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 :وقيـم المجتمعالفـن  أخالقية

فاذا سلمنا بان الفن . ٌدور النقاش فً هذا المجال حول دور الفن فً المجتمع من الناحٌة االخالقٌة

د على شكل نتاج هو التعبٌر الشخصً للفنان عما ٌراه وعما ٌجول فً ذهنه، وان هذا التعبٌر سٌتجس

 : من قبٌل لحةكثٌرة ومسئلة بدر الى الذهن افنً ٌطرح امام المجتمع، ست

 هل سٌترك ذلك النتاج تؤثٌرا اٌجابٌا ام سلبٌا على المجتمع؟  -

هل من واجب الفنان ان ٌقصر تعبٌره عن االشٌاء على ما سٌكون له تؤثٌر اٌجابً فقط على  -

 المجتمع ؟ 

 ٌر االٌجابً بٌد الفنان ام باٌادي اخرى؟ هل سٌكون تقدٌر هذا التاث -

بان المجتمع سٌغض للفن االقتصار على التؤثٌرات االٌجابٌة التركٌز وهل سٌعنً مثل هذا  -

 ؟ او ٌتمادى فٌها النظر عن سلبٌاته

 ال المردودات االٌجابٌة للفن؟ إٌتوقع  الأهل من حق المتلقً  -



حاسب الفنان اذا كان لفنه مردود هل من حق المجتمع فً عقله وضمٌره الجمعً ان ٌ -

 سلبً؟

 من ذا الذي سٌمثل هذا العقل والضمٌر الجمعً؟  -

 هل من الحكمة ان ٌسمح المجتمع للسلطة السائدة ان تمثل عقله وضمٌره الجمعٌٌن؟  -

 وماذا اذا كانت تلك السلطة ظالمٌة جاهلة، او استبدادٌة متوحشة، او شوفٌنٌة متعصبة؟  -

ن ٌختار من ٌمثل عقله وضمٌره الجمعً بغض النظر عن مشٌئة هل بامكان المجتمع ا -

 السلطة السائدة؟ 

هل هناك اي اثبات علمً الٌقبل : ي وهوحوروقبل كل تلك االسئلة علٌنا ان نسؤل السإال الم

فً تقوٌم المجتمع او افساده، اعتمادا على جودة الفن او ردائته؟  ا  قوٌ ا  الجدل بان للفن دور

ة هً ان االجابة الشافٌة على هذا السإال وبالتالً على االسئلة السابقة لم تتم الحقٌقة الساطع

ولٌس من السهل بمكان فض هذا الموضوع العوٌص الذي ٌعود بنا الى المربع االول الذي ! بعد

علٌنا اوال ان نعرف كٌف ٌتم حساب قٌمة الفن بٌن طرفٌها السلبً واالٌجابً؟ وعلٌنا اٌضا : هو

ل تطبٌقً طبٌعة التؤثٌرات التً تتركها حصٌلة الفن، االٌجابٌة او السلبٌة، على ان نحدد بشك

 .المجتمع

 :هناك زاوٌتا نظر فلسفٌتان متعارضتان لقٌمة الفن وعالقتها بشرعٌته االخالقٌة

 

 : زاوية النظراالخالقية

من االهتمام  ا  ر كثٌربضرورة استناد تقٌٌم الفن على االعتبارات االخالقٌة وتعٌ زاوٌة النظر هذه تقر

الى المعنى الذي ٌقصده الفنان، واالنطباع الذي ٌتولد لدى المتلقً ازاء العمل الفنً ، وبالتالً 

مالذي ٌرٌد الفن قوله، ومن اي منطلق، ولصالح من، : الرسالة التً ٌحملها الفن للمجتمع ككل

االتجاه اولئك الذٌن ٌإمنون  من اقطاب هذا ؟وماهً التؤثٌرات االجتماعٌة المتوقعة لذلك الفن

ومن . ٌرون ان تولستوي انما وضع رسالة الفن االجتماعٌة فوق كل شئالذٌن بالفلسفة التولستوٌة 

 .اقطابه اٌضا بٌٌر بوردو وروجر تٌلر

 

 



 : زاوية النظر الجمالية

فً ربط التً التقر بضرورة استناد تقٌٌم الفن على االعتبارات االخالقٌة والترى اي ضرورة وهً 

قٌمة الفن بالمعنى المقصود، الظاهر والخفً، انما ترى فً الفن تعبٌرا شخصٌا حرا للفنان لٌس 

من اقطاب هذا . بالضرورة ان ٌخضع فً تقٌٌمه الٌة اعتبارات اخرى سوى االعتبار الجمالً

التً تشترط ان النظرة االخالقٌة تعتمد على السطحٌة الفكرٌة وباالتجاه رٌتشارد بوزنر الذي ٌعتقد 

تتابع الظواهر االجتماعٌة من دون اثباتها ببراهٌن لفً تحلٌلها  "العواقبًالمنهج "و "السببًالمنهج "

ٌإكد بوزنر  7991المنشور عام " ادب وفلسفة: ضد التقٌٌم االخالقً"ففً بحثه الموسوم . تجرٌبٌة

فردانٌة التعبٌر الفنً  على ان الموقف االخالقً الحقٌقً هو الموقف الجمالً الذي ٌركز على

الشخصً وٌعول على حرٌة القرار الخاص، لٌس فقط بالنسبة للفنان انما لالخرٌن اٌضا، االمر 

ت لٌسهً اعتبارات الذي ٌتضمن القدر االعظم من نفاذ البصٌرة والتسامح وتقدٌر االختالفات، و

 .خالقًااللتزام التمثٌل المنصف لال هٌنة او خفٌفة الوزن بل ٌمكن اعتبارها

فاالخالقٌة . البد لنا هنا من ذكر الفرق بٌن الموقف المتطرف والموقف المعتدل فً الفلسفتٌن

المتطرفة التدع اي مجال للمعٌار الجمالً فً التقٌٌم الفنً بل تعتقد ان منبع القٌمة الجمالٌة هً 

للمعٌار االخالقً لسبب وبالمقابل فان الجمالٌة المتطرفة تنكر بالمرة اي حاجة . القٌمة االخالقٌة

لٌس من الحكمة زعم الموضوعٌة فً عالقتهما أوحشرهما وجوهري هو ان كال القٌمتٌن ذاتٌتان 

ٌذهب هذا االتجاه الى مدى ابعد فٌعتبر التٌار االخالقً عامال فً . ٌتعذر اثباتها عملٌاسببٌة بروابط 

أما . ٌة والتروٌجئن بالدعاٌالمفعمقٌمة الفن الى درك الخطاب السٌاسً او التقرٌر الحزبً  خفض

تقوم هذه النظرة . الموقف المعتدل فهو الذي الٌنكر الجانب االخر بالمرة انما ٌقر بمحدودٌة وجوده

ز بطبٌعتها السردٌة، تمٌتلك التً ت السٌماالتوافقٌة الوسٌطة على قبول امكانٌة وجود اعمال فنٌة، 

م االخالقً، اال ان هذا االتجاه ٌعترف بمحدودٌة هذه التً تحتمل التحلٌالت القائمة على التقٌٌ

أما تحفظا، أوخشٌة مما قد تجره من عواقب  لها، الحاالت اوال، وٌستبعد ادعاءات التؤثٌر السلبً

من ذلك نستخلص بان بامكان الفنون غٌر . تنشٌط الدعوة الى الرقابة والتدخل الحكومً او السلطوي

جرٌدٌة مثال، ان تقفز طبٌعٌا واتوماتٌكٌا بعٌدا عن كماشة المعٌار التشخٌصٌة وغٌر السردٌة، كالت

االخالقً، وهذه حجة قوٌة بٌد اصحاب الفلسفة الجمالٌة لتعزٌز موقفهم كما ٌرى نوٌل كارول فً 

، والذي ٌإكد 7991المنشور فً مجلة علم الجمال البرٌطانٌة عام " مبدأ االخالقٌة المعتدلة"بحثه 



قف االستقاللٌة الذاتٌة من اصحاب الفلسفة الجمالٌة ٌتكئون على سإال مهم حول مو ًفٌه بان مروج

ومثل هذا االتكاء ٌتبرر بكونهم ٌعرفون الجواب الحتمً . انواع الفنون الخاضعة للمبدأ االخالقً

ٌذهب .  المإٌد لموضوعتهم القاضٌة بقصور التفسٌر االخالقً عن التعبٌر عن كل انواع الفنون

كٌد بان بعض االعمال الفنٌة، وبحكم طبٌعتها السردٌة ، تقوم على ترك المجال ؤد الى التكارول ابع

التؤوٌلً للمتلقً بخصوص اكمال فحواها او صٌاغة الرسالة المتضمنة فٌها استنادا على الموقف 

على ان ذلك  سٌعطٌنا  نموذجا واحدا من االعمال الفنٌة التً تإلف المثال . االخالقً للمتلقً

لكالسٌكً للفن الذي الٌترك اي مهرب من التقٌٌم االخالقً، ومن االمثلة التً ٌوردها كارول على ا

ٌحدث .  7997المنشورة عام " صورة دورٌان َكري"هذه االعمال رواٌة اوسكار واٌلد الشهٌرة 

 لماحتاالٌبدر ثقل العنصر االخالقً فً العمل على جمالٌته او بالعكس، وعندئذ  ىاحٌانا ان ٌطغ

العنصر االقل وزنا بموجب سٌطرة العنصر االكثر وزنا، وٌسري ذلك  ازاءه ٌتقٌم لذيا مشروعال

ٌمكن تصور ذلك فً اعمال فنٌة ناقشت . فً الحالتٌن سواء كان العنصر الطاغً اٌجابٌا ام سلبٌا

ل معٌن قضٌة وطنٌة او انسانٌة مصٌرٌة او جاءت فً زمن ومكان مناسبٌن او كانت الرائدة فً مجا

بغض النظر عن مستواها الفنً، ولنا فً الفن التشكٌلً وواصبحت شهٌرة ومعززة لتلك االسباب 

ورنٌكا لوحة الكَ ندي وورهول الى ألحساء العلبة لوحة من  ،المعاصر امثلة عدٌدة على ذلك

دة تتسبب وقد ٌحدث العكس اذا تصورنا اعماال فنٌة متفوقة فً فنٌتها لكن اخالقٌتها الفاس. بٌكاسول

حقبة طوٌلة من شعر عبد  أخذنا ولنا فً ذلك مثاال محلٌا ساطعا اذا ما ، فً هبوط تقٌٌمها الفنً

لٌس هناك مغاالة فً التقدٌر اذا راهنا بان الغالبٌة العظمى من العراقٌٌن، من . الرزاق عبد الواحد

طاغٌة الشعرٌة جعلت من جاهلهم الى عالمهم،  تشعر بالقرف واالشمئزاز من قراءة اوسماع مالحم 

فمن ذا الذي ٌبدي االستعداد ! لها  منزال  إعن تدمٌر البالد  االول مسإولال الذي كان متوحشال

 اذا اعتبرنا آراءلالعتراف بشعرٌة عبد الواحد المتفوقة فنٌا؟ ناهٌك عن االستمتاع بجمالٌتها، حتى 

 .اولئك الذٌن ٌتصفون بالموضوعٌة واالنصاف 

ماجاء فً احد بحوث منظري الموقف الجمالً المعتدل، جً اندرسن وجً دٌن، استنادا الى 

، "االستقاللٌة المعتدلة"، والموسوم 7999المنشور فً مجلة دراسات علم الجمال البرٌطانٌة عام 

ٌقف معتدلو الفلسفتٌن، االخالقٌة والجمالٌة، على طرفً نقٌض فً جوابهما على السإال االفتراضً 

 : التالً



ولنفترض تمجٌده لالرهاب على سبٌل ) كان هناك عمل فنً ٌتسم برسالته االخالقٌة السٌئة  اذا

لكنه عمل فنً جمٌل ومتقن ومتفوق، هل تستطٌع سلبٌة هذه الرسالة وعدم قبولها من قبل ( المثال

تماعٌة اذا افترضنا ان هناك رسالة انسانٌة واج وبالمقابل،االغلبٌة الساحقة ان تلغً جمالٌة العمل؟ 

منة فً عمل فنً ركٌك ٌفتقر للحد االدنى من الجمالٌة او الكفاءة واالتقان، هل تستطٌع ضعظٌمة مت

ً   (ال)تلك الرسالة االٌجابٌة رفعه الى مصاف االعمال الفنٌة المتفوقة؟ الجواب سٌكون   على شق

ا من قبل اصحاب على شقٌه اٌض (نعم)السإال من قبل اصحاب الفلسفة الجمالٌة المستقلة وسٌكون 

 .الفلسفة االخالقٌة، وهذا التضاد كاف لتؤشٌر الفٌصل فً موقفهما المتعارضٌن

 

 (االبيستمولوجيا)الفـن ونظرية المعرفة 

 

وطرق وتبحث فً نطاقها ومصادرها  ،المعرفة االنسانٌة مصداقٌةتعنى االبٌستمولوجٌا بطبٌعة و

مسؤلة تحدٌد ماهٌة الحقائق والتفرٌق بٌنها وبٌن و منذ قرون. معاٌٌرها ومحدداتهاتدرس واكتسابها، 

تحتل مساحة واسعة فً مجال الجدال  قٌقٌةاعتباره معرفة حالمعتقدات وفرز ما ٌمكن 

فً مقدمتها السإال عن الفرق بٌن ان ومن هذه المسؤلة الجوهرٌة تبرز اسئلة عدٌدة . االبٌستمولوجً

مً ان أ  فعلى سبٌل المثال ٌستطٌع شخص . لحقٌقةنعرف حقٌقة ما وبٌن كٌفٌة الوصول الى تلك ا

ٌتوصل الى حقٌقة ان ثالثة رجال ٌحتاجون ستة ارغفة اذا اكل كل منهم رغٌفٌن، وذلك من دون ان 

ٌدرك هذا الشخص فحوى الكٌفٌة التً ٌتوصل بموجبها لتلك المعرفة بسبب عدم معرفته بعملٌات 

من محٌط االفتراض  "الحقٌقة"و "االعتقاد"هومً مفكل من  نبثقٌ .االضافة او الضرب الحسابٌة

معرفة حدسٌة مبنٌة على التنبإ الذاتً، تتمٌز الحقٌقة بكونها  الىاالعتقاد  ستندوبٌنما ٌ. المعرفً

قد ٌعتقد شخص ما بؤن السماء ستمطر الٌوم، وهذا هو . ب منطقٌا وعلمٌااالعتقاد المبرر والمسبَ 

اال ان تنبإ خبٌر االنواء ! حتى لو امطرت السماء فعالٌدة أكاعتقاد محض الٌتحول الى معرفة 

، انما معرفة حقٌقٌة مبنٌة على تسبٌب وغٌر افتراضٌة الجوٌة بالمطر ٌشكل معرفة غٌر حدسٌة

علمً واستنتاج منطقً ٌجعل من حدث هطول المطر متوقعا بنسب احتمال عالٌة تقارب المئة فً 

افتراضٌة فً البداٌة، وهً ماٌساوي عملٌا االعتقاد، لكنها قد  ٌحدث احٌانا ان تكون المعرفة .المئة

تتحول الى حقٌقة مثبتة اذا ماجرى تحقٌق شروط االفتراض واستبعاد مستلزمات رفضه بطرق 



فكرة تكون نطاق المعرفة  ٌشٌر المخطط التالً لمحٌط االفتراض الى. منطقٌة واحصائٌة ورٌاضٌة

شٌئا تحوي اما قد مباشرة هو المساحة التً هذا النطاق بن ماٌحٌط على ا. مابٌن الحقائق والمعتقدات

متمٌزا  الذي ٌبقى خل ضمن نطاق المعرفةتدال اولكنهاو كالهما، المعتقدات شٌئا من الحقائق او من 

 (. Set Theory) تفسٌرنظرٌة الطقم الرٌاضٌة  كمجال ضمنً حسب

 

 

 

الهٌئة حول ، فان الجدال حول فٌما اذا كان للفن دور فً تولٌد المعرفة، وأما من جانب الفن

لم ٌصل الى اي تسوٌة منذ اٌام افالطون ، كما انه والطرٌقة التً تتولد بموجبها المعرفة لم ٌتوقف

هناك شبه اجماع على ان تعامل الجمهور وتفاعله مع النتاجات الفنٌة انما هو لٌس بفعل  .ولحد االن

فمن الواضح ان .  اومعرفٌ اادراكٌ الفع ، اضافة الى ذلك، حسً عاطفً مجرد بل ٌمكن ان ٌكون

ٌإثر فً تجاربنا، ولكن لٌس من الواضح ان ٌإثر الفن فً احاسٌسنا ومشاعرنا وردود افعالنا، وقد 

نتج تجربة التفاعل مع النتاج الفنً اي معرفة حقٌقٌة غٌر افتراضٌة مثلما ٌفعل التعامل مع الظواهر ت

على ان كثٌرا من الناس ٌعتقدون ان بمقدور الفن تغٌٌر المفاهٌم وصٌاغة . والتفسٌرات العلمٌة

دراكها بشكل النظر الى االشٌاء مما ٌإدي الى ا زواٌاالمواقف، كما ان له القابلٌة على تحدٌد 

مختلف، وبالتالً ٌمكن االشارة الى قابلٌة الفن فً تغٌٌر المعتقدات واالفكار وربما استحداثها ان لم 

مثل هذا االعتقاد بشكله المتطرف ٌتضح لنا جلٌا لماذا  ستٌعابواذا تصورنا ا .ٌكن لها وجود مسبق

 محيط

 االفتراض

 

 الحقائق

تقداتالمع  
 نطاق

المعرفة   



مسخ منظومة المعارف السائدة تعول االنظمة االستبدادٌة على مصادرة الفنون وتفعٌلها كسالح ل

الثورٌة والوطنٌة "واستبدالها بالمنظومة البدٌلة التً غالبا ماٌحرص االستبدادٌون على تسمٌتها بـ 

 ".والشعبٌة والجماهٌرٌة

 :ٌنقسم المهتمون بدور الفن فً تكوٌن المعرفة الى فرٌقٌن متناقضٌن فً الرأي

معٌنة من شؤنها تسهٌل عملٌة اكتساب ونقل المعارف  ٌعتقد الفرٌق االول بؤن الفن ٌثٌر عواطفا -

االنسانٌة تماما كما ٌحدث عند توسٌع وعً وادراك المتلقً حول قضٌة معٌنة وتغٌٌر وجهة نظره 

 . حولها

فال ٌعتقد بان للفن اي قابلٌة على تولٌد المعرفة ذلك ان لٌس بمقدورالفن ان ٌخلق أما الفرٌق الثانً  -

" ابتذال المعرفة عبر الفن"ماذهب الٌه جٌروم ستولنتز فً مقالته الموسومة  حقائق جدٌدة، وذلك

استنادا الى تصنٌف آخر للمعرفة ٌنقسم و. فً مجلة علم الجمال البرٌطانٌة 7991المنشورة عام 

هً كتلة  ثالث كتل رئٌسٌة فً خصوص دور الفن الى فالسفة المعرفة واالكادٌمٌون ونقاد الفن 

تنقسم المعرفة بموجب هذا التصنٌف الى نوعٌن . لة التجرٌبٌٌن وكتلة الرومانسٌٌنالعقالنٌٌن وكت

 :رئٌسٌٌن

 

وهً المعرفة الذاتٌة المتؤصلة فً الدواخل والناشئة عن السلٌقة وغٌر  ( Priori) المعرفة السابقة -

 .المتؤتٌة عن طرٌق التجربة

 

لها وجود مسبق بل ٌكتسبها االنسان عن  وهً المعرفة التً لٌس( Posteriori)المعرفة الالحقة  -

 .طرٌق التجربة

 

 :ٌتسبب هذا التصنٌف فً اختالف تلك الكتل الفلسفٌة على الشكل التالً

وانتهاج السبٌل  العقالنٌون بان المعرفة مشروطة باكتشاف الحقائق غٌر االفتراضٌةٌتمسك  -

تزعم هذا االتجاه . نوعوالفن الٌتمتع بؤي امكانٌة من هذا ال. الى تبرٌرها وتفسٌرها

 .الفٌلسوف الفرنسً دٌكارت والفٌلسوف الهولندي سبٌنوزا والفٌلسوف االلمانً لٌبنز



، ودٌفد هٌوم االنَكلٌز فرانسز بٌكن وجان لوك السفةوفً مقدمتهم الف ،ٌركز التجرٌبٌون -

اٌما اٌمان بدور على ان اسس المعرفة الجوهرٌة هً المالحظة واالختبار والٌإمنون 

وقد . المطلق حول مصدر المعرفةالى التعمٌم ون ٌعمدوبذلك . وجودهاحتى ب وأالسلٌقة 

كل المعرفة تنشؤ من التجربة ولٌس بؤمكان هم بؤن اتفً تصرٌح ٌتجلى ذلك التعمٌم واضحا

التجربة فردٌة ذاتٌة ام تلك اي جزء منها ان ٌتولد خارج نطاق التجربة، سواء اكانت 

، فالٌمكن للخٌال ان ٌولد على الخٌالبالدرجة االساسٌة ن ٌعتمد والن الف. جمعٌة عامة

ٌستمد الخٌال ابعاده االولٌة من الحقٌقة الموضوعٌة، : العكس هو الصحٌح الحقٌقة، انما 

 هذا الموقفوب. فٌصبح الفن انعكاسا للواقع الذي الٌمكن له ان ٌتشكل بفعل محاكاته للفن

  .عجز الفن عن االتٌان بالمعرفةى الالتجرٌبٌون الى االستنتاج ٌخلص 

 :ٌنطلق الرومانسٌون فً صٌاغة موقفهم من ثالثة مبادئ -

 لٌس هناك بالضرورة وجهة نظر او طرٌقة واحدة لمعرفة الحقٌقة (7  

 ٌهتم الفن بالعمومٌات اكثر من اهتمامه بالتفصٌالت (1  

شاف خباٌا الواقع اكتمجال معٌن هو القابلٌة على ٌتفوق الفن على العلم فً ( 3  

    .بواسطة سعة نطاقه وتعدد اسالٌبه وتمتعه بزواٌا نظر مختلفة

ومن هذه المبادئ ٌخلص الرومانسٌون الى ضرورة اعتبار التصور كعنصر اضافً ٌدعم التسبٌب 

المنطقً وٌفسح المجال لتضمٌن تظافر وتفاعل تسبٌبات منطقٌة اخرى مختلفة، االمر الذي ٌنتج 

 .المعارف واتساع نطاقهاعن نمو آجال 

حاول التوفٌق بٌن العقالنٌة والتجرٌبٌة ومٌز بٌن كان قد ٌذكر ان الفٌلسوف االلمانً عمانوئٌل كانت 

 : نوعٌن من المعرفة

من المشابهة لمعرفة السلٌقة التً تبدو اكٌدة لصاحبها لكنها التفضً بالكثٌر  "لٌلٌةالمعرفة التح" -

 .بمنبعهاحٌط عن العالم الذي ٌالمعلومات 

وهً معرفة حدسٌة خالصة،  "التركٌبٌة بالسلٌقة"التً تؤتً فً صٌغتٌن،  "المعرفة التركٌبٌة" -

التً تفضً بالكثٌر من المعلومات لكنها عرضة لخطؤ االحاسٌس وفشل ردود  "التركٌبٌة بالتجربة"و

 . االفعال



كر للمعرفة هو االتجاه الذي بدأه االنف الذ فان ماتخطى التقسٌم الكالسٌكً ، ولٌس آخرا، واخٌرا

الفٌلسوف النمساوي لودفك وٌتنستٌن والذي شاع ابتداء  من اربعٌنٌات القرن العشرٌن، والذي ٌفٌد 

المعتقدات ٌمكن بموجبها تحقٌق بؤن هناك معرفة حقٌقٌة واحدة الغٌر، وهً المعرفة العلمٌة التً 

 .ما ٌخالفهكل سد االفتراض ورفض ماٌجكل التً تسمح بضم  عن طرٌق التجربة العملٌة

الظٌر فً الجدال المستمر حول ماهٌة المعرفة وعالقتها بالفن مالم عودة الى شرعٌة الفن ، فو 

بالمنطق احادي الجانب وٌتخذون من وجهة نظر واحدة سالحا لتحقٌق مآربهم  ٌتشبث المتطرفون

اتخاذ القرارات تعزز بالقدرة على ٌصبح مثل هذا االتجاه خطٌرا اذا اقترن بالسلطة و. الفردٌة

ة بشكل ٌالثقافالقنوات الخطر المحدق فً هذا المجال هو تحمٌل الفن و. المصٌرٌة فً حٌاة المجتمع

نشر  السئ لقنوات الثقافة فً ستخداماالمما ٌنشؤ عن  ،نشر المعرفةلتصٌٌر وعام مهمات رسمٌة 

سٌنجم المحالة عن التضٌٌق على حرٌة  معرفة السلطة ومحاربة المعرفة المضادة، االمر الذي

لرقابة اهذا المجال والمتجسدة باداة السلطة التقلٌدٌة فً الثقافة وتحجٌم نشاطاتها مإسسٌا بواسطة 

 . الثقافٌة

 

 :الرقابـة الثقافيـة

حٌث ٌعود تارٌخ مفهوم الرقابة الى العصر الرومانً، وبالتحدٌد الى القرن الخامس قبل المٌالد، 

باالشراف على التعداد مراقبة االداء االحصائً وبخاصة ماٌتعلق على مقتصرا  صطلحكان الم

اال ان المفهوم تغٌر بمرور الزمن واخذ ٌكتسب معان سلبٌة مع تطور . والتصنٌف والتقٌٌم السكانً

االستبداد السلطوي على الشعوب وابتداع موضوعة السٌطرة الجسدٌة والفكرٌة التً مارستها 

وفً عصرنا الحالً ٌشٌر مفهوم الرقابة الى طبٌعة النظم  .دٌنٌة والسٌاسٌة على اولٌائهاالسلطات ال

تتخذ منها كؤداة اساسٌة وهذه النظم تمارسها التً  الدٌنٌة والسٌاسٌة التولٌتارٌة القسرٌة واالستبدادٌة

 ٌمكن له ان تتحول الرقابة الى عصا غلٌظة بٌد الحاكم المستبد الذيحٌن  ، خاصةمن ادوات الحكم

، وبذلك ترقى مسؤلة الرقابة. ٌهش بها على غنمه من الشعب وٌحقق فٌها مآربه فً السٌطرة الكاملة

من خروقات حقوق االنسان ووسٌلة للتضٌق على  اخرقان تكون الى بالمنطق المدنً المتحضر، 

 واسالٌب عملٌاتجمٌع فً الرقابة الثقافٌة  تجسدوبهذا المنطق ت .، وبخاصة حرٌة التعبٌرحرٌاته

حظر وتحرٌم الكالم والكتابة والصورة وكل ما ٌؤتً بوسائل مسموعة او مرئٌة او محسوسة والتً 



تعبر عن افكار اومواقف او اٌحاءات تعتبرها السلطة مخالفة العرافها وخارجة عن حدود ما تقر قد 

ولٌتارٌة المعروفة مثل دق وابشع صورها تحت االنظمة التاتخذت الرقابة الحكومٌة ا . به مسموحا

تشٌر التقارٌر التً صدرت بعد سقوط . وكل من حذا حذوهاوالبعثٌة الفاشٌة والنازٌة والشٌوعٌة 

النظام الشٌوعً التحاد الجمهورٌات السوفٌتٌة الى ان حكومة موسكو كانت قد اسست اعتى نظام 

الوكالة العمالقة المسماة عمل ومسإولٌة الذي تجسد فً فً التارٌخ البشري و للرقابة الحكومٌة

موظف  17777والتً ضمت ،او الوكالة الوطنٌة للحماٌة العسكرٌة واسرار الدولة" َكالفلت"

على سدادة قنٌنة  طبوعةمن الكلمات المفً البالد المترامٌة االطراف ،ٌدققون فً كل شاردة وواردة 

راري سٌبٌرٌا، ناهٌك عما ٌكتب الكلمات التً ٌغنٌها فالح جذل فً بالى  او بطاقة الباص الحلٌب

فً الصحف والكتب والمناهج او ماٌقال فً االذاعة او ما ٌشاهد فً التلفزٌون والسٌنما والمسرح 

ِرعتوالٌخفى على احد كٌف  .ومعارض التشكٌل وصاالت العروض اآلذان المتصنتة والعٌون  ز 

بات المواطن راق حتى المتلصصة على الجدران والطرقات واالرصفة فً زمن البعث فً الع

 .اصبح الطفل رقٌبا على والدٌه فً عقر دارهمامرتابا من ظله و

الثقافٌة، سٌبدو الحال وكؤن الرقابة مبدأ مجتمع ما حدث ان تبنت السلطة الدٌنٌة او السٌاسٌة فً اذا ف

ى علوالتارٌخ امام القانون ل الرسمً مسإولذلك المجتمع سٌكون هو الالعقل والضمٌر الجمعً 

حجب او ازالة معلومات معٌنة والحٌلولة دون وصولها الى عامة الناس بحجة الحفاظ على 

االجٌال التً تترعرع االخطر ان ٌقود ، وٌقود المرء العاقلسان منطقا مثل هذا . المصلحة العامة

ع ودف، فعال وحقٌقة   الى االستنتاج بان المعلومات المحظورة هً معلومات ضارة ،فً ظل الرقابة

االستنتاج التتوازى مع  هذا وعقالنٌة وبداهة لكن سهولة!! الضرر عن المجتمع مهمة وطنٌة مقدسة

. صعوبة وتعقٌد مسؤلة تشخٌص وتحدٌد واثبات ضرر تلك المعلومات ونتائجها السلبٌة على المجتمع

ومن هذا فان خطورة الرقابة التكمن فً االساس فً حرمان الشعب من االطالع على تلك 

صٌاغة المسإولٌة اقرار وقضٌة معلومات او التمتع بها، انما تتؤتى الخطورة الكبرى من ال

  . نوعٌة من ٌضطلع بهاهوٌة واالجتماعٌة وطبٌعتها و

 ذا الذي ٌشخص تلكمن  "سإال الفً تصور االجابة على متجسدة ستكون الخطورة  ،باختصار

ذا الذي سٌمثل العقل والضمٌر الجمعً وٌاترى من ه؟ واالخطار التً تحٌق بالمجتمع االضرار

ومن ذا الذي ٌتمتع بتفوٌض الشعب لالضطالع بهذه المسإولٌة الكبرى التً   بؤهلٌة ونبل واخالص؟



ام رجل  ؟ام رجل السٌاسة ؟هل هو رجل الدٌن. تتجاوز حدودها قابلٌات اي شخص او اي لجنة

 !!؟الحزب مسإولاو ابنة  ؟سام ابن الرئٌ ؟ام مختار الطرف؟ ام شٌخ العشٌرة ؟العسكر

هل ٌستطٌع كامل الزٌدي او خضٌر الخزاعً او علً االدٌب ان ٌدعً بانه قادر على فهم 

لتؤمٌن وحماٌة اخالق الشعب العراقً وصٌانة ومخول  وعً المجتمع وضمٌره النابض، واستٌعاب

لً ان ٌدعً هذا شرفه وكرامته؟؟ وهل ٌستطٌع حزب الدعوة او نوري المالكً او البرلمان الحا

هل هو منصف وعادل او اخالقً ان ٌسمح الشعب بهذه االدعاءات وٌسلم اموره الولئك  االمر؟

 الذوات؟

سٌكتشف المرء العاقل فً الحال ان تلك االنظمة التتعب نفسها  عند تؤمل طبٌعة االنظمة االستبدادٌة

وثقة وممنونٌة ستلجؤ بكل بساطة . ، والتوجع رأسها فً اٌجاد الشخص المالئمفً التفكٌر بهذا الشؤن

المطلوب الذي ٌقره الدٌن او الحزب  الى تعٌٌن موظف او تشكٌل لجنة من جالوزتها لتنفٌذ الحظر

تكتمل كارثة الكوارث وهً تنقٌص  هذه الصورةوب. وحاشٌته السٌاسً او شخص المستبد الفردي

او  فردي ٌضع الحكم االخٌر بٌد فرد آمال وتطلعات الشعب وسعٌه الحر للتقدم واالزدهار الى قرار

 والظلم منه الىواللصوصٌة ون اقرب الى الجهل واالنانٌة غالبا ماٌكون مجموعة صغٌرة من االفراد

الذي ، المثال الحً الحاضر ولنتؤمل احدث مثال فً عالمنا التطبٌقً. العقل والموضوعٌةواالنصاف

الشعبٌة الوطنٌة "الحكومة  قراروهو ل، طوٌ قادم لزمنالعراقٌة سٌبقى شاخصا فً الذاكرة 

فً بلد الثقافة والفن واالعالم امور الثقافة  جمٌعفً العراق الجدٌد الى اسناد  "المنتخبة الدٌمقراطٌة

 "الفذة"قراءته فً اضبارة سٌرته الذاتٌة ماٌمكن  هونا ،م واالبداع الى وزٌر جاهلوالعلالفنون وو

من خطٌب جامع فً سلم خبرته الجلٌلة  افغانستان وترقى   انه تخرج من مدارس قطع الرإوس فً

والٌقل قبحا عن هذا القرار المشٌن  .مستوردٌن اط عنقبدلة وربصندٌد ٌختفً تحت  الى ارهابً

تشكٌل برلمان وحكومة وطنٌتان ومنتخبتان لم ٌستقطبا فً الغالب سوى عصابة من اللصوص 

 .والفاسدٌن والمزورٌن


