعا ً من الخصوصية تجعلها
متباينة نسبيا ً مع الفنون العالمية .وفي صدد تعليم الفنون تضيف أمل إبراهيم
(2008م) أن أي عملية جمالية تتسم بالفطنة وبذلك يكون كالً من اإلدراك
والتذوق الفني بحاجة لمهارات أساسية تأتي بالتعلم والتدرب ،تعمل على
تكوين رؤية جمالية للفنون وتذوق مدلوالتها ،لتحد من نمطية االنطباعات
الذاتية والتي بال شك ال يمكن إغفالها ومدى تأثيرها على التذوق للفنون
وبالتالي نقدها ،لكنه كلما زاد إدراك المتذوق زادت قدرته على التعمق في
التجربة الفنية واستبعاد الذاتية ،ومن هنا تكون الرؤية الجمالية للفنون أكثر
تقديرا ً واحتراماً.
وتوضح لمياء عثمان (2011م) إن من المهارات األساسية التي يمكن تعلمها
لتغذية التذوق البصري عن طريق تنشيط اإلدراك البصري ببعض التجارب
الفنية ،وتنمية إدراك عالقات األشكال من حيث التوافق والتناسق أو التنافر،
ومطابقة األشكال وتمييز األلــوان وخصائصها وعالقاتها .أما عن الفنون
السمعية فيكون تنمية تذوقها ونقدها من خالل تعلم تمييز األصوات واإليقاعات
والمقامات المتنوعة ،ومصادرها وأدواتها الموسيقية واالختالفات في التلوين
الصوتي «النغمات» والسياقات الحركية المصاحبة لها ،وتهدف التربية الجمالية
المسموعة إلى تنمية اإلدراك لتمييز التوافق والتباين والجيد والرديء من
المسموع ،وتمييز الخبرات السمعية وانتماءها الثقافي وخصائصها الحضارية.
وعن التذوق اللفظي فهو مبني على اعتبار أن اللغة هي قناة التواصل اإلنساني
المعبرة عن تفكيره ،والتي تعتمد بشكل كبير على التذوق الجمالي للفنون األدبية
كالقصة والشعر والنثر والمسرحية والرواية  ...فبتعلم األسس والقواعد اللغوية
المهمة يستطيع الفرد تمييز الحضارات ومعرفتها من خالل آدابها وفنونها
الجميلة.
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الفنون السمعية

خامساً :اإليمان المطلق بالفنون وبنسبية الجمال فلسفة اللتقاء الحضارات
()Meeting of Civilizations
من منطلق االتفاق على الفنون بشكل مطلق ومن جهة أخرى على نسبية الجمال
والقبح ويذهب موسى (2012م) إلى أن الفنون ما هي إال للبصيرة واإللهام
ولسيت للحواس أو العقل .ففي الموسيقى على سبيل المثال ال نفهم األنغام
واأللحان بعقولنا وإنما ندركها ببصيرتنا ،بما تحدثه في نفوسنا من الطرب.
ولو اجتمع عشرة أفراد أو أكثر لسماع أحد األلحان ،فبعضهم سيستثيره
الطرب أكثر من اآلخرين ،وهنا ال نستطيع الحكم أن أحدهم أعقل من اآلخر
أو أن حواسه أقوى! .فالبصيرة هي التي تكشف لنا سر الجمال .لكن يجب أال
يفوتنا أن نقول إن الفنون الجميلة تبتعد أو تقترب من الذهن بنسبة متفاوتة،
وأبعد الفنون عن الذهن هي الموسيقى ،حتى إننا ال نحب ونحن نسمع لحنا ً
جميالً أن يفسده علينا أحد بغناء غير متفق مع اللحن ،وأقربها إلى الذهن هو
الشعر الذي تنطوي معانيه أحيانا ً على الحكمة ،يليه العمارة التي تتصل كثيرا ً
بالهندسة ،ثم الرسم والنحت .وترضي الموسيقى الكثير من الحاجات الجمالية
الكامنة لدى اإلنسان؛ فاللذة بسماع األصوات هي من أسرار إقبال النفس
عليها كما يذكر ذلك عطيه (2005م) فيمكن اعتبار الصيحات والنغمات
البدائية البسيطة المرتبطة بالعمل والسمر والطقوس الدينية ألحانا ً موسيقية.
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أكدت
اليونسكو (2016م)
على رؤية الفنون
كلغة عالمية
تربط المجتمعات
والحضارات عبر
الزمان والمكان

كما أن اإلنسان دائم الترنم والتنغم للتعبير عن عواطفه من فرح
وحزن وخوف وغيرها ،غير أن نشأة الموسيقى لم تكن للترفية
فحسب ،بل كانت ذات وظائف تؤدي لإلتصال وإرسال الرسائل
ونقل التعليمات .وكان استخدام بعض األدوات عبر الحضارات
من البسيطة كالطبول وآالت النفخ البدائية إلى أحدث األدوات
الموسيقية وأعقدها مصاحبا ً لإليقاعات الموسيقية ،والتي تمثل
فارقا ً مهما ً في تاريخ تطور الفنون الموسيقية .وعلى ما سبق
فلكي تكون الفنون الجميلة مادة للتواصل بين الحضارات يجب
أن يصبح تفسير العمل الفني ونقل الخبرة الفنية أكثر أهمية من
الحكم عليه من حيث القبح والجمال.

سادساً :الفنون بين الحدود الجغرافية واألطر الحضارية
()Geographical Boundaries and Cultural Frameworks
أصبحت فنون الحضارات اليوم تندرج تحت حدود جغرافية متنوعة لذلك يجب
علينا احترامها في حدودها الجغرافية وضمن سياقها التاريخي في الوقت ذاته.
وقد أكدت اليونسكو (2016م) على رؤية الفنون كلغة عالمية تربط المجتمعات
والحضارات عبر الزمان والمكان ،كما أنه في الوقت الذي أشار فيه تقرير لجنة
الثقافة لألمم المتحدة (2019م) إلى تشجيع تنوع أشكال اإلبداع والتعبير الثقافي
وصون التراث الثقافي غير المادي من أجل التنمية المستدامة ،أكد في الوقت
ذاته على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق
غير مشروعة ،وحماية وتعزيز المتاحف ومجموعات التحف وتنوعها والدور
الذي تؤديه في المجتمع .وهذا مؤداه أنه لتكون الفنون مادة للتواصل الحضاري،
فال بد من البعد عن الصراعات حول وجود عناصر فنية وليدة لحضارات
بعينها ضمن الحدود الجغرافية لحضارات أخرى ،وأن مثل هذه الصراعات ال
تنطوي بداخلها على حفظ اإلرث الفني فتاريخ الفنون وعاءها والعكس كذلك،
لكنها ستكون مدعاة لمزيد من الصراعات الحضارية ضد التنمية المستدامة
والتواصل الحضاري الخالق.
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متحف

وتأسيسا ً على ما سبق تعد المعارض والمتاحف والمكتبات حاضنة لتواصل
الحضارات ،فيعتبرها الكثير مرآة تعكس حضارات وتاريخ األمم السابقة؛ حتى
تتعرف األجيال الالحقة على فلسفة الشعوب وثقافاتها ونمط حياتها.
لتكون الفنون
فيتفق كل من الحربي (2005م) ،أروى أخضر (2008م)،
مادة للتواصل
وسوالف الحمراوي (2014م) على أن المتاحف والمعارض
الحضاري ،فال بد من
تتعدى دورها التقليدي من كونها مكان يُعنى بجمع اآلثار وتوثيقها
البعد عن الصراعات
تاريخيا ً فحسب ،إلى أن أصبحت ذات أهمية في السياحة والتعليم
حول وجود عناصر
والثقافة والترفيه واإلعالم بما تحويه من لوحات وكتب ونشرات
فنية وليدة لحضارات
ومخطوطات وصور ووسائل صوتية ومرئية تحت سقف واحد .وقد
بعينها ضمن الحدود
زاد االهتمام المحلي والعالمي بها حيث عقدت العديد من المؤتمرات
والندوات وورش العمل التي تنادي بأهميتها ،كما أصبحت مركزا ً
الجغرافية لحضارات
أخرى
الهتمام بعض الهيئات التي قامت برعايتها على المستوى العالمي
كالمجلس الدولي للمتاحف.كما ظهر دور قطاع الشؤون الثقافية
واإلعالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي (2014م) في
وضع لوائح وأدلة تنظيمية للعمل في مجال اآلثار والمتاحف ينظم تبادل الزيارات
واإلعارة والتنقيب ومعايير الباحثين والعاملين في هذا المجال.
من جانبها تطالعنا دينا إسماعيل (2009م) والتي حلقت في الفضاء المعلوماتي
واصفة التجول في المتاحف االفتراضية عبر الفضاء المعلوماتي وشبكة
المعلومات ،وأنه أكثر يسرا ً وسهولة منه في المتاحف على أرض الواقع .من
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زاوية أخرى تشير كل من موسوعة الروس (2008م) ،وعطية (2009م)
إلى أن األعمال الفنية في المتاحف والمعارض تهرب من تاريخها؛ ألنه إذا
كانت األعمال الفنية منتمية لمكان أو عصور أخرى ،فإنها في المتاحف تتوجه
دائما إلينا نحن الذين ننظر إليها ،وفي كل مرة تبعث لنا رسالة جديدة ،ومن هذا
المنطلق فإن الفنون تخسر من وظيفتها الدينية والثقافية والسياسية إذا ما جمعت
في المتاحف ولكنها تحتفظ بقوة هائلة هي القوة الجمالية.
وكل ما ذكرناه أعاله ينحسب على كافة الفنون بإجمالها من فنون تصويرية
وعروض حية كالرقصات الفلكلورية ،والفنون األدبية وغيرها  ..وعليه يكون
االختالف في أحكام النقد حول عمل فني ينتمي إلى عصر ما يعود إلى طبيعة
التذوق لدى المتلقي ،فلكل حقبة تاريخية ذاتها ومضمونها.
سابعاً :تاريخ الفنون وعاء معرفي وقناة لتواصل الحضارات
()Channel for Cultural Communication

نص إعالن
اليونسكو العام
في دورته األربعين
(2019م) على دور
الفنون في تحسين
المعرفة ،من حيث
قدرة الفنون على
المساعدة في تحقيق
أهداف التنمية
المستدامة السيما
في إطار خطة التنمية
المستدامة للعام
2030م
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الفنون ضربا ً من المعرفة ،وقد أصبحت معرفة تاريخ الفنون
عبر الحضارات من المعارف المهمة ألنه بال معرفة لن يتمكن
الجمهور والمتلقون من تذوق الفنون ونقدها بعيدا عن الصورة
النمطية ( )Stereotypeواألحكام السابقة على حضارة من
الحضارات ،فالرحالت ،ومحركات البحث ،واألفالم الوثائقية،
ومواقع وتطبيقات التواصل االجتماعي الرسمية ،واألوعية المعرفية
اإللكترونية كاليوتيوب مثالً ،أصبح لها دور مهم في تيسير البحث
عن هذه المعرفة ،إلى جانب الرحالت والزيارات والتعليم الممنهج
للفنون وتاريخها .وال يقف األمر عند هذا الحد حيث نص إعالن
اليونسكو العام في دورته األربعين (2019م) على دور الفنون في
تحسين المعرفة ،من حيث قدرة الفنون على المساعدة في تحقيق
أهداف التنمية المستدامة السيما في إطار خطة التنمية المستدامة
للعام 2030م ،والحد من عدم المساواة واإلسهام في ضمان تكافؤ
الفرص ،والتعاون الدولي المتعلق بمساعدة األطفال في بناء قدرتهم
على التصدي للتحديات التي سيواجهونها في المستقبل.

وتشير أنصار رفاعي (2017م) إلى ما أكده العالم «أحمد زويل» (-1946
2016م) بأن لدينا القابلية لتعلم الثقافات األخرى ،وأن ذلك يعزز التسامح
والقبول ،وأن الخلل في النظام العالمي المعاصر هو ناجم جزئيا ً عن الجهل
بالحضارات والتذكر االنتقائي للماضي ،لكنه بقوة اإليمان والمعرفة يمكننا
أن نكشف عن جوهر الوعي بالوحدة اإلنسانية رغم تعدد الثقافات والسالالت
واألديان ،فللحضارات والثقافات أن تكون في أوج ازدهارها وفي نفس الوقت
تتعايش وتتآلف مع غيرها.
ثامناً :الفنون مساحات ألرضية مشتركة للتشابه بين الحضارات وليس الخالف
()Common Shared Similarities
بالرغم من اعترافنا بأن كل فنون هي وليدة حضارتها ،إال أن الفنون تشكل
نقطة التقاء بين العديد من الحضارات؛ ذلك أن الرهان على الفنون وقدرتها في
تعزيز التواصل بين الحضارات إنما هو عائد لكونها نتاج حضاري إنساني ذات
طابع مشترك ،كما ذكرنا ،للتعبير عن القضايا اإلنسانية على المستوى المحلي
والعالمي ،وتذكر أنصار رفاعي (2017م) أنه كما للفنون قدرة على توصيل
الرسالة فهي لغة عالمية تتجاوز الفوارق واالختالفات بين الحضارات لتمد
جسور التواصل والتعارف بينها ،للتأسيس لمجتمع متضامن وتوثيق العالقات
وتقارب وجهات النظر وتقريب المختلفين وتوافق المتضادين ،واإلقرار بالقبول
والتنوع؛ لبناء عالقات قائمة على احترام هذا االختالف.
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الفنون الفرعونية

فعلى سبيل المثال يكاد يكون هناك اتفاق عالمي بين كل الحضارات والثقافات
على أن هناك خصائص فنية عمرية مشتركة لرسوم األطفال ،هذا من جانب،
ومن جانب آخر تكون الفنون مساحة التقاء بين الحضارات إذا ما كانت تخدم
فلسفات متشابهة ،فعلى سبيل المثال شكلت قضية الدين حجر األساس في فنون
الحضارات الفرعونية واإلسالمية ،بينما اتجهت الفنون اليونانية والمدرسة الفنية
الكالسيكية الحديثة ،والتي كانت األخيرة امتداد لجذورها ،إلى اإلنسان باعتباره
محور الكون ،كما تالقت العديد من الحضارات من خالل فنونها في كونها
ذات مضامين سياسية من خالل تخليد سير الحكام واألمراء والنبالء والفرسان
والجنود واألقوياء كرقصات وأهازيج الحرب البدائية واألفريقية والشعبية كـ
«العرضة النجدية» و«الدحة الشمالية» ،وقد برز الخط كعنصر فارق في
الهيروغليفية المصرية وفنون الحضارة اإلسالمية ،وتحكي «المنمنمات»
الفارسية و«الجداريات» قصص مشتركة بين العديد من الحضارات.
وعليه فال بد من تبني مفهوم «أُممية الذوق الفني» بمعنى أن تخضع الفنون
(أداء وتذوق ونقد) إلى نظرة عالمية أكثر شمولية واتساع ،وهذا يتطلب أن
يكون كالً من الفنان والمتذوق والناقد حامالً لمجموعة من العادات واالتجاهات
والمفاهيم والقيم والمعايير التي يعيش عليها اإلنسان عبر العصور والحضارات
والتي نتجت هذه الفنون عنها واكتسبت جمالياتها التي استمرت حتى اآلن.
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الخطوط الفرعونية

ويعد االنتشار والتبادل الثقافي الناجم عن سهولة التواصل الفكري
والتبادل العلمي والمعرفي ()Knowledge Exchange
وتضخم المعرفة اإلنسانية وتسارعها الذي ميز العصر الحديث
وتقنياته ووسائل التواصل فيه ،عامالً أساسيا ً في تكوين قيم
حضارية عالمية يكون تذوق ونقد الفنون من منظورها ،على أن
تجمع بين مواكبة الحديث والتمسك بالقديم ،بعيدا ً عن االنغالق على
الذات ورفض اآلخر والتمسك بالتراث (فنون التاريخ الحضاري)
كمدخل وحيد لإلنتاج الفني وتذوقه ،أو التحرر واالنغماس في
اآلخر ورفض أي ارتباط بالثقافة المحلية والجذور الحضارية.
كما وقد أتاح تنوع المدارس الفنية الحديثة التي أشرنا إليها
الفرصة لالنتقاء واالرتقاء بالفنون ،فأصبح لدى الفنانين مساحة
واسعة من االختيار لألسلوب الفني الذي يمثلون فيه ثقافتهم
الفكرية والدينية والمجتمعية ،بمعنى أن تنوع أساليب التعبير الفني
واألدبي لهذه المدارس أتاح المزيد من فرص اإلبداع أمام الفنانين
الختيار متنوع من األساليب األدبية والفنية المتسقة مع توجهاتهم
وعقائدهم وقناعاتهم.

يقصد بتصحيح
الصورة النمطية
ً
وفقا لدليل مشروع
سالم للتواصل
الحضاري« ،مجموعة
من اإلجراءات
التي تبذلها الدولة
لتقديم صورتها
الحقيقية لدى الدول
األخرى ،إلزالة كافة
المغالطات المثارة
حولها»
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تاسعا :الفنون أداة لتعديل الصورة النمطية للحضارات
()Modify the Stereotype
فيمكن التعبير عن الوجه الحقيقي للحضارات من خالل فنونها ،غير أن دور الفنون
قد يتعدى ذلك إلى تعديل أو تغيير الصورة النمطية عن حضارة من الحضارات.
ويقصد بتصحيح الصورة النمطية ( )Correct Stereotypesوفقا ً لدليل
مشروع سالم للتواصل الحضاري للمصطلحات (2021م) مجموعة
اإلجــراءات التي تبذلها الدولة لتقديم صورتها الحقيقية لدى الدول
حسب تقرير
األخــرى ،إلزالــة كافة المغالطات المثارة حولها .وقد استطاعت
اليونسكو (2016م)
المملكة العربية السعودية ،كنموذج على ذلك ،أن تقدم نفسها للعالم
بأن تدمير التراث
بصورتها الحقيقية وبجدارة ،من خالل فنونها المتنوعة التي تعكس
الثقافي والفني
حضارتها بكل أبعادها ،ومن خالل حفاظها على إرثها الثقافي والفني
بسبب التطرف
المادي وغير المادي ،وتأتي هذه الخطوات ملبية لبنود دليل اليونسكو
العنيف هو خسارة
(2012م) والذي تضمن حيوية التراث الحضري التاريخي للمدن
للبشرية جمعاء.
حاضرا ً ومستقبالً ،وأنه بمستوييه المادي وغير المادي مصدرا ً
للوئام االجتماعي ،وعامالً للتنوع ،ودافعا ً لإلبداع واالبتكار والتجديد
الحضاري ،وكما يمكن له أن يكون حافزا ً للتنمية من خالل السياحة
والمعامالت التجارية إذا ما عولج بعناية ،معلالً لذلك تقرير اليونسكو (2016م)
بأن تدمير التراث الثقافي والفني بسبب التطرف العنيف هو خسارة للبشرية جمعاء.

الجنادرية
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وقد مثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة أو مهرجان «الجنادرية» ملحمة فنية
تراثية وثقافية تعكس الوجه الحقيقي للصورة الثقافية والحضارية للمملكة ،والذي
يقام سنويا ً منذ عام 1985م ،وكان ينظم تحت مظلة وزارة الحرس الوطني ،إلى
أن أسندت مهمة تنظيم هذا المهرجان الحيوي إلى وزارة الثقافة مؤخراً ،وهو
عبارة عن قرية شعبية متكاملة تعرض فيها األكالت ،واألدوات والحلي والحرف
اليدوية السعودية والتصميم العمراني  ...والتي تعكس الصورة الحقيقية لتراث
وثقافة كل منطقة من مناطق المملكة .ويعد «األوبريت» من أبرز فعاليات هذا
المهرجان ،والذي يقدم وصفا ً جغرافيا ً وسكانيا ً وثقافيا ً لمناطق المملكة بفنون
أدبية رفيعة شعرية وخطابية ومشاهد فنية أدائية ممزوجا ً بالرقصات الفلكلورية
واإليقاعات والمقامات الموسيقية ،يشارك فيها نخبة من الشعراء والملحنين
والفنانين والممثلين والفرق األدائية السعودية.

األوبريت

وتتصدر «العرضة السعودية» قائمة هذا الفلكلور ،والتي تم إدراجها في
عام 2015م ضمن الئحة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة «اليونسكو».
وقد تحدث نهاري (2020م) عن وقع طبول الحرب ،التي ولدت أهازيج
ورقصات سعودية تعاقبت عليها العقود لتصبغها بألوان معاصرة زادتها
رونقا ً بداية من «العرضة» النجدية أو السعودية ،التي تستمد إيقاعها من
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أهازيج حماسية؛ فقد رافقت هذه الرقصة المهيبة مراحل تأسيس البالد
باعتبارها صيحة فرح غامر باالنتصارات الحربية ،وتحضر «العرضة»
في المحافل الشعبية والرسمية ،وتتميز بالهيبة والوقار حتى في أزيائها
«المرودن» «الدقلة» والحزام ،كذلك في أدواتها من «طبول» مزخرفة
لتكمل المشهد ،انطالقا ً إلى»الدحة» الشمالية المرتبطة في الذاكرة الشعبية
بمصائب الحروب ونيران المعارك ،وتعتمد على الغناء في مشهد حركي،
مصحوبا ً بالصفقات المتعالية ،واألصوات المشابهة لزئير األسود وهدير
الجمال ،والتي أصبحت اليوم ال تخلو منها مناسبة في شمال السعودية بقصد
استحضار البطولة واالنتصار مع الفرح .ووصوالً لجنوب السعودية ،حيث
تكثر الرقصات واألهازيج الحافلة بإرث تاريخي زاخر بالقصائد واأللحان
العذبة ،ومن أهمها لون «الد ّمة» والتي تحمل نفس الطابع .وقد توالت جهود
باحثي التراث السعوديين نحو توثيق الفنون األدائية ،وتدريسها بالمناهج،
وفي ظل االتفاقية األخيرة بين وزارتي الثقافة والتعليم؛ فإنه من المتوقع
أن تكون الفنون الشعبية على رأس أجندة التعاون بين القطاعين التربوي
والثقافي.

القرية النجدية
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وتعد هذه القرية الشعبية «الجنادرية» مقصدا ً للزوار من الوفود والسفراء
والجاليات ،إلى جانب تخصيص ركن الستضافة دولة من دول العالم كل
عام؛ لتعرف بتراثها وعراقة حضارتها .وتبرز الفنون الجميلة بين جنبات
هذا المهرجان كما جاء في كتاب نشاطات المهرجان الوطني للتراث والثقافة
(1990م) كسباق الهجن ،والسوق الشعبي ،واأللعاب الشعبية ،ومعرض
للكتاب ،ومركز الوثائق والصور ،وأجنحة للقطاعات الحكومية .إلى جانب
قاعة الفنون التشكيلية ،والتي قدم عنها الفنان والناقد «محمد الرصيص»
في كتابه الذي تحدث فيه عن تاريخ الفن التشكيلي في المملكة ،وتناول
الرصيص (2010م) الخصوصية التاريخية والثقافية للمملكة ،متناوالً
الحركة التشكيلية السعودية ما بين الحرف اليدوية إلى التعليم النظامي،
والجمعيات الفنية وأبرز الفنانين أو ما اص ُ
طلح على تسميتهم بالرواد،
معرجا ً على المدارس الفنية السعودية الحديثة المتأثرة بالمدارس الفنية
الغربية .من جهته أصدر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني كتيب
بعنوان «حوار الفنون» قُدم فيه موجزا لورشة «الحوار بالفن» والتي نفذت
بهدف إنتاج أعمال تعكس القيم والثقافة السعودية ،ويشمل الكتيب عرضا ً
لعدد من اللوحات التي نفذها نخبة من فنانين تشكيليين من مختلف مناطق
المملكة العربية السعودية ،تعكس الهوية الوطنية وتسلط الضوء على أهمية
الفن في نشر ثقافة الحوار والتواصل الحضاري( .مركز الحوار الوطني،
2019م).
ومن الفنون الجميلة «المجسات الحجازية» والتي تصدح بها منابر الحرم
المكي والمسجد النبوي لتصل كل أنحاء العالم ،كما ال تكاد تخلو أي مناسبة
منها .هذا إلى جانب المدن األثرية والمتاحف والمجسمات التي زينت العديد
من المطارات السعودية والمدن والمناطق السياحية والتاريخية .والجدير
بالذكر هنا اإلشارة لـ«معرض الكتاب» والذي يقام سنويا ً ليستضيف دور
النشر من أنحاء العالم وأيضا ً يكون فيه ركن الستضافة دولة من دول
العالم كل عام لتعرف بالوجه الحقيقي عن إرثها األدبي والفني .كل ما سبق
ذكره إنما جاء على سبيل المثال ال الحصر ،مبرزا ً للدور الواضح لوزارة
الثقافة السعودية ،وهي عضو مؤسس وداعم لليونسكو ،إضافةً إلى حصولها
على مقعد في المجلس التنفيذي فيها؛ حيث اهتمت المملكة بتطوير قطاع
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الثقافة والفنون ضمن رؤية السعودية 2030م ،ويقال إن رؤية 2030م
جاءت لتروي شغف رواد الفكر واألدب والفنون؛ حيث يشير موقع وزارة
الثقافة إلى إطالقها لرؤيتها في  27مارس 2019م ،والتي تضمنت أهدافها
الرئيسة :الثقافة كنمط حياة ،الثقافة من أجل النمو االقتصادي ،الثقافة من
أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية .وهي تتماشى مع المحاور االستراتيجية
لرؤية المملكة  ،2030في بناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن
طموح( .موقع وزارة الثقافة السعودية2019 ،م).

العرضة السعودية
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الخاتمة
ال يمكن للفنون أن تكون مادة نقية للتواصل والحوار بين الحضارات ما لم يكن هناك
االعتقاد المطلق بالفنون والنسبية في معايير الجمال والقبح ،مع فهم الفنون كمعرفة
مستقلة في سياقها الفلسفي والتاريخي الذي جاءت لتلبي متطلباته ،هذا إلى جانب
قراءة الفنون في سياقها التاريخي والمجتمعي ،وتقدير واحترام تنوعها بتنوع الثقافات
التي تنتمي إليها وتمثلها .إن مقارنة الفنون ضمن أطر حضارية مختلفة؛ للبحث عن
التشابه واالختالف والعالقات الترابطية بين أنواع الفنون وليس للفوقية الثقافية هو
مدعاة ألن تكون هذه الفنون قناة صالحة اللتقاء الحضارات وتواصلها .وتتضح أهمية
تحليل الرموز الفنية والثقافية في األعمال الفنية سواء المرئية أو األدائية أو األدبية؛
للكشف عن المضامين والمعاني المختلفة بعيدا ً عن التنميط والتفيئة للحضارات.
ويؤخذ باالعتبار فكرة إعادة إنتاج األعمال الفنية المعبرة عن حياة الشعوب بطرق
مبتكرة لمزيد من اإلبداع ،وطرح البدائل المختلفة للتعبير عن الفكرة الواحدة بأساليب
فنية متنوعة ،مع إمكانية مزج الرموز الثقافية من فنون حضارات متنوعة في عمل
مزيج يتميز بالوحدة .كما تظهر أهمية ربط الفنون بقضايا عالمية ومحلية مشابهة
ومختلفة .إلى جانب احترام التواصل مع اآلخر من خالل فنونه ،والحرص على
دعم التواصل الحضاري اإليجابي من خالل تقدير وتقبل الرأي اآلخر ،وتقديم النقد
الفني البناء لألعمال الفنية التي نتذوقها بموضوعية مطلقة ،كذلك السعي للتعبير
فنيا عن ثقافتنا الحضارية بثقة واعتزاز ،مع تذوق فنون الحضارات األخرى
المتنوعة .ومن المهم توظيف جماليات المحتوى الفني للتعبير عن مفاهيم ومضامين
التواصل الحضاري ،كما في الشعارات والرسوم الكاريكاتيرية  ...ونحوها .إلى
جانب االهتمام بتوضيح األبعاد اإليجابية والسمات الرمزية الجمالية في فنون كل
الحضارات بإنصاف وموضوعية.
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