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 الفن املعاصر، الرتبية الفنية، تقدرر الفن، الكذوق الفين، عل  اجلمال. اليلمات املفكاحية:
 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 361المجلد )12(  العـدد )4(  360

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

 

 

 

 حلداثة(التحول يف أدوار املتلقي بني فنون )احلداثة وما بعد ا

 "من وجهة نظر بعض الفنانني العرب"

 قّماش آل حسني علي بن قّماش
 

 ملخص الدراسة:
تهدف الدراسة إىل معرفة ما هو واقع الثقافة الفنية لدد  الفناداا الكيدييلي العربدي حدول فهد        

ين تووررها  الكغريات اليت طرأت يف أدوار املكلقي بني فير فنوا احلداثة وفنوا ما بعد احلداثة وكيف مي
وقد اسكخدمت الدراسة املنهج شبة الكجرريب حيث مت توبيق اخكبار قبلي على عينة عيوائية ميوندة مدن   

فناا وفنانة عربي ث  عرض عليه  برنامج تدرريب إليرتوني ثد  بعدد مدرور شدهر أ ادرت ارخكبدار        30
عربي حنو الكحول يف أدوار املكلقي بني البعدت، وكانت أبرز النكائج: معرفة واقع ثقافة الفنااا الكيييلي ال
(، جلميع أفراد العيندة، وقدد   %67.2فنوا احلداثة وما بعد احلداثة، كاا مكوسط دراة ارخكبار القبلي )

أحرزوا تقدمًا ملحوظًا فارتفع مكوسط النسدبة املووردة لدرادة يف ارخكبدار البعددت بعدد إربدام ال ندامج         
 عض الكوصيات واملقرتحات املرتبوة.(، كما خلصت الدراسة إىل ب95.2%)

 الفن املعاصر، الرتبية الفنية، تقدرر الفن، الكذوق الفين، عل  اجلمال. اليلمات املفكاحية:
 



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 363المجلد )12(  العـدد )4(  362

 
 
 

Shift in the roles of the viewer between the arts of (modernity and 
postmodernism) 

" From the point of view of some Arab artists" 

Gammash Ali Hussain Al Gammash 
 

Abstract: 
The study aims to know the reality of the artistic culture of the Arab plastic artist in 

understanding the changes that occurred in the roles of the recipient between the ideas of 
modern arts and postmodernism, and how they can be developed? The study used the semi-
experimental approach, where a preliminary test was applied to a random sample of 30 
Arab artists and artists, then an electronic training program was presented to them, and after 
a month passed, the next test was conducted. Modernity and postmodern arts, and the 
average pre-test level (67.2%) for all respondents, and made significant progress, so the 
average percentage of certification in post-test after completion of the program increased 
(95.2%). The study also ended with some recommendations and proposals with 
Relationship. 
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 مقدمة الدراسة:

طبيعة املعرفة يف العصر احلاضر رمبدا ععدحت يقيدق ارتصدال الفاعدحت بدني الفنداا        
واملكلقي مهمة أكثر صعوبة؛ ألا تاررخ الفن وخصوصًا منذ فنوا احلداثة يف تغري مسكمر، 
حكى تعددت الرؤ  والكفسريات يف تلقي وقراءة الفنوا يف العصر احلدالي أو مدا رعدرف    

إىل أا مفهوم احلداثة  (Fehr, 1997)احلداثة. وحول هذا املعنى أشار فهر عصر ما بعد 
يف الفن ر زال مسيورًا على الساحة حيث يمحت واهات نظر قوعيدة أمدا بارنسدجام أو    
الرفض، أما منهج ما بعد احلداثة فريكز على ربدط الثقافدات العامليدة، فهدو نهدج مكعددد       

 احلداثة الذت رسر يف نهج خوي.الواوه ورفسح بكعددرة اآلراء، بعيس 
من هنا ت ز أهمية الثقافة الفنية يف حياة الفنااا، حيث أكدت دراسة )عبد احللدي ،  

م( أا الثقافة الفنية تيونها جمموعة من اليفارات البصررة اليت رسكويع الفدرد مدن   1992
بكفاصديلها  خالهلا يقيق الكيامحت بني حواسه، لكميدز املددركات واألحددال الديت تقابلده      

املخكلفة وتفسريها، ورنكج عن ذلك توظيفها عند تواصله مع األخررن. وتضديف دارسدة   
( على هذا أنه "رعد مندو تلدك اليفداءة أمدرًا اوهرردًا رسداعد       6م، ص2007)العاصمي، 

الفنااا على فه  وتفسري كحت ما يف بيوكه حكى تساعده يف اسكقبال وإنكاج جمدارت معرفيدة   
 أخر ".

 ,Leder)آخر أشار كاًل من ردر، وبيليدي، وأوبريسدت، وأوتسدكني    من اانب 
Belke, Oeberst, Augustin, 2004)   إىل إا فه  الكجارب املعرفية اخلاصة بدالفن

تعوي الفن ميانة بارزة يف الثقافة البيررة، وبالكدالي تكعدد  إدراا الفدن باعكبداره جمدرد      
هر هذه الثقافة الفن احلدرث وفن ما بعد حافز إدراكي مثري لالهكمام، عالوة على ذلك تظ

احلداثة املثري للجدل يف كثري من األحياا على حنٍو مثري لالهكمام بييحت خاص من منظور 
م( إىل أا للثقافة البصررة ميانة يف 2001الكلقي النفسي، من ناحية أخر  أشار )تراب، 

قدرة الفدرد علدى الكدذوق    تلقي الفن ونقده، حيث تزداد سعة الثقافة البصررة عند زرادة 
والنقد الفين وبالكالي تزداد وضوح ارفيار واملعاني للفنوا ث  رزرد رصيد الفرد وخ اته 

 السابقة عاه الثقافة. 
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وهلذه األسباب رر  الباحث ضرورة انفكاح الفناداا علدى امكمدع ا لدي والعداملي      
مليدة الكلقدي وكيدف ركد ثر     بثقافكه والوعي با كو  الفيرت للحضارة من خدالل فهد  ع  

اجلمهور املكلقي باألعمال الفنية وتريها من مصادر الثقافة الديت تزردد مدن سدعة الثقافدة      
البصررة والرتاكمات الفيررة؛ وتسه  يف توور امكمع بكوور األساليب املكودورة داخلده.   

مارسدة الفنيدة   إر أا الفناا العربي رمبا رركز بييحت كبري على اجلانب األدائي املدرتبط بامل 
 مك ثرًا بالفير احلداثي يف الفن، وأهمحت يف املقابحت اجلانب الثقايف الفلسفي يف الفن.
م، 1976وهذا ما أكدته بعض اخلوابات يف فرتة احلداثدة حيدث رأ  )البسديوني،    

( ب ا الثقافة الفنية "نوع ركعلق بالناحية الفنيدة ذاتهدا، ومدا ردرتبط بهدا بكينولوايدا       40ص
توورعها لعمليات الكعبري والكوظيف اليت ختدم أتراض الفناداا كمدا رددخحت يف    اخلامات و

ذلك األسس الفنية اليت من خالهلا تبنى األعمال الفنيدة علدى أصدول واعيدة ومكودورة،      
باإلضافة إىل اإلملام بكاررخ الفن واعاهاته املخكلفدة". إر  أا هدذا الكعرردف  صدر الثقافدة      

بري وما ررتبط بهما من خامدات، بدحت الكعدبري أدب أا ريدوا يف      الفنية على الييحت والكع
ضوء األسس الفنية، ورمبا رقصد البسيوني هنا احلدرث عن ثقافة الفنااا يف فرتة احلداثدة،  
إر  أا الثقافة الفنية املعاصرة أدخلت املكلقي والفنااا والناقد يف موضوعات فلسفية أخر  

 ملمارسات الفن ع  تارخيه الوورحت. ختكلف عن املوضوعات الكقليدرة 
( ونكيجة 326م، ص2016يف سياق ميابه وحول الثقافة البصررة ذكر )اينيس، 

لولع فنااني احلداثة بالكجررب اإلبداعي انعدم اجلانب الثقايف، يف ظحت اشرتاط الرأمساليدة  
نه ر خيدرج مدن   للكقنية، وعلى الرت  من اسكخدام مصولح "الكعبري" يف الفن احلداثي إر  أ

كونه ربردًا للفنااا على الثقافة الفنية الديت شديلكها اآلليدة املاسسداتية للجمدال، ادا حددا        
بالفنااا إىل إعادة قولبة الكقاليد يف طرق ميثفة خمكلفدة، وهدذا الضدغط املاسسداتي اعدحت      
الفناانني ررفضوا الفن على أسس ثقافيدة، ولدذلك رضدعونه مواضدع أخدر ، "ادا أعدحت        

لفنوا عذبنا بالضرورة حنو هاورة بصررة لور واد الدعامكني املفداهيميكني يرقصدد هندا    ا
 املفاهي  النظررة[ وهما اسكيالء اخلوابات الكقنية أو العقحت الدارج".

ورالحظ الباحث يف طرح اينيس أا الثقافة الفنية وأ دّت يف فندوا احلداثدة ألنهدا    
وابدات الكقنيدة والديت تهدك  بكودورر املمارسدات       حصرت الفن مفاهيميًا يف جمالني أما اخل

األدائية وارهكمام بالييحت وإعادة صياتكه، أو العقدحت الددارج الدذت مت صدياتكه لييدوا      
أداتي ركقدم بآلية مقيكة ضمن أطر اجلماليات وقواعد النقدد. وهلدذا أتدت فندوا مدا بعدد       

عيدًا عن أدجلت العقدحت وتدنظري   احلداثة فايًة اآلفاق لفنوا ادردة وحليفة للثقافة الفنية ب
 الكقنية.

لقد كاا هناا العدرد من الدراسات العربية اليت أهكمت بكقددر  ثقافدة فنيدة تهدك      
م؛ 1997بكوضيح مقدار الكحول بني فنوا احلداثة وما بعد احلداثة، مثحت دراسدة )أمهدز،   

م؛ 2011؛ معدال،  2009م؛ منجي، 2007م؛ بوكر، 2004م؛ أبو زرد، 1997البهنسي، 
م( ولذلك ر تي 2016م؛ اينيس، 2016م؛ باتلر، 2015م؛ عبد الرضا، 2013الرشيد، 

هذا البحث ضمن سلسلة األحبال والدراسات ليس يف إطار نظرت فقط، وإمنا أرضًا مدن  
خالل أاراء عربة حبثية صممها الباحث بهدف توورر الفنااا الكيييلي املعاصدر انوالقدًا   

لفيات الفناا النظررة والفيرردة حندو مفهدوم تلقدي وتدذوق      من كيف الواقع الثقايف وخ
الفن؛ لكقليحت الفجوة لدره بني مفهوم احلداثة الذت سيور على أوساطنا الكيييلياة العربية 
فرتة من الزمن ومفهوم ما بعد احلداثة يف الفنوا واليت قد تبدو تامضة لدرده مدن واهدة    

 يف عن مداها.نظر الباحث، وتسعى الدراسة احلالية إىل الي

 مشكلة الدِّراسة وأسئلتها:

أصبح اليوم تنافس العواص  العاملية للنفوذ الثقدايف أمدر ا يف تاردة األهميدة حيدث      
رعيس القوة الفيررة والكقدم احلضارت واألدبي. يف هذا الصدد أشارت دراسة )كنعداا،  

ي فحسدب، بدحت   ( أا مدرنة نيورورا مثًلا مل تعك  مركدز ا لالقكصداد العدامل   34، ص2019
أرض   مركز ا ادرد ا للثقافة العاملية، وقد انكزعت من باررس هيمكها، وذلدك بعدد احلدرب    
العاملية الثانية. ور تزال العواص  العاملية يف سباق ثقايف مسكمر. هدذا اعدحت اجلمهدور يف    

نوا شغف حنو الثقافة والفن هو ازء الثقافة املادت، فل  رعد ملس اللوحة انوع ا كما يف ف
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لقد كاا هناا العدرد من الدراسات العربية اليت أهكمت بكقددر  ثقافدة فنيدة تهدك      
م؛ 1997بكوضيح مقدار الكحول بني فنوا احلداثة وما بعد احلداثة، مثحت دراسدة )أمهدز،   

م؛ 2011؛ معدال،  2009م؛ منجي، 2007م؛ بوكر، 2004م؛ أبو زرد، 1997البهنسي، 
م( ولذلك ر تي 2016م؛ اينيس، 2016م؛ باتلر، 2015م؛ عبد الرضا، 2013الرشيد، 

هذا البحث ضمن سلسلة األحبال والدراسات ليس يف إطار نظرت فقط، وإمنا أرضًا مدن  
خالل أاراء عربة حبثية صممها الباحث بهدف توورر الفنااا الكيييلي املعاصدر انوالقدًا   

لفيات الفناا النظررة والفيرردة حندو مفهدوم تلقدي وتدذوق      من كيف الواقع الثقايف وخ
الفن؛ لكقليحت الفجوة لدره بني مفهوم احلداثة الذت سيور على أوساطنا الكيييلياة العربية 
فرتة من الزمن ومفهوم ما بعد احلداثة يف الفنوا واليت قد تبدو تامضة لدرده مدن واهدة    

 يف عن مداها.نظر الباحث، وتسعى الدراسة احلالية إىل الي

 مشكلة الدِّراسة وأسئلتها:

أصبح اليوم تنافس العواص  العاملية للنفوذ الثقدايف أمدر ا يف تاردة األهميدة حيدث      
رعيس القوة الفيررة والكقدم احلضارت واألدبي. يف هذا الصدد أشارت دراسة )كنعداا،  

ي فحسدب، بدحت   ( أا مدرنة نيورورا مثًلا مل تعك  مركدز ا لالقكصداد العدامل   34، ص2019
أرض   مركز ا ادرد ا للثقافة العاملية، وقد انكزعت من باررس هيمكها، وذلدك بعدد احلدرب    
العاملية الثانية. ور تزال العواص  العاملية يف سباق ثقايف مسكمر. هدذا اعدحت اجلمهدور يف    

نوا شغف حنو الثقافة والفن هو ازء الثقافة املادت، فل  رعد ملس اللوحة انوع ا كما يف ف
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احلداثة بحت أصبح مياركة اجلمهور وتفاعله  ازء  من جناح واككمال فيرة العمدحت الفدين   
 م(. 2015يف فنوا ما بعد احلداثة )إبراهي  وبركات ومجعة، 

هذا الكحول اليبري أثر يف ثقافة الفناا املعاصر وأاد ه علدى تغديري أسدلوبه بغيدة      
قندوات اتصدال حقيقدي بدني العمدحت      إحدال تفاعحت ومياركة اجلمهور مع أعماله، ففكح 

الفين واملكلقي، وكانت معظ  تساؤرت الفنانني عند لقاء الباحث به  يف خمكلف اللقاءات 
الثقافية وجمموعات الكواصحت اراكماعي: أليس من امله  بالنسبة لي كفناا معرفدة كيدف   

مكعداطفني   رفه  اجلمهور املكلقي أعمالي  وكيف تاثر فيه   وماهي الورق اليت ععله 
( أا 38م، ص1994مع عملي يف هذا العصر املكغري  وحول هذا السدياق أكدد )دمدد،    

هناا تداخحت كبري بني الفن وتلقيه ونقده، وعدم اإلملام بالكداخحت بني هذه األدوار رسدبب  
خلط وحرية للفنااا الذت ميارس النياط الفين، ألا هذا املوقف احلدائر ردادت يف النهاردة    

درر الفنااا إلنكااه، وبالكالي رنعيس على امكمع املكلقي، والذت خيدكلط عليده   إىل عدم تق
احلي  على أعمال الفن، إلا احلي  رعكمد على تقدر  أسباب، وإملام اارس الفدن بهدذه   
األدوار "رساعد على الكعامحت مع العمحت الفين وكيفيه دراسدكه وتذوقده واحليد  عليده مدع      

ين الفصحت بني هذه العلدوم ألنهدا مبثابدة حلقدات مكصدلة ربثدحت       األخذ بارعكبار أنه ر مي
 سلسلة فنية". 

م( إىل أا املفاهي  الثقافية هدي القاعددة   1994ويف موضع آخر أشار طرح )دمد، 
األساسية لبناء الكاررخ اإلنساني وخباصة الفن، فمن خالل إدراا دور تاررخ الفدن تكدبني   

اا بييحت مكوازت، يف فهد  الفدن مدن خدالل إدراا     العالقة بني الفن والثقافة الذرن رسري
الثقافة اليت رك  شرحها بوررقة ا كو  والييحت، فييكسدب ادارس الفدن وعيدًا فنيدًا مدن       
خالل اآلراء احلدرثة ألعمال الفن يف الوقت احلاضر، أما دور عمليدة الكلقدي فلدها اعداه     

بكه ألعمال الفنااا، يف حني رعدد  مزدوج بني الفنااا وأعماله من اهة وبني املكلقي واسكجا
الكحليحت والنقد الفين وسيلة لكوورر اإلحساس البصرت من خالل توورر القدرات احلسية 

 واملعرفية لفه  أعمال الفن املخكلفة.

ويف ظحت هذا الكحول اليبري يف الفن املعاصر وآفاقه إر  أا امليكبات العربية ومراكز 
م؛ 1997ت ذات الوددابع النظددرت مثددحت )أمهددز، البحددث تعددج بالعدرددد مددن األطروحددا

م؛ بدداتلر، 2015م؛ عبددد الرضددا،  2011؛ معددال، 2009م؛ منجددي، 1997البهنسددي، 
م( أو اليت تعكمد على تقدر  عدارب واارسدات فنيدة خاصدة     2016م؛ اينيس، 2016

م؛ 2007م؛ بدوكر،  2004ددودة يف نواق الباحثني اركادمييني مثدحت دراسدة )أبدو زردد،     
م(، اليت رسكويع الفنااا اليغوف الراوع إليها عند احلااة للحصول على 2013، الرشيد

-معلومة أو لكوورر ثقافكه الفنية، وما رنبغي اإلشارة إليه هنا أا هناا شح على ما ربددو  
يف الدراسات امليدانيدة املبنيدة علدى الكعدرف علدى واقدع احلدال         -يف حدود عل  الباحث
 احلداليني واملمارسدني للفدن الكيدييلي يف امليدداا عداه فهد  أدوار        بالنسبة لثقافة الفناانني

اجلمهور ومكلقي الفن والكعررف بالكغريات اليت حدثت يف تلك األدوار بني فير احلداثدة  
 وفير ما بعد احلداثة. 

وليس تقلياًل من شد ا هدذه الدراسدات واألطروحدات اهلامدة، إر أنهدا ر تقددم        
ال لثقافة الفناا وإدراكه للكحورت يف الفنوا املعاصدرة، ومداذا   للمهكمني ما هو واقع احل

ميين من األكادمييني والُنقاد تقدميه لكوورر الفناا سواء ثقافيًا أو أدائيًا والذت رنعيس بال 
شك على اررتقاء بالفنوا يف األوساط الكيييلية العربية لكيوا منافسدة وااذبدة عامليدًا،    

لضدرورت حلدحت إشديالية القصدور ب ملدام معظد  الفنادانني        وهنا وادد الباحدث أنده مدن ا    
بالكحورت اليت طرأت على الفنوا اجلدردة وآفاقها هو إاراء حبث شدبه عدرريب ركحقدق    
من خلفيات الفناانني وثقافكه  الفنية حول فنوا ما بعد احلداثة والرتكيز على أدوار مكلقي 

رريب للفنانني امللكحقني بهدف تعدررفه   الفن من خالل اخكبار قبلي، ث  تقدر  برنامج تد
بالكوور احلادل يف تلقي فنوا ما بعد احلداثة ومقارنكها بفنوا احلداثة ثد  اخكبدار بعددت    
رقيس فاعلية ال نامج املقددم، وبيديحت أدق مييدن صدياتة ميديلة الدراسدة يف السداال        

 الكالي:
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ويف ظحت هذا الكحول اليبري يف الفن املعاصر وآفاقه إر  أا امليكبات العربية ومراكز 
م؛ 1997ت ذات الوددابع النظددرت مثددحت )أمهددز، البحددث تعددج بالعدرددد مددن األطروحددا

م؛ بدداتلر، 2015م؛ عبددد الرضددا،  2011؛ معددال، 2009م؛ منجددي، 1997البهنسددي، 
م( أو اليت تعكمد على تقدر  عدارب واارسدات فنيدة خاصدة     2016م؛ اينيس، 2016

م؛ 2007م؛ بدوكر،  2004ددودة يف نواق الباحثني اركادمييني مثدحت دراسدة )أبدو زردد،     
م(، اليت رسكويع الفنااا اليغوف الراوع إليها عند احلااة للحصول على 2013، الرشيد

-معلومة أو لكوورر ثقافكه الفنية، وما رنبغي اإلشارة إليه هنا أا هناا شح على ما ربددو  
يف الدراسات امليدانيدة املبنيدة علدى الكعدرف علدى واقدع احلدال         -يف حدود عل  الباحث
 احلداليني واملمارسدني للفدن الكيدييلي يف امليدداا عداه فهد  أدوار        بالنسبة لثقافة الفناانني

اجلمهور ومكلقي الفن والكعررف بالكغريات اليت حدثت يف تلك األدوار بني فير احلداثدة  
 وفير ما بعد احلداثة. 

وليس تقلياًل من شد ا هدذه الدراسدات واألطروحدات اهلامدة، إر أنهدا ر تقددم        
ال لثقافة الفناا وإدراكه للكحورت يف الفنوا املعاصدرة، ومداذا   للمهكمني ما هو واقع احل

ميين من األكادمييني والُنقاد تقدميه لكوورر الفناا سواء ثقافيًا أو أدائيًا والذت رنعيس بال 
شك على اررتقاء بالفنوا يف األوساط الكيييلية العربية لكيوا منافسدة وااذبدة عامليدًا،    

لضدرورت حلدحت إشديالية القصدور ب ملدام معظد  الفنادانني        وهنا وادد الباحدث أنده مدن ا    
بالكحورت اليت طرأت على الفنوا اجلدردة وآفاقها هو إاراء حبث شدبه عدرريب ركحقدق    
من خلفيات الفناانني وثقافكه  الفنية حول فنوا ما بعد احلداثة والرتكيز على أدوار مكلقي 

رريب للفنانني امللكحقني بهدف تعدررفه   الفن من خالل اخكبار قبلي، ث  تقدر  برنامج تد
بالكوور احلادل يف تلقي فنوا ما بعد احلداثة ومقارنكها بفنوا احلداثة ثد  اخكبدار بعددت    
رقيس فاعلية ال نامج املقددم، وبيديحت أدق مييدن صدياتة ميديلة الدراسدة يف السداال        

 الكالي:
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حول فهد  الدكغريات الديت    ما هو واقع الثقافة الفنية لد  الفنااا الكيييلي العربي 
طرأت يف أدوار املكلقي بدني فيدر فندوا احلداثدة وفندوا مدا بعدد احلداثدة وكيدف مييدن           

 تووررها  َوميين تفررع الساال السابق إىل:
: ما هو واقع الثقافة الفنية للفنااا الكيييلي العربي حنو فهد  أدوار املكلقدي يف فندوا    1س

 احلداثة 
فنية للفنااا الكيييلي حنو فه  أدوار املكلقي يف فندوا مدا بعدد    : ما هو واقع الثقافة ال2س

 احلداثة 
: كيف ميين توورر الثقافة الفنية للفنااا الكيييلي العربي فيما ركعلق بالكحول يف 3س

 أدوار املكلقي بني كاًل من فنوا احلداثة وفنوا ما بعد احلداثة 

 أهداف الدِّراسة:

 اا الكيييلي حنو فه  أدوار املكلقي يف فنوا احلداثة.فحص واقع الثقافة الفنية للفنا -1

 .أدوار املكلقي يف فنوا ما بعد احلداثةفحص واقع الثقافة الفنية للفنااا الكيييلي حنو فه   -2
توورر ثقافة الفنااا الكيييلي فيما خيص الكحورت يف أدوار املكلقي يف كاًل من فندوا   -3

 احلداثة وما بعد احلداثة.

 راسة:أهمية الدِّ

 اجلانب النظرت:  -1
 إبراز مقدار الكحول بني فنوا احلداثة وما بعد احلداثة من خالل املقارنة بينهما. .أ
توايه اهكمام املخكصني حنو ارحبال الكجرربية لكوورر الفنااا الكيييلي العربي  .ب

 عاه الفنوا املعاصرة.
 اجلانب الكوبيقي:  -2

اا وتصوراته حول فنوا احلداثة وما اإلسهام ِفي الييف عن واقع خلفيات الفنا .أ
 بعد احلداثة وتذوقها وتلقيها. 

يدرد للمخكصني َواارسي مهنة الكثقيف بالفن وتعليمه ب برز مالمح خلفيات  .ب
الفنااا عاه فنوا ما بعد احلداثة؛ َواليت ميين ارسكفادة منها عند تقدر  أحبال 

 عاصر.عرربية أو ندوات وداضرات يف الفن الكيييلي امل

 مصطلحات الدراسة:

 رعرف إارائيًا ب نه "أبرز املاثرات اليت تريت مفهوم الفن لد  املكلقي". (:Shiftالكحول )
تعرف إارائي ا ب نها املهام اليت رقوم بها مياهد/  :(Roles of the Viewer)أدوار املكلقي 

 مياهدت العمحت الفين عند عرضه.
رعرف إارائيًا ب نه "الفدن الدذت ريدمحت     (:Modern Artالفن احلدرث أو فنوا احلداثة )

مجيع املدارس والكيارات الفنية اليت ني ت ِفي الغدرب ابكدداء  مدن نيد ة ارنوباعيدة عدام       
 م".1916م وانكهاء  بالدادا عام 1876

( ورسددمى أرضددًا فنددوا مددا بعددد احلداثددة     Contemporary Artالفددن املعاصددر ) 
(Postmodern Art:)  ورعرفه(Taylor, 1995, p.131)     ب نه "امكداد ملدا وصدحت إليده

الفن احلدرث من يرر الفنااا عند اارسة ارنكاج الفين بيكى الورق واألسداليب األدائيدة   
الفنية، ف صبح الفن ر ركميز ب ت مسات ظاهرة دددة بحت ركميز بظهور اعاهدات مكعدددة   

قيدق الوادود ارنسداني    ومكضاربة رغلب عليهدا الفردردة؛ حيدث اعهدت الفندوا حندو ي      
واليخصية املكميزة". ورعرف الفن املعاصر إارائيًا ب نه فن اليوم الدذت ربيدز بالدميقراطيدة    
وارنفكاح تبعًا للكواه العاملي الرأس مالي، والذت اعكمد على مبادئ منها: ارعكماد على 

الكينولوايا  الفيرة ر الكقنية، تنوع اخلامات واألساليب وطرق العرض، وارعكماد على
م، وقدد ترسدخت مالمدح هدذه     1916واملفاهي ، والذت بدأت مالده تظهر مدن الددادا   

ارعاه يف العقد السادس او السابع مدن القدرا العيدررن وحكدى اليدوم، وضدحت بعدض        
( مثدحت فدن احلددل    Conceptual Artارعاهات اليت تندرج يت مضدلة املفاهيميدة )  

(Art Event  ( والفدن البيودي )Environment Art  ( وفندوا امليددرا )Media art )
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يدرد للمخكصني َواارسي مهنة الكثقيف بالفن وتعليمه ب برز مالمح خلفيات  .ب
الفنااا عاه فنوا ما بعد احلداثة؛ َواليت ميين ارسكفادة منها عند تقدر  أحبال 

 عاصر.عرربية أو ندوات وداضرات يف الفن الكيييلي امل

 مصطلحات الدراسة:

 رعرف إارائيًا ب نه "أبرز املاثرات اليت تريت مفهوم الفن لد  املكلقي". (:Shiftالكحول )
تعرف إارائي ا ب نها املهام اليت رقوم بها مياهد/  :(Roles of the Viewer)أدوار املكلقي 

 مياهدت العمحت الفين عند عرضه.
رعرف إارائيًا ب نه "الفدن الدذت ريدمحت     (:Modern Artالفن احلدرث أو فنوا احلداثة )

مجيع املدارس والكيارات الفنية اليت ني ت ِفي الغدرب ابكدداء  مدن نيد ة ارنوباعيدة عدام       
 م".1916م وانكهاء  بالدادا عام 1876

( ورسددمى أرضددًا فنددوا مددا بعددد احلداثددة     Contemporary Artالفددن املعاصددر ) 
(Postmodern Art:)  ورعرفه(Taylor, 1995, p.131)     ب نه "امكداد ملدا وصدحت إليده

الفن احلدرث من يرر الفنااا عند اارسة ارنكاج الفين بيكى الورق واألسداليب األدائيدة   
الفنية، ف صبح الفن ر ركميز ب ت مسات ظاهرة دددة بحت ركميز بظهور اعاهدات مكعدددة   

قيدق الوادود ارنسداني    ومكضاربة رغلب عليهدا الفردردة؛ حيدث اعهدت الفندوا حندو ي      
واليخصية املكميزة". ورعرف الفن املعاصر إارائيًا ب نه فن اليوم الدذت ربيدز بالدميقراطيدة    
وارنفكاح تبعًا للكواه العاملي الرأس مالي، والذت اعكمد على مبادئ منها: ارعكماد على 

الكينولوايا  الفيرة ر الكقنية، تنوع اخلامات واألساليب وطرق العرض، وارعكماد على
م، وقدد ترسدخت مالمدح هدذه     1916واملفاهي ، والذت بدأت مالده تظهر مدن الددادا   

ارعاه يف العقد السادس او السابع مدن القدرا العيدررن وحكدى اليدوم، وضدحت بعدض        
( مثدحت فدن احلددل    Conceptual Artارعاهات اليت تندرج يت مضدلة املفاهيميدة )  

(Art Event  ( والفدن البيودي )Environment Art  ( وفندوا امليددرا )Media art )
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وتريها...، ولذلك ورود الفن املفاهيمي أو الفن املعاصر أو فنوا ما بعد احلداثة يف هذه 
 الدراسة هي مبثابة واوه لعملة واحدة.

تعرف إارائيًا ب نها قدرة الفناا على إدراا الفن وفهمه  :(Art Literacy)الثقافة الفنية 
رقة توحي إىل دو األمية البصررة لدرده، وتييدف عدن تودور فهد  الفدن       ومناقيكه؛ بور

 املعاصر وتغرياته واعاهاته وأبعاده الكذوقية واجلمالية.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 مدخل احلاجة إىل التذوق:

أهك  العلماء املعاصررن بكقنني وإخضاع الكذوق الفين واجلمالي إىل ديات علميدة  
ن الدراسات اليت اعهدت حندو هدذا الكواده يف الفندوا البصدررة يدرددًا هدي:         مقننة، وم

(Whitfield, 1983; Hekkert & van Wieringen, 1990; Höge, 1995; Veryzer & 
Hutchinson, 1998, Whitfield, 2000; Hekkert, Snelders, & Van Wieringen, 
2003; Russell; 2003; Silvia,2005a; 2005b; 2006a; 2006b; Silvia & Brown, 

2007; Axelsson, 2011)     إميانًا منه  ب هيمه واود إطار علمدي مدكني مييدن ارعكمداد ،
عليه إلخضاع عملية الكذوق الفين وعل  اجلمال إىل الكقنني، رسكيعاب أكثر وفهد  هلدذه   

 الظاهرة.
حدث  أنه سواء لكعزرز الب (Axelsson, 2011)ويف سياق ااثحت أشار أكسيلسوا 

يف الكذوق اجلمالي أو إنياء كيانات مجالية مركبة، من الضرورت عقد إطار نظرت لكوايه 
اجلهود، ألا الوضع بدوا إطار لدراسة الظاهرة اجلمالية أشبه بالباحث يف الظالم رلكمس 
األشياء يت رمحة اخليال تري املقيد، وقد ررحب العقحت املبدع بهذه احلررة، ولين من تري 

 من املراح أا رفقد البحث أهدافه.الكوايه، 
على هذا النحو رر  الباحث أا هناا حااة ماسة لكعزرز فهد  دور املكلقدي عندد    
الفناا، يف الوقت الذت أصبح فيه العامل رعكمد على البصررات بييحت كبري يف ظحت انكيار 
وسائط الكواصدحت اراكمداعي. وربددو أا يف ظدحت انكيدار البياندات والقوالدب البصدررة         

مثريات أو منبهات بصررة؛ كاا من امللح البحث عن أساليب وتصدمي  أدوات لقيداس   ك
مد  إدراا هذه الكغريات يف الفن املعاصر أو ما رعرف بفنوا مدا بعدد احلداثدة، والدذت     

 رعيس الثقافة الفنية لد  الفناا.

 (:Visual Art And Artistالثقافة الفنية والفنَّان )

حت الفناانني للبحث عن مفهوم الفن املعاصدر، خصوصدًا   هناا اهكمام مكزارد من قب
من رررد توورر قدراته الفنية ويقيق أك  قدر اين من انكباه املكلقي، وتنولق رتبة الفنااا 
املعاصر يف ارهكمام بكنمية ثقافكه الفنية ليس بهدف الدرارة وتيامحت املعرفدة لدرده لكنميدة    

لقي فقط بحت لييوا الفنااا قادر على الكنافس والنجاح يف املمارسة الفنية أو احلوار مع املك
احلياة والعمحت ليس على املسكو  العربي فقط وإمنا على املسكو  العاملي يف الوقت الذت 

 أصبح فيه اارسة الفن املعاصر مفكوحًا للفنااا مهما اخكلفت خلفيكه الثقافية.
ررة اليت رسرتشدد بهدا للممارسدة    ورت  ذلك ارهكمام إر  أا األفيار واألطر النظ

الفنية ميين أا تيوا معقدة ورصعب الوصول إليها. وميين الكحقق مدن ذلدك بدالرتكيز    
على عدد من العناورن الرئيسية املرتبوة بالفنوا اجلدردة أو املعاصرة أو املعروفة بفنوا ما 

احلدوارات أو  بعد احلداثة على خمكلف األصعدة الثقافية سواء مدن خدالل املوبوعدات أو    
اللقاءات وتريها، فعلى سبيحت املثال ومن هذه العناورن املعقدة األطر الديت تكعلدق بدالفن    
املفاهيمي، وفن الرتكيب، وفن األداء، وفن الكجهيز يف الفراغ... لدذلك  داول الباحدث    
تقدر  سلسة من األفيار واألطدر للفندانني تهددف إىل تقددر   دة عامدة واسدعة لدبعض         

 وارعاهات املركزرة يف تلقي الفن سواء يف الفن احلدرث أو املعاصر.املواضيع 
وربثحت هذه السلسلة اسكجابة لعددد مدن الكحددرات، والديت أبرزهدا أوًر: امليداكحت       
والكناقضات املك صلة يف العناورن واملصولحات اليت تني  عند داولة يدردد أو تلخديص   

ار واملكندازع عليهدا يف كدحٍت مدن نظرردة الفدن       امارت الواسعة النوداق واملدكغرية باسدكمر   
واملمارسة، وثانيًا: اسكخدام مصولحات موازة ومفردات بسيوة لوصدف جمموعدة مدن    
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مثريات أو منبهات بصررة؛ كاا من امللح البحث عن أساليب وتصدمي  أدوات لقيداس   ك
مد  إدراا هذه الكغريات يف الفن املعاصر أو ما رعرف بفنوا مدا بعدد احلداثدة، والدذت     

 رعيس الثقافة الفنية لد  الفناا.

 (:Visual Art And Artistالثقافة الفنية والفنَّان )

حت الفناانني للبحث عن مفهوم الفن املعاصدر، خصوصدًا   هناا اهكمام مكزارد من قب
من رررد توورر قدراته الفنية ويقيق أك  قدر اين من انكباه املكلقي، وتنولق رتبة الفنااا 
املعاصر يف ارهكمام بكنمية ثقافكه الفنية ليس بهدف الدرارة وتيامحت املعرفدة لدرده لكنميدة    

لقي فقط بحت لييوا الفنااا قادر على الكنافس والنجاح يف املمارسة الفنية أو احلوار مع املك
احلياة والعمحت ليس على املسكو  العربي فقط وإمنا على املسكو  العاملي يف الوقت الذت 

 أصبح فيه اارسة الفن املعاصر مفكوحًا للفنااا مهما اخكلفت خلفيكه الثقافية.
ررة اليت رسرتشدد بهدا للممارسدة    ورت  ذلك ارهكمام إر  أا األفيار واألطر النظ

الفنية ميين أا تيوا معقدة ورصعب الوصول إليها. وميين الكحقق مدن ذلدك بدالرتكيز    
على عدد من العناورن الرئيسية املرتبوة بالفنوا اجلدردة أو املعاصرة أو املعروفة بفنوا ما 

احلدوارات أو  بعد احلداثة على خمكلف األصعدة الثقافية سواء مدن خدالل املوبوعدات أو    
اللقاءات وتريها، فعلى سبيحت املثال ومن هذه العناورن املعقدة األطر الديت تكعلدق بدالفن    
املفاهيمي، وفن الرتكيب، وفن األداء، وفن الكجهيز يف الفراغ... لدذلك  داول الباحدث    
تقدر  سلسة من األفيار واألطدر للفندانني تهددف إىل تقددر   دة عامدة واسدعة لدبعض         

 وارعاهات املركزرة يف تلقي الفن سواء يف الفن احلدرث أو املعاصر.املواضيع 
وربثحت هذه السلسلة اسكجابة لعددد مدن الكحددرات، والديت أبرزهدا أوًر: امليداكحت       
والكناقضات املك صلة يف العناورن واملصولحات اليت تني  عند داولة يدردد أو تلخديص   

ار واملكندازع عليهدا يف كدحٍت مدن نظرردة الفدن       امارت الواسعة النوداق واملدكغرية باسدكمر   
واملمارسة، وثانيًا: اسكخدام مصولحات موازة ومفردات بسيوة لوصدف جمموعدة مدن    
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املمارسات، وكثري منها ظهرت يف موااهة هذه النزعات اليلية أو العمومية واليت نيد ت  
 مع فنوا احلداثة. 

ل نامج الكووررت املقدرتح  ومع أخذ هذه الكحدرات يف ارعكبار؛ ميين من خالل ا
يف هذه الدراسة تقدم سلسلة املقارنات مموعة من واهدات النظدر األكادمييدة، والديت مت     
ارسكفادة منها بناء على األطروحات العلمية اليت تعدرض خد ات ا اضدررن والفنادانني     

اه العدام  ومقيمي الفن والُنقاد، وهي بال شك ليست نهائية ور حصررة، ولين ربثحت ارع
يف يورت الكلقي للفن بني فير احلداثة وفير ما بعد احلداثة. واهلدف من ذلك هو توفري 
املعلومات األساسية والسياقية عن تلقي الفن وانعياسداته امل مولدة علدى الفنادانني ثقافيدًا      
حول الفن بييحت عام، والفن املعاصر على واه اخلصدوص، لكعزردز تبدادل املعلومدات،     

الكفيري يف تلقي الفن ومناقيكها بني األكادمييني والفناانني، حيث تكناول سلسدلة  وتيجيع 
م إىل الوقدت احلاضدر.   1940املقارنات اوانب الفن احلدرث واملعاصر الدذت ميكدد مدن    

وسوف رك  دع  كحت مقارنة من خالل صور توضديحية ونيدر املعلومدات عندد تقددم يف      
مه الباحث يف عربدة هدذه الدراسدة بهددف تودورر      ال نامج املقرتح للفنانني، والذت صم

 ثقافة الفنااا الفنية بالرتكيز على إرضاح أدوار املكلقي.

 العالقة بني التلقي وتطوير الثقافة الفنية )من خالل التعلم(:

 ;James,1907; Arnheim, 1974, 1986)أشارت عدد من الدراسات مثحت 
Anderson, 1990)  ر ركبندى قاعددة مهمدة تكمثدحت يف كدوا      إىل أا عل  النفس املعاصد

املعرفة اليت ت تي إىل األفراد يف بداركها تك  ع  احلواس، ث  رك  تيدييلها وتصدفيكها مدن    
خالل عملياته  املعرفية، وتعكمد املعاجلة يف تلك العمليات على أسس داخلية لألفراد أو 

ه الصدياتات  صياتات ومنداذج تعودي تيدورن وفهد  للبياندات املعروضدة، وتكودور هدذ        
والنماذج من بسيط إىل معقد داخحت الفرد من خدالل تعلد  املعرفدة والثقافدة الديت تيدوا       
وسدديلة لفهدد  وبندداء دكددو  واليدديحت يف الواقددع لددد  اإلنسدداا. كمددا ريددري فيلدددماا   

(Feldman, 1980)      ،إىل أا هذه اهليوات أو الصيغ قد تيدوا عامليدة أو فردردة خاصدة

لصيغ مت بناءها وهييلكها عن طررق مدخالت حسية عن طررق والسبب رعود إىل أا هذه ا
 ميول بيولواي )طبيعي( من خالل الكييف الثقايف.

 ,Park, Catherineيف هذا السدياق أشدارت دراسدة بدارا وكداثررن وأجنديال )      
Angela, 2016 إىل أا هناا اانب نفسي راثر يف بناء صيغ الواقع، وهي يف األساس )

ثقافية، ورك  الكعرف بييحت كبري على هذه الصيغ اليت ت سست مدن  ذات طبيعة ااكماعية 
خالل الكواصحت اإلنساني، والفرضيات، والفه  والعادات والقي . وذلك مييدن للباحدث   
القول إا عملية الكلقي تييحت فه  الواقع الدذت ريدوا مداطر ااكماعيدًا حيدث رعكمدد       

فدراد، وهدي األسداس لفهد      بييحت كبري على جمموعة معلومات دددة وميرتكة بدني األ 
 املعنى والسياق يف دكو  البصرت الذت رك  تلقيه. 

وميين القول إنه إذا مت الرتورج لييء بييحت ميثف رلكصدق املعندى بهدذا اليديء     
ورصبح شائعًا يف امكمع، ومثال ذلك الدائرة احلمراء اليت وضع بداخلها مسكويحت أبديض  

أنها إشارة مرور ترمز علدى عددم الددخول،     " روج هلا على نواق عامليبييحت عرضي "
كما مت تعلي  ذلك يف ماسسات قيادة السيارات، وقس على هذا. وبذلك تيدوا املعرفدة   
شائعة ومعروفة ورصقة بالصيغة املرئية وميرتكة بني البير، فيكحول الييحت املرئي الذت 

ثدنني معدًا. وهدي    مت تلقيه إىل معنى أو اوهر داخلي على نواق فدردت أو جمكمعدي أو اإل  
معرفة ربت بوسائحت ناقلة أنارت املعلومات يف نهارة املواف، إذا ما مت توفري السياق الدذت  

 سيك  فيه رؤرة ا كو  البصرت. 
ولذلك رر  الباحث أا صياتة القالب البصرت أمر مه  للفناا، ويف ضوئه مهد   

أا فهد    (Anderson, 1990)أا ردرا كيف رراه املكلقي، وهدذا مدا أكدده أندرسدوا     
طبيعة الصيغة اليت تنظ  املعرفة وسائحت انكقاهلا هي أمرًا حامسًا يف الكفيري النقددت، ومدن   
الواضح أا مهارة الكلقي تصدر حيمًا عن السياق املرئدي والدذت رعيدس إىل حدد كدبري      

لدد  الفدرد، والديت تدنعيس يف علدى       (sensibility)عمق القدرة احلسية أو اليعوررة 
ته. وهنا ت ز أهمية توورر القدرة على احلي  بناء على فهد  الكلقدي كمددخحت    نوعية حيا
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لصيغ مت بناءها وهييلكها عن طررق مدخالت حسية عن طررق والسبب رعود إىل أا هذه ا
 ميول بيولواي )طبيعي( من خالل الكييف الثقايف.

 ,Park, Catherineيف هذا السدياق أشدارت دراسدة بدارا وكداثررن وأجنديال )      
Angela, 2016 إىل أا هناا اانب نفسي راثر يف بناء صيغ الواقع، وهي يف األساس )

ثقافية، ورك  الكعرف بييحت كبري على هذه الصيغ اليت ت سست مدن  ذات طبيعة ااكماعية 
خالل الكواصحت اإلنساني، والفرضيات، والفه  والعادات والقي . وذلك مييدن للباحدث   
القول إا عملية الكلقي تييحت فه  الواقع الدذت ريدوا مداطر ااكماعيدًا حيدث رعكمدد       

فدراد، وهدي األسداس لفهد      بييحت كبري على جمموعة معلومات دددة وميرتكة بدني األ 
 املعنى والسياق يف دكو  البصرت الذت رك  تلقيه. 

وميين القول إنه إذا مت الرتورج لييء بييحت ميثف رلكصدق املعندى بهدذا اليديء     
ورصبح شائعًا يف امكمع، ومثال ذلك الدائرة احلمراء اليت وضع بداخلها مسكويحت أبديض  

أنها إشارة مرور ترمز علدى عددم الددخول،     " روج هلا على نواق عامليبييحت عرضي "
كما مت تعلي  ذلك يف ماسسات قيادة السيارات، وقس على هذا. وبذلك تيدوا املعرفدة   
شائعة ومعروفة ورصقة بالصيغة املرئية وميرتكة بني البير، فيكحول الييحت املرئي الذت 

ثدنني معدًا. وهدي    مت تلقيه إىل معنى أو اوهر داخلي على نواق فدردت أو جمكمعدي أو اإل  
معرفة ربت بوسائحت ناقلة أنارت املعلومات يف نهارة املواف، إذا ما مت توفري السياق الدذت  

 سيك  فيه رؤرة ا كو  البصرت. 
ولذلك رر  الباحث أا صياتة القالب البصرت أمر مه  للفناا، ويف ضوئه مهد   

أا فهد    (Anderson, 1990)أا ردرا كيف رراه املكلقي، وهدذا مدا أكدده أندرسدوا     
طبيعة الصيغة اليت تنظ  املعرفة وسائحت انكقاهلا هي أمرًا حامسًا يف الكفيري النقددت، ومدن   
الواضح أا مهارة الكلقي تصدر حيمًا عن السياق املرئدي والدذت رعيدس إىل حدد كدبري      

لدد  الفدرد، والديت تدنعيس يف علدى       (sensibility)عمق القدرة احلسية أو اليعوررة 
ته. وهنا ت ز أهمية توورر القدرة على احلي  بناء على فهد  الكلقدي كمددخحت    نوعية حيا
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ملعرفة احلضارات، الذت رعد مولبًا اليوم لفه  العدامل. ولعدحت تقرردر الرتبيدة الفنيدة، حندو       
الصدادر عدن الوقدف القدومي األمرريدي       (Toward civilization,1988)احلضارة 

لكقررر على أا توورر األحيام النقدرة ُرعد أمدرًا  للفنوا رارد هذا املعنى، حيث أكد هذا ا
أساسيًا لكودورر مهدارات احليداة، والكواصدحت الفعدال، واإلبدداع، ويف النهاردة إلحسداس         

 واليعور باحلضارة.

 النقد الفين وعملية التلقي:

عملية الكلقي وردت يف األدبيات ضمن ميداا الكذوق الفدين وقدد أشدار سدكاوت     
(Stout, 1997) الناس ر رفيروا أو رقيموا املواقف بييحت شامحت ولدذلك  أا معظ  

ت تي أحيامه  بييحت سوحي، ومن امله  تدررب املكلقدي علدى إخضداع البصدررات إىل     
الفحص والكحقق العميق قبحت احلي  وتدرربه على هدذا، مسدكنريًا بفلسدفة ادوا دردوت      

 ا به. اهلدف من الكعلي  هو تعلي  الوالب كيفية الكفيري وليس ما رفيرو
ومن املالحظ يف املقارت اليت ريوا فيها قدراءة تذوقيدة وعدرض إلعمدال الفدن،      
واليت ر رزال رسيور على ككابهدا الفيدر احلدداثي أا ردك  يليدحت العمدحت وفدق الفحدص         
الكقليدت املعروف بارعكماد على أسس الكصمي  والعناصر البصررة، ودعد  هدذه اآلراء   

خ الفن... بعيدًا عن السياقات الثقافية واملفداهي  الفيرردة،   بكجارب عاملية وأمثلة من تارر
 وهذا رناهض ما أشار إليه سكاوت يف أهمية إخضاع البصررات إىل يقيق عميق.

وليي ريوا األمر أكثر ارتباطًا بالفير املعاصر اليوم )ما بعد احلداثدة( مدن امللده     
مبين على إدراا للنظرردات  من واهة نظر الباحث أا ريوا الفحص الدقيق عند الكلقي 

الفلسفية اجلمالية اليت تددع  الكدذوق والفدين وعمليدة الكلقدي. ويف هدذا السدياق أشدار         
إىل أا الفحدص ألعمدال    (Kincheloe & McLaren, 1994)كنييلوا وماكالررن 

الفنوا البصررة رنبغي أا ركجاوز النظرة السوحية، من خالل تبين السدياقات املعروفدة يف   
 . (critical theory)النقدرة النظررة 

أا األصدحت يف الكصدور، هدو     (Stout, 1997)حول هذا املعندى راكدد سدكاوت    
القدرة الكفسريرة للناقد أو املكلقي وهي اليت تلعب دورًا أساسيًا يف فه  الفنوا البصدررة،  

ياة حيث إا واهات النظر املكعددة، واألنظمة املكنوعة للمعرفة، والكجارب الفردرة يف احل
تييحت تعاوا مفيد لفه  الفن فكساعد على وضوح الصيغة لألشيال املرئية، عالوة علدى  
أا املنظور األنثروبولواي واراكماعي لسري الفنانني، واألعمال الفنية، والقوع األثرردة؛  
واليت تكجسد اوهر البيوات اراكماعية والسياسدية وارقكصدادرة والدرنيدة، تلعدب دورًا     

ح عملية الكلقي، باإلضافة إىل أا هناا تداخحت مكيابك ر رنفصحت عن هذه بارزًا يف وضو
السياقات هو سياق الكفيري الناقد الذت هو مبثابة الرتبة اخلصبة الديت تدوفر البدذرة لنمدو     

 الوعي والفه  مكعدد الثقافات. 
عند يليحت طرح سكاوت ليي تيوا عملية الكلقدي فعالدة، أدب أا تيدوا وهدذه      

ثالثة واضحة، وهدي: السدياق الكفسدريت للمكلقدي والناقدد، وسدياق الفنداا        السياقات ال
والعمحت الفين، والسياقات املعرفية والوادانية اليت يدد الفيدر النقددت، وتعمدحت بيديحت     
ردع  تذوق الفن. وليحت سياق من هذه السياقات جمموعدة مدن املدكغريات تكفاعدحت فيمدا      

د األواه يف فنوا ما بعد احلدثة، مبعنى ر رواد بينها لكيوا مجيعًا ما رسمى باملنوق مكعد
 ,Weil)تفسري خاطي للعمحت إذا ما انولق من اساس منوقي ومقبول. أو كما عرفة ورحت 

1994, p15)   الكفيري النقدت حول أو ضمن حدود واهات نظر ثقافية مكنوعة". وعندد"
أا  قدق املكلقدي    معرفة هذه الكعقيدات بني هذه السياقات والكعامحت معها بنيداط مييدن  

 وعي مكنوع وفه  فعال لعملية الكذوق الفين.

 :(Modernism)أدوار املتلقي )املتذوق( يف فلسفة فنون احلداثة 

املكلقي يف مفهوم احلداثة هو املك محت أو املكدذوق للعمدحت وهدو ركعداطف معده تبعدًا       
ذت ُرعنى بدراسة رسكجابكه اجلمالية اليعوررة. حيث ُرعد الكذوق ازء من عل  اجلمال ال

أعمال الفن. كما ميين القول وبييحت عام أا ارسكماع وامليحت الواداني إىل شيء معدني  
م(. إر  أا هدذا الكعرردف رقبدع يف فيدر     2001ر خيرج عن كونه عمليدة تادذوق )عويدة،   
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أا األصدحت يف الكصدور، هدو     (Stout, 1997)حول هذا املعندى راكدد سدكاوت    
القدرة الكفسريرة للناقد أو املكلقي وهي اليت تلعب دورًا أساسيًا يف فه  الفنوا البصدررة،  

ياة حيث إا واهات النظر املكعددة، واألنظمة املكنوعة للمعرفة، والكجارب الفردرة يف احل
تييحت تعاوا مفيد لفه  الفن فكساعد على وضوح الصيغة لألشيال املرئية، عالوة علدى  
أا املنظور األنثروبولواي واراكماعي لسري الفنانني، واألعمال الفنية، والقوع األثرردة؛  
واليت تكجسد اوهر البيوات اراكماعية والسياسدية وارقكصدادرة والدرنيدة، تلعدب دورًا     

ح عملية الكلقي، باإلضافة إىل أا هناا تداخحت مكيابك ر رنفصحت عن هذه بارزًا يف وضو
السياقات هو سياق الكفيري الناقد الذت هو مبثابة الرتبة اخلصبة الديت تدوفر البدذرة لنمدو     

 الوعي والفه  مكعدد الثقافات. 
عند يليحت طرح سكاوت ليي تيوا عملية الكلقدي فعالدة، أدب أا تيدوا وهدذه      

ثالثة واضحة، وهدي: السدياق الكفسدريت للمكلقدي والناقدد، وسدياق الفنداا        السياقات ال
والعمحت الفين، والسياقات املعرفية والوادانية اليت يدد الفيدر النقددت، وتعمدحت بيديحت     
ردع  تذوق الفن. وليحت سياق من هذه السياقات جمموعدة مدن املدكغريات تكفاعدحت فيمدا      

د األواه يف فنوا ما بعد احلدثة، مبعنى ر رواد بينها لكيوا مجيعًا ما رسمى باملنوق مكعد
 ,Weil)تفسري خاطي للعمحت إذا ما انولق من اساس منوقي ومقبول. أو كما عرفة ورحت 

1994, p15)   الكفيري النقدت حول أو ضمن حدود واهات نظر ثقافية مكنوعة". وعندد"
أا  قدق املكلقدي    معرفة هذه الكعقيدات بني هذه السياقات والكعامحت معها بنيداط مييدن  

 وعي مكنوع وفه  فعال لعملية الكذوق الفين.

 :(Modernism)أدوار املتلقي )املتذوق( يف فلسفة فنون احلداثة 

املكلقي يف مفهوم احلداثة هو املك محت أو املكدذوق للعمدحت وهدو ركعداطف معده تبعدًا       
ذت ُرعنى بدراسة رسكجابكه اجلمالية اليعوررة. حيث ُرعد الكذوق ازء من عل  اجلمال ال

أعمال الفن. كما ميين القول وبييحت عام أا ارسكماع وامليحت الواداني إىل شيء معدني  
م(. إر  أا هدذا الكعرردف رقبدع يف فيدر     2001ر خيرج عن كونه عمليدة تادذوق )عويدة،   
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احلداثة، واليت تر  من واهه نظر الكذوق الفين: أا ريوا اْلَفّن أكثر أصالة عندما روادد  
قات وقي  مجالية ادردة ومبكيرة، ونعين مبكيرة أت تري مقلدة أو تري منقولة. وميين عال

إدراا مد  ادتها ابكياررًا من خالل دراسة املكلقي لكاررخ الَفّن، فارتفاع أسعار لوحات 
فاا اوخ أو بابلو بيياسو تيمن فيما قدمكه تلك اللوحات من قي  فنية ومجالية ادردة مل 

ات أو املذاهب السابقة؛ حيث رثور كحت اعاه علدى سدابقه حبثدًا عدن قدي       تين يف ارعاه
 مجالية ذات عالقات رؤ  مبكيرة للييحت.

وتعد ظاهرة امللحت وحب الكجدرد تررزة يف اإلنساا، وهذا ما خيلق للمكلقي تودور  
ِفي الثقافة، فييوا الذوق العام مبين علدى ركدائز أساسدية أبرزهدا األبعداد اراكماعيدة،       

ن امكمعات األوربية يف فرتة احلداثة ت ثرت بالعل  واملعيارردة. حبيدث تيدوا أعمدال     ولي
م، 2011اْلَفّن وتاذوقها وتلقيها أمور إنسانية مكغرية وماطره، كما ذكر )منصور وعسير، 

( "أا الفرد رصدر حيمه على القيمة مهكدرًا مبجموعة من املبدادئ واملعدارري الديت    119ص
ذت رعيش فيه". وُرعرف أا العلوم املرتبودة باإلنسداا وامكمدع مدكغرية،     وضعها امكمع ال

وخمكلفة، ألا طبيعة اإلنسداا وجمكمعده مدكغرية ومكعدددة، ولعدحت تفيدريا اآلا وذوقدك        
ونواحي الكفضيحت ختكلف بعد سنة أو أكثر أو أقحت نكيجة للعدرد من العوامحت، منها النفسية 

وتوور العلوم ومسكجدات العصر وتريها... اليدثري   واملزااية والنضج وامكمع والثقافة
 من العوامحت اليت روول شرحها.

ويف الواقع إا تفسري اْلَفّن ظحت بواده الكقرردب ركمثدحت يف ربوده بسدائر الوظدائف       
احليادرة مجاليًا؛ إما لد  املكلقي وإما لد  مجهور امكمع يف ظحت فير احلداثة. ومبعنى أخدر  

ا رعد شيحت من أشيال النياط اإلنسداني يف سدبيحت املعرفدة، معويدًا     لْلَفّن ُبعد إنساني، كم
 إراه القدرة على الكغيري.

لقد وعى الباحثوا يف الدول اليت مل تني  فيها احلداثدة مبدد  العدداء بدني احلداثدة      
 & ,Ishizakiواملورول، وحول الكذوق يف احلداثة أشارت دراسة إريديزاكي وواندغ )  

Wang, 2003يليالت اخلصائص الكنمورة من احلساسية اجلمالية للوالب ( اسكنادًا إىل 

اليابانيني، على اعكبار قضدارا تعلدي  تقددرر وتدذوق الفدن دراسدة تيامليدة تكقداطع مدع          
ختصصات أخر ، بكقدر  رؤرة ملياركة الكذوق الفين معها، وظهر يف الدراسة أا الوالب 

ة الييلية مع ميحت للكعدبري عدن اإلرل عندد    اليابانيوا رولوا اهكمامًا كبريًا بالعناصر الفني
تناول أشيال احلداثة يف تعلي  الفن، ومن ناحية أخر  رظهدر الودالب أرضدًا ضدعف يف     
املهارات إلأاد السياقات الفنية النظررة اليت تصاحب شرح وتفسري أعمال فنوا احلداثة، 

لياباا، ومن الضدرورت  ورنبغي النظر إىل ذلك على أنه أه  قضية يف جمال تعلي  الفن يف ا
تعزرز رؤرة الوالب فيما ركعلق بالسياقات النظررة اراكماعية والثقافية من أاحت معاجلدة  
هذه املس لة، ولذلك اقرتح الباحثاا أا هذا ميين يقيقه من خالل دراسة مكياملدة بكدبين   

 النقد الفين يف دراسة مكياملة وفق نهج ما بعد احلداثة لكعلي  الفن الياباني.
ُرلحظ يف الورح السابق اخنفاض كاًل من اخلواب الكذوقي وارسكعالم عن اجلمال 
يف فنوا احلداثة، واملكخصصني يف الفنوا والرتبية الفنية قد ركفقوا مع الباحث خصوصدًا  
من تعامحت منه  مع خمكلف األعمدار ملكعلمدي الفدن، ورمبدا رعدزو هدذا األمدر إىل بعدض         

داثة ررفض املورول ورعزز اربكيار واإلبداع وركي  عليه، األسباب من أهمها أا فير احل
واإلبداع ر ركوفر لد  مجيع املكلقني. السبب الثاني أا هذه الفنوا دخيلة على اليدعوب  
األخر ، فالسياقات الثقافية ترربة وتري م لوفدة لدد  املدكلقني لفندوا احلداثدة. السدبب       

رة؛ وموضدوعات الفدن يف احلداثدة مداطره     الثالث أا الكذوق حالة وادانية ترتبط بالفرد
ضمن أحدال ااكماعية يف أتلبها، اا أعدحت املدكلقني رمبدا ر رعرفدوا هدذه األحددال،       
وكذلك األمر يف نيد ة ارعاهدات األسدلوبية احلداثيدة. السدبب الرابدع اهمدال اجلاندب         

وإىل حد ما قدم اجلمالي والكذوقي عند تدررس الفن مقارنة ب نكاج الفن واملمارسة الفنية. 
الباحث قراءة مقبولة لألسباب ألا هناا تيابه يف املييلة اليت ناقيكها الدراسدة اليابانيدة   
والوضع الراهن يف تعلي  الفن ب وساطنا العربية، كوا البيوكني اليابانية والعربية مل يكضدن  

 الفنوا املعاصرة منذ ني تها كما هو احلال عند الغرب.
أخفاق يف الكنظري الفلسدفي للفيدر الكدذوقي وتلقدي الفدن       من ناحية أخر  هناا

داخحت احلداثة، ولين الساال كيدف تيديحت هدذا الفيدر الكدذوقي أو الكلقدي الغدارق يف        
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اليابانيني، على اعكبار قضدارا تعلدي  تقددرر وتدذوق الفدن دراسدة تيامليدة تكقداطع مدع          
ختصصات أخر ، بكقدر  رؤرة ملياركة الكذوق الفين معها، وظهر يف الدراسة أا الوالب 

ة الييلية مع ميحت للكعدبري عدن اإلرل عندد    اليابانيوا رولوا اهكمامًا كبريًا بالعناصر الفني
تناول أشيال احلداثة يف تعلي  الفن، ومن ناحية أخر  رظهدر الودالب أرضدًا ضدعف يف     
املهارات إلأاد السياقات الفنية النظررة اليت تصاحب شرح وتفسري أعمال فنوا احلداثة، 

لياباا، ومن الضدرورت  ورنبغي النظر إىل ذلك على أنه أه  قضية يف جمال تعلي  الفن يف ا
تعزرز رؤرة الوالب فيما ركعلق بالسياقات النظررة اراكماعية والثقافية من أاحت معاجلدة  
هذه املس لة، ولذلك اقرتح الباحثاا أا هذا ميين يقيقه من خالل دراسة مكياملدة بكدبين   

 النقد الفين يف دراسة مكياملة وفق نهج ما بعد احلداثة لكعلي  الفن الياباني.
ُرلحظ يف الورح السابق اخنفاض كاًل من اخلواب الكذوقي وارسكعالم عن اجلمال 
يف فنوا احلداثة، واملكخصصني يف الفنوا والرتبية الفنية قد ركفقوا مع الباحث خصوصدًا  
من تعامحت منه  مع خمكلف األعمدار ملكعلمدي الفدن، ورمبدا رعدزو هدذا األمدر إىل بعدض         

داثة ررفض املورول ورعزز اربكيار واإلبداع وركي  عليه، األسباب من أهمها أا فير احل
واإلبداع ر ركوفر لد  مجيع املكلقني. السبب الثاني أا هذه الفنوا دخيلة على اليدعوب  
األخر ، فالسياقات الثقافية ترربة وتري م لوفدة لدد  املدكلقني لفندوا احلداثدة. السدبب       

رة؛ وموضدوعات الفدن يف احلداثدة مداطره     الثالث أا الكذوق حالة وادانية ترتبط بالفرد
ضمن أحدال ااكماعية يف أتلبها، اا أعدحت املدكلقني رمبدا ر رعرفدوا هدذه األحددال،       
وكذلك األمر يف نيد ة ارعاهدات األسدلوبية احلداثيدة. السدبب الرابدع اهمدال اجلاندب         

وإىل حد ما قدم اجلمالي والكذوقي عند تدررس الفن مقارنة ب نكاج الفن واملمارسة الفنية. 
الباحث قراءة مقبولة لألسباب ألا هناا تيابه يف املييلة اليت ناقيكها الدراسدة اليابانيدة   
والوضع الراهن يف تعلي  الفن ب وساطنا العربية، كوا البيوكني اليابانية والعربية مل يكضدن  

 الفنوا املعاصرة منذ ني تها كما هو احلال عند الغرب.
أخفاق يف الكنظري الفلسدفي للفيدر الكدذوقي وتلقدي الفدن       من ناحية أخر  هناا

داخحت احلداثة، ولين الساال كيدف تيديحت هدذا الفيدر الكدذوقي أو الكلقدي الغدارق يف        
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م( 2004اجلمال واملرتبط به ارتباطًا وثيقًا باألسلوبية يف فرتة احلداثة  رقدم )عبد العالي، 
د أا احلداثة أخفقت يف اخلوداب اجلمدالي   إاابة مك نية حول اجلمال يف فرتة احلداثة، وأك

الذت رعود اذوره إىل عصر النهضة وميكد حكى هيجحت، حيدث مت إعدادة تيدييحت العقدحت     
وربودده بالدنيورددة والوبيعددة ومت علمندده القددي  واملعددارري، وجنحددت يف ت سدديس القددانوا   

درثدة،  واألخالق على أسس كونية عسدت يف الدميقراطية واملفهوم املاسساتي للدولة احل
وبذلك سريورة العقلنة رمست لنفسها تارة ربثلدت يف يرردر اإلنسداا بواسدوة تفييدك      
الرؤ  والكصورات الدرنية األسووررة للعامل؛ والذت أد  بوبيعدة احلدال إىل سدرعاا مدا     
يول العقحت الكحررت إىل عقحت أداتي، فل  ربقى العقحت موالبًا للصدالحيات وإمندا موالبدًا    

 للقوة.
ذا الكحرر الذت يول العقحت فيه إىل أداتيه، فبمفهوم احلداثدة أسدقط عدن    ونكيجة هل

العل  أقنعكه وختلى عن موالب املعرفة النظررة مقابحت النفعية الكقنية، فالغارة ت ر الوسيلة 
يف الفير ال مجاتي. لقد كيف العقحت احلداثي عن واهه احلقيقي الدذاتي الدذت أسدكعبد    

ا واسدكخدمها كد دارة للهيمندة األدائيدة، حيدث ركجده هدذا        املعرفة النظرردة وموضدوعاته  
ارسكبداد إىل الوبيعة اخلاراية من أاحت موضعكها، وإىل الوبيعدة الداخليدة للمكلقدي مدن     
أاحت قمعها، بعد ما ساه  فير احلداثة يف يرردر اإلنسداا أصدبح العقدحت تقنيدة تسدكعبد؛       

رة مبجرد تناميه مع السلوة بح هو نفسه أسووصويول من عقحت مكناقض مع األسوورة أ
 م(.2004)عبد العالي، 

وتكمحور أفيار الكذوق حول مفاهي  ددددة مثدحت: قدراءة اليديحت الددال ونظدرة       
املكلقي داخحت طبيعة الواقع، الذت رعد أمدرًا دورردًا بالنسدبة للكجلدي الكيدييلي، أو هدو       

به عن الرتبة والنفدور   عملية نفسية من ارنفصال اجلمالي اليت ُرعوحت فيها العقحت وُررتقى
داخحت عالقات املدرا الييلي، أو هو عميلة يليحت وتفييك للعناصر من اجلزء إىل اليحت 
ومن اليحت إىل اجلزء... وعند الك محت يف هذا الودرح احلدداثي جندد أا املكلقدي كمدا أشدار       

رتابدط  ( هو من "رنظ  الكجربة ماحنًا تياتها ترابوًا منوقيًا أقراب ل60م، ص2016)باتلر، 
وبناء العمحت الفين، وليس ترابط الفلسفة أو الدرن". وهذا ربني أا الفير الفلسدفي ملفهدوم   

احلداثة أبكعد عن املضامني اراكماعية والدرنية لغارة سادت يف القرا العيررن. والدذات  
البيررة كما هو معروف عنها ليست نزرهة ومقيمة للمبادئ األخالقيدة والفضدائحت لدد     

 ئمًا، بحت فيها أرضًا اجلانب السيء.املكلقي دا
من اانب آخر ني  لد  اجلمهور تقسي  الفن الكيييلي وتصدنيفه تبعدًا ألسدلوب    
املمارسة الفنية، وهذا بالوبع مل ر تي من فراغ، بحت ني  نكيجة املقدارت والقدراءات حدول    

اثرة يف الفن الكيييلي واحلداثي نقدده، وصدياتكه، باإلضدافة إىل ارعاهدات الفيرردة املد      
( يف هدذا السددياق أنده "أصددبح تقسدي  الفددن    15م، ص1991الفدن. وقددد أكدد )حسددن،   

األمرريددي احلدددرث إىل عدداملني عقيدددة امكمددع، وهمددا النزعددة إىل الواقعيددة والنزعددة إىل  
 الكجرردرة".

ربدو أا ما ذهب إليه الباحث هو يف جمملة نقد لفيدر تلقدي فندوا احلداثدة، ومدن      
اثة أضافت إىل الفير العلمي داولة اجلمع بني العل  والفن بدالرت   املنصف ذكر أا احلد

من تنافرهما يف كثري من املواضع، إر  أا فير احلداثة أخضدع حالدة الكلقدي واجلماليدات     
للبحث العلمي، وكثري من دراسات الكذوق احلداثية تناولت قضارا يف عدة اعاهات ومن 

 أبرزها:
 تناولت قراءات يف إححيدام عناصدر العمدحت الفدين يف     ارعاه األول الدراسات اليت

اجلانب الييلي مك ثرة بالفير والكصنيف األسلوبي بكقدر  قراءات يف سياقات ااكماعية، 
م؛ دمدد وراوردة،   1979وسياسية وصحفية وأكادميية، ومن هدذه الدراسدات )بهنسدي،    

م؛ 2009ا، م؛ العلدوا 2006م؛ عبدد الدرمحن؛   2005م؛ اودت، 2003م؛ قزاز، 1998
م؛ اليورجبي وعلي ودمد ودمدد،  2011م؛ معال، 2011حجاج واليورجبي ووحيش، 

 م( 2012
ارعاه الثاني ربط الكدذوق والكلقدي بدالعلوم اإلنسدانية مثدحت علد  الدنفس وعلد          

؛ جنداتي،  Morawski, 1974م؛ 1974اراكماع، فنجد أحبال دراسات مثحت )اريوم، 
م( يددثت عدن   2011القرشي وراعب ودنقدحت،  ؛ شقري وFeldman, 1987م؛ 1980
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احلداثة أبكعد عن املضامني اراكماعية والدرنية لغارة سادت يف القرا العيررن. والدذات  
البيررة كما هو معروف عنها ليست نزرهة ومقيمة للمبادئ األخالقيدة والفضدائحت لدد     

 ئمًا، بحت فيها أرضًا اجلانب السيء.املكلقي دا
من اانب آخر ني  لد  اجلمهور تقسي  الفن الكيييلي وتصدنيفه تبعدًا ألسدلوب    
املمارسة الفنية، وهذا بالوبع مل ر تي من فراغ، بحت ني  نكيجة املقدارت والقدراءات حدول    

اثرة يف الفن الكيييلي واحلداثي نقدده، وصدياتكه، باإلضدافة إىل ارعاهدات الفيرردة املد      
( يف هدذا السددياق أنده "أصددبح تقسدي  الفددن    15م، ص1991الفدن. وقددد أكدد )حسددن،   

األمرريددي احلدددرث إىل عدداملني عقيدددة امكمددع، وهمددا النزعددة إىل الواقعيددة والنزعددة إىل  
 الكجرردرة".

ربدو أا ما ذهب إليه الباحث هو يف جمملة نقد لفيدر تلقدي فندوا احلداثدة، ومدن      
اثة أضافت إىل الفير العلمي داولة اجلمع بني العل  والفن بدالرت   املنصف ذكر أا احلد

من تنافرهما يف كثري من املواضع، إر  أا فير احلداثة أخضدع حالدة الكلقدي واجلماليدات     
للبحث العلمي، وكثري من دراسات الكذوق احلداثية تناولت قضارا يف عدة اعاهات ومن 

 أبرزها:
 تناولت قراءات يف إححيدام عناصدر العمدحت الفدين يف     ارعاه األول الدراسات اليت

اجلانب الييلي مك ثرة بالفير والكصنيف األسلوبي بكقدر  قراءات يف سياقات ااكماعية، 
م؛ دمدد وراوردة،   1979وسياسية وصحفية وأكادميية، ومن هدذه الدراسدات )بهنسدي،    

م؛ 2009ا، م؛ العلدوا 2006م؛ عبدد الدرمحن؛   2005م؛ اودت، 2003م؛ قزاز، 1998
م؛ اليورجبي وعلي ودمد ودمدد،  2011م؛ معال، 2011حجاج واليورجبي ووحيش، 

 م( 2012
ارعاه الثاني ربط الكدذوق والكلقدي بدالعلوم اإلنسدانية مثدحت علد  الدنفس وعلد          

؛ جنداتي،  Morawski, 1974م؛ 1974اراكماع، فنجد أحبال دراسات مثحت )اريوم، 
م( يددثت عدن   2011القرشي وراعب ودنقدحت،  ؛ شقري وFeldman, 1987م؛ 1980
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 Aesthetic)عمليددات الكددذوق واإلدراا للبصددررات مثددحت: احلساسددية اجلماليددة      
Sensitivity) الكفضدديحت اجلمددالي ،(Aesthetic Preference) احليدد  اجلمددالي ،

(Aesthetic Judgment) الكجربة اجلمالية ،(Aesthetic Experiment) . 
ت اليت سعت إىل الكدنظري لكددررس الكدذوق وعلد  اجلمدال      ارعاه الثالث الدراسا
؛ DiBlasio, 1985؛ Greer, 1984؛ Smith, 1979ومددن هددذه الدراسددات ) 

Lanier, 1985 ؛Russell, 1986 ؛Hamblen, 1988 ؛Brown, 1993 ؛
؛ Frawley, 2013م؛ 2011م؛ منصدور وعسدير،   2007م؛ فضدحت،  2006اخلوالددة،  

Victoria, 2013.) 

 :(Post-Modernism)تلقي )املتذوق( يف فلسفة فنون ما بعد احلداثة أدوار امل

املكذوق من منظور ما بعد احلداثة ر ركولب واود حالة ارسكجابة للعمحت من قبحت 
املكلقي فيمين أا ريوا أت شخص مكلقي للعمحت ما بعد احلداثي، فاملكلقي هو اليدخص  

سدكقبال ونوعهدا، وندوع احلدواس     الذت رسكقبحت العمحت الفين بغض النظر عدن طررقدة ار  
املياركة يف ارسكقبال، ومياا اسكقبال العمحت الفين وطبيعة ذلك ارسكقبال. ورمبدا كثدرة   
حضور الصورة يف شكى اوانب احلياة اسكدعت دور الكلقي على دور الكذوق اليت كانت 
 سائدة يف احلداثة، حيث كاا حضور الصورة اليوم أكثدر مدن أت وقدتض مضدى بدحت رمبدا      
تغلبددت علددى النصددوص يف حيدداة الندداس، سدداعد علددى هددذا انكيددار وسددائط الكواصددحت 

إىل أا دور اللغدة   (Parsons, 1988)اراكماعي املخكلفة، وحول هذا أشدار بارسدونز   
والثقافة املسكخدمة يف األعمال الفنية أب أا راخذ دمحت اجلد؛ ألا احلدود بني الصدور  

، ويف فنوا ما بعد احلداثة، ر ميين عاهحت دور اللغة املرئية واللغة أصبحت تامضة حاليًا
والثقافة، فوسائحت اإلعالم املرئية واللغورة مهمة ألنها تثرت األعمال الفنية، والكفداعالت  
بينهما تزرد من أهمية األعمال الفنية، وعلى واه اخلصوص تلقي فنوا ما بعد احلداثدة،  

سري ذو أهمية أكثر بيثري اليوم وذلدك لفهد    والكفيري البصرت نفسه، ليس كافيًا ألا الكف
 وتلقي فنوا ما بعد احلداثة باملقارنة مع فنوا احلداثة.

والكفسري يف فنوا ما بعد احلداثة اهلادف إىل يقيدق امليداركة الفاعلدة بدني املكلقدي      
والعمحت الفين أعحت املكلقي يف ميادرن أخر  تري ميداا الفن، ويف هدذا مدا أشدارت إليده     

( يف أا تلقدي فندوا مدا بعدد     Ishizaki, & Wang, 2003إريديزاكي وواندغ )  دراسة 
روااه اآلا قضارا تسكدعي الكحقيق يف امكمع والثقافة والكاررخ، واليت تيارا يف أعمدال  
الفن، لذلك حنن حبااة إىل توورر الرتبية الفنية أو الكثقيدف بدالفن لك سدس القددرة علدى      

املواودة حاليًا يف العدرد من املواضيع خارج الفن، بغض يقيق وتفسري السياقات املعقدة 
النظر عن امال الكقليدت للفن، ومن ناحية أخر ، ف ننا نوااه أرضًا صعوبة الكحقيدق يف  
تلك الفيرة، وعلى واه اخلصوص، ف ننا نوااده ميديلة إنيداء مواضديع ميدرتكة مدع       

ة. وحدول هدذا السدياق أشدارت     احلفاظ على كياا كحت فرد وحرركه عاه املواضيع املخكلفد 
إىل أا الكلقي ِفي الفن املفاهيمي ر رركز  (Goldie & Schellekens, 2009)دراسة 

على اخلاصية اجلمالية بقدر الرتكيز على الفيرة اليت قد تكحقق رحقًا، وهو مجال احلجدة  
اجلمدال يف   الفلسفية الصحيحة اليت تقود ِفي املقام األول إىل توورر تلك احلجة. مبعنى أا

فنوا ما بعد احلداثة ر ررتبط باجلانب الييلي فقط بقدر ارتباطه باألفيار واملفاهي ، بدحت  
 أا اجلانب اجلمالي الييلي ليس هدفًا أساسيًا.

ولفه  عملية الكذوق أو الكلقي رعرف الباحثوا طررقة فيلدماا، وطررقة إندرسوا 
الفدن وختضدعه للمعيارردة العلميدة،     وتريها من طرق احلداثة الديت تكنداول تدذوق ونقدد     

صحيح أا هذه الورق تكناول املضامني إىل اوار الييحت، ولين رك  تنداول املضدموا يف   
نواق الييحت، فال ركعد  الكحليحت والكفسري الدرلة والرمز... ولفه  الفيدر الكدذوقي يف   
فير مدا بعدد احلداثدة سدوف رعدرض الباحدث مثداًر وهدو اسدكعراض نظرردة بارسدونز            

(Parsons, 1987)   الكنمورة بييحت بسيط، والذت أشار فيها إىل أا هناا مخسة مراحدحت
 تنمورة لكحقيق الكوور اجلمالي وفق فير ما بعد احلداثة وهذه املراححت كالكالي:

، وفيها رع  املكلقي عن املكعة والفرح (favoritism)املرحلة األوىل هي: املفاضلة 
من خالل عرض ميداعره الداخليدة عداه املوضدوعات      احلدسي عاه أت عمحت فين تقرربًا

بوررقكه اخلاصة. وتكوور املفاضلة بييحت كبري مع تقدم عمر املكلقي مدن الوفولدة وحكدى    
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والكفسري يف فنوا ما بعد احلداثة اهلادف إىل يقيدق امليداركة الفاعلدة بدني املكلقدي      
والعمحت الفين أعحت املكلقي يف ميادرن أخر  تري ميداا الفن، ويف هدذا مدا أشدارت إليده     

( يف أا تلقدي فندوا مدا بعدد     Ishizaki, & Wang, 2003إريديزاكي وواندغ )  دراسة 
روااه اآلا قضارا تسكدعي الكحقيق يف امكمع والثقافة والكاررخ، واليت تيارا يف أعمدال  
الفن، لذلك حنن حبااة إىل توورر الرتبية الفنية أو الكثقيدف بدالفن لك سدس القددرة علدى      

املواودة حاليًا يف العدرد من املواضيع خارج الفن، بغض يقيق وتفسري السياقات املعقدة 
النظر عن امال الكقليدت للفن، ومن ناحية أخر ، ف ننا نوااه أرضًا صعوبة الكحقيدق يف  
تلك الفيرة، وعلى واه اخلصوص، ف ننا نوااده ميديلة إنيداء مواضديع ميدرتكة مدع       

ة. وحدول هدذا السدياق أشدارت     احلفاظ على كياا كحت فرد وحرركه عاه املواضيع املخكلفد 
إىل أا الكلقي ِفي الفن املفاهيمي ر رركز  (Goldie & Schellekens, 2009)دراسة 

على اخلاصية اجلمالية بقدر الرتكيز على الفيرة اليت قد تكحقق رحقًا، وهو مجال احلجدة  
اجلمدال يف   الفلسفية الصحيحة اليت تقود ِفي املقام األول إىل توورر تلك احلجة. مبعنى أا

فنوا ما بعد احلداثة ر ررتبط باجلانب الييلي فقط بقدر ارتباطه باألفيار واملفاهي ، بدحت  
 أا اجلانب اجلمالي الييلي ليس هدفًا أساسيًا.

ولفه  عملية الكذوق أو الكلقي رعرف الباحثوا طررقة فيلدماا، وطررقة إندرسوا 
الفدن وختضدعه للمعيارردة العلميدة،     وتريها من طرق احلداثة الديت تكنداول تدذوق ونقدد     

صحيح أا هذه الورق تكناول املضامني إىل اوار الييحت، ولين رك  تنداول املضدموا يف   
نواق الييحت، فال ركعد  الكحليحت والكفسري الدرلة والرمز... ولفه  الفيدر الكدذوقي يف   
فير مدا بعدد احلداثدة سدوف رعدرض الباحدث مثداًر وهدو اسدكعراض نظرردة بارسدونز            

(Parsons, 1987)   الكنمورة بييحت بسيط، والذت أشار فيها إىل أا هناا مخسة مراحدحت
 تنمورة لكحقيق الكوور اجلمالي وفق فير ما بعد احلداثة وهذه املراححت كالكالي:

، وفيها رع  املكلقي عن املكعة والفرح (favoritism)املرحلة األوىل هي: املفاضلة 
من خالل عرض ميداعره الداخليدة عداه املوضدوعات      احلدسي عاه أت عمحت فين تقرربًا

بوررقكه اخلاصة. وتكوور املفاضلة بييحت كبري مع تقدم عمر املكلقي مدن الوفولدة وحكدى    
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، وتالبدًا  (beauty and realism)اليباب. أما املرحلة الثانية فهي: احل سدن والواقعيدة   
ألعمال إما ُتعكمد على مدد   العدرد من املكلقني خصوصًا األطفال لدره  طررقة لكقيي  ا

قربها من الواقع، فكسمى واقعية، أو رك  اسكحسانها لسبب ما فكيوا األشياء حسنة. ومع 
عام، ربدأ عند املكلقي انكقال حالة الكوور اجلمالي من فدرتة   12الكقدم يف العمر بدء بعمر 

فض هدذه املرحلدة   كونها ملزمة باجلمال والواقعية إىل فرتة ارهكمام بالكعبري، حيدث تدنخ  
 %70وتزرد املرحلة اليت بعدها، وهذا مسكمر حكى سنة مكقدمة، حيث رنكمدي أكثدر مدن    

 من طالب اجلامعات إىل الكعبري. 
، ما رع  عنه يف هدذه  (expressiveness)يف حني أا املرحلة الثالثة هي: الكعبري 

ت، حيدث رضداف إىل   املرحلة هو أكثر أهمية من اإلعجاب باحل سن املواود يف املوضوعا
ذلك الكعبري عن اربكيار واألصالة واملياعر العميقة يف العمحت الفين اليت تعد دحت تقددرر  

، (form and style)كبري يف هذه املرحلة. املرحلدة الرابعدة هدي: اليديحت واألسدلوب      
حيث رعك اا مهماا ورك  توسيع تفسري املعداني املعربدة حوهلمدا. وقدد أشدارت دراسدة       

( أا الوالب اليابانيني مل  ققوا تقدم، Ishizaki, & Wang, 2003ي ووانغ )إرييزاك
خصوصًا يف الصف اخلامس والسابع، فل  رك  مناقية العناصدر املرسدومة بقددر الكعدبري     
عنها، ويف مقابحت تقدم الوالب يف الوررات املكحدة األمررييدة يف دراسدة مقارندة. وهدذا     

يف أا ثقافة املكلقني يف البالد الديت نيد ت فيهدا احلداثدة      راكد ما ذهب إليه الباحث سابقًا
ختكلف عن تريها يف فهمه  ألعمال احلداثة، صحيح احلدرث عن ما بعد احلداثة، وليدن  
هذه املرحلة يدردًا تكبنى مناقية الييحت واألسلوبية. وكانت املرحلة اخلامسة هي: احلي  

ي على املفاهي  والقي  الكقليدرة يف ، و ي  املكلق(autonomous judgment)الذاتي 
األعمال الفنية، وختكلف أحيامه  وفقًا للحارت واملراححت الكارخيية للعمحت الفين ويكداج  

 دائمًا إىل تعدرحت يف ضوء الظروف املعاصرة.
 ;Efland ; Freedman)ويف سياق آخر أشار كًلا من إفالند وفرردماا وسكور 

Stuhr, 1996)  رركز على الكعبري عن الذات مع الرتكيز على األصدالة  أا الكذوق الفين
واإلبداع الذت رعد إرثا واردًا من احلداثة، إر  أنه من الضرورت أا ميكلدك املكلقدي لفهد     

فنوا ما بعد احلداثة مهارة إأاد السياقات الفنية، وتوعية جمكمع املكلقني، حيث أصبح من 
ة إىل أنده بددًر مدن الرتكيدز علدى اليديحت       مسات تذوق فنوا ما بعدد احلداثدة، باإلضداف   

واألسلوب املكوارل من احلداثة مت تعدرحت الكفسريات مدن خدالل السدياقات الفنيدة مثدحت      
تاررخ الفن والثقافة والكقاليد، حيث رك  يقيق تفسريات األعمال ااكماعيًا يف "جمكمع من 

ندوا اجلميلدة   املياهدرن"، وركحقق ذلك من خالل مدنهج رضدمن وادود عالقدة بدني الف     
والثقافة، وقبول الصراع الثقايف، والكفسريات املكعددة، وهو املعروف مبدا بعدد احلداثدة يف    

 الرتبية الفنية وتعلي  الفنوا.
ورالحظ الباحث تركيز ما بعد احلداثدة علدى ضدرورة تعزردز تفسدري املعداني مدن        

العمحت الفدين وفدق   واهات نظر خمكلفة من أاحت مواءمكها مع نهج ما بعد احلداثة، فكذوق 
فير ما بعد احلداثة هو واهات نظدر خمكلفدة مدن الدنظ  اراكماعيدة والثقافدة واللغدات        
والعادات واألفيار، وتكناول أعمال الفن كمنكج مكيامدحت دوا تصدنيف إىل فندوا مجيلدة     
وفنوا تيييلياة وفنوا أدائية فالفن املعاصر ميين أا أمع بني هذه العناصر كلها يف عمحت 

، وهناا جمموعة واسعة من الورق لوصدول املكلقدي إىل الدوعي واككيداف املعداني      واحد
ألعمال الفن املعاصر، ليس فقط من خدالل يليدحت العناصدر الفنيدة مجاليدًا، وإمندا أرضدًا        
الكحقق من السياق الكارخيي وبيوة امكمع يف سياقات خمكلفة حكى اليعيب منها والذت كاا 

 منبوذًا يف فير احلداثة.
لقد أصبح املكلقي ر  كاج وسيوًا ليرح املعاني واألفيار كما هدو دور الناقدد يف   
فير احلداثة، ف صبح املكلقي يف ذات الوقت ناقدًا ودلاًل ومسكعلمًا ملفردات وكياا العمحت 
الفين املعاصر، اسكنادًا إىل خ اته حول الفن املعاصدر، فيخلدق املكلقدي مدن خدالل هدذه       

يوًا حول الفن، وتعك  هذه العملية كما أشارت عددًا مدن الدراسدات   اخللفيات سردا بس
(Weil, 1994; Stout, 1997; Ishizaki, & Wang, 2003   أساسدًا  اولدة )

 الكحقيق يف واهة تلقي فنوا ما بعد احلداثة من واهات نظر مكعددة.
مثدحت اليابداا   لقد يولت برامج تعلي  الفن ومناهج الرتبية الفينة يف الدول املكقدمة 

والوررات املكحدة األمرريية واليت وعت يف وقت مبير أا فيدر احلداثدة ر خيددم تلقدي     
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قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

فنوا ما بعد احلداثة مهارة إأاد السياقات الفنية، وتوعية جمكمع املكلقني، حيث أصبح من 
ة إىل أنده بددًر مدن الرتكيدز علدى اليديحت       مسات تذوق فنوا ما بعدد احلداثدة، باإلضداف   

واألسلوب املكوارل من احلداثة مت تعدرحت الكفسريات مدن خدالل السدياقات الفنيدة مثدحت      
تاررخ الفن والثقافة والكقاليد، حيث رك  يقيق تفسريات األعمال ااكماعيًا يف "جمكمع من 

ندوا اجلميلدة   املياهدرن"، وركحقق ذلك من خالل مدنهج رضدمن وادود عالقدة بدني الف     
والثقافة، وقبول الصراع الثقايف، والكفسريات املكعددة، وهو املعروف مبدا بعدد احلداثدة يف    

 الرتبية الفنية وتعلي  الفنوا.
ورالحظ الباحث تركيز ما بعد احلداثدة علدى ضدرورة تعزردز تفسدري املعداني مدن        

العمحت الفدين وفدق   واهات نظر خمكلفة من أاحت مواءمكها مع نهج ما بعد احلداثة، فكذوق 
فير ما بعد احلداثة هو واهات نظدر خمكلفدة مدن الدنظ  اراكماعيدة والثقافدة واللغدات        
والعادات واألفيار، وتكناول أعمال الفن كمنكج مكيامدحت دوا تصدنيف إىل فندوا مجيلدة     
وفنوا تيييلياة وفنوا أدائية فالفن املعاصر ميين أا أمع بني هذه العناصر كلها يف عمحت 

، وهناا جمموعة واسعة من الورق لوصدول املكلقدي إىل الدوعي واككيداف املعداني      واحد
ألعمال الفن املعاصر، ليس فقط من خدالل يليدحت العناصدر الفنيدة مجاليدًا، وإمندا أرضدًا        
الكحقق من السياق الكارخيي وبيوة امكمع يف سياقات خمكلفة حكى اليعيب منها والذت كاا 

 منبوذًا يف فير احلداثة.
لقد أصبح املكلقي ر  كاج وسيوًا ليرح املعاني واألفيار كما هدو دور الناقدد يف   
فير احلداثة، ف صبح املكلقي يف ذات الوقت ناقدًا ودلاًل ومسكعلمًا ملفردات وكياا العمحت 
الفين املعاصر، اسكنادًا إىل خ اته حول الفن املعاصدر، فيخلدق املكلقدي مدن خدالل هدذه       

يوًا حول الفن، وتعك  هذه العملية كما أشارت عددًا مدن الدراسدات   اخللفيات سردا بس
(Weil, 1994; Stout, 1997; Ishizaki, & Wang, 2003   أساسدًا  اولدة )

 الكحقيق يف واهة تلقي فنوا ما بعد احلداثة من واهات نظر مكعددة.
مثدحت اليابداا   لقد يولت برامج تعلي  الفن ومناهج الرتبية الفينة يف الدول املكقدمة 

والوررات املكحدة األمرريية واليت وعت يف وقت مبير أا فيدر احلداثدة ر خيددم تلقدي     
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أعمال الفن واقكصار الكذوق على يليحت العناصدر واألسدلوبية، إىل املدنهج الدذت رعكمدد      
على الثقافة البصررة، ألنه رناقش الفن من خالل موضوعات بعيدة عن موضوعات الفن 

تدمج القضارا الراهنة مع الثقافدة البصدررة، وردك  الكعامدحت مدع خمكلدف        الكقليدت، حيث
املوضوعات ذات الصلة بامكمع احلالي مبدا يف ذلدك املعلومدات، والرعاردة اراكماعيدة،      
والكفاه  الدولي، والبيوة، وحقوق اإلنساا، وتقدر  مثحت هدذه املوضدوعات بقدوة. كمدا     

( أنه قد ركحول املكلقني Ishizaki, & Wang, 2003أشارت دراسة إرييزاكي ووانغ )
من ارهكمام اليددرد بدالكعبري عدن العناصدر اليديلية واألسدلوبية نكيجدة للحداثدة، إىل         
مهارات مكقدمة يف السياقات الفنية والدررت الضمنية، ورزرد ووعديه  ا ددود املكد ثر    

ودورر بدرامج الكثقيدف    بقيود احلداثة، ومن الوسائحت احلالية والفعالة لقهر هدذه القضدية ت  
ومناهج الرتبية الفنية من خالل الدراسات الكياملية )امليرتكة مدع املدواد األخدر ( ألا    
الدراسات الكياملية نفسها تهددف إىل حدحت ميداكحت امكمدع والثقافدة مدن خدالل زردادة         

 الوعي. 

 التحوالت يف أدوار املتلقي بني فنون احلداثة/ما بعد احلداثة:

لسابق توسعت قضارا الكلقي يف فنوا ما بعد احلداثدة، لكيدمحت   من خالل العرض ا
عالوة على ارهكمام بييحت وتفسري املضموا يف حدود اليديحت ودرلكده إىل رؤردة أكثدر     
توسعًا، فل  تعد موضوعات تذوق الفدن تقليدردة بدحت ميدرتكة مدع موضدوعات أخدر         

سكعالم يف شدكى اواندب   لكيوا عملية الكلقي بذلك عملية فيررة تسكثري املكذوق حنو ار
احلياة وعدم ارقكصار على اسدكقراء تداررخ الفدن والثقافدة الفنيدة املرتبودة بده، وبدذلك         
توسعت ميادرن الثقافة الفنية مرتبوة بييحت فاعحت مع القضدارا واهلمدوم املعاصدرة والديت     

حلداثة تنحو حنو امكمع وما راثر يف اليارع العام، وبذلك أصبح املكلقي يف فنوا ما بعد ا
هو الناقد، عالوة على أا هناا أعمال فنية يف فنوا ما بعد احلداثة تكولب مياركة املكلقي 
يف العمحت الفين، خبالف ما هو معروف عن أعمال الفن احلداثية اليت ريدوا فيهدا املكلقدي    

 خارج العمحت الفين، وبهذا ريوا املكلقي فناانًا مياركًا يف العمحت الفين. 

 ,Leder, Belke, Oeberst)ذكددر ردر وآخددروا   وعددالوة علددى ذلددك 
Augustin, 2004, p. 490)" :     نظدر ا  ربدو أا هنداا أزمدة يف اسدكقبال الفدن املعاصدر

" وربدو هدذا مقبدوًر لدد  الباحدث فمدن خدالل       إلدخال الفيدرو وماخر ا يف جمال الورب
الفن يف فنوا ما اراكماعي ونظرًا لسووة الصورة يف العامل الكقين خرج  وسائط الكواصحت

بعد احلداثة من صارت ومعارض وبيناليات ومكاحف الفنوا إىل املكلقي يف صور خمكلفة، 
أما من خالل وسائط الكواصحت اراكماعي أو مهراانات الفنوا، أو املعارض املفكوحدة،  
أو امليادرن العامدة أو املعدارض واملكداحف ارفرتاضدية... بدحت أصدبحت أعمدال الفندوا         

 فعاليات اراكماعية املخكلفة يف خمكلف أحناء العامل. مصاحبة لل
بييحت آخر ُرالحظ أا الكذوق الفين ررتبط بييحت كبري مبعويات العصر من ناحية، 
والثقافة امكمعية من ناحية أخر ، وفرض سووة فن على فن آخر تري مقبدول يف الفيدر   

مع تيوا أكثدر قربدًا وتعاطفدًا    املعاصر، وربدو أا األعمال الفنية اليت تيوا من رح  امك
للمكلقني يف تلك الثقافة أكثر من تريها، على الرت  من كوا بعض الفناانني العدرب قدد   
يظى أعماهل  بنوع من الكقدرر يف خارج بلدانه ، وقد رعود ذلك لعدة أسباب سيذكرها 

ي مثحت الباحث لكيوا مبثابة مواضيع حبث أب الكحقق من دقكها من خالل البحث العلم
قلة الرعارة الفنية العربية للفن املعاصدر، وحصدر املسدابقات الفنيدة فقدط لصدا  فندوا        
احلداثة، وضعف سوق الفن العربي والكسورق له، واسكغالل أردولوايات الفنااا العربي 
لكحقيق مياسدب ثقافيدة أو ااكماعيدة أو سياسدية ل)خدر )الراعدي(، وضدعف الكغويدة         

يداا الفنوا، وقلة الُنقاد مقارنة باحلراا الكيييلي املعاصدر. أو قدد   اإلعالمية العربية يف م
تيوا ألسباب أخر  مثحت أا الفن املعاصر أصبح عامليًا رك  تناقله ع  وسدائط الكواصدحت   
العاملية، وأا قضارا الفن املعاصر تالبًا ما تيوا عاملية، أو نظرًا رنفكاح الثقافات األخر  

 يت قد ختضع إىل مزردض من الكمحيص من قبحت املكلقي اآلخر...على ثقافكنا العربية، ال
الكلقي مس لة نسبية ترتبط بييحت كبري خب ات الفرد، وراثر يف الوعي الفين العدرد 
من العوامحت فالثقافة البصررة ويليحت الرموز ودررتها الضدمنية والظاهرردة الديت خلفهدا     

ورة كافية، أرضًا من األمور اليت من املهد   فير احلداثة ر ريفي لقراءة العمحت وتذوقه بص
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 ,Leder, Belke, Oeberst)ذكددر ردر وآخددروا   وعددالوة علددى ذلددك 
Augustin, 2004, p. 490)" :     نظدر ا  ربدو أا هنداا أزمدة يف اسدكقبال الفدن املعاصدر

" وربدو هدذا مقبدوًر لدد  الباحدث فمدن خدالل       إلدخال الفيدرو وماخر ا يف جمال الورب
الفن يف فنوا ما اراكماعي ونظرًا لسووة الصورة يف العامل الكقين خرج  وسائط الكواصحت

بعد احلداثة من صارت ومعارض وبيناليات ومكاحف الفنوا إىل املكلقي يف صور خمكلفة، 
أما من خالل وسائط الكواصحت اراكماعي أو مهراانات الفنوا، أو املعارض املفكوحدة،  
أو امليادرن العامدة أو املعدارض واملكداحف ارفرتاضدية... بدحت أصدبحت أعمدال الفندوا         

 فعاليات اراكماعية املخكلفة يف خمكلف أحناء العامل. مصاحبة لل
بييحت آخر ُرالحظ أا الكذوق الفين ررتبط بييحت كبري مبعويات العصر من ناحية، 
والثقافة امكمعية من ناحية أخر ، وفرض سووة فن على فن آخر تري مقبدول يف الفيدر   

مع تيوا أكثدر قربدًا وتعاطفدًا    املعاصر، وربدو أا األعمال الفنية اليت تيوا من رح  امك
للمكلقني يف تلك الثقافة أكثر من تريها، على الرت  من كوا بعض الفناانني العدرب قدد   
يظى أعماهل  بنوع من الكقدرر يف خارج بلدانه ، وقد رعود ذلك لعدة أسباب سيذكرها 

ي مثحت الباحث لكيوا مبثابة مواضيع حبث أب الكحقق من دقكها من خالل البحث العلم
قلة الرعارة الفنية العربية للفن املعاصدر، وحصدر املسدابقات الفنيدة فقدط لصدا  فندوا        
احلداثة، وضعف سوق الفن العربي والكسورق له، واسكغالل أردولوايات الفنااا العربي 
لكحقيق مياسدب ثقافيدة أو ااكماعيدة أو سياسدية ل)خدر )الراعدي(، وضدعف الكغويدة         

يداا الفنوا، وقلة الُنقاد مقارنة باحلراا الكيييلي املعاصدر. أو قدد   اإلعالمية العربية يف م
تيوا ألسباب أخر  مثحت أا الفن املعاصر أصبح عامليًا رك  تناقله ع  وسدائط الكواصدحت   
العاملية، وأا قضارا الفن املعاصر تالبًا ما تيوا عاملية، أو نظرًا رنفكاح الثقافات األخر  

 يت قد ختضع إىل مزردض من الكمحيص من قبحت املكلقي اآلخر...على ثقافكنا العربية، ال
الكلقي مس لة نسبية ترتبط بييحت كبري خب ات الفرد، وراثر يف الوعي الفين العدرد 
من العوامحت فالثقافة البصررة ويليحت الرموز ودررتها الضدمنية والظاهرردة الديت خلفهدا     

ورة كافية، أرضًا من األمور اليت من املهد   فير احلداثة ر ريفي لقراءة العمحت وتذوقه بص
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أا تاخذ بعني ارعكبار أنه رسكحيحت أا نعزل خ ات املكلقدي عدن جمكمعده، لدذا للكدذوق      
املعاصر يف فنوا ما بعد احلداثة خاصية ااكماعية وفردرة مرتبوة بييحت كبري علدى مدد    

 انفكاحه على الثقافات األخر ، والكعددرة يف الورح والكلقي.
عد املعاصر ِفي الكذوق ركولب تزامن املكلقي مع األحدال احلالية، سواء كاندت  الب

فيررة أو ااكماعية أو سياسية أو اقكصادرة... وبيديحت أفضدحت فقدد أطلدق عليهدا )عبدد       
م( امليونات أو العوامحت األساسية لعل  الكدذوق، ومنهدا عوامدحت فلسدفية     2006الرمحن، 

تبط بالفرد ووسدوه اراكمداعي، وعوامدحت فنيدة     كقضارا اجلمال، وعوامحت سييولواية تر
ترتبط ب عمال اْلَفّن. إر  أا ارهكمام باجلوانب اجلمالية والييلية ر يكحت امليانة األعلدى  
يف فنوا ما بعد احلداثة مقارنة بالسياقات الثقافية للعمحت الفين، واملوضوعات العاملية الديت  

  خمكلف أحناء العامل. ركيارا فيها معظ  امكمع ومكلقني الفن يف
تناولت واهات النظر املوروحة تلقي الفنوا يف فير احلداثة بناء  على اهكمامدات  
مكعددة، منها ما ررتبط بيونه عملية إدراا حسي، ومنها ما رعرفه بلحظدات الك مدحت، ويف   
حني أا البعض اآلخر وصفها كعملية سلوكية ترتبط بعل  اجلمال، وقد تقاربت واهات 

حول أبعاد الكذوق الفين باعكباره نياط ميين الوثوق بده لكعزردز املدورول الثقدايف      النظر
واحلضارت، ومساهمكه ِفي تيورن وإنياء ثقافة فنية يدل تيامحت ِفي شخصدية املكلقدي.   
ِفي حني أا الرؤ  املوروحة اليوم حول الكلقدي تنوعدت ومل تقكصدر بربوهدا بالكجدردد،      

لثقافية حنو فاعلية املكدذوق وعدرض حدسده وتعاطفده مدع      وارنيغال يف موضوع اهلورة ا
العمحت الفين كما يف فنوا احلداثة بحت وميارككه أرضًا كجزء من امليدروع الفدين املعاصدر،    
وهذا مينح املكذوق مساحة أك  من الفاعلية واملياركة يف جمكمع رسمح مبساحة أك  للفرد 

يدة بوررقدة تكسد  بالكلقائيدة والعفوردة      يف ظحت جمكمعه للكعبري عدن آراءه وميداعره الداخل  
 بوررقة ختكلف عن الكقنني العلمي واملعياررة ألسس وعناصر العمحت الذت ورثكه احلداثة.

من اانب آخر رر  الباحدث أا وسدائحت اإلعدالم تلعدب دور بدارز ِفدي تيدييحت        
دور ِفي  املالمح العامة للذوق العام اليوم، على ترار ما كاا لألسرة والرتبية وامكمع من

بلورة الفير الكذوقي العام يف فرتة احلداثة. وعليه رنبغي أا تيارا احليومات ِفي تيجيع 
ال امج اإلعالمية املواهة والعرضية ِفي بث وترورج الثقافة الفنية امكمعية األصيلة، اليت 
تعكز برتال األاداد وتكماشدى مدع الثقافدة العامليدة ِفدي قوالدب ر ربدت بصدلة لكصدادم          
احلضارات وتقبحت يف الوقت نفسه بالكعددرة، وميين أا ريوا ذلدك مدن خدالل ميداركة     
جمموعة من املخكصني ِفي إعداد مثدحت هدذه الد امج، مدن خدالل مناقيدة ميداررع فنيدة         
معاصرة بوررقة ترتبط ارتباطًا وثيقدًا باحلضدارة اإلسدالمية وتعيدد صدياتكها بوررقدة قدد        

الثقافدة البصدررة للمكلقدي اليدوم. لدذلك ربددو أا       رساعد بييحت الي ِفي تيورن ماهيدة  
األحبال املسكقبلية، واملياررع وال امج املنظمة، واليت ترتيز على هذه ا اور؛ تعد مفيدة 

 ادًا.

 املنهجية العلمية املتبعة يف الدراسة )اجلانب اإلجرائي(

 مْنهج الدِّراسة َوخطواتها، وجمتمعها وعينتها:

راسة ف ا املنهج املسكخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي اتساقًا مع طبيعة الد
إىل اوار املنهج الكجرريب، حيث اسكخدم املنهج الوصفي يف بناء اإلطدار اخلداص مبقارندة    
فنوا احلداثة وفنوا ما بعد احلداثة كما مت يف بداردة هدذه الدراسدة، كمدا اسدُكخدم أرضدًا       

أما املنهج الكجرريب فهو رعكمد يف األساس علدى   داخحت ال نامج املقدم يف عربة الدراسة.
الكجربة العلمية اا ركيح فرص عمليدة ملعرفدة احلقدائق وسدن القدوانني عدن طرردق هدذه         

 الكجارب. 
م( املنهج 2003م؛ عبد اهلادت، 1998م؛ خليفة، 1998وقد عراف كاًل مضن )بدر، 

أو الواقدع )موضدوع    الكجرريب ب نده تغدري مكعمدد ومضدبوط لليدروط ا دددة للظداهرة       
للدراسة(، ومالحظة ما رنكج عدن هدذا الكغديري مدن آثدار يف هدذا الواقدع والظداهرة، أو         
مالحظة تك  يت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض ومعرفدة العالقدة السدببية، ورقصدد     
بالظروف املضبوطة إدخال املكغري الكجرريب إىل الواقع وضبط ت ثري املكغريات األخدر ...  
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بلورة الفير الكذوقي العام يف فرتة احلداثة. وعليه رنبغي أا تيارا احليومات ِفي تيجيع 
ال امج اإلعالمية املواهة والعرضية ِفي بث وترورج الثقافة الفنية امكمعية األصيلة، اليت 
تعكز برتال األاداد وتكماشدى مدع الثقافدة العامليدة ِفدي قوالدب ر ربدت بصدلة لكصدادم          
احلضارات وتقبحت يف الوقت نفسه بالكعددرة، وميين أا ريوا ذلدك مدن خدالل ميداركة     
جمموعة من املخكصني ِفي إعداد مثدحت هدذه الد امج، مدن خدالل مناقيدة ميداررع فنيدة         
معاصرة بوررقة ترتبط ارتباطًا وثيقدًا باحلضدارة اإلسدالمية وتعيدد صدياتكها بوررقدة قدد        

الثقافدة البصدررة للمكلقدي اليدوم. لدذلك ربددو أا       رساعد بييحت الي ِفي تيورن ماهيدة  
األحبال املسكقبلية، واملياررع وال امج املنظمة، واليت ترتيز على هذه ا اور؛ تعد مفيدة 

 ادًا.

 املنهجية العلمية املتبعة يف الدراسة )اجلانب اإلجرائي(

 مْنهج الدِّراسة َوخطواتها، وجمتمعها وعينتها:

راسة ف ا املنهج املسكخدم يف هذه الدراسة هو املنهج الوصفي اتساقًا مع طبيعة الد
إىل اوار املنهج الكجرريب، حيث اسكخدم املنهج الوصفي يف بناء اإلطدار اخلداص مبقارندة    
فنوا احلداثة وفنوا ما بعد احلداثة كما مت يف بداردة هدذه الدراسدة، كمدا اسدُكخدم أرضدًا       

أما املنهج الكجرريب فهو رعكمد يف األساس علدى   داخحت ال نامج املقدم يف عربة الدراسة.
الكجربة العلمية اا ركيح فرص عمليدة ملعرفدة احلقدائق وسدن القدوانني عدن طرردق هدذه         

 الكجارب. 
م( املنهج 2003م؛ عبد اهلادت، 1998م؛ خليفة، 1998وقد عراف كاًل مضن )بدر، 

أو الواقدع )موضدوع    الكجرريب ب نده تغدري مكعمدد ومضدبوط لليدروط ا دددة للظداهرة       
للدراسة(، ومالحظة ما رنكج عدن هدذا الكغديري مدن آثدار يف هدذا الواقدع والظداهرة، أو         
مالحظة تك  يت ظروف مضبوطة إلثبات الفروض ومعرفدة العالقدة السدببية، ورقصدد     
بالظروف املضبوطة إدخال املكغري الكجرريب إىل الواقع وضبط ت ثري املكغريات األخدر ...  
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خر  ميين تعررفه على النحو الكالي: اسكخدام الكجربة يف إثبات الفدروض، أو  وبعبارة أ
 إثبات الفروض عن طررق الكجررب. 

ونظرًا لك ثر العامحت الكابع بعوامحت مكعددة تري العامحت الكجدرريب، ر بدد مدن ضدبط     
الكدابع  هذه العوامحت وإتاحة امال للمكغري الكجرريب )ال نامج( وحده بالك ثري على املدكغري  

)الثقافة الفنية(، ورك ثر املكغري الكابع خبصائص األفراد الدذت عدر  علديه  الكجربدة لدذا      
 " من خالل الكالي:ضبط املكغرياتأار  الباحث بعض اإلاراءات البحثية اليفيلة بد "

: فقدد طلدب الباحدث مدن املسدكجيبني )عيندة الدراسدة( عددم         أ. عزل املدكغريات 
ج تثقيفية يف الفن، أو قراءة ككب مكخصصة أو مقارت نقدردة،  ارلكحاق بدورات أو برام

خالل فرتة الكجربة، وتعهد املسكجيبوا بذلك. ففي الكجربة البحثيدة مت اسدكخدام اخكبدار    
ن خدالل املالحظدة ويدت    رهدف لقياس الكوور احلادل يف املسكجيبني )عينة الدراسة( م

ظروف مسيور عليها. والكجربة مبعناها العام، هي ال نامج الكجرريب وارخكبار املرتبط بها 
بهدف قياس توور الثقافة الفنية لد  الفنااا، وهذا ال نامج  كدوت علدى خد ة ردراد أا     

هرة )الثقافدة  ريكسبها ورعييها الفنااا وتنعيس على ثقافكه الفنية، مع مالحظة هدذه الظدا  
الفنية( قبحت القيام بالكجربدة وبعدد تعدرلدها عدن طرردق بعدض الظدروف الديت رصدونعها          

 الباحث.
وبييحت تفصيلي تكمثحت أداة الدراسة يف اخكبدار اسدُكخدم مدرتني )قبلدي وبعددت(      
داخحت الكجربة، ويف الوقت ذاته مت بناء برنامج عرريب صممه الباحث، وقد مت ييي  األداة 

وسي تي الكفصحت عنهما رحقًا. وبعد ذلك مت النزول للميداا وإاراء الدراسدة   وال نامج
للكعرف على الثقافة الفنية احلالية لد  الفنااا الكيييلي العربي حدول احلداثدة ومدا بعدد     
احلداثة من خالل أداة الدراسة )ارخكبار القبلي(، ث  تقددر  ال ندامج الكجدرريب ا يد      

لفنية وتبياا الكحول بني مفهوم فنوا احلداثة وفنوا ما بعد احلداثة يف لكوورر هذه الثقافة ا
أدوار املكلقي، والك كد من فاعليكه من خالل تيرار أداة الدراسة )ارخكبدار السدابق وهندا    

 ريوا بعدرًا(.

: من خالل يدرد الكصمي  الكجرريب املكبع يف هدذه الدراسدة،   ب. تثبيت املكغريات
م؛ خليفدة،  1998امموعة الواحدة، والذت وصفه كاًل من )بددر،   وقد اسُكخدم أسلوب

م( على أنه رسكخدم جمموعة واحدة فقط، تكّعرض رخكبدار  2003م؛ عبد اهلادت، 1998
قبلي ملعرفة حالكها قبحت إدخال املكغري الكجرريب، ثد  نّعرضدها للمدكغري ونقدوم بعدد ذلدك       

موعدة رعدود إىل ارخكبداررن القبلدي     ب اراء اخكبدار بعددت، فييدوا الفدرق يف نكدائج ام     
 والبعدت وناعًا عن ت ثره باملكغري الكجرريب. 

واسكخدام أسلوب امموعة الواحدة،  قق الكيافا بدني أفدراد امموعدة الضدابوة     
والكجرربية، ألنها جمموعدة واحددة يمدحت نفدس اخلصدائص مدن حيدث )العمدر، اخلد ة          

..(. وليي رضمن الباحث أنه ر روادد مداثر تدابع    واملمارسة الفنية، املسكو  الكعليمي.
راثر على الكجربة قام بكثبيت مجيع الكغريات املاثرة، ألا امموعة الكجرربية رباثحت امموعة 
الضابوة وما راثر على إحد  امموعكني راثر على األخر ، ف ذا أضاف الباحث املدكغري  

يدث قددم مموعدة )الفنادانني الكيدييليني      الكجرريب فهذا مييز امموعة الكجرربيدة فقدط. ح  
الذكور واإلنال من الوطن العربي(، وامليرتكني يف عربة الدراسة احلالية؛ )اخكبار قبلي( 
ملعرفة الثقافة الفنية املرتبوة ب دراا دور املكلقي يف كاًل من فنوا احلداثدة وفندوا مدا بعدد     

  ال ندامج الكجدرريب الدذت صدممه     احلداثة، ومت تسجيحت اسكجاباته ، وبعد ذلك مت تقدر
الباحث، ملعرفة أثره وقدرته يف يقيق الكغري املولوب وهو تودورر هدذه الثقافدة، والدذت     
ررتب يف معرفة أثره وبعد ذلك رقديس اسدكجابة افدراد امموعدة للمدرة الثانيدة )اخكبدار        

ض انها ترادع  بعدت(، ف ذا واد اا هناا فروقًا اوهررة يف نكائج القياس يف املرتني رفرت
 إىل املكغري الكجرريب )ال نامج الكجرريب(.

: اسكخدم الباحث هذا األسلوب من الضبط ج. الكحي  يف مقدار املكغري الكجرريب
عن طررق تقدر  كمية أو مقدار معني من املكغري الكجرريب، ث  رزردد مدن هدذا املقددار أو     

الكدابع، ومت ذلدك مدن خدالل عدرض       رنقص منه ملعرفة أثر الزرادة أو النقص على املكغري
ال نامج الكجرريب على جمموعة من املكخصصني للك كد من صدقه، وبعد ذلدك مت عرربده   
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: من خالل يدرد الكصمي  الكجرريب املكبع يف هدذه الدراسدة،   ب. تثبيت املكغريات
م؛ خليفدة،  1998امموعة الواحدة، والذت وصفه كاًل من )بددر،   وقد اسُكخدم أسلوب

م( على أنه رسكخدم جمموعة واحدة فقط، تكّعرض رخكبدار  2003م؛ عبد اهلادت، 1998
قبلي ملعرفة حالكها قبحت إدخال املكغري الكجرريب، ثد  نّعرضدها للمدكغري ونقدوم بعدد ذلدك       

موعدة رعدود إىل ارخكبداررن القبلدي     ب اراء اخكبدار بعددت، فييدوا الفدرق يف نكدائج ام     
 والبعدت وناعًا عن ت ثره باملكغري الكجرريب. 

واسكخدام أسلوب امموعة الواحدة،  قق الكيافا بدني أفدراد امموعدة الضدابوة     
والكجرربية، ألنها جمموعدة واحددة يمدحت نفدس اخلصدائص مدن حيدث )العمدر، اخلد ة          

..(. وليي رضمن الباحث أنه ر روادد مداثر تدابع    واملمارسة الفنية، املسكو  الكعليمي.
راثر على الكجربة قام بكثبيت مجيع الكغريات املاثرة، ألا امموعة الكجرربية رباثحت امموعة 
الضابوة وما راثر على إحد  امموعكني راثر على األخر ، ف ذا أضاف الباحث املدكغري  

يدث قددم مموعدة )الفنادانني الكيدييليني      الكجرريب فهذا مييز امموعة الكجرربيدة فقدط. ح  
الذكور واإلنال من الوطن العربي(، وامليرتكني يف عربة الدراسة احلالية؛ )اخكبار قبلي( 
ملعرفة الثقافة الفنية املرتبوة ب دراا دور املكلقي يف كاًل من فنوا احلداثدة وفندوا مدا بعدد     

  ال ندامج الكجدرريب الدذت صدممه     احلداثة، ومت تسجيحت اسكجاباته ، وبعد ذلك مت تقدر
الباحث، ملعرفة أثره وقدرته يف يقيق الكغري املولوب وهو تودورر هدذه الثقافدة، والدذت     
ررتب يف معرفة أثره وبعد ذلك رقديس اسدكجابة افدراد امموعدة للمدرة الثانيدة )اخكبدار        

ض انها ترادع  بعدت(، ف ذا واد اا هناا فروقًا اوهررة يف نكائج القياس يف املرتني رفرت
 إىل املكغري الكجرريب )ال نامج الكجرريب(.

: اسكخدم الباحث هذا األسلوب من الضبط ج. الكحي  يف مقدار املكغري الكجرريب
عن طررق تقدر  كمية أو مقدار معني من املكغري الكجرريب، ث  رزردد مدن هدذا املقددار أو     

الكدابع، ومت ذلدك مدن خدالل عدرض       رنقص منه ملعرفة أثر الزرادة أو النقص على املكغري
ال نامج الكجرريب على جمموعة من املكخصصني للك كد من صدقه، وبعد ذلدك مت عرربده   



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 391المجلد )12(  العـدد )4(  390

على عينة عيوائية قبحت الكوبيق للك كدد مدن ثباتده. وألهميدة ال ندامج الكجدرريب عدرض        
 الباحث له عنوانًا مسكقاًل كالكالي:

 ر الثقافة الفنية لدى الفنَّان التشكيلي العربي:الربنامج التجرييب املقرتح واملقدم لتطوي

الدراسة احلالية تعكمد على اسكخدام الكجربة يف إثبات املفدروض، وقدد اسدكخدم    
الباحث برنامج مقرتح لكوورر الثقافة الفنية لد  الفنااا العربي. الدذت ق ددم بعدد اخكبدار     

و  الثقافدة الفنيدة لددره  فيمدا     الفنانني امللكحقني يف ال نامج الكجرريب بهدف يدرد مسك
ركعلق مبعرفكه ب دوار املكلقي والكحورت اليت طرأت عليهدا بدني فندوا احلداثدة ومدا بعدد       
احلداثة. وبذلك مت تقدر  برنامج بالكحي  يف مجيع املكغريات والعوامحت األساسية باسدكثناء  

ج )املدكغري الكجدرريب(   مكغري واحد وهو الثقافة الفنية، بهدف يدردها وقياس ت ثري ال نام
على الثقافة الفنية لد  عينة الدراسة امليونة من جمموعة من الفنانني والفنانات من خالل 

 ارخكبار البعدت.
وقد مت تصمي  ال نامج الكجرريب والذت رقددم للفناداا الكيدييلي العربدي بهددف      

ثة. وال ندامج رعكمدد   توضح الكحول يف أدوار املكلقي بني فير احلداثة وفير ما بعد احلدا
 على سبعة لقاءات:

 (: لقاءات ال نامج )الكجربة البحثية(1ادول )
 املمارسة م اللقاء  املمارسة م اللقاء

 الكحورت يف أدوار املكلقي يف فير احلداثة 5  ارخكبار القبلي 1

2 
مقدمة الكعرردف بالثقافدة الفنيدة وأهميكهدا     

 للفنااا
 

6 
كلقددي يف فيددر مددا بعددد الكحددورت يف أدوار امل

 احلداثة
 ارخكبار البعدت 7  اخللفية الكارخيية لفنوا احلداثة 3
    اخللفية الكارخيية لفنوا ما بعد احلداثة 4

واجلدرر بالذكر أا مجيع لقاءات ال نامج كانت إليرتونية وظف فيها مجيدع بدرامج   
وة برندامج الواتسداب   الكواصحت املكاحة، حيدث مت مجدع عيندة الدراسدة يف جمموعدة بواسد      

(WHATSAPP)      ورفعت املادة العلمية املكناولدة يف لقداءات ال ندامج املقدرتح علدى ،

علدى موقدع    -مجعدت بدني الصدوت والصدورة واحلركدة للفيددرو        -شيحت مقاطع فيدرو 
. وقد ق دم كدحت  (Google)، وصم  ارخكبار على مناذج قوقحت (YouTube)اليوتيوب 

أنه بعد اللقاء السادس بيهر ق دم )اللقاء السابع(، حيث مت إاراء  لقاء يف روم مسكقحت، إر 
 كدوت   لالخكبار األول، وارخكبار )القبلدي والبعددت(  ارخكبار الثاني )البعدت(، وهو تيرار 

 (.7على عير فقرات، حبيث ريوا ساال مسكقحت على كحت فقرة للمقارنة يف اجلدول )
راسات واألحبال املرتبودة باسدكخدام املدنهج    وقد مت بناء ال نامج بالراوع إىل الد

الوصفي، حبيث ريوا اللقاء األول تعررفي بهدف الكجربة وإاراء )أداة الدراسة( واألداة 
عبارة عن اخكبار ميوا من عيرة أسولة مبثابة اخكبار قبلدي، أمدا اللقداء الثداني والثالدث      

بعدد احلداثدة بيديحت عدام، مت     والرابع فهي لقاءات ربهيدرة لكوضيح فير احلداثة وفير ما 
فيها اخكصار تناول أازاء من إطار هذه الدراسة السابق، وتقدميه ليوضح للفنااا امليدرتا  

ال ندامج،   اللقاء اخلامس والسادس فهي أسداس يف ال نامج اإلطار العام واملصولحات، أما 
 ي تي.( كما س7حيث رقدم يف كحت منها عيرة نقاط تفصيلية، ميثلها اجلدول رق  )

 يف الربنامج )أدوار املتلقي(: 6و 5اللقاء 

عاد الباحث إىل جمموعة عررضة من الدراسات العربية مع الرتكيز على الدراسات 
ارانبية بهدف تقدر  أبرز الكحورت يف أدوار املكلقي وتقدميها بوررقدة بسديوة وواضدح    

لكوورر الثقافة الفنية لد   للفناانني عينة الدراسة، من خالل ال نامج الذت صممه الباحث
( أدنداه روضدح هدذه األدوار    2الفنااا؛ ويدردًا يف اللقاء اخلامس والسادس، واجلددول ) 

للمكلقي يف مقارنة مسكمرة بني احلداثة وما بعد احلداثة كما وضحكها الدراسدات الكاليدة:   
؛ Brownson, 1998؛ Grtenz, 1994؛ Hassan, 1987م؛ 1980)سدددعيد، 

Gelder, 1996  ،م؛ 1999؛ كرردب،  1998م؛ بوردردو،  1997؛ أمهدزMannath, 
؛ أبدو  Smith & Wilde, 2002م؛ 2001؛ عبد احلميدد،  Wilfred, 1999؛ 1999
م؛ 2005؛ ادددودت، Stallabrass, 2004؛ Gadamar, 2004م؛ 2004زردددد، 

Wright, 2006 ،م؛ 2007م؛ عويددة، 2007؛ عثمددااHatuka & D'Hooghe 
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علدى موقدع    -مجعدت بدني الصدوت والصدورة واحلركدة للفيددرو        -شيحت مقاطع فيدرو 
. وقد ق دم كدحت  (Google)، وصم  ارخكبار على مناذج قوقحت (YouTube)اليوتيوب 

أنه بعد اللقاء السادس بيهر ق دم )اللقاء السابع(، حيث مت إاراء  لقاء يف روم مسكقحت، إر 
 كدوت   لالخكبار األول، وارخكبار )القبلدي والبعددت(  ارخكبار الثاني )البعدت(، وهو تيرار 

 (.7على عير فقرات، حبيث ريوا ساال مسكقحت على كحت فقرة للمقارنة يف اجلدول )
راسات واألحبال املرتبودة باسدكخدام املدنهج    وقد مت بناء ال نامج بالراوع إىل الد

الوصفي، حبيث ريوا اللقاء األول تعررفي بهدف الكجربة وإاراء )أداة الدراسة( واألداة 
عبارة عن اخكبار ميوا من عيرة أسولة مبثابة اخكبار قبلدي، أمدا اللقداء الثداني والثالدث      

بعدد احلداثدة بيديحت عدام، مت     والرابع فهي لقاءات ربهيدرة لكوضيح فير احلداثة وفير ما 
فيها اخكصار تناول أازاء من إطار هذه الدراسة السابق، وتقدميه ليوضح للفنااا امليدرتا  

ال ندامج،   اللقاء اخلامس والسادس فهي أسداس يف ال نامج اإلطار العام واملصولحات، أما 
 ي تي.( كما س7حيث رقدم يف كحت منها عيرة نقاط تفصيلية، ميثلها اجلدول رق  )

 يف الربنامج )أدوار املتلقي(: 6و 5اللقاء 

عاد الباحث إىل جمموعة عررضة من الدراسات العربية مع الرتكيز على الدراسات 
ارانبية بهدف تقدر  أبرز الكحورت يف أدوار املكلقي وتقدميها بوررقدة بسديوة وواضدح    

لكوورر الثقافة الفنية لد   للفناانني عينة الدراسة، من خالل ال نامج الذت صممه الباحث
( أدنداه روضدح هدذه األدوار    2الفنااا؛ ويدردًا يف اللقاء اخلامس والسادس، واجلددول ) 

للمكلقي يف مقارنة مسكمرة بني احلداثة وما بعد احلداثة كما وضحكها الدراسدات الكاليدة:   
؛ Brownson, 1998؛ Grtenz, 1994؛ Hassan, 1987م؛ 1980)سدددعيد، 

Gelder, 1996  ،م؛ 1999؛ كرردب،  1998م؛ بوردردو،  1997؛ أمهدزMannath, 
؛ أبدو  Smith & Wilde, 2002م؛ 2001؛ عبد احلميدد،  Wilfred, 1999؛ 1999
م؛ 2005؛ ادددودت، Stallabrass, 2004؛ Gadamar, 2004م؛ 2004زردددد، 

Wright, 2006 ،م؛ 2007م؛ عويددة، 2007؛ عثمددااHatuka & D'Hooghe 
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 & Goldie؛ Drucker, & McVarish, 2008؛ م2008؛ ادردددت، 2007,
Schellekens, 2009 ؛Iyadurai,2010 ،م؛ 2011؛ شقري والقرشي وراتب ودنقحت

؛ إبددراهي  وبركددات ومجعددة،  Esanu, 2012م، 2011م؛ العمددرت، 2011ضهددود، 
 م(.2016م؛ باتلر، 2015م؛ الوقياا، 2015م؛ عبد الرضا، 2015م، دول، 2015

 أدوار املكلقي بني فير:( الكحول يف 2ادول )
 (Post-Modernism))ب( ما بعد احلداثة  م (Modernism))أ( احلداثة 

اسكثارة مياعر وتفاعحت املكلقي من خالل 
مجالية الكنسيق والكنظي  واملظاهر املدركة 

 بصررًا وملمسيًا.
1 

اسكثارة مياعر وتفاعحت املكلقي من خالل طرح تساؤرت واقعية ربدس  
 كة بني الفنااا واملكلقي.اهلموم امليرت

رددذهب املكلقددي إىل املعددارض واملكدداحف 
ألنهمددا األمدداكن املعنيددة بيدديحٍت مباشددر  

 لعرض فنوا احلداثة.  
2 

خرج الفدن مدن سدووة صدارت العدرض ومكداحف الفدن احلددرث         
لييارا املكلقي ِفي أماكن مفكوحة ك نفاق القودارات وامليدادرن العامدة    

لدة، ادا كسدر الفصدحت بدني الفدن والوبيعدة        أو ِفي الوبيعة ب حجام هائ
 ا سوسة.

ر بددد مددن امليددحت وارسددكمكاع الددداخلي  
 للمكلقي لك محت العمحت الفين.

 العمحت الفين  دل صدمة للمكلقي ترتمه على ارنكباه. 3

ارسدكثارة  تالبًا الييحت هو مصدر إحدال 
 للحساسية اجلمالية لد  املكلقي.

 مصدر إحدال ارسكثارة لد  املكلقي.تالبًا ا كو  الفيرت هو  4

اإلملام بالثقافدة الفنيدة وتداررخ الفدن هدو      
 مولب.

5 
ر ركولب الفن املعاصر خلفية ثقافية عميقة عن الفن للمكلقدي، بقددر   
إملامه بالقضارا واهلموم العصررة اليت رورحها اليارع والسياسة وثقافة 

 فين.العصر اليوم واملقدمة بييحت ملخص يف قالب فيرت 
ليي رر  املكلقي أعمال الفدن ربدد مدن    

 واود أماكن خمصصة للعرض.
 املكلقي ميين أا رياهد اعمال الفن ِفي شكى نواحي احلياة. 6

املكلقي ر ميدت مدن الناحيدة املادردة بد ت      
 صلة للعمحت املعروض.

7 
قد ريوا املكلقي ازء من بعض األعمال ور تك  فيدرة العمدحت الفدين    

  صبح املكلقي عمحت فين هنا.إر  بواوده ف

 8 الناقد رسهحت عمليه فه  العمحت للمكلقي.
املكلقي أصبح ناقدًا باإلاابدة عدن الكسداؤرت الديت رورحهدا العمدحت،       
 واليت يكوت فك رموز اليفرات والكساؤرت اعلكه رصبح ناقدًا هنا.

املكلقي أب أا ربقى خارج إطار العمحت 
 ليي رراه وركذوقه.

9 
ل تكولب إشراا وتفاعحت املكلقي، ور تيكمحت فيرة بعض األعما

 العمحت إر  مبيارككه؛ ف صبح فنااا هنا.
فلسفة احلداثة هي من أعلت واود 

 وذاتية الفنااا لد  املكلقي.
10 

األبعاد الفيررة ِفي العمحت هي من تصنع اوهر وذاتية العمحت الفين 
 للمكلقي.

املكلقي عيدروا فقدرة للمقارندة؛ بواقدع     وكما هو يف اجلدول السابق يكوت أدوار 
عير فقرات ختص فير احلداثة، وعير فقرات ختص فير ما بعد احلداثة، وقد مت تصمي  
اخكبار ميثحت أداة الدراسة ميوا من عيرة أسولة يف كحت من فنوا احلداثة وفندوا مدا بعدد    

(، حبيث 2ل:احلداثة أت ما جمموعه عيروا سااًلا )اخكيار من مكعدد( مجيعها حول )ادو
كحت مقارنة يكوت على ساال، وقدم هذا مدرتني )قبليدًا وبعددرًا(. وللكحقدق مدن صددق       

 وثبات أداة الدراسة وال نامج مت اتباع الورق العلمية الكالية: 
مت عرض كاًل من ارخكبار وال نامج الذت صممهما الباحث بنداء علدى    الصدق:

( 3كخدام صددق ا يمدني أنظدر اددول)    الدراسات العلمية قبحت أت خووة إارائية باسد 
مبلحق الدراسة، حيث عرضت األداة يف صورتها األولية على جمموعة من املخكصني، ومت 

 إعادة صياتكها لكظهر بصورتها النهائية كما هي عليه يف األعلى بناء على مالحظاته . 
لديت  : وحلساب معامحت الثبات مت ارعكمداد علدى طررقدة إعدادة ارخكبدار وا     الثبات
"، عينة عرربية مصغرة ميونة من عيرة أفراد منه  ثالثة فناانني وسبع فنااناتطبقت على "

وتبني يف ارخكبار القبلي وتيراره )ارخكبار( الذت أارت بعد شدهر علدى نفدس العيندة،     
( مت احلصدول علدى نسدبة ثبدات     4وباسكخدام معامحت ثبات بريسوا الذت ميثله اجلدول )

( وهلل احلمد. وذلك قبحت توبيقه على عينة الدراسة الرئيسية امليونة 0.80مرتفعة وبقدر )
 ( فنانًا وفنانة كما سي تي.30من )
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املكلقي عيدروا فقدرة للمقارندة؛ بواقدع     وكما هو يف اجلدول السابق يكوت أدوار 
عير فقرات ختص فير احلداثة، وعير فقرات ختص فير ما بعد احلداثة، وقد مت تصمي  
اخكبار ميثحت أداة الدراسة ميوا من عيرة أسولة يف كحت من فنوا احلداثة وفندوا مدا بعدد    

(، حبيث 2ل:احلداثة أت ما جمموعه عيروا سااًلا )اخكيار من مكعدد( مجيعها حول )ادو
كحت مقارنة يكوت على ساال، وقدم هذا مدرتني )قبليدًا وبعددرًا(. وللكحقدق مدن صددق       

 وثبات أداة الدراسة وال نامج مت اتباع الورق العلمية الكالية: 
مت عرض كاًل من ارخكبار وال نامج الذت صممهما الباحث بنداء علدى    الصدق:

( 3كخدام صددق ا يمدني أنظدر اددول)    الدراسات العلمية قبحت أت خووة إارائية باسد 
مبلحق الدراسة، حيث عرضت األداة يف صورتها األولية على جمموعة من املخكصني، ومت 

 إعادة صياتكها لكظهر بصورتها النهائية كما هي عليه يف األعلى بناء على مالحظاته . 
لديت  : وحلساب معامحت الثبات مت ارعكمداد علدى طررقدة إعدادة ارخكبدار وا     الثبات
"، عينة عرربية مصغرة ميونة من عيرة أفراد منه  ثالثة فناانني وسبع فنااناتطبقت على "

وتبني يف ارخكبار القبلي وتيراره )ارخكبار( الذت أارت بعد شدهر علدى نفدس العيندة،     
( مت احلصدول علدى نسدبة ثبدات     4وباسكخدام معامحت ثبات بريسوا الذت ميثله اجلدول )

( وهلل احلمد. وذلك قبحت توبيقه على عينة الدراسة الرئيسية امليونة 0.80مرتفعة وبقدر )
 ( فنانًا وفنانة كما سي تي.30من )
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 ( حساب معامحت بريسوا للكحقق من ثبات ارخكبار4ادول )

 

 طريقة تطبيق املنهج التجرييب يف الدراسة احلالية:

 اعكمد الباحث على عدة خووات وهي: 
ة الددذت ركمثددحت يف جمموعددة علددى برنددامج الواتسدداب   مددن خددالل جمكمددع الدراسدد  -1

(WHATSAPP)         عمع جمموعدة مدن الفنادانني الكيدييلني علدى مسدكو  الدوطن
( فنااندًا وفنااندة، مت اإلعدالا عدن فيدرة البحدث لدد  هدذه         256العربي ورواد به )

 30ل ( فناداا وفنااندة، مت اخكيدار أو   108امموعة، وكانت العينة املسكجيبة مقددارها ) 
فناا وفنانة كعينة عيوائية من خمكلف أقودار الدوطن العربدي روبدق عليهدا الكجربدة،       

(، حيدث تكفدق العيندة يف املدكغريات     6، 5وتفاصيحت هذه العينة موضحة يف اجلدول )
 اخلاراية املراد ضبوها.

 ( أفراد عينة الدراسة تبعًا لنوع اجلنس5ادول )
 ثيحت البيانيالكم النسبة املوورة العدد نوع اجلنس م

 %17 5 ذكر 1

 

 %83 25 انثى 2

 100 30 امموع 

 

 ( أفراد عينة الدراسة تبعًا للبلد ونوع اجلنس6ادول )

 الدولة م
العدد 
 اليلي

 التمثيل البياين اإلنال الذكور
 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 

 %17 5 %7 2 7 السعودرة 1
 %17 5 %3.3 1 6 مصر 2
 %17 5 - - 5 منالي 3
 %10 3 - - 3 األمارات 4
 %7 2 %3.3 1 3 اليورت 5
 %3 1 %3.3 1 2 فلسوني 6
 %3 1 - - 1 البحررن 7
 %3 1 - - 1 األردا 8
 %3 1 - - 1 املغرب 9
 %3 1 - - 1 سوررا 10

  30 5 17% 25 83% 
 

 25فندانني( و)  5د أا منه  )( فنااا وفناانة، جن30وعند يليحت أفراد عينة الدراسة )
فناانة(، من عير دول عربية. سبعة منه  يف السعودرة، وسكة من مصر، ومخسة من اليمن، 
وثالثة يف كاًل من اإلمارات واليورت، واثناا من فلسدوني، وواحدد يف كدحت مدن األردا     

 ة.والبحررن واملغرب وسوررا. وقد أارت على مجيع عينة الدراسة توبيق عربة الدراس
مت اخكبار عينة البحث اخكبارًا قبليًا يف موضوع الدراسة )خلفية الفنااا حول الكحول  -2

 يف أدوار املكلقي بني فنوا احلداثة/ما بعد احلداثة(. 
مت رصد اسكجابة الفنادانني عيندة الدراسدة علدى اعكبدار أنهد  امموعدة الضدابوة يف          -3

 ارخكبار األول )ارخكبار القبلي(.
 نامج املقرتح لكوورر خلفية الفنااا حدول الكحدول يف أدوار املكلقدي بدني     مت توبيق ال -4

 فنوا احلداثة/ما بعد احلداثة.
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 ( أفراد عينة الدراسة تبعًا للبلد ونوع اجلنس6ادول )

 الدولة م
العدد 
 اليلي

 التمثيل البياين اإلنال الذكور
 %النسبة  العدد %النسبة  العدد

 

 %17 5 %7 2 7 السعودرة 1
 %17 5 %3.3 1 6 مصر 2
 %17 5 - - 5 منالي 3
 %10 3 - - 3 األمارات 4
 %7 2 %3.3 1 3 اليورت 5
 %3 1 %3.3 1 2 فلسوني 6
 %3 1 - - 1 البحررن 7
 %3 1 - - 1 األردا 8
 %3 1 - - 1 املغرب 9
 %3 1 - - 1 سوررا 10

  30 5 17% 25 83% 
 

 25فندانني( و)  5د أا منه  )( فنااا وفناانة، جن30وعند يليحت أفراد عينة الدراسة )
فناانة(، من عير دول عربية. سبعة منه  يف السعودرة، وسكة من مصر، ومخسة من اليمن، 
وثالثة يف كاًل من اإلمارات واليورت، واثناا من فلسدوني، وواحدد يف كدحت مدن األردا     

 ة.والبحررن واملغرب وسوررا. وقد أارت على مجيع عينة الدراسة توبيق عربة الدراس
مت اخكبار عينة البحث اخكبارًا قبليًا يف موضوع الدراسة )خلفية الفنااا حول الكحول  -2

 يف أدوار املكلقي بني فنوا احلداثة/ما بعد احلداثة(. 
مت رصد اسكجابة الفنادانني عيندة الدراسدة علدى اعكبدار أنهد  امموعدة الضدابوة يف          -3

 ارخكبار األول )ارخكبار القبلي(.
 نامج املقرتح لكوورر خلفية الفنااا حدول الكحدول يف أدوار املكلقدي بدني     مت توبيق ال -4

 فنوا احلداثة/ما بعد احلداثة.
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مت تيرار ارخكبار السابق على نفس العينة بعد اككمال ال نامج املقرتح، على اعكبدار   -5
 أنه )اخكبار بعدت( وذلك بعد شهر.

بدار أنهد  امموعدة الكجرربيدة يف     مت رصد اسكجابة الفناانني عيندة الدراسدة علدى اعك    -6
 ارخكبار الثاني )ارخكبار البعدت(.

 مت يليحت املعلومات وذلك مبقارنة نكائج ارخكباررن قبحت وبعد. -7
 مت تفسري املعلومات يف ضوء أسولة البحث أو أهدافه. -8
 .تلخيص البحث وعرض أه  النكائج اليت توصحت إليها الباحث وما روصي به من توصياتمت  -9

( 1ى أنه مرا املنهج الكجرريب املسكخدم يف الدراسدة احلاليدة باملراحدحت الكاليدة: )    مبعن
اخكبار قبلي رهدف إىل قياس واقدع إدراا الفناداا لكحدورت يف فندوا احلداثدة ومدا بعدد        

( الكجربة البحثيدة الدذت قددمها الباحدث للفنادانني امليداركني )عيندة        2احلداثة وتلقيها. )
على تقدر  برنامج ميوا من سبعة لقاءات هددفت إىل تودورر إدراا   الدراسة( واملعكمدة 

الفنااا ألدوار املكلقي من خالل املقارنة بني تلك األدوار يف كاًل من فنوا احلداثدة وفندوا   
( اخكبار بعدت هدف إىل قياس مد  ارسدكفادة مدن الكجربدة البحثيدة     3ما بعد احلداثة. )

( الكحليدحت ارحصدائي القدائ  علدى إأداد      4سابع. )بعد شهر من آخر لقاء وهو اللقاء ال
 املقارنة بني ارخكبار القبلي وارخكبار البعدت.

 العمليات اإلحصائية وتفسريها:

اعكمدت الدراسة على الكيرارات والنسب املوورة، حيث اسدكخدمت الكيدرارات   
، كمدا  لكحدرد عدد اإلاابات الصحيحة واخلاطودة يف كدال ارخكبداررن القبلدي والبعددت     

اسددكخدمت مكوسددط النسددبة املوورددة يف يدرددد اإلاابددات لددد  عينددة الدراسددة يف كددال  
( توضدح فاعليدة ال ندامج يف    9( إىل )7ارخكباررن. وبنوع من الكفصيحت اجلدداول مدن )  

توضيح أدوار املكلقي الدذت ق ددم للفنادانني/ الفنااندات الكيدييلني العدرب امليداركني يف        
( فردًا ومقدار الكغري بني ارخكبار القبلي وارخكبار البعددت  30) الكجربة والبالغ عدده 

 كالكالي:

 ( مقارنة النسبة املوورة7ادول )
 لإلاابات )الصحيحة واخلاطوة( يف ارخكبار القبلي والبعدت

 
 ( الكمثيحت البياني ملقارنة النسبة املوورة لإلاابات )الصحيحة( يف ارخكبار القبلي والبعدت8ادول )

 

( أا مكوسدط النسدب املووردة جلميدع أفدراد العيندة       8( و)7ركضح من اجلددولني ) 
( فناانًا وفناانة، وذلك ليحت فقرة على حدة، وركضح أا مكوسط النسبة املوورة 30جمكمعني )

( وبعد الدخول يف ال نامج %67.2العامة يف ارخكبار القبلي قبحت الدخول يف ال نامج )
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 ( مقارنة النسبة املوورة7ادول )
 لإلاابات )الصحيحة واخلاطوة( يف ارخكبار القبلي والبعدت

 
 ( الكمثيحت البياني ملقارنة النسبة املوورة لإلاابات )الصحيحة( يف ارخكبار القبلي والبعدت8ادول )

 

( أا مكوسدط النسدب املووردة جلميدع أفدراد العيندة       8( و)7ركضح من اجلددولني ) 
( فناانًا وفناانة، وذلك ليحت فقرة على حدة، وركضح أا مكوسط النسبة املوورة 30جمكمعني )

( وبعد الدخول يف ال نامج %67.2العامة يف ارخكبار القبلي قبحت الدخول يف ال نامج )
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(، مبعنى أا مسكو  الثقافة الفنية لد  الفنادانني  %95.2ملوورة إىل )أرتفع مكوسط النسبة ا
فرد املياركني يف ال نامج أرتفدع إىل الثلدث تقرربدًا وبنسدبة      30والفناانات البالغ عدده  

( روضدح  9( زرادة، وهذا رعزو إىل فاعلية ال نامج الذت الكحقدوا بده، واددول )   28%)
 الكمثيحت البياني ملقدار الكقدم.
 ( الكمثيحت البياني )للمكوسط احلسابي اليلي(9ادول )

 للمقارنة بني ارخكبار القبلي والبعدت

 

ويف خكام العرض الكحليلي رلخص الباحث أبرز النكدائج والكوصديات والديت مدن     
ش نها أا تعزز ولو بييحت ازئي الفنوا اجلدردة وأفاقها يف الوطن العربي، خصوصدًا مدا   

 فنوا، كما رلي:ركعلق ب دوار مكلقي ال

 أبرز نتائج الدراسة:
اإلاابة علدى سداال الدراسدة الرئيسدي، وارسدولة الفرعيدة املكعلقدة بثقافدة الفناداا           -1

اليييلي والكحورت بني فنوا احلداثة وفنوا ما بعد احلداثة، مع الرتكيز على أدوار 
 املكلقي.

اا الكيدييلي العربدي   مت يقيق هدف الدراسة األول والثاني ومعرفة واقع ثقافة الفناد  -2
حنو الكحول يف أدوار املكلقي بني فنوا احلداثة ومدا بعدد احلداثدة، حيدث مت اخضداع      

فناانة من عير دول عربية مدن خدالل اخكبدار قبلدي      25فناانني، و 5( فردًا منه  30)
 (.%67.2والذت كاا فيه مكوسط النسبة املوورة جلميع أفراد العينة )

اضحة يف أذهاا الفناانني/الفناانات عينة الدراسدة هدي الفقدرة    كانت أبرز الفقرات الو -3
( واليت أشارت إىل أا الفن خرج من سدووة صدارت العدرض    7الثانية من ادول )

واملكاحف لييارا املكلقي يف أماكن مفكوحة كالوبيعة ب حجدام هائلدة، حيدث أاداب     
ي يف فندوا مدا بعدد    ( فرد من عينة الدراسة ب اابة صحيحة وهو من أدوار املكلق24)

( أفراد إاابة خاطوة، وهدذا ميثدحت واقعهد  قبدحت الددخول يف      6احلداثة، فيما أااب )
 ال نامج.

كانت أبرز الفقرات تموضًا يف أذهاا عينة الدراسة هدي الفقدرة األوىل مدن اددول      -4
( واليت أشارت إىل أنه ربد من امليحت وارسكمكاع الداخلي للمكلقي لك مدحت العمدحت   7)

فرد من عينة الدراسة ب اابة خاطودة وهدو أا هدذا يدول يف      14حيث أااب الفين، 
فدردًا إاابدة صدحيحة وهدي أا      16أدوار املكلقي لفنوا ما بعد احلداثة، فيما أااب 

فنوا ما بعد احلداثة هي من يدل صدمة للمكلقي، وأا امليحت وارسدكمكاع ريدوا يف   
 ال نامج.  فنوا احلداثة، وهذا ميثحت واقعه  قبحت الدخول يف

مت تقدر  ال نامج املقرتح إليرتونيًا من خالل دروس فيدرو تيرح مع الصور مقارنة  -5
ضمن عير فقرات توضح أبرز أدوار املكلقي بني فنوا احلداثة وما بعد احلداثدة؛ مدن   

( لقاءات، وحقق هذا ال نامج فاعلية إأابية تكمثحت يف إاابات صحيحة يف 7خالل )
(، %89(، ويف فقدرتني بنسدبة )  %100سبعة فقرات منه، وبنسبة )ارخكبار البعدت ل

 العينة. ( من جممحت إاابات%74اإلاابات الصحية )أما يف الفقرة األخرية فيانت نسبة 
مت يقيق هدف الدراسة الثالث ومت توورر الثقافة الفنية لد  الفنااا الكيييلي العربي  -6

الكحقدق مدن فاعليدة برندامج مقدرتح       حنو إدراا الكحول يف أدوار املكلقي من خدالل 
صممه الباحث وفق الورق العلمية، وبعد الك كد من الصدق والثبات؛ طبق ال نامج 

( فناانًا وفناانة، وأحرزوا تقددمًا ملحوظدًا فدارتفع مكوسدط     30على مجيع أفراد العينة )
( بعددد إربددام %95.2( يف ارخكبددار القبلددي لكصددبح )%67.2النسددبة املوورددة مددن )

ال نامج، مبعنى زادت الثقافة الفنية حنو الكحورت يف أدوار املكلقدي لدد  العيندة إىل    
 (.%28الثلث تقرربًا وبنسبة )
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اضحة يف أذهاا الفناانني/الفناانات عينة الدراسدة هدي الفقدرة    كانت أبرز الفقرات الو -3
( واليت أشارت إىل أا الفن خرج من سدووة صدارت العدرض    7الثانية من ادول )

واملكاحف لييارا املكلقي يف أماكن مفكوحة كالوبيعة ب حجدام هائلدة، حيدث أاداب     
ي يف فندوا مدا بعدد    ( فرد من عينة الدراسة ب اابة صحيحة وهو من أدوار املكلق24)

( أفراد إاابة خاطوة، وهدذا ميثدحت واقعهد  قبدحت الددخول يف      6احلداثة، فيما أااب )
 ال نامج.

كانت أبرز الفقرات تموضًا يف أذهاا عينة الدراسة هدي الفقدرة األوىل مدن اددول      -4
( واليت أشارت إىل أنه ربد من امليحت وارسكمكاع الداخلي للمكلقي لك مدحت العمدحت   7)

فرد من عينة الدراسة ب اابة خاطودة وهدو أا هدذا يدول يف      14حيث أااب الفين، 
فدردًا إاابدة صدحيحة وهدي أا      16أدوار املكلقي لفنوا ما بعد احلداثة، فيما أااب 

فنوا ما بعد احلداثة هي من يدل صدمة للمكلقي، وأا امليحت وارسدكمكاع ريدوا يف   
 ال نامج.  فنوا احلداثة، وهذا ميثحت واقعه  قبحت الدخول يف

مت تقدر  ال نامج املقرتح إليرتونيًا من خالل دروس فيدرو تيرح مع الصور مقارنة  -5
ضمن عير فقرات توضح أبرز أدوار املكلقي بني فنوا احلداثة وما بعد احلداثدة؛ مدن   

( لقاءات، وحقق هذا ال نامج فاعلية إأابية تكمثحت يف إاابات صحيحة يف 7خالل )
(، %89(، ويف فقدرتني بنسدبة )  %100سبعة فقرات منه، وبنسبة )ارخكبار البعدت ل

 العينة. ( من جممحت إاابات%74اإلاابات الصحية )أما يف الفقرة األخرية فيانت نسبة 
مت يقيق هدف الدراسة الثالث ومت توورر الثقافة الفنية لد  الفنااا الكيييلي العربي  -6

الكحقدق مدن فاعليدة برندامج مقدرتح       حنو إدراا الكحول يف أدوار املكلقي من خدالل 
صممه الباحث وفق الورق العلمية، وبعد الك كد من الصدق والثبات؛ طبق ال نامج 

( فناانًا وفناانة، وأحرزوا تقددمًا ملحوظدًا فدارتفع مكوسدط     30على مجيع أفراد العينة )
( بعددد إربددام %95.2( يف ارخكبددار القبلددي لكصددبح )%67.2النسددبة املوورددة مددن )

ال نامج، مبعنى زادت الثقافة الفنية حنو الكحورت يف أدوار املكلقدي لدد  العيندة إىل    
 (.%28الثلث تقرربًا وبنسبة )
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 أبرز توصيات الدراسة:
أضحى توورر الثقافة الفنية لد  الفنااا ب دراا الكحورت يف فنوا املعاصدرة وآفاقهدا    -1

ساررة الكوور اهلائحت ِفدي فندوا مدا    مكولب مْن مكولبات اارسة الفن املعاصر َوذلك مل
 بعد احلداثة.

إاراء ال نامج احلالي الذت مت تصميمه يف هذه الكجربة على عينة أك  مدن الفنادانني    -2
الكيييليني العرب، بهدف الوصول إىل نكائج أكثر تعميمًا، وإاراء مقارنات أكثر تبعًا 

دة نسدبيًا مدن األفدراد    لبعض املكغريات، ألا البحث احلالي أارت علدى عيندة دددو   
 وبذلك رصعب تعمي  نكائج الكجربة بييحت قوعي.

ضرورة العمحت على مييالت حقيقية نابعة عدن واقدع امكمدع الكيدييلي العربدي      - -3
وحاااته وليس اهلدف ارقكصار فقط تكبع منهج البحث العلمي أو الكنظري الفلسفي. 

 يالت جمكمعه وتثقيفه.واهلدف تفعيحت دور العامل واملفير احلقيقي ِفي ححت مي

 أبرز مقرتحات الدراسة:
إاراء دراسات ميدانية وإارائية ميابهة هلذه الدراسة، ورك  فيها دراسدة الكحدول يف    -1

أدوار أخر  كالكحول يف أدوار الفنااا مثاًل أو الناقد، أو طبيعة الفن. ألا مثدحت هدذه   
 عية.الدراسات تدع  الدراسات النظررة النقدرة إلصدار أحيام واق

ترمجة تلك الدراسات َوالبحول َووضعها علدى شديحت خودوات إارائيدة كحقائدب       -2
تدرربية للفناانني الكيييليني العرب ِفي امليِّداا، ميين أا تكبناها املاسسدات واهليودات   
 املهكمة؛ َوذلك مْن أاحت يقيق توورر اجلانب الثقايف إىل اانب إنكاج واارسة الفن.

راسة لكوصيف وتوورر مقررات الكذوق وعل  اجلمال وتداررخ  ارسكفادة مْن هذه الدِّ -3
 الفن املعاصر لوالب كليات الفنوا وأقسام الرتبية الفنية ِفي اجلامعات العربية.

  

 املراجع العربية:
    ( 2015إبددراهي ، أمدداني عددادل السدديد؛ بركددات، بركددات دمددد؛ مجعددة، نبيددحت عبددد السددالم .)م

مال فن الكجهيز يف الفراغ: جملة مجعية أمسديا مصدر )الرتبيدة عدن     الفينومينولوايا كمنهج لكذوق أع
 .20-1، مدرررة الياوا اراكماعية باجليزة مصر، ص2طررق الفن(، ع

 ( الوسائط املكعدددة ِفدي فندوا مدا بعدد احلداثدة وتغدري املفداهي          2004أبو زرد، عماد عبد النيب .)م
، اامعدة  192-171، ش درسدم ، ص 13مدج ، 13اجلمالية: حبول يف الرتبيدة الفنيدة والفندوا، ع   

 حلواا، مصر.
 ( الكيارات الفنية املعاصرة، ط1997أمهز، دمود .)شركة املوبوعات للكوزرع والنير، لبناا1م ، 
 ( ط2016باتلر، كررسكوفر ،)ماسسة 1م(. احلداثة، مقدمة قصرية ادًا، )ترمجة: شيماء طه الرردت ،

 ر. هنداوت للكعلي  والثقافة، القاهرة، مص
 ( مناهج البحدث يف علد  املعلومدات وامليكبدات، ط    1998بدر، أمحد .)دار املدررخ، الررداض،   1م ،

 السعودرة.
 ( اليخصية الفنية، ط1976البسيوني، دمود .)دار املعارف، القاهرة، مصر.1م ، 
 ( سلسدلة ككدب   14(. مجاليات الفن العربي: عدامل املعرفدة، رقد  اليكداب )    1979بهنسي، عفيف ،)

 ة شهررة رصدرها املس الوطين للثقافة َوالفنوا َواآلداب باليورت، اليورت.ثقافي
 ( من احلداثدة إىل مدا بعدد احلداثدة يف الفدن، ط     1997البهنسي، عفيف .)دار اليكابدة العربدي،   1م ،

 القاهرة.
 ( قواعد الفن، ترمجة: إبدراهي  فكحدي، ط  1998بوردرو، بيري .)دار الفيدر للدراسدات والنيدر    1م ،

 وزرع، بالكعاوا مع املركز الفرنسي للثقافة والفنوا، القاهرة.والك
 ( املفاهي  الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا كمصددر إلثدراء   2007بوكر، ودرعة عبد اهلل أمحد .)م

الكصورر السعودت املعاصر: رسالة دككوراه تري منيورة، قس  الرتبية الفنية، كلية الرتبيدة لالقكصداد   
 لرتبية الفنية، اامعة امللك عبد العزرز، ادة، السعودرة. املنزلي وا

 ( احلداثة وما بعد احلداثة يف فلسفة رركيارد رورتدي، ط 2008ادردت، دمد .)الددار العربيدة   1م ،
 ناشروا، منيورات ارخكالف، لبناا.-للعلوم

 ( حنو إسرتاتيجية عربية ادردة يف اْلَفدّن والنقدد الكيد   2005اودت، دمد حسني .)ييلي والرتبيدة  م
 الفنية، دار الصفاء، عماا، األردا.
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 املراجع العربية:
    ( 2015إبددراهي ، أمدداني عددادل السدديد؛ بركددات، بركددات دمددد؛ مجعددة، نبيددحت عبددد السددالم .)م

مال فن الكجهيز يف الفراغ: جملة مجعية أمسديا مصدر )الرتبيدة عدن     الفينومينولوايا كمنهج لكذوق أع
 .20-1، مدرررة الياوا اراكماعية باجليزة مصر، ص2طررق الفن(، ع

 ( الوسائط املكعدددة ِفدي فندوا مدا بعدد احلداثدة وتغدري املفداهي          2004أبو زرد، عماد عبد النيب .)م
، اامعدة  192-171، ش درسدم ، ص 13مدج ، 13اجلمالية: حبول يف الرتبيدة الفنيدة والفندوا، ع   

 حلواا، مصر.
 ( الكيارات الفنية املعاصرة، ط1997أمهز، دمود .)شركة املوبوعات للكوزرع والنير، لبناا1م ، 
 ( ط2016باتلر، كررسكوفر ،)ماسسة 1م(. احلداثة، مقدمة قصرية ادًا، )ترمجة: شيماء طه الرردت ،

 ر. هنداوت للكعلي  والثقافة، القاهرة، مص
 ( مناهج البحدث يف علد  املعلومدات وامليكبدات، ط    1998بدر، أمحد .)دار املدررخ، الررداض،   1م ،

 السعودرة.
 ( اليخصية الفنية، ط1976البسيوني، دمود .)دار املعارف، القاهرة، مصر.1م ، 
 ( سلسدلة ككدب   14(. مجاليات الفن العربي: عدامل املعرفدة، رقد  اليكداب )    1979بهنسي، عفيف ،)

 ة شهررة رصدرها املس الوطين للثقافة َوالفنوا َواآلداب باليورت، اليورت.ثقافي
 ( من احلداثدة إىل مدا بعدد احلداثدة يف الفدن، ط     1997البهنسي، عفيف .)دار اليكابدة العربدي،   1م ،

 القاهرة.
 ( قواعد الفن، ترمجة: إبدراهي  فكحدي، ط  1998بوردرو، بيري .)دار الفيدر للدراسدات والنيدر    1م ،

 وزرع، بالكعاوا مع املركز الفرنسي للثقافة والفنوا، القاهرة.والك
 ( املفاهي  الفنية والفلسفية لفن الواقعية العليا كمصددر إلثدراء   2007بوكر، ودرعة عبد اهلل أمحد .)م

الكصورر السعودت املعاصر: رسالة دككوراه تري منيورة، قس  الرتبية الفنية، كلية الرتبيدة لالقكصداد   
 لرتبية الفنية، اامعة امللك عبد العزرز، ادة، السعودرة. املنزلي وا

 ( احلداثة وما بعد احلداثة يف فلسفة رركيارد رورتدي، ط 2008ادردت، دمد .)الددار العربيدة   1م ،
 ناشروا، منيورات ارخكالف، لبناا.-للعلوم

 ( حنو إسرتاتيجية عربية ادردة يف اْلَفدّن والنقدد الكيد   2005اودت، دمد حسني .)ييلي والرتبيدة  م
 الفنية، دار الصفاء، عماا، األردا.
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 ( الناقد الَفّني دراسة مجالية فلسفية، ترمجة فااد زكررا، طبعة اامعة عدني  1974اريوم، سكولينكز .)م
 ضس، القاهرة.

 ( الثقافة البصررة، ترمجة بدر الدرن مصوفي، ط2016اينيس، كررس .)مركز اامعة القداهرة  1م ،
 مصر. للغات والرتمجة،

  حجدداج، حسددني دمددد؛ اليددورجبي، دمددد إبددراهي  راددب؛ وحدديش، طددارق أمحددد البهددي السدديد
م(. دراسة معوقات إدراا الرؤرة اجلمالية للوحة الزخرفية ثالثيدة اربعداد: املداربر العلمدي     2011)

الدولي الثالث )توورر برامج الكعلي  العالي الندوعي يف مصدر والدوطن     -السنوت العربي السادس 
 .1258 - 1243، ص 2لعربي يف ضوء مكولبات عصر املعرفة(، مصر، مج ا
 ( فن الكصورر األمرريي احلدرث بني الواقعية املكورفة والكجررد 1991حسن، عبد الفكاح حسن .)م

، ش روليدو،  3، ع3دراسدات وحبدول، اامعدة حلدواا، مصدر، مدج       -املولق: جملة علدوم وفندوا   
 .32-15ص

  م(. ا اورات يف مناهج البحدث يف علد  امليكبدات واملعلومدات،     1998)خليفة، شعباا عبد العزرز
 ، الدار املصررة اللبنانية، القاهرة، مصر.  1ط

 ( الرتبياة اْلَجماالية عْل  نفدس اْلَجمادال،   2006اخلوالدة، دمود عبد اهلل؛ الرتتورت، دمد عوض .)م
 دار اليروق، عّماا، األردا.

 ( املن2015دول، ورليام .)1هج يف عصر ما بعد احلداثة، ترمجة: خالدد عبدد الدرمحن العدوض، ط    م ،
 ميكبة العبيياا، الرراض، السعودرة.

 ( األبعداد اجلماليدة والفلسدفية للخامدات املسدكهلية يف ضدوء       2013الرشيد، جنالء رشيد دمد .)م
 منيدورة، قسد    ارعاهات الفنية ملا بعد احلداثة إلثراء جمال ارشدغال الفنيدة: رسدالة دككدوراه تدري     

 الرتبية الفنية، كلية ارقكصاد املنزلي، اامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن، الرراض، السعودرة.
 ( بيياسو عمالق الفن احلددرث: جملدة الرتبيدة، قودر، س    1980سعيد، دمد أمحد .)ش 42، ع9م ،

 .53-50نوفم ، ص
  م(. 2011أمحد؛ دنقدحت، عدبري أمحدد )   شقري، زرنب دمود؛ القرشي، خدأة عبد اهلل؛ راتب، رحاب

فاعلية برنامج للعدالج الكيداملي يف يسدني اإلدراا احلسدي وخفدض درادة فوبيدا املدرسدة لدد           
، ش 4، ع5(، مدج ASEPاليفيفات مبحافظة الوائف: دراسات عربية ِفي الرتبيادة وعلد  الدنفس )   

 .48-15أككوبر، السعودرة، ص

 (  معاني ومجالية ا2011ضهود، كاظ .)14لفن اإلسالمي: صحيفة اجلمهوررة اليمنية، اجلمعدة،  م 
 رنارر، اإلنرتنت: 

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=129150¯
          ة مصدوفى؛ دمدد، ندرمني    اليورجبي، دمدد إبدراهي  رادب؛ علدي، سدالمة دمدد؛ دمدد، مدرو

م(. أثر الرؤرة اجلمالية للجداررات النحكية على تنمية الكذوق الفين لد  النشء: املاربر 2012اكاز)
-937، ص 2العلمي السنوت العربي الرابع ليلية الرتبية النوعيدة اامعدة املنصدورة، مصدر، مدج      

948. 
 ( أثر برنامج للثقافة البصررة2007العاصمي، عال أمحد .)على تنمي اإلبدداع الفدين لدد  بعدض      م

الفناانات يف منوقة عسري: ميروع خترج للحصول على دراة املااسكري، قسد  الرتبيدة الفنيدة، كليدة     
 الرتبية، اامعة امللك سعود، الرراض.

 ( الفن وثقافة املواطن: املاربر العلمي الرابع، كلية الرتبيدة الفنيدة،   1992عبد احللي ، فكح الباب .)م
 ة حلواا، ش ف ارر، مصر.اامع

 ( الكفضيحت اجلمالي، دراسة يف سييولواية الكاذوق الَفّني: سلسلة عدامل  2001عبد احلميد، شاكر .)م
، 9، 8(، املس الوطين للثقافدة والفندوا واآلداب، اليوردت، باإلضدافة إىل دراسدة )     267املعرفة )

10.) 
 ( آفاق الكاذوق الَفّني،2006عبد الرمحن، عادل .)موبعة الكقو ، القاهرة.3ص م ، 
 ( ارعاهدات الفنيدة يف تيدييحت مدا بعدد احلداثدة: جملدة أكدادميي         2015عبد الرضا، إرهاب أمحد .)م

 .104-89(، اامعة بغداد، ص72)
 ( احلداثدة يف علد  اجلمدال، مندوذج نيكيده وأدورندو: جملدة مددارات         2004عبد العالي، معزوز .)م

 .145-149، ص10ية، املغرب، عفلسفية، اجلمعية الفلسفية املغرب
 ( البحث ومناهجه يف علد  امليكبدات واملعلومدات، ط   2003عبد اهلادت، دمد فكحي .)الددار  1م ،

 املصررة اللبنانية، القاهرة، مصر.
 ( مفهوم احلداثة ِفي الفن الكيييلي، مددونات اامعدة امللدك سدعود     2007عثماا، دمد ثروت .)م

 www.faculty.ksa.edu.sa/74332/pages/article%202.aspxاإلنرتنت: 
 ( الفنااا واجلمهور، ص2001عوية، دسن .)دار الفير العربي، القاهرة.7 ، 
 ( الكفسري الدرلي للفن، ط2007عوية، دسن دمد .)عامل اليكب، القاهرة، مصر.1م ، 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 403المجلد )12(  العـدد )4(  402

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

 (  معاني ومجالية ا2011ضهود، كاظ .)14لفن اإلسالمي: صحيفة اجلمهوررة اليمنية، اجلمعدة،  م 
 رنارر، اإلنرتنت: 

http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=129150¯
          ة مصدوفى؛ دمدد، ندرمني    اليورجبي، دمدد إبدراهي  رادب؛ علدي، سدالمة دمدد؛ دمدد، مدرو

م(. أثر الرؤرة اجلمالية للجداررات النحكية على تنمية الكذوق الفين لد  النشء: املاربر 2012اكاز)
-937، ص 2العلمي السنوت العربي الرابع ليلية الرتبية النوعيدة اامعدة املنصدورة، مصدر، مدج      

948. 
 ( أثر برنامج للثقافة البصررة2007العاصمي، عال أمحد .)على تنمي اإلبدداع الفدين لدد  بعدض      م

الفناانات يف منوقة عسري: ميروع خترج للحصول على دراة املااسكري، قسد  الرتبيدة الفنيدة، كليدة     
 الرتبية، اامعة امللك سعود، الرراض.

 ( الفن وثقافة املواطن: املاربر العلمي الرابع، كلية الرتبيدة الفنيدة،   1992عبد احللي ، فكح الباب .)م
 ة حلواا، ش ف ارر، مصر.اامع

 ( الكفضيحت اجلمالي، دراسة يف سييولواية الكاذوق الَفّني: سلسلة عدامل  2001عبد احلميد، شاكر .)م
، 9، 8(، املس الوطين للثقافدة والفندوا واآلداب، اليوردت، باإلضدافة إىل دراسدة )     267املعرفة )

10.) 
 ( آفاق الكاذوق الَفّني،2006عبد الرمحن، عادل .)موبعة الكقو ، القاهرة.3ص م ، 
 ( ارعاهدات الفنيدة يف تيدييحت مدا بعدد احلداثدة: جملدة أكدادميي         2015عبد الرضا، إرهاب أمحد .)م

 .104-89(، اامعة بغداد، ص72)
 ( احلداثدة يف علد  اجلمدال، مندوذج نيكيده وأدورندو: جملدة مددارات         2004عبد العالي، معزوز .)م

 .145-149، ص10ية، املغرب، عفلسفية، اجلمعية الفلسفية املغرب
 ( البحث ومناهجه يف علد  امليكبدات واملعلومدات، ط   2003عبد اهلادت، دمد فكحي .)الددار  1م ،

 املصررة اللبنانية، القاهرة، مصر.
 ( مفهوم احلداثة ِفي الفن الكيييلي، مددونات اامعدة امللدك سدعود     2007عثماا، دمد ثروت .)م

 www.faculty.ksa.edu.sa/74332/pages/article%202.aspxاإلنرتنت: 
 ( الفنااا واجلمهور، ص2001عوية، دسن .)دار الفير العربي، القاهرة.7 ، 
 ( الكفسري الدرلي للفن، ط2007عوية، دسن دمد .)عامل اليكب، القاهرة، مصر.1م ، 



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 405المجلد )12(  العـدد )4(  404

 م(. إشيالية املنهج الفلسفي ِفي اخلوداب النقددت الكيدييلي    2009علواا، فاروق دمود الدرن )ال
 ، دار عالء الدرن، دميق، سوررة.1املعاصر، ط

 ( فنوا ما بعد احلداثدة، صدحيفة الررداض السدعودرة؛ ع     2011العمرت، دمد .)تداررخ  15572م ،
 www.alriyadh.com/603545م، اإلنرتنت: 2011ف ارر  11املقال: اجلمعة 

 ( املدخحت للكذوق والنقد الفين، ط2001تراب، روسف خليفة .)دار أسدامة للنيدر والكوزردع،    2م ،
 الرراض، السعودرة.

 ( الرتبية الفنية مداخلها تارخيها فلسفكها، ط2007فضحت، دمد عبد اميد .)لك ، موابع اامعه امل3م
 سعود، الرراض.

 ( الناقد الَفّني املعاصدر، دراسدة يف نقدد الفندوا الكيدييلياة، ميدة       2003قزاز، طارق بير عثماا .)م
 امليرمة.

 ( النظررة اراكماعية: سلسلة عامل املعرفة، ترمجة: دمد حسني تنوم، املدس  1999كررب، إراا .)م
 الوطين للثقافة والفنوا واآلداب، اليورت.

 مقاربدة  -م(. سديميولوايا اإلرهداب يف امليدهد الكيدييلي والبصدرت املعاصدر      2019راد )كنعاا، إ
. مامندوا بدال حددود للدراسدات     40-28، ص57خوابية ونقدرة وثقافية مقارندة: جملدة ذوات، ع  

 م، اإلنرتنت: 2020أككوبر 4واألحبال، الرباط. تاررخ ارسرتااع 

https://www.mominoun.com/pdf2/Thewhat/57.pdf ¯
 ( النقد والكذوق اجلمالي يف الرتبية الفنية، ط1994دمد، ااس  عبد القادر .)ميكبدة الفدالح،   1م ،

 بريوت، لبناا.
 (احلس اجلمالي وتداررخ الكدذوق الفدين    1998دمد، علي عبد املعوي؛ راورة، عبد املنع  عباس .)م

 .414-412 العصور، دار املعرفة، مصر، صع 
 ( باس املعرفة ِفي نقد الفنوا البصررة العربية، ط2011معال، طالل .)اهليودة العامدة لليكداب،    1م ،

 دميق، سوررا.
 ( ميروع احلداثة الفنية العربية وسياق "البوسكمورتي " ا رتف املصرت 2009منجي، راسر منجي .)م

تلفيقية نيوص مادجل: ادائزة اليدارقة للبحدث النقددت، الددورة الثانيدة،        من املبادهة الكوفيقية إىل
دائرة الثقافة واإلعالم، منيورات املركز العربي للفنوا، إدارة الفنوا، حيومة اليدارقة، اإلمدارات   

 العربية املكحدة.

 ( الكذوق اجلمالي وأثره ِفي إكساب الكالميذ القي2011منصور، ااس ؛ عسير، عالء صاحب .)م  
 .130-116، اامعة تيررت، العراق، ص3، ع1اجلمالية: جملة الدراسات الكارخيية واحلضاررة، م

 ( اإلدراا احلسي عندد أبدن سدينا، ط   1980جناتي، دمد عبد عثماا .)دار اليدروق، القداهرة،   3م ،
 .158ص

 ( ما بعد البنيورة: صحيفة عياظ السعودرة، اخلمديس  2015الوقياا، شارع بن هذال .)اردر  ف 12م 
  http://okaz.com.sa/article/973760م، اإلنرتنت: 2015

 املراجع األجنبية:
 Anderson, Tom (1990) Attaining Critical Appreciation Through Art: 

Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 31 (3) 132-
140, National Art Education Association. 

 Anderson, Walter Truett (1996). The Fontana Postmodernism Reader, 
Fontana Press. 

 Arnheim, R. (1974). Art and visual perception. Berkeley, CA: University 
of California at Berkeley Press.  

 Arnheim, R. (1986). A plea for visual thinking. New essays in the 
psychology of art. Berkeley, CA: University of California at Berkeley 
Press. 

 Axelsson, Östen (2011). Aesthetic Appreciation Explicated. PhD Thesis, 
Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden. 

 Brown, Neil (1993). Art Education and the Mutation of Art: Visual Arts 
Research, 19, No. 1(37) (Spring 1993), pp. 63-84, University of Illinois 
Press, Illinois, USA. 

 Brownson, V. James. (1998). Speaking the Truth in Love: New 
Testament Resources for a Missional Hermeneutic, Harrisburgh: Trinity. 

 DiBlasio, Margaret Klempay (1985). Continuing the Translation: 
Further Delineation of the DBAE Format: Studies in Art Education, 26, 
(4) (Summer, 1985), pp. 197-205, National Art Education Association 
Stable, Virginia, USA. 

 Drucker, Johanna & McVarish, Emily (2008). Graphic Design History: 
A Critical Guide. (1st Edition). Pearson, Boston, USA. 

 Efland, A. D.; Freedman, K.; Stuhr, P. (1996). Postmodern art education: 
An approach to curriculum. Reston, VA: National Art Education 
Association. 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 405المجلد )12(  العـدد )4(  404

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

 ( الكذوق اجلمالي وأثره ِفي إكساب الكالميذ القي2011منصور، ااس ؛ عسير، عالء صاحب .)م  
 .130-116، اامعة تيررت، العراق، ص3، ع1اجلمالية: جملة الدراسات الكارخيية واحلضاررة، م

 ( اإلدراا احلسي عندد أبدن سدينا، ط   1980جناتي، دمد عبد عثماا .)دار اليدروق، القداهرة،   3م ،
 .158ص

 ( ما بعد البنيورة: صحيفة عياظ السعودرة، اخلمديس  2015الوقياا، شارع بن هذال .)اردر  ف 12م 
  http://okaz.com.sa/article/973760م، اإلنرتنت: 2015

 املراجع األجنبية:
 Anderson, Tom (1990) Attaining Critical Appreciation Through Art: 

Studies in Art Education A Journal of Issues and Research, 31 (3) 132-
140, National Art Education Association. 

 Anderson, Walter Truett (1996). The Fontana Postmodernism Reader, 
Fontana Press. 

 Arnheim, R. (1974). Art and visual perception. Berkeley, CA: University 
of California at Berkeley Press.  

 Arnheim, R. (1986). A plea for visual thinking. New essays in the 
psychology of art. Berkeley, CA: University of California at Berkeley 
Press. 

 Axelsson, Östen (2011). Aesthetic Appreciation Explicated. PhD Thesis, 
Department of Psychology, Stockholm University, Stockholm, Sweden. 

 Brown, Neil (1993). Art Education and the Mutation of Art: Visual Arts 
Research, 19, No. 1(37) (Spring 1993), pp. 63-84, University of Illinois 
Press, Illinois, USA. 

 Brownson, V. James. (1998). Speaking the Truth in Love: New 
Testament Resources for a Missional Hermeneutic, Harrisburgh: Trinity. 

 DiBlasio, Margaret Klempay (1985). Continuing the Translation: 
Further Delineation of the DBAE Format: Studies in Art Education, 26, 
(4) (Summer, 1985), pp. 197-205, National Art Education Association 
Stable, Virginia, USA. 

 Drucker, Johanna & McVarish, Emily (2008). Graphic Design History: 
A Critical Guide. (1st Edition). Pearson, Boston, USA. 

 Efland, A. D.; Freedman, K.; Stuhr, P. (1996). Postmodern art education: 
An approach to curriculum. Reston, VA: National Art Education 
Association. 



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 407المجلد )12(  العـدد )4(  406

 Esanu, Octavian (2012). What was Art Contemporary?: ART Margins, 
February 2012, Vol. 1, No. 1: 5-28. 

 Fehr, Dennis E. (1997) Clutching the Lectern, or Shouting from the 
Back of the Hall: A Comparison of Modern and Postmodern Arts 
Education: Arts Education Policy Review, 98:4, 27-31. 

 Feldman, D. H. (1980). Beyond universals in cognitive development. 
Norwood, NJ: Ablex. 

 Feldman, Edmund (1987). The Problems Of Art Criticism: Part five 
from Varieties of Visual Experience Book (3rd Ed), Prentice – Hall, 
Incorporation, New Jersey, p 453-494. 

 Frawley, J. Timothy (2013). Aesthetic Education: Its Place in Teacher 
Training: Art Education, 66, Issue 3, May2013, p22-28, National Art 
Education Association, USA. 

 Gadamar, Hans-Georg (2004). Truth and Method: Second, Revised 
edition. London: Continm. 

 Gelder, Van Craig (1996). Mission in the Emerging Postmodern 
Condition: The Church between Gospel and Culture, ed. George R. 
Hunsberger and Craig Van Gelder, p.113-138, Grand Rapids: Eerdmans. 

 Goldie, Peter & Schellekens, Elisabeth (2009). Philosophy & 
Conceptual Art, Oxford University Press, Part II, p 70-114. 

 Greer, W.D. (1984). Discipline-based art education: approaching art as a 
subject of study: Studies in Art Education, 25(4), 212-218, National Art 
Education Association Stable, Virginia, USA. 

 Grtenz, J. Stanly (1994). Postmodernism and the Future of Evangelical 
Theology: Star Trek and the Next Generation: Crux XXX, No 1. 

 Hamblen, Karen A. (1988). Approaches to Aesthetics in Art Education: 
A Critical Theory Perspective: Studies in Art Education, 29, No. 2 
(Winter, 1988), pp. 81-90, National Art Education Association Stable, 
Virginia, USA. 

 Hassan, I. (1987). Towards a Concept of Postmodernism: Essays in 
Postmodern Theory and Culture. Michigan: Ohio State University Press. 

 Hatuka, Tali & D'Hooghe, Alexander (2007) After Postmodernism: 
Readdressing the Role of Utopia in Urban Design and Planning: Journal 
of eScholarship, 19(2), p. 20-27. University of California, USA 

 Hekkert, P., & van Wieringen, P. C. (1990). Complexity and 
prototypicality as determinants of the appraisal of cubist paintings. 
British Journal of Psychology, 81, 483–495 . 

 Hekkert, P., Snelders, D., & van Wieringen, P. C. W. (2003). ‘Most 
advanced, yet acceptable’: typicality and novelty as joint predictors of 
aesthetic preference in industrial design. British Journal of Psychology, 
94, 111–124. 

 Höge, H. (1995). Fechner’s experimental aesthetics and the golden 
section hypothesis today. Empirical Studies of the Arts, 13, 131–148 . 

 Ishizaki, Kazuhiro; & Wang, Wenchun (2003). Postmodern Approach to 
Art Appreciation for Integrated Study in Japan: The Journal of Aesthetic 
Education, Volume 37, Number 4, Winter 2003, pp. 64-73, USA. 

 Iyadurai, Joshua (2010), Mission in Postmodernity: An Asian 
Perspective: Accepted for publication in Dharma Deepika 14.2 July-Dec. 
2010, Internet:  
http://www.edinburgh2010.org/fileadmin/files/edinburgh2010/files/St
udy_Process/Iyadurai%20Study%20Theme%203.pdf  

 James, W. (1907). Pragmatism: A new name for some old ways of 
thinking. New York: Longmans, Green. 

 Kincheloe, J., & McLaren, P. (1994). Rethinking critical theory and 
qualitative research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of 
qualitative research (pp. 138-157). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 

 Lanier, Vincent (1985). Discipline-Based Art Education: Three Issues: 
Studies in Art Education, 26, No. 4 (Summer, 1985), pp. 253-256, 
National Art Education Association Stable, Virginia, USA.  

 Leder, H., Belke, B., Oeberst, A., & Augustin, D. (2004). A model of 
aesthetic appreciation and aesthetic Judgments: British Journal of 
Psychology, (95), The British Psychological Society, UK, p. 489–508 

 Mannath, Joe. (1999) A Fad, A Cult of Jargon, or A Significant 
Intellectual Trend?: Indian Philosophical Annual, 22. p122-134. USA. 

 Morawski, Stefen (1974). Inquiries into the Fundamentals of Aesthetics, 
Cambridge, Mass, MIT Press. 

 Park E. Atatah, Catherine W. Kisavi-Atatah, Angela Branch-Vital 
(2016).Classification: The Analyses of the Psychometric Performances’ 
Effects on the Special Needs Offenders Program: Open Journal of Social 
Sciences, Vol.4 No.5, May 26, P. 198-216. 

 Parsons, Michael (1987). How We Understand Art: A Cognitive 
Developmental Account of Aesthetic Experience (New York: 
Cambridge University Press. 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 407المجلد )12(  العـدد )4(  406

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

 Hekkert, P., Snelders, D., & van Wieringen, P. C. W. (2003). ‘Most 
advanced, yet acceptable’: typicality and novelty as joint predictors of 
aesthetic preference in industrial design. British Journal of Psychology, 
94, 111–124. 

 Höge, H. (1995). Fechner’s experimental aesthetics and the golden 
section hypothesis today. Empirical Studies of the Arts, 13, 131–148 . 

 Ishizaki, Kazuhiro; & Wang, Wenchun (2003). Postmodern Approach to 
Art Appreciation for Integrated Study in Japan: The Journal of Aesthetic 
Education, Volume 37, Number 4, Winter 2003, pp. 64-73, USA. 

 Iyadurai, Joshua (2010), Mission in Postmodernity: An Asian 
Perspective: Accepted for publication in Dharma Deepika 14.2 July-Dec. 
2010, Internet:  
http://www.edinburgh2010.org/fileadmin/files/edinburgh2010/files/St
udy_Process/Iyadurai%20Study%20Theme%203.pdf  

 James, W. (1907). Pragmatism: A new name for some old ways of 
thinking. New York: Longmans, Green. 

 Kincheloe, J., & McLaren, P. (1994). Rethinking critical theory and 
qualitative research. In N. Denzin & Y. Lincoln (Eds.), Handbook of 
qualitative research (pp. 138-157). Thousand Oaks, CA: Sage 
Publications. 

 Lanier, Vincent (1985). Discipline-Based Art Education: Three Issues: 
Studies in Art Education, 26, No. 4 (Summer, 1985), pp. 253-256, 
National Art Education Association Stable, Virginia, USA.  

 Leder, H., Belke, B., Oeberst, A., & Augustin, D. (2004). A model of 
aesthetic appreciation and aesthetic Judgments: British Journal of 
Psychology, (95), The British Psychological Society, UK, p. 489–508 

 Mannath, Joe. (1999) A Fad, A Cult of Jargon, or A Significant 
Intellectual Trend?: Indian Philosophical Annual, 22. p122-134. USA. 

 Morawski, Stefen (1974). Inquiries into the Fundamentals of Aesthetics, 
Cambridge, Mass, MIT Press. 

 Park E. Atatah, Catherine W. Kisavi-Atatah, Angela Branch-Vital 
(2016).Classification: The Analyses of the Psychometric Performances’ 
Effects on the Special Needs Offenders Program: Open Journal of Social 
Sciences, Vol.4 No.5, May 26, P. 198-216. 

 Parsons, Michael (1987). How We Understand Art: A Cognitive 
Developmental Account of Aesthetic Experience (New York: 
Cambridge University Press. 



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 409المجلد )12(  العـدد )4(  408

 Parsons, Michael (1988). Integrated Curriculum and Our Paradigm of 
Cognition in the Arts: Studies in Art Education 39, no. 2 (Winter 1998): 
103-16. 

 Russell, J. A. (2003). Core affect and the psychological construction of 
emotion. Psychological Review, 110, 145–172. 

 Russell, Robert L. (1986). The Aesthetician as a Model in Learning 
about Art: Studies in Art Education, 27, No. 4 (Summer, 1986), pp. 186-
197, National Art Education Association Stable, Virginia, USA. 

 Silvia, P. J. (2005a). Cognitive appraisals and interest in visual art: 
exploring an appraisal theory of aesthetic emotions. Empirical Studies of 
the Arts, 23, 119– 133 . 

 Silvia, P. J. (2005b). Emotional responses to art: from collation and 
arousal to cognition and emotion. Review of General Psychology, 9, 
342–357.  

 Silvia, P. J. (2006a). Artistic training and interest in visual art: applying 
the appraisal model of aesthetic emotions. Empirical Studies of the Arts, 
24, 139–161 . 

 Silvia, P. J. (2006b). Exploring the Psychology of Interest. New York, 
NY: Oxford University Press . 

 Silvia, P. J., & Brown, E. M. (2007). Anger, disgust, and negative 
aesthetic emotions: expanding an appraisal model of aesthetic 
experience. Psychology of Aesthetics, Creativity, and Arts, 1, 100–106 . 

 Smith, Paul & Wilde, Carolyn (2002). A Companion to Art Theory, 
Blackwell Publishers Ltd, a Blackwell Publishing company, Oxford, 
UK. 

 Smith, R.A. (1979). On the third realm concepts and aesthetic education: 
Journal of Aesthetic Education, 13,(1), 6-11. University of Illinois Press, 
Illinois, USA.  

 Stallabrass, Julian (2004). Art Incorporated the Story of Contemporary 
Art: Oxford, University Press, internet:  
http://www.mu.edu.et/iphc/images/Tourism/ebooksclub.org__Art_Inc
orporated__The_Story_of_Contemporary_Art.pdf ¯

 Stout, Candace Jesse (1997). Multicultural Reasoning and the 
Appreciation of Art: Studies in Art Education, Vol. 38, No. 2 (Winter, 
1997), pp. 96-111, National Art Education Association. 

 Taylor, Brandon (1995). Contemporary Art: Art since 1970, Prentice 
Hall, USA. 

 Toward civilization: A report on arts education. (1988). Washington, 
D.C.: National Endowment for the Arts. 

 Veryzer, R. W., & Hutchinson, J. W. (1998). The influence of unity and 
prototypicality on aesthetic responses to new product designs. Journal of 
Consumer Research, 24, 374–394. 

 Victoria, Pavlou (2013). Investigating interrelations in visual arts 
education: Aesthetic enquiry, possibility thinking and creativity: 
International Journal of Education through Art, Mar2013, Vol. 9 Issue 1, 
p71-88. 

 Weil, D. (1994). Towards a critical multicultural literacy. Inquiry: 
Critical Thinking Across The Disciplines, 13(1&2), 14-22. 

 Whitfield, T. W. A. (1983). Predicting preference for familiar, everyday 
objects: an experimental confrontation between two theories of aesthetic 
behaviour. Journal of Environmental Psychology, 3, 221–237. 

 Whitfield, T. W. A. (2000). Beyond prototypicality: toward a 
categorical-motivation model of aesthetics. Empirical Studies of the 
Arts, 18, 1–11. 

 Wilfred, Felix (1999). Postmodernism and Critical Theory: Indian 
Philosophical Annual 22. USA. 

 Wright, Christopher J. H. (2006). The Mission of God: Unlocking the 
Bible's Grand Narrative. Downers Grove: IVP. 

 رومنة املرااع العربية: 
 Abdel Halim, opened the door (1992). Art and Citizen Culture: The 

Fourth Scientific Conference, Faculty of Art Education, Helwan 
University, February St., Egypt. 

 Abdul Aali, Mazuz (2004). Modernity in Aesthetics, The Model of 
Nietzsche and Adorno: Journal of Philosophical Orbits, Moroccan 
Philosophical Society, Morocco, p. 10, pp. 149-145. 

 Abdul Hadi, Muhammad Fathi (2003). Research and its approaches in 
library and information science, 1 edition, Egyptian Lebanese House, 
Cairo, Egypt. 

 Abdul Hamid, Shaker (2001). Aesthetic preference, a study in the 
psychology of artistic taste: World of Knowledge Series (267), The 
National Council for Culture, Arts and Letters, Kuwait, in addition to a 
study (8, 9, 10). 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 409المجلد )12(  العـدد )4(  408

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

 Taylor, Brandon (1995). Contemporary Art: Art since 1970, Prentice 
Hall, USA. 

 Toward civilization: A report on arts education. (1988). Washington, 
D.C.: National Endowment for the Arts. 

 Veryzer, R. W., & Hutchinson, J. W. (1998). The influence of unity and 
prototypicality on aesthetic responses to new product designs. Journal of 
Consumer Research, 24, 374–394. 

 Victoria, Pavlou (2013). Investigating interrelations in visual arts 
education: Aesthetic enquiry, possibility thinking and creativity: 
International Journal of Education through Art, Mar2013, Vol. 9 Issue 1, 
p71-88. 

 Weil, D. (1994). Towards a critical multicultural literacy. Inquiry: 
Critical Thinking Across The Disciplines, 13(1&2), 14-22. 

 Whitfield, T. W. A. (1983). Predicting preference for familiar, everyday 
objects: an experimental confrontation between two theories of aesthetic 
behaviour. Journal of Environmental Psychology, 3, 221–237. 

 Whitfield, T. W. A. (2000). Beyond prototypicality: toward a 
categorical-motivation model of aesthetics. Empirical Studies of the 
Arts, 18, 1–11. 

 Wilfred, Felix (1999). Postmodernism and Critical Theory: Indian 
Philosophical Annual 22. USA. 

 Wright, Christopher J. H. (2006). The Mission of God: Unlocking the 
Bible's Grand Narrative. Downers Grove: IVP. 

 رومنة املرااع العربية: 
 Abdel Halim, opened the door (1992). Art and Citizen Culture: The 

Fourth Scientific Conference, Faculty of Art Education, Helwan 
University, February St., Egypt. 

 Abdul Aali, Mazuz (2004). Modernity in Aesthetics, The Model of 
Nietzsche and Adorno: Journal of Philosophical Orbits, Moroccan 
Philosophical Society, Morocco, p. 10, pp. 149-145. 

 Abdul Hadi, Muhammad Fathi (2003). Research and its approaches in 
library and information science, 1 edition, Egyptian Lebanese House, 
Cairo, Egypt. 

 Abdul Hamid, Shaker (2001). Aesthetic preference, a study in the 
psychology of artistic taste: World of Knowledge Series (267), The 
National Council for Culture, Arts and Letters, Kuwait, in addition to a 
study (8, 9, 10). 



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 411المجلد )12(  العـدد )4(  410

 Abdul Rahman, Adel (2006). Prospects for Artistic Appreciation, p. 3, 
Al-Taqwa Press, Cairo. 

 Abdul Ridha, Ihab Ahmed (2015). Artistic Trends in Postmodern 
Formation: Academic Journal (72), University of Baghdad, pp. 89-104. 

 Abu Zaid, Imad Abdel Nabi (2004). Multimedia in Postmodern Arts and 
Aesthetic Change of Concepts: Researches in Art Education and Arts, 
Vol. 13, Vol. 13, December St., pp. 171-192, Helwan University, Egypt. 

 Al-Alwan, Farouk Mahmoud El-Din (2009). The problem of the 
philosophical approach in contemporary plastic criticism, 1st edition, 
Dar Aladdin, Damascus, Syria. 

 Al-Asimi, Ola Ahmed (2007). The impact of a visual culture program on 
developing artistic creativity among some artists in the Asir region: a 
graduation project for a master’s degree, art education department, 
college of education, King Saud University, Riyadh. 

 Al-Bahnasy, Afif (1997). From Modernity to Post-Modern in Art, 1 
edition, Arab Writing House, Cairo. 

 Al-Khawaldeh, Mahmoud Abdullah; Al-Tarturi, Muhammad Awad (2006). 
Aesthetic Education, Beauty Science, Dar Al-Shorouk, Amman, Jordan. 

 Al-Omari, Muhammad (2011). Postmodern arts, Al-Riyadh Saudi 
newspaper; G 15572, Article date: Friday, February 11, 2011 AD,  
Internet: www.alriyadh.com/603545  

 Al-Rashid, Naglaa Rashid Muhammad (2013). The aesthetic and 
philosophical dimensions of the materials consumed in the light of the 
postmodern technical trends to enrich the field of artistic works: 
Unpublished PhD Thesis, Department of Art Education, College of 
Home Economics, Princess Nora Bint Abdul Rahman University, 
Riyadh, Saudi Arabia. 

 Al-Waqyan, Shaya bin Hathal (2015). Post-structuralism: Saudi Okaz 
newspaper, Thursday 12 February 2015 CE,  
http://okaz.com.sa/article/973760/  

 Amhaz, Mahmoud (1997). Contemporary Art Streams, 1 edition, 
Publications for Distribution and Publishing, Lebanon 

 Attia, Mohsen (2001). The Artist and the Public, p. 7, Arab Thought 
House, Cairo. 

 Attia, Mohsen Mohamed (2007). Semantic Interpretation of Art, 1 
edition, World of Books, Cairo, Egypt. 

 Badr, Ahmed (1998). Research Methods in Information Science and 
Libraries, 1 edition, Dar Al-Merreikh, Riyadh, Saudi Arabia. 

 Bahnasy, Afif (1979). Aesthetics of Arab Art: Knowledge World, Book 
No. (14), a series of monthly cultural books issued by the National 
Council for Culture, Arts and Letters in Kuwait, Kuwait. 

 Booker, Deposit Abdullah Ahmad (2007). Artistic and philosophical 
concepts of the art of supreme realism as a source for enriching 
contemporary Saudi photography: Unpublished PhD Thesis, Department 
of Art Education, College of Education for Home Economics and Art 
Education, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. 

 Butler, Christopher (2016). Modernity, a very short introduction, 
translation: Al-Reedy, Shaima Taha, 1 edition, Hindawi Foundation for 
Education and Culture, Cairo, Egypt. 

 Crepe, Ian (1999). Social theory: Knowledge World Series, translation: 
Muhammad Hussein Ghannoum, National Council for Culture, Arts and 
Letters, Kuwait. 

 Crow, Youssef Khalifa (2001). Entrance to artistic tasting and criticism, 
2nd edition, Osama House for Publishing and Distribution, Riyadh, 
Saudi Arabia. 

 Doll, William (2015). The curriculum in the postmodern era, translation: 
Khaled Abdul Rahman Al-Awad, 1st edition, Obeikan Library, Riyadh, 
Saudi Arabia. 

 El-Bassiouni, Mahmoud (1976). Technical Personality, 1 edition, Dar 
Al-Maarif, Cairo, Egypt. 

 El-Shourbagy, Mohamed Ibrahim Ragab; Ali, Salama Muhammad; 
Muhammad, Marwa Mustafa; Mohamed, Nermeen Mumtaz (2012). The 
effect of the aesthetic vision of sculptural murals on the development of 
artistic taste among young people: The Fourth Annual Arab Scientific 
Conference of the Faculty of Specific Education, Mansoura University, 
Egypt, vol. 2, pp. 937-948. 

 Fadl, Muhammad Abdul Majeed (2007). Art Education, Entrances to 
History and Philosophy, 3rd edition, King Saud University Press, Riyadh. 

 Hajjaj, Hussein Muhammad; El-Shourbagy, Mohamed Ibrahim Ragab; 
Wahish, Tariq Ahmed Al-Bahi Al-Sayed (2011). A study of obstacles to 
realizing the aesthetic vision of the three-dimensional decorative panel: 
The Sixth Annual Arab International Conference - The Third 
International (Development of Specific Higher Education Programs in 
Egypt and the Arab World in the Light of the Requirements of the Age 
of Knowledge), Egypt, Mag 2, pp. 1243 - 1258. 

 Hassan, Abdel-Fattah Hassan (1991). Modern American Painting Art 
between Extreme Realism and Absolute Abstraction: Journal of Science 



مجلة العلوم التربوية والنفسية 411المجلد )12(  العـدد )4(  410

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

 Bahnasy, Afif (1979). Aesthetics of Arab Art: Knowledge World, Book 
No. (14), a series of monthly cultural books issued by the National 
Council for Culture, Arts and Letters in Kuwait, Kuwait. 

 Booker, Deposit Abdullah Ahmad (2007). Artistic and philosophical 
concepts of the art of supreme realism as a source for enriching 
contemporary Saudi photography: Unpublished PhD Thesis, Department 
of Art Education, College of Education for Home Economics and Art 
Education, King Abdulaziz University, Jeddah, Saudi Arabia. 

 Butler, Christopher (2016). Modernity, a very short introduction, 
translation: Al-Reedy, Shaima Taha, 1 edition, Hindawi Foundation for 
Education and Culture, Cairo, Egypt. 

 Crepe, Ian (1999). Social theory: Knowledge World Series, translation: 
Muhammad Hussein Ghannoum, National Council for Culture, Arts and 
Letters, Kuwait. 

 Crow, Youssef Khalifa (2001). Entrance to artistic tasting and criticism, 
2nd edition, Osama House for Publishing and Distribution, Riyadh, 
Saudi Arabia. 

 Doll, William (2015). The curriculum in the postmodern era, translation: 
Khaled Abdul Rahman Al-Awad, 1st edition, Obeikan Library, Riyadh, 
Saudi Arabia. 

 El-Bassiouni, Mahmoud (1976). Technical Personality, 1 edition, Dar 
Al-Maarif, Cairo, Egypt. 

 El-Shourbagy, Mohamed Ibrahim Ragab; Ali, Salama Muhammad; 
Muhammad, Marwa Mustafa; Mohamed, Nermeen Mumtaz (2012). The 
effect of the aesthetic vision of sculptural murals on the development of 
artistic taste among young people: The Fourth Annual Arab Scientific 
Conference of the Faculty of Specific Education, Mansoura University, 
Egypt, vol. 2, pp. 937-948. 

 Fadl, Muhammad Abdul Majeed (2007). Art Education, Entrances to 
History and Philosophy, 3rd edition, King Saud University Press, Riyadh. 

 Hajjaj, Hussein Muhammad; El-Shourbagy, Mohamed Ibrahim Ragab; 
Wahish, Tariq Ahmed Al-Bahi Al-Sayed (2011). A study of obstacles to 
realizing the aesthetic vision of the three-dimensional decorative panel: 
The Sixth Annual Arab International Conference - The Third 
International (Development of Specific Higher Education Programs in 
Egypt and the Arab World in the Light of the Requirements of the Age 
of Knowledge), Egypt, Mag 2, pp. 1243 - 1258. 

 Hassan, Abdel-Fattah Hassan (1991). Modern American Painting Art 
between Extreme Realism and Absolute Abstraction: Journal of Science 



�لتحول يف �أدو�ر �ملتلقي بني فنون ...

مجلة العلوم التربوية والنفسية 413المجلد )12(  العـدد )4(  412

and Art - Studies and Research, Helwan University, Egypt, Vol. 3, No. 
3, July St., pp. 15-32. 

 Ibrahim, Amani Adel El-Sayed; Barakat, Barakat Muhammad; Juma, 
Nabil Abdel Salam (2015). Phenomenology as a method for savoring 
works of processing art in a vacuum: Amseya Egypt Association Journal 
(Education through Art), No. 2, Directorate of Social Affairs, Giza, 
Egypt, pp. 1-20. 

 Jenks, Chris (2016m). Visual Culture, translated by Badr Al-Din 
Mustafa, 1 edition, Cairo University Center for Languages and 
Translation, Egypt. 

 Jerome, Stolentz (1974). Art Criticism Aesthetic Philosophical Study, 
translated by Fouad Zakaria, edition of Ain Shams University, Cairo. 

 Judy, Mohamed Hussein (2005). Towards a New Arab Strategy in Art, 
Criticism, and Art Education, Dar Al-Safa, Amman, Jordan. 

 Khalifa, Shaaban Abdel Aziz (1998). Dialogues in research methods in 
library and information science, 1 edition, Egyptian Lebanese House, 
Cairo, Egypt. 

 Manji, Yasser Manji (2009). The Arab Art Modernity Project and the 
Egyptian professional “Postmortem” context from the compromise 
initiative to the fabrication of defeated retreat: Sharjah Prize for Critical 
Research, the second session, the Department of Culture and 
Information, publications of the Arab Center for the Arts, the 
Department of Arts, the Government of Sharjah, United Arab Emirates. 

 Mansour, Jassim; Askar, Alaa Sahib (2011). Aesthetic Taste and its 
Impact on Giving Students Aesthetic Values: Journal of Historical and 
Civilization Studies, M1, G3, Tikrit University, Iraq, pp. 116-130. 

 Mualla, Talal (2011). Misery of knowledge in the criticism of Arab 
visual arts, 1st edition, General Book Authority, Damascus, Syria. 

 Muhammad, Ali Abdul-Muti; Rawiya, Abdel Moneim Abbas (1998). 
Aesthetic Sense and History of Artistic Appreciation through the Ages, 
Dar Al-Maarefa, Egypt, pp. 412-414. 

 Muhammad, Jassim Abdul Qadir (1994). Criticism and aesthetic 
appreciation in art education, 1 edition, Al Falah Library, Beirut, Lebanon. 

 Nagati, Mohamed Abdel-Othman (1980). Ibn Sina's Perceptive 
Realization, 3rd edition, Dar Al-Shorouk, Cairo, p. 158. 

 New, Muhammad (2008). Modernity and Postmodernism in Richard 
Rorty's Philosophy, 1 edition, Arab Science House - Publishers, 
Variation Publications, Lebanon. 

 Osman, Mohamed Tharwat (2007). The concept of modernity in plastic 
art, King Saud University blogs Internet:  

www.faculty.ksa.edu.sa/74332/pages/article%202.aspx  
 Purdue, Pierre (1998). Art Grammar, translation: Ibrahim Fathi, 1 

edition, Dar Al Fikr for Studies, Publishing and Distribution, in 
cooperation with the French Center for Culture and Arts, Cairo. 

 Qazzaz, Tariq Bakr Othman (2003). Contemporary Art Criticism, Study 
in Criticism of Fine Art, Makkah Al-Mukarramah. 

 Saeed, Muhammad Ahmad (1980). Picasso, the giant of modern art: 
Education Magazine, Qatar, Q9, No. 42, November Street, pp. 50-53. 

 Shamhoud, Kazem (2011). The meanings and aesthetics of Islamic art: 
The Republic of Yemen newspaper, Friday, January 14, the Internet:  
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=129150  

 Shukair, Zainab Mahmoud; Al-Qurashi, Khadija Abdullah; Ragheb, 
Rehab Ahmed; Dongle, Abeer Ahmed (2011). The effectiveness of an 
integrated therapy program in improving sensory perception and 
reducing the school phobia level for blind women in Taif Governorate: 
Arab Studies in Education and Psychology (ASEP), vol. 5, p. 4, October 
St., Saudi Arabia, pp. 15-48. 

 املالحق:

 (: أمساء وبيانات أصحاب السعادة ديمي ال نامج3ادول )
 اجلامعة/اليلية/القس /الكخصص الدقيق أس  ا ي  م
 بية الفنيةاامعة امللك سعود /كلية الرتبية/ الرت أ. د. امحد رفعت سليماا دمد  1
 اامعة امللك سعود/ كلية الرتبية/ قياس وتقور . أ. د. خالد ناهس الرقاص 2
 اامعة أم القر /كلية الرتبية/النقد والكذوق أ. د. عبد اهلل بن عبده دمد فكيين 3
 اامعة امللك خالد كلية الرتبية قياس وتقور  أ. د.  يى عبد اهلل الرافعي  4
 اامعة ام القر /كلية الرتبية/ تاررخ فن رمحن بااودهد. محزة بن عبد ال 5
 اامعة أم القر / كلية الرتبية/ قس  الرتبية الفنية/تاررخ فن د. سهيحت سامل سلماا احلربي 6
 اامعة امللك سعود /كلية الرتبية /نقد الفن الكيييلي  بن عبد الرمحن عبد العزرز الدقيحتد. عبد العزرز  7
 اامعة الوائف/كلية الرتبية/ تاررخ الفن والنقد الفين اهلل عوض الثقفي د. عبد اهلل دخيحت 8
 اامعة امللك سعود / كلية الرتبية / نقد وتذوق فن معاصر د. فيصحت عبد الوهاب الزهراني  9
اامعة ارمرية نورة بنت عبد الرمحن/ كلية الكصامي  والفنوا/  د. نادرة محيد دمد احلميد 10

 رس  وتصورر
 اامعة طيبة/ كلية الرتبية/ تربية فنية/ معارض ومكاحف الفن املعاصر د.نزار صا  امحد عبد احلفيظ 11





مجلة العلوم التربوية والنفسية 413المجلد )12(  العـدد )4(  412

قّما�ش بن علي ح�سني �آل قّما�ش

www.faculty.ksa.edu.sa/74332/pages/article%202.aspx  
 Purdue, Pierre (1998). Art Grammar, translation: Ibrahim Fathi, 1 

edition, Dar Al Fikr for Studies, Publishing and Distribution, in 
cooperation with the French Center for Culture and Arts, Cairo. 

 Qazzaz, Tariq Bakr Othman (2003). Contemporary Art Criticism, Study 
in Criticism of Fine Art, Makkah Al-Mukarramah. 

 Saeed, Muhammad Ahmad (1980). Picasso, the giant of modern art: 
Education Magazine, Qatar, Q9, No. 42, November Street, pp. 50-53. 

 Shamhoud, Kazem (2011). The meanings and aesthetics of Islamic art: 
The Republic of Yemen newspaper, Friday, January 14, the Internet:  
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=129150  

 Shukair, Zainab Mahmoud; Al-Qurashi, Khadija Abdullah; Ragheb, 
Rehab Ahmed; Dongle, Abeer Ahmed (2011). The effectiveness of an 
integrated therapy program in improving sensory perception and 
reducing the school phobia level for blind women in Taif Governorate: 
Arab Studies in Education and Psychology (ASEP), vol. 5, p. 4, October 
St., Saudi Arabia, pp. 15-48. 

 املالحق:

 (: أمساء وبيانات أصحاب السعادة ديمي ال نامج3ادول )
 اجلامعة/اليلية/القس /الكخصص الدقيق أس  ا ي  م
 بية الفنيةاامعة امللك سعود /كلية الرتبية/ الرت أ. د. امحد رفعت سليماا دمد  1
 اامعة امللك سعود/ كلية الرتبية/ قياس وتقور . أ. د. خالد ناهس الرقاص 2
 اامعة أم القر /كلية الرتبية/النقد والكذوق أ. د. عبد اهلل بن عبده دمد فكيين 3
 اامعة امللك خالد كلية الرتبية قياس وتقور  أ. د.  يى عبد اهلل الرافعي  4
 اامعة ام القر /كلية الرتبية/ تاررخ فن رمحن بااودهد. محزة بن عبد ال 5
 اامعة أم القر / كلية الرتبية/ قس  الرتبية الفنية/تاررخ فن د. سهيحت سامل سلماا احلربي 6
 اامعة امللك سعود /كلية الرتبية /نقد الفن الكيييلي  بن عبد الرمحن عبد العزرز الدقيحتد. عبد العزرز  7
 اامعة الوائف/كلية الرتبية/ تاررخ الفن والنقد الفين اهلل عوض الثقفي د. عبد اهلل دخيحت 8
 اامعة امللك سعود / كلية الرتبية / نقد وتذوق فن معاصر د. فيصحت عبد الوهاب الزهراني  9
اامعة ارمرية نورة بنت عبد الرمحن/ كلية الكصامي  والفنوا/  د. نادرة محيد دمد احلميد 10

 رس  وتصورر
 اامعة طيبة/ كلية الرتبية/ تربية فنية/ معارض ومكاحف الفن املعاصر د.نزار صا  امحد عبد احلفيظ 11




