جامعة محمد البشير االبراهيمي
كلية العلوم االجتماعية واالنسانية
السنة الثانية علم االجتماع
مقياس علم االجتماع الفن

المحاضرة الثانية :ماهية الفن علم االجتماع.
يعترب الفن من ادلفاىيم ادلعقدة كونو يستوعب الكثَت من االفكار و الفلسفات وااليديولوجيات
وأوجو النشاط اإلنساين ادلتعددة و ا
دلتداخلة ضمن احملاؿ الثقايف العاـ للمجتمع البشري ،وقبل
التطرؽ للداللة السوسيولوجية للمفهوـ البد من ادلرور بادلعٌت العاـ لو على االقل يف احلقوؿ ادلعرفية
األخرى خارج احلقل السوسيولوجيي ،و أحد أىم التعاريف اليت أعطيت للمفهوـ ما جاء يف كتاب
 (:الفن يف ميزاف االسالـ) للدكتور منصور ادلصغي يقوؿ" :الفن ىو احملاوالت التعبَتية اليت
تستهدؼ جتديد ادلشاعر االنسانية " .
من خالؿ ىذا التعريف صلد أف الفن ميثل يف أصلو زلاولة إنسانية عامة غَت سلصوصة مبجتمع وال دين
وال لوف وال عرؽ وال لغة وال نفوذ وال ،...وتعبَتية دوف التقيد بتعبَت زلدد ليصبح األمر فنونا ال فنا ،
و يستهدؼ أي لو ىدؼ و غَت عبثي  ،و جتديد ادلشاعر االنسانية معناه تقدمي ادلشاعر االنسانية
اليت ال دتسك باليد وال ترى بالعُت وال تسمع باألذف  ..يف شكل يدركو االنساف و ميسكو ويراه
ويسمعو و يتذوقو وقيد التجسيد بادلشاعر صونا ذلا وجتسيد االفكار اليت قد جتسد بالعلوـ والديانات
او بالشرائع و القوانُت  ،...و قيدت ادلشاعر باإلنسانية يف إشارة رائعة إىل اىل إنسانية الفن اليت
تتجاوز ادلشاعر الشخصية و العائلية واجلهوية والوطنية والدينية اىل الكونية  ،يشًتؾ فيو االبيض
واالسود والغٍت والفقَت وادلسلم وادلسيجي  ...فالفن احلقيقي يتذوقو ادلسلم والبوذي والغٍت والفقَت
ألنو خياطب الفطرة اإلنسانية الصافية.
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فالفن ليس فكرة وال فلسفة وال مفاىيم رلردة إمنا ىو االنفعاؿ اخلاص باألشياء و األحداث و
األشخاص ،االنفعاؿ الذي تتلقاه كل نفس متفردة على طريقتها اخلاصة يف التلقي و تنفعل بو يف
أعماقها...فينتج عنو فنا ىادفا نبيال نبل االنسانية و صفاءىا .
إف علم االجتماع ال ينكر أف الفن والعمل الفٍت لو دتيز عن باقي العلوـ و األفكار و البديهيات
ادلتعارؼ عليها  ،كما أف علم االجتماع يعًتؼ أف للفن جوىرا جيعلو مييز بُت الفن الراقي و األشياء
االخرى غَت الفنية حىت و إف مسيت بإمسو.
رغم ذلك فاف علم االجتماع يذىب اىل أنو ليس ألي قطعة فنية خصائص فنية ذاتية و أف
الطبيعة الفنية ألي عمل فٍت ليست ذاتية وال دائمة لتلك القطعة الفنية  ،بل ىي صفة توسم هبا من
قبل بعض اجلماعات ادلعنية بالشأف الفٍت  ،ىم أفراد اجملموعة االجتماعية الذين تعزز اىتمامهم عند
تعريف تلك القطعة بأهنا عمل فٍت.
قد تكوف عملية وصف األشياء هبذه الصورة دوف قصد أو وعي دتاما مع ذلك ىناؾ فكرة مركزية يف
أشكاؿسوسيولوجياالفنأال وىي:أن صفة (فن) ال تكون محايدة ابداالف بعض اجلماعات
االجتماعية تتخذ على الدواـ موقفا تكسب منو بطريقة او بأخرى عند وصف قطعة معينة بكوهنا
(فنا) او العكس من ذلك  ،عند حجب ىذه الصفة عن قطعة اخرى .
وعليو دتيل وجهة النظر السوسيولوجية اىل اعتبارالفن (مكبال بالسياسة) و مصطلح السياسة ىنا
يستخدـ بأوسع معانيو  ،حيث يشَت اىل اشكاؿ الصراع والنزاع بُت اجلماعات االجتماعية ادلختلفة .
فالشيء ال يعترب (فنا) إال ألف رلموعة اجتماعية ذات نفوذ معنب قد عرفتو على انو كذلك .
إف علم االجتماع يصر على اف مصطلحات ( فن  ،عمل فٍت  ،فناف ) ليست سوى إخًتاعات
تارخيية ظهرت يف الغرب ألوؿ مرة منذ قروف  ،وقبل ذلك الوقت مل يكن موجودا مصطلح ( فن )
هبذا ادلعٌت ادلعاصر  ،و عوضا عن ذلك كاف الناس يف القروف الوسطى ينتجوف أشياء ثقافية
لالستخداـ بطرؽ معينة مثل :األيقونات الدينية اليت كانت تصنع لتزيُت الكنائس إلشعار ادلؤمنُت
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باجلو الديٍت  ...فقد أعيد تعريفها عند تاريخ أجدث جدا ( القرف 19و ما تاله) على اهنا فن من
قبل رلموعة من الناس الذين كانوا مهتمُت بتصنيفها بتلك الطريقة منهم ( أمناء ادلتاحف  ،مؤرخي
الفن )...
من وجهة نظر السوسيولوجيا فانو عندما تصنف رلموعة من الناس أشياء دينية من القروف الوسطى
بأهنا فن فاهنم بطريقة غَت مقصودة يعيدوف تفسَت ادلاضي يف ضوء إىتماماهتم اخلاصة  ،وإنو يف
صميم اىتماـ مجاعات أمناء ادلتاحف الذين يدعوف اخلربة االحًتافية بالفن و بالتحكم فيو  ،ولكنهم
يف احلقيقة يأخذوف فكرة معاصرة زلددة عما ىو (فن) و يطلقونو بشكل غَت منطقي و ذلك يشكل
مفارقة تارخيية على عصور مل تكن ىذه الفكرة معروفة فيها .
نفس الشيء يقاؿ على اجملتمعات ادلعاصرة اليت لديها (فن)  ،عندما تعرض اشياء ثقافية من
رلتمع تارخيي مثل رسومات أبناء القبائل االسًتالية االصلية أو غطاء الرأس للسكاف األصليُت
األمريكيُت يف ادلتاحف الغربية على أهنا فن ألف ىذه األشياء قد مرت بعملية إعادة تفسَت منظمة
بالنسبة اىل قيمتها ووظيفتهابشطل مغاير لطريقة فهمها يف سياقها االجتماعي األصلي  ،يف حُت أف
ىذه األشياء كاف ينظر إليها من قبل الشعب الذي انتجها كقطع ذات مغزى ديٍت أو إجتماعي  ،أما
عندما يطلق عليها (فن) يف سياؽ متحفي  ،فإهنا بذلك تفقد معناىا الثقايف األصلي  ،وتكوف قد
اعيد تعريفها من وجهة نظر غربية .
أبدا  ،يينما يدؿ
ولذلك يتنب أف الفن ادلعروض يف ادلتاحف و طرؽ عرضو و تقدميو ليست ولن تكوف زلايدة ً
الفن على األشياء اليت صنعت بناء على تفكَت عميق و مركز وفًتة زمنية قد تطوؿ  ...بينما الفئات االخرى قد
تدؿ على النقيض دتاما اذ يشَت اىل األمور السطحية سهلة الفهم و ادلصنوعة من تفكَت و بوسائل بسيطة .
إف علم اإلجتماع يؤمن بأف التصنيف من وضع اجملتمع ولن يكوف زلايدا أبدا  ،فعندما يعرؼ انساف قطعة
فنية أهنا عمل فٍت عظيم فإف علم االجتماع يرى أف ذلك ال يدؿ على حقيقة العمل الفٍت بقدر ما يدؿ على
تفضيالت اجلماعة االجتماعية اليت ينتمي اليها ىذا الشخص

3

المحاضرة الثالثة  :ماهية سوسيولوجية الفن :
إف علم االجتماع الفن من ادليادين السوسيولوجية اليت انبثقت من فروع علمية قدمية تكونت حوؿ ( الفن،
والفناف) الذي مل يظهر بشكل جلي إال هناية القرف الثامن عشر أين كاف الفناف يوصف باحلريف وكاف يلحق
بالرسامُت و النحاتُت،فبعد نبوغ الفناف فيما يسمى (باخلياؿ األديب) أصبحوا أبطاال يف رلاؿ الفن و الفنوف .
وعليو كانت سوسيولوجيا الفنقد ولدت على يد متخصصُت يف علم اجلماليات و تاريخ الفن والنقد الفٍت
 ...الذين كانوا منهمكُت يف السعي اىل إجراء قطيعة واضحة مع الًتكيز على ثنائية (الفن  /العماللفني)
بإدخاذلم مصطلح ثالث يف دراسات الفن ىو ( المجتمع) فظهرت نتجة ىذا اجلهد آفاؽ جديدة أنشا على إثرىا
ميداف (إختصاص) علم االجتماع الفن .
اذا كاف االىتماـ بػ (:ا لفن والمجتمع) يشكل حلظة البداية لتأسيس سوسيولوجيا الفنو لقد كاف ىذا االىتماـ
الشديد بُت الفن و اجملتمع ضاربا جبذوره يف علم الجمال و في الفلسفة يف النصف األوؿ للقرف العشرين قبل
احلرب العادلية الثانيةيف الفكر ادلاركسي و فكر مؤرخي الفن وكانت البدايات األوىل لسوسيولوجيا الفن على ىذا
األساس ينحصر يف ما يطلق عليو ( الجمالياتالسوسيولوجية ) أو ماقبل السوسيولوجيا .
وباعتبار أف سوسيولوجيا الفن قريبة من التخصصات العلمية ادلهتمة بالفن ( تاريخ الفن ،علم اجلماليات ،النقد
الفٍت )...،و قريبة أيضا من العلوـ االجتماعية ادللحقة بالسوسيولوجليا ( التاريخ  ،االنثروبولوجيا ،علم النفس
 )...،لذا فإف أي دراسة يف ىذه ادليادين تزيد من االىتماـ بإثراء ىذا الفرع احلديث ( سوسيولوجيا الفن ) الذي
الزاؿ مرتبطا هبا من ناحية ادلنهج واالدوات و ادلفاىيم.
يقوؿ بارنات وىو باحث اصلليزي ( { : )1965اف علماء االجتماع الذين يدرسوف الفن ال خيتلفوف Barnett
عن ادلؤرخُت و مؤرخي الفن ونقاد الفن}  .فالسوسيولوجيا اليت تغلب على ىذا االختصاص احلديث ( علم
االجتماع الفن) تركز غالبا على األعماؿ الفنية و تقًتح تفسَتات وتأويالت ذلا وترتبط السوسيولوجيا بروابط متينة
مع الفلسفة و التاريخ و اجلمالبيات ونقد الفن ...
جدا و مفاىيمو متعددة ونطاؽ اىتمامو مل
شلا سبق نستنتج أف سوسيولوجيا الفن ميداف و ختصص حديث ً
بعيدا عن مرحلة ادلناىج و األدوات ووسائل البحث فيو وضبط حدوده .ولقد
يفصل فيو بشكل هنائي  ،وال زاؿ ً
قسم ادلختصوف ادلراحل اليت مرت هبا سوسيولوجيا الفن اىل ثالثة مراحل :
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المرحلة األولى ( :الفن و المجتمع) مرحلة الجماليات السوسيولوجية أو ماقبل السوسيولوجيا .
دتيزت عذه ادلرحلة بالقطيعة والفصل التاـ بُت الفن واجملتمع من قبل ادلؤرخُت وادلفكرين و حىت علماء االجتماع .
المرحلة الثانية ( :الفن في المجتمع) مرحلة التأربخ االجتماعي للفن.
بدأت بعد احلرب العادلية الثانية ( مخسينيات القرف) حتوؿ االىتماـ اىل دراسة الفن في اجملتمع أي يف السياؽ
االجتماعي والثقايف الذي بتيح إنتاج األعماؿ الفنية و تلقيها  ،واىل اعتماد تلك الدراسة مناىج البحث يف
التاريخ و قد امتازت ىذه ادلرحلة مقارنة بادلرحلة األوىل -بالتأريخ االجتماعي للفن .
المرحلة الثالثة ( :الفن كمجتمع) مرحلة سوسيولوجياالتحقيق( التحري).
استفادت ىذه ادلرحلة من ادلناىج احلديثة يف الو،ـ ،أ و استفادت ىذه ادلرحلة من ادلناىج احلديثة يف االحصاء و
االثنوميتودولوجي و القياس االقتصادي و ادلشاىدات العيانية  ،وتغَت اجتاه البحث يف دراسة العصور الغابرة و
تغَتت االشكالية ادلركزية اليت كانت متعلقة بالفن يف اجملتمع فصارت االشكالية ادلركزية ىي الفن كمجتمع بوصفو
رلتمعا.
استمدت سوسيولوجيا الفن احلالية من خصوصيتها من اعتمادىا البحث ادليداين وكاف أوؿ اصلاز حصلت
عليو ىو استقالذلا كفرع متحرر من وصاية علم اجلماليات الذي زامنتو لعقود  ،فانقضت مرحلة الفن و اجملتمع
والفن يف اجملتمع و اصبحت ادلرحلة الفن كمجتمع .

5

