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ىذه التفاعالت تارة, خيلص تاريخ البشرية عدة معطيات وتفاعالت بُت اإلنسان وبيئتو وزليطو
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 شكلت عوامل تعرب لنا على جدلية قائمة بُت األنا الذاتية واالنا,كانت وظيفية و تارة أخرى معنوية
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:تاريخ القبول

 فعرب عنها مبيادين عدة ومنها التعبَت والتجسيد الفٍت ضمن احلوار, اجلماعية داخل اجملتمع الواحد
 يف حبثنا ىذا نتطرق إىل. ثقايف بُت األفكار واألحاسيس إليصال ادلقاربات االجتماعية والفنية-السوسيو
جس النبض إىل التفاعالت ضمن سوسيولوجية العمل الفٍت و الفنان من جهة و رؤية اجملتمع من جهة
أخرى؟
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The history of humanity concludes with many data and interactions between
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a person, his environment and his surroundings. These interactions were
15/12/2020
sometimes functional and at other times moral, forming worlds that express
to us a dialectic that exists between the subjective ego and the collective ego Keywords::
within the same society, so it was expressed in several fields, including
 Plastic artist
expression and the technical embodiment within the socio-cultural dialogue
 Society
Show ideas and feelings for communicating social et artistic approaches. In
 plastic Art
our research, we touch the pulse of interactions within the sociology of
artwork and artist on the one hand and society's vision on the other hand.
 sociology.
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بدايات الفن التشكيلي بين ذاتية الفنان ونظرة المجتمع
مقدمة:

تلك ادلقولة ادلشهورة بأن اإلنسان ابن بيئتو ال زالت تتلقفها الدراسات بالتأكيد على مضموهنا حيث ال يكتفي اإلنسان
بأن يكون فردا منعزال ،لذا فهو دائما يطمح يف أن جيعل فرديتو اجتماعية ،من أجل أن خيرج من حدود جزئيتو ،لكي يصل إىل
احمليط الذي ينتمي إليو فالعمل الفٍت يعترب أداة منذ العهود البدائية األوىل  ،حيث يعكس األفكار و ادلشاعر السائدة يف الفًتات
التارخيية اليت مر هبا اجملتمع اإلنساين فتعددت وظائفو  ،ومنها النفعية اليت كانت تليب احلاجات االجتماعية ادلادية و ادلعنوية
،فالفن التشكيلي من جانب ديثل أداة للتواصل والعمل ،كما يستخدم يف ادلمارسات الدينية كالطقوس اخلاصة بتقديس عبادة
األجداد ،أو طرد األرواح الشريرة .
إن طبيعة اإلنسان تسَت وفق قانون اجتماعي لو تداعياتو على الفرد واجملتمع ،و يعد العمل الفٍت ىو النشاط الذي يتميز
بو عن باقي الكائنات فالعالقة اجلدلية بُت اإلنسا ن و بيئتو و ثقافتو قددية قدم اإلنسان نفسو ،و الفنون من ىذه الزاوية أداة
نفعية وظيفية ،تستهدف التكيف و حل مشكالت احلياة ،و اإلنسان الذي ديارس نشاطا إبداعيا ذاتيا زلضا إمنا يشبع
احتياجات لديو متأثر بظروف ادلكان و الزمان و الثقافة .
أهداف ال ّدراسة
 الرغبة يف تكريس ادلعارف والتجارب من خالل الدراسات اليت ختدم العالقة بُت الفن واجملتمع تنشيط احلركة التشكيلية يف احلياة االجتماعية وفق مقاربات السوسيولوجيا وتثمُت األعمال الفنية اليت خلدت للتاريخوالفكر
أهمية ال ّدراسة
بلورة معامل الفن التشكيلي برواده و أساليبو  ,و استثماره يف اجلوانب الثقافية واالجتماعية واالقتصادية مع إبراز أمهية
األعمال الفنية اليت حتمل الكثَت من ادلعاين البصرية و السيميائية اليت جتعل من الفن رافد للقيم الشعبية للمجتمع واحلس
اجلماعي.
كما اتبعت ىاتو الورقة البحثية ادلنهج التارخيي والوصفي لرصد اجلدل بُت الفن التشكيلي و اجملتمع.
ومن ىذا ادلنطلق كان اإلشكالية يف حبثنا ىذا تتطرق إىل جس النبض إىل التفاعالت ضمن سوسيولوجية العمل الفٍت و
الفنان من جهة و رؤية اجملتمع من جهة أخرى؟ و ماىي السياقات التحليلية دلقاربة ىاتو االزدواجية بينهما ؟
 .2سياق العالقة إنسان –فن التشكيلي:
فالفنان كما نعرفو اليوم كان يعرب عن ادلهن واحلرف اليت كان اإلنسان ديارسها يف السابق ,حيث إن النجار و احلداد يليب
احتياجات احلياة اليومية  ،كذلك اختلفت ادلظاىر الفنية اليت عرفتها اجملتمعات القددية ,مبا يف ذلك الزخارف اليت كانت يف
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األسلحة احلربية و اآلواين الطينية و حىت األجسام اليت زخرفوىا باألوشام ،كل ذلك أفعال وشلارسات مجالية مستوحاة من البيئة
احمليطة و ثقافة اجملتمع.
إن اإلنسان يستجيب لتك ادلتغَتات على تتابع بأشكال مجالية مناسبة ختتلف عما كان سائدا و ذلذا يستلزم الوضع روح
البحث و الدراسة يف األنظمة ادلختلفة اليت تظهر هبا اجملتمعات و األساليب الفنية اليت تتفق معها لذا جيب أن ندرسها وفق
نظام معُت« فموضوع جوىر الفن و وظيفتو يف اجملتمع بلغ نقطة حتول يف تطور ادلدينة احلديثة  ،و أصبح فيها اجلوىر احلق للفن
يف خطر من أن يعمى  ،و أصبح الفن نفسو مندثرا من جراء سوء استعمالو»

()1

و لعل ىذه العالقة أزلية منذ أن وجد اإلنسان على ىذه ادلعمورة  ،حيث صلد العديد من الفنون مثل ادلوسيقى و ادلسرح
و السينما و الفنون اجلميلة (الرسم و النحت و العمارة) قد طرأ عليها العديد من التحوالت و التغَتات يف رلتمعاهتا وبذلك
كشفت عن واقع اجملتمع و بالتايل تقودنا اىل التأمل تارخيي للكيفية اليت جلأ إليها الفنانون يف تقدمي فنهم بناء على واقعهم
االجتماعي  ،و قد كان ىدفهم التغيَت اىل حياة أفضل  ،ولذا ارتبطت حياة اإلنسان مبمارسة الفن منذ البداية إي الفن البدائي.
لقد اختفت تلك األعمال الفنية اليت كانت حتمل الصور و ادلعاين السحرية مع تطور و ازدىار احلضارة  ،حيث بقيت
بعضها كعناصر مجالية متوارثة « وكان ىذا التحول يعرب عن أوضح صورة شلكنة عن تغَت الذوق الذي حدث عند مطلع القرن
الثامن عشر ،وكان تكون اجلمهور اجلديد ادلؤلف من أرستقراطية ذات عقلية تقدمية ومن طبقة وسطى كبَتة ذات عقلية مشغوفة
بالفن ،واخلروج من حدود ادلوضوعات القددية ،احملددة بدقة»

()2

إن تتبعنا ىذا الشق من الدراسة لتلك العالقة اجللية بُت الفن واجملتمع حتملنا حتما لالىتداء لتلك الصورة اليت يكشف
الفن فيها عن زلتوياتو االجتماعي باعتباره عمليا وال ينعزل عن اجملتمع ،ومنو صلد«يف اجملتمعات البدائية وسيلة ينقل اإلنسان
عربىا أفكاره ويوضح من خالذلا دوافعو ،إضافة إىل كونو يتضمن قيم اجتماعية وعقائدية ،يقدسها أفراد اجملتمع ،فرغم أن لغة
التعبَت قد اختذت ىنا شكالً رمزياً وقطعاً فهي تبدو لنا اليوم غريبة وغامضة»( ،)3وقد كانت تلك الرسومات البدائية واضحة
جلميع أفراد اجملتمع ،من خالل التعبَت بالرموز الجتاىات و مشاعر و أفكار حاضرة لتلك الفًتة ،من خالل جعلها زلسوسة
رلسمة بطريقة ديكن إدراكها .
 .3العمل الفني التشكيلي في ضوء تحليالت الحقل السوسيولوجي
فالسوسيولوجيون أناروا ىذا اجلانب يف الطبيعة الفنية حيث أفاد بليخانوف«أن العالقة بُت الفن واحلياة االجتماعية سؤال
ملحا يف كل اآلداب اليت بلغت مرحلة معينة من التطور ،وغالبا ما جياب على السؤال بإحدى طريقتُت متعارضتُت ،فالبعض
يقول إن اإلنسان مل يكن للراحة ،وإمنا الراحة وجدت من أجل اإلنسان ،واجملتمع مل يصنع من أجل الفنانُت ،إمنا الفنانون كانوا
من أجل اجملتمع ،ووظيفة الفن ىي تطوير الوعي اإلنساين وحتسُت النظام االجتماعي ،بينما يرفض اآلخرون بشدة وجهة النظر
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ىذه ،ويف رأيهم أن الفن يقصد لذاتو ليحولونو عما يعٍت أي إصلاز ذلدف إضايف حىت ولو كان نبيال ،هأهنم حيطون من مرتبة
العمل يف الفن»(.)4
الثقافة االجتماعية إذن ىي حاضنة فنية بامتياز" ،فالفن ال يزدىر إال يف جو موات من الرحابة االجتماعية والطموح
الثقايف ،ولكنو ليس شيئا ديكن أن يفرض على الثقافة شهادة ذلا بالعلو والوقار ،وإمنا ىو حبق شبيو بشرارة كهربائية تظهر يف
اللحظة ادلناسبة بُت قطبُت متقابلُت :أحدمها الفرد والثاين اجملتمع ،وتعبَت الفرد يف ىذه احلالة رمز أو قصة مشروعان من الناحية
االجتماعية"(.)5
يفسر إرنولدىاوزر وضوح اإليديولوجيا يف توجيو الفن وتشكلو فهو يرى بأن االجتاىات الفكرية تقف مع الفن مطوال يف
تفسَته االجتماعي والنفسي حيث أصبحت مسألة الفن «،مع الفكر ادلاركسي سوسيولوجية بشكل واضح،وغدت ىدفا مركزيا
يف سبيل تطبيق النظريات ادلادية ،على ان ادلفكرين ادلنتسبُت لفكر كارل ماركس مل جيدوا سوسيولوجيا الفن يف ىذا الفكر
بالذات ،باستثناء بعض الفقرات اليت تضمنها كتاب ماركس (مسامهة يف نقد االقتصاد السياسي) واليت تتناول ادلسائل اجلمالية
من خالل مالحظة "السحر األبدي" الذي مازال الفن اإلغريقي يتمتع بو»(.)6
وإذا انتقلنا إىل تفكيك عالقة الفن واجملتمع ضمن السياق االجتاىات الفنية ،وبالنظر إىل النزعة الكالسيكية مثال،واليت
كانت يف نصف القرن الثامن عشر ،صلد اهنا ليست حركة متجانسة ،وإمنا ىي تطور مر بعدة مراحل ديكن دتييزىا بوضوح ،وإن
كان قد سار بغَت انقطاع ،أوىل ىذه ادلراحل اليت دامت من عام  0581إىل عام  0581تقريبا واليت كانت عبارة عن طابع
سلتلط ألسلوهبا  ،وإن كانت رلرد تيار حتيت يف احلياة الفنية لتلك الفًتة ،ويعد فن العمارة يف ىذه الفًتة أوضح تعبَت عن عدم
جتانس االجتاىات األسلوبية ادلتنافسة ،ففي ىذه العمارة صلد التكوينات الداخلية ادلنتمية إىل أسلوب الركوكو تتحد بالوجهات
اخلارجية ادلنتمية إىل األسلوب الكالسيكي (.)7
يكمن تأثَت اجملتمع على الفن ويتمظهر يف العديد من ادلنجزات الفنية ،فبوسع اجملتمع أن ينجز أشياء للفن كثَتة« ،ألن
بوسعو أن يزيد مساحة احلرية ،وحىت السياسيون ديكنهم أن يقدموا إىل الفن خدمة ،ديكنهم إلغاء قوانُت الرقابة ورفع القيود عن
حرية الفكر والقول والسلوك ،وديكنهم محاية األقليات ،وديكنهم محاية األصالة من سخط الدمهاء واألنصاف ،وديكنهم أن
يضعوا هناية للمذىب القائل بأن من حق الدولة أن تقمع اآلراء غَت الشائعة دلصلحة النظام الشائع ،كم من حرية عارمة مدتنح دلن
يتحدث إىل الغوغاء مبسلماهتا ادلقبولة ،فأقل ما ديكن للدولة أن تفعلو ،ىو أن حتمي من لديهم قول حيتمل أن يسبب شغبًا ،إن

ما ال يؤدي إىل الشغب رمبا ال يستحق أن يقال ،ويف الوقت الراىن ،لعل أفضل شيء ديكن أن يفعلو أي شخص عادي من

أجل تقدم الفن ،ىو أن يثور من أجل مزيد من احلرية» (.)8
 3.3البعد السوسيو -تاريخي للعمل الفني التشكيلي :
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إن تطور الفنون عرب التاريخ جعل منها يف الكثَت من احلضارات وجها حياتيا جيمع بُت الدين واالقتصاد ،و كانت وظيفة
الفن يف عصوره األوىل من الناحية العملية « تتمثل يف عمليات تزيُت األدوات واألسلحة ،مث انتقل إىل مرحلة تقدمي شكل
الطقوس العقائدية السحرية ،ومثلما مل تكن تقاليد احلرفة يف ىذه اجملتمعات فردية بل مجاعية ،فأنهنا صلد األعمال الفنية ،ومن
روحا للتأثَت
نفس ادلنطلق تتخذ صفة اجتماعية ،وقد حتول الفن فأصبح أداة يصطنعها ادلذىب احليوي ،الذي جيعل لكل شيء ً

على األرواح اخلَتة أو الشريرة شلا حيقق مصلحة اجلميع »(.)9

وعلى الصعيد النفسي وتشكلو من التأثَتات االجتماعية كان من جعل الفن لعبًا أو قيامو بتطهَت النفس من االنفعاالت،

وىناك من جعل الفن نتيجة للمجتمع ومرتبطا باإلنسان ككائن اجتماعي« ،فالفن يتأثر بالصراعات االجتماعية وبطبيعة

ا جملتمع،فاجملتمع يتطلب وينتج فنا خيتلف باختالف كونو رلتمعا استعباديا أو ملكيا أو ارستقراطيا أو برجوازيا أو دديقراطيا ،وقد
توقع (بردون) واالشًتاكيون انقالبا يف كل الفنون إذا أمخد الصراع بُت الطبقات وإن ىذا يؤدي إىل اختفاء أو حتور موضوعات
خرافية كثَتة مبنية على تقاليد الطبقات احلالية ويؤدي إىل اختفاء الفن اخلصوصي أو األناين مث إىل تنظيم ترف عام ضخم ىو
الفن الشعيب احلق ،ىو الفن للجميع ،الفن الذي ينفذ يف حياة ادلهن لتسهيل مهماهتا ومسؤوليتها ليجعلها زلببة إىل نفوس
العمال القائمُت هبا ،أي أن طبيعة اجملتمع تؤثر يف الفن ،بل ويعترب تطور الفنون وثيق الصلة بتطور اجملتمعات ،وإذا كان
االشًتاكي الطوباوي (برودون) قد توقع سيادة نوع من الفن الشعيب وفقا لنظريتو االشًتاكية الطوباوية -وقد رد ماركس على
نظريتو يف حينها– فإن الربط العملي بُت الفن واجملتمع جاء بعد ان تأسست االشًتاكية العلمية ،مث ازداد قوة عرب الصراعات بُت
النظريات ادلختلفة من خالل القرن العشرين وأواخر القرن التاسع عشر»(.)10
ولكن إطالق األثر للمجتمع على الفن ال يستقيم مع األثر اجللي للفن على اجملتمع ،فالفن طبيعتو جدلية وديكن القول
«الفن ناجتا نتاجا ثانويا عن التطور اال جتماعي لكنو واحد من العناصر األصلية اليت تساىم يف بناء اجملتمع ،والثقافات سلتلفة
متغايرة ،وال ينتج اختالفها وتغايرىا عن السهولة اليت ترفض مبقدارىا اجملتمعات الوجوه ادلعيشية ادلمكنة ،أو اجتهادىا فيها
وحتسينها فحسب ،ولكنو راجع أيضا إىل العملية ادلعقدة الدقيقة ،عملية نسج خيوط الثقافة وحبكها معا ،ولذلك جيوز إذا عزلنا
ىذه اخليوط اليت نسميها الفن أن نفقد وقتئذ منظر الشكل العام للثقافة»(.)11
العالقة اليت كانت بُت الفن واجملتمع عرب التاريخ مل تكن على منط واحد ،يف مجيع اجملتمعات حيث كانت يف القرن
التاسع عشر ،أو ما نفهمو عادة هبذا التعبَت يبدأ حوايل  «،0581فخالل ملكية (يوليو) أرسيت ألول مرة أسس ىذا القرن
ووضعت خطوطو العامة حيث ظهر ذلك النظام االجتماعي الذي تغلغلت جذوره ،وذلك النظام االقتصادي الذي ال تزال
عداواتو و متناقضاتو قائمة ،والواقع أن كل السمات ادلميزة للقرن التاسع عشر كانت قد حتددت معادلها حوايل  ،0581إذ
كانت الربجوازية عندئذ قد اكتسبت قوهتا الكاملة ،وأصبحت واعية دتاما هبذه القوة ،واختفت الطبقة االرستقراطية من مسرح
دتاما ،وأصبح انتصار الطبقة الوسطى مؤكدا ال نزاع فيو ،صحيح أن
األحداث التارخيية ،وصارت حتي حياة منطوية على ذاهتا ً
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ىؤالء ادلنتصرين كانوا يؤلفون طبقة رأمسالية زلافظة دتاما ،ومفتقرة إىل أية نزعة حتررية ،وأ هن ىذه الطبقة اقتبست األشكال
واألساليب اإلدارية اليت كانت تطبقها األرستقراطية القددية دون أي تعديل يف كثَت من األحيان ،ولكن طريقتها يف احلياة كانت
مع ذلك بعيدة كل البعد عن الطابع األرستقراطي وعن الطابع التقليدي احملافظ»"(.)12
لقد اختلفت األحباث يف رلال سوسيولوجيا الفن ما يؤكد على إمكانية دراسة العالقات اليت تكون يف األشكال
االجتماعية واألشكال الفنية اجلمالية ،وقد تناول إيبوليت تُت يف مؤلفو (فلسفة الفن) العبقرية الفنية على هأهنا زلصلة قوى ثالث
أمهها (الوسط) ويقصد بو تأثَت األشكال وادلذاىب أو البيئة النباتية واجليولوجية واحليوانية ،ولقد دعى يف نظريتو إىل مبدأ للحكم
على الفن ،يقوم على عملية ادلالحظة والتفسَت مثل الذي يستخدم يف مناىج العلم ،وتوصل تُت إىل عوامل أساسية حتدد
خصائص األعمال الفنية ىي :الساللة ،والبيئة ،والعصر ،ويتمثل عامل الساللة يف االستعدادات الطبيعية ادلوروثة ،اليت تؤثر يف
العادات والفنون ،أما عامل البيئة فهو احلقيقة اجلغرافية واالقتصادية والثقافية ،و أما العصر فهو الرابطة التارخيية السياسية ،ويعٍت
أن ماضي الفن يؤثر يف حاضره ،وىكذا فسر ادلذاىب الفنية على هأهنا انعكاس لنظم اجتماعية ولعادات العصر وللحالة العامة
للتفكَت ،وبذلك ديكن رؤية النحت اإلغريقي على أنهو نتاج وطن أحب مجال األجسام ،وكان تُت قد تناول العمل الفٍت من

خالل الظروف اليت ظهر فيها من خالل تأثره وتأثَته يف اجملتمع بنظمو وقيمو (،)13ومن خاللو صلد ان العمل الفٍت لو كيانو من
تأثَت يف العصر من تعدد يف االنتماءات االقتصادية واالجتماعية.

 .4جوهر العالقة التفاعلية -التبادلية بين الفنان التشكيلي والمجتمع :
كما قد نصل عرب تأملنا للعالقة بُت الفن واجملتمع إىل وصفها بالتفاعل ادلتبادل بينهمألن عالقة الفن باجملتمع عالقة
معقدة وتقوم على أساس تفاعل بُت ذات الفنان وبُت كل ما يعمل يف اجملتمع ،ويقوم على أساس قاعدتو ادلادية أيضا« ،وتتحدد
قيمة الفنان يف قدرتو على رصد التناقضات والصراعات داخل رلتمعو ،ولكن إذا كان الفن وثيق الصلة بالطبقات االجتماعية
والتناقضات داخل اجملتمع ادلعُت ،والفنان كفرد ال يفلت من تأثَت رلتمعو وعصره بكل ما يدور فيو من مالبسات ،فإن ىذا جيعل
لكل عصر فنا خيتلف عن العصور األخرى – وىذا صحيح – وذلك أن لكل عصر مدارسو ومذاىبو» (.)14
ولكن حصر ا لفن يف جعلو وسيلة للفنان داخل اجملتمع قد حيد من أفق التأثَت الذي رأيناه يف سلتلف اجملتمعات
فباختالف وظيفة الفنان باختالف اجملاالت ،فليست وظيفة الفنان إقامة ادلباين وصنع األثاث أو أدوات ادلطبخ وأشياء أخرى
أقل أو أكثر نفعا ،ذلك ألن الفن طريقة للتعبَت ،وىو لغة قد تستفيد هبذه األشياء النفعية السابقة الذكر  ،ومنو صلد الفن حياول
يف كل أعمالو األساسية أن ينقل إلينا شيئا ما عن العامل أو عن اإلنسان أو عن الفنان نفسو (.)15
تتواىل اإلثباتات التارخيية جلوىر العالقة بُت الفن واجملتمع باعتبارىا تفاعلية متبادلة حيث صلد لدى الرومان أن النحت
مثال «أىم الفنون نتيجة للتأثَت اليوناين الذي كان سائدا عندئذ ،غَت أن التصوير ازداد أمهية بعد ذلك بالتدريج ،إال أنهو كاد يف
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آخر األمر أن حيل زلل النحت دتاما ،وحبلول القرن الثالث توقف نسخ األعمال الفنية اليونانية ،وأصبح التصوير خالل القرنُت
التاليُت ىو الذي يسود ميدان الديكور الداخلي ،والواقع أن التصوير ىو الفن الروماين ادلتأخر وادلسيحي ادلتقدم بادلعٌت
الصحيح ،وقد احتل يف ذلك احلُت ادلكانة اليت كان النحت حيتلها يف العصر الكالسيكي ،فهو عند الرومانيُت ديثل الفن
اجلماىَتي الذي خياطب اجلميع بلغة يفهمها اجلميع ،فلم يشهد أي عصر سابق مثل ىذا اإلنتاج للصور باجلملة»( ،)16وىذه
الصور الكثَتة ذلا التأثَت الكبَت لدى الرومانيُت يف حياهتم من خالل فرع واحد فقط من الفنون التشكيلية.
ديكن لالستتباع التارخيي للفن عرب اجملتمعات السالفة أن يوصلنا اليوم إىل بعض الفنون اجلديدة اليت تظهر لدى ادلصورين
واليت تكون يف إنشاء مستعمرات فنية ومدارس فنية ،عبارة عن حتقيق عند بعضهم البعض« ،فمدرسة (فونتينبلو) اليت مل تكن
مدرسة على اإلطالق ،ومل تكن رلموعة متآلفة بل كانت مجاعة غَت متماسكة يسَت كل من أفرادىا يف طريق خاص ،وال جيمع
بينهم سوى حتمسهم ألىدافهم الفنية ،دتثل بالفعل الروح اجلماعية للعصر اجلديد ،كذلك فإن الطوائف وادلستوطنات الفنية
الالحقة ،واجلهود اإلصالحية ادلشًتكة ،وجتمعات الطليعة يف القرن التاسع عشر ،كلها تعرب عن نفس االجتاه ضلو التآلف
والتعاون»( ،)17ومن خالل ىاتو اجملموعات ظهرت الكالسيكية والرومانتيكية وغَتىم ،ومنو دتت السيطرة يف العامل على شىت
الفنانُت ،حيث تأثروا هبا ومنهم فنانو بعض الدول العربية.
 3.4إشكالية أخلقة الفن في المرحلة المعاصرة:
يف ادلرحلة ادلعاصرة تربز ،فمستوى ثقافة وذوق الفنان يلعب دورا ىاما ،يف ترك بعض اآلثار منها ادلعتقدات السائدة يف
فًتة ما ،فنجد أنو يتأثر باجملتمع ويؤثر ،وصلد أيضا « األساليب واألمناط الفنية بدالالهتا اخلاصة من وجهة نظر الفنان ،فرغم أن
أي عمل فٍت يعترب منفردا ومتميزا عن غَته من األعمال ،فإن ىناك من اخلصائص ادلشًتكة بُت األعمال الفنية ادلختلفة شلا
يسهل علينا عمليات التصنيف والربط وادلقارنة بينها ،ويف رأي (مالرو) إن عمل الفنان ىو االنتقال بفنو من عامل األشكال إىل
عامل آخر لألشكال ،فعندما يقلد (دجيا) يف رمسو فن (ىوكوساي) فذلك حيدث من خالل فكر واضح نابع من داخل الفنان،
الذي بو يتحول نشاط النقل التقليدي إىل الربط احلقيقي بُت احلركة االنطباعية وإبداعية الرسوم اليابانية»( ،)18فقد تكون الرموز
ادلستخدمة يف عمل فٍت ،ذلا دالالت اجتماعية معربة عن أفكار معينة لفنان معُت.
نعثر يف ظل إضاءة أثر الفن على اجملتمع يف تلك ادلؤثرات اليت حيدثها الفنان بصفتو فاعال اجتماعيا ،فوظيفة الفنان
االجتماعية ،تلك الوظيفة الرئيسة اليت هتبو امتيازاتو العددية النظَت ،ىي تلك القدرة على تشكيل احلياة الغريزية اليت تنبعث من
أعمق مستويات أو مناطق العقل تشكيال ماديا ،على افًتاض أن العقل عند ذلك ادلستوى أو يف تلك ادلنطقة مجاعي يف صوره،
ظاىرا أمامنا فهو قادر على إثارتنا إثارة منبعثة من األعماق ،لكن
ومبا أن الفنان يستطيع أن يهب ىذه األطياف ادلستورة شكال ً

اجملتمع جيعل من الفنان يف أزمان معينة مفسرا دلا يصدر عن األنا العليا من أخالق ومثاليات ،ولذلك أصبح الفن خادما للدين

أو لألخالق أو للفلسفة االجتماعية (.)19
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ال ديكن فصل التأثَتات عن بعضها حبكم التشابك ادلعقد بُت األبعاد النفسية واألخالقية ضمن اجملتمعات «والواقع إن
التشابو بُت الفن الوثٍت ادلتأخر والفن ادلسيحي ادلتقدم يبلغ من القوة حدا ينبغي معو أن يقال أن التغيَت احلاسم يف األسلوب ال
بد قد حدث فيما بُت العصرين الكالسيكي وما بعد الكالسيكي ،ال بُت العصرين الوثٍت و ادلسيحي ،ففي أعمال عصر
اإلمرباطورية ادلتأخر وال سيما عصر قسطنطُت ،صلد استباقا للسمات األساسية للفن ادلسيحي ادلتقدم ،كنزوع إىل الروحانية
والتجريد ،وإيثاره لألشكال ادلسطحة ،اليت ىي أشبو بظالل ال جسم ذلا ،وتفضيلو دلنظور ادلواجهة والتعبَتات اجلادة والتسلسل
يف مراتب الناس ،وعدم اكًتاثو باحلياة العضوية مبا فيها من حلم ودم ،وعدم اىتمامو مبا ىو شخصي شليز للفرد والنوع،
وباالختصار ففي ىذا الفن تظهر نفس الرغبة غَت الكالسيكية يف تصوير اجلانب الروحي ال اجلانب احلسي ،وىي الرغبة اليت
تتجلى يف صور القبور ويف أعمال الفسيفساء بالكنائس الرومانية ويف ادلخطوطات ادلسيحية األوىل»(.)20
خيتلف وجود الفن ويرتبط دائما بالظروف االجتماعية ويتكور حيث تتحكم فيو قوانُت ،خيضو فيها الفنان لتصوير خاضع
لذاتو ،بينما يضع نظرة اجملتمع على جهة ،وحسب رأي أرنولد ىاوزر فإن الفن خيضع ذلاتو األسس االجتماعية ،ومنو يقول:
« الفن كان دائما على صلة وثيقة بالعصور اليت تنشأ فيها ،وىو كبنية ثقافية كان يف وقت ما مبثابة أداة ووسيلة حيوية للسيطرة
على الطبيعة ولتنظيم اجملتمع ،غَت أن آثار ادلا ضي ختضع دائما لعمليات الكشف وإعادة التقدير يف ضوء وجهة نظر احلاضر
ومعايَته ،والتأثَت الثقايف والفكري للفن يتضح يف إمكانية جتسيد الفن ألفكار زلددة أخالقية وفلسفية مرتبطة باحلياة الواقعية
وباحلاجات العملية لفئات اجتماعية معينة ،ويف شكل صور فنية من شأ ههنا التأثَت على انفعاالتو وأحاسيسو ونفسيتو»(،)21
فاألعمال الفنية اليت يقوم هبا الفنان ،تعرب عن مواقف معينة ،ذلا صلة حبياتو اليومية أو بثقافة مًتتبة عن حضارات سلتلفة.
جيدر التفحص مليا يف الواقع الذي يعكس لنا ادلالمح االجتماعية لتمظهرات الفن ،فالفن الواقعي إمنا ينبع من التعبَت عن
أحداث وتفاعالت يف الواقع االجتماعي وانعكاسها على ذات ادلبدع حيثما كان «،وقد كان الفنان يف العصور السابقة يبدع
وفق شروط العصر الذي يعيشو ،وحياول أن يقدم أعمالو من خالل رؤاه لذلك العصر ،والذي ديتعنا يف الفن ىو أنهو حيمل تارخيا
سحريا أو روحا س حرية ،فاإلنسان ليس رلرد عضو يف طبقة ولكنو أيضا لو سيكولوجية مشًتكة مع مجيع البشر ،ولو أفراحو
وأحزانو ادلرتبطة بوضعو الطبقي واليت ذلا صلة وثيقة بكونو كائنا بشريا خيتلف عن غَته من الكائنات ،وقد كان انبثاق الفن عن
ديناميات العمل يوحي بأن الفن وإن كان استخدم بعد االنقسام الطبقي من أجل مصاحل الطبقة السائدة إال أنهو حيمل جانبا من
حيث كونو يرتبط بالعمل خارج الطبقات الذي جيعل التواصل اإلنساين شلكنا كما جيعل االستمتاع بفنون عصور سلتلفة أمرا
شلكنا أيضا»(.)22
نشاىد اختالفا كثَتا يف أشكال التفاعل عرب التاريخ ففي بيزنطا «اليت كانت بالنسبة للعصور الوسطى بأسرىا ،أرض
األعاجيب ،مبا فيها من كنوز ال حتصى وقصور يتألق فيها الذىب ،وأعياد واحتفاالت ال تتوقف ،فكانت مثاال لألهبة الرمسية يف
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العامل بأسره ،فقد استطاع األسلوب البيزنطي أن جيد أرضا خصبة يف كل مكان يوجد فيو فن مسيحي فحسب ،إذ أ هن الكنيسة
الكاثوليكية ،يف الغرب كانت تريد أن تكتسب من السلطة ما كان بالفعل يف يد اإلمرباطور يف بيزنطة ،وكان اذلدف الفٍت يف
كلتا احلالتُت واحدا ىو أن يكون الفن تعبَتا عن سلطة مطلقة ،وعن عظمة تفوق مستوى البشر ،وإعجاز صويف ،وكان الفن
البيزنطي ديثل نقطة ا لقمة يف زلاولة تقدمي صورة رائعة للشخصيات الرمسية اليت كانت تطالب باحًتام الناس وتبجيلهم ،وىو اجتاه
ازداد وضوحا يف السنوات األخَتة لإلمرباطورية»(.)23
لقد حاولت اجملتمعات أن تبتلع الفن ادلستقل وأن تبقيو كأداة اجتماعية على مراد القوانُت االجتماعية اجلارفة حيث
« تسعى الطبقات يف اجملتمع إىل جتنيد الفن من أجل خدمة أغراضها ،لذا نالحظ أن أسلوب وشكل الفن السائد يف رلتمع
وعصر معُت يرتبط بالطبقة السائدة ،فالنظام األرستقراطي دائما يصاحبو فن متشبث باألسلوب ،أما احلركات الشعبية فمرتبطة
بالفن الواقعي ،ىكذا للتعرف على أسلوب فٍت معُت ينبغي أن ندرس الظروف االجتماعية اليت دتيز عصره يف إطار سياقي
حقيقي»( ،)24ولعل ذلك يظهر جليا يف اجملتمعات البيزنطية فلقد كان النحت يف بيزنطا ،والسيما يف اجلدران الداخلية
للكنائس ،وقد تظهر لنا«نفس الروح ادلتسلطة ادلتعالية ادلوجودة يف أعمال الفسيفساء احلائطية ،فقد كانت الكنيسة ختتلف منذ
البداية عن ادلعبد القدمي يف أ ههنا كانت مركزا يتالقى فيو أىل منطقة معينة ،أكثر شلا كان بيتا هلل ،وحتول االىتمام يف العمارة من
خارج البناء إىل داخلو»( .)25فقد كان لتحديد أسلوب الفن عند البيزنطيُت أمر حاسم يف رلال النحت.
ال ديكننا حبث عالقة الفن باجملتمع دون معرفة ىامش احلرية اليت تكون عند الفرد ،ويف تلك العالقة فنجد احلياة
االجتماعية سلتلفة و متنوعة مثلها مثل الفن ،الذي يقدم « صورا متعددة بشكل ال مثيل لو ،وذلك ينطبق على فن العصور
الوسطى األوربية الذي يكشف عن اختالفات عميقة وجذرية فيما بُت أعمال النحت والعمارة ،رغم ما يوجد بينها من وحدة
متناغمة ودالالت متشاهبة ،فالتنوع ادلدىش للوظائف اليت ديارسها الفن يف حقبة ما ،يف أحد اجملتمعات ديكن أن تكشف عنو
دراسة التأمالت اخليالية اليت حتدث يف احلجر واأللوان والكلمات ،اليت كل على حدا تشكل تعريفا لإلنسان لو خصوصيتو
وفرديتو»(.)26
يتطور الفن بتطور اجملتمع يف كثَت من األمثلة ادلعاصرة ففي عصر النهضة أيضا« نكشف العالقة بُت الفن التشكيلي
واجملتمع يف تطوره كجزء من عملية كاملة ىي عملية االصطباغ بالصبغة العقالنية أما الالمعقول فال يعود ديارس أي تأثَت عميق،
فاألشياء اليت أصبح يعتقد اآلن بأ ههنا مجيلة ىي التالؤم ادلنطقي لألجزاء الفردية يف كل واحد ،وانسجام العالقات على ضلو ديكن
حتديده حسابيا ،واإليقاع الذي ديكن حسابو يف أي تأليف معُت ،واستبعاد عناصر التنافر يف عالقة األشكال بادلكان الذي
تشغلو ويف العالقات ادلتبادلة بُت سلتلف أجزاء ادلكان ذاتو»(.)27
بأهنا اختذت أحيانا شكال متصادما « ،فلقد ظهر
على غرار طبيعة العالقة بُت الفنون واجملتمعات يف العصر احلديث صلد ه
يف ادلدن الصناعية احلديثة نوع من ادلشاىدين والقراء يشكلون رلتمعات مؤقتة كاذبة وغامضة ،وخاصة يف وسائل اإلعالم
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السمعية والبصرية وأصبح الفن سلعة ،مع كل ما حيملو ذلك من إخفاء للجوىر اإلنساين ،ويف البلدان الصناعية احلديثة
وأصبحت الفئة األكثر عددا من اجلماىَت ىي الطبقة الوسطى ،وىي دتثل ادلستوى األقل حتديدا يف رلال اإلبداع ،وقد حققت
األشكال الفنية درجة أكرب من االنتشار ،أما مضمون الفن يف مثل ىذه اجملتمعات فيتمثل يف االنتشار ،الواسع لفن (البوب
أرت) وأنواع الرسم غَت التصويري الذي صنع من أجل إشباع واقعنا اليومي ،بإشارات تردنا مباشرة إىل أفعال متتابعة باأللوان
واألشكال ادلوضوعية يف تقدمي الفوتوغرافيا الدارجة وشلثلي السينما »(.)28
وكان اإلنتاج الفٍت يتسم بتجانس شبو تام بُت بيت الفن والصنعة ،وبُت الفن اجلميل والزخرف احملض ومل يطرأ تغيَت إال
بعد أن مت االعًتاف باستقالل الفن الذي ال غرض لو وال فائدة « ،وأصبح الفن يوضع يف مقابل الطبيعة اآللية لنتاج الصنعة
والبحث ،فعند ئذ فقط انتهت الوحدة الشخصية بُت الفنان و الصانع احلريف ،وبدأ ادلصور خيلق صوره من وجهة نظر ختتلف عن
تلك اليت كان يستلهمها رسام الصناديق واألطر احلائطية والرايات وأقمشة السروج و واألطباق والقدور»(.)29
 .4خاتمة:
و كمالحظة متأنية على دور الفن يف اجملتمع نعثر على ذلك النمط الذي يتجلى فيو اجملتمع مهيمنا على صناعة الذوق
وإرغام الفنان نسبيًا على االستسالم للموجة االجتماعية كنوع دفاعي حيصنو من سطوة االغًتاب وباستقصائنا للنظم السياسية

فإهنا مارست دورا خطَتا يف االستحواذ على الفن وفق ما خيدمها« ،فمبدأ
كفاعل طاغي ضمن اجملتمع الذي تعددت طبقاتو ه
تسخَت الفن أيام حكم ادللوك يف فرنسا ،ودتكن الطبقة االرستقراطية من فرض طريقة لتوجيو الفن يف اجتاه إرضاء األذواق
الشخصية ،قد دفع الفنانُت لاللتجاء إىل األساليب التارخيية ،واألساطَت اخليالية ،وعندما تأكد عامل إحساس الفرد بذاتيتو
وأمهيتو نتيجة لقيام الثورة الفرنسية سنة  0881عاد اإلنسان رمزا للتعبَت الفٍت عن ادلشاعر واألفكار يف أعمال الفن ،وىكذا
أصبح النظر إىل الفن يف تلك اآلونة ،على أنهو الوسيط إلعداد الناس وتربيتهم اجتماعيا ،وطريقة للتعبَت عن الواقع ،وأعطى

الفنانون األمهية جتاه تاريخ شعوهبم بغية تقدمي صيغة قومية يف رلاالت الفن والثقافة»( ،)30شلا ساعد الفنان على إصلاز أعمالو

طبقا للحرية ،ومراعاة الظروف احلقيقية يف إصلازىا.
ولكن العودة األصيلة للتاريخ من طرف موجة الفن احلديث أخذت بعدا إبداعيا وشقت لنفسها سياقا تأثَتيا على
اجملتمع ،حيث تنوعت الفنون التشكيلية من عمارة وغَتىا ،فقد «صدرت رللة األستوديو اليت عملت على نشر األفكار احلديثة
يف أواخر القرن التاسع عشر ،لقد تطلع الفن احلديث إىل ادلاضي ،وفيو حنُت إىل الطبيعة ،وإىل عامل ما قبل الصناعة ،ومن مث
كان تذوقو للخيال وتعاملو مع ادلواد التقل يدية ،يطوعها تبعا إلستلهامات الفنانُت ،ويزيد ثراء مبواد جديدة ،وكثَتا ما تشًتك
عناصر متنوعة يف عمل واحد بطريقة غَت متوقعة ،ومن مصادره إذلامو أيضا اإلغرابية ،أي الرغبة يف األشياء الغريبة»(،)31
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مالكي علي

فاألشكال وادلواد اليت كانت يف بداية القرن العشرين سلتلفة شلا أدى لإلبداع الذي يهدف إىل العادلية ،كما ىو موجود يف دراستنا
ذلم حاليا.
عودلة الفن تأسيسا على ما سبق تبدو يف ازدىار ىادم للحواجز ،فلقد أضحت ىناك ثقافة كونية مشًتكة تتصارع يف
احلواضن االجتماعية العديدة كي تفرض نفسها يف ظل تسارع رىيب جيعل من الفن رىُت انتصارات كلية للمجتمعات ادلؤثرة .
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