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ةالتربية الفني  
  )*(عبد الكرمي اليايف. د

  
بل إن الفن والعلم هلما يف التربية أثران . للفن كما للعلم أثر كبري يف التربية

وال . متتامان ال مندوحة عنهما يف تنشئة األحداث وتثقيف عقوهلم وقلوم معا
نية غرو يف ذلك، فإن الفن والعلم من أعلى نتاج املواهب الفكرية اإلنسا

د بالفن  لزمه أن يتعه،د املريب مواهب التلميذ العقلية بالعلمفإذا تعه. وأسناه
 املواهب وامللكات، وما  مشتبك، ما دامت النفس اإلنسانية كالعاطفته وقلبه

دام شأن التربية تعههذا الكل املشتبك، وال سيما يف مرحلة التعليم الثانويد .  
 جبانب الدروس ،لتعليم الثانوي تشتملمن أجل ذلك كانت برامج ا

فإذا دعمت .  على بعض الدروس يف مبادئ بسيطة لطائفة من الفنون،العلمية
 ،عت مالحظته للظواهر ووس،الرياضيات والفيزياء والكيمياء حماكمة التلميذ

 ومتاسك العلل ،وجعلته يعتاد إدراك ارتباط هذه الظواهر وتسلسل عناصرها
 جاء الفن من أدب ،ريةفوق تزويدها إياه باملعلومات الضروواملعلوالت فيها 
ده حب  وعو،ب إحساسه ومسا بعاطفته وخياله فهذَّ، وتصويروشعر وموسيقا

 وجعله يتذوق اجلمال الرفيع يف ،ل فيه األثرة وقلَّ،الكمال واإلتقان يف األداء
  . ويلتمس املصدر الذي يفيض منه اخلري مع ذلك اجلمال،الكون

تستحقه، وال يزال تدريس الفنون يف مدارسنا بعيدا عن الشأو الذي هذا 
                                                           

  .جممع اللغة العربية بدمشقعضو ) *(



  
٨  )١(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

وإذا كان تدريس .  الفنون نظرة جدية هي قمينة االعتياد الناس عدم النظر إىل
 فإن األسرة هنالك تزود الطفل ،الفنون يف بالد الغرب باملكانة اليت تتصورها

 مثالً، قبل تلقينه  كاملوسيقانه مبادئ الفن،بثقافة كافية فيها؛ وهي تكاد تلقِّ
أما يف بالدنا العربية فاألمل يكاد يكون معقودا على . مبادئ الكتابة والقراءة

نبوع األول األصيل الذي يفيض منه التقدم يف املدرسة وحدها، فهي عندنا الي
  .هذه املرحلة التارخيية الناهضة اليت نعيشها

اظ اليت توحي بقيمة الفن وال يكفينا يف هذه السطور أن نردد األلف
التربوية وأن ننلحمنط تأثري الفن يف الناشئة بل يف   عليها، بل جيب أن نبي

ا، وأن نوضح آلية هذا التأثريالناس مجيع.  
جهات ولكن هذه الو. إن الفن يؤثر يف األفراد من وجهات متعددة

  .ها ببعض بعضتبقى متساندة ومتضامنة ومتصالً
 باألشكال اجلميلة املتقنة اليت يعرضها، وبالصيغ  تأثريهيةيأيت يف البدا

نه حني إ. وتأثريه هذا مشتبك مركب. ف االكاملة املمتعة اليت هو متص
 يبدل تلك ،يعرب عن العواطف واألفكار ويصوغها يف أشكال فنية بديعة

إنه ينتـزعها من . العواطف واألفكار بعض التبديل ويغريها بعض التغيري
 احلياة، ولكنه يسكبها يف قوالب جديدة، أو هو يصفِّيها على حد تعبري واقع

فهو ال يعرض األفكار والعواطف يف أية طريقة كانت، ألن الطرائق . أرسطو
ينبغي له أن ينتهي إىل تأليف متناسق وتركيب مستحسن . ليست عنده سواء

 وأشكال متناسب، ويعرضها على النظارة أو على القراء يف مناذج مقبولة
فتبدو تلك العواطف واألفكار عندئذ . جيدة ذات مجال صميم ضمين

ومن تأمل تلك . خالصة من أوشاا الواقعية جمردة من صفتها اخلام األوىل
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ااآلثار الفنية خيمنه تتالمح . ل إليه كأنه يف عامل جديد مثايل وواقعي مع
ا ليست لدى احلقيقة  طبيعية، انتزعت من واقع احلياة، ولكنه كأاكائنات

 وخيل إليه أيضا كأمنا يشارك يف إنشاء ضرب من ،إال بنات اخليال اإلنساين
ومن هنا حيصل شعور باالرتياح والصفاء الباطين، بل . احلرية اخلالَّقة املبدعة

شعور بسعادة خفية هي اجلىن الشهي الذي جينيه من يطوف يف مخائل القيم 
  .الفنية

فهي يف . اجلميلة واألشكال البديعة اآلثار ذهيف تذوق هويشترك األفراد 
ن إيقاع نفوسهم  حني ز مبا تتضمنه م،هذا التذوق توحدهم وجتمع بينهم

ع أذواق ثار الفنية يف حياة الشعب ويف مجتعرف مكانة اآلومن هنا ن. مجيعا
  .بتعاث وحدتهاأفراده وتربيتهم ويف 

ب فوق كونه وسيلة مجع وتوحيد، ولكن الفن مدعاة إىل الرفعة والتهذي
فهو مبا يلوح به من كمال يف الصنعة، ومبا يعرضه من إتقان يف األداء 

يستميل إليه النفوس ويوما أحوجنا حنن يف. دها حب الكمال واإلتقانعو 
هلذا .  عندنا على حب الكمال واإلتقانالوقت احلاضر إىل أن نريب النشء

  .املباشرة يدعم مكارم األخالقكان الفن ذه الطريقة غري 
مث إن الفن يصرف عن وجهة النظر النفعية، ويقلل األثرة، ويعلم التجرد 

 إمنا يتأمل ،ل مثرا شهيا مثالًعن املآرب الشخصية، فاملرء الذي يتأمل صورة متثِّ
صنعة الصورة والنهج الذي سلكه املصور لإلعراب عن فكرته، ويفضل يف 

أمل يبحث الفيلسوف األملاين .  املتقن على ذلك الثمر الشهيَء األدا،تأمله هذا
 عن اآلراب والتجرد عن هن خصائصه التنـز مجدالذوق الفين وي» كانت«

ضعف يف األفراد األنانية فال عجب إذا ألفينا الثقافة الفنية الصحيحة ت! اللبانات؟
  .وترفع مشاعرهم عن األمور الدنية
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 حني جتعل الناشئ يدرك القيم الفنية ،ا ذلك كلهوالتربية الفنية عد
 من ، حتبب إليه الطبيعة وجتعله يتذوق جماليها وينعم مبشاهدها،ويتذوقها

متسلسلة،  متالحمة، وجداولَشعاع متألق، ومساء صافية عميقة، وكواكب 
وال خيفى ما يف ذلك من غبطة نفسية عميقة تبهج القلب وتفرح ... إخل إخل
 والشعور بأن يف ،تساعد املرء على حمبة الكون واالستبشار باحلياة و،اخليال

ا من الغبطة ال تنفَالطبيعة كنوزمهما جتهم العيش واحتدم النضال فيهد .  
 باألفكار اليت يوحي ا ،مث إن الفن بعد ذلك يستطيع أن يؤثر

 زيادة عن تأثريه بصيغه املتقنة ،وبالعواطف اليت يصورها أو يعرب عنها
ومناذجه الكاملة، وال سيما حني يكون الفن أدبا شعرا أو نثرا، إذ كان البيان 
  .سبيالً خاصا وقويا من سبل التأثري ال يقل جنوعه عن السبل العملية األخرى

ولسبب هذا التأثري األخري اشتد اعتماد الدول احلديثة للفن ووسائله وال 
دب يف الدعاية والسياسة وتوجيه األنظار إىل القضايا القومية الراهنة سيما األ

ومن املعلوم أن كثريا من . وجتميع القلوب حول الغايات اإلنسانية املنشودة
احلركات الفكرية العاملية يف الوقت احلاضر تسبغ على الفن عامة وعلى األدب 

ية ملا كانت ذات تطور ومعناها أن اإلنسان. خاصة ما تدعوه بصفة االلتزام
 لزم أن يشترك يف هذا التطور وأن يوجه ،وكان الفن من أسىن نتاجها الروحي

 املتحرر ،باشتراكه هذا مصري اإلنسانية إلنشاء إنسان القرن الواحد والعشرين
وهلذا أصبح الفن وال سيما األدب يهتم . تخلص من االستغاللمن القيود وامل

يا القومية، وغدا األديب رجالً جديا من رجال الفكر باحلياة االجتماعية والقضا
  .له رسالة يؤديها ال متسكعا يف احلانات، وال متشردا يف الدروب واملالهي
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وهو إن اشترك . سة عندنا قاطبةواألدب العريب أهم أنواع الفنون املدر
خرنا ذلك ذُ فإنه زيادة على ،مع باقي الفنون يف املكانة اليت حللنا عناصرها

بقري، كما القومي وتراثنا الفكري وديوان لغتنا اجلميلة الرائعة ورباط تارخينا الع
  . أصول البيان ومترينهم على أساليب التعبري القويأنه وسيلة لتعليم النشء

ومن اجلدير عند تدريسنا للشعر العريب أال نغفل عن الدور االجتماعي الكبري 
فقد كان الشعراء العرب . وفجر اإلسالملية  وال سيما يف زمن اجلاه،الذي لعبه
ا وينافحون عنها منافحةالقدماء يا توجيهويف كتب . عنون بأمور قومهم ويوجهو

األدب العريب ألوف األبيات من الشعر يف احلماسة والفخر القومي ومعاجلة القضايا 
 ،ي املعلقات وه،وأعظم القصائد املطولة القدمية. االجتماعية املهمة يف ذلك الوقت

وال يكاد جيهل أحد السبب . قيل أكثرها يف مناسبات اجتماعية وسياسية مهمة
الذي من أجله نظم عمرو بن كلثوم معلقته وأشاد فيها مبآثر قومه، كما ال جيهل 
أحد أن زهري بن أيب سلمى أراد يف معلقته التنويه بعقد الصلح بني عبس وذبيان 

 ومثلهما احلارث بن حلزة واألعشى بن قيس يف .وتصوير شناعة احلروب وأهواهلا
هذا كله بصرف النظر عن القصائد . معلقتيهما من وجه اهتمامهما بالقضايا العربية

وليس يف الدنيا شعر أكثر إحلاحا على احلماسة والفخر والذود عن . الصغرية
ديح إن يف الشعر العريب قصائد م: قد يقول قائل. احلفاظ من الشعر العريب خاصة

 تلك القصائد إمنا ولكن.  رمبا ال يستسيغ الذوق املبالغات اليت تتضمنها، أيضاكثرية
ل عند العرب مشائل اإلنسان الراقي وشيم الرجولة واملروءة، فهي تصور كانت متثِّ

كان الشاعر العريب ايد يركب . مناذج إنسانية كاملة مجيلة لتكون قدوة للناس
ينحت النحات يف العصر احلاضر التمثال بإزميله ليجسم هذه الصفات ببيانه، كما 
  . اخلري أو ما شابه ذلك احلكمة أوفكرة الفضيلة أو الشجاعة أو
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 وإىل تقوية ،ىل تعهد التربية الفنية عند النشء إذن من الذين يدعون إحنن
تدريس  ومن الذين يدعون إىل إعادة النظر يف ،ا يف مراحل التعليمدعائمه
فنا أمسى ما أنتجته  يعر،العريب إعادة تلقي عليه نورا جديدا من النقداألدب 

  .القرائح اإلنسانية
بل حنن نذهب إىل أبعد من هذا، فنرى أن البيان العايل يستطيع أن يدعم 

هذه . تدريس طائفة من املواد ذات الطابع االجتماعي كاملعلومات املدنية واألخالق
، ال أن سنا األدب والشعر ما استطاعت إىل ذلك سبيالً أن تستنري بالدروس حقيقةٌ

إن مباحث . تقتصر على هذه العبارات امللتوية املبهمة التافهة اليت تغص ا الكتب
وألن يعتمد . على اإلحياء وعلى األمثلة العالية املضروبةاألخالق كالفن يف االعتماد 

ب عليه سلوكه ويقول  يوحي إىل التلميذ ما جي،مدرس األخالق على شعر مجيل
 أو خياطب اخليال ويسمو ،بصدق وإجياز ما ينبغي التحلي به من السجايا احملمودة

 ذلك كله أجنع يف كثري من األحيان من هذه العبارات ، أجواء املثل العلياإىلبه 
  .املترمجة الركيكة اليت ال ينشط هلا القلب وال يسيغها الذوق

أو ليست التربية جبميع . ع ما ذكرنا بكثريبل إن الفن ألوسع رحابا من مجي
نواعها ضربا من الفن حيتاج إىل صدق وأمانة وإخالص، وإىل إعطاء املريب الشيء أ

الكثري من نفسه وقلبه؟ وعندئذ أال جيوز لنا ههنا أن نتذكر قصة ذلك الطري الذي 
يف إحدى قصائده حني يرى فراخه الزغب مشرئبة » موسه«صوره الشاعر 

اق متد مبناقريها الصغرية حنوه، فال يسعه إال أن يغمس خمالبه يف أحشائه األعن
ويقدمها هلا غذاء سائغا وهو منتش من لذة التضحية اليت لن تضيع؟ أال يصح أن 

مية ويتكفل إجنازها يكون هذا رمزا إىل املريب احلقيقي حني يسهر على رسالته السا
  ! كل صاحب رسالة؟أنُه يف ذلك ش شأن، وحشاشتهعلى حساب قلبه


