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 الخالصة
 

الحديثة لوسائل البحث عن المعلومات وشبكة االتصاالت المعرفية اسهمت التكنولوجيا المعاصرة والتقنيات 

المتطورة في بلورة مفاهيم معاصرة ونسج أواصر عالقات مؤسسة على خلفيات حديثة االكتشاف، بين مختلف 

العلم بالفّن عالقةٌ إشكاليّة تثير جملةً من التّساؤالت عالقة فإن  ،لذلك .ظواهر النشاط البشري وميادينه المتعددة

الفلسفيّة حول طبيعة هذه العالقة أبرزها: هل ثّمة عالقة بين العلم والفّن ؟ إذا كان ذلك كذلك فما طبيعة هذه 

تحديد د يتمكن اإلنسان من التوصل إلى اإلجابة إذا عرف وق العالقة؟ و أين يتقاطع العلم مع الفّن وأين يفترق ؟

معنى المصطلحين، ما المقصود بالعلم وماذا يعني المرء عندما يتحدث عن الفن. إن هذا التشكك، في تعريف 

المفهومين، جاء بفضل تطور فنية وسائل المعرفة التي أوجدت فضاءات جديدة في مدارك العقل البشري 

منذ عقود عدة، حيث بدأ، ومنذ عام وأثرت في توسيع اتجاهات بحثه، وهذا لم يأت وليد اليوم، بل حدث ذلك 

، النظر إلى مسألة تفكيك مفهوم عالم العلوم، وإعادة صياغة عالم الفن وفق أسس جديدة، ومن ثم مدّ 8291

جسور العالقة بينهما. ولكن علمية الفن أو فنية العلم، إن شئتم، واجهت معارضة شديدة من قبل الفنانين قبل 

لهذا جاء  على طبيعة هذه العالقة، يجدر بنا إلقاء الّضوء على مفهومّي  العلم والفنّ ولكي نقف  الباحثين العلميين.

 من بالرغم واألدب والفن العلم بين وثيقة عالقةناك بحثنا هنا لتناول تلك العالقة وتشعباتها وتداخالتها، فوجدنا ان ه

 أن حين في ولمس وبصر سمع من الحواس أساسه فكر علي يعتمدان واألدب فالفن. منها كل طبيعة بين الشديد التباين

 من كثير في الفكر هذا إلثبات الحواس يستخدم كان وإن الحواس ال العقل أداته ذهني ومفهوم فكر علي يركز العلم

تؤكد ذلك و الترابط والتداخل بين الفن والعلم والتكنولوجيا يعود إلى فجر الحضارة اإلنسانية، كما وان األحيان

ومن ثم انتقلت الثنائية إلى ، المكتشفة في الكهوف التي تعود إلى أكثر من ثالثين ألف عام وغيرها الجداريات

الفصل بين العلم والفن أو التكنولوجيا. لكن هذا االنقطاع بدأ ينهار نتيجة تطور العلوم والتكنولوجيا نفسها، 

في طوفان هذا التفاعل، كان ، والنفسي وغيرهام الدماغ والتحليل وبروز فروع جديدة مثل علوم الكمبيوتر وعل

ي فهم طبيعتها وارتباطها بالعلم ومقدار قوة ف الجدل حول عالقة الفن بالعلم يتجلى في فهم جوهر المعرفة

 األواصر التي تربط المعرفة بالفن في ذات الوقت.
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Interaction, Overlap and the 

Problematic Relationship between Art 

and Science Since the Dawn of 

Civilization Even the Technology Era  
 
 

 

 

ABSTRACT 
Contemporary technology, modern technologies for information search tools, and 

advanced cognitive communication network have contributed to the crystallization of 

contemporary concepts and the forging of relationships based on newly discovered 

backgrounds between the various phenomena of human activity and its various fields. 

Therefore, the relationship of science to art problematic relationship raises a number of 

philosophical questions about the nature of this relationship most notably: Is there a 

relationship between science and art? If so, what is the nature of this relationship? Where 

does science intersect with art and where does it diverge? A person may be able to come 

to an answer if it is known to define the meaning of the terms, what is meant by science 

and what one means when he talks about art. This skepticism, in the definition of the two 

concepts, came about through the development of the technical means of knowledge that 

created new spaces in the human mind and influenced the expansion of the directions of 

his research, and this was not born today, but it happened several decades ago, since 

1958, The question of dismantling the concept of the world of science, re-shaping the 

world of art on new bases, and then bridge the relationship between them. But the 

scientific art or art of science, if you like, was met with strong opposition by artists 

before scientific researchers. In order to understand the nature of this relationship, it is 

worth shedding light on the concepts of science and art. This is what we discussed here to 

deal with this relationship and its ramifications and overlaps, and we found that there is a 

close relationship between science, art and literature despite the very different nature of 

each. Arts and literature rely on the thought of the senses of the senses of hearing, sight 

and touch, while science focuses on the mind and the concept of mind and the tools of the 

mind, not senses, although the senses are used to prove this thought in many cases, and 

the interdependence and overlap between art and science and technology back to the 

dawn of human civilization and stresses The murals discovered in the caves of more than 

thirty thousand years and others, and then moved to the bilateral to the separation 

between science and art or technology. But this interruption began to break down as a 

result of the evolution of science and technology itself, and the emergence of new 

branches such as computer science, brain science, psychological analysis, etc. In the 

flood of this interaction, the controversy about the relationship between art and science is 

reflected in the understanding of the essence of knowledge in understanding the nature 

and relevance to science and the strength of the ties that link knowledge Art at the same 

time. 
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 مقدمة:  

نلمس في عصرنا الراهن تعددية مجاالت النمط العلمي الواحد وتنوع ارتباطاته باألنشطة اإلنسانية كثيراً ما 

المختلفة، سواء  المختلفة، كالنشاط اإلنساني، على سبيل المثال، أو باألحرى يجري دمج تخصصات الفروع

أكانت ضمن نطاق الميدان الواحد أم بين عدة ميادين وفروع مختلفة، كما هو الحال مع اقتراب المجاالت العلمية 

ـ التقنية من الفروع اإلنسانية. إن هذه النظرة تأتي من إعادة قراءة الظواهر بوسائل تقنية أكثر حداثة ورقياً، 

اهيم كانت حتى وقت قريب قوالب جاهزة ال يمكن المساس بها، كالعالقة ونسج خيوط بعضها لردم الهوة بين مف

بين مفهومي التقنية والفن، على سبيل المثال، أو بصورة أدق بين العلم والفن. فبعدما كانت الهوة سحيقة في فهم 

ً يتبلور حول تضييق  العصور السالفة لالختالف بين هذين النوعين من النشاط البشري، نجد اليوم أن ثمة وعيا

رقعة هذه الفروق. فإذا كانت الماكنة قد شكلت، في الماضي، سمة لعصر الصناعة، ووسيلة من وسائل اإلنتاج 

الصناعي الراقي فحسب، فهي في منظور عصر تقنية المعلومات رسالة إعالمية تحمل داللة هذا العصر الذي 

 نعيش تفاصيله المتسارعة.

إعادة تفسيرها، أو إعادة ربط عالقاتها في مختبر ثورة المعلومات. ولنأخذ هنالك كّم من الظواهر التي تتم 

واحدة من أهم تجلياتها الكامنة في عالقة العلم بالفن حيث أسهمت وسائل التقنية الحديثة في تغيير مفاهيمنا 

ر عليها حول الفن إلى حد كبير. فلم يعد الرسام اليوم معتمداً، فقط، على قطعة قماش أو لوحة خشب يمر

عرض « شاشة»فرشاته ويسطر فوقها أفكاره وأحاسيسه، بل إن مرسمه، اليوم، أيضاً، هو عبارة عن 

إلكترونية يقيم عليها مهرجانه التشكيلي، إذ تتقلص مساحة الصورة التقليدية إلى معبر تمر من خالله المرئيات 

افة إلى ذلك فثمة مفاهيم جديدة أخذت تحل محل في سياقات رقمية مختلفة ال تأخذ حيزاً مكانياً ذا أهمية، باإلض

 تلك التقليدية القديمة.

يشير بعض الباحثين إلى أن تقنية الكومبيوتر اليوم تقترب من الفن أكثر من اقترابها من العلم. ومنذ عدة عقود 

القريبة مضت، أخذت تبرز اتجاهات فنية جديدة تنحو باتجاه تكوين صلة معينة بين الفن والبحوث العلمية 

منه، على سبيل المثال العلوم المتعلقة بحركة األجساد، كما أن ثمة أسئلة علمية بدأت تبرز بحلل جديدة في 

أروقة النقاشات األكاديمية تتعلق بهوية بعض فروع النشاط اإلنساني وتصنيفاتها، إن كان ينظر إليها كعلم أم 

 اً؟ وينطبق هذا األمر على اإلعالم والبالغة وغيرها. كفن، فهل يمكن أن تسّمى عملية الترجمة علماً أم فن

 

               

 الفصل األول 

 مفهوم العلم والفن والعالقة بينهما

 

تباينت اآلراء والمواقف الفكريّة حيال عالقة العلم بالفن منذ زمٍن بعيد، فهنالك آراء ومواقف واتّجاهات تقول 

ً ، وهنالك آراء ومواقف واتّجاهات بضرورة الفصل بين العلم والفّن، العتبا راٍت سنأتي على ذكرها الحقا

أخرى ترفض هذا الفصل ، وتعرض حججها لتأكيد عالقة العلم بالفّن وتحديد عناصر االتّفاق واالختالف 

بينهما ، وهنالك اتّجاهٌ معاصر ينظر للعلم والفّن بوصفهما مرّكٍب واحٍد في ظّل ثورة المعلومات والتّكنولوجيا 

 .العلم والفنّ   المتقدّمة . ولكي نقف على طبيعة هذه العالقة، يجدر بنا إلقاء الّضوء على مفهوميّ 
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 مفهوم العلم والفن

 مفهوم العلم:-أ

يتّضح مفهوم العلم من خالل تناول أبرز التّعاريف الفلسفيّة عنه ، فقد ذهبت بعض هذه التّعاريف للقول : " 

يرادف " المعرفة " ، فيُقال على مجموعة معارف تتميّز بالوحدة والتّعميم وال تستند إلى   Scienceالعلم

الفروق الفرديّة واألذواق الّشخصيّة . أطلقه أفالطون على أعلى درجة من درجات المعرفة وهي التّعقّل 

بالقّوة ، وتصير كلّيّة بالفعل المحض ، أّما عند أرسطو العلم إدراك الكلّي ، أي إدراك الماهيّة الّتي هي كلّيّة 

ً لهذا التّعريف ، ينبغي أّن يتّسم بالوحدة  متى التفت العقل إلى جزئيّاتها الحقيقيّة والممكنة "  ، فالعلم وفقا

والتّعميم على جميع الّظواهر ذات الّصلة ببعضها البعض ، بالنّظر إلى ماهيّتها ، فقيل ال علم إالّ بالكلّيات أو 

صفها رمز الوحدة للجزئيّات المتكثّرة . ومن بعض التّعاريف ما جاء ذكره في الموسوعة الفلسفيّة الماهيّات بو

العربيّة :" العلم نسق من المعارف الّتي ترتبط بعضها ببعض ارتباط النّتائج بالمقدّمات في االستدالل الّسليم . 

من المبادئ والقوانين الّتي نفترض صدقها أو  ففي العلم .. نستخلص قضايا كليّة أو جزئيّة معيّنة من عدد قليل

نتحقّق منه .". أّما الموسوعة الفلسفيّة الّسوفيتيّة فعّرفت العلم بالقول : " العلم شكٌل للوعي االجتماعّي ، يُمثُّل 

ً _ من المعرفة الّتي يصير التّحقّق من صدقها وتحديدها على نحٍو أكثر  ً متطّوراً _ تطّوراً تاريخيّا دقّة نسقا

خالل خبرة المجتمع العمليّة .. والعلم على النّقيض من الفن الّذي يعكس العالم في صوٍر فنيّة ، إذ يدرك العالم 

. وهنالك من عّرف (.1)_ أي العلم _ في مفاهيم بواسطة التّفكير المنطقي .. وتكمن قّوة العلم في تعميماته.." 

ن الّطبيعة والمجتمع والتّفكير ، وجمعاً منّظماً ومثبتاً بالبراهين العلم فقال: " العلم مجموعة معارف اإلنسان ع

 (.2) ) "العمليّة واألدلّة لمختلف األبحاث الماديّة الّتي تدرس ميادين محدّدة في هذا العالم

 

 : ب ـ مفهوم الفن  

يُطلُق على ما   Artفن إللقاء الّضوء على مفهوم الفّن سنكتفي باإلشارة لبعض أبرز التّعاريف الفلسفيّة عنه : "

يساوي الّصنعة . وهو تعبيٌر خارجيٌّ عّما يحدث في النّفس من بواعث وتأثُّرات بواسطة الخطوط أو الحركات 

أو األصوات أو األلفاظ "  ، والفّن :" شكٌل نوعّي من أشكال الوعي االجتماعي والنّشاط اإلنساني ، يعكس 

ّم وسائل االستيعاب والتّصوير الجمالي للعالم .. وترجع اآلثار األولى الواقع في صوٍر فنيّة ، وهو واحد من أه

ألف قبل الميالد ، وكان للفن بين  92ألف إلى  02للفّن البدائي إلى العصر الحجري المتأّخر ، أي تقريباً بين 

ً .. ويلعب الّشعوب البدائيّة عالقة مباشرة بالعمل ، ولكن هذه العالقة أصبحت بعد ذلك أكثر تعقّداً وت وّسطا

الّشعب دائماً دوراً كبيراً في تطّور الفّن .. وتاريخ الفّن هو تاريخ التّامّل الفنّي للواقع ، الّذي يزداد عمقاً باّطراد 

   "..، ومدّ وإثراء المعرفة اإلنسانيّة الجماليّة بالعالم وتحويله الجمالي

يتميّز بالّصنعة والمهارة . وهناك اتّفاق أيضاً على تحديد الفّن ومن التّعاريف الفلسفيّة للفّن بأنّه :" العمل الذي 

بأنّهُ مجموع الّطرق والوسائل الّتي تُستَعَمل للوصول إلى نتيجة معيّنة حسب أصول معيّنة . وهناك تحديد آخر 

 (.3)) "يقول بأنَّ الفّن هو إنتاج جماليٌّ يُنتجه اإلنسان الواعي ويُضيفه إلى الّطبيعة

ولعل من شأن اإلشارة إلى مفهوم الفن في سياق ظهوره التّاريخّي ، عند أهّم المذاهب الفلسفيّة الّتي اهتّمت 

بدوره ووظيفته ، توضيح هذا المفهوم بشكٍل جلّيٍ دون لبٍس أو غموض . فالفّن بالنّسبة لـ)أفالطون ( هو 

، ذلك أنَّ عالم الفّن هو عالم أشباحٍ وأوهام ترمز طريقةٌ في التّعبير ، بواسطة أشياء حسيّة ، عن عالم الُمثل 

                                                           
د. زيادة ، معن ، الموسوعة الفلسفيّة العربيّة ، "االصطالحات والمفاهيم " ،المجلّد األّول ، الّطبعة األولة ،معهد اإلنماء  (  1)

  ..121م ، ص  8211العربي ، بيروت ، 

م ، 8218روزنتال .م ، و، يودين ، ب . ترجمة ،سمير كرم ، الموسوعة الفلسفيّة ،الّطبعة الّرابعة ، دار الّطليعة ،بيروت ،  (  2)

 022ص 

  .http://www .9من 9،ص 91/9/9221انظر ، عبد األمير ، طالب ، "جذريّة العالقة بين العلم والفّن تعّززها ثورة ، ،(  3)

ida/244m.htm iraqcp.org/ thakafajad المعلومات " .  
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كلّها إلى عالم آخر . وعندما يرى اإلنسان أّي عمل فنّي فإنَّ " النّفس" تتذّكر العالم الّذي كانت فيه قبل أن تسقط 

 في الجسد ، وبالتّالي فالفنُّ يُحّرُض النّفَس على العودة إلى هذا العالم . أّما 

 

( فللفن دوٌر مزدوج ، محاكاة الّطبيعة ، والتّسامي عليها ، وأنَّ مهّمة الفّن هي أن يُقدّم بالنّسبة لـ)أرسطو

لإلنسان نماذَج وصوراً مشتقّة من القوانين العاّمة الّتي تحكم الّطبيعة . أّما القدّيس) توما األكويني ( فيرى أنَّ 

ً وهو التّعبير عن صراع النّفس واآلالم الّ  تي تعانيها عندما تبتعد عن هللا ، وعليه فدور للفّن دوراً واضحا

الموسيقى والّشعر والّرسم يجب أن ال يخرج عن هذا الهدف .أّما المسلمون فتحّولت اهتماماتهم إلى فنون اللّغة 

يها ، وتشكيالتها التّجريديّة حتّى برعوا فيها ، وإلى الفنون اليدويّة كفّن النّقش والّرقش ، وإلى الِعماَرة فأبدعوا ف

  .. في مقابل تحريم بعض الفنون كرسم الّشخص اإلنساني ونحته

وفي القرن الثّامن عشر حدّد ) أمانويل كانط( الفّن بأنّه ليس إظهار الّشيء الجميل ، بل إنّهُ طريقة جماليّة في 

لذّاتي للعمل الفنّي إظهار الّشيء ، والعمل الفنّي بالنّسبة له هو " غائيّة بدون غاية " فغائيته هي االنسجام ا

ة المطلقة" . وأّما بالنّسبة فحسب . أّما بالنّسبة لـ) هيغل( فالفّن حركة جدليّة وتعبير أصلي ونهائي عن "الفكر

 بيكاسو( فمهّمة الفّن هي إعادة خلق الواقع ، يقول :" ال أرسم األشياء كما هي بل كما أراها أنا "لـ)

لهو ومتعة ، وليس مجّرد خلق ألشياء وعالقات جميلة ، وإن كان ينطوي وهكذا يتّضح أنَّ الفنُّ ليس مجّرد 

 .عليها جميعاً ، بل هو أيضاً يحمًل رؤى إنسانيّة ،ومضموناً اجتماعيّاً ، ويُعبّر عن موقف محدّد من الحياة

 

  : الفروق بين العلم والفن  

 : ثّمة فروق بين العلم والفّن من وجهة نظر بعض المفّكرين والباحثين ، نذكر أهّمها 

 

الً ـ فرق في أداة المعرفة : فاألداة الّتي يعتمد عليها العلم هي العقل ، وهو واحدٌ لدى جميع البشر ، وموضع  أو 

اتّفاق في النّتائج الّتي يتوّصل إليها ، فينظر إلى الّظواهر من الخارج ويسعى إلى اكتشاف الّروابط والعالقات 

صوالً إلى القوانين العلميّة اليقينيّة العاّمة فيما بينها ، بغية التّوّصل إلى وضع الفرضيّات وصياغة النّظريّات و

ً . بينما األداة الّتي يعتمد عليها الفّن هي الوجدان ، الّذي هو ليس واحداً لدى البشر ، مّما يجعل  والثّابتة نسبيّا

 النّتاجات الفنيّة موضع اختالف تبعاً لذوق المتلقّي لها . 

 

العلم وهدفه المنفعة والمعرفة والتّعميم ، والتّوّصل إلى قوانين عاّمة  غاية ثانياً ـ فرٌق في الغايات واألهداف :

ً ، بينما غاية الفّن الخلق الفنّي للواقع والبحث عن الجمال ، والتّخصيص   . وثابتة نسبيّا

ً ـ فرٌق في الن ظرة و المنهج : باشٍر نظرة العلم ومنهجه في التّعامل مع األشياء ،تبدأ من انطباعٍ حسّيٍ م ثالثا

ة ، بعد ــلألشياء على الحواس ، وتنتهي باستخالص النّظريّات والقوانين من المعطيات الحسيّة األوليّ 

خضوعها لالختبار والتّجريب ، بينما نظرة الفّن للعالم والوجود ، نظرة ذاتيّة مباشرة تعتمد على الحدس 

 المباشر .

اللّغة الّتي يستخدمها العلم هي المصطلحات الّتي تحمُل معنى واحداً وتدّل عليه في أّي  رابعاً ـ فرٌق في الل غة : 

مكان من العالم ، وهي غير قابلة للتّأويل واالجتهاد ، بينما لغةُ الفّن تنطوي على معاٍن عديدة ، وهي قابلة 

ة المصطلح العلمي واللّغة الفنّيّة ، للتّأويل بألف معنى ومعنى كما يُقال . من ناحية أخرى هناك فرٌق بين طبيع

  .فالمصطلح العلمي من طبيعٍة كميّة ، أّما اللّغة الفنيّة فمن طبيعٍة كيفيّة

: معيار الّصدق في العلم خارجّي قابٍل للقياس الموضوعي . أّما في الفّن  خامسا ـ فرٌق في معيار الص دق

الموضوعي ، كونه من طبيعٍة ذاتيّة فمعيار الّصدق فيه فمعيار الّصدق داخليٌّ باطنّي ، وغير قابل للقياس 

 . معياٌر ذاتّي ، وأقرب إلى االستنارة وإيقاظ البصيرة منه إلى احتماالت التّطبيق العملي المباشر
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العلم معرفةٌ جليّة ، لها ثبات وشمول ، تصل إلى أكبر عدد من  سادساً : فرق في الوضوح الش مول والث بات :

ة ووضوح يتعدّى اإلنكار والتّشكيك والتّناقض ، وتضيء مساحات واسعة من وعي النّاس بشكل النّاس بسهول

ثابت ومستمّر يُترَجم إلى فائدة عمليّة . بينما الفّن يُحقّق ومضات رؤية خاطفة ، قد تخترق أبعد مّما يُحقّقه 

   .ما تنطفئالّسير األبطأ للعلم وبصور أكثر إبهاراً .. ولكنّها ومضات خاطفة سرعان 

العلم عمليّة بطيئة نسبيّاً وجهد كبير ومثابر ومتّصل ، يتعدّى طاقة  سابعاً: فرق في زمن اإلنجاز والجهد :

اإلنسان الفرد في عمره الّزمنّي المحدود ، بينما الفّن يعتمد على الومضة الخاطفة القصيرة زمنيّاً ، ويعتمد على 

  .   نشاط الفرد الفنّان

 

  :والت فاضلالت مييز 

في مقابل سعي البعض إلى الفصل التّام بين العلم والفّن ، على أساس االختالفات والفروق آنفة الذّكر وغيرها 

ً من التّمييز والتّفاضل بينهما ، وهذا التّمييز والتّفاضل ، يكشف عن وجود صالٍت  ، فإنَّ البعض يجري نوعا

أساس التّقاطع و ليس التّطابق والمماثلة الّتي يمضي البعض ووشائج من العالقة تجمع بين االثنين ، على 

اآلخر إلى تقريرها ، والتّدليل عليها . ففي معرض التّمييز ، فإنَّ المقصود من محاولة التّفرقة بين العلم والفن 

والتميّز ة ــــــــ)من حيث الوضوح والّصراح على أساس مستوى درجة الكشف المعرفي )االختراق( ونوعّيته

تطبيقه العلمي أو نوع ـه )ة الفن ، ثم نتيجتـفي حالة العلم ( في مقابل الكليّة والتّكثيف والتّميّز األقّل في حال

الفاعليّة المترتّبة عليه ( ، ليس الفصل بين ما هو فن وما هو علم ، وإنّما التّمييز بينهما ، والمقصود بالتّمييز 

ف إلى الكشف عّما هو مختلف ومتباين ، كما تشمل الكشف عّما هو مشترك أو بينهما هو نوع من المقابلة تهد

متماثل أو متناظر ، فالعالقة بين العلم والفّن وفق هذا المنطوق تحتمل التّمييز ولكنّها ال تحتمل الفصل بين 

مي عنها في اإلبداع الفنّي هذا هذين النّشاطين الّذين يلتقيا من الّناحية اإلبداعيّة الّتي قد ال تختلف في اإلبداع العل

إن لم يتطابقا . فاإلبداع العلمي يبدأ بنوع من الّرؤية الكليّة الكثيفة ، أقرب إلى الّرؤية الفنيّة ،ثم ينتقل بعد ذلك 

بما لديه من أدوات ومالحظات وتطبيقات إلى حقائق واضحة وصريحة ومتميّزة في شكل نظريّات فتطبيقات 

الّرؤية الفنّية إلى عمل فنّي أو لغة فنيّة ، كثيراً ما تمّر بخطوات ليست بعيدة عن النّسق عمليّة . كذلك ترجمة 

 . العلمي وهو ما وصل بالفّن إلى أن أصبحت له معالم ودراسات وأبحاث وعلوم

ووضوحاً  أّما في مجال التّفاضل فالفنُّ على الّرغم من أهميّته ، فإنَّ العلم يتفّوق عليه ، كونه األكثر تمييزاً 

واألقرب إلى منجزات الحضارة العينيّة ، فهو األعلى بحيث وصفه البعض بأنّه :" ذروة الفاعليّة اإلنسانيّة 

وحدّ كمالها جميعاً ، وهو آخر فصل في تاريخ اإلنسانيّة "  . كذلك تتّسم الّرؤية الفنيّة بأنّها قديمة قدم الّزمان ، 

أزمنة سابقة يبّز االختراقات الّتي تحقّقت في أزمنة وعصور الحقة ،  وربّما يكون االختراق الّذي تحقّق في

ففنّان األمس ليس أقّل فنّاً من فنّان اليوم ، لكّن عاِلم اليوم أكثر علماً من عاِلم األمس ، وذلك عائد إلى الّطابع 

 .(4) التّطّوري التّراكمي للعلم.

أخيراً يحسُن بنا اإلشارة إلى أنَّ عالقة العلم بالفن ليست محصورةً في الفروق والتّميز والتّفاضل ، على النّحو 

الّذي بيّناهُ ، بل تمتدّ لتشمل التّقاطع ، والوحدة فيما بينهما ، فما هو فّن يصلُح ألن يكون عالمات متقدّمة يهتدي 

ووسائله ، وهذا ليس بالّشيء الجديد من وجهة نظر أنصار هذا االتّجاه  بها العلم في سعيه لتحقيق المعرفة بلغته

، فقد استشهد رّوادٌ أوائل في علم النّفس مثل ) كارل غوستاف يونغ ، وسيجموند فرويد ( بالفّن بشكل فعلي 

ّن كلّما تقدّمت وحيوي في صياغة نظريّاتهم في النّفس اإلنسانيّة ، من ناحية أخرى يُقدّم العلم زاداً وفيراً للف

معطياته ، بمرور الّزمن ، فتقنيّة الكمبيوتر اليوم تقترب من الفّن أكثر من اقترابها من العلم ، وكذلك العلوم 

المتعلّقة بحركة األجساد ، تنحو باتّجاه تكوين صلة معيّنة بين الفن والبحوث العلميّة القريبة منه ، حتّى أنَّ 

نيفاتها ، تجري نقاشات أكاديمّية لتحديد هويّتها ، فهل يُمكن أن تُسّمى عمليّة بعض فروع النّشاط اإلنساني وتص

                                                           
األولى ، معهد اإلنماء   د. زيادة ، معن ، الموسوعة الفلسفيّة العربيّة ، "االصطالحات والمفاهيم " ، المجلّد األّول ، الّطبعة(  .4)
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ً ؟ وهذا األمر ينطبق على اإلعالم والبالغة ، والعمارة والموسيقى والّرسم والتّصوير  ً أم فنّا التّرجمة علما

ً يُشّكل والنّحت ، واليوم تزخر الجامعات بكلّيات الفنون الجميلة الّتي تتعامل مع الفّن ب وصفه معرفةً وعلما

  . عنصرا الموهبة والمعرفة ركيزتا التفّوق واإلبداع فيه

ومن أوجه عالقة الفّن بالعلم ، وحدة الهدف المتمثّل في االرتقاء باإلنسانيّة وخدمتها ، وتغير العالم سواء 

اهيك عن أنَّ تعدّد أداة الكشف بطريق اإلدراك الحّسي االنفعالي الفنّي ،أو بطريق اإلدراك العقلي الملموس ، ن

العلمّي والخلق الفنّّي ) العقل ، والوجدان ( تؤّكد وحدة هذه األداة المزدوجة ، في شخص اإلنسان الفنّان العالم ، 

وهويّته اإلدراكيّة المعرفيّة واإلبداعيّة . لذا أضحى الحديث اليوم ينصّب على دور الفّن في العلم ودور العلم 

  . للعلّم فنّيّاتهُ ، وللفّنِ علومه ، الواجب توفّرها ، لكّل منهمافي الفّن ، ف

 

 

 الفصل الثاني

 العالقة بين الفن والتكنيك 

 

؟ ال شك في أن ثمة رابطة تفرضها صيرورة العملية الفنية حيث يستخدم الفنان  ما هي عالقة الفن بالتقنية

وبالتالي التوصل إلى روح الطبيعة. وهذا ما اقترب منه الي، ـــــــتقنيات مختلفة لخلق نتاجه الفني الجم

)ليوناردو دافينشي( كثيراً، بل يعتبر البعض أعمال هذا الرسام اإليطالي الكبير دليالً على وحدوية الفن والعلم، 

ناً رغم أن للعلم إمبراطورتيه، إن صح التعبير، وللفن واحته الريانة باألحاسيس الذاتية. وقد عاش الفنانون زم

طويالً في واحتهم الرحبة بعيداً عن مملكة العلماء. ولكن يبدو أن الوقت حان لعقد القران بين المفهومين، ونقل 

إمبراطورية العلم إلى واحة الفن، والسؤال المطروح هو: لم تم تزاوج الفن والعلم فماذا سيكون الوليد؟ وأي 

األغلب من العلم أكثر أم من الفن؟ ومهما يكن من أمر السمات سيتصف بها أكثر من غيرها؟ هل سيأخذ جيناته 

فالبد لنا من القول بأن التقاء العلم بالفن ليس جديداً، فجذوره تمتد إلى القرن الثامن عشر، حين كان الفن، إبان 

عصر النهضة، يجسد هويته من خالل علم الطبيعة. وفي منظور تعاليم ذلك العصر تغير الفهم الواقعي للفن، 

 ثم إلى المجتمع بالعمق. ومن

ولو أخذنا التعريف التقليدي للعلم باعتباره مجموعة معارف اإلنسان عن الطبيعة والمجتمع والتفكير، وجمعاً 

منظماً ومثبتاً بالبراهين العملية واألدلة لمختلف األبحاث المادية التي تدرس ميادين محددة من هذا العالم، فإننا 

 ً إلى حد ما من تصنيف الفن الذي يعد شكالً من أشكال انعكاس الواقع المادي في وعي  نجده بهذا التعريف قريبا

اإلنسان، يستمد مادته من العالم المحيط ومن الظواهر واألحداث التي تعصف في المجتمع والطبيعة ويعكسها 

دانها من منبعين عبر أساليب وقنوات مختلفة. هنا، إذن، يلتقي العلم بالفن من ناحية صيرورتهما التي يستم

مشتركين، هما الطبيعة والمجتمع. فللعلم فروعه المتعددة وكذا الفن، وكل منهما يؤدي وظيفة تتالءم وتعدُّدَ 

وظائِف النشاط البشري، ذلك رغم تباينهما في طريقة عكس الظواهر، ففي حين يبرز العلم الظاهرة على شكل 

 ملموس، كنموذج فني تتجلى فيه ميزات فردية خالصة.مفاهيم وقوانين محددة، يجسدها الفن بشكل حسي 

 

 

 عالقة العلم والفن في ضوء التاريخ: 

تاريخياً، كانت عالقة العلم بالفن تبدو وكأنها عالقة بين األدب والعلم، باعتبار أن األدب هو أكثر الفنون 

ً بالواقع االجتماعي وأغناها فيما يتعلق بتعدد مواده  ً وأسرعها تأثرا التعبيرية التي تشحن أحاسيس شيوعا

الناس من أجل توصيل رسالته اإلنسانية. والعلم من هذه الزاوية أيضاً يخدم حاجات الناس العملية ويمدهم 

بمعرفة القوانين الموضوعية ويزيد من تفاعلهم مع الطبيعة واالستفادة من مكنوناتها.. إذن فهدف الفن 
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رك اإلنسان، ورفع مستواه الثقافي واالجتماعي، وبالتالي تغيير والعلم بهذه الصيغة واحد، وهو تطوير مدا

العالم، وذلك على الرغم من اختالف الموقعين، ففي حين تعبر فنية األدب عن إدراك حسي انفعالي 

خيالي، يفصح العلم عن إدراك عقلي ملموس. إن تسليط الضوء على هذه العالقة من هذا الجانب تعيدنا 

ية التي ظهرت فيها الفلسفة كأقدم علم عرفته البشرية، بل وبأكثر دقة إلى بداية إلى العصور التاريخ

العصر اإلغريقي، حيث السؤال التاريخي الكبير الذي جلبته الفلسفة: هل يمكن معرفة العالم؟ لنواصل بعد 

 ذلك الغوص في مكنونات هذا العلم وفهم طبيعة عناصره وتفاعالتها عبر العصور.

التفاعل، كان الجدل حول عالقة الفن بالعلم يتجلى في فهم جوهر المعرفة. في فهم  وفي طوفان هذا

 طبيعتها وارتباطها بالعلم ومقدار قوة األواصر التي تربط المعرفة بالفن في ذات الوقت.

وكانت الخالفات التاريخية إزاء هذه العالقة ترسو قبالة ضفتين: ففي حين شقت اتجاهات تقليدية طريقها 

بنفي وجود أية عالقة بين الفن والمعرفة وحددت ارتباط المعرفة بالعلم فحسب، برزت في سياق التعمق في 

فهم عملية المعرفة مدارس تحاول التأكيد على قوة هذه العالقة. وبين هذين التيارين، وكنتيجة منطقية 

الك التيار الثالث الذي أخذ للعملية الجدلية عندما يبرز الصراع بين فكرين مختلفين حول قضية ما، هن

يراوح في مكانه وهو يعلن تشككه بعالقة الفن بالمعرفة تارة ويبدي االقتراب من استيعابها تارة أخرى، 

حتى أخذ اقترابها وبعدها في هذه العالقة أشكاالً شتى. ولو تتبعنا في بحث استقرائي تاريخية هذه الظاهرة 

لتي انحدرت من أصول الفكر الميتافيزيقي، المثالي هي التي تقر لتوصلنا إلى أن النزعات واالتجاهات ا

بثنائية العلم والفن وعدم التقائهما، رغم أن ثمة توجهات تتوكأ على سند التحليل المثالي للظواهر حاولت 

استيعاب هذه العالقة ولكن بفهم مثالي. ولعل الفيلسوف اإلغريقي )سقراط( هو أول من توصل إلى وحدة 

تركة ــــــريد المنطقي للصفات المشـ، من خالل التج ، حيث رأى ن بفهمه الميتافيزيقيــلعلم، ولكالفن وا

 ،  لألشياء

أن المفهوم هو جوهر المعرفة. وهذا االستنتاج قاده إلى المفاهيم المتعلقة بحياة اإلنسان ونشاطه العقالني، 

الكتشاف جاء بموضوعته الشهيرة وبشكل خاص نشاطه على صعيد معرفة الذات. وعلى أساس هذا ا

التي انطلقت من معرفته المثالية لمفهوم الجمال وفكرته التي صاغها استناداً على هذا الفهم « اعرف نفسك»

فاإلحساس بالجمال، حسب رأي سقراط، ال يمكن تلمسه إال «. إن كل ما هو معقول جميل»وجملته الشهيرة 

، وسقراط ينظر إلى الفن بمقدار معرفته بالحياة، وبما أن للحياة بالعقل، ومعرفة الجمال هي معرفة الحياة

 ً ، فللفن بالضرورة وظيفة معقولة وهدف معين، الفن بجماليته لم يكن في يوم ما تهريجاً «معقوالً »هدفا

إلى بهلوانياً، من هنا ال يجد سقراط في الرقص، على سبيل المثال، فناً إال من خالل كونه أداًء جميالً هادفاً 

تنمية الجسد. والفن من هذه الزاوية يعادل المعرفة في سياق سعيها نحو بلوغ هدفها وأداء رسالتها في 

 الحياة.

ثم يجيء أفالطون ليقلب بمفهومه المميز للجمال فهم سقراط له ليشير إلى أن الجمال ليس في الفن، بل هو في 

ائية وترابطاً في آن واحد. إن الجمال حسب قول أفالطون الحياة ذاتها. كما أنه يرى في عالقة الفن بالمعرفة ثن

يوجد موضوعياً وبشكل مستقل في وعينا، وعلى هذا األساس فالجمال الحقيقي ال يكمن في العالم المادي، بل 

في األفكار الغيبية. إن هذه النظرة لعالقة الفن بالعلم تجد جذورها في النظرة المثالية نحو العلم وفي أساليب 

حث ودراسة الظواهر الطبيعية والتاريخية التي تنكر دور عملية الصراع والحركة وأسبقية المادة على الب

 الوعي وما إلى ذلك.

من جانبها جاءت المادية الديالكتيكية لتدلي بتفسيرها حول الطريق الذي تراه مناسباً لمسير البشرية نحو النمو 

لمتعلقة بتطور العالم المادي. فقد ربطت المادية الديالكتيكية والتقدم، الخ، باكتشافها قوانينها الخاصة ا

والتاريخية بين أهم ظاهرتين في سياق المعرفة وهما العلم والفلسفة، مؤكدة أن تطور العلوم الطبيعية من شأنه 

ين الصراع توثيق عالقتها وتأثيراتها المتبادلة على الفلسفة. وقد تبنى الفكر الماركسي هذه العالقة لشموله قوان
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والحركة والتطور. واستخدمت أسس هذا الفكر كأدوات لمعرفة ظواهر العالم المادي، ولفهم مجمل النشاط 

 اإلنساني في سياق العملية التاريخية.

فأكدت الماركسية على جدلية العالقة بين العلم والفن، متخذة من نظرتها لعلم الجمال منطلقاً لتحليالت هذه 

 بط بين الفن والواقع بعالقة معرفية تشكل شرطاً ضرورياً لحياة الفن ذاته.العالقة، عندما تر

إن اهتمام علم الجمال الماركسي بعالقة العلم والفن، من جهة، وعالقة الفن بالواقع من جهة أخرى، جعل هذا 

 الفني.  العلم يرى في هذا الترابط استجابة لالستقاللية النسبية للنشاط الفكري في إنجاز عملية الخلق

 

وذلك بالرغم من تأكيد هذه النظرية على أن الدور الرئيسي في تشكيل الطابع التاريخي للفن يعود إلى القاعدة 

 المادية االقتصادية، وأن الفن والعلم يشكالن جزءاً من البناء الفوقي الذي يخدم القاعدة.

مراحل معينة في تطور العلوم والفنون إن هذه االستقاللية نجدها عند كارل ماركس عندما يتحدث عن وجود 

ال تخضع للتطور االقتصادي واالجتماعي العام وال تتطابق مع أسسه المادية. وقد الحظ ماركس أن الفن قد 

ازدهر في عصور لم تكن وصلت إلى درجة من التطور المادي العام، وأساليب إنتاجها كانت بدائية. والفن 

، وموسيقى المؤلفين الروس الساحرة في القرن التاسع عشر، ورسوم اإلغريقي وروائع شكسبير المسرحية

فناني النهضة وغيرها نماذج حية تدل على عدم وجود حتمية في ارتباط الفنون بتطور القاعدة لقاعدة المادية 

 إن البلدان المتخلفة»القتصاد المجتمع. وقد عزز الفيلسوف اإلنجليزي )فريدريك انجلز( هذه النظرة بقوله 

ً بإمكانها أن تعزف على اللحن األول في الفلسفة، كشأن فرنسا في القرن الثامن عشر بالنسبة  اقتصاديا

إن هذا الكالم، «. إلنجلترا، إذ اعتمد الفرنسيون على فلسفة اإلنجليز. وهكذا األلمان بالنسبة لفرنسا وإنجلترا

مل الفن أيضاً، ألن الفن والفلسفة يشتركان في وإن كان يعني الفلسفة بالدرجة األولى، فباإلمكان تمديده ليش

كونهما يحمالن إنجازات متنوعة لعملية التفكير المنبعث من أشكال الوعي االجتماعي العليا، وال يوجد منتوج 

 فني يخلو كلياً من مضمون فكري معين.

ً لترابط العلم والفن، حتى قبل أن تهب عواصف ثورة المعلومات ، لكن هذه الثورة هكذا نجد أن ثمة أسسا

ً مع المتطلبات المستجدة. فكل  أسهمت في تحديد أطر هذا التفاعل وااللتقاء وفق مفاهيم أكثر عصرنة وتماشيا

 شيء اآلن ينظر إليه من خالل عدسة المعلوماتية وثورة تقنية المعلومات.

 

 

 الفصل الثالث

 العالج بالفن

 

ن  منذ والدة الفكرة األولى في استعمال الفن في العمليات العالجية لدى نومبيرغ كانت تسميته بالعالج بالفن تكّوِ

مشكلة حقيقية وولَّدت صراعات حميمة في مجال الطب النفسي بين األطباء النفسيين ومن يقوم بوظيفة الفن 

ثنين : العالج النفسي والفن التشكيلي. وقد طرحت بوصفه مادة عالجية. وبحكم طبيعة المجال فهو مجال يضم اال

ألمان مشكلة تحديد تسمية العالج بالفن في مقالة أعيد نشرها مؤخراً في المجلة األمريكية للعالج بالفن تناولت 

. وفي حقيقة األمر أن المشكلة كانت ( Ulmam, 2001, p. 16 )بعض الجوانب األساسية في هذه المشكلة 

ً بالفن وما احتاجته تلك الفكرة من دمج فلسفي وفكري بين متشعبة وتضمنت  دمج الفن مع العالج ليكون عالجا

العمليات العالجية والعمليات االبتكارية الفنية. هذا باإلضافة  إلى أنه كان في بداية األمر من الصعوبة بمكان أن 

طب في الواليات المتحدة األمريكية. بينما يتفهم مجتمع األطباء النفسيين فكرة ممارسة العالج بدون شهادة في ال

كان فرويد نفسه وعدد كبير من األطباء والمحللين النفسيين في أوروبا ال يعارضون ممارسة العالج النفسي من 

قبل األفراد المؤهلين بشكل جيد لممارسة العالج النفسي. أما في أمريكا؛ حتى المعالجون النفسيون اضطروا ألن 
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أن يسمح لهم بممارسة مهنتهم من غير تضييق  الخناق عليهم من قبل األطباء النفسيين  يصارعوا من أجل

(Nucho, 1987, p. 67 ) نرى التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى عند ما صارع  -في الوطن العربي -. وهنا

لما أسسه رواد المؤلف األطباء النفسيون والجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية ليؤسس شيء مماثل 

 (.02، ص 9228العالج بالفن األوائل في الواليات المتحدة األمريكية ) اليامي، 

ولم يكن األمر سهالً على نومبيرغ في تسمية هذا المجال بالعالج بالفن منذ بداياته، فقد كانت نومبيرغ تستعمل 

التصريح باسمه المتعارف عليه عناوين منبثقة منه في كتاباتها ومحاضراتها لكي تصل في وقت الحق إلى 

حالياً. فعندما كانت نومبيرغ تعمل باحثة خاصة في مستشفى والية نيويورك النفسي أخرجت مجموعة من 

البحوث  )أعمالها البحثية األولى في المجال( تخرج بعناوين تبدأ بكلمة "دراسة في ... " ولم تتضمن االسم 

راسات الخطوط األولى للعالج بالفن. ولم تظهر تلك التسمية معنونة المعروف لدينا اآلن. ولكن تضمنت تلك الد

نشاطاتها إال في كتالوج المعرض الثاني الذي أقامته مصاحباً لفعاليات المؤتمر الخامس لطب األطفال في مدينة 

م. وكان عنوان المعرض: " العالج بالفن في تشخيص وعالج طفل يعاني من اضطرابات 8207نيويورك عام 

 . (Nuncho, 1987, p. 68)وكية" سل

  

وعادت نومبيرغ مرة أخرى الستعمال العناوين الفرعية في محاضراتها في الجامعات والمستشفيات النفسية 

اختبارها  :م. لربما كان تراجعها ذلك عن العنوان لفترة من الزمن يعزى إلى عدة عوامل منها8299حتى عام 

ضاً الختبار ردود الفعل من األوساط الطبية والعالجية النفسية على ما لجوانب نظريتها المختلفة، وربما أي

صرحت به من عنوان لمجالها الذي سعت جاهدة لتأسيسه. وعندما اكتملت الصورة في مخيلتها عن الجوانب 

م 8299المختلفة لنظريتها أقامت محاضرة في مركز التعليم فوق العالي للمعالجين النفسيين في نيويورك عام 

بعنوان : "النظرية والتطبيق في العالج بالفن". وبهذه المحاضرة اكتملت والدة مجال العالج بالفن التشكيلي في 

 األوساط المهنية بالواليات المتحدة األمريكية.

ً لذلك  -وفي ضوء ما سبق من مقدمة عن محاوالت نومبيرغ للتعريف بالعالج بالفن فإنه   يأتي الفن  -تبعا

ء الذي يسقط فيه الرسام )المعبِّر ( ما بداخله من مشاعر بطريقة حرة غير مقيدة بتعليمات من بمثابة الوعا

المعالج ليخرج ما بداخل الالشعور من عقد ومشكالت وأحالم ودوافع عن طريق األشكال الرمزية، التي يقوم 

لطاقة النفسية الداخلية لتحرر على فك شفرتها وحل معضالتها، ومن ثم تنطلق تلك ا -بمساعدة المعالج  -الرسام 

ً وراء األمانة العلمية ومحاولة في إعطاء  الفرد من القيود النفسية التي طالما تسببت في إيذائه نفسياً. وسعيا

ل المؤلف أن يورد نص تعريف نومبيرغ ألسلوبها في العالج بالفن  القارئ صورة حقيقية لنظرية نومبيرغ فضَّ

 :كما كتبته بنفسها فيما يلي 

" يعتمد العالج بالفن الدينامي على معرفة أن أفكار المرء األساسية ومشاعره ناشئة عن الالشعور، وفي العادة  

ً بأسلوب أفضل من الكلمات. وعن طريق اإلسقاط التشكيلي فإن العالج بالفن يسلك طريقاً  فهو يعبر عنها شكليا

، والخيال ، وأحالم اليقظة ، والخوف، والعقد رمزية في التواصل بين المريض والمعالج، تعكس األحالم 

وذكريات الطفولة. وتستند تقنيات العالج بالفن على معرفة أن كل فرد ... لديه قدرة كامنة ليعكس صراعاته 

الداخلية في صيغة أشكال بصرية. وعندما يصور المريض خبراته الداخلية يصبح قادراً على لفظها... إن 

رون التعبير الرمزي الصادر من المريض، ولكنهم يشجعونهم على أن يتكشفون بأنفسهم المعالجون بالفن ال يفس

ً لم يكن قادراً  على تفهم ما تتضمنه سلسلة من  -في بداية األمر  -معاني أعمالهم الفنية. حتى لو أن مريضا

ريق توظيف التداعي تصاميمه الرمزية حتى إن لم يكن قادراً على التعرف على معانيها، فمن الممكن له، عن ط

الحر وتكشف المزاج  والظروف التي أنتجت فيها تلك التصاميم ، تكشف المعاني الداخلية الشخصية. وكما هو 

الحال في التحليل النفسي فإن قوة التعرف على الرموز التعبيرية تكمن في ما تتضمنه العالقة العالجية ) بين 

ار صوراً ال يجروء على إظهارها لفظياً. فعندما يحدث ذلك، يواجه المريض والمعالج ( . هنا يبدأ المريض بإظه

المريض بشواهد من الصور المتناغمة والمتقنة مع ما يحتويه باطنه ... من خالل الرسم أو التصوير أو التشكيل 
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تنفصل المجسم. فعندما تجد الدوافع المحظورة متنفس لها في مثل هذه النشاطات أو األوعية خارج النفس فإنها 

 .Naumburg. 1978,pp)عن العقده مما يجعل الشخص قادراً على تفحص المشكلة بموضوعية متنامية " . 

103) 

جاءت الخطوط العريضة لنظرية نومبيرغ في العالج بالفن بمثابة المظلة الكبيرة التي شملت ممارسات عديدة  

كريمر العالج بالفن بطريقة مختلفة بعض الشيء  في العالج الدينامي بأشكال مختلفة. فعلى سبيل المثال؛ مارست

عن نومبيرغ ولكن تحت ظل النظرية الدينامية؛ حيث أبدت اهتماماً واضحاً بالعملية االبتكارية الفنية في العالج 

بالفن. وعلى هذا األساس فهي ترى بأنه من الضرورة بمكان أن يركز العالج بالفن على العمل الفني بوصفه 

 عملية العالجية، ويوظف الفن في التعبير عن الطاقات الكامنة في الالشعور. وفي ذلك تقول:األساس في ال

بانيا للذات وداعياً إلى النمو بشكل  Ego" ينظر إلى العالج بالفن بشكل أساسي على أنه طريقة لتعزيز األنا  

الذي يستطيع العمل تحت  عام. عملة األساسي يالحظ في قوة الفن في المساعدة على نمو التنظيم النفسي

الضغوط دون إنهيار أو حاجة إلى ميكانيزمات دفاعية واهية. وبالنظر إلى العالج بالفن من هذه الزاوية فإنه 

يأتي بمثابة عنصراً أساسياً في الصحة العامة وشكل من العالج الذي يكمل أو يساعد العالج النفسي وال يلغيه " . 

( Kramer, 1998, 103 ) 

يز كريمر على العمل الفني بشكل أكبر من التحليل النفسي للفن والبعد عن جعله وسيلة تستعمل في وبترك 

إظهار االضطرابــات الداخلية، فهي تنظر إليه وكأنه كيان مستقل يجد فيه الفرد ذاته ويتكشف خصائصه بشكل 

 ,Kramer, 2002 )ا تطمح إليــــــه أعمق، الشيء الذي يجعله قادراً على التعرف على ذاته والرقي بهـــا إلى م

p. 222 ) . 

وقد حظي موضوع االنتماء في العالج بالفن باهتمام كبير من المعالجين بالفن وظهر ذلك االهتمام من خالل  

الجمعية األمريكية للعالج بالفن؛ إذ خصصت الجمعية المؤتمر السابع لمناقشة هذا الموضوع من جوانبه المتعددة 

(AATA,1976) في ذلك المؤتمر اتضحت كثير من النقاط حول انتماء المعالجين بالفن؛ فمنهم من كان ينظر .

إلى العالج بالفن بأنه عالج نفسي بالفن والبعض ينظر إليه من زاوية أن الفن هو العالج األساسي بدون االعتماد 

جت عن النظرية التحليلية األساسية كلياً على تفاصيل العالج النفسي، وهناك فئة أخرى من المعالجين بالفن خر

في وقت مبكر من نشأة العالج بالفن ونظرو إليه من وجهة نظر الجشتلت. ومع اختالف االتجاهات التنظيرية إال 

ً ابتكارياً  ً فنيا ً أم عالجا ً أو سيكوديناميكيا أن  األساس  ظل في موضوع الفن سواء بوصفه عالجاً جشتلتيا

(Shoemaker, 1976, pp. 86 - 90)  .وحديثاً عالجاً معرفيا سلوكياً بالفن التشكيلي( Reynolds, 1999, 

p. 165 )  

م، كان مميزاً في إطالق الحرية للمعالجين بالفن للنظر في 8271والجدير بالذكر هنا أن مؤتمر عام  

فرد. مع العلم أن تعريف االتجاهات المختلفة التي من الممكن للفن أن يجد فيه طريقاً مميزاً للوصول إلى خدمة ال

الجمعية للعالج بالفن في تلك اآلونة كان محدوداً في وصفه لالتجاهات التي يطرقها المعالجون بالفن في 

 الواليات المتحدة األمريكية.

" يقدم العالج بالفن فرصاً للتعبير والتواصل الغير لفظي. وهناك أسلوبين في تطبيق هذا المجال: استعمال الفن  

عالجاً يشير إلى أن العمليات االبتكارية تأتي بوصفها طرقاً إصالحية للمشاكل االنفعالية ويعزز الوعي  بوصفه

الذاتي والنمو الشخصي. وعند إذ يستعمل الفن بوصفه وسيلة عالجية نفسية، فكل من المنتج الفني واألصول 

المه الداخلي والخارجي المناسب له . الترابطية تستعمل كمساعي من أجل مساعدة الفرد ليجد العالقات بين ع

والعالج بالفن مثله في ذلك مثل التربية الفنية له أن يعلم مهارات تقنية ووسائطية. فعندما يستعمل الفن كعالج، 

تأتي التعليمات بمثابة أداة نقل للتعبير الذاتي، والتواصل، والنمو. والمعالج بالفن يركز على الخبرات الداخلية 

من اإلنتاج الفني. وتأتي العملية والشكل والمحتوى، والعالقات الترابطية من أجل أن تعكس النمو بشكل أكبر 

 .(AATA, 1977, p.111)الشخصي، وسمات الشخصية والالشعور" . 
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وعلى ضوء كل تلك المستجدات في العالج بالفن في التسعينات وبداية القرن الحالي بدأت الجمعية األمريكية تعد 

ً لذلك فقد بدأت الجمعية بإعادة صياغة تعريف مجال العالج بالفن نفسها لت تماشى مع تلك المستحدثات. وتبعا

بشكل أكثر شموالً ليتضمن أكبر قدر ممكن من المرونة ويسمح للباحثين والناشطين في مجال الممارسات 

 تعريف للعالج بالفن كالتالي :الميدانية للعالج بالفن أن ينطلقوا في تطوير مجالهم . وعلى ضوء ذلك جاء آخر 

هو االستعمال العالجي لإلنتاج الفني، وفي حدود عالقة مهنية، من قبل أفراد يعانون من  " العالج بالفن 

المرض، أو صدمة، أو مصاعب في الحياة، ومن قبل أفراد يسعون للنمو الشخصي. من خالل ابتكار الفن 

د أن يرفعوا من درجة إدراكهم ألنفسهم واآلخرين، والتأقلم مع والتمعن في إنتاجه وعملياته يستطيع األفرا

أعراضهم المرضية، والضغوط التي تنتابهم، والصدمات التي يمرون بها، فيحسنون من قدراتهم المعرفية؛ 

ويستمتعون بمتعة الحياة األكيدة من خالل عمل الفن...  والمعالجون بالفن هم مهنيون مدربون في كل من الفن 

ج. فهم مطلعون بالنمو اإلنساني ، والنظريات النفسية، والتطبيق اإلكلينيكي، والقدرة الشفائية للفن. والعال

يستعملون الفن في التشخيص والبحث، ويقدمون مشورات إسترشادية للمهنيين من تخصصات حليفة، ويعمل 

عائالت، والجماهير العامة. يقدمون المعالجون بالفن مع األفراد من كل األعمار؛ أفراداً ، وجماعات، وأزواج، و

خدماتهم بشكل انفرادي أو ضمن فريق عالجي في مواضع مختلفة في الصحة النفسية، والتأهيل، والطب ، 

والمؤسسات الجنائية؛ وبرامج التأهيل االجتماعي الشامل، والمراكز الصحية؛ والمدارس ، ودور المسنين 

 ,AATA )ية، والممارسات المستقلة ) العيادات الخاصة ( ". والعجزة، والشركات،  واالستوديوهات الفن

2003, p.4 ) . 

 

 الفوائد اإلكلينيكية للعالج بالفن

عبر كل تلك السنين التي خدم فيها العالج بالفن كل من احتاج إليه، وخالل كل مقابلة أو محاضرة أو حتى  

يتردد؛ لماذا العالج بالفن بينما يتواجد العديد من أنواع حديثاً عابراً عن العالج بالفن كان وال يزال هناك سؤال 

 العالج والطب؟ ما الفائدة اإلكلينيكية للعالج بالفن ؟

إن مجرد الحديث عن الفوائد اإلكلينيكية للعالج بالفن، أو حتى محاولة اإلجابة على لماذا العالج بالفن دون غيره 

وى الفن العالجية. وإن الحديث عن ذلك بالطرق التجريدية قد يعني أن يقوم المجيب بطرح األدلة المادية لجد

يؤدى إلى عدم استيعاب من طرح السؤال للجواب أو حتى تشويه حقيقة العالج بالفن وكأن شرح فوائد العالج 

 ,Wadeson)بالفن شيء يشبه، كما قالت ويديسون ؛ " شرح طعم الشوكوالته لشخص لم يذق طمعها أبداً " 

1987. p.8 ).  وكطريقة لإلجابة على تلك التساؤالت لم يعد الكاتب قلقاً من حيث فائدة العالج بالفن؛ إذا اتضح

له بأن محاولة اإلجابة باأللفاظ التجريدية شيء تتفاوت نتائجه بين الناس، لذا فقد اتبع األسلوب التطبيقي لإلجابة. 

تجربة بسيطة لكي يستوعب الجمهور الحديث . فعند كل محاضرة أو لقاء يطلب الكاتب من المستمعين القيام ب

والتجربة هي أن يتخيل الفرد ليمونة كبيرة صفراء ناضجة يقوم بقطعها بسكينة حادة كبيرة، فتتساقط من الليمونة 

قطرات من عصير الليمون الذي لو وضع على األضراس ألصاب الفم بالتفاعل وسيالن اللعاب، هنا يشعر الفرد 

شكال البصرية التي تمر في مخيلته. فترى البعض يبلع لعابه والبعض يحاول مقاومة ذلك بتفاعل جسمه مع األ

بتحريك وضعية جسمه بطريقة ما. فما الذي يحدث هنا في االستجابة الجسمية للصور الذهنية إال مثال واحد 

ناصر الفن التشكيلي. بسيط من عدة عمليات داخلية يحدثها التعامل مع األشكال واأللوان والحركة وغيرها من ع

وأن العملية التشكيلية ليست بالبساطة التي يتصورها البعض بأنها مجرد مسك قلم الرصاص والشخبطة على 

الورق ليكون منها شكالً أو يحدث أثراً على الورقة أو السطح المرسوم عليه. إنها عملية معقدة ذات صلة وثيقة 

لجسم مع الصورة والتكوين المعرفي سواء أكانت صورة بصرية بالتكوين الجسدي لإلنسان ممثلة في تفاعل ا

ملموسة أم صورة ذهنية متخيلة. وعلى هذا تأتي الفائدة اإلكلينيكية للعالج بالفن. ومن هذا المنطلق سوف يقوم 

 في األسطر التالية : بعض الفوائد اإلكلينيكية للعالج بالفنالكاتب بالتحدث عن 
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-:والذهنيةالصورة الشكلية      

يتعامل المعالج والعميل في العالج بالفن عن طريق الصور بوصفها األساس المعتمد في العالج باالفن. وساواًء  

كاناات الصااورة بصاارية مرئيااة ملموسااة أم ذهنيااة متخيلااة لشاايء مااا، فهااي األساااس فااي العمليااة العالجيااة بااالفن 

فكار وحتى حااالت الجسام المنعكساة مان الاداخل كماا التشكيلي. ومن خاللها يتم تكشف المشاعر واألحاسيس واأل

 ,Borgmannو  Weishaar,1999, p.173أظهرته مؤخراً التقارير الميدانية مع مرضى األمراض الجسدية )

2002, p. 245  وHeywood, 2003, p. 125 .) 

ي علاى القادرات والذي يميز العالج بالفن عان غياره مان أناواع العاالج هاو أن هاذا المجاال يركاز بشاكل أساسا 

الكامنة في الصاورة . وأن لتلاك الصاور إمكاناات مختلفاة عان غيرهاا مان الوساائل التعبيرياة األخارى تمكان مان 

يتعامل معها الوصول إلى فوائد مختلفاة ال تساتطيع غيرهاا مان وساائل التعبيار الوصاول إليهاا بسابب خصائصاها 

 المميزة لها عن غيرها.

  

فاال منااذ أيامااه األولااى، يباادأ بتكااوين معجمااه الشااكلي الااذي يسااتطيع ماان خاللااه يشااير بعااض العلماااء علااى أن الطو

التعامل مع البيئة المحيطة به . يستطيع الطفل رؤية األشياء مناذ فتارة مبكارة فاي حياتاه، ويساتطيع الرؤياة بشاكل 

. وفاي  ( Vulliamy & Others, 1987, P.35 ) جياد، ومتابعاة األشاكال المتحركاة فاي نطااق مجاال رؤيتاه 

ن جازءاً كبياراً مان مفاهيماه وشخصايته ومعجام معلوماتاه ،  فترة الطفولة، يتعلم الطفل مفردات شاكلية كثيارة تكاّوِ

وعن طريقها يستطيع التعبير عما يريد. ولكنناا اعتادنا علاى التعبيار اللفظاي عان كال ماا يادور فاي خواطرناا عان 

ً -ماً بأن الصور الشكلية قد تكون طريق الصور اللفظية ، ونحينا الصور الشكلية جانباً، عل أكثر قدرة علاى  -أحيانا

 .  (Horowitz, 1983, PP. 274-275, and Lazarus, 1977, P.17)توصيل الشعور والالشعور 

 & Smith)يقول الكثير من علماء النفس، إن الشخصية تبدأ في التكون منذ السانوات األولاى مان عمار الفارد  

Vetter,1982, PP.147-167,200)     ن لنفساه حيث يبدأ في تعلم الكثير من أنماط السلوك المختلفة التاي يكاّوِ

عن طريقها شخصية مميزة خاصة به . وفي تلك الفترة أيضاً ، يكتسب الطفال معظام مفرداتاه اللفظياة مان خاالل 

رى أن الطفل بجاناب التعامل مع المجتمع المباشر؛ كاألم، واألب، والمعلمين، وزمالء الدراسة والتعلم عموماً. ون

تعلمه السلوك واللغاة اللفظياة أيضااً ، فإناه ياتعلم التعبيار الفناي واساتعمال الصاور الشاكلية للتعبيار عماا فاي ذهناه 

وبطريقته الخاصة . وقد يساعد تصنيف لونفيلد لمراحل نمو التعبيار الفناي عناد األطفاال ، فاي توضايح ماا نقصاد 

 Lowenfeld ) عن نفسه من خالل الرسم منذ السنين األولى في حياتاه  عندما نقول إن اإلنسان يستطيع التعبير

& Britten, 1970, P.89 ) . 

يبدأ الطفل بتكوين مفرداته الشكلية مبكراً ، لذا فإنه يرى الضوء ويحاول التركيز فياه ، ويارى األشاياء األقارب  

ى األشياء التي أماماه ، ويساتطيع التميياز بينهاا إلى مجال بصره . ويوماً بعد يوم ، أثناء نموه، يبدأ في التركيز عل

؛ فعلى سبيل المثال ، يركز الطفل في بداياة حياتاه علاى األضاواء الموجاودة فاي البيئاة المحيطاة باه. وكلماا نمات 

قدراته البصرية ، أصبح تركيازه أكثار وأقاوى . وبعاد ذلاك يبادأ فاي اختياار األشاكال التاي يحباذ أن يراهاا . ومان 

نجد أن الطفل مهيّأ أو مفطاور لتعلمهاا تلاك األشاياء ذات التركياب المعقاد . وربماا يعازى السابب فاي  األشياء التي

ذلك، أنه سوف يواجه عالماً بصرياً مركباً ومعقداً . ومن األمور الالفتة للنظر لدى األطفاال ، أنهام يركازون أول 

 فاي وقات قصاير جاداً مان بادء حياتاه  مايركزون على وجه اإلنسان، ويستطيع الطفل التعرف على وجاه والدياه

(Vulliamy & Others, 1987, P.35)  ن كالُّ تلاك . وكلماا كبار ، تعلام المزياد مان المفاردات الشاكلية. وتكاّوِ

 المفردات مجتمعة 

 

معجماً شكلياً ثرياً يستطيع الطفل التعبير به عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره . وعندما يصير عمره سنتين تقريبااً، 

الحركي عن طرياق التخطايط العشاوائي ، ثام التخطايط المانظم . وفاي عمار الثالثاة  -بمحاولة التعبير الحسي يبدأ 

والنصف تقريباً، يبدأ التعبير الفني عنده بالوضوح إلى حدما وذلك عندما يرسم أشكاالً منظمة يطلق عليهاا أساماء 

يادور فاي مخيلاة الطفال ومفهوماه عان العاالم . يتبع ذلك تطور تلك األشكال إلى قصص، ثام إلاى نقال مباشار لماا 
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. تلك التعبيرات التي تبدأ بالعشوائية وتتدرج إلاى أن ( Lowenfeld & Brittain, 1970, P.113 ) الخارجي 

تصل إلى التعبير الحقيقي عن أفكار الطفل وأحاسيسه، ما هي إال نقال للصاور الذهنياة علاى الاورق . وباذا تكاون 

يكونها الطفل وينظمها تنظيمااً حسابما ياروق لاه، )مزاجيااً( علاى الاورق، أو الحاائط، أو  تلك الصور الذهنية التي

على األرض، بمثابة مفردات شكلية أو صور نمت عنده منذ الوالدة ثم رسخت في ذهنه ، ثم أخذت بالخروج إلى 

 العالم المرئي لتكون بدورها طريقة للتعبير.

لناا باذلك فكارة ماا تادور فاي مخيلتاه . إذن فالرسام يعادُّ فاي هاذه الحالاة  عندما يرسم الطفل شيئاً ما، فإنه يعكاس 

وسيلة للتعبير عن فكره. ولكن عندما تحمل تلك الفكرة شعوراً أو إحساسااً أو عاطفاة معيناة، فإنهاا باذلك تعبار لناا 

حاساايس عاان مشاااعر وأحاساايس يريااد أن ينقلهااا ذلااك الطفاال، فهااو عندئااذ يتخااذ ماان الرساام أداة للتعبياار عاان األ

والمشاعر. وإذا عدنا إلى مفهوم العالج بالفن، فإننا نجاده نوعااً مان العاالج يهاتم باألحاسايس والمشااعر واألفكاار 

التاي تتجسااد ماان خاالل الرساام أو التشااكيل الفناي. إذن فالصااور الذهنيااة التاي تاانعكس علااى هيئاة صااور شااكلية أو 

سيس والمشاعر والعواطف واألفكار واالنفعااالت التاي مجسمة، من الممكن االستفادة منها في الوقوف على األحا

تعتمل داخل الفرد . وتعدُّ بذلك طريقاً لمعرفة ما يدور في مخيلة الفرد من أفراح  أو أتاراح أوحتاى أفكاار عاابرة. 

، وإذا مانظرنا إلى تلك التعبيرات بعين االختصاصي النفسي، فإننا قد نجد فيهاا انعكاسااً لماا يادور فاي ذهان الفارد

ومن الممكن إذن قراءتها بوصافها معلوماات تعكاس شخصاية الفارد ؛ أفكااره ، وأحاسيساه، وانفعاالتاه ، ومان ثام 

 .(Cohen & Others, 1988, PP. 11- 21 ) يمكن التعامل معها تبعاً لذلك 

 اإلنتاج الفني بوصفه مادة عالجية فريدة:

الحااالت ماينتجاه المعاالج وغياره ُصالب العملياة العالجياة. وفي بعض  -يعتبر اإلنتاج الفني الذي ينتجه العميل  

بالدواء الذي يصفه الطبيب لمريضه. فهو المرآة التي يرى العميل نفساه مان  -مجازياً  -وقد يتجرأ الكاتب ويمثله 

 خاللها وهو الوسيلة التي  يعتمد عليها ليصل إلى ما يستطيع الوصول إليه في طريق الصحة العقلية.

إن إحدى منافع اإلنتاج الفني الصريحة فاي العاالج باالفن والتاي تضافي علياه صافة التفارد هاي قدرتاه علاى أن  

يكون وعاءاً خارجياً للنفس لتفرغ فيه الطاقة النفسية حتى تختبر ويستفاد منها. وهنا ياأتي دور الرماوز الفنياة فاي 

ل قد يكاون األسااس فاي بعاض المادارس الفنياة مثال العمل الفني. وهذا ليس بالشيء الغريب على الفن التشكيلي ب

السريالية والتجريدية على وجه التحديد وربما جميع المدارس الفنية إذا أردنا أن ننظر إليهاا بنظارة شامولية تضام 

حتى الكالسيكية القديمة والواقعية ألن كل ما يوضع على لوحة الرسم أو أي شكل مجسام هاو فاي حاد ذاتاه رمازاً 

ي الواقع ليس إال. ومع معرفاة الكاتاب بأهمياة موضاوع الرمزياة فاي العاالج باالفن ومادى حاجتناا إلاى لما يمثله ف

التعرف عليها في كتاب تقديمي عن العالج بالفن إال أن ما يسمح به تنظيم هذا الكتاب شايء قليال وال يفاي بأهمياة 

لموضاوع، لاذلك فاإن الكاتاب يرجاع دراسة الرمزية في الفن والعالج والوصاول إلاى شايء مان العدالاة فاي هاذا ا

 القارئ إلى كتابات الدكتور عادل خضر في هذا المجال على أقل تقدير . 

ومتابعة للدور العالجي لإلنتاج الرمزي في العالج بالفن يرى الكاتب باأن اإلنتااج الفناي الرمازي يسااعد الفارد  

ات طاابع عصاابي إذا لام تفارغ فاي وعااء آمان بأن يفرغ شحنات قد تكون لها نتائجها العصابية، وطاقات سالبية ذ

وهي اختصاصية فاي التنمياة  Cskszentmihalyiمثل العمل الفني. وقد تحدثت الدكتوره ميهالي سكزنتاميهالي 

البشاارية حاضاارت فااي المااؤتمر السااابع للجمعيااة األمريكيااة للعااالج بااالفن السااابق ذكااره. تحاادثت عاان خبرتهااا 

ن : وذكرت بأنها عندما كانت في فترة المراهقة في أوروبا قامت بإنتاج الكثيار الشخصية في التعبير الرمزي بالف

لخرجاوا بتشاخيص قاد ال  -الاذين كانات تحاضارهم  -من األعمال الفنية التاي لاو عرضات علاى المعاالجين باالفن 

ة تحلاق يروق لها. كانت لوحاتها تضم " العديد من الشخوص المعلقين برؤسهم المتدلين من شجر، ونسور وحشاي

بين الغيوم، وكاثيدرائيات تشتعل ناراً، ومناظر بحرية كئيبة . أذكر بأنني كلما رسمت لوحات أكثر إزعاجاً، كلماا 

 . (( Cskszentmihalyi, 1976,p.97شعرت بالراحة بعدها " . 
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ولهاا طعام  إن ما  يؤديه العمل الفني هنا هو نوع من إشباع للرغبات الداخلياة وتفرياغ لشاحنات وطاقاات نفساية 

خاص ال يعشر به إال من مارس الفن من أجل المتعة الذاتية والتعبيار عان الانفس، وذلاك شايء قلماا يجاده العميال 

 في كثير من مجاالت العالج التقليدية.

وتظهر فائدة أخرى لإلنتاج الفني تجعله متفرداً بخصائص عالجية أخرى وهاي التجسايد المساتمر البقااء للتعبيار. 

عالج بالفن التشكيلي بالحفاظ علاى التعبيار الفناي كماا صادر مان صااحبه مان غيار تشاويه أو تزياف أو إذ يتميز ال

 نسيان. وفي ذلك فوائد عالجية متعددة تحدث عنها الكثير من أصحاب التخصص ويخبرها الكاتب مع كل عميل 

كتب لها النهاياة، وبغاض النظار عان يمثل العمل الفني سجالً دائماً لتطور العملية العالجية منذ بدايتها حتى أن ي 

نجاحها أو فشلها فهي في حد ذاتها خطوة نحو  النجاح يستفيد منها العميل والمعالج فاي كثيار مان مراحال العملياة 

العالجية. ومن مالحظات الكاتب فاي هاذا المجاال فاإن الساجل الفناي للعميال المادون فاي أعمالاه الفنياة عادة نقااط 

 عالجية نلخصها فيما يلي :

 يكّون العمل الفني سجالً تذكارياً لكل جلسة عالجية من خالل العمل اإلبداعي . - 

يمكن العميل والمعالج من الرجوع المتكرر للخبارات واللحظاات الهاماة واالساتفادة منهاا فاي تحساين العملياة  - 

 العالجية واختبار تطورها في ظل الخطة العالجية.

ثابة الجسور الواصلة بين الجلساات العالجياة والتاي تخادم فاي تواصال العملياة تأتي األعمال الفنية المنتجة بم - 

 العالجية بشكل واضح .

تمكن مراجعة األعماال الفنياة المنتجاة خاالل العملياة العالجياة مان تكشاف بعاض النقااط الهاماة التاي لام يكان  - 

 فها في العملية العالجية.باإلمكان إدراكها في الجلسات التي أنتجت بها ومن ثم التعامل معها وتوظي

تمكن األعمال الفنية المعالج من االستمرار في البحث في مشاعر العمال المتمثلاة فاي أعمالاه الفنياة حتاى فاي  - 

 لحظة غياب العميل واستنتاج نقاط قد تكون ذات أهمية في سير العملية العالجية.

ة للحالاة النفساية واختالفاات المازاج ونوعياة التفكيار تمكن المراجعة الدائمة لألعمال الفنية من النظرة الشامل - 

وتطوره مما قد يساعد المعالج في معرفة درجة التطور في العملية العالجية وماا يجاب اتخااذه مان إجاراءات فاي 

 الخطة العالجية، إذا ما حدثت تلك المراجعة من حين إلى آخر في الفترة العالجية.

نهاياتااه تعطااي المعااالج صااورة واضااحة فااي ماادى تطااور العمليااة العالجيااة  مقارنااة باادايات التعبياار الفنااي مااع - 

 وفائدتها اإلكلينيكية بشكل قد ال يشوبه اشتباه أو تردد .

مالحظة العميل لتطوره في العملية العالجية مان خاالل إنتاجاه الفناي يعازز مان دافعيتاه ويرفاع مان معنوياتاه  - 

 حة نفسية .واستمراريته للوصول إلى ما يصبو إليه من ص

هذه بعض الفوائد التي من الممكن أن تتضح من خالل التعامل مع المادة التشاكيلية فاي العاالج باالفن. ماع العلام  

بأن فوائد العالج بالفن تتعدى ما ذكر هنا بكثير ولكن لطبيعة الكتااب الحاالي لام تسامح لناا إال بجرعاات قليلاة مان 

يرجو الكاتب أن تكون قد ألقت الضوء على اإلجابة على األسئلة التي عاادة الفوائد اإلكلينيكية للعالج بالفن والتي 

 ما يصادفها المختص في هذا المجال في مجتمع متشوق إلى معرفة دور الفن في سيكولوجية الفرد .

 الخاتمة 

 النتائج : 

هناك عالقة وثيقة بين العلم والفن واألدب بالرغم من التباين الشديد بين طبيعة كال منهاا. فاالفن واألدب يعتمادان -

علي فكر أساسه الحواس من سمع وبصر ولمس في حين أن العلم يركز علاي فكار ومفهاوم ذهناي أداتاه العقال ال 

ل الحواس وإن كان يساتخدم الحاواس إلثباات هاذا الفكار فاي كثيار مان  األحياان، هاذا باإلضاافة إلاي أن العلام يحاِوّ

الخبرة والمعرفة اإلنسانية إلي خبرة مادية تسير وفق قوانين ثابتة ال تحيد عنها وتنتهي باأفراد يتحادون فاي الفكار 

العلمي الواحد ويتبعون قانوناً واحداً في حين أن من معالم الفن األصيل أنه يثور دائماً لما يفرض علياه وال يساير 

فق خط مرسوم مما يتيح لإلبداع أن يتجلَّي. حاول بعاض المفكارين واألدبااء مثال إميال زوال أن يطباق المفااهيم و
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العلمية علي األدب وكيف أنه يمكن لكاتب القصة ماثالً أن ياتحكم فاي شخصايات قصاته ويفارض عليهاا أن تلعاب 

 في المعمل. أدواراً وفق نظم ثابتة ويسيطر عليها كما يسيطر العالم علي تجربته 

إن الترابط والتداخل بين الفن والعلم والتكنولوجيا يعود إلى فجر الحضارة اإلنسانية. تؤكد ذلك الجداريات -

المكتشفة في الكهوف التي تعود إلى أكثر من ثالثين ألف عام وغيرها. لكن االنقطاع بين الفن والعلم، وامتداداً 

القرن التاسع عشر. ويعود هذا االنقطاع، كما يرى الكثير من الباحثين، إلى التكنولوجيا، لم يحصل إال في مطلع 

إلى عدة عوامل منها: المبالغة في الفصل بين العمل اليدوي والعمل على اآللة، بين المادة والروح وباقي 

تفوقة والنظرة الثنائيات المرافقة للعلوم اإلنسانية كعلم االجتماع والفلسفة. ونشأ عن كل ذلك النظرة المادية الم

الروحية المتخلفة عنها. وامتد ذلك إلى اإلنتاج الرأسمالي المنظم مقابل اإلنتاج الزراعي والحرفي الفوضوي 

 .والضعيف. فاألول ينتج دوالً منظمة وقوية اقتصادياً وعسكرياً واآلخر دوالً ضعيفة وممزقة

نولوجيا. لكن هذا االنقطاع بدأ ينهار نتيجة تطور العلوم ومن ثم انتقلت الثنائية إلى الفصل بين العلم والفن أو التك-

والتكنولوجيا نفسها، وبروز فروع جديدة مثل علوم الكمبيوتر وعلم الدماغ والتحليل النفسي وغيرها وغيرها. 

وقد بدأت بوادر هذا االنهيار في منتصف القرن العشرين مع بروز نظريات ما بعد الحداثة في العلم والفلسفة 

ن والسينما وغيرها. ومن أبرز هذه النظريات هي فلسفة العلوم للعالم في جامعة هارفارد، والتي كانت لها والف

 السيطرة شبه الكاملة على الفكر الغربي في مجال تطوير العلوم. وتقول هذه النظرية باالنقطاع المفهومي

(Paradigm Shift)انقطاعات وقفزات على شكل يتدرج  ، فالعلم ال يتقدم بشكل تراكمي وتقدمي بل من خالل

من العلم العادي إلى الشذوذ فاألزمة وأخيراً الثورة، فمثالً يقول توماس كوهن إن االنتقال من مقولة أن األرض 

هي مسطحة والتي سادت قروناً عديدة، وكانت نظرة عادية جداً أصبحت شاذة، وأعقبتها ثورة مفاجئة استبدلت 

ريع جداً. أي إن اإلبداع العلمي يختزن في داخله المكونات نفسها التي في بكروية األرض بظرف زمني س

اإلبداع الفني، وكالهما إنتاج اجتماعي بامتياز. وأكثر من ذلك، لقد بدأ كثير من العلماء يرى أن هذا الفصل له 

المنتج  مخاطر كبيرة على مستقبل اإلنسان، فهو يسهل عملية استغالل كليهما ألغراض سلبية، كما يرى

السينمائي فرانكو زيفيريللي خلو الجيل الجديد من موقف إيجابي للفن والذي يجري اختزاله إلى عمليات 

اختبارية بسيطة. ويضيف أن العلم والفن هما كالفنان الذي يمارس الفن البصري وهو في الوقت نفسه عالم 

 .كان السلبي واإليجابي والحدود التي يتشاركانهااجتماعي يجري تحقيقاً اجتماعياً معيناً تماماً، مثل مفهوم الم

 

 التوصيات :  

، باعتبار أن األدب هو أكثر الفنون شيوعاً  تاريخياً، كانت عالقة العلم بالفن تبدو وكأنها عالقة بين األدب والعلم

أحاسيس الناس من أجل وأسرعها تأثراً بالواقع االجتماعي وأغناها فيما يتعلق بتعدد مواده التعبيرية التي تشحن 

ً يخدم حاجات الناس العملية ويمدهم بمعرفة القوانين  توصيل رسالته اإلنسانية. والعلم من هذه الزاوية أيضا

الموضوعية ويزيد من تفاعلهم مع الطبيعة واالستفادة من مكنوناتها.. إذن فهدف الفن والعلم بهذه الصيغة واحد، 

، وذلك على الرغم من  واه الثقافي واالجتماعي، وبالتالي تغيير العالموهو تطوير مدارك اإلنسان، ورفع مست

، يفصح العلم عن إدراك عقلي  ، ففي حين تعبر فنية األدب عن إدراك حسي انفعالي خيالي اختالف الموقعين

ا . إن تسليط الضوء على هذه العالقة من هذا الجانب تعيدنا إلى العصور التاريخية التي ظهرت فيه ملموس

الفلسفة كأقدم علم عرفته البشرية، بل وبأكثر دقة إلى بداية العصر اإلغريقي، حيث السؤال التاريخي الكبير الذي 

جلبته الفلسفة: هل يمكن معرفة العالم؟ لنواصل بعد ذلك الغوص في مكنونات هذا العلم وفهم طبيعة عناصره 

 وتفاعالتها عبر العصور.
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