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 الفن نفس علم
 الفنً والنشاط النفس علم بٌن العالقة

  حدى عل المفهومٌن كال اوال لنتبٌن
 ألنها اإلنسانٌة، الثقافة من لونا وتعتبر إنسانً، إبداعً نتاج هً-: الفنون أو الفن مفهوم/  اوال
 ٌعتبرون العلماء بعض أن رغم حٌاته لمتطلبات اإلنسان حاجة عن تعبٌرا ولٌس الذاتٌة، عن تعبٌر  
 .والطعام كالماء لإلنسان حٌاتٌة ضرورة الفن
ٌُعد ا الفن   و ا   نتاج  ٌّ  ما أو أحاسٌسه، ٌترجم أو فكره، عن لتعّبـر المواد   فٌه ٌشّكل حٌث لإلنسان إبداع
 .أعماله فً ٌجسدها وأشكال صور، من ٌراه

 للفن: العام المعنى
ٌّنة غاٌة لتحصٌل الُمّتبعة القواعد جملة هو العام بالمعنى الفنّ  إن  أو خٌرا، أو كانت، جماال: مع

 ُسّمً الخٌر تحقٌق كانت وإذا الجمٌل، بالفنّ  ُسّمً الجماِل، تحقٌق   هً الغاٌة هذه كانت فإذا. منفعة
 . الصناعة بفنّ  الفن   ُسّمً المنفعة تحقٌق كانت وإذا األخالق، بفنّ  الفنّ 

 (فن)لكلمة الداللً المعنى
 أو الرقص، كفن العامة للحاسة تخضع إبداعٌة   أعمال على لتدلّ ( فن) كلمة تستخدم وحالٌا

 فً اإلبداعٌة الموهبة عن تعبٌر   وهذه التلحٌن أو التألٌف، والكتابة،أ أو الغناء، أو الموسٌقى،
 الرسم وكان. سنة ألف 0ٓ منذ الفنون ممارسة فً بدؤوا والبشر الفنٌة، المهارات من العدٌد
 السنٌن آالف ومنذ.الكهوف جدران فوق رمزٌة تجرٌدٌة وعالمات الحٌوانات، أشكال من ٌتكون
 .واألصباغ والمجوهرات، بالزٌنة، ٌتحلّون البشر كان
  الفنون مٌادٌن 
ًّ  الّتعبٌر هو" الفن" ٌّن، ذوق أو فكرة عن الجمال  الّرسم، مثل ثريّ  و واسع جدّ  مٌدان هو و مع

 لها فنون هذه فكلّ  إلخ،... التصمٌم التلوٌن، فنون العمارة، فن الموسٌقى، الّطبخ،الّسٌنما، المسرح،
ًّ  الّنشاط بكونه الفنّ  ٌعّرف من هناك و بها، الخاّصة مٌادٌنها  الوجدان دالالت ٌحمل الذي اإلنسان

ٌّة الّنفس بصمة. )والّشعور واإلحساس  (..اإلنسان
  المفهومٌن بٌن عالقة اهم وان
ٌّة، الّنفس تهذٌب هً للفن الرئٌسة الوظٌفة  ان هً  التعبٌر مراتب أعلى إلى بها االرتقاء و البشر

 ًّ  .الجمال
ٌّة عن الفن ٌعّبر -: الثانٌة الوظٌفة   الُهو

 الفنٌة األشكال خالل من اإلنسان هوٌة ُتـعرف كانت الكبرى القدٌمة المجتمعات معظم وفً
 وعادات وتزٌٌنه، الجسم، وزخرفة وُطـُرزها،، مالبسه نماذج فً كما علٌه تدلّ  التً التعبٌرٌة
( مادة) التوتم فً تتمثل كانت التً اإلشاراتٌة الجماعٌة الرمزٌة أو االحتفالٌة، من أو الرقص،

. تارٌخهم أو أسالفه، قصة لٌروي   بالنقش ٌُـزخرف التوتم وكان. عشٌرته أو قبٌلته علً ٌدل الذي



 والرقص االحتفاالت، فكانت.. ثقافتها أو حٌاتها، عن تعبر الفنون كانت الصغٌرة المجتمعات وفً
،مو أو الخْلـق، حول أجدادهم،وأساطٌرهم سٌر عن ٌعبران  .تثقٌفٌة ودروس اعظ 
ـل وسٌلة الفن من تتخذ كانت الشعوب من الكثٌر ٌْ  وفً. حٌاتهم فً الروحانً العالم من العون لن

 كان كما السٌاسً، اّتجاههم تخدم بأعمال للقٌام الفنانٌن ٌستأجرون الحكام كان الكبرى المجتمعات
 المالبس،والمجوهرات، على ُتـقبل الراقٌة الطبقة كانت فلقد الالّتٌنٌة؛ بأمرٌكا األنكا بالد فً

 االجتماعً، وضعهم على لتدل. م 1ٔو. م1ٔ القرنٌن إبان بزٌنتهم الخاصة المعدنٌة والمشغوالت
 .والرثة الخشنة المالبس تلبس الدنٌا الطبقة كانت بٌنما

 الكبرى المجتمعات فً ُتوّظف الفنون أن نجد وحالٌا المعاصرة حٌاتنا نسٌج فً الفنون اما 
 كان وإنْ ..الفكرٌة للحماٌة وتخضع إشهاري، أو ثقافً، أو دٌنً، أو سٌاسً، أو تجاري، لغرض

 غٌر وأخرى موضوعٌة، عوامل لعّدة واسع   بشْكل   انتشرت القرصنة عملٌة حٌث نسبٌا، هذا
 .وتحلٌلها لعْرضها، الكتاب هذا مجال ٌّتسع ال موضوعٌة،

  بالفن االنسانٌة النفس لعالقة فلسفٌة اراء

 :ٌقول حٌنما( Sully) شلًّ اإلنكلٌزي الفٌلسوف

 ٌكون أن دون من( illusion) الوهم على قائمة بلذة وغٌره نفسه، إمداد على اإلنسان مقدرة إنه»

 .«المباشرة المتعة سوى إلٌه ٌرمً شعوري غرض أي له
 شانه من ٌكون الزوال، سرٌع عابر فعل إحداث أو البقاء، صفة له موضوع   إنتاجُ  هو الفن إن»

 أو النظارة، من معٌن عدد لدى مالئمة انطباعات وإثارة جهة، من صاحبه لدى اٌجابٌة لذة تولٌد
 أو العملٌة، المنفعة على ٌقوم قد آخر اعتبار أيّ  عن النظر بغض أخرى، جهة من المستمعٌن

 .«الشخصٌة الفائدة
 
 :هللا رحمه العقّاد محمود عّباس قال
 واألفانٌن والتزوٌق، التزٌٌن، بمعنى التفنٌن ومنه واللون، الخطّ  هو: اللغة أصل فً الفن إن»

 أو باألعـٌن ٌُنظر مما واألوصاف األشكال فٌه تعّدد ما كلّ  وهكذا الضروب، أو الفروع بمعنى
 .«باألفكار ٌُدرك
 والحقّ  الجمال بٌن ربط ما الحقّ  الفنّ 
 الكون، هذا فً حقٌقة فالجمال والحق، الجمال بٌن الكامل اللقاء ٌهٌئ الذي هو الصحٌح والفن
 .الوجود حقائق كل عندها تلتقً التً القمة فً ٌلتقٌان هنا ومن الجمال، ذروة هو والحق
 :ٌلً بما قطب محمد األستاذ وٌعّرفه

 من حّسهم فً ٌتلقّونه الذي اإلٌقاع لتصوٌر البشر محاولةُ  هو ــ المختلفة أشكاله فً ــ الفنّ »
 .«ُمؤّثرة جمٌلة ُصورة فً الوجود لحقائق تصّورهم من أو الوجود، حقائق
 .األدبً الفن عن ٌتحّدث وهو الفن مفهوم أذهاننا إلى ٌقّرب بادٌس بن الحمٌد عبد اإلمام وهذا
، من علٌه هً ما على الشًء صفات إدراك هو الفن...»  والشعور صحٌحا، إدراكا وقُْبح   ُحْسن 
 اإلبانة، فً بلٌغة بعبارات عنها بالتعبٌر مطابقا تصوٌرا لها والتصوٌر صادقا، شعورا كذلك بها

 .«األدبً الفن هو ذلك للحال، والمطابقة
 الجمال بلمسات الواقع عن ٌعّبر الفن
 وسواء خاص، نوع من وأدائٌة تعبٌرٌة، أسالٌب بواسطة للواقع تحوٌل   هو الفنّ  أن ٌّتضح ذلك من
، عملٌة أو تحوٌل، عملٌة الفن أكان  إنما..ذلك ٌهمّ  فال علٌه، تسام   أو الواقع، من هروب أو رمز 
 .الّذوق وُحْسن بالجمالٌة، ٌّتصف الواقع ٌفوق عالم إلى شائعة عادٌة حقٌقة من انتقال   أنه المهمّ 



 أساسٌة وسٌلة وهً البشرٌة، النفس فً غرٌزٌة ضرورات تفرضها ضرورٌةوهً نتاجات  
 .اإلنسانٌة الحٌاة مناحً لشّتى والتزٌٌن الجمال لصناعة أداة أنها كما البشر، بٌن والتواصل للتعبٌر

 .متطّور   شعب   هو واآلداب الفنون فٌه تنمو الذي الشعب إن..
، موضع لٌست حٌاتنا فً الفنون قٌمة إن  محّبة على بطْبعه مفطور   إنسان فكلّ ..خالف أو شكٍّ

ٌّالة   والنفس والّسرور، للّذة مجلبة   أنها أساس على إلٌها، باالنجذاب أعماقه فً ٌحسّ  فهو الفنون،  م
 .وصناعته الطبٌعً الجمال محاكاة هو والفن.. والفضٌلة والحّق، الخٌر،والجمال، إلى بفطرتها

 
ٌّة لحْفظ ووسٌلة..واإلْمتاع الّسموّ  أداة الفن  الهو
 من جزءا   الفن ٌمثل حٌث وخدمته، وإقناعه وإمتاعه، بالمجتمع، للسموّ  أداة الفن فإن هنا ومن
 التنصٌر وطالئع األوروبً االستعمار حركات مع االحتكاك أن بٌد. األمم من أمة أي ثقافة

 واضحة غٌر أو محدودة، بها المسلمٌن معرفةُ  كانت جدٌدة فنون الزدهار مّهدت الغربٌة والثقافة
ا واألوبرا، والسٌنما المسرح، مثل : الدرامً العنصر على تقوم وكلها التلٌفزٌون، دراما ومؤخر 
 (.شخوصها بٌن الحوار أو داخلها، فً والصراع الحكاٌة)


