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 جامعة دٌالى                            
 كلٌة الفنون الجمٌلة      

 قسم الفنون السمعٌة والمرئٌة 
 

المرحلة - الثانٌةاالولى والمحاضرة                                                
 الولىا

 التذوق الفنً –المعنى الخاص للتذوق  –المعنى العام للتذوق 

ٌتمٌز اإلنسان بقدرته على التوافق مع نفسه ومع بٌئته التً ٌعٌش فٌها مع                      
عائلته وأصدقاءه وزمالئه فً مجال تعلٌمه أو عمله , إذ إن تعامله مع البٌئة وتفاعله مع 

لتلبٌة مكوناتها ٌتطلب منه بالضرورة أن ٌعرف تلك المكونات لٌتسنى له التكٌف معها وٌوظفها 
متطلباته وحاجاته وحماٌة نفسه من أخطارها واشتراكه فً أوجه نشاطاته المختلفة , والبد 
لإلنسان أن ٌمتلك قدر كبٌر من المعرفة وان ٌنتبه إلى ما ٌهمه من مكونات البٌئة وعناصرها 
وان ٌدركها عن طرٌق حواسه كً ٌستطٌع أن ٌؤثر فٌها وان ٌسٌطر علٌها بعقله وبجهده أي 

الخبرة والمهارة " لذلك تتم عملٌة تفاعل اإلنسان مع بٌئته عن طرٌق حواسه المتمثلة ب " "ب
التذوق " وٌضٌف إلٌها علماء النفس " التوازن واإلحساس  –اللمس  –الشم  –السمع  –البصر 

 بالحركة " .

% 38وتعد "حاسة البصر" من أكثر الحواس أهمٌة وعن طرٌقها نحصل على                    
 من مدركاتنا لمكونات البٌئة المحٌطة بنا .

إن العملٌات اإلدراكٌة تؤلف القاعدة األساسٌة والضرورٌة لتنشٌط العملٌات                    
المعرفٌة وهً تصمم فً العقل مثل التصور والتخٌل والتفسٌر والتذكر والتعلٌم فضال عن 

لترفٌهٌة وتتداخل مع العملٌات النفسٌة كافة فتتأثر دورها فً حٌاة اإلنسان العملٌة اإلنتاجٌة وا
بالبٌئة الشخصٌة وما تحمله من مكونات عقلٌة واجتماعٌة وعاطفٌة وثقافٌة وتقالٌد وعادات 

 وموروث ودٌانات وتربٌة وتذوق لمكونات البٌئة .

درات والفنون لٌست دراسة لمهارات حرفٌة فحسب ,لكنها نشاط ذهنً وبدنً ٌشحذ الق          
اإلبداعٌة لدى المتعلم من خالل تنظٌم أفكاره واهتماماته وترتٌبها وتخطٌطها وابتكار فً أسالٌب 
تناوله للموضوعات الفنٌة والموضوعات الدراسٌة األخرى وهً تعدٌل فً سلوك المتعلمٌن 
اٌجابٌا , والفنون وسٌلة للوصول إلى نفوس المتعلمٌن تنبه من خاللها حواسهم وتحرك 

االتهم وتنمً أذواقهم وقٌمهم فً الحٌاة وتصقل سلوكهم وأسلوبهم فً التعبٌر عن ذواتهم انفع
 . وتكشف أنماط شخصٌاتهم ومٌولهم واتجاهاتهم

وتنطلق الفنون التً ندرسها من فلسفة بناء الفرد المتعلم المبدع الحساس المفكر من          
تحسسه وتفاعله مع مكونات البٌئة المحٌطة به  خالل العودة بالفن إلى مقوماته الثقافٌة من خالل

وتفهمه لحضارته وحضارات الشعوب األخرى وإدراكه للعالقات بٌن الفنون واإلنسان فللتربٌة 
 عن طرٌق الفن مهمة وضرورٌة .
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 بالمعانً اآلتٌة:  Taste فً بعض الترجمات العربٌة كلمة التذوق اصطالح ورد 

 ) تقدٌره ( . ءالشًإدراك القٌمة ( , إعطاء قٌمة حكم , تقٌٌم , معرفة القٌمة ) 

 ( فقد وردت بمعنى القدرة على االستمتاع بالجمٌلTasteأما كلمة )

( فً ترجمة نخبة من أساتذة اللغتٌن االنكلٌزٌة والعربٌة بأنها : ذوق , Tasteووردت كلمة )
 طعم , حاسة الذوق , ذاق

 بوصفه حكما جمالٌا. التذوق الفنً بوصفه حاسة وبٌن الذوق وال بد لنا من التفرٌق والتمٌٌز بٌن

ملوحتها  –مرارتها  –والذوق حاسة فً اللسان أي ذواق الطعام والشراب لنعرف حالوتها       
 والمستذاق هو المجرب والمعلوم فنقبله أو نرفضه نكرهه أو نحمده  –مجوجتها  –حموضتها  –

وورد فً ذكر الذوق فً كتابنا المقدس القرآن الكرٌم فً عدة آٌات منها قوله تعالى ) هذا ما 
 كنزتم ألنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ( وقوله تعالى ) كل نفس ذائقة الموت (.

"التذوق  المرتبط بالمنتوج الفنً وما نطلق علٌه التذوق الفنً أما فً مجال تخصصنا      
خذ إشكاال لوظٌفة متعددة فً الكتابات والطروحات الفنٌة الفكرٌة المختلفة للفالسفة فقد ات الفنً"

االستجابة الجمالٌة واإلدراك الجمالً والحسً أو اإلحساس  "التذوق الفنً" والمفكرٌن فهو أي
هو التفاعل مع األخر انفعالٌا ونفسٌا ومدركات شكلٌة وموضوعٌة  "والتذوق الفنً" بالجمال

لٌة مؤسسة على أعمال الحواس البصرٌة والسمعٌة والمسٌه والمعرفً والمدركات وقٌم جما
الحسٌة والعقلٌة وتلمس األثر الفنً ) موضوع التذوق ( فً مجاالت ومٌادٌن متعددة سواء كانت 
فنون معرفٌة أو أدبٌة أو تعبٌرٌة تشكٌلٌة , مهنٌة , ٌدوٌة , تقنٌة وصوال ممنهجا ألحكام قٌمٌة 

معاٌٌر الرصد المنهجً المباشر معرفٌا وبصرٌا بالمكونات والعناصر والرموز  مقننة وفق
 والدالالت للموضوع الفنً موضوع المتذوق .

هو عملٌة اتصال وتواصل بٌن أعمال الفنان وبٌن المتذوق أو  "والتذوق الفنً "            
 المستمتع بالعمل الفنً والمتفاعل معه برؤٌة تأملٌة .

عملٌة تبادل وجدانً وفكري ونفسً لها صفة الترابط االجتماعً  "والتذوق الفنً "          
 التً هً من أهم وظائف الفن ودوره فً توحٌد أفكار ومشاعر وأحاسٌس أفراد المجتمع.

كعملٌة ال تتم على مستوى واحد بل تأتً على مستوٌات متفاوتة نتٌجة ثقافة  "والتذوق الفنً"
 مزاجٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والبٌئٌة.المتذوقٌن وحالتهم ال

 : المعنى العام للتذوق

 -سلوكٌة –فطرٌة  -التذوق هو اإلحساس باألخر , منطلقا فً ذلك لتلبٌة حاجات باٌولوجٌة 
 ال إرادٌة . ووفق قانون الوجود والبقاء واستمرارٌة الحٌاة . –عابرة  –لحظٌة 

 وتختلف مستوٌات التذوق :

 خر عبر المران والتدرٌب والخبرة واالكتساب والتجربةٌمس الشعور باأل 

 . ًعبر أنماط الوعً والتواصل وارتقاء المستوى اإلدراك 
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 . حسً من حالة المدركات الحسٌة الغرٌزٌة والعفوٌة والتلقائٌة 

  العقلً ذو المعنى الداللً والمتجاوز لمؤثرات اللحظات الوجودٌة االنطباعٌة وصوال
 م معٌارٌة وقٌمٌة لمجاالت التذوق .إلصدار أحكا

 المعنى الخاص للتذوق

 انفعالً إرادي وإدراكً . –التذوق هو الشعور باألخر حسً 

وبمحاوالت  جمالً فٌه أعمال للعقل ومرتبط أوال وأخرا باإلنسان ووجوده االجتماعً الفاعل ,
الذوق المعرفٌة والتارٌخٌة والجمالٌة والعقلٌة والنفسٌة والمهنٌة والوصول إلى أحكام قٌمٌة 

 معٌارٌة مقننة , تقبال أو رفضا أو مغاٌرة .

 

 

 : الجمالً والتذوق الجمالٌة التربٌة فً الفن دور

 له وننظر االخرى الدراسٌة المواد عن الفن نعزل ان التعلٌم فً الكبٌر الخطأ من ان       

 المدى اعتبارنا فً نأخذ ولم واالدبٌة العلمٌة بالمواد اهتمامنا جل ونصب , ثانوي بمنظار

 . للفن دراسته خالل من الفرد علٌه ٌحصل الذي للجمال والتذوقً المعرفً

 من الجمٌل ومعرفة الجمالٌة التربٌة تجاه تكاملٌا موقفا ٌشكل التعلٌم ان نجد المتقدمة البلدان ففً

 ربط على قادرٌن اناس خلق الفنٌة التربٌة دور وٌكون , فٌه جمالٌة وقٌم دعائم وارساء , القبٌح

 جملته فً الجمال على المعتمد الفنً النشاط من عندهم متماٌز شٌئ وهذا الجمالٌة بالقٌم حٌاتهم

 والتربٌة , حٌاتهم فً مهمة وظٌفته وٌعد عندهم الفنٌة التربٌة وتشجعه تعززه الذي النشاط وهو

 الجلوس كٌفٌة وعلى حسن نحو على االساسٌة حاجاتهم ٌؤدون كٌف البداٌة منذ االطفال تعلم

 والقراءة والمنام والمشرب والمأكل الملبس كٌفٌة وعلى االخرٌن ومخاطبة والتحدث والمشً

 البلدان فً الجمالٌة التربٌة ان ذلك من وٌتضح , جٌدٌن وتنسٌق بتنظٌم الشارع وعبور واللعب

 فً تربوٌة كوسٌلة الفن وتستخدم , والمدرسة البٌت فً اساسٌة تربوٌة عملٌة اصبحت المتقدمة

 . افرادها فً الخلقٌة المثل غرس

 الجمالٌة والنواحً للقٌم التذوق ٌحسنون اناس اعداد فً وطننا فً الفنٌة التربٌة عجزت وقد     

 التذوق نواحً بعض ٌراعوا لم الفنٌة والتربٌة للفن دراستهم من الرغم على االفراد من وكثٌر ,

 جمال بغٌر الحٌاة وان , العامة حٌاتهم فً معدومة تكون تكاد الجمالٌة فالنواحً , بٌوتهم فً

 ان ٌكمن وال , نفسه فً ومتغلغل االنسان طبٌعة فً موجود والجمال , ومقرفة مملة تصبح

 زائف استخدام الى ٌؤدي قد المدرسة او البٌت فً الجمالٌة التربٌة اهمال وان , عنه ٌستغنً

 ولم العامة حٌاته وفً الٌومٌة حٌاته فً الجمال استخدام ٌحسن لم متذوق غٌر جٌل فٌنشأ للحٌاة

 النظافة نظام ٌتبع ولم لمنزله االلوان واختٌار واالثاث كالملبس حاجاته فً االختٌار ٌحسن

 االخرٌن مع والتحدث الكالم عند المنطق ادب ٌراع ولم والشرب االكل فً الجٌد والسلوك

 صاالت فً فقط موجودا لٌس والفن وعقلٌا, نفسٌا متزن غٌر وٌكون انانٌة دوافع عنده وتتكون

 سبحانه فاهلل , جوانبه كل من باالنسان ٌحٌط الطبٌعة فً موجود هو بل المتاحف او العرض

 ولكن , االنسان بها لٌتمتع وااللوان االشكال ومتعددة كثٌرة جمٌلة اشٌاء الطبٌعة فً خلق وتعالى
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 وتكون بالفن وٌهتمون الجمال ٌتذوقون ممن قلٌل نفر اال الطبٌعة بجمال ٌتمتع من هناك لٌس

 وآخرون واستخدامٌة نفعٌة ناحٌة من الٌها ٌنظر فبعضهم مختلفة الطبٌعة الى الناس نظرة

 ناحٌة من الٌها ٌنظرون او شاعرٌة ناحٌة من الٌها ٌنظرون او علمٌة ناحٌة من الٌها ٌنظرون

 ٌعمله ما وكل لٌعمل خلق بل وٌنام وٌشرب لٌأكل ٌخلق لم االنسان ان نذكر ان وٌجب , جمالٌة

 وٌدرك وٌحس به وٌتمتع العظٌم الكون هذا وجمال المخلوقات جمال ٌتأمل وان , فن هو بٌده

 بعواطف وٌشعر بعقله المخلوقات انواع ارفع االنسان من فجعل , وتعالى سبحانه الخالق بقدرة

 كشأن الهواء واستنشاق التنفس الى االنسان حاجة وشأن , للجمال ومحب متذوق , واحاسٌس

 الحٌاة الصبحت والكون الطبٌعة فً هللا خلقه الذي الجمال ولوال بالجمال االستمتاع الى الحاجة

 االنسان لبنً تعالى هللا اوهبه الذي والفن لنا خلقها التً الجمٌلة فاالشٌاء , لالنسان مقرفة مملة

 االسف ومع والسرور والبهجة االرتٌاح نفوسنا فً وٌشٌع المتعة ممن قدر اكبر لحواسنا ٌوفر

 فً الفن والهمٌة الجمالٌة التربٌة الهمٌة ومتجاهلة مدركة غٌر تزال ال التربوٌة مؤساتنا فإن

 وظٌفة صارت حٌث واالدبٌة العلمٌة المواد هو التعلٌم مجال فً به تفكر ما اكثر ان اذ , التعلٌم

 كل وبذل , المواد هذه تعلم فً الزامً بشكل االفراد عقول اخضاع االساسٌة ومهمتها المدارس

 التعلٌم فنظام , كوادرها عقول الى المواد هذه معلومات نقل فً والمعنوٌة المادٌة امكاناتها

 , واعتٌادٌة منتظمة بصورة وٌطبق االدبٌة او العلمٌة المواد تعلٌم الطلبة على ٌفرض االلزامً

 على المفروض النظام بٌن توازن ثمة ٌكن فلم , ترفٌهٌة دروسا الجمالٌة والتربٌة الفن تعلم وٌعد

 تقلٌدٌة دراسات تعد االساسٌة الدراسة مواد ان الحقٌقة وفً , الفنٌة التربٌة مادة وبٌن المواد تلك

 الرٌاضٌات علماء بعض وضعها ثابتة علمٌة ونظرٌات وقوانٌن مقاٌٌس على تستند فبعضها

 وتأرٌخٌة اجتماعٌة وابحاث ودراسات آراء على تستند وبعضها , العالم فً والعلوم والفٌزٌاء

 االخٌرة المواد وهذه , واالجانب العرب والجغرافٌٌن والمؤرخٌن االدباء من عدد بها قام وادبٌة

 الٌها ٌضٌف ان دون عدٌدة مرات قراءتها بتكرار ٌقوم أي كالببغاء وٌرددها الطالب ٌحفظها

 هو بل معٌنة لقوانٌن خاضعا ٌكن ولم بالخبرة تعلٌمه ٌتم الخالق الفنً النشاط ان.  جدٌدا شٌئا

 او بالضغط ٌنمو ال فهو , االحساس واستعداد ساٌكولوجً ووجدان جمالً وانفعال مشاعر

 تجسٌم على قادرا فٌه الفرد وٌكون , واستعداده الحرة الفرد بإرادة تلقائٌا ٌنمو بل االكراه

 فً التشكٌلٌة بالعالقات المتعلقة احاسٌسه وتمثٌل لآلخرٌن وعواطفه مشاعره واظهار انفعاالته

 جلوالخ والحزن والفرح والكراهٌة والحب والخوف بالغضب المتعلقة وأحاسٌسه واللون الشكل

 االفراد تعلٌم مجرد ال التعلٌم فً وجد والفن , واألخالقٌة االنفعالٌة الحاالت وجمٌع والكبرٌاء

 حب غرس واٌضا بل فحسب التحفٌات ٌصنعون او التماثٌل ٌنحتون او اللوحات ٌرسمون كٌف

 الفضٌلة موضوعات عن التعبٌر نحو والتوجه , االفراد نفوس فً الحسنة واألخالق الجمال

 فً الفن فمواد , علٌها ٌحصلون التً واالبتكارٌة التذوقٌة القٌمة الى إضافة لإلنسانٌة والخٌر

 تعلمهم كما , به والتحسس االشٌاء جمٌع فً بالجمال وعً لدٌهم ٌكون كٌف االفراد تعلم التعلٌم

 خالل من الجمال ٌخلقون كٌف وٌتعلمون , جمٌلة بٌئتهم فً الموجودة االشٌاء ٌجعلون كٌف

 وتنظٌم للمالبس الٌومٌة االختٌارات خالل من الجمال ٌتذوقون كٌف وٌتعلمون , الٌدوٌة اعمالهم

 باللون ٌستمتعون كٌف ٌتعلمون كما , الحدائق وتنسٌق الجدران وصبغ االثاث وترتٌب الكتب

 من الخالقة ومناظرها الطبٌعة فً كثٌرة واشكال والفاتحة الداكنة وبالخطوط الخط وببساطة

 عنها التعبٌر وكٌفٌة , وعمارات ومنازل وفاكهة وإزهار وأشجار ونباتات وحٌوانات طٌور

 ثم , ومستلزماتهم ادواتهم ٌصنعون كٌف وتعلمهم وخٌاالتهم افكارهم باستخدام مختلفة باسالٌب

 لتحقٌق , الجماعً العمل خالل من المجموعة الهداف األنانٌة رغبات ٌخضعون كٌف تعلمهم

 اجل من بٌنها فٌما تتعاون كوحدة االفراد وتجعل , ومجتمعهم مدرستهم فً جمالٌة اعمال

 طرٌق عن المشاعر وتوحٌد العواطف بتبادل إحساس خلق الى الفنٌة التربٌة وتسعى , المجتمع
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 , ارفع مستوى الى بتذوقهم واالرتقاء الفنً التعبٌر على قدرتهم ممارسة من االفراد تمكٌن

 ضرورٌات من ضرورة والتذوق وتذوقه بالجمال االستمتاع على قادرٌن ٌصبحون بحٌث

 أشخاصا الفنٌة التربٌة وتعد تعلٌما االفراد تكوٌن فً هاما جانبا الفنً التذوق ٌعد اذ.  المدنٌة

 ٌتذوق كٌف ٌعرف ان من مواطن لكل البد لذا , الجمال وإدراك للتذوق الكافً الحس لدٌهم

 اكٌدة ثقتنا فإن ولذا.  والمتعة النفسٌة اللذة له ٌوفر الفنً بالذوق االرتقاء الن سلٌما تذوقا األشٌاء

 تستند جدٌدة مناهج تستحدث وان الفنٌة التربٌة بمادة النظر نعٌد ان التعلٌمٌة التربوٌة بمؤسساتنا

 االٌجابٌة الوسائل كل وتوفر , تدرٌسها وطرق المادة هذه فً الباحثون الٌه توصل ما آخر على

 الفنً الجو خلق على والعمل , اهدافها وتحقٌق نجاحها تكفل التً الضرورٌة المستلزمات و

 النشٌطة الفنٌة والمهارات االبتكارٌة المواهب وتشجٌع واالحترام والتعاطف بالحب المشفوع

 تصبح وبهذا بحرٌة عنه ٌعبرون امامهم متسع جمالً عالم وخلق , االفراد عند البناءة

 وان هذا , بحرٌة ٌرغبه الذي النشاط ٌمارس ان للفرد فٌه ٌتسنى مكانا التعلٌمٌة المؤسسات

 امكانٌات من لدٌها ما اسمى واستنهاض التعلٌمٌة مؤسساتنا قبل من الفن واهمٌة بقٌمة االحساس

 المواد بٌن ومنصفا متساوٌا االهتمام ٌكون ان وٌجب , الفنً لالبداع المتعلمٌن عند القدرة ٌزٌد

 واحد نظام فً منسقة التعلٌم استعدادات تكون وان , الفن مواد وبٌن االساسٌة واالدبٌة العلمٌة

 . الشخصٌة فً والتكامل السعادة للمتعلم لتوفر الدراسٌة المواد كل تجتمع بحٌث


