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   ئةــوطـت

  

  1الرياض زمّ . د                                                                                                 
  

لما كان المسرح أبا للفن`ون، * بمنط`ق التق`دم و* بم`ذھب الوص`اية عل`ى الفن`ون ا�خ`رى، وإنم`ا 

بواقع َجْمِعه لھا خ@ل ممارسته وبضرورة حاجته لكل منھا Aكم`ال َمش`اھده مواكب`ة لك`ل عص`ر وحفاظ`ا 

جمع فروعه ومتمماته لiحتفاء بھم عن ُمشاھده المنفتح على كل المستجدات التقنية والتكنولوجية، ُحّق له 

  .وبات واجبا عليه العودة إليھم وا*حتفال معھم من خ@ل مزيد التقارب والتبادل والتقاطع

ولم̀`ا ك̀`ان المعھ̀`د الع̀`الي للموس̀`يقى والمس̀`رح ھ̀`و المؤسس̀`ة الجامعي̀`ة الوحي̀`دة الت̀`ي تجم̀`ع ب̀`ين 

*س`تقبال المعاھ`د والم`دارس العلي`ا اختصاصات فنية مختلفة في تونس، صار الفضاء ا�كاديمي ا�نسب 

للفنون من أجل مزي`د إش`عاعھا ف`ي م`ا بينھ`ا ث`م عل`ى محيطھ`ا، وتك`ون مناس`بة للنظ`ر ف`ي واق`ع ك`ل منھ`ا 

وليتباحثوا سوية عن طرق استفادة الواحدة منھا من ا*ختصاص`ات الت`ي توفرھ`ا غيرھ`ا م`ن المؤسس`ات 

لجامعي في مجا*ت الفنون ومن وراء ذلك التمعن ف`ي وعن كيفية التعاون بينھا من أجل تطوير التكوين ا

  .واقعھا ومكانتھا داخل المجتمع والتساؤل عن الدور الذي تضطلع به في المشھد العام للب@د

̀``ي  ̀``ة الكاف،بمخزونھ̀``االطبيعي والفن ̀``ع بمدين أم̀``ا وأن المعھ̀``د الع̀``الي للموس̀``يقى والمس̀``رح واق

القديمين، وھذا مما جعلھا مؤھلة لتك`ون موقع`ا  المسرحيوبموروثھاا�ثري والثقافي وبتاريخھا الغنائي و

وب̀`ذلك تساعدالمؤسس̀`ة ". مدين̀`ة الفن̀`ون"جغرافي̀`ا م@ئم̀`ا *حتض̀`ان ھ̀`ذا الملتق̀`ى، وأج̀`از لن̀`ا أن نص̀`نّفھا

ووطني̀`ا، وتس̀`اھم ف̀`ي تعزي̀`ز ال̀`دور  الجامعي̀`ة م̀`دينتھا ل@ض̀`ط@ع ب̀`دورھا الري̀`ادي ف̀`ي الثقاف̀`ة،جھويا

لق`اء "ومنھن`ا ك`ان ش`عار ال`دورة ا�ول`ى .لمجتمعي، أيا كانت تغيراته الراھنةا�ساسي للفنون في النسيج ا

  ".الفنون بمدينة الفنون

                                                           
  . مدير المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف 1
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، أردن`اه موع`دا ثابت`ا يق`ع تنس`يقه م`ع مختل`ف مؤسس`ات "الملتقى الس`نوي للمعاھ`د العلي`ا للفن`ون"

فن̀`ون التش̀`كيلية التعل̀`يم الع̀`الي المختص̀`ة ف̀`ي اح̀`دى المج̀`ا*ت الفني̀`ة، المس̀`رح والس̀`ينما والموس̀`يقى وال

فك`ان . والمرئية،مع ضرورة ا*نفتاح على ا�دوات الفكري`ة والفلس`فية والتكنولوجي`ة واAبداعي`ة ا�خ`رى

يجتمع فيه طلبة ھذه المعاھد بالباحثين وبا�ساتذة وبالمشرفين على التكوين، فيقدم المعلّمون   التصورللقاء

 ظ`رائھم ف`ي اAختص`اص وم`ن الفن`ون ف`ي س`ياق نق`ديمقترحاتھم العلمية لمناقشتھا والتباحث فيھ`ا م`ع ن

 ج̀``امعي مخ̀``تص، ويق̀``ّدم المتعلم̀``ون منتوج̀``اتھم الفني̀``ة التطبيقي̀``ة *ختب̀``ار كف̀``اءاتھم أم̀``ام أق̀``رانھم م̀``ن

وعلي`ه . ا*ختصاصات ا�خرى، فيكون التبادل وتكون اAستفادة م`ن ال`رؤى المخالف`ة ف`ي مج`ا*ت قريب`ة

دراسات العلمية والبحوث ا�كاديمية وعرضھا داخل اAطار الجامعي ال فالملتقى يمثل فضاء سنويا لتثمين

 .ونشرھا للمھتمين من المحترفين والدارسين

ونحن إذ نقدم لھذه النسخة ا�ولى من النشرية العلمية لھذا الموعد ا�كاديمي، فإننا نشكر جامعة 

نظيم واAعداد للملتقى جندوبة على دعمھا للمشروع ونشكر كل مجموعة العمل التي شاركت في الت

والتحكيم العلمي إلى جانب ا�ساتذة الجامعيين  السنوي للمعاھد العليا للفنون، كما نشكر لجنة القراءات

الذين ساعدوا على تصميم وصياغة البرنامج واAداريين الذين ساھموا في تنفيذھوكل المشرفين على 

وجه بالشكر للباحثين الذين ساھموا بكتاباتھم كما نت. المؤسسات الجامعية المشاركة في ھذه الدورة

وآخر شكرنا  وبمحاضراتھم في تأثيث الندوة وللطلبة الذين واكبوا باھتمام وبكثافة كل فقرات الملتقى

  .للمركز الديمقراطي العربي لثقته بنا ومساعدتنا على نشر مخرجات الندوة العلمية لھذه الدورة

 

  رئيس الملتقى 
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  : للمحور اBوّ ا

  الجامعة وأسئلة ا	بداع
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  "بعدُ "أسئلة ا	بداع التي لم تُطرح 

  من ھم المستقبليّون؟

 

 1أّم الزين بن شيخة .د

العرس "فاتحة ھذا المقال بعض من لحم قصيد بقلم وبدم الشاعر الفلسطيني محمود درويش عن 

فأسئلتنا ھھنا . 2.." ب إلى الحبيب إ*ّ شھيدا أو شريدحيث * يصل الحبي.. الذي * ينتھي..الفلسطيني

عرس الفكر أيضا؟  تلك ھي  أليس الحلم ھو..من أجل أن يكبر الحلم أكثر..ستكون حول ما * يصل 

وھو معنى ا�مل الذي يقيم فيه المبدع "..وطوبى لشيء لم يصل"ملحمة الشعراء في أوطان لم تصل 

، وطنا خارج أسوار معتق@ت مدن الملح "ما ليس بعدُ "ي يوطوبيا ف" ال@مكان"حيث يخترع ھناك في 

كيف . ل}سئلة أح@مھا وآمالھا أيضا ما دام الحلم بعضا من السؤال عن مستقبل أجمل. وبوھيميا الخراب

نخترع فنّا جديدا في التسآل عن معارك المستقبل في أفق الحياة اAبداعية الخاّصة بنا؟ إّن أسئلة اAبداع 

  . وحدھم المستقبليّون قادرون على خوض مخاطر السؤال عّم ليس بعدُ . دوما أسئلة المستقبل ھي 

وھذا ھو ما اقترحه زعيم اليوتوبيا الغربية ارنست . ھو زمن اليوتوبيا بامتياز" ما ليس بعدُ " 

على زمن أي " ما ليس بعدُ "لقد كان مبدأ ا�مل حينئذ يعّول كثيرا على .  منذ قرن من الزمن 3بلوخ 

ھذا . ا�ح@م وا�منيات والوعود كمساحة عبور نحو ال@متوقع بما ھو أفق للمستقبل الذي لم يحدث بعدُ 

البوذي، إنّما ھو  الفراغالتوحيدي وعن  العدماليوناني وعن  الLوجودالذي ليس بعُد الذي يختلف عن 

Aحيث يسطع الفّن   4ستطيقية �درنوشكل علماني من اليوتوبيا السالبة في صياغة اقترحتھا النظرية ا ،

  . منقذا أساسيا لiنسانية من نظام رأسمالي صيّر العالم إلى بضاعة مطلقة

                                                           
  ّن بالمعھد العالي للعلوم اAنسانية بتونسأستاذة فلسفة الف   1
  ".طوبى لشيء لم يصل"المشھورة بعنوان محمود درويش، من قصيدة  -  2

3 - Ernest Bloch ,Le  Principe Espérance, Paris Gallimard, 1976 
4 - Adorno, Théorie esthétique, Paris, Kleincksieck, 1995, p.475 
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ھھنا  ..ھذا إذن مقال خاّص با�سئلة، وليس كا�سئلة تقوى للفكر: أسئلة اAبداع التي لم تُطرح بعدُ 

م ا�جوبة الجاھزة والمطمئنة إلى نشرئب بعقولنا نحو ا�سئلة المقلقة  التي بوسعھا أن تقوم مقا

. إّن للسؤال في كّل ما نكتب حظّ سّيء جدا، كحظّ الھامشيين والمھّمشين والمعطّلين عن العمل. مصادرھا

كيف نعيد تشغيل ا�سئلة من جديد، * بوصفھا مجّرد . فا�سئلة تبدو في غالب ا�حيان معطّلة عن العمل

وصنا، بل بما إحراج حقيقي يزعزع بديھياتنا ويفزع حواّس العقل نقاط استفھام  شكلي أحيانا داخل نص

  في نفوسنا؟ 

ثّمة أسئلة زائفة وأخرى مخيّبة ل}مل، وبعضھا ارتكاسي : لكن ل}سئلة  انفعا*ت مختلفة 

ما نطلبه في عصر قحط السؤال ھو أسئلة خطيرة حول مستقبل ..وحزين، وبعض آخر واھن وأعجف

. لك أن شعوبا ب@ مبدعين أي ب@ اقتدار على ركوب الخطر ھي شعوب ب@ مستقبلذ. اAبداع في أوطاننا

واAبداع ھو موطن .. المبدع ھو حالة قصوى من المخاطرة با�سئلة التقليدية لثقافة ما حول نفسھا

بغي ما دامت المخيّلة قد خلقت العالم، فين: "بودلير يقول . اختراع أسئلة المستقبل وموطن اختبارھا أيضا

  . 1 "عليھا أن تقوده

أيّة مخيّلة قد خلقت العالم في ثقافتنا؟ ھل ھي مخيّلة المبدعين أم مخيال ا�ديان وا�ساطير؟ وھل 

تتمتّع المخيّلة في ثقافتنا بصّحة جيّدة ؟ أّي منزلة للمخيّلة المبدعة في قيادة العالم في ديارنا؟  يقوم ھذا 

، يزال يطرح أسئلة تقليدية حول نفسه أّن ا	بداع في ثقافتنا a: الية المقال على التفكير في المفارقة الت

ماذا لو كان علينا أن نميّز بين . أي أنّه * يزال يعتبر أّن المبدع ھو من يأتي بالجديد بالنسبة إلى الماضي

جديد  أي بين جديد يحكم على نفسه انط@قا من مقاييس القديم ، فھو دوما" ؟ما ليس بعدُ "و" الجديد"

بالنسبة إلى القديم، وا�سئلة التي لم تُطرح بعُد، أي تلك التي تنتمي إلى أفق ال@متوقّع والذي * نموذج 

جاھز لدينا عنه؟ بحيث يبدو أّن بين الجديد الذي عّرف به بودلير صاحب أّول توقيع غربي لمفھوم 

ى التي ربّما * يمكننا ة من تجارب المعنمساف 3، الحداثة نفسھا، وما ليس بعُد أو ال@متوقّع  2 الحداثة

                                                           
   90.، ص2019، ترجمة أّم الزين بنشيخة المسكيني وكاظم جھاد، أبوظبي، دار كلمة،  ء الرومنطيقية، كتابات في الفنّ ما وراشارل بودلير،  -  1

  ..وما بعدھا 179.نفسه، ص -  2
3  - Alain Badiou, , L’Ethique, Essai sur la conscience du mal, pp.98-104 
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لكنّنا رغم ذلك مطالبون بتسريح المدى أمام إمكانية التفكير الحقيقية فيما يحدث تحت راية  .توصيفھا

ماذا يدور في ورشات الفنّانين؟ أيّة أسئلة ھم بصدد اختراعھا؟ضمن أّي تصّور . اAبداع في أوطاننا

الجغرافيا والھويات وا�جساد ھم ينخرطون؟ فالمبدع ليس فقط ذاك  ل}زمنة وا�مكنة، ولخرائط تشكيل

الذي يتقن لفظ اللطخات اللونية على القماشة البيضاء للسطو على فراغھا الخاص، بل ھو من يسأل عن 

المبدع ھو إذن الذي يطرح أسئلة لم ..ع@قة اللون بالعالم الذي ينتمي إليه وعن مخاطر عالم ب@ ألوان

، والمشكل ھھنا ليس أنّھا جديدة، �ّن ا�سئلة تقوم دوما على اّدعاء أنّھا جديدة، بل ھو أنّھا لم تُطرح بعدُ 

لماذا نسرع إلى تأثيث الفراغ بالبديھيات والمسلمات والمعارف الجاھزة، في حين يمكننا ..تُطرح بعدُ 

  .تحرير أنفسنا من ضجيج ا�جوبة ومنح  ا�فق لو*دة فّن السؤال؟

إّما ھي أسئلة حول الماضي، وھي أسئلة كّل : سئلة يمكنھا أن تشتغل دوما في اتّجاھين لكن ا�

الذين يفّكرون تحت راية ملّة ما ،أو ھي أسئلة حول المستقبل، وھي خاّصة بمعارك الحياة وبأشكال 

). والم الرقميةفي ع@قة بأسئلة اAيكولوجيا أو علم الجينات، أو بالع(المستقبل بالنسبة لiنسانية عموما، 

لكّن ھذين النوعين من ا�سئلة يشتركان ضمن ع@قة ما بالحداثة الغربية بوصفھا قد صارت إلى ضرب 

وبوسعنا الحديث . من القدر التاريخاني الخاص بكل الشعوب، وفقه يتّم ترتيب خرائط العالم في كّل مكان

دفاع عنھا كوجھة للتنوير والتقدم العلمي، ثّمة من انخرط في ال: عن ث@ثة أشكال من الع@قة بالحداثة 

وثّمة من يقاومھا باعتبارھا ھي ا�رضية اAبستمولوجية التي تّم على أساسھا استعمار الشعوب والسطو 

وثّمة من يعتبرھا عدّوا ). الفلسفة الديكولونيالية(على الجغرافيا السياسية والمعرفية للثقافات غير الغربية 

  ). س@ميةا�صولية اA(مطلقا 

أسئلة اAبداع التي "في ا�ولى نستشكل طبيعة : سوف نوّزع خطّة ھذا البحث على ث@ثة لحظات 

، وفي الثانية نتوقف عند بسط الموقف الديكولوني وحدوده بوصفه خيارا فكريا قد يمنحنا "لم تُطرح بعدُ 

لخاصة، وفي الثالثة سنحاول القدرة على اختراع أسئلة جديدة من داخل خرائطنا وعوالمنا الثقافية ا
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فيما أبعد من ثنائية الكولونيالي والديكولونيالي في أفق حيوي " من ھم المستقبليون"فحص السؤال عن 

  ).انط@قا من مقاربة الفيلسوف فتحي المسكيني.(�سئلة مغايرة حول معارك الحياة بد* عن أسئلة الھوية

  :بداعيوتوبيا اBسئلة وإحراجات ا	: ما ليس بعُد  )1

لكّن جزءا كبيرا مّم نقوله حول أنفسنا إنّما يقوم . عبارة مقلقة جّدا �نّھا تحمل اّدعاء ما" ما ليس بعدُ "

وكلّھا بمثابة الحجب التي . على ضرب من اAّدعاء، أي من ا*عتقاد وسوء الفھم وا�حكام المسبقة

الكينونة والزمان اعتبار لھيدغر في كتاب على حّد " الھُم"تحجب عنّا الحقيقة، مّم يجعلنا نقطن مساحة 

إحدى تعبيرات الكونية اAستطيقية حيث * يكون الذوق في  2واAّدعاء مفھوم فلسفي مثّل عند كانط . 1

غير ضرب من اّدعاء الكونية أي اAنخراط ضمن جماعة الذوق اAنسانية بوصفھا  نقد ملكة الحكمكتاب 

واAّدعاء أيضا ھو التعبيرة . ر باللذة أو با�لم بين جميع البشرحّسا مشتركا يضمن وحدة ملكة الشعو

الجوھرية عن ما يكونه الفّن بوصفه وعدا بالسعادة حتى وإن تّمت خيانة ھذا الوعد مسبّقا على حّد تعبير 

  . 3لثيودور أدرنو 

لة في عقولنا، أّما عن ا�سئلة التي لم تُطرح بعُد، ونحن ربّما لم نبدأ بعٌد في تشغيل مكنة ا�سئ

من فرط استس@منا إلى مكنات ا�جوبة الجاھزة التي تعتقلنا حيثما عبرنا، فإنّنا نميّز بين مقاربتين 

حتى الطفل ليس "وأنّه ليس ثّمة بداية جديدة، �نّه " * جديد تحت الشمس"ا�ولى تقول أن : متناقضتين 

نحن . وفق تعبير لھيدغر" لم نبدأ بعُد في التفكير"نّنا أّما الثانية فتقول بأ. وفق عبارة شھيرة لھيغل" عفويا

إّما أن نقول أّن كّل شيء قد قيل بعُد في اللغة، وإّن ما نفعله دوما ھو دوما : اذن أمام إّمية فلسفية محرجة 

  . تأويل أو استئناف لبداية حدثت في الماضي، وإّما أن نقول أنّه يمكننا أن نبدأ دوما من جديد

  : ذه اAّمية تولد إذن أسئلتنا حول الحياة اAبداعية في تونس كما يلي تحت راية ھ

                                                           
وما  231.، الفصل الرابع، صص2012المسكيني، بيروت، دار الكتاب الجديدة المتحدة،  ، ترجمة فتحيالكينونة والزمانما رتن ھيدغر،  -  1

  ..بعدھا
2 - E. Kant , Critique de la Faculté de Juger, i, Œuvres Philosophiques, T.II, Paris, Gallimard, 1985 , p.1004 

  196- 143، الفصل الرابع، صص)طبعة جديدة( 2021ة للكتاب، ، تونس، الدار التونسيالفّن يخرج عن طوره: كتابنا : انظر  -  3
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. إّما أّن الحياة اAبداعية في ب@دنا * تفعل سوى استئناف تقليد أو تراث في الماضي: أّو* 

ضمن أّي : وتبعا لذلك نسأل السؤال التالي . وحينئذ فھي ليست مطالبة بتأسيس نموذج جديد خاص بھا

قرطاجنّي، عربي، إس@مي، أمازيغي، بربري، إفريقي ، : عي نحن معنيّون باAنخراط تراث إبدا

  ..شرقي، غربي...أندلسي

وإّما أّن اAبداع في ديارنا لم يطرح بعُد ا�سئلة المناسبة لسياقاته التاريخية ولحروبه : ثانيا

تراكمات لتجارب لم نتساءل بعُد  الخاّصة، وذلك يعني أّن كّل ما حدث في الحياة اAبداعية في ب@دنا ھو

فھل ثّمة نماذج إبداعية في تونس يمكن اAشتغال في أفقھا على . عن البراديغم الجمالي الخاص بھا

  براديغم جمالي يجمعنا من أجل خطّة ثقافية تجعل المستقبل أكثر إشراقا؟

ة على تربية لكّن السؤال عن مستقبل اAبداع في تونس يبقى دوما رھين مدى قدرة الجامع

. إبداعية كفيلة بإنتاج مبدعين * مجّرد حاملين لدفاتر قديمة ولشھائد * تصلح إ*ّ لشتم أوطان مھزومة

ھل أّن الكّم الھائل من النظريات الغربية التي نثقل بھا كاھل عقول : وھنا نجد أنفسنا أمام ا�سئلة التالية 

ا تتحّول إلى أجوبة جاھزة تحجب عن عقول الطلبة إتيقا طلبتنا كفيلة بإنتاج  المبدعين؟ أم ھي سرعان م

السؤال كشرط أّولي ل@نخراط في سبيل اAبداع؟  ماذا يحدث بين جدران جامعات الفنون ؟ ھل لدينا 

  خطّة واضحة Aعداد شعب حّر؟ 

إّن جامعات الفنون ليست مجّرد معابد لحفظ ما تيّسر من النظريات الجمالية الغربية إنّما ھي 

لكن ماذا . معنيّة بخطّة واضحة من أجل تربية إبداعية وجمالية ھي وحدھا الكفيلة بحفظ مناعة شعب ما 

  فعلنا من أجل ھذا؟ 

حيث نعيش إزاءھا ضربا من : كيف بوسعنا معالجة التوتّر الذي يسكن ع@قتنا بالحداثة الغربية 

�كاديمية التي ننّضد وفقا برامج التدريس فنحن من جھة نعتبرھا ھي أساس المنظومة ا: ا*نفصام الحاّد 

ومن جھة ثانية ننظر إلى الغرب الذي أنتجھا بوصفه غربا استعماريا ومتوّحشا؟ أّي وجه للغرب يناسبنا؟ 

؟ و�نّنا منفصمون أنتجنا ..أم غرب ا*ستعمار واAمبريالية المتوحشة..غرب فان غوغ وسيزان وبيكاسو

اختراع نموذج علمھم الخاّص ، و* ھم مقبلون على ا*نفتاح على غرب  طلبة  منفصمين، ف@ ھم أتقنوا
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اAبداع،أي الغرب الذي أنجب ماركس  ودولوز وفوكو ودريدا الذين دافعوا عن كل فقراء العالم 

ورغم ذلك ليس  كّل انفتاح على الغرب إمكانية كافية لتجديد أسئلتنا . والمھّمشين والمقھورين والمتألّمين

طة اAبداعية المناسبة لجامعاتنا، وليست كل محاربة للتغريب حتى ولو كانت تحت راية حول الخ

  .ديكولونيالية، ھي الدرب الوحيد نحو اختراع المستقبليين في ديارنا

أي اAع@ن عن حدود جامعتنا وقصورھا عن : ربّما أّن ا�وان قد حان إذن من أجل شجاعة الحقيقة 

ھؤ*ء الذين لم نھّيء لھم طيلة العشرية السوداء . مشروع لتربية إبداعية �بنائناإنتاج خطّة علمية Aعداد 

كيف بوسع الجامعة إعادة ا�مل إلى . غير قوارب الموت وجبال اAرھاب والتشّرد خارج حدود ا�مل

وف طلبتھا؟ كيف يمكن ل}ستاذ الجامعي المساھمة في بناء مشروع ثقافي من أجل المستقبل؟ يقول الفيلس

و* ..1.." لدينا الكثير من العمل لمن يريد أ*ّ يموت أحمقا..ليس ثّمة مستقبل في انتظارنا: "جاك رنسيار 

  ..أحد من المبدعين حتى الذين نحسبھم حمقى، يرغبون في الموت كذلك

  : في السؤال عن العصيان المعرفي  )2

الذي ظھرت م@محه ا�ساسية " السلوك المعرفي الديكولونيالي"يتعلّق ا�مر ھنا بتحديد مفھوم 

بشرة سوداء، أقنعة منذ الكاتب الفرنسي والمحلل النفسي من أصل جزائري فرانز فانون وكتابه بعنوان 

،  المفّكر الھندي ھومي بابا ومن بعده، )1961(المعّذبون في اBرض  بعنوان كتابهو) 1951(بيضاء 

، والناقدة ا�دبية الھندية غاياتي سبيفاك )1978(تشراق والمفّكر الفلسطيني ادوراد سعيد بكتابه حول اAس

ويعتبر والتر منيولو ). 1988" (ھل يمكن للتابع أن يتكلّم ؟"من خ@ل مفھوم التابع ونّصھا بعنوان 

الفيلسوف وأستاذ ا�دب المختّص في السيميائيّات من أبرز أقطاب الدراسات الديكولونيالية، وذلك من 

) 2009" (التفكير المستقّل والحريّة الديكولونية -العصيان المعرفي"حت عنوان خ@ل نّصه الشھير ت

وتنخرط . 2 )2016(والذي تّمت ترجمته إلى العربية من طرف المترجم العربي فتحي المسكيني 

. الدراسات الديكولونيالية ضمن المنعرج الفلسفي الكبير لنقد الحداثة الغربية منذ نيتشه إلى حدود دريدا

                                                           
1 - Rancière, Et  Tant Pis pour les gens fatigués, Entretients, Paris, éditions Amesterdam, 2009, p.459 

، نشرة إلكترونية فتحي المسكيني  نغليزيةترجمه عن ا*، "التفكير المستقّل والحرية الديكولونيالية - العصيان المعرفي"والتر منيولو،  -   2
  2016سبتمبر 28ضمن موقع مؤمنون ب@ حدود، 
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ھدف إلى نزع اAستعمار عن العقول وإعادة تشكيل الخرائط الجيوسياسية والمعرفية، والبحث عن وت

ذلك أّن الحداثة التي ما فتىء الغرب الترويج لھا بوصفھا . سرديات مغايرة لتلك التي أّسستھا الحداثة

وعليه . ير اAستعماراAمكانية الوحيدة *ختراع الحقيقة، ليست في حقيقتھا التاريخية سوى سردية لتبر

فإّن المطلوب من الديكولونياليين ھو كتابة التاريخ المظلم للغرب والكّف عن اعتباره مقياسا للمعرفة 

وھذا ھو معنى نزع ا*ستعمار أي اختراع سلوك معرفي وحيوي مغاير . وللتقّدم ولتجارب المعنى

وھذا لن يكون ممكنا إ*ّ بالقبول . خرىلعادات الغرب في تنظيم العالم والسطو على ذاكرات الشعوب ا�

" العصيان المعرفي"وفي ھذا السياق يتنّزل مفھوم . بأّن ثّمة بدائل أخرى وصياغات متعددة للحقيقة 

ما ھي مبادىء ھذه الفلسفة اذن ؟ يكتب . . الذي يؤسس عليه والتر منيولو بيان الفلسفة الديكولونيالية

يُحكى أنّه كان في سالف ا�زمان باحثون يفترضون أّن الذات : "يلي منيولو في بداية نصه المذكور ما 

السياسي  - ھي شفّافة ومنفصلة تماما عن الشيء المعروف وتوجد بمنأى عن التشكيل الجغرافي..العارفة 

  .1.." للعالم الذي في نطاقه تُرتّب الشعوب بشكل عنصريّ 

ثة بعد تحويلھا إلى مجّرد أسلوب في في ھذا النّص يقّص علينا منيولو سردية الذات الحدي

القصص نازعا عنھا سحرھا ونفوذھا باختزال كّل عصر الحداثة في مجّرد حكاية يمكن حكيھا على 

ويھدف من وراء ذلك إلى اختراع أسلوب ديكولونيالي لزعزعة . أطفالنا في شكل من التھّكم ا�سود

رته الحداثة عن الغرب من مثل عليا ومن قيم  سلطة اAستعمار المزروعة في عقولنا المحتلّة بما نش

ومن أجل ذلك فإّن الغرض من ھذا البيان الديكولونيالي ھو إعادة ترتيب . الحقيقة والتقّدم والتنوير

الجغرافيا السياسية للمعرفة وسياسة ا�جساد عبر كشف لنظام التلفظ الغربي الذي وفقه يرسم الغرب 

عالم أّول له معرفة، وعالم ثان له ثقافة، وا�مريكيون ا�صليون " خريطة العالم ويصنّف الشعوب وفق

ھذا ھو نظام الخطاب الذي يبني عليه . 2" لھم حكمة، أّما ا�مريكيون من أصل انغليزي فلھم علوم

  . اAستعمار خطّته في السطو على العالم تحت راية ملكيّته للعلوم لوحده
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لى حّد عبارات والتر منيولو سيكون عندئذ ھو التالي إّن السؤال الذي يحرج الديكولونيالي ع

من ھو بصدد بناء المعارف، متى يتّم ذلك ولماذا أخفت اAبستمولوجيا الغربية مواقعھا الجغرافية :"

أّما اAجابة فستكون حتما ضربا من العصيان المعرفي ل@بستمولوجيا ". والتاريخية والبيوغرافية؟

وتبعا لذلك فإّن الفلسفة الديكولونيالية ھي مشروع يقوم على نزع . ة عرقيةالغربية القائمة على منظوم

  . السحر عن الحداثة الغربية

لقد آن ا�وان لكي تستعيد الشعوب المستعمرة قدرتھا على التشريع لمعارفھا وإنجاز بدائل 

كر قد استفاقت اليوم أّن أماكن ال@ف"وفي ھذا السياق يكتب منيولو . مغايرة عن النظام المعرفي الغربي

لكن ما ھي أماكن ال@فكر؟ إنّھا تلك الشعوب التي يجمع بينھا ". من عملية التغريب  التي طال أمدھا

أي ھي الشعوب التي تّم استعمارھا من طرف الغرب بعد أن تّم تصنيفھا من " الجرح الكولونيالي "

آن ا�وان اذن Aع@ن . 1 "ا وذھنياشعوبا متخلّفة اقتصادي"طرف اAبستمولوجيا الحديثة بوصفھا 

العصيان المعرفي ضّد المنظومة المعرفية الغربية التي شّرعت *ستعمار الشعوب تحت عنوان أّن الذات 

والعصيان المعرفي يھدف ھھنا تحديدا إلى . الغربية ھي صاحبة النفوذ المعرفي والمقياس الوحيد للحقيقة

الحطّ من شأنھم بشكل عنصري للسماح للصمت ببناء الحجج في إقرار الحقوق اAبستمية للذين تّم "

ھذا ھو الملمح . 2" مواجھة أولئك الذين ينظرون إلى ا�صالة باعتبارھا المقياس  ا�قصى للحكم النھائي

الميتافيزيقي وتطالب بإع@ن " العدوّ "العام لبيان الفلسفة الديكولونيالية التي تعتبر الغرب ضربا من 

وھو عصيان * يطال فقط . يه من أجل نزع اAستعمار عن جلود وعقول وأجساد تّم احت@لھاالعصيان عل

المعارف الغربية الحديثة منذ ديكارت إلى ھابرماس، بل ھو يشمل نزع اAستعمار عن الوجود وعن 

  .الجامعة وعن الحيوان البشري وعن الحياة الروحية أيضا

ال، وبعد التعّرف على ھذه الفلسفة التي ُولدت في نصوص لكّن السؤال الذي يھّمنا في ھذا المق 

كتّاب ينتمون إلى ثقافات وجغرافيات مغايرة للغرب تعلّق ا�مر بالھند أو بأمريكا ال@تينية أو با�فارقة 
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في أّي معنى يمكن لھذا النوع من الفلسفة أن يساعدنا على إنتاج نماذج للحياة وللسلوك أيضا، 

ھل قدر علينا أن تشرئّب أعناقنا في كّل مّرة نحو ما يولد من  جغرافيّتنا الثقافية؟وللمعرفة مناسبة ل

خرائط عقلية خارج التشكيل الجغرافي والتاريخي لعقولنا؟ فمّرة ننخرط في حماسة مع التنوير والحداثة 

موجة  ومّرة أخرى نركب قطار ما بعد الحداثة، وھا نحن اليوم نلھث كي نطّل بعقولنا المتعبة على

الفلسفة الديكولونيالية؟  أجيال من الركض وراء قطارات قد * تكون مناسبة للوصول إلى ربوة الحلم 

فكيف نخترع من داخل أجسادنا ما به نرسم عالما ھو عالمنا كما نحن بكّل أوھامنا وذاكرتنا ..الخاّص بنا

  لضاد التي نسكنھا؟ الميتافيزيقية المثقلة وحروب المعنى التي خاضتنا نصوصنا في لغة ا

  ؟"ما بعد الملّة"من ھم المستقبليّون  في أفق )3

نقرأ تحت قلم الفيلسوف العربي فتحي  1" في ھويّة العرب المحدثين"في حوار له تحت عنوان 

نحن الذين نسكن جنوب الحداثة كموقع ميتافيزيقي متميّز وليس بوصفه لعنة : "المسكيني ما يلي 

نعني من داخل أنفسنا أو من داخل المشاكل التي : ماّسة إلى تفھّمه من الداخلفي حاجة  –كولونيالية 

في ھذا النّص نعثر . 2" يطرحھا التزامنا بأن نكون أنفسنا وليس مفعو* تابعا �ّي شكل غريب من الذات

 على تشكيل مغاير لموقعنا داخل جغرافية يتّم تنضيدھا وفق تأويلية مخالفة للعصيان المعرفي الذي

وھذا * يعني أّن ھذا التنضيد الفلسفي الذي تشتغل عليه كتابات الفيلسوف . يقترحه الديكولونياليون

التونسي فتحي المسكيني منذ أكثر من عقدين من الزمن، ھو مضاّد للفلسفة الديكولونيالية، وھو الذي 

يتافيزيقي وروحي أرسى فلسفته منذ كتاباته ا�ولى على ضرورة اجتراح نموذج  فلسفي ومعرفي وم

. مغاير للغرب وخاص بالعرب، بوصفھم ينتمون إلى لغة الضاد، * بما ھم ملّة أو قومية أو ھوية جاھزة

وتبعا لھذا التشكيل الفلسفي الجديد لموقعنا الروحي داخل خريطة اAنسانية الكبرى،نحن نحتاج إلى نزع 

ي إلى ضرب من السلوك المعرفي * إلى نحو اAستعمار عن عقولنا لكن  بتحويل ھذا القرار ا�نطولوج

اذن لسنا موضوعات تحت سطوة الذات الغربية الحديثة، و* " نحن. "جديد من تنصيب المعابد في أنفسنا

                                                           
  2022جانفي  13، بتاريخ حوارمنشور على  منصة معنى ،" في ھوية العرب المحدثين" فتحي المسكيني،  -  1
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إنّنا نقطن جنوب الحداثة، لكّن ھذه الجغرافيا ليست لعنة . نحن بالتابعين كما في توصيف الديكولونيالية

علينا تغيير استعاراتنا حول أنفسنا بوصفنا نحتّل موقعا ميتافيزيقيا  .علينا ولسنا ضحايا �ّي غرب 

 .اختراع سرديّة غير غربية حول أنفسنا متميّزا، وھذا التموقع الجديد يمنحنا وجھة موجبة من أجل

�ّن : وھو أمر خطير جّدا . غير أّن ھذه الخطّة التأويلية الجديدة * تعني تحويل الغرب إلى عدّو لنا

لم يحدث لتاريخ الكره أن صنع أّي مستقبل . طو الكراھية * يمكنه أن يمنحنا أفقا مناسبا للمستقبلكوجي

' جنوب الحداثة'ما المقصود :"إجابة عن السؤال  -يكتب المسكيني. خارج مشاھد الدماء والحروب الدينية

بناء سردية ديكولونيالية * تعني ' جنوب الحداثة'إّن عبارة :"بما يلي  - "وھل ھي مقاومة للحداثة؟..

حزينة في فّن العداوة تخّوُل للمثقّفين غير الغربيين ممارسة ضغينة ميتافيزيقية ضّد الحداثة بوصفھا 

ظ@مية ابستيمولوجية غير قادرة على أّي نوع من الصفح تجاه المستعمر السابق الذي حّول ا�رض إلى 

الجنوب . انعزالي' آخري'من موقع آخر وليس بشكل التدّرب على التفكير : بل فقط. مستعمرة أوروبية

  . 1" صفة ابستيمولوجية وليست مھربا جغرافيا خارج أفق اAنسانية

في ھذا النّص ينبّھنا المسكيني إلى ضرورة انتھاج ضربا من الريبية العليا على حّد عبارة  

لخ@ص * يولد إ*ّ داخل أفواه في حين أّن ا. رشيقة لدولوز تجاه كّل فلسفة نحسب أنّھا وعدا بالخ@ص

فالغرب قد أنجب . ضغينة a تفّكر خطّة تحّرر بدa عنما نحتاج إليه ھو . الكھنة وبين جدران المعابد

أيضا دولوز ودريدا وفوكو ونيغري وأغمبان وكّل المناصرين لسّكان جنوب الحداثة، والذين ھيّؤوا 

ا منذ قرن من الزمن في نقد غطرسة الذات الحديثة للفكر الديكولونيالي نفسه،ھؤ*ء الذين انخرطو

وإنجاز بدائل مغايرة وسياسات جديدة للحقيقة من موقع مواطن الصمت ومدن الجوع وطبقات المقھورين 

  ..والمتألمين

إّن ما تقترحه كتابات المسكيني إذن ھو خطةّ فلسفية *ستشراف نمط من المستقبليين الذين 

من أجل م@قاة مصادر أنفسنا في أفق " ھجاء الداخل"يتكفّلون بضرب من ينبتون من داخل ثقافتنا و

يصل الك@م حول "دون أن " النحن"كيف العناية بمسألة : والسؤال عندئذ سيكون . محنة المعاصرة
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لiجابة عن ھذا السؤال تستغرق كتابات المسكيني .  1" أنفسنا حّد المرض الثقافي الذي تصعب معالجته؟

من عشرين سنة في تشقيق المسائل وھندسة ا�سئلة وتشييد معماريات فلسفية حول كيفية طيلة أكثر 

انجاز خطّة ميتافيزيقية من داخل خرائطنا الثقافية والروحية العميقة دون أن نضطّر إلى تسّول شيء من 

ة، وضّد ضّد الھوية الجاھزة يقترح التدّرب العسير على الحريّ . المستقبل على حدود جغرافيات أخرى

حوانيت التراث المكتظّة بمعابد الماضي الكسول، يقترح أن يأتينا ماضينا من المستقبل، كأن نجعل 

رسالة الغفران تصل إلينا على نحو مغاير، أو كأن نعيد ابن رشد من المنفى من أجل ضرب من 

لھم ھويّة  ماء وليستفالمستقبليون لھم انت. المعاصرة التأويلية التي تجعل ا*نتماء بدي@ عن الھوية

إّن : "وفي ھذا السياق نقرأ تحت قلمه ما يلي . �ّن اAنتماء يقتضي شوقا إلى *متوقّع ممكن. جاھزة

المستقبل ھو بّوابة الماضي أي جھة الكينونة التي تمّكن من إعادة اختراع ذلك الماضي بحيث * يكون 

ون لو أنّنا أتينا إلى أنفسنا من جھة المستقبل يصف ما مضى بل يصبح ما كان يمكن أن نك' بعدُ 'مجّرد 

  . 2" وليس كمجّرد ورثاء كسولين لذاكرة * تعرفنا

كيف يكون العقل في جامعتنا قادرا على النھوض بخطّة  3كيف نھّيء أسئلة المستقبل في ثقافتنا؟ 

اثة بوصفھا الخريطة لصناعة المستقبليين بد* من إنتاج العقول الكسولة؟ إّن ع@قتنا المتوتّرة بالحد

المعرفية لجغرافية الغرب تدفعنا إلى ضرورة التفكير بمشروع تحّرر خاّص بانتمائنا إلى مساحة رمزية 

 . تدير شؤون العقل فيھا لغة الضاد بكّل ثقل الذاكرة وحروب المعنى وآ*م الجرح الكولونيالي

  

  

  

  
                                                           

  .  17.، ص2001،  بيروت، دار الطليعةتأويLت فينومينولوجية لمسألة النحن، الزمان، الھويّة وفتحي المسكيني،  -  1
كيف يمكن : إّن علينا أن نسأل من ھذه الجھة : "وفي ھذا السياق نقرأ ما يلي .  الخاص بثقافتنا " الديكولونيالي"وھو كتاب نعتبره بمثابة البيان 

نقد اللغة الحالية �نفسنا وطريقتنا في حكي أنفسنا، ولكن أيضا بناء إمكانات ..فيه النقاش قادرا على للمتفلسفة أن يتعاونوا على تشكيل فضاء يصبح
إنظر نفس ".الفلسفية في أخطر المسائل شوكة أمرا ليس فقط واردا بل مندوبا إليه ومحضوضا عليهالمبادرة  تجعل صحيّةأو سلوكات موجبة أعني 

  18 - 17.المصدر، صص
  2022جانفي  13حوار منشور ضمن موقع الحوار المتمدن،  ،"الفLسفة والمستقبل"كيني، فتحي المس -  2
  2022، تونس ، الدار التونسية للكتاب، "الفّن وسرديات المستقبل"ھذا السؤال ھو أطروحة أساسية لكتابنا قيد النشر حول  -  3



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 22                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

  : خاتمة 

اسبا �سئلة المستقبل، وإذا أردنا لجامعات الفنون في إذا أردنا لiبداع في أوطاننا أن ينتج أفقا من

ثقافتنا أن تعيد إلى المخيّلة مھّمتھا ا�ولى، أي قيادة العالم في ديارنا باختراع مجا*ت ل}مل واقتدارات 

حيوية على فرض موقع ميتافيزيقي متميّز لثقافتنا على اAنسانية الحالية، فإنّنا نحتاج إلى خيارات فكرية 

  : صياغتھا فيما يلي  يمكن

،وفق تعبير رشيق للمسكيني، ليس علينا "جار ميتافيزيقي"ليس الغرب عدّوا مطلقا لنا، بل ھو :  أّو*

مقاومته بل نحن مطالبون بفرض اقتراح إيجابي عليه بوصفنا أندادا ثقافيين له ، فنحن  لسنا أقلية ثقافية 

مادام اAس@م فيھا قد قام على غزو الشعوب " عماريةاست"بل نحن أيضا  ننتمي إلى ثقافة امبراطورية 

والسؤال ا�كثر إحراجا لنا حينئذ ھو أّي شكل من ا*ستعمار علينا نزعه . ا�خرى ككّل دين توحيدي آخر

  في أنفسنا ؟ 

الفلسفة الديكولونيالية نبتت أيضا في جغرافيا مغايرة لجغرافيّتنا الثقافية، وبسياسات أخرى : ثانيا 

ساد والعقول وضّد آ*م عرقية مغايرة [*منا، فھل يتوّجب علينا مواصلة الدھشة مّم يولد خارج ل}ج

متى سنأخذ الكلمة كمعاصرين أنفسنا كما لو كنّا مصابين بضرب من الفضول الميتافيزيقي المزمن؟ 

  جذريين لما يحدث في خريطة العقل البشري اليوم؟ 

قترحه والتر منيولو نموذجا، قد ُولد في نصوص ف@سفة إّن العصيان المعرفي الذي ي:ثالثا 

ألم يفعل نقّاد الحداثة من نيتشه إلى سلوتردايك غير . غربيين أيضا سواء بجنسيتھم أو بمولدھم وانتمائھم

  التأسيس لبدائل مغايرة عن المنظومة المعرفية الغربية للذات الحديثة؟ 

أنتجھا الف@سفة والمبدعون في أوروبا منذ فان غوغ  أن تسلك ضّد الترسانة المعرفية التي: رابعا

معناه أن تشّرع لسطوة خطاب الدعاة والكھنة وأبواق ال@ھوت على ..إلى بيكاسو ومنذ كانط إلى نيغري

لو أسيء فھمه، قد يحّوله ا�صوليون إلى " الدعوة إلى العصيان المعرفي"إّن . عقول أبناء المستقبل

  . في قبضة المعابد ذريعة للسقوط مّرة  أخرى



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 23                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

كّل تفكير ينضوي تحت راية العروبة كھويّة جاھزة ھو تفكير كولونيالي، فا�صولي : خامسا 

الخطر ھو إمكانية استعمال . و* تكفي معاداة الحداثة كي يكون المرء ديكولونياليا. ھو كولونيالي أيضا

 . أصولي لفكرة الديكولونيالية

  :قائمة المراجع
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  ... العصيان المعرفي و الجامعة                           

   1عمر علوي. د                                                                                         

  

  :التقديم 

  

 ھذه Aنتاج البرامج م@ئمة مدى ھي ھنا يعنينا ما أنّ  غير .ةالمعرف Aنتاج جھازا الجامعة تشّكل

 وأنّ  ،متحّكما ابستيميا جھازا ھناك المعارف خلف أنّ  مضى وقت أي من أكثر اليوم نعلم إذ .المعارف

 زالت * ذلك ومع كشفھا، تم دغمائيات اليوم يُعدّ  المعرفة موضوع عن وانفصالھا العارفة الذات شفافية

 .إجرائية

 في عنفھا مدى وتفكيك ،نالذھ جسد في الجامعة تحقنھا التي البرامج ھذه متابعة ھو ھنا نحن يعنينا ما

 يعثر التونسية الجمھورية في المسرح لطلبة تقدم التي البرامج في المتفحص .علمية * نظر زوايا تثبيت

   .التواطؤ ھذا مثل على

 وشكسبير ويوربيدوس أسخيلوسه ب قام لما صتفحّ  أدنى دون والغربي اAغريقي المسرح اليوم يقدم

 النقدي الجانب غياب .المعرفة مقاس باعتباره الغربي اAنسان عةوموض الشرقي، استھجان في وغيرھم

 في باستمرار الطالب موضعة ھو ذلك، وراء تقف التي اAبستيمولوجيا وتفكيك التدريسية البرامج من

 نعلم إنّنا .الحداثة حققته ما إلى استنادا باستمرار يتمف المصطلحات علمتشغيل  أّما .مذلّ  معرفي ارتباط

 ھذا وفق. 2"للعارف السياسية الجغرافيا مع بالنعل النعل تمشي إنّما للمعرفة السياسية الجغرافيا أنّ  "اليوم

 .المعرفة في المتحّكمة اAبستيمية الخارطة عن ا*نفكاك ھو المعرفة إنتاج شرط فإنّ  منيولو، لوالتر القول

 التي العارفة للذات نقده إلى المعرفة وادلم نقده من النقد بنقل أساسا مرتبطة برامجنا جدوى فھم فإنّ  لذلك

 دون الغربي المسرح على البرامج وتركيز النقد مواد غياب أنّ  تقديرنا وفي. 3المعرفة على تشرف

 الكولونيالي البرنامج تكريس بمثابة ھو ا�رضية الكرة باقي في يتشّكل ما معالم طمس ومحاولة سواه،

 أنّ  اليوم نعلم نحن .الغربية النزعة ھذه تشكو برامجنا *زالتلك لذ .عشر الخامس القرن منذ انطلق الذي

النسخ ا�ولى  است@ف على إجبارنا يتم فيما ،تنقيحھا باستمرار يتم صعوبات تعاني الغربية البلدان برامج

  .ثمنا القادمة أجيالنا قدر ندفعل ،ھلةرالمت المعارف من

                                                           
  ). 2021/ الدار التونسية للكتاب( التفكير والحدودف صاحب مؤل. أستاذ مساعد بالمعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف  1
سبتمبر  28، ترجمة فتحي المسكيني، مؤمنون ب@ حدود، "كولونيالية-التفكير المستقل، والحرية الديـ. العصيان المعرفي"والتر منيولو،   2

2016.  
 . المرجع السابق  3
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 ولكلّ  للحداثة الغربية للفكرة جذري نقد عبر المعرفي ا*رتباط لفك ا�وان حان هأنّ  ھنا نعتقد نحن

 اAبستيمية ا�فضليات موقع من لنا يُقال �ن النھائي بالرفض "التحلي وعلينا،   1أنتجتھا التي المعارف

، وماذا  Humanitos ا�على لــ بالمثل  ع@قتنا في ترتيبنا يكون وما نحن،  " نحن" ما الصفر للنقطة

   .2"ل حتى نكون معترفا بنا بما نحن كذلكعلينا  أن نفع

- الديــ الدراسات ومؤسس ا�دب، في المتخصص مانيولو والتر مقاربة إلى المقال إذن ھذا ينتمي

 أيّ  إلى لمعالجة أساسي كمفھوم المعرفي العصيان المقال تفعيل ھذا من انط@قا يتم وسوف . يةكولونيال

 المسرح طلبة برامج اخترنا اAشكالية ھذه على للجواب فنا؟معار إنتاج على اليوم قادرون نحن مدى

  .ذلك وراء تقف التي السرية اAبستيمية العوائق لتحسس نموذجا

  بأي معنى يمكن فھم الحداثة؟ )1

ل الذي طرأ على اللغة ال@تينية في القرن الحداثة يعود أصلھا إلى التشكّ  يشير قاموس الفلسفة إلى أنّ 

 Hodiernusبوصفه ظرف حال على شاكلة  modo ھي انحدار من Modernus الخامس مي@دي، وأنّ 

ولكن ھذا الظھور لم يمنحنا مفھوم الحداثة على شاكلة الصياغة . Hodieكل انط@قا من والذي تشّ " اليوم"

وضمن أفق اAستيطيقا   في حدود القرن التاسع عشر إذ لم ير ھذا المفھوم النور إ*ّ . التي نستعملھا اليوم

ه كان يراد منه شك@ من ولكنّ  ،ة إلى ظرف زمان بعينه أو بون زمنيه لم يشر بالمرّ كما أنّ . خاصة

 . المطالبة اللجوجة بمثالية إستيطيقية

ما ھي شكل من التطلع غير المسبوق إلى مستقبل إنّ  ،إلى القطع مع الماضي فحسب ن* تشير الحداثة إذ

ولكن ھذه . رتھان للحاضر ومعاينتهلحالية كشكل من ا*ا عنما، لذلك ھو مفھوم يختلف في جوھره 

ن قد دشّ " رسام الحياة الحديثة"ھاھنا يكون بودلير في نصه . ليست حديثةالمعركة التي تفتحھا الحداثة 

ومسكون بھاجس  ،الحداثة ھي حاضر أصبح منتبھا بشكل فطن لذاته لذلك فإنّ . ھذه المسالة صحبة رمبو 

موذجا للفكر اAستيطيقي ن) Guys( خذ بودلير من غايزتّ ا لقد. شكل تحت وصايتهھذا المستقبل الذي يت

ه يبحث عن ھذا ا�مر الذي سيمكننا من تسمية إنّ :" الحديث، يقول في معرض حديثه حول ھذا الرسام 

يتعلق ا�مر بالنسبة له في أن يستخلص من الموضة ما تحتويه من شعرية في التاريخي، .(...) الحداثة

ا وجھھا ا[خر فھو نتقالي والعابر والطارئ، أمّ لذلك فالحداثة ھي ا*(...) ن يقتطف ا�بدي من العابر وأ

يقول . ھا شكل من الموقفولكنّ  ،الحداثة * تتعلق البتة بلحظة تاريخية ما لذلك فإنّ ". ا�بدي والثابت

نا سنظل مرتھنين لذلك فإنّ . راھنةالحديث ھو شكل من اقت@ع الجانب الملحمي من الحياة ال نّ ـأبودلير ب

                                                           
  . المرجع السابق  1
 . 6-5. المرجع السابق، صص  2
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الحداثة ھي شكل من الموقف، أي  ما يعنينا نحن ھنا أنّ . طالما لم نفتح ھذا الحديث بوصفه م@ذا وانفتاحا

ولئن كانت و*دة المفھوم . ھو شكل من التفكير المخصوص حول ما يخصنا ضمن عصر بعينه

وھو  ،الملفت ھنا إنّ . سع وانتشرني واAجتماعي قد اتّ مداھا الفلسفي والسياسي والقانو إستيطيقية إ* أنّ 

  ؟كيف تحولت الحداثة من الشكل التحرري إلى نوع من الھيمنة على ا[خر :بحثنا السؤال الذي يخصّ 

  : العصيان المعرفيالحداثة و )2

مفھوم مه كمانيولو وقدّ  تفطّن إليه كان قدمفھوم إجرائي ك "العصيان المعرفي"س يتعلق ا�مر ھنا بتحسّ 

 ،ختراع المفاھيم*التفكير لھو أمر مصاحب باستمرار  ونظرا إلى أنّ . الحداثةأساسي لمغادرة أفق ھيمنة 

فإن المفھوم له التفكير * يبلغ ما يبسطه سوى استنادا إلى المفھوم كأداة تفكيك Aشكاليات بعينھا،  وأنّ 

المفاھيم  ما يعنينا نحن ھنا أنّ  إنّ  ؟ومعنى يقترحه مانيول فأيّ . دائما إنتماء جغرافيا مسكوت عنه

ھا كيانات متواطئة ومثقلة والمعارف  ليست كينونات محايدة، بل ھي على العكس من ذلك تماما، إنّ 

والطوبولوجيا شيئا من ا�ركيولوجيا  نة فإنّ وإذا كان علينا تفكيك برامج تكوينية جامعية معيّ . بتاريخھا

مفھوم يخفيھا وأن يتقدم بوصفه  ات والخبايا التي ما يفتأ كلّ ؤالتواط يمكن أن يكون نافعا للكشف عن ھذه

  . البرامج التي تقدم إلى طلبة المسرح ما نعثر عليه في وھذا . ذا نقاوة مدھشة

ھذا التجريد بوصفه الحلقة ا�خيرة في إنشاء المفھوم لھو السبب  أنّ : ما يعنينا بحق ھو التالي  إنّ 

لذلك فاAقرار ببراءة البرامج . مفھوم فيات واAستراتيجيات التي تقف وراء كلّ الرئيسي في مواراة الخل

إذن بأي معنى يمكن فھم العصيان المعرفي ضمن ھذا السياق؟  نعود . التكوينية لھو قول مجانب للصواب

جمه والذي تر 1الثقافة ونظرية المجتمع إلى ھذا السؤال من جھة ما قدمه مانيولو، في مقاله الصادر في

  .2العصيان المعرفيالكتاب الذي صدر في بلجيكا تحت عنوان  أخرى ومن جھة  ،الفيلسوف المسكيني

الذات  اAدعاء بأنّ " مة أساسية ينطلق منھا منذ البدء بأنّ يستند منيولو في اجتراح ھذا المفھوم إلى مسلّ 

ف وتوجد بمنأى عن العارفة في مختلف اAختصاصات ھي شفافة، منفصلة تماما عن الشيء المعرو

لذلك يذھب إلى الربط بين الجغرافيا السياسية . ھو ادعاء باطل 3"السياسي للعالم –التشكيل الجغرافي 

 فالعارف باستمرار ھو منخرط في سياق ما، والتلفظ * يقوم إ*ّ . للمعرفة والجغرافيا السياسية للعارف

                                                           
1
 Walter D. Mignolo, « Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom », in: Theory, 

Culture & Society 2009 (SAGE, Los Angelos, London, New Delhi, and Singapore), Vol. 26(7-8): 1-23. 
2 Walter D. Mignolo , La désobeissance épistimique. Rhétorique de la modernité. Logique de la colonialité et 
grammaire de la colonialité, Bruxelles, P.I.E. PETER LANG, 2015.  

سبتمبر  28، ترجمة فتحي المسكيني، مؤمنون ب@ حدود، "كولونيالية-التفكير المستقل، والحرية الديـ. العصيان المعرفي"والتر منيولو،   3
2016  
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ة الموضوعية تلك ا تعلّ بوصفه منخرطا، أمّ  د إ*ّ لذلك فالعارف * يوج. بوصفه ذا مكانة ما داخل العالم

العصيان  لذلك فإنّ . إدعاء مردود عليه يوالشفافية والنقاوة للمعارف التي يتم استيرادھا وفق منيولو فھ

ھذه المفاھيم التي تداولناھا باسم الحداثة والنمو والتطور تنخرط في منظومة  تي كنتيجة أنّ أاAبستيمي ي

فالخطاب لدى فوكو . ھذا الطرح يتقاطع في جزء كبير مع مقاربة فوكو حول الخطاب. ليةإد*ئية كولونيا

  .2وليس البتة  ع@مات أو امتدادات نصية كما أشارت سارة ميلز  1"ممارسات تشكل الموضوعات"ھو 

القول  وأنّ  ،المفاھيم والبرامج المتداولة والتي يتم تسويقھا متلفَظات متواطئة ھاھنا تحديدا يمكن القول أنّ 

ومع ذلك فالكثير يستمر في التبجح  ،بحيادية مكان المعرفة لھو قول يلقى كثيرا من السخرية اليوم

  . بموضوعية المعارف

. د نفسھا بوصفھا مركز التاريخ العالمي الذي افتتحتهتؤكّ أّكدت وحين  الكولونيالية لقد ظھرت الحداثة

إذا . 3"الذاتي للمركز-لھي في جزء نتيجة التحديد" المركز" التي تحيط بھذا" ا�رباض " ة فإنّ ومن ثمّ 

لذلك يشير . ترتكز مفاھيم الحداثة على تلفظ يتستر باستمرار على اختراع ا[خر وتحديد مكانه وزمانه

العصيان المعرفي يقوم  لذلك فإنّ . منيولو إلى ھذه الب@غة الكولونيالية التي كانت خلف إنشاء ھذه المفاھيم

  . رتباط  بھذه السياقات المخترَعةا* س على فكّ با�سا

ستنادا إلى ما ايفھم فك اAرتباط ھنا . ل المفھوم إذا الجزء العميق من المصفوفة الكولونيالية للسلطةيشكّ 

فمشروع كيجانو يتلخص أساسا في النقد الداخلي للحداثة والعق@نية . قدمه كل من كيجانو وسمير أمين

رتباط لذلك يقوم فك ا*. نا غير قادرين على ذلكن استئناف التفكير في مقابل أنّ وھو ضرب م. الغربية

لذلك ففك ا*رتباط المفاھيمي والنظري لھو . "4بوصفه أمرا استعجاليا ويتطلب انق@با معرفيا ديكولونياليا

  .5"السبيل نحو التحرر ونزع ا*ستعمار

ما تندرج ضمن تلك المصفوفة التي فھي إنّ  ،اوسواء اّدعت ھذه المعارف موضوعيتھا أو اختصاصاتھ

لقد كان من اختراع المعارف والتصنيفات . بوصفھا المعرفة الحق فيھاا*عتقاد  علىستجبر الجميع 

العالم ا�ول لم يفعل سوى أن موضع نفسه  العلمية أن تّم إقصاء ما * يعد معرفيا وعلميا، لذلك فإنّ 

                                                           
1 Michel Foucault, L'Ordre du discours, Paris, Gallimard, 1972, p. 49.  

  .30. ص، 2016ترجمة عبد الوھاب علوب، القاھرة، المركز القومي للترجمة، ، الخطاب رة ميلز،سا  2
3 Walter D. Mignolo , La désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité. Logique de la colonialité et 
grammaire de la colonialité, Bruxelles, P.I.E. PETER LANG, 2015. P. 41.  
4 Ibid. p. 38.  
5 Ibid. p. 48. 
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نا نسكن نفس صنيفات فيما أقصى بقية العوالم ا�خرى مع أنّ بوصفه الحاكم الشرعي للمعارف والت

  .رضا�

  :في العصيان ا	ستيطيقي والبحث في التجارب المحلية )3

ركز أساسا على المعارف الغربية يلحديث حول التكوين المسرحي الذي ل سيھيئناھذا العنصر ھو ما  إنّ 

نوب ا*رض، سواء في أمريكا ال@تينية، أو ھمال التجارب التي تقع في جإ :ھمل ما نحن قادرون عليهأو

وفي حقيقة ا�مر . فا*ستيطيقا كانت شريكا أساسيا في ھذا النسيان). المغرب العربي (افريقيا أو شمالھا 

ھذه التجارب لم تكن تقع تحت  ھمال وعدم دخول ھذه التجارب داخل الجامعة كان نتيجة أنّ ھذا اA أنّ 

ن لى ا[إلقد كان الغرب يتمتع و. أنشأه الغرب في  تقييم التجارب المسرحية الجانب المعياري الذيطائلة 

  .   aesthesisبالمحسوس  يهبسلطة على ما يسم

م منيولو مبيان كولونيالية السلطة فقد أتى ھذا المبيان على ھكذا تجربة ضمن خانة السيطرة على حين قدّ  

 وتم تحويلھا إلى اAستيطيقا aesthesis على الـــ ستحواذلقد تم ا*. الذاتية والسيطرة على المعرفة

)esthétique   (حساس بالجميل وبالجليلAلذلك ففي نظر . 1التي أضحت فيما بعد فلسفة الذوق وعلم ا

أي على المنحى  ،فمن جھة ترتكز على المعرفة .يانية ترتكز على مبدأين أساسينونالكول منيولو فإنّ 

 ابتداءاي حول ھذه الع@قة التي رسمت  épistémo- Logieفي المعرفة  اAبستيمولوجي  بوصفه نظرية

أما اAرتكاز  .2ھي اAعتقاد الحق المشروط بالعقل ھھنا المعرفة.  Théétèteمن أف@طون في محادثة 

  . )aesthesis( تجربة المحسوسالثاني فقد تشّكل  حول 

بوصفه ملكة اAدراك أو الفھم وبين  aisthêtikosيدور اAشكال ھنا حول ھذا الدمج المفتعل بين 

aesthesis ستيطيقا إذا عند حدود إبداع نظرية معرفية حول الجميل تتعلق . بوصفه محسوساAنشأت ا

وفيما بعد طورھا كل من ھيجل   17503في  sthetica Ӕبالحكم أساسا كان قد دشنھا بومغارتن في أثره 

  . وكانط

لم  نفسهمفھوم الديكولونيالية  * أنّ أوّ . ولونيالية فھو مفھوم قد أتى متأخرامفھوم اAستيطيقا الديك غير أنّ 

 وثانيا أنّ  ،)Adolfo Alban Achinte(عن طريق أدولفو ألبان أخينت  2003في سنة يشھد و*دته إ*ّ 
                                                           

1 Pedro Pablo Gómez, Angélica González Vásquez and Gabriel Ferreira Zacarias, «  Esthétique décoloniale » 
Entretien avec Pedro Pablo Gómez ; in ; Marges, 23/2016.  
2 Grand Dictionnaire de la philosophie, Sous la direction de Michel Blay, Italie, Larousse, 2003, p. 349.  
3 Baumgarten, A.G., Esthétique, Précédée des méditations philosophiques sur quelques sujets se rapportant à 
l’essence du poéme, et de la Métaphysique, Trad. J.-Y. Pranchère, L’Herne, Paris, 1988.  
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البتة على عناصر متخصصة في  يالمجموعة التي كانت تضم مفكرين حول ھذه المقاربة لم تحتو

لقد ولد المفھوم أساسا حين طلب بيدرو . ن وھو ما جعل من و*دة المفھوم تأتي متأخرة نسبيانظريات الف

من منيولو تحرير مقال حول اAستيطيقا الديكولونيالية في مجلة  )Pedro Pablo Gómez(بابلو غوماز 

Calle 14 .ستيطيقا؟ يشيرإذن بأي معنى يمكن فھم ھذا العصيان اAدرو بابلو بي  لمعرفي من داخل ا

فا�مر * . ديكولونيالية اAستيطيقا تتبوب أساسا ضمن ما يسميه منيولو بديكولونيالية النظرية غوماز أنّ 

ستعباد والمركزية ا�وروبية وغير ذلك من نتائج المصفوفة يتعلق ھنا بكشف العنصرية وا*

تيطيقا و* زالت بوصفھا إستيطيقا ا�مر يتعلق بالبراديغمات التي قامت عليھا اAس ولكنّ  ،الكولونيالية

  . 1أي بوصفھا عنصر أساسي داخل المصفوفة الكولونيالية. كولونيالية

على التبويب والتصنيف وعلى رسم الحدود الفاصلة بين ا�نثروبوس  تشتغل اAستيطيقا إذن

مكننا ھنا العودة إلى ي. واAيمانيتوس، كما تسعى إلى التفرقة ا�نطولوجية بين ما يعد فنا وما * يعد كذلك

يشير براشت إلى ھذا . حدود الفلسفة اAغريقية كي نعثر على ھذه التفرقة المريرة بين العبيد وا�حرار

بتداء من اAغريق ھي صورة اتصديرھا  الصورة التي تمّ  فوفقه فإنّ . الت@عب في الصياغة التاريخية

أف@طون وأرسطو قد سقطا في مطب  ويبدو أنّ  .التناغم اAغريقي قد كان محض أكذوبة وأنّ  ،مت@عبة

ھذه المركزية التي تعتبر جنين المركزية ا�وروبية، أين تم ترسيم الحدود بين . المركزية اAغريقية

:" يقول غوماز. ة شعوب قادرة على التفكير فيما شعوب أخرى * ترقى إلى ذلكثمّ . البرابرة واAغريق

المقاومة في مقابل (...) يقا والفن الذھاب فيما أبعد من المقاومة، ستعمار عن اAستيطيفترض نزع ا*

ولكن مقاومة الفن كذلك  والذي يمثل . كذلك دد ما يعد فنا وما * يعدّ النظام الخطابي لiستيطيقا الذي يحّ 

يتعين على  نزع اAستعمار، وباAضافة إلى المقاومة، . (...)  (Poïesis)قسما محدودا من البويزيس 

بمعنى أن يتم فھم الفن واAستيطيقا بوصفھما عنصرين مكونين .. تفكيك المصفوفة الكولونيالية للسلطة 

  . 2"لتراتبيات الحداثة

ما نلحظه اليوم أن العولمة ذاتھا لم تخرج عن سياق الكولونيالية، بل طورت أدوات الكولونيالية وعمقتھا 

وإن تراجعت . قدر اAمكان الت@عب بمظھر العولمةوأخضعتھا إلى سياسات تمويھية عميقة، وحاولت ب

                                                           

1 Pedro Pablo Gómez, Angélica González Vásquez and Gabriel Ferreira Zacarias, «  Esthétique décoloniale » 
Entretien avec Pedro Pablo Gómez ; in ; Marges, 23/2016.  
 
2
 Pedro Pablo Gómez, Angélica González Vásquez et Gabriel Ferreira Zacarias, « « Esthétique décoloniale » 

Entretien avec Pedro Pablo Gómez », Marges [En ligne], 23 | 2016, mis en ligne le 20 octobre 2018, consulté 
le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/marges/1207 ; DOI : 
10.4000/marges.1207 
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وھذا ما نلحظه في . السياسات المركزية إلى الخلف، فھي * تزال فاعلة وبشدة، ولكن بشكل متواري

  . لقد دّعمت تلك المركزيات مكانتھا باسم ليبرالية التعليم وعدالته بين كل البشر. عولمة التعليم

  :المسرح ومنظومة أمد )4

نعود إلى منظومة لمسألة البرامج التي تقف خلف تعلمية المسرح،  في ھذا الجانب النقدي  قبل المضي

بل ھو أتى نتيجة  ما تم  ،لم يكن ھذا البرنامج وليدا لحاجة وطنية محلية. ونذكر فقط بنشأتھا )Lmd( أمد 

 ،تعلق بجودة التعليمھذه المسألة لم تكن ت وفي حقيقة ا�مر أنّ . « Le processus de bologne»  تسميته

بل ارتبطت أساسا بخلق الفضاء ا�وروبي كفضاء  تنافسي داخل العولمة من أجل التحكم في اقتصاد 

وربون سانط@قا من ھذه المسألة كانت ال. وھذا ما نسميه  بالتوجه النيوليبرالي  لعالم المعرفة.  المعارف

 OMCلتاريخ تتحرك المنظمة العالمية للتجارة في نفس ا. 1998 حاضرة بقوة  لiع@ن على التوجه سنة

من بينھا تغول ، ھناك معيقات عدة  تقف أمام  التبادل الحر للخدمات المعرفية في العالم  لiقرار بأنّ 

ت االسياس وفي حقيقة ا�مر أنّ .  في تمويل مؤسسات التعليم الخاصة االدولة كجھاز متحكم وعدم رغبتھ

 يمكن أن نلحظ. قتصاديةكل قصري للتحو*ت العالمية  في منظومتھا ا*التعليمية أصبحت تابعة وبش

وم * تتماشى مع للعلوم اAنسانية كعلتھميش كتاريخ تطبيق ھذا البرنامج  2004ذلك إبتداء من  نتائج

   .، و* تتيح تبادل السلعستھ@كي المعولممنظومة المجتمع ا*

الترتيب  إنّ .  نا داخل السياق المعرفي العالمي فھو مذلھذا على مستوى بعث ھذه المنظومة، أما ترتيب

عدد المقا*ت  /ثر الباحثين ذكرا كمرجعيات علميةكأ/  عدد جوائز نوبل: أساسيةناصر عھنا ھو نتاج  ل

 Science Citation في إضافة إلى عدد المقا*ت المؤشرة .  scienceو nature المنشورة في مجلتي

Index . ّنغليزية كلAما ينتج باللغة العربية * يمكن أن  بمعنى أنّ . ھذه الشروط غير ممكنة خارج اللغة ا

حداثھا وفق إم الجامعات اليوم يت ما يعنينا نحن ھنا أنّ . يدخل في خانة العلمي الذي تحدده ھذه المؤسسات

  .اAنغليزية وروبية ويتم مع ذلك تحديد مقامھا وفق شروط  اللغةأاستراتيجيات 

ما ينتج في  ذلك أنّ  .ل خطورةيشكّ  وھذا ما. اللغة ھي التي تحدد العلمي وتسبقه ھنا نّ أوفي حقيقة ا�مر 

الشرط اللغوي ھو الشرط  أنّ باعتبار ، الھند أو أمريكيا ال@تينية أو أي لغة محلية * يمكن أن يعتد به

 اللغات الناطقة بغير ا�ورويبية ھي لغات ا�نثروبوس نّ ذلك أ .نص نذر نفسه للعلمية المؤسس لكلّ 

)Anthropos(  يمانيتوسAنغليزية والفرنسية وا�لمانية ھي لغات اAفيما ا(Humanitos)  . وفق ھذا

إذن ما ننتجه * يمكن أن يدخل في . متلك الثقافةالشرط يمتلك الغرب وفق مانيولو المعرفة فيما نحن ن

ھذه المسألة التي نعاينھا اليوم . بل ھو مجرد محاو*ت بائسة في نزع الجھل ،خررات علمية مع ا[ظمنا
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ليست أمرا مستحدثا، بل ھي استكمال لما قطعته ا�نثروبولوجيا ا*ستعمارية التي نجد م@محھا في 

  . افيا أو الرسم، أو حتى في إنشاء المسارح نفسھاالبحوث العلمية أو الفوتوغر

ھذا يمكن أن  وفي حقيقة ا�مر أنّ . )ا*ستعمار الذاتي(كولونيالي  -وتوأھذا البؤس المعرفي تبعه بؤس 

تفوق البشر على بعضھم  إنّ  .نستشفه اجتماعيا وعلميا، فكثيرا ما نستھجن اللغة العربية داخل الجامعة

 ،ھناك من يكرر البنية ا*ستعمارية بمعنى أنّ . ى قدرة الفرد على استعمال اللغةالبعض يقاس اليوم بمد

اللغة  بدعوى أنّ  ،بناء جلدتهأ من ،  من ھمنظراءهجزء من ا*ستعمار كي يتفوق على ك ھو وأن يتحول

، ماھنا يجب التفرقة بين حذق اللغة وبين المركب النفسي وراء استعمال لغة . العربية ليست لغة علمية

باAضافة إلى ھذه المسائل، يتم اليوم  . وبين معطى العولمة التي ما فتأت في تصدير ھذه المقو*ت

تخفيف الساعات ھذه وا*قتصار على . تسطيح البرامج لكي تتوافق مع عدد الساعات المخففة لنظام أمد

ھذا . ع السنوي أو السداسيالمواد التي نعتقدھا أساسية منع باقي المواد من إيجاد موقعھا داخل التوزي

المتفحص اليوم في البرامج المعدة لطلبة . التخفيف جّر اللجان القطاعية إلى الحسم في بعض المواد

أما التخفيف فقد جعل من . المسرح يدرك تماما غياب مكثف للمواد النقدية التي تطور ملكة التفكير

  ). النظام القديم(ات فقط من نظام ا�ستاذية اAجازة في المسرح اليوم إجازة * تتعدى ث@ثة سداسي

  :في فحوى البرامج التدريسية )5

. عند ما يتم تداوله كمرجعيات أساسية داخل الممارسة المسرحية توقف داخل البرامج التدريسية إ*ّ نلن 

 .روتوفسكي ، ستانز*فسكي، أرتو، برشت  وبارباغ ،نا نعجب اليوم  بشكسبيركلّ  وفي حقيقة ا�مر أنّ 

وفي حقيقة . ما يعنينا ھنا ھو الطابع الكولونيالي الذي نسكت عنه. ھذه الكوكبة التي  تبقى خارج النقد

وبما  ،المخرج ا�ساسي ھو ما يسميه مانيولو بالعصيان المعرفي، إذا تعلق ا*مر بالمفھوم ا�مر  أنّ 

 . aistesis /يقي وھو ما يخص المحسوس طالعصيان ا*ستيبيسميه غوماز 

غير . النقطة ا�ساسية Aدراك العالم. ھا وليدة  اكتشاف مسالة المنظورذه المسألة ليست وليدة اليوم إنّ ھ

فقد . يتشكل وراءھا العالم داخل الرسم ھو ما نعثر عليه داخل المسرح التيھذه النقطة ا�ساسية  أنّ 

. ا�مير داخل قاعة العرضاستبدل مركز النظر ونقطة الت@شي أين ينسحب كل العالم عندھا بمكانة 

مفككة الع@قة بين   ،ھذه القضية1مكانة اBمير في كتابھا )Marciak Dorothé(دوروتاي مارسياك  قدمت

الوجود  :ھذه المسألة ھو ما نعثر عليھا في حقيقة ا�مر في الكوجيتو الديكارتي. السلطة وزاوية النظر

  .وھذا ما أشار إليه منيولو، حدد منھا الكونيةالجغرافيا التي تت :وليس العكس، كمحدد للتفكير

                                                           
1
 Dorothée Marciak, La Place du Prince. Perspective et pouvoir dans le théâtre de cour des Médicis, Florence 

(1539-1600), Paris, Classiques Garnier, 2005.   
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لماذا . أيضا في علم التشريح لدى كليات الفنون الجميلة نبصرهنفس ھذا الضرب من اAشكال ھو ما 

ھذا . نستعمل المنظور الغربي الذي يرتكز على زاوية النظر الواحدة بدل استعمال المنظور الصيني 

وفي حقيقة .   )Laurent Lescop(ولوران ليسكوب  ) LuYang( لويونغ  يفككه كّل مناAخت@ف ھو ما 

الحداثة ھنا  :مكانة ا�مير في المسرح أو المنظور الغربي ھي ترجمة فعلية للحداثة الغربية ا�مر أنّ 

  ).Dussel(ديسال  بالمعنى الذي ضبطه

ھذه  لذلك فإنّ . تفتتحهالتاريخ العالمي الذي " مركز"تظھر الحداثة حين تؤكد أوروبا ذاتھا بوصفھا 

 ".مركز"الذاتي للـ-لھي في جزء نتيجة ھذا التحديد" المركز"ا�رباض التي تحيط بھذا 

إذا كان علينا فھم ذلك وكيف أمكن لتقسيم الفنون أن يأتي نتيجة لتقسيم البشر فالعودة إلى ھيجل يمكن أن 

ه الفحوى ا�نثروبولوجي المسكوت عنه يكشف التقسيم الذي أجرا. يكون نموذجا رائعا حول ھذه المسألة

الفن الرمزي الذي خص  فإنّ  ،فإذا كان الفن ھو ترجمة لتمثل اAنسان للعالم. حول ھيمنة العق@نية الغربية

تبقى آثارھم  الفنية سرية وصامتة، جامدة ومن :" يقول ھيجل . به الفن المصري لھو المرتبة الدنيا لذلك

  .1"و* يعرف بعد لغة العقل الواضحة والناجزة يجد بعد تجسيده الحقيقي،العقل لم  دون صدى، ذلك أنّ 

المخيال الغربي جعل تحت وصاية اAقرار بھكذا حكم حول الفن المصري وفقا لتمثل ھيجل للعقل  إنّ  

وإذا كان الفن المصري لم يعرف سبي@ إلى . من ھذا التقسيم ينحاز إلى رفع فنون على حساب أخرى

الفن اAغريقي قد أدرك كيف يمكن أن يناسب  الشكل للمضمون، غير  فإنّ  ،تحدث عنه ھيجلالعقل الذي 

وأنه، منذ نھاية القرن الرابع، حين سيطرت الديماغوجية على . " ه في تقدير ھيجل ظل تناسبا ھشاأنّ 

التناغم بين  ، وأسدت المدينة النزعة التجارية والمكائد، تدھور)نسبة إلى أثينا(الديمقراطية ا�ثينية 

لھة  وللواقع حترام الواجب ل�وبانت ھوة بين التطلعات القديمة إلى الفضيلة، وا*. الطبيعي والروحي

ستبلغ الروحانية ، وسبق ما ا الفن الرومنسي فھو يحتل أعلى المراتب بالمقارنة معأمّ . 2"الخارجي 

  . يطيقا، دون أدنى نقد للمقاربة الھيجلية، وھذا ما يتم تداوله في مادة ا*ست.ذروتھا مع فن الشعر خاصة

 قصة الفن إنّ . في تأكيدھا للمقو*ت الھيجلية نموذجا أساسيا ھناأيضا  فھي تشكل كتب تاريخ الفنأما 

ھذه القصة التي استثنت تاريخ ا�رباض أي تاريخ . 3لم تسلم نفسه )E.H Gombrich(لغوبريتش 

خر * يقيم معجم ا*ستيطيقا فھو ا[ )Etienne Souriau(وريوس نا ايتيامّ أ. ا*نثروبوس الذي ھو نحن

                                                           
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Esthétique, Tome 1, Traduction S. Jankélévitch, Paris, Edition Montaigne, 
1994,p. 8.  

   .198. ص,  2009للترجمة،  بيروت،  ، ترجمة شربل داغر، المنظمة العربيةما الجماليةمارك جيمنينيز ،   2
3 E.H Gombrich, Histoire de l'art, Editions Phaidon, 2001.  
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 )Patrice Pavis( في ما يأتي أھم معجم في المسرح المستعمل محليا لبافيس. 1سس غربيةأعلى إ* ّ

، ودون أدنى إشارة إلى التجارب التي تقع 2لة المفاھيمية المفارقة ل�لة المفاھيمية الغربيةا[ متناس

 Penser/ classerفي كتابه   )Georges Perec( جورج بيريك ھنا إلى مقاربة ا*نتباه يجب. جنوب ا�رض

  ؟وأنا أفكر أبوبنا أبوب ؟ أو ماذا أفيه و أفكرلذي ا ما. 

غير أن كل تبويب ھو في نھايته . لقد كان التاريخ الغربي تاريخ التبويب وفق اختراع منظومة التشفير 

المفاھيم وتاريخ وھذه المعاجم   وھو ما نعثر عليه داخل.  ذ شكل التبويبشياء أن تتخقصاء أو إجبار ا�إ

تاريخ  نّ �و. ستنادا إلى منطق بناء التاريخ اAنساني على أعمدة غربيةا التي تتداولھا القواميس المفاھيم

نشاء إة مكانيإفعلينا فك ا*رتباط  ومنح المنھزمين  ،كما أشار بنيامين ،القواميس ھو تاريخ المنتصرين

  . قواميسھم

  :ات مناھج التمثيلالمسرح وإشكالي )6

إذا كان علينا مغادرة المصفوفة الكولونيالية، فإن تاريخ الفن واAستيطيقا ونظريات الفن بصفة عامة 

لم تفتأ اAستيطيقا الكولونيالية في تبويب الممارسات الفنية وفق . تعتبر شريكا في إقامة ھذه الكولونيالية

فلم يحدث البتة أن تم معاينة ما أنتجه العرب أو الھنود أو أمريكا ال@تينية من فنون . ن الغربيتاريخ الف

فمعاينة المنمنمات وفق قانون المنظور أو معاينة . وفق مصطلحات ومفاھيم أخرى غير ما أنتجه الغرب

ھذه   ظر أنّ الملفت للن. الخط العربي وفق التجارب التجريدية المعاصرة لھو أمر تقزيمي بقدر

الممارسات التي تقع تحت وطأة ثقل ھذه المعاينات وھيمنتھا في كثير من ا�حيان يسعى أصحابھا إلى 

ھذه القضية نجدھا اليوم مبثوثة في . افتكاك مكانة داخل الفضاء الذي تتيحة اAستيطيقا الكولونيالية

فية مع التجريدية، أو إيجاد كأن نقارب الحرو. مختبرات جامعاتنا وحتى داخل رسائل الدكتوراه

أو أن نعثر على تقاطعات بين التجارب المحلية المسرحية . ول كلي ورسامين عرب�التقاطعات بين 

  . وفي الحال نحن نعلم أن المقارنات خاطئة ومضللة.المقاومة مع بريشت

. ؤھذا التواط وفق المواد المقترحة في التكوين الجامعي اليوم وخاصة في شعبة المسرح نكتشف حقيقة

. ي يتم تناوله اليوم * يتم تناوله بوصفه متنا فحسب بل بوصفه رؤيةذتاريخ المسرح اAغريقي ال إنّ 

لبشر إلى انثروبوس وايمانيتوس * نتعاطوا لالوقوف عند الخصائص السالبة التي يخفيھا في تقسيمه 

رسطو أحتى كتابات . ھا مراجع أساسيةالمدونات بوصف عتماد على كلّ اذ يتم ا*. بالعمق الذي يجب معھا

                                                           
1 Etienne Souriau, Vocabulaire d'esthétique, avec Anne Souriau, PUF, 1990 ; et rééd. coll. « Quadrige », 2004.  

2 Patrice Pavis, Dictionnaire du Théâtre, Messidors/Editions Sociales, 1987.  
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فمن النادر العثور على  .مرا حقيقيا و* يقبل النقدأيتم است@مھا بوصفھا ما عر * يتم نقدھا بقدر شفي ال

   . نقد للبنية المسرحية اAغريقية، بل يتم تناولھا كمعيار لنسقطھا على نماذج  مفارقة في الزمان والمكان

وفي . وغيرھم ومايرلھولد  غروتوفسكي، عتماد على  ستانس@فسكي، برشتا* ا مناھج الممثل فيتمأمّ 

ا*لتفات إلى ما يدور خارج  تفتقر إلى النقد وتمنعما تقدمه الجامعة من مناھج فن الممثل،  حقيقة ا�مر أنّ 

* يتخيلون ولعلھم . أي أن الطلبة يقعون باستمرار في تلك الزاوية الضيقة Aدراكھم. وروبيةالمركزية ا�

أما في تاريخ المسرح فإن . خارج تلك المركزية ھناك ممارسات مسرحية عميقة وجديرة بالدرس أنّ 

غير أن التراجيديا لم يتم تفكيك طابعھا الكولونيالي أي ا*ستعماري . جنا ا�ساسيذالتراجيديا ھي نمو

 في كتابه اAستشراق حين عاين  يهإ* مع إدوارد سعيد في ا*ستشراق وھذا ما نعثر عل التي قامت عليه 

كما أشارت  أما شكسبير فھو تنويعة من تنويعات ا*غريق .  وأسخيلوس في مسرحية الفرس يربيدوس

ستعمارية  مسرحيات ا*وظفت و*زالت القوى "لقد .  الدراما ما بعد الكولونيالية إ*ن جلبار في كتابھا

تشير  جيلبرت  ھي@ن إلى .  1"وة وتفوق الثقافة الغربيةشكسبير للوصول  إلى الھدف الذي يتجلى فيه ق

ليس ھذا فحسب بل تحول .  2"في تأثيره على ا�نظمة التعليمية والخطابات النقدية"خطورة شكسبير  

أو أن يقصى من خارطة   شكسبير إلى المعيار الذي يرجح ا[خر  في تقديم ثقافته المسرحية مث@

شكسبير ھو ليناردو دي فانشي في  يمكن القول أنّ  ن منفتحين وجسوريننكوكي .  الممارسة المسرحية

. ھو بمثابة ھيمنة ا�وروبي على المعارف بوصفه ھذا اAنسان L'homme de Vitruveلوحة  . الرسم

فھي كائن  .جورج ديدي ھيبرمان انط@قا من   الموناليزيا نعثر على م@محھا في إشاراتھذه الھيمنة 

 aistesisوھندسته استنادا إلى ما نسميه ب   ضرب من حسبان الكون يمتعالية وھمفارق للكون و

occidental .  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 91. ، ص2016، سورية، صفحات، المسرح إنموذجا. ا	شكالية الثقافية لخطاب ما بعد الكولونياليةمحمد كريم الساعدي،   1
، ترجمة سامح فكري، القاھرة، مطابع المجلس ا�على ل�ثار، النظرية والممارسة. الدراما ما بعد الكولونياليةجيلبرت ھيلين وجوان توميكنز،   2

  .29. ، ص2000
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ينظر إليھا بوصفھا "ه خطورتھا  تتمثل في  أنّ  إنّ .  شكسبير تعثر عليه في تراجيديان ذات ا�مر 

ختبار ا�مثل لكل ممثل أو مخرج ا*ما تمثل المعيار ا�وحد  لفن الدراما على إجماله، وھذه ا�عمال إنّ 

ليس ھذا فحسب ولكن الطابع الكولونيالي يتجلى  . 1"جديد، بل تعد ع@مة على جمھور ذي ثقافة رفيعة

عطيل كمسرحية تجبرنا على  إنّ . صراع الشمال والجنوب، صراع ا�لوان، وصراع ا�ديان: في عطيل

كسبير ھو التصور اAستباقي لھنتنغتون في  كتابه إن ش. الحضارات بعدم ھذا ا*تصال بين اAستناج 

ھذه .  1993نجز في أا صراع الحضارات فقد أمّ  ، 1604يكتب شكسبير عطيل في   .صراع الحضارات

تشكيل ا[لة . ولكن عن طريق الت@عب بالمحسوس ،المسائل يتم تمريرھا كنماذج معيارية  داخل الجامعة

ليس . وھو ضرب من تنميط التفكير وفق المعيار الكولونيالي. يالحسية للطالب وفق نموذج كولونيال

أما أرتو ھذا الثوري الذي نعجب به كثيرا فقد استحوذ على ثقافة . عطيل  فحسب ولكن أيضا العاصفة

الحداثة دون أن يتخلى  بل كان يبحث عن خ@ص من مأزق ،لم يكن أرتو يھين الحداثة الغربية. الشرق

رتو مناصرا لھذه الطقوس بل ألم يكن .  2 1922 ة مشاھدة الراقصين الكمبوديينوھذا كان نتيج .عنھا

  .رقة الطقوس من أجل المسرح الغربيكان مناصرا لس

ه في حقيقة ا�مر غير أنّ . و Aنقاذ المسرح الغربي وعودته للشرق يدخل ضمن ھذا المضمارترأما قام به 

إنه �مر . على ذاكرة الشعوب والوصاية عليھم ا*ستي@ءلم يأت لھذا المخزون من أجل الفھم بل من أجل 

                                                           
طابع المجلس ا�على ل�ثار، ، ترجمة سامح فكري، القاھرة، مالنظرية والممارسة. الدراما ما بعد الكولونياليةجيلبرت ھيلين وجوان توميكنز،   1

  .29. ، ص2000
  . 92. ، ص2016سوريا، صفحات،  ،)المسرح إنموذجا(ا	شكالية الثقافية لخطاب ما بعد الكولونيالية ترجمة محمد كريم الساعدي في، 

  . 101. ر، صمرجع مذكو ،)المسرح إنموذجا(ا	شكالية الثقافية لخطاب ما بعد الكولونيالية محمد كريم الساعدي في،   2

 

Léonard De Vinci , L'homme de 
Vitruve 

 

Léonard de Vinci, La Joconde 
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أساسية داخل المسرح وفي الحال * نلتفت إلى  ةو بوصفه مرجعيتكاريكاتوري أن نتعاطى اليوم مع أر

قاوما، وفي الحال ثمة تناقض ثان * بد من رفعه، إذ يعد اليوم ما أنجزه أرتو مسرحا م. ما التفت إليه ھو

رتو داخل أاليوم * نعثر على ھذه الم@مح بل ذوبھا  .@ءات غير منصوص عليھايستأنّه كمية من ا*

ا	شكالية وھذا ما أشار إليه الدكتور محمد كريم الساعدي على نحو من الرشاقة في كتابه  النص الغربي

اذ استلھم  ،نفي آنسات أفينيو لدى بيكاسو المثال نجد ما يوافقه ھذا. الثقافية لخطاب ما بعد الكولونيالية

لذلك  لم يكن الشرق إ* في  .ذلكباستنكر  معرفته  عن الفن اAفريقي  وحين سؤل ،سياآافريقيا و كلّ 

 .لقد كان مستشرقا في ترجمته للمصادر الشرقية كما كان بيكاسو. رتوأمخيلة 

 . 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Masque Dan ou Wobé 

 

Masque de la région d’Etoumbi, Congo 
Brazzaville 

 

Masque Fang ou Mahongwe, Gabon 

Picasso, Les demoiselles d’avignon, 1907.  
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ننا نشتغل داخل أأي . الشرق مفتتة ا�وصالرتو *ستلھام تلك الروح التي سرقھا من أاليوم نعود إلى 

  . ه طلبتنا من ھذه الخطورةسميه بسيم@كر الروح دون أن ننتبه أو ننبّ نالجامعة في حقيقة ا�مر حول ما 

 غروتفسكي نفسه لم يكن معجبا بالمسرح الشرقي  أو بالفلسفة البوذية أو اليوغا بل كان المبعوث الرسمي 

 

 

ما كان . وھو تماما ما نجده في الفوتوغرافيا الكولونيالية . لى الثقافة الصينيةمن قبل الدولة  لiط@ع ع

وھو ما قام به . واللذة ھو أننا انثروبوس صالح ل@ستكشاف)Rudolf Lennert(رودولف لونار  يعني

لم يكن ھدفه فھم الكامبوديين بل سعى إلى سلخ جلدة . )Shakuntalā( في الشاكونتا* غروتفسكي

بل . مسائل * نتعرض إليھا في الجامعةھذه ال كلّ . وديين من أجل كسر رتابة المسرح الغربيالكامب

فئران تلك نا نحن من كنا نّ أوفي حقيقة ا�مر . نتعاطى مع غروتوفكسي كمبدع للمسرح التجريبي

للنا من حيث ح) شاكونتا*(بتقديم العرض المسرحي لقد قمنا :" يقول غروتفكسي  .عالم الجنوب: التجربة

داخل بنيته إمكانيات إبداع لغة تتشكل من الع@قات اAنسانية المركبة التي يتضمنھا العرض المسرحي، 

أردنا أن نبدع ...لقد قمنا بفعل ذلك عن وعي * يخلو من سوء نية (...)ا�وروبيAح@لھا في المسرح 

لشرقي، وفي الوقت ذاته * عرضا، يمنح المتفرج ا�وروبي صورة حقيقية غير مزيفة عن المسرح ا

يتصوره ا*وروبيون انفسھم يقدم في المسرح باعتباره ترجمة �صوله الشرقية، إنما تقدمه بالشكل الذي 

باعتباره  ،لمنحه صورته المثلى التي تعكس حياتھم وتصوراتھم عن الشرق -عن عمد- عن ھذا العالم 

 ". 1@م با�ح با�لغاز ومفعما عالما مليئا با�سرار وزاخرا

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
، ترجمة الدكتور ھناء عبد الفتاح، القاھرة، الھيئة )المخرجون البولنيون نموذجا(حركة التجديد في المسرح العالمي أوجست جرودجيتسكي،   1

  . 76.، ص2010المصرية العامة للكتاب، 

 

Shakuntalā, Theatre of 13 Rows, After  
Kālidāsa, Written and directed by Jerzy  

 

Rudolf Lennert, Bédouine tunisienne [vers 1910] 
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. سراره  في ھذه العبارة ھي تلك اللذة الكولونيالية في تحويل البشر إلى مواضيع لذةأح@م الشرق وأ إنّ 

بين لوحته حول امرأة . وھذا تماما ما نعثر عليه رسما إذا أردنا المقارنة بين  غروتفسكي و دي *كروا

أما بيتر بروك فھو لم . وواحدة تقود الحريةالبغاء  واحدة تمارس. الغرب امرأةالشرق ولوحته حول 

لطالما تم . وزرعھا في الجسد الفرداني الغربي، بترھا على ثقافة الھند ا*ستي@ء: يخرج عن ذات السياق

ولكن حين يتعلق  ،وا�وديسا لھوميروس وتقديسھا كأھم ما كتب في الثقافة اAغريقية ةياذلالتباھي با�

ساسي في الھند باعتبارھما المعادل ا� )maha bharta(الماھا بھارتا و) Ramayana( ا�مر بالرمايانا

كان يريد . وا�وديسا يعمل بتر بروك  على انتزاع الملحمتين من مسطحھا التقديسي والديني لiلياذة

دي في وھذا ما أشار إليه مرة أخرى الدكتور محمد كريم الساع. ا*ستي@ء على ثقافة مفرغة من المقدس

لقد مارس بروك بعقليته الغربية عملية القسر التي استطاع :" يقول في معرض حديثه. ا	شكالية الثقافية

من خ@لھا أن يخلق ويوحد كل شيء في طقس عالمي موحد، يكون مرجعه ا�ول وا�خير والحاضنة 

ھابھارتا الھندية تمت ن بروك حين قدم الم’لذلك ف. الجيدة التي يمكن أن تطوره ھي الحضارة الغربية

   . 1"محاكاة الھند الخيالية التي ھي موجودة في الذھنية الغربية بدل الھند الواقعية

كل ھذه النماذج يتم تسويقھا اليوم داخل الحرم الجامعي دون أدنى ممارسة تفكيكية للوقوف عند البنى 

إذ يظل الطلبة سجناء . تخرج الطلبةوھذا في حقيقة ا�مر ما نستشفه في مشاريع . الكلولونيالية الخفية

  . المقاربات الغربية دون أي إمكانية نقدية للبعد ا*ستيطيقي السياسي المتخفي

 :خاتمة

ما أردنا رفعه ضمن ھذا المقال ھو ما يتم تداوله داخل الجامعة سواء انط@قا من المراجع العلمية التي 

نظومة كولونيالية متسترة، أو من خ@ل مناھج لقواميس، أو من خ@ل نظام أمد كماتمثلت في سلطة 

لى أي إ: سقناھا من أجل رفع فكرة أساسيةكل ھذه النماذج قد . الممثل التي يعتد بھا داخل الجامعة اليوم

 . ھذه الكولنياليةمدى كنا شركاء في 

يسميه  وھو ما، ليإجراء ھذا النقد الديكولونيا نكتفي ھنا بھذه النماذج التي يتم اقحامھا في الجامعة دون

العصيان ھنا بمعنى  تفكيك البنية . وما يسميه غوماز بالعصيان اAستيطيقي ،مانيولو بالعصيان المعرفي

ليس بوصفنا  ارالسردية التي تخص المعارف وتخص اAستيطيقا، وامكانية التكلم والدخول في حو

                                                           
  .108.مرجع مذكور، ص ،)موذجاالمسرح إن(ا	شكالية الثقافية لخطاب ما بعد الكولونيالية محمد كريم الساعدي في،   1
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للكينونة منازل متعددة كما أشار ذلك ف  ،)multiversel( كوانمتعددي أبل بوصفنا ) universel( كونيين

 . الطالب الياباني إلى ھيدغر

  :قائمة المراجع
  
  
سوريا، صفحات،  ،)المسرح إنموذجا(ا	شكالية الثقافية لخطاب ما بعد الكولونيالية ، ) محمد كريم(الساعدي  -

2016.  
، ترجمة الدكتور ھناء )ن نموذجاالمخرجون البولنيو(حركة التجديد في المسرح العالمي  ،)أوجست(جرودجيتسكي  -

  .2010عبد الفتاح، القاھرة، الھيئة المصرية العامة للكتاب، 
  .2009ترجمة شربل داغر، المنظمة العربية للترجمة،  بيروت، ما الجمالية، ، )مارك(جيمنينيز  -

فتحي المسكيني، مؤمنون  ، ترجمة"كولونيالية- التفكير المستقل، والحرية الديـ. العصيان المعرفي"، )والتر(منيولو  -
  .2016سبتمبر  28ب@ حدود، 

  .2016، الخطاب، ترجمة عبد الوھاب علوب، القاھرة، المركز القومي للترجمة، )سارة (  ميلز -
، ترجمة سامح فكري، القاھرة، النظرية والممارسة. الدراما ما بعد الكولونياليةوجوان توميكنز، ) جيلبرت(ھيلين  -

  .2000ل�ثار،  مطابع المجلس ا�على
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  المسكوت عنه في مجال التكوين الفني المسرحي

         1محفوظ بن عبد الجليل. د                                                              

               

I. توضيح المقصودفي :  مقدمة  
 

المسكوت عنه في مجال التكوين الفني بصفة ": في توضيح ما نقصده في العنوان والموضوع المطروح 

 نوضح  فنقول أن المقصود بالمسكوت عنه ھو ما ليس بالقول  وھو  ما" عامة والمسرحي بصفة خاصة

فھو ليس بموضوع قول و لكن  موضوع عمل  ,علنا  يحدث في خضم التكوين  أو يغيب و * يقال

و قد يكون أثرا أو نتيجة لمعطى معين أو لما كان أو لغياب ما   أيضا موضوع الضمنيھو وممارسات و

ذلك  ليس المقصود منه ذلك الذي نخشى أو نعجز عن قوله و لكن ھو هالمسكوت عن. كان يجب أن يكون

             في طيات المشاعر في الممارسات و يتطورالذي يصعب فيه أو حوله القول لكونه يقع في صمت و

لغائب في التصريح و الذي يركد  ھو ا في مجال التكوين الفني المسكوت عنه .طرفا�ا�حاسيس بين و

ھو ما و @قات التي تربطھمافي العن والمتكوّ ن والمكوّ  كل من  يتحرك بوعي أو بغير وعي  في أعماقو

 ,سنرى االذي سنتحدث عنه  و كمو ,المسكوت عنه. استنارة أو عتمة وتيهكل ذلك من إنارة و ينتج  عن

  ."المحتوى الميتافيزيقي في بيداغوجيا المسرح" تسميه نتاليا أسيفيا ب

 ؟بيداغوجيا المسرح يتافيزيقي فيففي ما  يتمثل ھذا البعد الذي ليس في  القول و يكون من قبيل الم

دقيق  ن معقد وشأ ھين يسير أم ھوو  وھل ھو أمر بسيط  ؟كيف يتعامل معه البيداغوجي المسرحيو

  عسير؟

أرى من المفيد ذكر ما دفعني إلى التطرق لھذا الموضوع وھي الدوافع , ھذه التسائ@تقبل الخوض في 

  : الث@ثة التالية

                                                           

 1
  .جامعة المنستير. المعھد العالي للغات بالمكنين. ثقافيةالعلوم في الأستاذ مساعد   
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لمدة تفوق السبعة عشرة سنة  في تجربتنا في التدريس "الم@حظة بالمشاركة"معاينتنا من خ@ل -1

حيث بدا لنا   2018و 2015ما بين سنة بالكاف  خ@ل إدارتنا لمعھد الموسيقى و المسرح منو

من خ@ل معاينتنا  نطباع الذي كان لنافا*في كل شيء بين الجميع و أمر ھام تمثّل في  انعدام الثقة

" الكل يحترز من الكل"  ھن أنللموسيقى والمسرح بالكاف  �جواء التعامل في المعھد العالي

               . ھذا انطباع لم يحصل معي في مؤسسات أخرى دّرست بھاو

مناخ التكوين في نحن في خضم تجربة م@حظة ظروف و كتاب تصفّحناه و الدافع الثاني ھو  -2

ء شخصية الممثل أھمية تفوق على شھادة تؤكد أن لجانب  بنافيه مجال المسرح بالكاف ووقوعنا 

 La directionالكتاب يساءل ما يمكن و ما * يمكن تدريسه  ذلك  عنوان .و الحرفيّة     التقنيات

d’acteurs peut-elle s’apprendre1.  تسائ@ت  ما يجيب على وى ھذا الكتاب وجدنا في محتلقد 

 بالضرورةالتكوين يمر  ذلك  كان اذا  اذ كثيرا ما كنا نسأل  ماخامرنا حول تكوين الممثل ت تكان

 .نارة الطريق أمامهإفي سكة للطالب والمتمابناء الشخصية السليمة و عبر المساھمة في 

نة وھو لة تطوير المھارات اللّيّ أصل بما ندّرسه في مادة تقنيات التواصل ومسالعامل الثالث متّ   -3

كبري للذكاء العاطفي وھو ذكاء  اختصاص أصبح يدّرس في كل مجا*ت التكوين ويولي أھمية

     .طالما ربطنا التفكير فيه بمجال الفن

II. مح الممثل المسرحيLالمتخرج نحو تحديد م 
 

قو* ھو أساسا  ل فيه لعجزنا على اقتحامه فع@ وما ليس في القول  أو ما يصعب القوو المسكوت عنه 

بما نصل ورتنا االتقنيات  بل بذوو يات بالنضر في ع@قة بمفھوم المسرح الذي نضع داخله أنفسنا ليس

ھي من مھارات وجود أي بشخصياتنا و نكتشفهره ولنا للمسرح يكون بما نطوّ تمثّ  .إليه في معرفة أنفسنا

ھو عنوان و ،"the Act of being"مھارات  تكون وراء ما يسميه المسرحي ا�مريكي  شارل ماروفيتز 

فالمھم في "  بفعل الوجود"أو " كوننالفعل الذي "جمته بيمكن تر) Charles Marwitz (1920لكتابه 

لما بإمكاننا  في ذلك تكون ا�ولويةو المسرح ليس حذقنا *ستعمال ا�قنعة  المھم ھو ما نطوره في ذواتنا

  .كون عليه في وجودنانأن 

                                                           
1
 La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ?, Ouvrage coordonné par Jean-François Dusigne ,éd. Les 

Solitaires Intempestifs, Besançon 2015, p. 446. 
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 اھتمامات و فعل الوجود أو الفعل الذي  نكون أضحى من أھم أھداف التنمية البشرية  والتي أصبحت من

الشھادات في حد العولمة  أدركنا أن التعويل علي و المؤسسات المنتجة؛ ففي ضل ا�زماتالجامعات و

عندما و. أن الرھان الحقيقي ھو النجاح في بناء الشخص القادر على الفعل و اAضافةو  ،ذاتھا غير كاف

 ا ا حرينة على تكوين فنانا حقيقنحاول رسم م@مح المتكّون في فن المسرح  نجد نفس الشيء أي المراھ

  . بشخصية صلبة * تسقط  * في النقل  و * في ا*ستنساخخصوصي  و بعالم إبداعي @مستقو

با*عتماد الم@مح المنشودة في المتخرج من معاھد المسرح أو من معاھد فنية أخري  تحديد سنحاول

في مرجعية في مسرح القرن العشرين و فكر رجال مسرح أثبتوا نجاحات تجاربشھادات و أساسا على 

بداية ھذا القرن وجدناھم  تعرضوا لموضوع التكوين في مقا*ت و في شھادات و في حوارات وثّقھا 

الذي لم يقتصر السؤال المطروح من عدمه و حول إمكانية تدريس فن إدارة الممثل هالكتاب الذي ذكرنا

  .بداغوجية المسرح بصفة عامةو ناول التكوين على اAخراج فقط بلى تمثل وفيه على  إدارة الم

لكن حدث ا*لتقاء لمعرفتنا ه لم يقع بين أيدينا صدفة ونّ أبھذا الكتاب ع@قة خاصة باعتبار ربطتنا  

م اللقاءات التي أفرزت جزء من مضمونه؛ فلقد كان جون ظّ جمع  ووضب محتواه و نالشخصية بمن 

كان و  يعد أطرحته في نفس المدة التي كنا نعد فيھا أطرحتنا )Jean François Dusigne( فرنسوا ديزاين

كان و )Jean Marie Pradier(يتردد مثلنا على ح@قات البحث التي يديرھا مؤطرنا جون ماري برادييه

  1ARTAو بين مسرح الشمس و مختبر VIII  آن ذاك ينشط أيضا بيداغوجيا و فنيا بين جامعة باريس

 . من تدخلوا في ھذا المحتوي و درسنا صدى البعض ا[خر كما أننا التقينا ببعض

 Jorges( نبدأ في تأكيد م@مح الممثل المسرحي المنشود با*ستناد إلى ما جاء في حوار بين جورج بنوي 

Banu (ابن موطنه المسرحي الروماني الكبير رادي بنسيلسكيو )Radu Penciulescu(  الذي كانت له و

في فرنسا فيوضح ھذا ا�خير متحدثا عن صفات الممثل الرحب الذي يبحث عنه ة تجارب في بلده وعدّ 

 : كالتالي

يستمع أفضل و يتفاعل بطريقة ، أحبذ أن أعّرف الممثل الذي أبحث عنه بأنه ذلك الكائن الّرحب"   

ل ھو ذلك الذي يمتلك الحس المناسب الذي يمّكنه من رّد الفع، ن و يكون حيويا أكثر من أي كانأحس

                                                           
1 Association de recherche des traditions de l’acteur 
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أن يكون رحبا  متّسعا ليس فقط عندما تقتضي ذلك وضعية ما بل ذلك و  .بطريقة أسرع من بني جنسه

   1. "شرط أساسي في كل الحا*ت

أنه يشبه  عاّمة   )Banu( وفي تقّسي م@مح الممثل الذي ينشده رادي بنسيلسكي يوضح محاوره  بنوي

الممثل الذي يبحث عن تكوينه  : " رية و المسؤوليةيختلف عنھم في نفس الوقت و يتحّرك بين الحو الناس

ھو ذلك  الفنان الذي يجد مكانته بين ا[خرين  مع بقائه مختلفا عنھم  فيقدم في كل مرة على الّركح 

  .2" نموذج اAنسانية  و ھذا أمر يتطلب مجال حرية و في نفس الوقت  ا*حساس بالمسؤولية

ھو الفنان الذي يستطيع  الوصول إلى تمثل الّركح  )Penciulescu( بانسيلسكي الممثل الذي يطمح إليه 

وليس من   ل شامل للوجود والممثل يعيش في العالم فع@الحقيقة تمثّ . كفضاء حقيقة و كفضاء المقّدس

  . خ@ل تسجي@ت أو تأوي@ت له

كون في كل وحياة وبقدر ما ي  ووجود  و المقصود مما سبق ھو أن الممثل ھو قبل كل شيء إنسان 

  . سا Aمكانياته باحثا عن الحقيقة بقدر ما يستطيع أن يكون فناناأبعاده تلك متماسكا منفتحا ومتحسّ 

ليس من السھل الفني يتطلب معلمين كبار ومريدين باحثين عن حقيقة  ولق الخنقل بذرة الولع و إن

ة * تفرق بين متطلبات في الشكل و الضوابط متماثل ةمتشابھ في برامج مدارس س الجمالياتيتدر

  :ا*ختصاصات

« La grande technique qui touche, qui concerne l’éthique, la vocation, la foi de retrouver la 

vie...Tout cela est plus difficilement enseignable et relève de la transmission d’un maître. »3  

   Anne Villacèqueخلين في الكتاب الذي ذكرت ھي الشھادة التالية ل من أھم ما جاء في شھادات المتد  

حيث مّسني كثيرا بحثھا عّما يتجاوز الحرفية و   المتميّزة عن الممثل في تجاربھا السينمائية في حديثھا 

 :شخص الممثل و عالمه الخصوصي يمسّ 

« J’ai besoin de voir et de revoir sans cesse l’acteur. De le voir marcher, manger, rire. De 

le voir dans sa vie de tous les jours. J’ai besoin aussi de parler d’autre chose que du film  

avec lui. Je me dis que, de cette manière, je vais peut-être apercevoir quelque chose que les 

                                                           
1 Radu Penciulescu et jorges Banu ;   En quête de l’acteur « dilaté », In,  La direction d’acteurs peut-elle 
s’apprendre ? Op.cit. p. 139. 

  ).ترجمة شخصية( 126نفس الرجع ص   2
3 Jorzy Klesyk , , intervention  table ronde « Dialogue Croisé »,  » ; In ;  La direction d’acteurs peut-elle 
s’apprendre ?  Op.cit. p .275. 
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autres réalisateurs n’auront pas vu. Un autre visage, une autre voix, un aspect secret de sa 

personnalité. »1   

الذي و زهعلى البعد الذاتي الذي يميّ على شخصية الممثل و في شھادة ھذه المخرجة اللطيفة ھناك تأكيد

ز تقول في تقّصيھا للممثل المتميّ و.  يحمله الممثل في طيات حقيقتهتضطر إلى استقصائه لكونه أمر خفي 

 ح أن سرّ توضّ و. * صيترة ومع ممثلين * تثقلھم * شھو ةأنھا تحبّذ التعامل مع وجوه غير معروف

التي عمادھا ا�ساسي ھي و تربطھا بھمالع@قة التي  في طبيعةنجاحھا مع ھذا النوع من الممثلين يكمن 

  .الثقة

ا في تناغم مع ذات منفتحة رحبة ومتميزة  ھذه الشھادات تؤكد أھمية النجاح في أن يكون الممثل حقيقي

سط الطريق ا[منة للفنان من أجل الوصول إلى ب، نمطالبو)  كمؤسسات و كمربين و كمجتمع(نحن و

بسط و. ا*نجاز وفي في التفكير وفي التخطيط منذ البدء أي  بتقدير ھذه ا�بعاد حق قدرھا  ،المنشود

ھذه المرأة  ) Natalia Isaeva(ناتاليا  لنرى مث@ كيف تصفھاھذه مسألة ھامة ودقيقة و الطريقة ا[منة

       الروسيلسنوات عديدة حلقة وصل بين المسرح و )2022فيفري ( رحيلھا العظيمة التي كانت قبل 

  :   المسرح الفرنسيو

   « Il faut faire tout et n’importe quoi pour l’amener finalement vers cet instant lumineux et 

terrifiant de la créativité pure (...). Comprendre ce qu’on doit entreprendre, ce qu’on doit 

faire – mais surtout comment toucher en directe chaque blessure- d’une façon douloureuse, 

mais sans causer de dommages. »2 

التي تتجاوز أھميتھا الذكاء يث يحاكي مباحث الذكاء العاطفي ومرة أخرى نجد أن مبحث المسرح الحدو

 Daniel(دانيال جولمان  )  L’intelligence émotionnelle( ذكاء العاطفيفصاحب كتاب ال ،الذھني

Golman(  صلة متّ و  ال@وعييعود في شرح مصادر ردود ا�فعال العاطفية إلى عوامل متجاوزة حتى

يجد صداه في  ھذا ا*تجاهو )1995دنيال جولمان (بميراث جيني ثقافي يعود بنا إلى م@يين السنين 

كتجربة تحديدا في  تجارب تجاوز المسرح البسيكولوجي كرية والفنية المسرحية الحديثة والحفريات الف

 :عن عالم تصفه ناتاليا ايسيفا  كالتاليفيھا الذي يبحث آناتولي فاسيلييف و

                                                           
1 Anne Villacèque, « Au cinéma/ la direction d’acteur existe-t-elle ? » ; In ;  La direction d’acteurs peut-elle 
s’apprendre ?  Op.cit.  p. 175. 
2 Natalia Isaeva, « Anatoli Vassiliev ; travail pédagogique avec les acteurs dramatiques : propédeutique 
studieuse (et un peu absurde) vers la passion immortelle’, In, La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ?  
Op.cit. p.312. 
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في نفس الوقت معقّدة التي ھي ات مشاعرنا الغامضة ونه فقط في ذلك المكان العميق داخل دوامإ " 

    1."أحيانا يمكننا إيجاد ا�سباب الحقيقية لنشوء ا�حاسيس و ا�فعال مرعبةومخجلة بل و

و اAبداع كما يوضح   مجال الخلق  ىإلامات مشاعرنا ھو الذي يحمل الممثل ھذا المكان العميق داخل دوّ 

  :مساعدا لقروتفسكيو  الذي كان تلميذاالمسرحي ا�مريكي توماس ريشار وذلك المخرج 

« Alors si une personne commence à entrer dans un type de territoire - comme on essaie de 

faire dans ce travail, à travers le chant, à travers les actions-, vous commencez à découvrir 

qu’il y a en vous des endroits qui dorment, qui sont des endroits très puissants, liés à notre 

sensualité, à notre vitalité, au cœur des émotions, à la manière dont on pense et on peut 

découvrir qu’il y a comme une possibilité … d’être vide au-dedans mais d’être plein en 

même temps. C’est quelque chose comme la sève d’un arbre, une circulation  qui dépasse la 

corporalité. »2  

في مجال المسرح  فصفات الفنان وعالمه الحسي والوجودي  بھذه ا�بعاد ندرك دقة موضوع التكوين 

      كبنية سليمة   ھا ھي بذلك أساس البناء واAبداع وفي المحافظة عليھاة و لكنّ ھشّ مسألة جد رھيفة و

في التعّسف عليھا نسقط في دھس نور الشمس يكون الخلق و بھا نحوفي ا�خذ و يكون نجاح التكوين 

  فكيف نصل إلى البناء السليم؟. ا�سس

III. البيداغوجيا المسرحية  
في الطريق الموصلة إلى ذلك  بعد تناول ملمح من م@مح الممثل المسرحي الذي يجب أن يكون نبحث

لتطور في عالمه دون خسائر أو أي في المنھج التعليمي الذي يصل بالفنان إلى اكتشاف نفسه وإلى ا

جوھرھا ھي كيفية  البيداغوجيا في يقوده إلى تبّصر الحقيقة؛بس@م و داخل مناخ تعّمه الثقة وأضرار بل 

ينكبّون  ن في مجال المسرحالمتكوّ ن والباحثين في ع@قة  المكوّ و كل نظريات التواصلبناء الع@قة و

  .   المتّعلمو  قة  بين المعلّمشرح طبيعة الع@وفھم  ىعل

كذلك المفكرين في قضياه ففي وع اھتمام الممارسين لھذا الفن ومسألة بيداغوجيا المسرح موض إنّ 

فعندما   ؛مكونيينو الموضوع مھرجانات تجمع متكونين صون لھذاالمسرح الروسي مث@ ھناك  من يخصّ 

م و طرق إعدادھم للمثل حد المسارح الروسية عن طبيعة تمارينھأل جون فرانسان ديزين مدير ؤس

  :أخبره بالتالي

                                                           
1 Ibid. p.314. 
2 Thomas Richards, « La chasse », In, La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ? Op.cit. p 201. 
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«Nous organisons des festivals de méthodologies pour former aux training les artistes et les 

pédagogues de théâtre. »1  

 دعوات لتغيير نضرتنا للمسرح والى تغييربعد الدراما ھناك بحث مستمر و في تجارب المسرح الما

 زتالروسي جوريج آلشي يذكر مع الفنّان  ففي الكتاب المعتمد أساسا في ھذه المداخلةلفن والتعامل مع ا

)Jurij  Alschitz(، أثناء مشاركته في مائدة مستدير تبحث في  ، لذي له كتابات حول إعداد الممثلوا

عداد الممثل يجب أن نغيّر طرق إقد تغير ويتغير و بأن المسرح   ،الوجه الجديد للبيداغوجي المسرحية

        : يعتقد أنه يجب أيضا تغيير العقليات و المناھجو  أيضا 

« Le théâtre a changé et changera et l’idée même du théâtre change également, et donc cela 

signifie que le training doit changer. Je crois qu’il faut changer de mentalité et 

d’approche. »2  

  فكيف نواكب نحن ھنا ھذا التغيير و كيف نطور العقليات ؟

 يقول ا�ستاذ جرج باني أن ابن بلده المخرج المسرحي الكبير رادو  بنسيمثسكي في نھاية حديثه مع

أنه في النھاية  تبلورت في ذھنه فرضيات كتاب جديد يتناول أھم النقاش بينھما امتد لوقت طويل و

ن لكنھا بيداغوجية تقوم على ضمانة أساسية لدي المكوّ و مسرح بدون منھج مكونات بيداغوجية  

  .ھي  المكانة العليا  للشروط ا�خ@قية المتزامنة مع الشروط المسرحيةالبيداغوجي  و

رورة ارتباط الشرط ا�خ@قي بالشرط ض) Radu Penciulescu( فلقد استنتج من حديثه مع بانسيلسكي

   3.ختيارات البيداغوجيةالفني المسرحي داخل ا*

نجد توماس  ل@ستد*ل أكثر عّما يمكن توخيه من أجل تكوين سليم في المسرح و في  نفس التمشي 

عّما يمكن تدريسه و ما * يمكن " الصيد"ريتشر  في حديثه عن تجاربه مع قروتفسكي يتساءل في كتابه 

  :تدريسه

« Il y a des choses qu’on peut enseigner et d’autres pas. Je pense à  cette chose fondamentale 

et dont il faut prendre conscience : quand tu travailles tu es face à quelqu’un, tu n’es pas face 

                                                           
1 Intervention De l’Homme de Théâtre ruses Ykopov, table ronde27 mars, « Vers un nouveau visage du 
pédagogue de théâtre », In,  La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ?  P 44-45 
2 Jurij  Alschitz, intervention  table ronde CNSAD 27 mars 2014, « Vers un nouveau visage du pédagogue de 
théâtre » .In La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ?   Op.cit. p 46 

 .من الكتاب المعتمد 140ص  , « Radu Penciulescu, En quête de l’acteur « dilatéالفكرة موجودة في   3
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à un blackboord- un tableau noir- tu es face à un individu, c’est- à-dire l’inconnu ! Alors 

comment peux-tu enseigner à l’inconnu, tu comprends. Il faut obtenir quelque chose de 

l’inconnu, et en même temps lui donner des outils pour l’aider à se trouver lui-même, dans 

son voyage en tant qu’acteur ou metteur en scène artiste. »1 

علوم التربية  نظريات التواصل و لعل مغزى استنتاجات ھذا المسرحي الكبير تمّس مباشرة ما تدعو إليه

ه      م المتلقي ينطلق باعتبارأن تعليم المتعلّ مع ا[خر يبدأ بتقديره في ذاته ونجاح التواصل  التي تؤكد أنّ 

  .احترامھا يجبإعانته على أن يعبّر عن نفسه كفرد يحمل خصوصيات ي ذاته وف

 لتوماس ريشار يقدم ھذا ا�خير الصورة المثالية لمدرس الصيدفي ختام المقال الذي أخذ من كتاب 

  :م إلى رحاب عالمه اAبداعي الخاصب المتعلّ المسرح  ليكون ذلك الذي ينجح في اقتياد المتدرّ 

« Se retrouver devant un vrai enseignant, c’est se retrouver devant quelqu’un qui permet à 

l’apprenti acteur de faire face à cette faille derrière laquelle existent les besoins, les thèmes 

et les désir, véritables, qui peuvent  uniquement l’amener vers son propre territoire créatif du 

moment. » 2  

 Claire( ك@ر *زن داركو مديرة المسارح والبرامج الثقافية الكبرى ھناك مسألة أخرى ھامة تأكدھا

Lasne Darcueil ( في  ھذه ا�خيرة بيّنت  ھي مسألة الس@مة حيثفي العمل البيداغوجي المسرحي و

 ت تلك المعاييركانالعمل كممثلة و كمكّونة وتجربتھا  أن ا[مان أو الس@مة كانت بالنسبة لھا عماد 

أن السھر على الس@مة الجسدية  تؤكدلرئيسي لتطور مھاراتھا و لدفع طلبتھا نحو التألق والمحفّز ا

  :الحرفية ل}شخاص ھو الذي يجعل للمسرح مكانة بينناوالنفسية  والعاطفية و

« Ce mot « sécurité» peut paraitre étrange, mais il a beaucoup de sens au théâtre. La sécurité 

technique, la sécurité psychologique et affective. »3  

الرغبة في نة لمواصلة البحث والمشاعر المؤمّ لبيداغوجية تتنّزل مسألة الثقة وومن شروط الس@مة ا

  :الثقة تحمل الرغبةالثقة و  دّ @مة تولّ ا�من أو السّ ف العطاء

« J’ai été simplement portée par l’énergie, par le sentiment de sécurité que cette personne m’a 

procuré par sa confiance. J’ai bel et bien été dirigée par un désir.»1 
                                                           
1 Thomas Richards, « La chasse », In, La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ? Op.cit.  p. 201. 
2 Ibid. p. 203. 
3 Témoignage de  Claire Lasne Darcueil « Dialogue croisé ; table ronde,  In, La direction d’acteurs peut-elle 
s’apprendre ? Op.cit. p. 278. 
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             النظر في ما يجب أن يكون بين المكّونالمسرحي و بيداغوجيا التكوين تحديد أسرارلمواصلة 

م في ما بعد مع الروسية ثم نخت سيلسكيوصديقه بان  )Jorge Banu( نعود إلى جورج بانو ،والمتكون

  :ما نقلته لنا عن المخرج الروسي الكبير فالسيافالفرنسية الراحلة ناتاليا  ايزيفا  و

 تلك ھي حقيقة العمل البيداغوجي عند. عن الممثل المنفتح الرحب ثالبح التدريس بالنسية ل}ول ھو  

عني تفعيل شاعرية الممثل الحقيقية  التي صقلھا ت ھابأن بنوفي تفسيرھا ا�ستاذ  يقولوالتي بانسيلسكي 

ب نحو طريق يدفع البيداغوجي المسرحي المتعلّم أو المتدرّ  الزمن داخله ومن أجل تلك المھمة

ه البحث أنّ  ىس عليتدرال كبيداغوجي يعّرف ) Penciulescu( نسيولسكيبفبالنسبة  ل ؛المسؤولية

أخ@قية  قادرة ية عمل تكون في نفس الوقت فنية وتماد على  خلفنين أنفسھم با*عبا*شتراك مع المتكوّ 

   .على تكثيف صدى الحياة اليومية في  تعبيرة  جمالية متجاوزة لما يقع في الحياة اليومية

نسيولسكي الساعية إلى تحقيق الذات القصوى و التي  يقول عنھا بنو بھذا التمشي يعبر عن بيداغوجيا  

  . النضج اAنسانيالممثل و أنھا تربط بين تكوين 

  ) Natalia Isaeva(ايسيفا فتخبرنا نتاليا ) Vassiliev(أما عن المعلّم الثاني  المسرحي الروسي فاسيلياف 

عواطفه أحاسيسه و بيداغوجيته تنضوي تحت توجه المدرسة الروسية التي  تدفع بالممثل أساسا إلى أنّ 

  . الداخلية

خير يحب الطالب  لفاسيلياف تقول نتاليا أن ھذا ا� اAبداعييقة البناء ضمن ھذه الرؤية الفنية وعن طر

  :رحباليّنا منفتحا و بلطف طالما بقي الطالب هيتعامل معيسّخر له نفسه و

« Et l’étudiant, Vassiliev l’aime tendrement et lui est entièrement consacré, mais seulement 

quand il se voue aux essais, quand cet élève se rend capable  d’éclater dans la lumière de 

soleil. »2    

داخل ھذه الع@قة في إيصال الطالب  المسرحية تنجح البيداغوجيا  من الممكن أن كما عبّرت نتالياو

ى عن طريقة مساعدة الطالب إلى ا*ھتداء إلو الشغف ووعن زرع الولع  .الباحث إلى م@مسة السماء

  :لذلك الولع بالفن كالتالي فأسيلياف  تصف نتاليا زرع، حقيقته

                                                                                                                                                                                   
1 Ibid. p. 277. 
2
 Natalia Isaeva, « Anatoli Vassiliev ; travail pédagogique avec les acteurs dramatiques : propédeutique 

studieuse (et un peu absurde) vers la passion immortelle’, in La direction d’acteurs peut-elle s’apprendre ? 
Op.cit. p.305. 



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 49                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

«  En fin de compte, Vassilev, jardinier violent et doux, ne continue-t-il pas lui aussi à 

provoquer ainsi, à offrir à ses élèves, à ses acteurs, la greffe de feu et la passion. » 1  

،  وھي صفات صعبة المنال * يمتلكھا إ*  رقة و إبداعايتطلب دراية وحرفية و مشاعر وفزرع البذرة 

  .من  صفت نفسه من كل درن أو مرض وارتقى إلى درجة  المعلّم الكبير

IV. صةLالخ  
  

كّون مالممارسات التي تربط البيعة الع@قات وأھمية التكوين تكمن في ط  كل ما أتينا على ذكره يؤكد أنّ 

ا*ستشراف الجيّد ھو في ا*ھتمام بمثل ھذه المسائل  أعتقد أنّ ما ينتج من مناخ التقاء بينھما وبن وبالمتكوّ 

تطوير بيداغوجية   .في التفكير في معالجة و فھم ما نحن بصدد تأمينه في بيداغوجياتنا الفنيةو ال@مادية

  ع@ج العليل في ممارساتناج وعمل متأكد من أجل  تقويم المعوّ  التكوين المسرحي والفني بصفة عامة 

من واجبنا أن نعطي الشباب الفرصة ل@ستي@ء على العالم فھذه مسؤولية في عھدة الجميع واختياراتنا و

 .وعدم معاناته، بل السيطرة عليه

بني الجنس الواحد مسألة  بيداغوجيا المسرح ھي مسالة طبيعة ع@قات و الع@قات بين نلحظ جليا أنّ 

قة البيداغوجية ھي في ا�حاسيس والمشاعر سر نجاح الع@التدريس فن و .قة و خطيرةدقيمعقدة و

ھي مسائل أو مھارات ليّنة ية مكانة في بناء ھذه الع@قة  والحرفوالذكاء العاطفي ھو مفتاحھا وللتجربة و

لذلك يصفھا البعض بالمحتوى مين الكبار و* يمكن حصرھا في كلمات وتنحت في ذوات المعل

ھو في اعتقادي ذلك الرحيق الذي يسكبه المعلم الكبير في قلب يتافيزيقي في بيداغوجيا المسرح ومال

  .المريد

انط@قا مما تناولنا يمكن أن نقول أن المسكوت عنه قد يكون أيضا ما * نريد التطرق إليه �نه يحرجنا و

فن و بالمسرح في قلوب المولعين الشغف الحقيقي بالسكب الولع و كأن نتساءل مث@ عن مدى قدرتنا على

أساتذة يحذقون في نفس الوقت فن التدريس وفن المسرح  وبإمكانھم النجاح  ي مختلف مؤسساتنافھل لنا ف

  في مساعدة من  يستطيع نقل الرحيق العذب إلى قلوب أجيال أخرى؟ حقا 

  

  

                                                           
  نفس الصفحة و نفس المصدر  1
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  إلى عدم اaستقرار من التأقلم: فضاءات المعاھد العليا للمسرح بتونس

                                                                           

  1رياض زّمال. د                                                                                                          

 

  :المسرح فضاء اللقاء)مقدمة(

البث والتقبل، وأنه فن الحضور والتبادل الحي  يعلمنا المسرح أنه فضاء للقاء المباشر بين طرفي

توفرت وتعددت  وما نرى التكوين الجامعي، في ھذا ا*ختصاص، يخرج عن ھذا السياق حتى وإن

ذلك أن الفنون ھي نتاج بشري بامتياز، يقوم أساسا على الحواس، . 2وسائل ا*تصال بين المعلّم والمتعلم

وكل ھذا، اللقاء والبث والتقبل، * يقوم، بشكل مسرحي، إ* بمكان . باAضافة إلى جملة من التقنيات

لتكوين عموما، تطلب بذاتھا مكانا لiلتقاء فض@ على ذلك، فإن سيرورة ا. 3ل@لتقاء بين طرفين الفعل

  .بھدف التبادل والتدريب والتجريب

وطالما أن ممارسة كل فن من الفنون يكون في المكان الذي يوفر جملة من الخصوصيات التي 

يتطلبھا جنسه ونمطه، فإن منطق التعلّم يجعل أن التكوين الجامعي في أي فن من الفنون * يكون إ* 

الخصوصيات كي تمّكن من تقديم المواد المطلوبة بشكل يمّكن من مواكبة مختلف حقبات  لكبمكان به ت

تجعل المتكون يطّلع على مختلف  تطور ذلك الفن على مّر التاريخ ويسمح بتغطية أكثر امتداد ممكن

التجارب العالمية التي عرفتھا ا*نسانية في صلة با*ختصاص حتى يكون ذاك التكوين أكثر ثراء 

  . وشمولية

تجارب متنوعة وثرية ثراء البشرية  وبما أن  ك@ من الفنون له تاريخ مختلف يجمع بين

ن ذاك تتطلب مكانا مختلفا عما يتطلبه فن غيره، على يمكّ  وتنوعھا، فإن عملية التكوين في أي من الفنون

وبعدھا  .التي كان عليھا ھذا الفن في أي من الحقبات التي عرفھا وبالطريقةالمكان من تقديم ما يختص ب

تقوم جھة التعليم بتحويل ذاك المكان لفضاء تتم به عملية التعلّم بقسميه النظري والتطبيقي بھدف أن 

  .يحّصل المتعلم آليات أفضل *عتمادھا في تجربته

                                                           
  . أستاذ مساعد ومدير المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف 1
، مجلة جامعية محكمة، تصدر عن المعھد "اAنسانيات"، الصادر بمجلة "فن الحضور في زمن التماسف: المسرح "راجع مقالنا تحت عنوان  2

 .2022للدراسات التطبيقية في اAنسانيات، الكاف، تونس،  العالي
  "أمام ظاھرة المسرح، نتساءل إذا لم تكن ھي الظاھرة الوحيدة التي يمكن أن توفر فرصة لتجميع فئة ما من السكان وتوجيه وحدتھا الروحية "3

Denis Bablet-Jean Jacquot, le lieu théâtral dans la société moderne, Paris, CNRS, 198,p 73. 
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فإن ھذا يفترض وجود  تكوينا في عدد من مجا*ت الفنون،  أما وأن الجامعة التونسية تقدم

ونظرا ل@رتباط الشرطي  .ح بمزاولة مختلف اختصاصات الفنون التي تقترحھا للتكوينتسم فضاءات

الفضاء  وھذا ما جعلنا نطرح السؤال حول. بينھما فإن عدم توفّر ذاك الفضاء يفترض عدم وجود التكوين

متطلبات إذ بقدر استجابة الفضاء المعتمد في التكوين ل. الذي توفره الجامعة التونسية لمؤسسات الفنون

ن فيه، بقدر توفر امكانيات م@ءمة التكوين في ذلك الفن وعكس ذلك أنه، بقدر ابتعاد الفضاء . الفن المكوَّ

  .عن الظروف المطلوبة للتكوين في ذلك الفن، فإن نتائج التكوين حتما ستبتعد عن المرجو

ھذا سيكون انط@قا من  فأي فضاء توفر الجامعة التونسية للتكوين ا�كاديمي في الفنون؟ وتناولنا

ن  مجال تخصصنا وتكويننا الجامعي في المسرح والموسيقى وأيضا من خ@ل تجربتينا في التكوُّ

  .والتكوين فيھما داخل مؤسسات التعليم العالي التونسية

I. فضاء التكوين ودوره في تدريس الفن المسرحي:  

عملية التكوين ليست "المسرح من أن ي نتفق مع ما ذھب إليه أحد أساتذة الجامعة التونسية بمعھدَ 

فإن لكل  ، ومثلما أن لكل دوره1"ھناك فرق بين ا�ستاذ ورجل المسرح... بسيطة حتى يقوم بھا مخرج 

وعليه فإننا نخالف رأي من يعتقد أن أي مكان يتسع للحركة والتدريب سانح *عتماده في . اختصاصه

فالفضاء الذي يصلح لنمط مسرحي ما قد * يمكن  .وأيضا في التكوين المسرحي 2ا�نشطة المسرحية

والحيّز الذي يمّكن من تقديم دروس ما قد * يستجيب لمتطلبات اجراء . استخدامه في غيره من ا�نماط

  . غيرھا من الدروس

  :أھمية الفضاء في تعلّم الفن المسرحي .1

مؤكدة، ھو  والتي باتت ثقافية،-من الثوابت المتعارف عليھا في الدراسات ا*جتماعية والسوسيو

. تحدد الھوية بثقافة متساوية ا*متداد فضائيا" الذي تمتد به، حتى أن بالحيز وبالفضاء الثقافة مبدأ ارتباط

وھذا التقيّد . 3"يعني أن الثقافة تخيّل على أنھا موّحدة ومقيدة بذلك الفضاء، بصرف النظر عن المقياس

فني بما ھو أشكال متعددة للتعبير عما ھو ثقافي، خاضع لما يوفره النتاج الثقافي، ومنه ال بالفضاء يجعل

ولعل ھذا ا*رتباط وھذا  .فضاء ما من امكانات ومحدود بالحدود القصوى التي يسمح بھا ذاك الفضاء

أول تعاطي للجمھورمع بناية المسرح وأول  التقيد أكثر وضوحا في ما يتصل الفن المسرحي إذ يكون

                                                           
  .295. ، ص2021، تونس ، دار سحر للنشر، محاورات مع المسرح التونسي ،عبازة  محمد1

  أنظر على سبيل المثال 2
Denis Bablet-Jean Jacquot, le lieu théâtral dans la société moderne, Paris, CNRS, 198,p .225. 

 لوطني للثقافة والفنونالمجلس ا ،سعيد منتاق، الكويت .، ترجغرافيا في تفسير الظواھر الثقافيةأھمية ال: الجغرافيا الثقافية ، كرانغمايك  3
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أول ما يسترعي ا*نتباه عندما ندخل مسرحا ھو عامل التنظيم " فـ .ا�ثر المسرحيتلقي له يكون قبل 

ألوانھا وأحجامھا المعّد ...الصالة وبنية الصالة -أبعادھا ومسافة المسرح: المادي للعمارة المسرحية نفسھا

أن المقصود  إ*. 1"العرض نفسه يبدأ بتسجيل المعلومات الوافرة عن الفضاء المسرح واستخدامه. وشكله

  . وليس في وضع التعلّم من ھذا يحدث في حال الفرجة بين المتفرج وقاعة العرض،

 بالفضاء المخصص له، في مختلف تخصصات الفن المسرحي، ونحن نعتبر أن ارتباط التكوين

من أجل ضمان مزيد اAضافة للمتكّون وأكثر وقعا من حيث التأثير على مكتسباته  يكون أكثر وثوقا

وھذا ليس من باب أن المسرح فضاء قبل كل شيء فقط، مثلما يراه بيتر بروك، وإنما  .تلك الفترة خ@ل

لممارسة الفعل المسرحي منشّدة حتما لما يحتويه  أيضا من باب أن التعلمات التي يتلقاھا الطالب المترشح

  . الفضاء الذي تتّم به سيرورة التعلّم

من حيث ا*شتغال على ميكانيزمات ترتيب الشكل  أما الباب ا�ول فمتصل بالفضاء ذاته

فإن ... مھما بلغت أھمية البنية الزمنية للعرض"السينوغرافي للمكان الذي تتّم به العملية المسرحية، فـ

قبل « limites spactiales / les limites de l’espace»  النص المسرحي يتحدد ويدرك في حدود فضائية

) P. Brook( "بيتر بروك"في المقام ا�ول، على حد تعبير " فضاء فارغ"أي شيء آخر، فالمسرح ھو 

وھو معد �ن يمتلئ بالقوة بصريا  ...، يتمايز عما يحيط به بواسطة مؤشرات منظورة )1968(

أحد العناصر ا�ساسية في "بما ھو  3"المكان المسرحي"وھذا الترتيب بذاته يقوم على فھم لـ. 2"وصوتيا

طبيعة مركبة لكونه يرتبط بالواقع من جھة، وبالمتخيل  ذو. ط لتحقيق العرض المسرحيالمسرح �نه شر

ھو " المكان المسرحي"، والمقصود بالواقع ھو الحياة ا*جتماعية اليومية فيكون 4"من جھة أخرى

الذي يقدم به عرضا مسرحيا، البناية عموما، أما بالمتخيل فيقصد به البعد الفرجوي للعرض " الموضع"

لحيزين أحدھما تدور عليه أحداث العمل المسرحي وثانيھما يتابع منه المتلقين  الذي يقّسم" الحيز"وھو 

  .تلك ا�حداث

ا�شكال "وداخل المكان الذي توفره الجامعة لمؤسسات الدراسات الفنية يكتشف الطلبة مختلف 

ح وعلى الكواليس العلوية العناصر ا�ساسية للرك ويتعرفون على )formes théâtrales( "المسرحية

ا[ليات  وعلى) Hors-scène( "خارج الخشبة" والسفلية والجانبية له، فيفرقون بينه وبين ما ھو

كاAضاءة والعتمة والظلمة وخيال الظل وكمواضع الستائر  ،)machinerie théâtrales(المسرحية 
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كان ھو الذي يرسم نوعية الع@قة بين الجانبية والعلوية والخلفية وغيرھا، �ن التحكم في مكونات الم

  .أو على كسر اAيھام مث@ )Illusion ( "اAيھام"المؤدين والمتفرجين فيُبنى على 

الفضاء "ويدخل في فنون تصميم " المكان المسرحي"وأما الباب الثاني فيخرج عن حدود 

ا تضيفھا له، أي كاختصاص من خ@ل ما تصوغه ا�فكار والرؤى المجددة عن طريق م 1"المسرحي

المكان، التقنيات المتعددة، وھو المتعلق بباقي ا*ختصاصات التي يتطلبھا الفن المسرحي والتي * تقوم 

التي تبني العمل المسرحي وتقوم أساسا على فنون ا�داء أو  تلك العناصر ھي ".المكان المسرحي"إ* بـ

" الجو العام"و" الفضاء المسرحي"يعھا خاص جدا بذاك العمل، ويشكل جم" مصطنع"اللعب في إطار 

)L’ambiance (الذي تدور فيھما الفرجة.  

وعملية التعلم في مجال المسرح متأثرة بحدود المكان وبما يسمح به كفضاء للتعلمات من منطلق 

 Arts de( "فنون العرض"أنھا تھيئ المتكون *كتساب ما يحتاجه من أدوات يعتمدھا في مجال 

représentation(.  يقاعAيماء واAخراج والصوت والحركة واAفمنھا مناھج عمل الممثل ومدارس ا

والرقص وغيرھا من فنون ا�داء، ومنھا طرق تنصرف إلى ا�خذ من الحرف والصناعات اليدوية 

كصنع الدمى والم@بس والمجسمات وكانجاز أعمال اAضاءة وخيال الظل والقيافة والماكياج وغيرھا 

  .ت التي يتم توظيفھا في العروض الفرجويةالتقنيا من

وكل مكون من بين المكونات المذكورة وغير المذكورة للتكوين في المسرح يحتاج عددا من 

الفضاءات القادرة على استيعاب التوجھات والمناھج غير المتناھية في صلبه كي يتمكن المكّون من 

لمواد تتطلب إطارا مكانيا يسمح بممارسات تقنية فكل مادة من ا .اط@ع الطالب على ما يجتمعان �جله

ر من خ@لھا المحتوى المرجو من الدرس ا�كاديمي، وكل نقص من النقائص التي * يوفرھا  وفنية يُمرَّ

والجامعة، من حيث مبدأ تقديم . المكان المخصص للتكوين يمثل عائقا حقيقا أمام أحد اAضافات الممكنة

فير جميع اAمكانات الممكنة فنيا وتقنيا، كي تُمكِّن من اكتساب المھارات تكوين متكامل، مطالبة بتو

المطلوبة في مستوى عال بمجال فني ما ومن استخدام مختلف ا�دوات التقنية والتكنولوجية في سياقات 

الدروس والتدريبات والتقييمات، وإذا كانت الفضاءات الموضوعة على ذمة المؤسسات * تسمح بذلك 

  .لما تسمح به البنايات المتاحة لغرض عملية تظل منقوصة وخاضعةفإن ال

  

  

  

                                                           
، وھو ما اعتمده ميشال Dictionnaire du théâtreكما فسره باتريس بافي في معجمه " espace théâtral"ترجمة للمصطلح الفرنسي  1

  .خطار في ترجمته للمعجم، معجم المسرح، مرجع مذكور



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 56                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

  : في الفن المسرحي المباشر للفضاء على التكوينالتأثير  .2

إن عملية التكوين عموما ھي سيرورة ممتدة في الزمن يحدث خ@لھا تبادل بين مكون ومتكونين 

كون مؤثران في عملية التكوين، إما سلبا ومثلما أن خيار الزمن والم. وھو ما يتطلب إطارا يجتمعون فيه

أو إيجابا، فإن مكان التكوين أيضا له وقعه على الطرفين وعليه فيمكن أن يكون مساعدا كما يمكن أن 

يحتكم العرض المسرحي لمكونات المكان الذي يقدَّم فيه  فعلى مستوى الشكل،. يكون معرق@ لھذه العملية

. تزام با*مكانيات الجمالية التي يتيحھا ذاك المكان والتي تتغيّر بتغيّرهويكون لزاما على مصمم العمل ا*ل

 فإن المكان وبناء عليه. إذ * يمكن للخيارات ان تتجاوز الحدود التي يسمح بھا ذاك الفضاء ھندسيا وتقنيا

ما أنھا بتعلّمھا طال ، * يسمح، آليا،)des manœuvres( الذي * يمّكن عمليا من تنفيذ مناورات مابه

وفي المقابل فإن غيره من ا�ماكن يسمح باكتساب تلك القدرات �ن  .تستوجب تقنيات * يتوفر عليھا

وھذا يعتمد على مساحة المكان وعلى مقاييسه وعلى شكله . مواصفاته بعطي المجال *نجازھا داخله

معاصر والمغلق ليس فالقديم ليس كال. وعلى مكوناته وعلى ارتفاعه وعلى الوضعية التي ھو عليھا

كالمفتوح والمستطيل ليس كالمربع و* كالدائري والذي يحوز على ركح مرتفع ليس كالذي به ركح 

منخفض والركح الذي به كواليس ليس كالذي * يحتوي عليھا والقاعة المنبسطة * تتيح ما تتوفره عليه 

 .قاعة بھا ركح على مستوى مختلف من مكان الجمھور

 لكل عصر، يستجيب نوع من الفضاء المسرحي، يحدده تنظيم دقيق" فـ المضمون، أما على مستوى

لذاك العصر، بل أھميته عند أھل  1"للفضاء، والذي * يكون سوى انعكاسا للھياكل والمثل ا*جتماعية

ونحن نضيف أنه  .2"لكل حقبة زمنية فضاءھا ولكل نمط مسرحي فضاؤه" إذ ،ا*ختصاص أكبر من ذلك

ف في أن لكل عرض مسرحي مضمونه الذي يترَجم عمليا عن طريق جملة من المقومات التي * اخت@

فكيف لفضاء يعكس قيم مجتمع ما أن يستجيب . يجب احترامھا والعمل على توفيرھا كي يؤدي مقاصده

وكيف للتعلم داخل فضاء واحد * يسمح إ* بشكل واحد  لمقاصد عرض يتوجه لمجتمع من عصر آخر؟

  م اAمكانات ا�خرى؟ أن يعلِّ 

صلة الممثل بغيره من العناصر  مكونات الھندسية والمعمارية للفضاء المسرحي، فإنوبالرجوع لل

كلما تغيّر حيز  تتغير لزوما حاجته ل}غراض وا*كسيسواراتو الديكورالمؤثثة لمشھد ما، بالممثلين و

م على قاعدةفا. اللعب وكلما كانت مكوناته مختلفة عن غيره من الفضاءات  لمكان المسرحي الذي صمُّ

مث@، �ن  بقصد ا*ستجابة لجمالية البعد الثالث * يلتقي مع المكان المسرحي المفتوح تقنية رسم المنظور

وعلى رأي روجي . تنتج خيار جمالي معين * يتيحھا ا[خرما امكانية خلق توليفة  كل منھما يتيح
                                                           
1 Denis Bablet-Jean Jacquot, le lieu théâtral dans la société moderne, Op. cit. p.13. 
2
 Ibid. p.87.  
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فنحن، على  "يون، عند بناء مسرح، يبحثون عن إيجاد جھاز ثابتالمھندسون المعمار"ب@نشون إذا كان 

  .1"بحاجة �داة أكثر شمولية، لكنھا قابلة لتحول محتمل"خ@ف ذلك، 

التلقي ذاته يخت@ف كلما اختلف تصميم الفضاء وكلما اختلفت وضعية  باAضافة لما سبق، فإن

لھذا . احات واستثمارھا خ@ل تطور أحداثهتوظيف المس المتلقي مما يُقدمه العرض ويتأثر أيضا بطرق

يتوسع من خ@ل السعي لمزيد التماّس بين المشاھد والممثل، من خ@ل "المكان المسرحي  ن@حظ أن

أنسب، مما يسمح بتطور الدراماتوجيا ومن ورائھا الكتابة  2"تعزيز وجود حي للممثل ولفضاء ركحي

  .اللعب نظرا *رتباطھما المباشر بحيز

وإن  "ا�ماكن المسرحية وإن بدت مماثلة فھي ليست كذلك"ھي أن  .خرج بث@ث أفكار أساسيةلذا ن

ونحن بمحضر . تمثلنا ل}شياء اليوم مختلف"وأن  كل استخدام لغرض مسرحي يتطلب فضاءه الخاص

الذي  وعليه فإن الفضاء. 3"ظاھرة التطور، وھذا ما يھمنا عندما نتناول المشاكل الراھنة لھندسة المسرح

لتعليم فنون المسرح ليس مجرد إطار مكاني للدراسة فقط، كما في عديد  يجب على الجامعة تخصيصه

ا*ختصاصات ا�خرى، وإنما ھو أيضا أداة ليتعلم بھا وفيھا ومنھا الطالب تخصصات تقنية وجمالية 

  .شتى

A فادة الطالب الذي فمن اللزوم أن توفر المؤسسات الجامعية الظروف المناسبة الخاصة بالمكان

يروم التخصص في التمثيل وفھم صلة الفضاء بتخصصه، كما يُفترض بھذا المكان أن يؤھل غيره من 

الطلبة من يذھب باتجاه التخصص في اAخراج بإيجاد مواصفات اAطار الذي يمكن أن يقدم فيه 

دسة الفضاءات الركحية أو مقترحاته الجمالية الممكنة، كما لدونھما ممن يتطلع للتكّون في تصميم ھن

  .الدرامية للعروض المسرحية فينتقي من بين اAمكانيات ما يتماشى مع ما يؤدي الوظيفة المرجوة

ولكي يكون المكان فضاءا يمكن استخدامه مسرحيا، ھناك جملة من الشروط الھندسية والتقنية وجب 

حات جانبية وعلوية *نجاز العرض يستوجب مسا"إذ . 4توفّرھا به، وھي معلومة لدى مصممي المسارح

التوظيف ا�فضل لمختلف "ويمّكن من " ا*ستخدامات المتعددة لنفس الفضاء الركحي"ويسمح بـ" تقنيا

مكونات المسارح القديمة لم يعد "ورغم أن عددا من ". ا[ليات المسرحية الك@سيكية منھا والتكنولوجية

ھا بالمسارح الحديثة اAنشاء، إ* أن امكانية توفيرھا ، وقد * نجد"لھا حاجة في العروض المعاصرة

                                                           
1 Ibid. p.23.  
2Ibid. p.17.  
3 Ibid. p.86-88.  

  . 208. ص. السابق ا�فكار الواردة بھذه الفقرة مأخوذة عن المرجع 4
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شرطا " يعدّ  وھو ما "ھندسة صوتية جيدة" ھذا إلى جانب. بھدف تكوين أشمل بفضاء التعليم مطلوب

  .مشكل الصدى وارتداد الصوت ومشكل العزل الصوتي * يمكن إغفالھا إذ أن ،1"لنجاعة مبنى مسرحي

تتعدد متطلبات الفضاء المطلوب توفيره لتعليم الفنون  أمام وكي نحوصل ما توسعنا فيه نقول،

إنه من الواجب أن تقتدي القاعات  الدرامية قدر تعدد التخصصات الفرعية عن الفن المسرحي،

، أي تلك (théâtres adaptables)وا�ماكن التي تخصصھا المؤسسة الجامعية بالمسارح المتأقلمة 

كي تتيح أكثر  2"قع الركح وموضع الجمھور من الفرجة آليايمكن تغيير شكل القاعة ومو"التي

 .إمكانية لتشكيل الفضاء الدرامي

II. بالجامعة التونسية التكوين في الفن المسرحي فضاءات: 

نتناول ھذا العنصر من البحث بالدرس انط@قا من تجربتنا الشخصية، منذ كنا طلبة بالمعھد العالي 

س عرضي ثم كمساعد للتعليم العالي فأستاذ مساعد للتعليم العالي كمدرّ  للفن المسرحي، ومن بعد ذلك،

بالمعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، وصو* لفترة إشرافنا على إدارة ھذه المؤسسة الجامعية 

وكي نتجنب السقوط في الذاتية وحتى نضمن لبحثنا ما يتطلبه السياق العلمي من الموضوعية، . ا�خيرة

لمعلومات المتاحة لنا، إن كانت استنادا لمراجع أو نسوقھا اعتمادا على ما نعلمه من خ@ل فإننا سنوفر ا

الواقع، نقدمھا للقارئ قبل التعامل معھا والخوض في تحليلھا أو قراءتھا حتى * يكون بناء ا�فكار أو 

  .ا*ستنتاجات قائما على فراغات لدى متلقي ھذه الدراسة

  :  3ن المسرحي بتونسفضاءات المعھد العالي للف .1

لم يكن بعث المعھد العالي للفن المسرحي بتونس ارتجا* و* تلقائيا، بل كان امتدادا وتواص@ لمسار 

الحركة الثقافية عموما والمسرحية التي تعود لزمن ا*ستعمار وتعززت بعد ا*ستق@ل من خ@ل إي@ء 

ر التكوين المسرحي تطورا ملحوظا، فبعد أن كان تطو"فكان أن . الثقافة أھمية في بناء الدولة الحديثة

ليوفر للفرق من ) 1982(مدرسة، صار مركزا للفن المسرحي وأخيرا معھدا عاليا للفن المسرحي 

كما . القطاعين العام والخاص وللسينما والتلفزيون واAذاعات ودوائر البحث ممثلين ومخرجين ودارسين

                                                           
1 Ibid. p.235.  
2 Ibid. p.234.  

ثم عبد القادر ) الرقص(ثم آن ماري الس@مي ) ا[داب(ان أول مدير له حمدي الحمايدي كانت بداية المعھد تحت إشراف وزارة الثقافة وك 3
ثم أصبحت المؤسسة بعد ذلك راجعة بالنظر ). علم النفس(ثم زبير ا�صرم، ثم بوبكر خلوج ) علم ا*جتماع(ثم علي بلعربي ) اللسانيات(الجديدي 

ثم محمود الماجري ) ا[داب العربية(ثم محمد المديوني ) السينما(أدارھا محمد مسعود ادريس  لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكان أول من
وما يجدر بالم@حظة ھو أن جميع من تولوا إدارة المعھد العالي للفن المسرحي لم يكونوا ممن اختص في ھذا الفن، إ* أن ). التنشيط الثقافي(

ي من خ@ل عدد من الدراسات العلمية، في إطار بحوثھم الجامعية وتدريسھم بالمعھد ھو الذي خول اشتغالھم على شؤون المسرح التونسي والعالم
وكان انط@قھم من مقاربات مختلفة ذات الصلة بتخصصاتھم ا�صلية ھو الذي جعل التكوين يكتسي الطابع ا�كاديمي . لھم اAشراف على التسيير

  . ء المحتوى الذي يقدمه المسارويفتح على حقول معرفية أخرى من شأنھا إثرا
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د وقع تركيزھما من جديد، تشجيعا لتربية جمھور الطلبة على أن المسرح المدرسي والمسرح الجامعي ق

  .1"محبة المسرح وتكوين إطارات مستقبلية له

بما في ا�مر من تعدٍّ على  في كنيسة بأحد أحياء العاصمة تونس، العمران، وكانت انط@قة المعھد

لجوء لتلك الكنيسة لم يكن وما يؤكد أن ال. قدسية المعلم الديني وعدم ا*ھتمام بطقوس الفضاء المسرحي

ضرورة أو ظرفيا بل ھو من كان من باب عدم ا*كتراث للخصوصية المعمارية المطلوبة للتكوين 

ّ◌توظيف  في المنزه الخامس لمدة سنتين، حيث تم )Villa( الجامعي في المسرح، ھو نقل المؤسسة لمنزل

ا والتطبيقية، إلى أن استقرت بعمارة، فضاء عائلي معّد للسكن في تدريس مختلف المواد، النظرية منھ

بنھج دونتون  مستودع سفلي وث@ث شقق معدة للسكن، غير مكتملة البناء في البداية، ذات أربع طوابق،

وسط العاصمة، ثم عيد بھا بعد كل ذلك إلى مقر ذات الكنيسة، فكأنه إقرار بأن تلك اAمكانية ھي ا�فضل 

  .*حتضان ا*ختصاص

طلبة المعھد يتلقّون "ا ذھب إليه أحد أساتذة المعھد، منذ بداياته إلى اليوم، من أن ونحن إذ نؤكد م

كما ... تكوينا نظريا يمكنّھم من فتح آفاقھم المعرفية وتعميق ثقافتھم الفنية عموما والمسرحية خصوصا 

فإننا  ،2"يليعطي المعھد تطبيقا عميقا وممنھجا حسب مدارس علمية في التكوين ورؤى جمالية في التحل

* يمكن أن ننكر أن ا�ماكن التي وقع استخدامھا في ذلك@ يمكن أن تستجيب لمختلف المواد و* لتعدد 

ا*ختصاصات الفرعية للتكوين، وأن أقلمة مختلف الفضاءات التي يقع التعامل معھا لتقديم الدروس * 

ات وامتدادھا في الزمان وفي المكان، مما يُمكِّن من مواكبة كل البرمجة نظرا *خت@ف المناھج والمقارب

كل ھذا مقابل المحدودية التي يسمح بھا المكان . يفترض من تطور للفضاء بما يتغيّر مع تلك المناھج

وكل ما يتم به، ھو تھيئة مكوناته  .الذي لم يقع تصميمه * للتدريس و* للفنون، بل للعبادة أو للسكن

حصص النظرية وم@ءمتھا لتقديم عدد محدود من التمارين والتجارب لتستوعب ما يمكن استيعابه من ال

  .التطبيقية وھذا غير متاح في كل التخصصات ولكل المواد، وھو ما يطرح عديد المشاكل

ولعل أھمھا ھو مشكل . ومعلوم أن ك@ من النقائص يكون لھا تأثير على قيمة التكوين وعلى محتواه

معماريا بالفضاء المخصص لكل مادة، إذ لكل مجال مواصفاته، ھذا وإن عدم توفّر المواصفات المطلوبة 

 توفرت، لكن عادة ما يقع استخدام ذات الفضاءات *ختصاصات مختلفة، وقد * يكون لھا نفس

وفي تلك الحالة ينتج عن ذلك . فيصبح كل مكان قادر على استقبال أي مكّون أيا كانت طبيعته. المتطلبات

م@ئمة عدد الطلبة للفضاء وفق المحتوى الذي تقترحه  ي تخصص لحصة ما من عدممشكل المساحة الت

في صلة بالعمل  أما إذا ما تناولنا المسألة بأكثر دقة، فنجد أنمشكل ارتداد الذبذبات الصوتية،. كل مادة

                                                           
  .439. ، ص1996، الھيئة المصرية العامة للكتابالقاھرة، ، 2.ج ،قاموس المسرحموسى،  فاطمة 1
  . 294. صمرجع مذكور، ، محاورات مع المسرح التونسيمحمد عبازة،  2
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ذا وھ. يتطلب مواصفات ھندسية ومعمارية دقيقة جدا لدى الطلبة وا*شتغال عليه، على تقنيات الصوت

يجرنا للنقص الوارد في توفير التجھيزات ال@زمة لعدد من التخصصات ا�خرى، منھا ما يتصل بالتقانة 

ومنھا ما تفرضه التكنولوجيا وغيرھا الذي يتعلق بالس@مة، التي قد تتوفر لكن مواصفات المكان * 

الفضاءات التي تّم  ة �نوھنا *بد لنا أن اAشار .تسمح باستغ@له بسبب قصوره �نه لم يصمم للغرض

المتممات الضرورية لمسار  وضعھا على ذّمة المعھد العالي للفن المسرحي بتونس تفتقر أساسا لجل

للركح،  من ذلك عدم توفر الكواليس بھا، * الجانبية و* الخلفية، * العلوية منھا و* السفلية. التكوين

القاعات غير متوفرة *  تھوئة الضروريتين، إضافة �نللعزل الصوتي وللتدفئة ولل ومنھا الغياب الكبير

كل صنف من أصناف  كي تتماشى معو* بالحجم المطلوب، ليشمل كل تخصص، بالعدد الكافي، 

  .الدروس

ا*نتقال من مقر [خر ومن مكان لمكان، ورغم النقائص المتصلة  لكن رغم عدم ا*ستقرار،

ع إعادة النظر في البرنامج ومواد التدريس واستطاع المعھد وق" بفضاء التكوين وانعدام الخصوصية به،

وبذلك تمكن . 1"من يكّون؟ ولماذا؟ فظھرت اختصاصات واضحة: أن يُجيب على السؤالين الھامين

إذ  ، حسب رأينا، ويكاد يكون ثابتا إلى اليوم،2المؤسسين للمعھد من صياغة برنامج مرجعي للتكوين

فكانت تلك الضمانة  ديمي * يمكن ل}ستاذ أو للمكون أن يحيد عنھا،يتضمن توجھات كبرى لمسار أكا

لوجود خيط رابط بين مختلف المواد من نفس المستوى التعليمي، ثم بين مختلف المستويات من التكوين 

  .الجامعي في اختصاص الفن المسرحي

  :مشكل الفضاء بالمعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف .2

، بمثيله، 2005ن تجربة انط@ق المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، سنة قد يكون التشابه بي

من قبيل الصدفة، من حيث بدايته في شقة معدة   ،1982المعھد العالي للفن المسرحي بتونس، سنة 

إ* أن إعادة ا�مر بعد ما يفوق عشرين سنة قد يعكس رؤية  للسكن بمؤسسة تعليم ثانوي خارج المدينة،

من موقع الفنون عموما ومن مكانة الفن المسرحي خصوصا داخل الجامعة التونسية،  و موقفا ماما أ

سياسيا أو اجتماعيا أو ذا طبيعة أخرى، إ* أن ا�مر * يمكن أن يكون مدروسا أو مبنيا على دراية 

ھا لiدارة، أما تب صغرى، تم استغ@لاشقتان متعامدتان، طابق سفلي به ث@ث مك. أكاديمية أو رؤية فنية

أربع قاعات، وقع توظيفھا للدروس، قاعتان للحصص النظرية وقاعة  الطابق العلوي فيحتوي على

                                                           
  .294 – 293.، صالسابقمرجع ال 1
لمسرحي وفيه تناول لمختلف المراحل والمحاور والمواد التي وقع ا*تفاق على تقديمھا للطلبة صدر ھذا البرنامج بكتيب عن المعھد العالي للفن ا 2

وقد جاء به ملخص توضيحى للمحتوى المطلوبأن تتضمنه كل . طيلة سداسيات السنوات ا�ربعة التي كانت تعتمد في التكوين في نظام ا�ستاذية
  .اريخ المسرح العالميمادة من تلك المواد وفق التطور الكرونولوجي لت
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وقد تم ا*لتجاء لقاعة بمركز الفنون الدرامية والركحية  .متوسطة للحصص التطبيقية ومخبر ل@ع@مية

  .كلم 2قر عنه بحوالي بالكاف، وسط المدينة، لتأمين عدد من المواد التطبيقية رغم بعد الم

وقتية على أن يبنى، *حقا،  أما البناية ا�صلية فقد خصصت للمؤسسة على أن يقع استغ@لھا بصفة

. مقرا خاصا بالمعھد العالي للموسيقى المسرح تتوفر به فضاءات تتماشى مع ما يتطلبه ا*ختصاصين

طة الحجم على شكل مستطيل، وتحتوي البناية المذكورة على عشر قاعات فقط، خمس قاعات متوس

وتستخدم إحدى القاعات المتوسطة كمكتبة ا�خرى كمغازة . مربعة الشكل وخمس قاعات صغيرة الحجم

وثالثة كمخبر ل@ع@مية وقاعتان فقط لتأمين جميع المواد والحصص التطبيقية على اخت@ف طبيعتھا 

واء في الموسيقى أو في المسرح، بينما لجميع المستويات ولكل التشعبات داخل التخصصات المطلوبة س

  .تراوح القاعات الصغرى بين الدروس النظرية ل@ختصاصين

وعليه فإن ھذه المؤسسة الجامعية التي كونت دفعات من ا�ساتذة والمجازين * تحوز على فضاءات 

وفي الغناء  للتكوين التطبيقي في فن الممثل وفي اAخراج وفي فن العرائس وفي العزف الجماعي كافية

و* للتدريبات التقنية ذات الصلة بھذين الفنين مثل تقنيات  الكورالي وغيرھا من الفروع الفنية ا�ساسية

فلكل ھذه الوحدات الدقيقة . التصوير واAضاءة والديكور وتجھيزات التسجيل والبث وغيرھا من الوسائط

ومثيلتھا لما " فني"قاعة واحدة لما ھو تكوين  توفر الجامعة التونسية بالمعھد العالي للموسيقى والمسرح

ورغم ضيق البناية بعدد الطلبة وعدم ت@ؤم قاعاتھا مع  .لمدة دامت خمس عشرة سنة "تقني"ھو 

خصوصيات المسارات التي بعثت بالمعھد، بالتوازي مع رفض المعھد الوطني ل�ثار القيام بالتوسعة في 

إنشاء مبنى  د معالم أثرية بالموقع، فقد تّم رفض مقترحالمقر ا�صلي المخصص للمعھد بسبب وجو

حتى بعد  1جديدا بمواصفات ھندسية تتماشى مع خصوصيات الفنون التي تدّرس بھذه المؤسسة الجامعية

المعھد العالي لiع@مية بالكاف  ثبوت تداعي ھذه البناية للسقوط فتقرر نقل المؤسسة إلى جزء فرعي من

. التكوين الجامعية في مجال الفنون قائما والسؤال مطروحا اتمشكل فضاء وبھذا يبقى. كحل ظرفي

لماذا تنشئ المؤسسة الجامعية التونسية مسبحا للمتخصصين في السباحة، مث@، و* تنشئ مسرحا لتمكين 

المسرح والموسيقى بغاية التعلم والتجريب داخل اAطار ا�كاديمي؟ ماذا عسى الجامعيين أن يفعلوا  طلبة

  Aفادة الطلبة في غياب الفضاء المطلوب لموادھم؟ 

                                                           
يعرف ذكرنا في ھذا العنصر أن البناية ا�صلية بنيت كمقر وقتي للمعھد في انتظار إقامة مقرا رسميا بمدخل المدينة على طريق تونس، مكان ما  1

. العالي تبني محله مبيتا جامعيامحليا بمقر صراورتان قديما، إ* أن رفض القائمين على المؤسسة ا*نتقال من المكان الوقتي جعل وزارة التعليم 
كلم  2والي وأمام المطالبة بتوفير فضاءات كافية ومستجيبة لطبيعة المواد وقع اقتراح امكانية بناء منشأة جديدة بالمركب الجامعي ببوليفة، يبعد ح

  .عن مدينة الكاف، لكن وقع رفضه *عتبار المسافة التي تفصله عن المدينة
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حتى  اضطرارا، بالقاعات متعددة ا*ستعما*ت، فإن الدروس تؤّمن 1بالنسبة لقسم المسرح بالمعھد

وھذا يفيد بأن التكوين الجامعي في الفن المسرحي، بمختلف  .وإن كانت أحيانا * تت@ءم مع أي من المواد

وعليه ف@ خيار ل}ستاذ سوى أقلمة   تستجيب لمواصفات التكوين المطلوبة،تفرعاته، يتم في فضاءات *

وإذا ما جمعت قاعة، دوريا  .محتوى الدروس مع ما تسمح به القاعة الموضوعة على ذمة الحصة

تقنيات العروض الحية ودروس تدريب الممثل  وبشكل متواتر، بين دروس السمعي البصري ودروس

 كيف يمكن مراعاة عدد المتكونين في صلة بمختلف ھذه المواد في ذات القاعة؟وورشات السينوغرافيا، ف

أم كيف السبيل للتفرقة بين المواد ذات الطابع الفرجوي وتلك التي تكتسي طابع السماع وغيرھا التي لھا 

بعد تقني؟ سيما أننا ذكرنا وجود قاعتين فقط سانحتين بإقامة حصص تطبيقية لكل المستويات وكل 

  . ختصاصاتا*

وأمام مواصلة اAبقاء على نفس الوضعية دون إيجاد حلول، دأبت اAدارات المتعاقبة على المؤسسة 

لتقديم عدد من الدروس  3وبغيرھا من جھات الب@د 2على ا*لتجاء لقاعات المؤسسات الثقافية بالجھة

إ* أنھا  وغير ثابتة، ةھذه الحلول تظل ظرفي ورغم أن .لمزيد اAلمام بخصوصيات الفضاء المسرحي

  .امتدت لنحو سبع عشرة سنة فض@ على أنجزء ھاما من المعھد يقوم عليھا

ثماني غرف للعزف المنفرد والدروس التطبيقية ل�*ت،  أما بالنسبة لقسم الموسيقى فقد تم تخصيص

يرھم من بالمواد العازلة للصوت كي يتمكن الطلبة من التمّرن داخلھا دون إزعاج لغ وھي مجھزة

فض@ على أن أساتذة وطلبة قسم الموسيقى يتقاسمون مع نظرائھم بقسم . مستعملي الفضاءات ا�خرى

المسرح بقية القاعات المخصصة للدروس النظرية في تأمين الدروس الجماعية، سواء منھا النظرية أو 

واد كالمقامات الشرقية فيحدث أن محتوى حصص ا�داء الجماعي ذات الطابع التطبيقي، في م. التطبيقية

أو الطبوع التونسية أو العزف الجماعي، بقاعات الدروس المسيّرة تسبب إزعاجا لمن يزاولون 

فتصبح . حصصھم النظرية بالقاعات المجاورة، سواء من طلبة قسم المسرح أو من طلبة قسم الموسيقى

قي مستعملي فضاء المؤسسة، تلك ا�صوات اللحنية واAيقاعية الصادرة عن الدروس ضجيجا يربك با

وما كان ليكون كذلك لو أن القاعات التي توفرھا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مستجيبة للشروط 

وفي ھذا السياق، فإن طلبة قسم الموسيقى ھم أيضا عرضة ل@نزعاج . التقنية وللھندسة الصوت المطلوبة

                                                           
في . خرج من قسم المسرح ث@ث دفعات قسمت بين فرع التدريس والتنشيط المدرسي وفرع التمثيل واAبداع المسرحيت 2011 - 2005ما بين  1

  .وھو ما ساھم في تراجع نسبي لعدد الطلبة" حرفية الممثل"، بقي المعھد بمسلك وحيد وھو 2014إلى  2011حين أنه بمنظومة اAجازة أمد، من 
رامية والركحية بالكاف وقاعة دار الثقافة الصحبي المسراطي بالمدينة وأحيانا قاعة مسرح الجيب الواقعة أساسا قاعات مركز الفنون الد2
ورغم أن ھذه القاعات في كثير من ا�حيان * تستجيب لما ھو مطلوب، لكنه يبقى الحل ا�نسب لوفير فضاءات أقرب للفن المسرحي وبسبب .بھا

  .النقص العددي الحاصل
بة المعھد سواء في إطار الدروس التطبيقية أو الرح@ت الدراسية ل@ط@ع على قاعات العروض المسرحية ودراسة الفضاء المسرحي يتم نقل طل 3

  .باخت@ف تصاميمه، أو خ@ل التظاھرات المسرحية فيكتشفونھا في سياق العروض التي تقدم بھا
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يق الضجيج الذي يصدر عن طلبة قسم المسرح خ@ل أثناء تدريباتھم وأثناء دروسھم النظرية عن طر

  .مزاولتھم للحصص التطبيقية التي تقدم بنفس القاعات غير الم@ئمة لطبيعة المواد

وما يجدر بالم@حظة ھنا ھو أنه رغم ظروف العمل الصعبة بالمؤسسات الجامعية المختصة في الفن 

 التعليم العالي التكوين في مسارات ئم بھا، فإنفي تونس ورغم عدم توفر اAطار المكاني الم@ المسرحي

وأن اختصاصات المعاھد العليا امتدت لمجا*ت الفنون ا�خرى كالموسيقى والفنون المرئية  متواصل

الظروف التي جعلت التجربة ممكنة وعن العوامل المساھمة فيتواصل  وھذا يجعلنا نتساءل عن .وغيرھا

الفضاء ا�كاديمي الذي يستجيب لمتطلبات  لذلك، وھو المتمثل فيالتكوين رغم عدم توفر شرط أساسي 

  .ھذا المسار الفني ذو الخصوصية في ما ھو تطبيقي عموما وما ھو تجريبي خاصة

III. بالجامعة في تونس والمشروع المجتمعي المسار المسرحي:  

عن من المفترض أن الجامعة كمؤسسة ليست بمعزل عن المجتمع وتطلعاته و* عن الدولة و

في قطاع ما لما انشغل به المشرفون  وجود حاجة للتكوين ومن المنطقي أنه لو*. مشاريعھا ا�ساسية

. على ھياكل التعليم العالي ذلك أن الموارد التي يتم توفيرھا والجھود التي يقع بذلھا لن تكون لھا مردودية

امعة التونسية في ما يتصل على ما حدث بالج وفي ھذا العنصر نبحث عن مدى انطباق ھذه الفرضية

سيما وأن ظروف التدريس، مثلما تبين لنا خ@ل العنصر السابق من المقال، ليست  1بالفن المسرحي

  .مريحة، مما استوجب ضرورة التأقلم مع الموجود

  : المجتمع التونسي ومدى حاجته للفن المسرحي .1

عناصر من "مح بانفتاح مكوناته على زمن الحماية الفرنسية لتس" تركيبة المجتمع التونسي"ما كانت 

متكونا من عدة جنسيات متوافدة على الب@د كان " خليطا سكانيا"، ذلك أن 2الفرنسي" ثقافة المستعمر

، وفي المقابل كانت الخلفية الثقافية السائدة تدافع فطريا عن معالم 3قائما على ا*خت@فات المتباعدة

�ن ذلك مآل الھوية أمام  ،4"العدو"من اجتياحھا من طرف  التونسية آن ذاك خوفا عليھا" الھوية"

  .الغزوات الثقافية المغايرة

بالثقافة ا�وروبية  إ* أن ذلك الحرص وتلك الحيطة لم يمنعا بداية تأثر عدد من مكونات المجتمع

لمسرحي بسبب ا*نبھار بمظاھر الحياة الغربية عموما وبأشكال التعابير الفنية خصوصا، ومنھا الفن ا

                                                           
1

  .سرحي بتونس وللمعھد العالي للموسيقى والمسرح الكاف التي تطرقنا لھما في ھذا البحثن للمعھد العالي للفن الميالتجربتين الوحيدت انط@قا من 
، أطروحة دكتوره في العلوم الثقافية، اختصاص سياق توظيف المسارح الرومانية بالبLد التونسية خLل القرن العشرين، زّمالرياض  2

  .87. ، غير منشور، ص2016/2017ن المسرحي، تونس، المسرح وفنون العرض، إشراف محمد عبازة، المعھد العالي للف
  .90. المرجع نفسه، ص 3
  . 98 – 96. المرجع نفسه، صص 4
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أوكلت له،  إلى أن 1"محل جدال داخل المجتمع التونسي زمن الحماية الفرنسية"الذي أصبح، تدريجيا، 

في مرحلة *حقة، مھام توعية وتأطير الجمھور عن طريق محتوى العروض المسرحية التي تقدمھا 

ھوية المجتمع التونسي ، باعتبار أن ھذا الفن أداة يمكن استخدامھا للدفاع عن مقومات 2الفرق التونسية

باتخاذه كوسيلة للتعبئة من أجل النضال سيما أن " العدو الوطني"كما يمكن توظيفه للتحريض ضد 

ثم أن النخبة . الوسط الذي نما فيه المسرح التونسي منذ نشأته كانت تتصدره ا�حداث السياسية الھامة"

ھذا إلى جانب انخراط عدد  3"مسرح التونسيالتي قادت ھذه الحركات السياسية ھي التي أطرت تقريبا ال

  ". المستعمر الفرنسي"كبير من القائمين على الحركة المسرحية في الحركة النقابية لمقاومة

وفي ا�ثناء استفادة النخبة من فرصة نشر العروض المسرحية العربية والتونسية في أوساط 

الظاھرة المسرحية تدريجيا  العمل على انتشار الفضاءات الثقافية التي يرتادھا الجمھور التونسي بھدف

داخل تقاليد الفرجة والترفيه عن المجتمع التونسي الذي بات يتطلع لمواكبة التطورات الحاصلة خ@ل 

إلى تأكيد اندراج المسرح " حمدي الحمايدي"وفي ھذا السياق يذھب  .4النزوع صوب التحرر وا*ستق@ل

مثّل في تونس مساحة ھامة "فالمسرح، بالنسبة له . قاومة وبناء الدولةالم:  التونسي في مشروع المجتمع

إلى جانب تبني مشروع مجتمعي، أدى المسرح التونسي دور ...  لطرح تناو*ت المجتمع الحديث

الـُمسائل لھذا المجتمع، أي دور الكاشف عن اAشكاليات التي يطرحھا تنفيذ ھذا المشروع والداعي إلى 

ھدفين "ثم يفّصل اھتمامات المجتمع التونسي خ@ل القرن العشرين ويعتبر أنھا تركز على  ".التفكير فيھا

ولم يكتف  "اثنين، التخلص من المستعمر وتحقيق ا*ستق@ل من جھة وبناء الدولة الحديثة من جھة أخرى

ن ا*عتبار بل أخذ بعي "، بالتفاعل مع مساعي مجتمعه"الحمايدي"تفاعل المسرح التونسي، في ما يراه 

فبرزت مواضيع النزوح إلى المدينة والھجرة والشرخ ا*جتماعي والمال وا�عمال ...  انتظارات المتقبل

في  5"فكان ذلك عام@ من عوامل الع@قة الحميمية بين المسرح والمتفرج...  وا*نفصام والتطرف

  .تونس

د ا*ستق@ل وأثناء ظروف قيام بع ،"المجتمع التونسي"كل ھذه القراءات تدعم فكرة أن مقومات 

، تختلف عن تلك التي كان عليھا زمن الحماية، من ذلك تراجع عدد سكان الريف "دولة ا*ستق@ل"

للمجتمعوتعديل " التركيبة الجديدة"على " جديدة"فمع بروز الحاجة *دخال ثقافة . 6وتزايد سكان المدينة

                                                           
  .117 – 114. المرجع نفسه، صص 1
  . 123 – 119. المرجع نفسه، صص 2
 .33. ، ص1993مارس  ،دار سحر للنشرتونس،  ،)1957-1905(مصادر توثيق المسرح التونسي ، ادريسمحمد مسعود  3
  .134 – 124. مرجع مذكور، صص ،سياق توظيف المسارح الرومانية بالبLد التونسية خLل القرن العشرين، زّمالرياض  4
 .18. ، ص2013، تونس، ماي 241مجلة الحياة الثقافية، عدد  ؛ في؛ "في مستقبل المسرح التونسي"الحمايدي،حمدي  5
  . 197. مرجع مذكور، ص، لبLد التونسية خLل القرن العشرينسياق توظيف المسارح الرومانية بازّمال، رياض  6
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تأكدت ضرورة  1لتعامل الرافض إلى التعامل اAنتقائيالمثقف التونسي موقفه من الثقافة الغربية من ا

وقد تدّعم ذلك . 2ما بعد ا*ستق@ل" الجديد"تملك أدوات الظاھرة المسرحية للمساھمة في بناء المجتمع 

 للب@د" الشؤون الثقافية"من خ@ل تبنّي الدولة للفن المسرحي بما ھو ركن من مكونات  رسمي لبشك

عناية صريحة بالمسرح تجلت في الموقع " التي أولت" الدولة المستقلة"ات حيث أصبح رھانا من رھان

البرنامج الذي ألقاه الرئيس /الخطاب"في  وقد تجلى ذلك" الذي احتله من الخطاب الثقافي الرسمي

  .3"1962نوفمبر  7الحبيب بورقيبة أمام رجال المسرح والثقافة يوم 

ارتباط الظاھرة المسرحية بالذھنية لكنھا تعكس ا�ول، والمسألة ھنا اجتماعية وسياسية في المقام

وتجيب جزئيا عن ضرورة التكوين الجامعي في اختصاص الفن المسرحي داخل المجتمع  4السائدة

مجتمع غير مستقر بشكل كبير وأنه يعيش في تحول، فمن وطالما أن ال. من عدمھا" الجديد"التونسي 

ل تحوله تلك، بما في ذلك المؤسسة الجامعية كھيكل يھيئ المنتظر أن تواكب مختلف قطاعاته مراح

يتحمل أشكال  ورغم أن المسرح في شكله المعماري .الكفاءات المطلوبة لمستقبل المجتمع المنشود

المتغيير في صلة بتغيرات  ل@حتياجات الھندسية للفضاء المسرحي الماضي فإن العمل الدرامي يؤسس

تتطور حاجة المجتمع التونسي للفن المسرحي مقترحات جمالية تعكس  فھل ننتظر من. 5المجتمع أساسا

بمواكبة تلك التطلعات إن كانت اجتماعية أو  وھل أن ما يحدث بالجامعة التونسية يسمح تغيرات ما ؟

  ھندسية أو جمالية ؟ 

  :مع اaحتياجات والتأقلم النقص في اaختصاصات .2

في تطوير ھيكل مركز الفنون الدرامية " ون الثقافيةالشؤ"كانت البدايات برغبة من الشرفين على 

بتونس وقابله اجتھاد عدد من الجامعيين �قلمة اختصاصاتھم للتكوين المسرحي نظرا *ھتمامھم بالفن 

حيث . 6المسرحي أو لقربھا منه أو تقاطعھم معه أو رغبتھم في تقديم اAضافة أمام وجود الحاجة لذلك

وأصبح شرط البكالوريا ضروريا ل@نتساب  1982لعالي للفن المسرحي سنة بدأ التكوين في المعھد ا"

وقد *قى المعھد بعض الصعوبات في بدايته خاصة من ناحية اAطار التدريسي الذي وفد على . إليه

ا[داب، علم النفس، علم ا*جتماع، فلسفة، وبعض المتبقين من إطار مركز الفن (المعھد من آفاق مختلفة 

                                                           
  .200. المرجع نفسه، ص 1
  . 198. المرجع نفسه، ص 2
  .116 – 114. ، صص2000دار سحر للنشر ، أفريل  ،، تونسمغامرة الفعل المسرحي في تونسالمديوني، محمد  3
  .06. ، ص2007دار سحر للنشر، تونس، ، )جمع وتقديم وتحقيق( ،قفي تاريخ المسرح التونسي، نصــوص ووثائمحمد مسعود ادريس،  4

5 Jean Jacquot et Bablet, Denis, Le lieu théâtral dans la société moderne, Op.cit. pp. 24 – 25.  
جربته في إدارة المعھد العالي ، حول ت16.30، انط@قا من الساعة 2022جانفي  27محادثة ھاتفية مع السيد علي بلعربي معلومات استقيناھا من 6

  .للفن المسرحي بتونس
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فنتج عن غياب المختصين سّد الشغورات . 1)"وطبعا بعض المختصين في تقنيات المسرحالمسرحي 

 .بمن لھم اختصاصات قريبة أو بمن لھم كفاءة من المختصين غير الجامعيين في مجا*ت تقنية أو فنية

ت العدد ا�كبر من ا�ساتذة المؤسسين للتكوين المسرحي في الجامعة التونسية ھم من اختصاصا حتى أن

الفنون التشكيلية، الرقص،  ا[دب، التاريخ، القصة، الكتابة، ، وھي2المسرح" فلك"أخرى قريبة من 

الموسيقى، التنشيط، علم ا*جتماع وغيرھا، مقابل قلة ممن تلقوا تكوينا مسرحيا صرفا ذا مستوى 

  . جامعي

سرحي دور في ويبدو أن القدرة المنھجية والتمكن المعرفي والحرص على أن يكون للفن الم

المشروع الثقافي للب@د ھي الدوافع التي ساعدت ألئك الجامعيين على التأسيس لمسار فني أكاديمي داخل 

في مستوى أول نجاحھم في صياغة وتنفيذ . وقد تبلور ذلك في مستويين، وفق ما نرى. الجامعة التونسية

ون فضاءات تسمح بتقديم ما أمكن من برنامج تكويني، وفي مستوى ثان أقلمة ا�ماكن التي توفرت لتك

لكن ھذا النجاح * يحجب حقيقة أن اAطار الجامعي الذي أشرف على التأسيس . مواد في إطار المتاح

يمثل ثراء للتكوين ويفتح على مجا*ت معرفية  فبالمرغم من أن تنوع اختصاصاتھم. غير متخصص

جين غير متخصصين حتى وإن تّم ا*شتغال حتما خري ينتج أخرى فإن تلقي دروسا عن غير المختصين

على ا*ختصاص المسرحي نظريا وتطبيقيا وإن وقع دعم التكوين بالتربصات الدورية والتدريبات 

  .الميدانية

تخصص المشرفين على التكوين الجامعي * يؤھل جامعيين متخصصين في  ونتيجة �ن النقص في

لمختلف حاجيات المشھد المسرحي خاصة  ول ا*ستجابةوشموليا، يحا التكوين عاما مجا*ت محددة بقي

. لعدد كبير من التخصصات ا�ساسية والفاعلة في ھذا الفن والحقل الثقافي عموما و* يؤھل الطلبة

فالكتابة واAخراج والسينوغرافيا النقد المسرحي وغيرھا من ا*ختصاصات التي يتم تحسيس الطلبة بھا 

ھا * تأخذ حظھا من ا*ھتمام و* يتّم التعمق فيھا بالشكل المطلوب وتقديم محتويات متفاوتة حول

" واAنتاج واAبداع" مسرح العرائس"و" فن الممثل"و" التنشيط المسرحي"أما  .لجامعيين متخصصين

ودونھا من التسميات العامة للشعب التي وقع بعثھا بالمعھدين " التربية المسرحية"و" حرفية الممثل"و

* تعدو أن تكون مجرد محاو*ت Aحداث عدد من  متخصصين، الذين تناولناھما بالدرس،العاليين ال

إذ تحتوي أغلبھا على عديد التفرعات . المسالك ذات الخصوصية مقارنة بالتكوين العام وببعضھا البعض

عنه قابل �ن تتفرع  جعل أن كل اختصاص منھا ا�مر الذي. والدقائق و* تنفذ لجوھر التخصص المعلن
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  .يومحمد المديون ولبيبة الشريف



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 67                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

كثير من التوجھات التي تتطلب تكوينا خاصا به، إ* أن أيا من ا*ختصاصات لم تشھد تكوينا موجھا به 

  .بالجامعة التونسية بعد أربعة عقود من انط@ق التكوين المسرحي

تخصص الجامعيين وعلى تأثير ذلك في التكوين فإن المتتبع لمسار الدراسات ومما يؤكد على أھمية 

ي يتم إنجازھا بھاتين المؤسستين ي@حظ تركيز عدد كبير من البحوث المسرحية في تونس والبحوث الت

على جانبي التوثيق والتأريخ لمختلف التجارب المسرحية بتونس، إلى جانب ا*ھتمام البارز بمناھج 

د ظھر أما خ@ل السنوات ا�خيرة، فق. وبالمدارس الفنية المرجعية في اAخراج المسرحي تكوين الممثل

. في مرحلة الماجستير والدكتوراه في سياق اAثنوسينولوجيا" الشعبية"بعروض الفرجة  انشغال كبير

لدراماتورجيا بما يتفرع عنھا من الكتابة  وفي المقابل ن@حظ نقصا ھاما في اختصاصات أساسية مث@

  .يومثل النقد المسرحي بمستوييه الصحفي والعلم والترجمة وا*قتباس المسرحية

 المسرحي بما فيه وفي سياق بحثنا ھذا نشير إلى نقص واضح في ا*ھتمام بمسألة الفضاء

* يمكن للتونسيين أن يغيروا نظرتھم و*  وعليه. ومن ورائھما المعماري والھندسي السينوغرافي

ى الجامعي القادر عل وغياب ا*ختصاص حداثتھم بھذا الفن .تصورھم للفضاء المسرحي لسببين إثنين

ذلك أن فن تصميم فضاء المسرح ھو  .توجيه الباحثين للدراسات الجمالية التي تمّكن من التجاوز الكلّي

ھندسة * يمكن أن يتمثلھا المھندس المعماري لعدم وجود صلة له بمختلف المعاد*ت المسرحية و* 

ن تقني و فني وأساسا جمالي بالمقترحات الجمالية المتجاوزة، وإنما ھو تخصص مسرحي لمن له تمكُّ

يسمح بتمثّل تصورات المجددين من المبدعين ثم بتشكيل التوجھات الجمالية لعصر ما بما يخّول لعمارة 

  .المسرح بأن تواكب ا�داء بمختلف متطلباته

  :التأقلم التأسيس على قاعدةنتيجة ) خLصة(

لفنون خ@ل الربع تمكنت الجامعة التونسية من بعث مؤسسات تعليم عال في اختصاصات ا لئن

ا�خير من القرن العشرين وإن استمرت التجربة �ربعة عقود من التكوين والتجريب فإن مسألة النقص 

التكوين " فـ .في تخصص إطار التدريس وعدم ا*ستقرار في برامج التكوين * تزال تمثل مشك@

 * يستقيم فيھا 1"مة الترابطا�كاديمي ھو تكوين متدّرج مدروس مبني على رؤية منطقية تربوية محك

برمجة المواد وفق ما يتطلبه التخصص فقد تتعطل  فإن تمت .ا*رتجال في تغيير البرامج المعدة للتدريس

أن مواد تبرمج وتدّرس على يد  بعض المواد بسبب عدم توفر المختصين في ذاك المجال، فيحدث

ج على قياس ما يتوفر من جامعيين مختصين بناء البرنام وإن يقع. غيرالجامعيين أو غير المتخصصين
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يجعل من  وھذا. يبقى البناء منحصرا في ما يتوفر من كفاءات بشرية * حسب ما يمليه ا*ختصاص

  .يحول دون التوصل لبرنامج نھائي واضح المعاھد مجا* للتجريب

على رغم من شح التخصص في ا�ساتذة الجامعيين المتخصصين في المجا*ت المطلوبة وبال

 .مستوى التعليم العالي، نجحت الجامعة التونسية في إنشاء معاھد عليا للتكوين في اختصاصات الفنون

تناقصت الكفاءات من الجامعة بعد اكتسابھم التجربة والخبرة في التدريس والتأطير لكن سرعان ما 

ل عدم اAعداد لجيل ، مقاب1بسبب تقاعدھم "المؤسسين"لعشرات السنوات لخروج عدد ھام من ا�ساتذة 

مما أدى إلى ا*ضطرار . ونقص ا*نتداب آخر من الجامعيين بسبب تأخر التكوين في مرحلة الدكتوراه

فاتضح أن فقدان المختصين . *عتماد مبدأ سّد الشغور أمام غياب جامعيين جدد من ذوي ا*ختصاص

ذلك أن وجود التخصص في يؤدي إلى فقدان عدد من ا*ختصاصات ثم إلى ت@شيھا وبروز أخرى، 

  .التكوين مرتبط با�شخاص وبتكوينھم وأساسا بالتجربة التي تكونت لديھم

للتجربة، يظل فضاء التكوين عائقا أساسيا في ھذين ا*ختصاصين، المسرح  من خ@ل دراستنا ھذهو

لطب مقابل تقدم المسار الجامعي في اختصاصات أخرى كالتكنولوجيا وا*تصا*ت وا والموسيقى،

إذ أن فقدان مكونات أساسية من فضاء العرض المسرحي داخل المعاھد العليا للفن  .والھندسة واAع@مية

نقصا فيالتجھيزات مما يؤدي لعدم مواكبة التكوين للتطورات الجمالية  المسرحي من شأنه أن يُنتج

فغياب . اد آفاقھاوھذا يحول دون ازدھار الفنون وامتد والتكنولوجية في عدد كبير من المواد،

الخصوصية في الفضاء يؤدي لنقص في التكوين لھذا يلتجؤ المكونون إلى فضاءات غير تلك التي 

تضعھا المعاھد العليا على ذمة الدروس بھدف إفادة الطلبة عن طريق القيام بزيارات ميدانية لعدد من 

 .وإقامة حصص دراسية بھا 2"قاعات العروض"

جامعة التونسية التي وفّرت اAطار البشري لم توفر اAطار المكاني للتكوين وما ننتھي إليه ھو أن ال

جعل التكوين مبتورا في عدد من  مما .3وقياسا عليه في باقي الفنون في اختصاص المسرح، الجامعي

عدم وھو ما يُبقي البرامج والمناھج رھينة السياق والتحو*ت ومتأثرة ب الجوانب التقنية والفنية والجمالية،

تكوين "اAجابة عن أسباب عدم توفير فضاءات *ئقة بـوتبقى  .ا*ستقرار في الرؤية وفي اAطار

                                                           
مدي الحمايدي، علي بلعربي، آن ماري الس@مي، بوبكر خلوج، عبد القادر الجديدي، لبيبة الشريف، وحيد السعفي، رضا بوقديدة، فتحي ح 1

ازة، محمد مسعود إدريس، محمد الناصر بلح، سمير بسباس، قيس العكاري، عز الدين العباسي، محمد مختار الوزير، محمد المديوني، محمد عب
  .رستم، عادل مقديش

�ن الب@د لم تكن بھا مسارح سوى المسرح البلدي بالعاصمة تونس، وما تبقى من القاعات المخصصة للعروض المسرحية فھي " مسارح"لم نقل 2
تسمح بالظروف الدنيا للنشاط المسرحي، إلى أن أنشئت قاعات مدينة الثقافة بھا والتي إما قاعات للسينما يتم تطويعھا وإما مستودعات تمت تھيئتھا ل

  .2018لم تدخل حيز ا*ستغ@ل إلى حدود شھر فيفري 
جارب ول تمن خ@ل اط@عاتنا الميدانية ومما تم تقديمه في عدد منالمداخ@ت العلمية لباحثين، في إطار الدورة ا�ولى للملتقى السنوي للفنون، ح3

لمرئية، عدد من المؤسسات، المعاھد والمدارس العليا التي تكون في المسرح ومثيلتھا التي تكون في الموسيقى وتلك التي توفر تكوينا في الفنون ا
اءات أكاديمية م@ءمة بما فيھا مجا*ت السينما والصورة والفيديو ومجا*ت الفنون الجميلة، بالب@د التونسية، فإن وزارة التعليم العالي * توفر فض

  .لھذه ا*ختصاصات إ* نادرا
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في اعتقادنا، �ن  سيما أن التعلل بنقص ا*مكانيات المادية غير مقبولة، غير مفھومة وغير منطقية،"فني

رح، ومما تستھلكه الفنون الوزارة وفرت، وفي مناسبات متعددة، اعتمادات أكبر بكثير مما يتطلبه المس

  .مجتمعة، Aنشاء كليات ومعاھد عليا في شتى ا*ختصاصات ا�خرى

  :المصادر والمراجع

دار سحر تونس،  ،)جمع وتقديم وتحقيق(صــوص ووثائق،، نفي تاريخ المسرح التونسي، )محمد مسعود( ادريس -

 .2007، للنشر

 .1993،مارس دار سحر للنشرتونس، ، )1957-1905(مصادر توثيق المسرح التونسي ، )محمد مسعود( ادريس -

 .2015، المنظمة العربية للترجمةبيروت، ، ترجمة ميشال خطار، معجم المسرح، )باتريس( بافي -

 .2013، تونس، ماي 241مجلة الحياة الثقافية، عدد  ؛ في؛"في مستقبل المسرح التونسي"، )حمدي( الحمايدي -

، مجلة جامعية محكمة، تصدر "اAنسانيات"مجلة  ؛ في؛"في زمن التماسففن الحضور : سرحالم"، )رياض( زّمال -

 .2022عن المعھد العالي للدراسات التطبيقية في اAنسانيات، الكاف، تونس، 

، أطروحة دكتوره في سياق توظيف المسارح الرومانية بالبLد التونسية خLل القرن العشرين، )رياض( زّمال -

لمسرح وفنون العرض، إشراف محمد عبازة، المعھد العالي للفن المسرحي، تونس، العلوم الثقافية، اختصاص ا

2016/2017. 

 .2021، دار سحر للنشرتونس، ، محاورات مع المسرح التونسي، )محمد( عبازه -
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بيروت،  ،مفاھيم ومصطلحات المسرح وفنون العرض: المعجم المسرحيقصاب حسن،  وحنان )الياس( ماري -

 .2006، 2. مكتبة لبنان ناشرون، ط

 .2000، أفريل  دار سحر للنشرتونس، ، في تونسمغامرة الفعل المسرحي  ،)دمحم ( لمديونيا -
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Les écoles d’Art et le Territoire : nouvelles ruralités 

Aissa Leyla1  

Nous proposons au travers de cette thématique de porter sur le terrain académique la 

question des territoires dans l’enseignement de l’art, depuis sa dimension géographique 

jusqu’aux déploiements épistémologiques.  Assistons-nous à l’émergence d’un concept 

porteur d’enjeux réflexifs spécifiques ? ou S’agit-il seulement d’un processus qui s’est 

enclenché dans une zone périphérique, peu dense, à savoir le nord-ouest tunisien ? 

Les écoles d’art et le territoire : nouvelles ruralités  

Comme intitulé il remplit le rôle de « seuil » ou de premier accès au corps de la recherche, il 

ne répond à rien si ce n’est à lui-même et à sa fonction, il reste et doit toujours rester le seuil. 

C’est un lieu de commencement, aussi boiteux soit-il. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Maitre assistante à l’institut supérieur des arts et métiers de siliana, Tunisie. 

 

 

Jérôme Bosch, La Nef des fous ,vers 1500-10, huile sur bois, 

58,1 x 32,8 cm, Paris, musée du Louvre. 
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Au commencement nous avons donc un sujet proposé par l’école de la musique et du théâtre 

del kef , un intitulé, des questions et des aspirations autant de vents  qui s’occupent 

d’orienter la nef1au cours du voyage de la recherche autour du territoire , de l’art et de la 

ruralités avec s. 

Je me suis d’abord   intéressée au concept « territoire » dans sa relation aux écoles d’art et 

un concept : « Ruralités avec s » 

 Ces deux strates donc, sont séparés ou plus précisément ponctuées avec les deux 

points « : », et je voudrai justement commencer par parler de ces deux points qui sont là.  

Cette ponctuation qui ne possède pas la même signification du « et », ni = 

Car Lorsque Roland Barthes parle des guillemets il dit que la présence des guillemet 

« élève le texte d’un niveau » alors que dans mon cas, avec les deux points « : » il s’agit au 

contraire de creuser un niveau, de percer un niveau de recherche et d’écriture comme s’il 

s’agissait de pénétrer une strate contenue dans le premier niveau. Je vous propose donc dans 

le présent document d’avancer une certaine éthique pour l’écriture, celle-ci est basée sur une 

réflexion du comment écrire qui sera menée en amont et en aval dans cette communication 

: L’écriture en étoile.  

L’écriture en étoile sera la citation du terme avancé par Didi Huberman sur l’œuvre du 

peintre Simon Hantai : Commençons par Le territoire ; qui est d’abord géographique …Dans 

le territoire on se déplace. Nos pieds, nos jambes on n’y pense pas (sauf lorsque on a mal), la 

partie inférieure du corps est absente de notre esprit elle s’occupe de marcher dans le 

territoire et se détache de la partie supérieure qui s’occupe de penser et de rêver.  

C’est à ce moment-là qu’on trébuche.  

Trébucher est un moment choc, un moment d’éveil et de conscience, bref et abrégé. 

Lorsqu’on trébuche on se ressaisit, et c’est à ce moment-là, pris en flagrant délit de marcher 

                                                           
1
 Par nef ici je référence au tableau de La Nef des Fous de Jérôme Bosch (1500) et au texte de Michel 

Foucault ; et nous retenons cet aspect topologique ou géographique de la nef des fous qui représente cette 
errance dans les mers à travers des bateaux qui se chargeaient de débarrasser la ville de ces « fous », un peu 
comme le chercheur à mi-chemin entre raison et folie se laissant emporter par la « nef » en errance, guidé par 
les étoiles qui figurent des points très éloignés mais aussi très lumineux. 
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dans le territoire, on se rend compte qu’on ne vole pas, mais qu’on marche, qu’on est bien au 

sol, toujours au sol et la pesanteur nous rattrape, nous relie encore une fois au sol.  

Le phénomène du trébuchement est associé à la marche, au corps en mouvement et à 

l’équilibre (ceci dit, dans un sens figuré, on peut aussi trébucher avec notre esprit sur une 

idée). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équilibre est une drôle de notion, elle se situe sur une marge toujours précaire et 

incertaine, et le trébuchement compromet cette notion en se situant sur cette même marge. 

Donc en étant école d’art dans un territoire (nord-ouest) il ne faut pas penser ni rêver au 

risque de trébucher ??? peut-être là aussi je ne suis pas sure de ce que j’avance  

Le Trébuchet est une espèce de portemanteau, ordinaire, faisant partie des nombreux Ready 

made de l’artiste, de forme rectangulaire et contenant quatre crochets qui servent 

habituellement à accrocher des vêtements, est fixé (cloué) au sol. 

« Une patère était là, sur le plancher, un vrai porte-manteau que j’avais envie, parfois 

d’accrocher au mur ; mais je ne suis jamais arrivé à le faire, si bien qu’il restait là sur le 

 

Patère, PORTE-MANTEAU, Trap 

ou Trébuchet 

Artiste : Marcel Duchamp 
Dimensions : 19 cm x 100 cm x 13 cm. 

Dates :1917 puis 1964. 
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plancher et que toujours je me butais sur lui ; ça me rendait fou et je me suis dit : ça suffit 

avec ça ; s’il veut rester sur le plancher et continuer à m’ennuyer, d’accord, je vais le 

clouer et il restera simplement là… » 1   

Je suis enseignante à l’isam siliana depuis 15 ans Je me situe donc sur un seuil, je force un 

seuil, lequel configure un « réel » incertain puisque rempli de possibilités et d’hypothèses 

extirpée de la réalité toute faite. Je fais donc état de ce qui me concerne, ce qui me regarde 

de ce que je vis à travers ma ruralité (assumée certes) ; aussi banale et commune soit-elle.  

Ce réel, cette espèce de « mot besognant » que Nathalie Berberger appelle « réel en 

mouvement ou réel de traviole »2, qui ne peut donc pas être une re-présentation de la réalité 

ou d’une fraction de la réalité, mais une sorte de coordonné de carte, de plan qui peut se 

mouvoir dans une autre dimension pas dans celle de la réalité où il a été pris mais dans une 

autre réalité la sienne. Et la mienne !!!enfin ces ruralités ne sont pas toutes négatives à mon 

avis !  

En Europe, La ruralité est un terme assez récent qui est apparu à la fin des années 90 pour 

désigner un lien dans sa dimension anthropologique aux différents contenus de l’espace rural  

(de moins en moins agricole mais plus tourné sur l’écologie , le patrimoine et les paysages) 

« proche de l’idée de mode de vie , elle est devenue assez vite une notion globalisante pour 

désigner un mode d’habiter » 3 

Ce qui permet d’atténuer l’opposition entre ville et campagne. Mais les ruralité avec s c’est 

quoi ? c’est en effet pour décrire des espaces ruraux multiples , disputés et hybridés , 

l’approche par les penseurs est alors doublement intéressante , d’une part parce qu’ils « 

prennent place » dans le rural et entrent donc potentiellement en conflit avec d’autres 

groupes , mais aussi parce qu’ils peuvent « donner du sens »  à l’espace rural en étant en 

position de médiateur .car en parlant d’art et de ruralités une image me viens ( déformation 

professionnelle oblige je suis graphiste de formation ) 

                                                           
1http://lecahiernumerique.blogspot.com/2012/12/trebuchet-une-uvre-de-marcel-
duchamp.html#!/2012/12/trebuchet-une-uvre-de-marcel-duchamp.html 
2Nathalie Berberger, Le réel de traviole : Artaud, Bataille, Leiris, Michaux et alii, éd Presses Universitaires de 
Septentrion, 2002. P20 
3 Yves luginbul, la mise en scène du monde ; construction du paysage européen, Paris, Cnps Editions, p. 43. 
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Cette image là Un des plus petits tableaux du monde…Je n’ai jamais vu La Dentelière, je 

veux dire que je ne l’ai jamais vu (physiquement) dans le musée (Le Louvre où elle se 

trouve), je n’ai jamais été confrontée à sa présence matérielle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peut-être aurait-il changé quelque chose dans mon rapport à ce tableau ou devrai-je dire à ce 

chef d’œuvre ? Peut-être ! Cependant je l’ai vue plusieurs fois dans des reproductions 

différentes, dans des livres. Ce qui intrigue vraiment, c’est le fait que j’en garde toujours le 

souvenir (involontaire) d’une peinture au grand format (un peu comme une Olympia de 

Manet). Je ne sais pour quelle raison cette peinture (La Dentelière) remonte à moi en grand 

format ; ce qui contraste énormément avec son format réel (24,5cmx21cm).  

Ce fait dérangeant, proportionnellement dérangeant me pose plusieurs problèmes : un 

problème de perception, un problème de discernement, un problème d’espace, un problème 

optique, tous emmêlés. 

Notre ruralité peut être très grande ou très petite c’est à nous de décider ! 

Est-ce le fait que notre mémoire (trompeuse) amplifie les formes et les dimensions sous 

l’effet de l’émerveillement ? la réponse peut êtreça : gardons l’effet émerveillement et les 

écolesd’art vaincront le territoire et les ruralités ! 

 

Johannes Vermeer 1669-1670 

Huile sur toile 

24,5 × 21 cm 
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Dans tous les cas il est clair et évident que ce tableau pose problème, et c’est peut-être ici le 

lieu de naissance de mon intérêt à La dentelière de Vermeer dans le contexte ruralité qui 

pose problème certes mais pas aussi grand que ça !  

L’habiter, un ancrage théorique qui permet de questionner les territorialités rurales  

« Toute portion d’espace contient d’une manière ou d’une autre, la totalité du monde dont 

elle ne forme pourtant qu’une partie infime » Edgar Morin 2007 

Le lieu de ce forum el kef, en tant que premier objet de cette communication, m’a orienté 

vers l’habiter en tant qu’axe de recherche. En vous invitant vous aussi à plonger dans les 

sources de la géographie sociale, à vrai dire mes lectures pour ce thèmem’ont aussi 

sensibilisé à une phénoménologie de l’espace. 

C’est aussi un retour d’expérience personnelle fait d’intuitions et de centre d’intérêt 

personnel car si la réalité conceptuelle de l’habiter est large, sa définition a tout de suite 

semblé à même de répondre à mes inspirations sur le nécessairedécloisonnement des 

approches sur les espaces ruraux. 

En se rapportant à « la manière dont les humains sont en relation avec les lieux de leur 

existenceparticulièrement comme territoire de leur action »1, l’habiter permettait de sortir du 

creuset spatial longtempsentretenu par les approches territoriales et patrimoniales de 

l’espace rural  

En pensant l’individu comme l’acteur d’une partieau moins de sa réalité géographique, cette 

approche m’a en effet donné à voir la possibilité d’enrichir la dialectique homme/ milieu 

(enseignant / école d’art rurale) dans mon cas, cette dialectique est latente dans les études 

propres aux sciences humaines sur les espaces ruraux, en postulant que les actions portées 

sur le lieu habité participent à leur tour de la construction de savoirs « sur « et « pour » le 

territoire 

                                                           
1Maria Villela-Petit, « Habiter la terre » ; in ; Habiter, le propre de l’humain. Villes, Territoires et 
philosophie, Sous la direction de : Thierry paquot, michel Lussault et Chris Younés, Paris, la 
découverte, 2007, p. 36. 



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 76                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

A la manière de la penséed’Edgar Morin citée en ouverture, il ne s’agit pas donc de voir le 

rural comme un espace clos, mais de penser le rural comme un tout, vécu et approprié par 

les personnes dans le contexte : école supérieure d’art et métiers dans le nord-ouest tunisien  

Ce concept habiter me permet donc d’articuler différentes composantes , pourtant avant 

d’être le « cheval de Troie » de plusieurs concepts philosophiques , habiter a été au centre 

d’un renouvellement de la pensée critique sur la pédagogie en territoire dans ce contexte 

rural, il prend corps dans la formalisation d’une pédagogie spécifique qui s’efforce de placer 

les rapports sociaux au corps du projet éducatif , et c’est pourquoi , la version que je donne 

ici se propose de commencer par relire l’émergence de la question ruralité en tenant compte 

des vécus individuels à travers la question de l’identité spatiale 

Je reprends bien un peu de « -té » 

« Sur le plan théorique, je suis partisan d’un travail de bricolage » commele dit si bien Guy 

di Méo. 

Car Si le vocabulaire employé par les chercheurs en sciences humaines est parfois jugé 

comme jargonnant, son évolution donne à lire des clés de lecture épistémologiques 

intéressantes,notamment en termes d’usages sociaux  

L’utilisation des suffixes est un exemple intéressant de l’évolution de la penséecritique, 

l’emploi du pluriel « les ruralités » entre autres ! 

Ruralités vous dites ?  

En Europe, La ruralité est un terme assez récent qui est apparu à la fin des années 90 pour 

désigner un lien dans sa dimension anthropologique aux différents contenus de l’espace rural 

(De moins en moins agricole mais plus tourné sur l’écologie, le patrimoine et les paysages) 

« proche de l’idée de mode de vie, elle est devenue assez vite une notion globalisante pour 

désigner un mode d’habiter » 1 

 

                                                           
1Yves Luginbul, la mise en scène du monde ; construction du paysage européen , Paris, Cnps Editions, p. 43. 
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Ce qui permet d’atténuer l’opposition entre ville et campagne. Maisles ruralité avec s c’est 

quoi ? c’est en effet pour décrire des espaces ruraux multiples, disputés et hybridés, 

l’approche par les penseurs est alors doublement intéressante, d’une part parce qu’ils « 

prennent place » dans le rural et entrent donc potentiellement en conflit avec d’autres 

groupes, mais aussi parce qu’ils peuvent « donner du sens » à l’espace ruralen étant en 

position de médiateur. 

Mais comment ?  

L’expérience la plus pertinente de la ruralité dans l’enseignement s’incarne aujourd’hui dans 

une personne. Je vous présente Noam Chomsky, le philosophe le mieux payé du monde 

Selon le magazine économique américain People With Money et sa très attendue liste des « 

philosophes les mieux payés du monde » publiée samedi (26 février) 2021 

 

 

 

 

 

 

Noam Chomsky est un Américain linguiste, philosophe, scientifique cognitif, historien 

critique social, et activiste politique. Parfois appelé "le père de la linguistique moderne » 

Il enseigne aujourd’hui à l’université d’Arizona, après avoir enseigné 40 ans au MIT 

l'Institut au Massachusetts Institute of Technologie, la distance qui sépare ces deux 

institutions est mythique : Massachusetts est géographiquement au-dessus de New York et 

de la canada tandis que l’Arizona est sous la Californie et a une frontière avec le Mexique ! 

Passer d’une grande école à « une petite école rurale »à la marge des usa ! pourquoi ? 
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Passer du statut d’un professeur émérite à un professeur à temps partiel dans le département 

de linguistique …Là on comprend mieux le concept ruralités avec un s dans le monde 

universitaire, ce n’est plus une affaire géographique ! 

Quand on lui a posé la question de la différence entre enseigner dans une grande et une 

petite école la réponse du penseur est la suivante : « dans les petites écoleson attend de 

l'étudiant qu'il réexpose brillamment des connaissances déjà établies. Dans le monde 

universitaire des grandes écoles, on attend de lui qu'il fasse une découverte. » 

Et depuis Au département de linguistique à l’école de l’Arizona, cette conception ést 

poussée à l'extrême, puisque tous, étudiants et enseignants, étaient convaincus de la vision 

du penseur, tous les jours, quelque chose de nouveau serait découvert. La source majeure de 

ce flot de découvertes était Chomsky lui-même ! 

L’enseignant à lui seule peut vaincre donc le territoire ! en habitant la ruralité en tant que 

défi ! 

Son secret ? il réside dans son « provincialisme » et il le revendique haut et fort ! 

Lors d’un « Entretien avec Noam Chomsky » le 21 janvier 1993, Normand Baillargeon a 

posé lui a posé la question vous voulez dire quoi par Provincialisme  

Il a répondu :« enseigner, c’est un peu comme devenir cordonnier : vous travaillez avec un 

maître-artisan. Vous saisissez l’idée ou non. Si vous la saisissez, alors vous pouvez la mettre 

en œuvre ; si vous ne la saisissez pas, vous n’êtes pas un bon cordonnier. Mais personne ne 

saurait vous enseigner comment y arriver. Seulement votre territoire est capable de vous 

aider à devenir un cordonnier du savoir » 

Au-delà des dernières avancées relatées par Noam Chomsky, et qui peuvent demeurer 

obscures pour nous les   non-linguiste, la façon d’aborder le concept enseignement par 

l’auteur semble réjouissante. En effet, à la lecture de ce dernier, il apparaît que modestie, 

optimisme et ouverture aux autres ne sont pas des vains mots pour faire progresser les 

connaissances. 
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La vie estudiantine :  

Entre qualité d’espace de vie universitaire et besoin d’intégration sociale. 

Nesrine Harbaoui 1 

Introduction : 

Quoi que ce soit l’endroit dans lequel on se trouve nous sommes toujours en contact avec 

l’autre. Nous sommes contraints de vivre côte à côte avec lui et à partager une partie de nos 

vies, nos espaces et encore plus notre bien-être social. Peu importe notre relation avec l’autre 

connu ou inconnu sa présence dans l’espace nous procure une sensation de rassurance. 

Comme avait dit l’historien Ibn Khaldoun « L’homme est civil par nature »,il a besoin d’être 

intégré et entouré par un groupe social formellement ou informellement. De même, le 

partage, la communication et les interactions sont des éléments indispensables pour lui 

assurer un bien-être social. Malgré que les relations humaines sont parfois des sources de 

conflit, mais elles sont toujours une source de bien-être. Et la vie sociale n’est pas attachée à 

un cadre particulier ou à une condition précise, car peu importe notre position, 

l’environnement auquel on appartient forme toujours un milieu social donné. A son tour 

l’environnement universitaire présente un cadre social bien confirmé, et pour répondre à la 

question« Qu'est-ce que l'université?2» Alain Bourdin mentionne «qu'une université est une 

organisation comme n'importe quelle autre, qui assure une grande fonction sociale»3.Le 

sujet de la socialisation au sein de l’espace universitaire présente aussi une priorité dans un 

cadre qui abrite une diversité de profils avec différents comportements et personnalités, et 

c’est pour cela plusieurs chercheurs de différentes disciplines se sont intéressés au sujet de la 

vie sociale dans l’espace universitaire et ont proposé des pistes de réflexions pour améliorer 

la qualité de vie de l’étudiant et lui permettre de s’intégrer dans son établissement. Car 

parfois dès la rencontre avec l’environnement universitaire, les étudiants s’affrontent à une 

                                                           
1 Doctorante chercheuse en Art et Médiation à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Sfax, Université de 
Sfax, Tunisie. 
2Cité dans :Dhaher Najem. Pratiques étudiantes et vécu de l'espace universitaire: le cas des campus de Tunis 
et de Manouba. [En ligne] Diplôme d'études approfondies en urbanisme: Université de Tunis. 2005, p.81. 
Disponible sur <https://www.memoireonline.com/12/13/8111/m_Pratiques-etudiantes-et-vecu-de-l-espace-
universitaire-le-cas-des-campus-de-Tunis-et-de-Manouba1.html> (consulté le 02/04/2019) 
3Ibidem.  (Consulté le 02/04/2019) 
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réalité vécue où la qualité de l’environnement physique et l’ambiance de la vie sociale ne 

sont pas toujours en faveur d’une intégration sociale réussie. Ceci peut provoquer parfois un 

comportement de non motivation et non engagement chez l’étudiant, où l’occupation de 

cadre de vie dans l’université devient absente et la vie sociale se déroule en dehors du plan 

universitaire. 

Le besoin de la socialisation  

Vers les années 60 le sujet de l’intégration sociale de l’étudiant a été traité par les 

sociologues (Bourdieu, Passeron, 1964)1. Ces chercheurs ont développé un travail d’enquête 

autour des étudiants et de leurs conditions de vie, pour aboutir finalement à déduire que 

l’espace universitaire présente « tous les symptômes de l’anomie2 ». C’est-à-dire 

l’environnement universitaire est un milieu défavorable et inadaptable à la vie sociale qui 

n’assure pas une bonne intégration sociale pour l’étudiant. Ils ont alors proposé de repenser 

l’environnement universitaire à partir de l’étudiant (genre, âge, culture, attitudes, types de 

disciplines universitaires…) pour le développement d’une bonne vie sociale dans 

l’université. Dans une autre perspective d’une recherche plus avancée, le sociologue Vincent 

Tinto (1975) était le premier chercheur à étudier l’intégration sociale de l’étudiant à travers 

l’expérience spatiale et l’interaction entre les étudiants et étudiant / enseignant. Cette 

réflexion était, par la suite, partagée par (De Remer 2002) 3et par (Dubet 1994)4qui se sont 

intéressés au sujet de l’expérience étudiante dans l’université et à son engagement social. 

Les recherches dans le domaine de la sociologie et de la psychologie sur la qualité de vie de 

l’étudiant ne cessent de se développer et indiquent à chaque fois que l’intégration de 

l’étudiant dans son environnement universitaire est une question sensible et qui est encore 

mal vécue par les étudiants et ce jusqu’à 1999, avec la publication de l’ouvrage « Les 

nouveaux étudiants. Un groupe social en mutation » de Valérie Erlich. 

                                                           
1BOURDIEU Pierre, PASSERON Jean-Claude. Les héritiers. Les étudiants et la culture. Paris, Editions de 
Minait, 1964, p.183. 
2En sociologie c’est la dégradation des normes assurent l’ordre dans la société / disparition des normes 
sociales. 
3DEREMER, Mark Alan. The adult student attrition decision process (ASADP) model. University of Texas at 
Austin [En ligne] 2002. Disponible sur <http://hdl.handle.net/2152/540> 
4Cités dans : Dubet François. « Dimensions et figures de l'expérience étudiante dans l'université de masse » ; 
In ; Revue française de sociologie, 1994, 35-4. Monde étudiant et monde scolaire. pp. 511-532. 
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Dans son ouvrage, Valérie Erlich a tenté d’« apporter des réponses nouvelles et à remettre 

en cause des idées établies 1» concernant le sujet de l’étudiant et sa vie à l’université. Elle 

affirme en contredisant les anciennes recherches que « l’université n’est pas inadaptée ou 

archaïque et les étudiants ne constituent pas une simple collection d’individus isolés ou un 

milieu sans consistance sociale2 ». En effet, Erlich exprime que l’université peut toujours 

former un milieu adapté à la vie sociale, mais ceci dépend de la gestion de l’environnement 

offert et des besoins des usagers. Elle propose alors de considérer les questions « de mode de 

vie », « temps et espace », « conditions de vie » et la question de « l’étudiant 

d’aujourd’hui » comme des critères importants qui conditionnent le rôle de l’espace 

universitaire dans la production sociale. Elle présente aussi l’intégration sociale de l’étudiant 

comme un projet qui engage à la fois les besoins et le profil de l’étudiant contemporain dans 

le processus de l’organisation de l’environnement universitaire pour qu’il soit en harmonie 

avec les attentes des étudiants et répond à des besoins réels. 

L’étudiant contemporain : Quel besoin ?  

Depuis les années 1990, une nouvelle génération d’étudiants est apparue dans un monde qui 

s’accélère, qui change de pratiques, de mode de vie, de mode d’apprentissage et de 

communication. D’après Valérie Erlich « les nouveaux étudiants. Un groupe social en 

mutation » en 1998, a mentionné que « les étudiants ne sont plus ce qu’ils étaient 3». Elle a 

expliqué ce changement suite à une interrogation sur « les conditions et mode de vie de la 

population étudiante contemporaine ? 4» dans le chapitre « l'étudiant d'hier à l'étudiant 

d'aujourd'hui ». Elle a mentionné que les étudiants forment un groupe social plus hétérogène 

avec différents profils et différents besoins elle explique que la nouvelle génération 

d’étudiants est « plus engagée socialement et moins radicale que les précédentes 5». Erlich 

montre que l’étudiant contemporain est plus préoccupé par le développement de sa vie 

sociale que leurs prédécesseurs. Ce point de vue est partagé par le psychologue François 
                                                           
1Ibid. 
2ENDRIZZI Laure, SIBUT Florence. « Les nouveaux étudiants, d'hier à aujourd'hui». Dossiers de veille de l’IFÉ [En ligne] 
2015, n°106. Disponible sur <http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/106-decembre-2015.pdf> consulté le (30/06/2019) 
3Cités dans : Boyer Régine. « Erlich (Valérie). - Les nouveaux étudiants, un groupe social en mutation ». 
In:Revue française de pédagogie, [En ligne] vol128, 1999. L'alternance : pour une approche complexe. pp. 
144-146. Disponible sur <https://www.persee.fr/doc/rfp_0556-7807_1999_num_128_1_3055_t1_0144_0000_4> 
consulté le (02/08 /2019) 
4Ibid. 
5KOZANITIS Anastassis. « Les caractéristiques des étudiants d’aujourd’hui ». Bureau d’appui pédagogique 
École Polytechnique. [En ligne] 2007, 6p. Disponible sur <https://www.polymtl.ca/> consulté le (04/08/2019) 
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Dubet dans son article « L’expérience étudiante dans l’université » en 1994 où il a 

mentionné que, dans un contexte institutionnel, chaque étudiant définit son rapport à 

l’université selon 3 fonctions : « une fonction d’adaptation au marché des qualifications, 

une fonction de socialisation et une fonction de création intellectuelle critique 1». Dubet 

aproposé la question de la socialisation comme un critère d’importance pour dire que « tout 

étudiant construit une forme et un niveau d'implication et d'intégration dans l'organisme où 

se déroulent ses études 2»et a expliqué que l’étudiant d’aujourd’hui doit être « plus ou moins 

intégré dans un milieu scolaire et plus largement dans un milieu de vie étudiant 3». De ce 

fait, l'étudiant contemporain a besoin de profiter pleinement de sa vie sociale dans un 

environnement universitaire.  

Dans un regard technologique, le changement de comportement était relatif à l’ère de la 

technologie. Le monde virtuel et l’apprentissage en ligne sont des réalités dans lesquelles 

baignent les nouvelles générations et qui influencent leurs habitudes et « font aujourd’hui 

pleinement partie de leurs pratiques culturelles et de leur sociabilité 4». Cette idée est aussi 

partagée par Geoffroy BING dans son article sur la vie de l’étudiant en 2015. Il affirme que 

la nouvelle génération est marquée par un usage intense des nouvelles technologies qui 

« sont à la source de nouveaux modes de relations sociales 5». En effet, entre le besoin des 

relations sociales, de communication et de partage, l’étudiant trouve que les réseaux sociaux 

interviennent, d’une part comme une source qui facilite son intégration dans un groupe 

social pour élargir sa sphère des relations d’amitiés, et d’autre part, lui permettent d’être en 

contact avec différentes personnes, notamment, des enseignants qu’il a parfois des 

difficultés à les contacter sur le plan réel. Encore, le sociologue Pierre Mercklé, a confirmé 

en 2011, à travers son ouvrage « La sociologie des réseaux sociaux 6»que la nouvelle 

génération dégage un besoin vital aux relations sociales et qu’avec l’arrivée de la 

                                                           
1DUBET François. « Dimensions et figures de l'expérience étudiante dans l'université de masse ». In: Revue 
française de sociologie, 1994, 35-4. Monde étudiant et monde scolaire. pp. 511-532 
2DUBET François. « Dimensions et figures de l'expérience étudiante dans l'université de masse ». In:Revue 
française de sociologie, 1994, 35-4. Monde étudiant et monde scolaire. pp. 511-532. 
3 Ibid. 
4PETIAU Anne. «Internet et les nouvelles formes de socialité». Vie sociale[en ligne] 2011, n°2, vol 2. 
Disponible sur <https://www.cairn.info/revue-vie-sociale-2011-2-page-117.htm?contenu=plan> consulté le 
(11/07/2019). 
5BING Geoffroy. « Pour une meilleure intégration des étudiants dans la ville ». Grand lion la métropole. [En 
ligne] 2015, 12p. Disponible sur <https://www.millenaire3.com/ressources/vie-etudiante-1-pour-une-meilleure-
integration-des-etudiants-dans-la-ville> consulté le (06/08/2019) 
6MERCKLE Pierre.La sociologie des réseaux sociaux. La Découverte, 2011, 128p. 
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technologie, il ya eu un remplacement des interactions directes par des contacts virtuels qui 

se développent à travers les réseaux sociaux. 

Comportement et mode d’occupation de l’espace : encourager l’engagement 

universitaire.  

Dans les vingt dernières années, l’étudiant commence à se caractériser par un comportement 

assez spécifique marqué par la baisse de motivation et le manque d’engagement en dehors 

des séances d’études. « Peu d’étudiants s’engagent réellement dans la vie de leur 

établissement et dans la « vie universitaire 1»  ce qui entraine un manque de persévérance et 

d’engagement. Plusieurs psychologues (Tinto, Pascarella, …)ont expliqué ce comportement 

par l’absence de sentiment d’appartenance et ont indiqué que la perception de la motivation 

liée au contexte environnemental et l’absence de sentiment de satisfaction pousse l’étudiant 

à chercher son équilibre en dehors des espaces universitaires. Sur le plan Universitaire les 

étudiants s’adaptent plutôt que s’intègrent à la vie universitaire, ce qui explique que la 

relation de l'étudiant avec son milieu universitaire reste superficielle, où l'étudiant essaye de 

vivre avec les conditions existantes sans exprimer des sensations d'appartenance et 

d'attachement à son environnement vécu. 

Il existe alors une forte relation entre le comportement général de l’étudiant et 

l’environnement dans lequel il vit. Le psychologue Kurt Lewin en 1940 2affirme la relation 

entre espace et comportement de l’usager à travers cette équation :  

 

 

 

A travers ses recherches Lewin a révélé que lorsqu’on cherche un résultat ou un 

comportement spécifique, il faut tout d’abord questionner les enjeux de l’environnement et 

le profil de l’usager, et que chaque comportement est un produit d’une interaction entre 

                                                           
1(Le Bart, Merle, 1997)  cité dans : VALERIE ERLICH. « L’identité étudiante : particularités et contrastes ». Archive 
ouvert HAL. 2006. 12p 
2BAKER Neil.How to approach personality problems at work. [En ligne]modifié le (2/15/2017), disponible sur 
<http://www.neilbakerconsulting.com/blog/b-f-p-e>consulté le (10/08/2019). 

B    =     f (P,   E) 

Comportement  Fonction (Personne, Environnement)   

Figure 1 : La relation entre comportement, usager et environnement de vie 
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l’environnement ou l’espace et son usager. Dans cette logiquele sujet du comportement de 

l’étudiant ne peut pas être abordé sans prendre en considération toutes les circonstances 

extérieures et les conditions de l’environnement qui ont le pouvoir d’influencer les 

comportements. En effet, si l’étudiant aujourd’hui se caractérise par le non engagement, ceci 

peutêtre une conséquence de non satisfaction de son environnement et vice versa, en outre 

les pratiques spatiales dans un environnement universitaire, les espaces les plus fréquentés et 

les plus préférés, le temps passé par les étudiants en dehors des séances des cours au sein de 

l’université, le taux de satisfaction et leur épanouissement sont tous des facteurs qui 

conditionnent et qui participent à définir le mode d’occupation de l’espace universitaire. 

Nous pouvons considérer l’occupation comme une forme d’appropriation de l’espace.  

Processus d’intégration sociale de l’étudiant :  

Nous allons nous référer à la recherche d’Henri Lefebvre dans son livre « La production de 

l’espace», où il a discuté la relation entre espace physique et espace social. Pour Lefebvre, 

l’espace peut être décortiqué de trois manières : Le CONCU, le VECU et le PERCU, il 

définit l’espace comme « un sentiment de pouvoir et un but à atteindre 1» c'est-à-dire, partir 

de la conception comme un « sentiment de pouvoir » pour finalement influencer la 

perception comme un « but à atteindre ». Alors, la conception présente le point de départ 

avec lequel le concepteur essaye de créer une expérience à vivre pour l’usager et la 

perception c’est le résultat de l’expérience sociale et spatiale offerte à l’usager.En effet, 

lorsqu’il s’agit de l’espace universitaire, c’est la conception de l’espace de vie en dehors des 

salles de classe qui va conditionner le vécu de l’étudiant et influencer son comportement et 

son mode d’occupation de l’espace qui fournira à son tour des informations concernant 

l’appropriation de l’étudiant de l’espace universitaire et de sa satisfaction. De ce fait, à 

travers l’étude menée entre espace physique et vie sociale pour assurer une bonne 

intégration sociale à l’étudiant, nous constatons que plusieurs dimensions doivent être prises 

en compte pour élaborer un savoir social dans le cadre universitaire. Où les environnements 

concernés sont les espaces récréatifsqui vont jouer un rôle régénérateur de la vie de groupe 

et aussi les liens d’amitié. 

                                                           
1LEFEBVRE Henri. « La production de l'espace » ; In ; L'Homme et la société, N. 31-32, 1974. Sociologie de la 
connaissance marxisme et anthropologie. pp. 15-32. 
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Lorsque nous évoquons la notion d’environnement récréatif nous pensons alors à la cour 

centrale de l’université, à un espace commun et légèrement aménagé, dont le rôle principal 

est non seulement de réunir les étudiants mais aussi de connecter tous les autres sous 

espaces, c’est un espace irremplaçable qui ne rassemble plus à aucun autre dans le milieu 

universitaire. L’espace de récréation est aussi présenté « Reconsidéré, repensé comme un 

espace commun partagé, il permettra de passer du « vivre mal ensemble » au « faire bien 

ensemble »1». Ce qui explique que l’espace récréatif agit positivement sur la vie d’ensemble 

dans le cadre universitaire. Pour ce sujet l’architecte urbaniste Nicole Valois a développé en 

2012 une recherche sur l’évolution des campus au Québec au début de 1960, où elle a donné 

une attention particulière aux espaces libres récréatifs sur le plan universitaire en termes de 

pratiques et d’aménagement. Valois a mentionné que ce sont des « lieux de rencontre », « 

aires de regroupements », leur présence est aussi indispensable « Ce sont des lieux de 

rencontre, de circulation et d’accueil, clairement identifiés comme tels au départ et qui 

remplissent bien leur rôle encore aujourd’hui 2», à travers ses recherches, Valois affirme 

que ce sont des espaces pratiqués quotidiennement par la majorité des occupants de l’espace 

universitaire, qu’ils abritent une vie sociale caractérisée par la liberté d’usage. Le fait de 

mettre en commun un groupe d’étudiants, il faut que chacun peut trouver sa zone de confort 

et peut avoir son bien-être d’usage. Mais parfois aménager un espace commun semble la 

tâche la plus difficile à réaliser, dans un sens où il semble parfois difficile d’attirer les 

étudiants à occuper et s’engager avec l’espace. 

Étude de cas de l’ISAMM : Entre réalité vécue et cadre conçu.  

Analyse du cadre conçu : L’ISAM Mahdia est inauguré le 14 juillet 2005, sa mission est de 

donner des formations au niveau du domaine de design. L’ambiance globale de l’ISAMM 

est caractérisée par une absence de vie collective où la vie sociale quotidienne est passive et 

secaractérise par l’absence d’engagement social et la mal occupation de l’environnement 

institutionnel.  

                                                           
1La compagnie riquet. Espace public / Espace commun. Modifier le (08/03/2014). Disponible sur 
<http://compagnie.riquet.overblog.com/2014/03/espace-public-espace-commun.html> consulté le (08/08/2019) 
2VALOIS Nicole. « L’architecture de paysage moderne du campus de l’Université de Montréal ». Cahiers de 
géographie du Québec.2012, n° 158, vol 56. 
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L’institut est divisé en deux parties où le passage entre elles est assuré par un pont sans avoir 

sortir dans la rue pour se déplacer entre les deux blocs. Encore aussi ce qu’est important à 

mentionner c’est l’existence de deux portes d’entrée une pour les étudiants et l’autre pour le 

personnel administratif (enseignants / personnels). Cette division peut diminuer les 

rencontres entre la communauté institutionnelle et défavoriser l’expérience de 

communication et de partage surtout que l’entrée administrative est largement empruntée par 

les enseignants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Globalement l’institut de Mahdia possède deux environnements récréatifs avec des surfaces 

importantes dont l’une principale et accessible dès l’entrée et l’autre est placée dans un lieu 

Figure 2:Plan RDC de l’ISAMM. 

Figure 3 : Plan RDC et plan de de l’étage de l’ISAMM 
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qui n’est pas rapidement accessible et qui le rend non visible dès l’entrée. Ce que nous 

pouvons remarquer à partir de cette analyse c’est que les espaces de vie identifiés sont mal 

exploités avec une absence totale d’aménagements.  

Expérience sociale vécue par l’étudiant de l’ISAMM :Suite à une observationqu’a été 

prolongée pendant une semainenous avons pu répondre à deux objectifs clés qui sont : 

Décrire le comportement de l’étudiant, son mode d’occupation des espaces récréatifs/ 

Dégager les relations sociales entre les étudiants. 

 

 

 

 

 

 

 

La figure 4 présente l’occupation de l’environnement universitaire par la population 

étudiante en prenant en considération les espaces récréatifs et les espaces de transitions. A 

partir de la figure, nous remarquons que les étudiants occupent deux environnements qui 

sont le fond de la cour centrale, et l’environnement récréatif de la buvette, ces espaces 

n’offrent aucun aménagement, mais les étudiants essaient de les abriter à leurs façons 

souvent debout. Seulement l’effectif des étudiants est toujours faible, qui ne dépasse pas 

deux ou trois groupes dans l’espace. L’espace de la buvette ne forme pas non plus un lieu 

d’attractivité vu qu’il occupe le fond de l’institut, il n’est pas accessible visuellement c’est à 

dire, les étudiants dans la cour ne peuvent pas voir s’ils ont des amis ou des collègues qui 

occupent l’espace et sur le plan pratique, l’accessibilité de cet espace n’est pas aussi fluide, 

où les étudiants doivent traverser le pont pour y accéder. Encore pire, la buvette n’offre pas 

d’aménagements adéquats aux rencontres de groupes.  

Figure 4 : Occupation de l'espace universitaire par les étudiants (ISAMM) 
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A travers l’observation sur terrain deux éléments principaux sont dégagés et qui participent 

au développement de ce problème d’occupation : D’une part une absence totale 

d’aménagements et d’autre part l’emplacement des espaces récréatifs et leur accessibilité. La 

plupart du temps l’institut est légèrement occupé, ce qui résume que l’intégration des 

étudiants d’ISAMM semble non réussite, où la vie sociale est quasi-absente et ne se 

développe sous aucune forme visible dans l’espace.  

Expérience sociale perçue par l’étudiant de l’ISAMM : 

L’information dégagée a été suite à un questionnaire élaboré en 2019 avec les étudiants de 

l’ISAMM qui tente à: L’évaluation des intégrations sociales des étudiants / L’évaluation de 

la relation des étudiants avec leur environnement institutionnel/ L’évaluation par les 

étudiants de la vie sociale à l’ISAMM. Les résultats ont été comme suit  

 

 

 Figure 7: Retour des participants concernant leurs 
relations d'amitié avec les autres étudiants  

Figure 9 : Retour des participants sur le temps libre passé 
dans l'institut 

Figure 10: réponses sur le jugement des étudiant de leur 
l'intégration sociale 

Figure 8: Retour des participants sur leur jugement de 
l’espace universitaire de l’ISAMM 

Figure 5 : Retours des participants sur leurs difficultés 
pour faire de nouvelles relations d'amitiés (Q4) 

Figure 6 : Retours des étudiants sur leur envie de faire 
plus d'amis (Q6) 
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Ce sont quelques réponses du questionnaire de l’enquête qui semblent les plus importantes 

et qui permettent d’interpréter que les étudiants de l’ISAMM expriment un besoin de 

socialisation. Ils sont ouverts à la vie sociale et dégagent une volonté pour s’intégrer et 

élargir leur sphère d’amitié. Mais l’observation a montré que l’ISAMM est un espace 

universitaire souvent inoccupé ce qui nous a conduit à formuler l’hypothèse que les 

expériences de partage, de communication et des interactions entre les apprenants ne sont 

pas favorisées par l’aménagement de cet institut. Ainsi, leurs déclarations montrent qu’ils ne 

sont pas engagés avec l’environnement physique de l’institut où ils ne trouvent pas un cadre 

agréable et attractif. Les retours du questionnaire offrent des informations qualitatives sur le 

comportement des étudiants et sur leur mode d’occupation de l’institut. D’où l’absence 

d’une vie sociale sur le plan institutionnel est justifiée par l’absence de l’engagement spatial. 

De ce fait, le cas d’ISAMM affirme inversement que les aménagements et l’ambiance 

influent l’expérience vécue entre relations sociales, comportement et mode d’occupation. En 

résultat, l’ISAMM est fréquentée par des étudiants non engagés socialement où il yaune 

absence de l’expérience de partage et de socialisation avec la présence des difficultés 

d’intégration dans la vie universitaire. De ce fait, nous dégageons qu’à l’absence où la non 

prise en compte de ces dimensions : conçu / vécu / perçu, l’environnement ne peut pas 

assurer une bonne intégration sociale à l’étudiant dans l’espace institutionnel. L’ISAM 

Mahdia n’est qu’un cas parmi d’autres qui possède les mêmes problématiques de mal 

organisation spatiale et de l’abondance de l’importance de la vie sociale.  

Conclusion :  

Le monde universitaire présente un champ de recherche très vaste et un sujet en perpétuelle 

évolution. Ces évolutions touchent à la fois le système éducatif et la qualité de vie sociale et 

culturelle dans l’espace universitaire. Avec l’évolution culturelle, sociale, technologique, 

etc. Les attentes et les besoins évoluent aussi, et ce qu’a été plaisant hier n’est pas 

obligatoirement satisfaisant pour les nouvelles générations. Et l’aménagement et l’ambiance 

universitaire ne peuvent pas être standardisés avec les différentes disciplines et dans les 

différents instituts, d’où il faut bien contextualiser l’organisation des espaces de vie dans les 

instituts selon les besoins de ses étudiants. Car, pour un étudiant la vie universitaire est un 

engagement non purement éducatif elle est aussi une expérience de vie qui répond aux 



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 91                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

différents besoins de bien- être humain, entre l’intellectuel qui présente les savoirs enseignés 

et le Culturel qui se développe à travers les interactions entre les étudiants, le plaisir et le 

loisir sont aussi importants pour se débarrasser du stress et de vivre une expérience de 

partage des moments d’amusements entre groupes. Bien évidemment pour développer un 

savoir social chez les étudiants, il faut bien admettre que nous ne pouvons pas changer les 

personnalités, les caractères également les personnes par d’autres qui ont le goût de 

motivation et d’engagement sociaux. Quoique, nous pouvons intervenir pour changer 

l’environnement, l’aménagement, les objets et l’espace en générale où le design de l’espace 

« soit un dispositif communicationnel et non un moyen d’imposer aux gens ce qu’ils ne 

veulent pas 1». Il devient comme un outil d’optimisation, de valorisation de l’espace, il 

participe à organiser les relations et provoque de nouveaux comportements chez les 

étudiants. Cependant, l’aménagement des espaces récréatifs libres forme particulièrement 

des milieux favorables et inspirants sur lesquels les concepteurs des universités s’appuient, 

pour se préparer à la vie sociale et pour faciliter l’intégration sociale de l’étudiant dans son 

milieu éducatif. 
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  عزلة المعاھد الفنية العليا عن المجتمع

 وضرورة التفكير الحقيقي في صناعة الجمھور

 1حمدي مالكي .د               

  

  :مقدمة

̀``اج  ̀``ن واAنت ̀``واد تعبيري```ة الف ̀``اء ح```ول م ̀``ة ا�ھمي```ة وض̀``رورية، تحق```ق اللق ̀``ي أم```ور بالغ الثق```افي، ھ

ف̀``ي ال̀``دول المتقدم̀``ة ي̀``ولى . كاش̀``فة ع̀``ن مش̀``اغل المجتم̀``ع، أو ھ̀``ي داف̀``ع وأداة لبن̀``اء المجتم̀``ع وأف̀``راده

العم````ل الثق````افي اھتمام̀````ا كبي````را باعتب̀````اره أداة م````ن أدوات ص````ناعة المواطن̀````ة، وص````ناعة ا�جي̀````ال 

̀``رو ̀``ي لتط̀``وره ومواص̀``لة تقدم̀``هالص̀``اعدة، وھ̀``ي الث ̀``ة لك̀``ل وط̀``ن، والض̀``امن الحقيق ̀``ا . ة الحقيقي دائم

̀``ا أن نقدم̀``ه لتحس̀``ين ج̀``ودة  ̀``ة، وم̀``ا لن ̀``د نتناس̀``ى النوعي ̀``روة البش̀``رية، لك̀``ن ق م̀``ا نج̀``د ح̀``ديثا ع̀``ن الث

الف̀``ن والعم̀``ل الثق̀``افي إن ك̀``ان ق̀``ادرا عل̀``ى م̀``داواة المرض̀``ى النفس̀``انيين، والم̀``دمنين، . إنتاجن̀``ا الجيل̀``ي

̀``تھٍم إ ̀``جونين ب ̀``ودة مجتمعاتن```ا والمس ̀``ين م```ن ج ̀``ى الس```مو والتحس ̀``ه ق```ادر عل ̀``ن ا�كي```د أن نحرافي```ة، م

  . للتأليف بين أفراده، والرفع من وعيھم بالحياة المدنية، والشراكة فيھا

ھن̀``اك اس̀``تنقاص . إن حاولن̀``ا التق̀``رب أكث̀``ر م̀``ن مجتمعن̀``ا، س̀``نجد مش̀``اكل عدي̀``دة للف̀``ن والعم̀``ل الثق̀``افي

̀``اة ا*س̀``ت ̀``ي ظ̀``ل الحي ̀``ة والج̀``دوى، ف ̀``ي القيم ̀``ل المس̀``توياتف ̀``ى ك ̀``ة، ھ̀``ذا عل ̀``ة الحديث : ھ@كية والمادي

عل```ى المس```توى الس```يادي ھن```اك : عل```ى المس```توى الس```يادي م```ث@، وعل```ى المس```توى الع```ام والش```عبي

̀``ة، واعتبارھ̀``ا عم̀``@ للت̀``رف وإنتاج̀``ا ثانوي̀``ا * ي̀``ؤثر نت̀``ذكر جميع̀``ا . اس̀``تخفاف م̀``ن المس̀``ئولين بالثقاف

ن̀``ه ينتظ̀``ر م̀``ن المص̀``الح الثقافي̀``ة والمثقف̀``ين، أن ؛ أ"ھش̀``ام المشيش̀``ي"مقول̀``ة رئ̀``يس الحكوم̀``ة الس̀``ابق

يعمل̀``وا ج̀``و "ق̀``ال ب̀``اللفظ ( يعمل̀``وا عل̀``ى إمت̀``اع العائل̀``ة التونس̀``ية، ف̀``ي س̀``ياق وك̀``أن الثقاف̀``ة تھريجي̀``ة 

والمس``توى الش``عبي ھ``و أيض``ا ف``ي مس``توى ھ``ذه الفك``رة الموج``ودة ). ويفرھ``دوا عل``ى العائل``ة التونس``ية

  .في ال@وعي العام، نسخة منھا و* تختلف

ھن``اك عزل``ة رھيب``ة للف``ن، م``ن حي``ث التف``رد ب``ه ف``ي مؤسس``ات مختص``ة فق``ط، وع``دم إدراج``ه بجدي``ة  

̀``ي ا�ذھ̀``ان وص̀``ناعته ̀``ى إيج̀``اده ف ̀``ة العام̀``ة، والعم̀``ل عل ̀``ي الثقاف ̀``ين . ف ̀``ات ب ̀``ي الع@ق ̀``اك تقط̀``ع ف ھن

                                                           
  . أستاذ مساعد بالمعھد العالي للعلوم اAنسانية بجندوبة 1
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̀`ة، والمعاھ̀`د العل ̀`ي عزل ̀`ن ف ̀`ةالمؤسس̀`ات، م̀`ا يجع̀`ل الف ̀`ي عزل ̀`ا ف ̀`انين، و. ي ̀`ي ھ̀`ي منتج̀`ة لفن ع̀`املين ف

̀``ى اس̀``تيعاب الش̀``أن الث ̀``ادرة عل ̀``ي ظ̀``ل مج̀``ال وفض̀``اء م̀``ن دون جمھ̀``ور، وم̀``ن دون مھ̀``ن ق ̀``افي، ف ق

الف̀```ن ف```ي الم̀```دارس ي̀```درس م̀```ن قب```ل أس̀```اتذة غي̀```ر مختص̀```ين، * يؤمن̀```ون . خريج```ي ھ̀```ذه المعاھ̀```د

بج``دوى الم``ادة ف̀``ي ح``د ذاتھ``ا، أو أن الظ̀``روف غي``ر مناس̀``بة باعتب``ار أولوي``ات المؤسس̀``ة، الت``ي ت̀``رى 

``̀ ̀``ب المبالغ ̀``يًء * يتطل ̀``ن ش ̀``ي الف ̀``اف ̀``و واقعن ̀``ذا ھ ̀``واد ا�ساس̀``ية، وھ ̀``وفر الم ̀``@ ت ̀``ام، ف ̀``ي ا*ھتم . ة ف

ھ``ؤ*ء ا�طف̀``ال سيص̀``بحون ف̀``ي المس̀``تقبل المجتم̀``ع ف̀``ي ح``د ذات̀``ه، ليأخ̀``ذوا ھ̀``ذه الفك̀``رة ح̀``ول العم̀``ل 

  . الثقافي والفن، بھذا الشكل وھذا المبدأ

̀`وص ̀`ى ص̀`ناعة الجمھ``ور منق ̀`ل عل ̀`اك عم ̀`ن وع̀`ن تواص``ل. ھن ̀`ي دولتن``ا ع̀`ن ف  * نس̀`تطيع الح̀`ديث ف

̀``دة،  ̀``ة عدي ̀``ة وا�مثل فن̀``ي وثق̀``افي ف̀``ي ظ̀``ل ھ̀``ذه النظ̀``رة البالي̀``ة للعم̀``ل الثق̀``افي، وف̀``ي ظ̀``ل ھ̀``ذه العزل

̀``ا  ̀``ة، وعملھ ̀``دوبيات الثقافي ̀``ي المن ̀``ة ف ̀``ا المص̀``الح اAداري ̀``رة؛ منھ ̀``ى درج̀``ة كبي ̀``ة إل والمش̀``اكل متراكم

 الھ``ش والم``تھم بالرتاب``ة، م``ن دون جمھ``ور، م``ن دون إع@ن``ات، ھ``ي تن``تج ملف``ات فق``ط إثباتي``ه تُرس``ل

̀``وزارة ̀``ى وال ̀``اف أيض̀``ا. إل ̀``ة الك ̀``ي مدين ̀``ث@ ف ̀``ة( م ̀``ذه الو*ي ̀``ا أص̀``يل ھ ̀``ا ) وأن ̀``ن مخزونھ ̀``الرغم م وب

معھ````د موس̀````يقى "(كونس````يرفاتوار رس````مي"الثق````افي الموس````يقي ھ````ي * تمتل````ك إل````ى ھ````ذه اللحظ````ة 

  .    قليل الصفوف وبعدد صغير بسبب ھذا التقطع) !!! (وفيھا معھد عالي للموسيقى ) معترف به

ذا ال̀``نص اAض̀``اءة عل``ى العدي̀``د م̀``ن النق̀``اط، والتفاع̀``ل م``ع العدي̀``د م̀``ن ا�فك̀``ار، علّن̀``ا س``نحاول ف̀``ي ھ̀``

نس̀``اھم ف̀``ي ح̀``ل الخي̀``وط المتش̀``ابكة، والتأم̀``ل ف̀``ي ا�س̀``باب وراء ھ̀``ذه الص̀``ورة النمطي̀``ة للثقاف̀``ة ف̀``ي 

م``ا ال``ذي يس``تطيع الف``ن تقديم``ه للف``رد، للمجتم``ع؟ : س``نحاول اAجاب``ة عل``ى تس``اؤل ننطل``ق من``ه . ب@دن``ا

̀`اذا علي ̀`ور، لم ̀`ي ص̀`ناعة الجمھ ̀`ر الج̀`دي ف ̀`ي التفكي ̀`الة الض̀`رورة ف ̀`افي؟ أيض̀`ا  مس ̀`ل الثق ̀`ا دع̀`م العم ن

، منتھ̀``ين "الق̀``وة الناعم̀``ة"وكي̀``ف لن̀``ا ذل̀``ك ؟ وس̀``نحاول اAش̀``ارة إل̀``ى ق̀``وى الثقاف̀``ة باس̀``تدعاء مفھ̀``وم 

  مع مسألة المعاھد الفنية وكيف ھي منتجة من فراغ وإلى فراغ؟   

  ما الذي يستطيع الفن تقديمه ؟  )1

̀``ة، الحس̀``ية يس̀``ت ̀``اة الحقيقي ̀``ديم الحي ̀``ر للف̀``رد وللمجتم̀``ع، ھ̀``و يس̀``تطيع تق ̀``ر والكثي ̀``ديم الكثي ̀``ن تق طيع الف

م̀``ن دون الف̀``ن، وك̀``ل المت̀``دخ@ت الثقافي̀``ة، سنص̀``بح عناص̀``ر . الحالم̀``ة والمتأمل̀``ة والش̀``غوفة ب̀``الوجود

بش̀``رية عادي̀``ة، ف̀``ي مجتم̀``ع ع̀``ادي، ف̀``ي حال̀``ة م̀``ن التك̀``رار، ش̀``بيھين للك̀``ل، وكم̀``ا الك̀``ل، خاص̀``ة ف̀``ي 

أيض̀``ا ). والتفاھ̀``ة(يس̀``وده ا*س̀``تھ@ك وال̀``رأس مالي̀``ة واAش̀``ھار والتواص̀``ل ا*جتم̀``اعي المكث̀``فع̀``الم 

̀``ة مستس̀``اغة لك̀``ل م̀``ا ھ̀``ي مح̀``او*ت للت@ع̀``ب بأفكارن̀``ا، وط̀``رق  س̀``نكون م̀``ن دون حي̀``اة ثقافي̀``ة وجب



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 95                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

̀``اجي،  ̀``دينا ذل̀``ك الف̀``راغ اAنت ̀``ذين يملئ̀``ون ل حياتن̀``ا، م̀``ن الخ̀``ارج، م̀``ن منتج̀``ي الثقاف̀``ة ف̀``ي الع̀``الم، وال

ق̀``ادرة عل̀``ى تطع̀``يم . الف̀``ن والثقاف̀``ة س̀``@ح وق̀``وة ق̀``ادرة عل̀``ى التغيي̀``ر إل̀``ى ا�حس̀``ن. ي من̀``هال̀``ذي نع̀``ان

  . قادرة على إنماء المجتمعات. الناس با�فكار والمنطق

م``ا ال``ذي يس``تطيع : ل``دينا" الش``ك"م``ن الجي``د أن يك``ون الس``ؤال مباش``را واض``حا، وذاھب``ا إل``ى م``واطن 

̀```ه؟ لنض̀```يف ̀```ن تقديم ̀```ن وال: الف ̀```ذي يس̀```تطيع الف ̀```ا ال ̀```رد، وللمجموع̀```ة، م ̀```دم للف ̀```افي أن يق ̀```ل الثق عم

̀``دول الت̀``ي تتمت̀``ع بازدھ̀``ار ا�عم̀``ال الثقافي̀``ة فيھ̀``ا، وھ̀``ل م̀``ن عائ̀``د م̀``ن ھت̀``ه  والمجتم̀``ع؟ م̀``ن ھ̀``ي ال

̀``ذه المس̀``ائل  ̀``ا ونط̀``رح ھ ̀``ر فيھ ̀``دة لنفك ̀``ذه ا�س̀``ئلة جي ̀``ل ھ ̀``ا؟ ك ̀``ا، ومادي ̀``ا؛ اجتماعي المجھ̀``ودات عليھ

ز التفكي``ر ف``ي مھ``ام الف``ن، ومس``احاته عل``ى أنفس``نا، لعلن``ا ننطل``ق ف``ي الموض``وع بش``كل في``ه م``ن ح``واف

  . وإضافته

̀```رة تتوس̀```ع  ̀```ي ك̀```ل م ̀```ا وقنواتھ̀```ا، ف ̀```ى  فض̀```اءاتھا وأدواتھ ̀```ا إل ̀```دة؛  إن نظرن ̀```ة وعدي ̀```ون مختلف الفن

̀``دة  ̀``ة جدي ̀``ا مظ̀``اھر إبداعي ̀``دى (لتض̀``اف إليھ ̀``ة وأنماط̀``ه وش̀``عبيته ل ̀``ه التاريخي ̀``ن بأنواع̀``ه، بمراحل الف

̀````ة، التقني`````ة والر ̀````ده، وص̀````ّرعاته الُمحدث ̀````بعض وتقالي ̀````ةال ̀````ور التكنول`````وجي، ...)قمي ̀````ب التط ، بحس

م̀```ن أق̀```دم . والتط```ور اAنس̀```اني، م̀```ن خ̀```@ل إنت```اج المع̀```ارف، أو تط̀```ور وعي̀```ه با�ش```ياء وبمحيط̀```ه

كلھ``ا ت``أثر فين``ا وتت``آثر معن``ا ... الفن``ون نج``د المس``رح والموس``يقى، الرس``م والس``ينما، واAب``داع ا�دب``ي 

̀``ا وحواس̀``نا ̀``ن خ̀``@ل فكرن ̀``ال ف. م ̀``ى إفاض̀``ة الخي ̀``ادرة عل ̀``ي ق ̀``ة ھ ̀``والم المختلف ̀``ين الع ̀``ا ب ̀``ا، وجعلن ين

  ".الجمال"، لنلبي رغبة وحاجة حسية تتآلف لدينا ومعاني )الواقع واAيھام(

تش̀``ير بع̀``ض البح̀``وث، ف̀``ي عل̀``م ا�عص̀``اب، إل̀``ى الف̀``ن باعتب̀``اره ح̀``افز ض̀``روري وحرك̀``ي للمش̀``اعر 

̀``دى ا� ̀``ل ل ̀``ى تط̀``وير العق ̀``ادٌر عل ̀``ع مظ̀``اھره ق ̀``ة، وممارس̀``ته أو التفاع̀``ل م ̀``ة، والعميق ̀``ال، الحميم طف

̀``دى الكھ```ول ̀``ال ل ̀``اف الخي ̀``ب جف ̀``باع نري```ده، . وتجن ̀``وفير إش ̀``ة م```ن خ̀``@ل ت ̀``ة جمالي ̀``ي حاج ̀``ن يلب الف

وھ̀````و عك̀````س ا*حتياج̀````ات العادي̀````ة، ونقص̀````د ھن̀````ا، . ونرغ̀````ب في̀````ه، ونتأم̀````ل الع̀````يش ف̀````ي حا*ت̀````ه

  .ا*حتياجات الجسدية والمادية الطبيعية

الحس̀``ي، المختل̀``ف م̀``ن ش̀``خص  تحفي̀``ز الش̀``عور بالجم̀``ال، وتحفي̀``ز ح̀``ا*ت الش̀``عور بالل̀``ذة واAش̀``باع 

̀``ادر  ̀``ع ا�ش̀``ياء والمواض̀``يع، ق ̀``ه، م ̀``ه، وتفاعل ̀``ه، ومعارف ̀``ل واح̀``د، وثقافت ̀``ل ك ̀``ى آخ̀``ر، بحس̀``ب مي إل

عل̀``ى ض̀``بط ت̀``وازن نفس̀``ي مع̀``ين، وتك̀``وين ال̀``ذوق، وض̀``مان ال̀``تعلم ل̀``دى ا�طف̀``ال والش̀``باب بطريق̀``ة 

  .  متفتحة، ذات طبيعة شُغوفة، فيھا حب ا*ستكشاف
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أش̀``ادت ب̀``أن  2012س̀``نة   ) neuroscience( ف̀``ي عل̀``م ا�عص̀``ابدراس̀``ة أجري̀``ت م̀``ن قب̀``ل ب̀``احثين 

ا*س̀``تماع (الف̀``ن يس̀``اعُدنا عل̀``ى أن نك̀``ون أحس̀``ن، باعتب̀``ار أنن̀``ا عن̀``د اس̀``تھ@ك أعم̀``ال إبداعي̀``ة معين̀``ة 

̀``ا ̀``ة م ̀``ة، منحوت ̀``ي لوح ̀``ل ف ̀``رحية، التأم ̀``اھدة مس ̀``م، مش ̀``اھدة فل ̀``ف ...)الموس̀``يقى، مش ̀``داعات تكتن ، إب

̀```د"الجم̀```ال" ̀```ذي ، أو الرض̀```ا �نفس̀```نا، يف̀```رز ال ̀```دوبامين، وھ̀```و ھرم̀```ون الس̀```عادة ال ماغ ھرم̀```ون ال

بھ````ذا الق````در، يحف̀````ز الف````ن مش````اعرنا، وأحاسيس````نا، ليش̀````عرنا . يف````رزه ع````ادةً عن````د ح̀````ا*ت الغ````رام

      1.بالتحسن

̀``ن  ̀``ة ا�ح̀``ق م ̀``د يص̀``ف نفس̀``ه بالحقيق ̀``ا ق ̀``ات، وإنم ̀``رف واAيھام ̀``ق الت ̀``ي طري ̀``ط ف ̀``ن فق و* نأخ̀``ذ الف

* تع̀```دو إ* أن تك̀```ون مجموع̀```ة م̀```ن التج̀```ارب الحس̀```ية  ال̀```واقعي، باعتب̀```ار أن الحي̀```اة الت̀```ي نعيش̀```ھا

̀`ة ̀`ي . والفكري ̀`ي ينخ̀`رط ف ̀`أثير واقع ̀`و ت ̀`ا ھ ̀`امي، وإنم ̀`ل اAيھ ̀`يس بالعم ̀`ى أنفس̀`نا ل ̀`ون عل ̀`اس الفن وانعك

الف̀``ن مفي̀``د بش̀``كل مطل̀``وب لiنس̀``ان، طالم̀``ا أن̀``ه يحم̀``ل نواي̀``ا اAنش̀``اء، م̀``ع إعام̀``ل . التجرب̀``ة الذھني̀``ة

إحpppدى وظائفpppه الرئيسpppية تتمثpppل ". ت للظھ```ور بالجدي```دالفك```ر  وا*بتك```ار، وب```الحفر ف```ي المرجعي```ا

يفpppرض نفسpppه كحاجpppة للتفكيpppر، كمحpppرك . فpppي السpppماح بمقاربpppة حساسpppة للوقpppائع التpppي تحpppيط بنpppا

ھpppذا ھpppو السpppبب وراء مرافقpppة الفpppن لrنسpppان . يقpppود إلpppى الخيpppال، إلpppى أحLpppم اليقظpppة، وإلpppى العلpppو

ثير علpppى الفpppرد والمجتمpppع، ويpppؤثر نفسpppيا الفpppن لھpppذا السpppبب لpppه التpppأ. مpppن عصpppور مpppا قبpppل التpppاريخ

     2."على البشر

اس```تھ@ك آث```ار اAب```داع ھ```ي مس```ألة شخص```ية، م```ن ث```م ھ```ي جماعي```ة، متص```لة بالحي```اة الُمجتمعي```ة، 

شخص̀``ية وجماعي̀``ة، حي̀``ث أنھ̀``ا تلع̀``ب دورا حس̀``يا يع̀``زز فين̀``ا عملي̀``ة التأم̀``ل ... والع@ق̀``ات المحيط̀``ة

̀`ا ̀`ي ا[خ̀`رين م̀`ن محيطن ̀`ا وف ̀`ي ذواتن ̀`@ ش̀`ك . ف ̀`ك ف ̀`ا ذل ̀`ن يمنحن ̀`ى ". الوج̀`ود المتع̀`دد"أن الف يأخ̀`ذنا إل

                                                           
1 Agnés froissac, 6 raisons pour lesquelles l’Art nous fait du bien. 
https://www.kazoart.com/blog/6-raisons-art-
bien/?fbclid=IwAR2_3018XKueDwgytLUc7MUM0QNCGlcmliHcveTfKRdPWCmfyQJbb1KbMhs 
: #1 
 L’Art nous fait du bien : il rend amoureux ! Les neurosciences se sont penchées sur la question : que se passe-
t-il dans notre cerveau lorsque nous contemplons une œuvre d’art ? 
La réponse de notre cerveau est étonnante puisqu’il sécrète de la dopamine, la même hormone présente dans 
l’état amoureux ! Cette étude menée par des neurobiologistes à Londres en 2012 examine des volontaires en 
train de contempler des œuvres de grands maîtres. Elle démontre de façon irréfutable combien l’art stimule 
nos émotions intimes et profondes. 
2 Didier Du Blé, Quel rôle a l’art dans une société ? 
 https://www.actu-juridique.fr/culture/quel-role-a-lart-dans-une-
societe/?fbclid=IwAR0C8YZrJ2S0hUJnDYiG-ivzgK4C4sVBJN9pmAXj_IzoMXUvLWSr-iFKQ84  
: « Il s’impose comme besoin pour la réflexion, comme moteur qui conduit à l’imaginaire, à la rêverie, à la 
transcendance. C’est pourquoi l’art accompagne les hommes depuis la Préhistoire. L’art a, par conséquent, un 
impact à la fois sur l’individu et la société, et il agit psychologiquement sur les êtres. » 
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يس```اعدنا عل```ى التأم```ل ف̀```ي . التع```داد ف```ي خبرتن```ا بھ```ذه الحي```اة، وذل```ك خ```ارج ض```يق أس```وار ال```ذات

يس```اعدنا عل```ى اAحس̀```اس، وتقم```ص أدوار مختلف```ة ف```ي حي̀```اة ... الحي```اة، ف```ي ا[خ```رين ف̀```ي التفكي```ر

وجودن```ا المح```دود، وذواتن```ا، للخ```روج م```ن يس```تطيع الف```ن بھ```ذا التخفي```ف عن```ا، م```ن واق```ع . الذھني```ة

  .أوصافنا وصفتنا وما نعيشه

م```ن خ```@ل فل```م م```ث@ يص```ف معان```اة المھ```اجرين م```ن من```ازلھم وبل```دانھم ج```راء الح```روب، يس```تطيع 

. المش̀``اھد أن ي̀``تقمص ھ̀``ذا ال̀``دور، وأن يتأم̀``ل ف̀``ي التفاص̀``يل وف̀``ي الحال̀``ة ا*جتماعي̀``ة الت̀``ي يش̀``اھدھا

`̀ ̀`ذھاب م̀`ن خ̀`@ل ھ̀`ذه الناف ̀`ا يعيش̀`ه ال@ج̀`ئيس̀`تطيع ال ̀`ى م ̀`ا، وعل ̀`ى ھ̀`ذه المأس̀`اة، ليتع̀`رف عليھ . ذة إل

يس```تطيع المش```اھد أيض̀```ا الھ```روب م```ن فقره،مرض̀```ه، وحالت```ه، ومآس```يه، إل̀```ى ع```الم الب```ذخ والرف̀```اه 

يس̀``تطيع . ف̀``ي خيا*ت̀``ه، Aش̀``باع الحاج̀``ة، ولتحفي̀``ز خب̀``رة م̀``ا بع̀``الم مختل̀``ف عن̀``ه... والم̀``ال والجم̀``ال

... وم̀``ن يش̀``اھد مس̀``رحية م̀``ا، أن يص̀``بح بطلھ̀``ا... متيم̀``ا المس̀``تمع إل̀``ى الموس̀``يقى أن يص̀``بح عاش̀``قا 

̀``ى ايس̀``اع م̀``داركنا، والخ̀``روج ربم̀``ا  ̀``ا، ومس̀``اعدتنا عل ̀``ز الح̀``ا*ت الحس̀``ية فين ̀``ى تعزي ̀``ادر عل ̀``ن ق الف

  .من أمراضنا النفسية

̀``ه،  ̀``ي طيات ̀``داعي أن يحم̀``ل ف ̀``افي واAب ̀``وج الثق ̀``وس، يس̀``تطيع المنت ̀``أثيره ف̀``ي النف ̀``ن وت ̀``ة الف م̀``ع فاعلي

مج̀```ا* واس̀```عا لتمري̀```ر مختل̀```ف ا�فك̀```ار والقناع̀```ات والمب̀```ادئ اAيجابي̀```ة، ومواض̀```يعه، ومظ̀```اھره،  

̀```دما تك̀```ون  ̀```ل ا�فك̀```ار الراك̀```دة، عن ̀```ة، لتحوي ̀```ة عميق ̀```ي المجتمع̀```ات بطريق ̀```أثير ف ̀```ى الت الق̀```ادرة عل

̀``اق مجتمع̀``ي، فك̀``ري، ودع̀``م سياس̀``ي ̀``ة ف̀``ي إط̀``ار اتف تس̀``تطيع . متجانس̀``ة وفيھ̀``ا م̀``ن البرمج̀``ة الثقافي

اع̀```ات، وتغيي̀```ر المجتم̀```ع إل̀```ى ا�فض̀```ل، أيض̀```ا توري̀```ث مب̀```ادئ الثقاف̀```ة زرع قناع̀```ات واس̀```تبدال قن

  . عامة ل}جيال القادمة، وھي آلية معتمدة في الدول المتقدمة

    : وجوب التفكير الجدي في صناعة الجمھور) 2

أتص̀``ور أنن̀``ا ستس̀``تغرب ونفك̀``ر، ھ̀``ل الجمھ̀``ور " ص̀``ناعة الجمھ̀``ور"حينم̀``ا تق̀``ع أعينن̀``ا عل̀``ى عب̀``ارة 

مھ```ورا؟ أليس```ت المش```اھدة أو ا*س```تماع إل```ى ش```يء إب```داعي يتطل```ب يُص```نع؟ كي```ف لن```ا أن نص```نع ج

̀``ب ش̀``يًء أخ̀``ر؟ ل}س̀``ف  ̀``ه يتطل ̀``رد، أم أن ̀``ط، أو مع̀``ارف عام̀``ة، أو خاص̀``ة، حس̀``ب ك̀``ل ف الفط̀``رة فق

̀``ة  ̀``وين والممارس̀``ة والتربي ̀``ن التك ̀``ل دءوب م ̀``ي لعم ̀``وج فعل ̀``نع، وھ̀``و منت ̀``ور يُص س̀``أخبرك أن الجمھ

  . وإنماء ا*ھتمام
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̀``ر ك```ل ̀``ال الغرب```ي تُعتب ̀``ي المج ̀``انين، والرس```امين،  ف ̀``ات الفني```ة، والفن ̀``احف، واللوح```ات، والحرك المت

̀``اريين، والمس̀``رحيين ̀``زًء * ... والموس̀``يقيين، والمعم ̀``ة ج ̀``ا اAبداعي ̀``ل البقاي ̀``ة وك ̀``ل المظ̀``اھر الفني وك

يتج̀``زأ م̀``ن الثقاف̀``ة المحلي̀``ة لك̀``ل بل̀``د، ويج̀``ب أن تك̀``ون ا�جي̀``ال الناش̀``ئة ميقن̀``ة �ھمي̀``ة ھ̀``ذه ا�ش̀``ياء 

̀``اريخ  ̀``ا وت ̀``ى معانيھ ̀``د ا�ساس̀``ية وإل ̀``ي المعاھ ̀``درس ف ̀``ي فرنس̀``ا م̀``ث@ ت ̀``ه ف ̀``ى أن ̀``داعات، حت ̀``ذه اAب ھ

إن . والثانوي``ة، ت``واريخ الفن``ون والحرك``ات الفني``ة الت``ي ندرس``ھا تقريب``ا نح``ن ف``ي المعاھ``د الفني``ة العلي``ا

اعترض``نا فرنس̀``ي ف̀``ي متح``ف م̀``ن المت̀``احف س``يكون ذو معرف̀``ة ومتس̀``اوي م``ع معارفن̀``ا، إن كن̀``ا م̀``ن 

  . نونخريجي المعھد العالي للف

ض̀``من السياس̀``ة العام̀``ة لھ̀``ذه ال̀``دول يعتب̀``ر التك̀``وين الثق̀``افي أم̀``را ش̀``ديد ا�ھمي̀``ة وذو بع̀``د أكي̀``د، في̀``ه 

̀`ال جدي``دة ̀`ن الرھ``ان ال``دءوب ح̀`ول إنتاجي``ات البل``د م``ن أجي ھن``اك قناع̀`ة أن``ه عب``ر ا�دوات الثقافي``ة . م

ي̀```ة الحي̀```ة وح̀```دھا يمك̀```ن تمري̀```ر أفك̀```ار المواطن̀```ة والديمقراطي̀```ة والنظ̀```ام والتع̀```ايش الس̀```لمي والھو

 . بإي@ء ا�ھمية للنفس والتعامل مع العالم من ھذا المنطلق

̀```يم، ووزارة  ̀```ة، ووزارة التعل ̀```ة، ك̀```وزارة الثقاف ̀```ف ا�قط̀```اب الحكومي ف̀```ي فرنس̀```ا وم̀```ن خ̀```@ل مختل

التعل̀```يم الع̀```الي، ھن̀```اك برمجيّ̀```ات ثقافي̀```ة وتربوي̀```ة تص̀```ل إل̀```ى الطف̀```ل وإل̀```ى الش̀```باب م̀```ن مختل̀```ف 

رامج ك̀```ل م̀```ن المجتم̀```ع الم̀```دني والخ̀```واص، م̀```ن مس̀```تثمرين ا�عم̀```ار، كم̀```ا يت̀```دخل ف̀```ي ھ̀```ذه الب̀```

ومؤسس```ات كب̀```رى، كلھ```ا مقتنع̀```ة ب```أن دوام ازدھارھ̀```ا وازدھ̀```ار ال```ب@د يق̀```ع عل```ى ع̀```اتق الجمي̀```ع، 

) وا�مثل``ة عدي``دة(عل``ى س``بيل المث``ال ... عم``@ عل``ى ا*س``تثمار ف``ي البش``ر، كبني``ة تحتي``ة لھ``ا ا�ولوي``ة

̀``وح عل̀``ى ك̀``ل ا� ̀``افي مش̀``ترك مفت ̀``ة، ھن̀``اك برن̀``امج ثق ̀``ة والمدني̀``ة والفني قط̀``اب الحكومي̀``ة، ا*جتماعي

̀``ة والثقافي̀``ة) " EAC(تح̀``ت مس̀``مى  وھ̀``و ) L’éducation artistique et culturelle( "التربي̀``ة الفني

برن```امج مفت```وح وممت```د، ل```ه رص```يد م```ن ا�ولوي```ة الحكومي```ة تح```ت ھيكل```ة وتوجي```ه وزارة الثقاف```ة، 

̀``يس الدول```ة  ̀``ى أن رئ ̀``رون"حت ̀``د م```ن المن" مك ̀``امج وأولويت```ه ف```ي العدي ̀``ى ھ```ذا البرن ̀``بات يش```ير إل اس

  . التشاركية بين وزارة التعليم ووزارة الثقافة وكل المتدخ@ت

̀``امج  ̀``د البح̀``ث ع̀``ن ھ̀``ذا البرن ̀``وزارة، وعن ̀``ى الص̀``فحة الرس̀``مية لل ̀``ةً (عل ̀``ه ) المع̀``روف حقيق س̀``نجد أن

̀``افي و ̀``ي والثق ̀``يم الفن ̀``ي التعل ̀``ال والش̀``باب"أنش̀``أ لiس̀``ھام الح̀``ي ف ̀``ع ا�طف ̀``ي  تش̀``جيع مش̀``اركة جمي ف

الحي̀``اة الفني̀``ة والثقافي̀``ة م̀``ن خ̀``@ل اكتس̀``اب المعرف̀``ة والع@ق̀``ة المباش̀``رة م̀``ع ا�عم̀``ال الفني̀``ة، واللق̀``اء 

يتض̀```من ت̀```وفير ك̀```ل ) EAC(تعم̀```يم . م̀```ع الفن̀```انين ومحترف̀```ي الثقاف̀```ة، والممارس̀```ة الفني̀```ة والثقافي̀```ة

مختل̀````ف  المت̀````دخ@ت الثقافي̀````ة، الوزاري̀````ة، الجمعياتي̀````ة، اAقليمي̀````ة، لتط̀````وير مب̀````ادرات قريب̀````ة م̀````ن
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̀``اطق ̀``دارس  ھ̀``و ." المن ̀``ي الم ̀``امج ف ̀``ا "الھ̀``دف م̀``ن ھ̀``ذا البرن ̀``ة الممارس̀``ة فيھ ̀``ون والثقاف ̀``ز الفن تعزي

̀``ال والم̀``راھقين، بغ̀``ض النظ̀``ر ع̀``ن وض̀``عھم ومك̀``ان  ̀``ة ل̀``دى جمي̀``ع ا�طف وتعزي̀``ز الرغب̀``ة ف̀``ي الثقاف

وم``ن ث``م فھ``و يش``كل أداة طويل``ة الم``دى لض``مان احت``رام ك``ل ف``رد، ف``ي جمي``ع ا�عم``ار وف``ي . حي``اتھم

  1. " ا�راضي، لحقوقه الثقافية والفرصة الكاملة للمشاركة في الحياة الفنية والثقافية جميع

وبحس̀``ب اAحص̀``ائيات الموج̀``ودة عل̀``ى الموق̀``ع، ونح̀``و تحقي̀``ق ھ̀``دف تش̀``ريك ك̀``ل الت@مي̀``ذ والش̀``باب  

ث̀``@ث ت@مي``ذ م̀``ن أص̀``ل أربع̀``ة يش̀``اركون الي̀``وم عل̀``ى : فإن̀``ه) EAC٪ 100(ف``ي الفع̀``ل الفن̀``ي والثق̀``افي 

̀`ي  ̀`ل ف ̀`ـ ا�ق ̀`ابع ل ̀`ي س̀`نتھم الدراس̀`ية EACنش̀`اط ت ̀`ن . ف ̀`ة وتس̀`عة م ̀`ن أربع ̀`دارس م ̀`@ث م ̀`ن ث ̀`ر م أكث

 . عشرة لھم شراكة مع مؤسسات ثقافية

̀``ى  ̀``ل عل ̀``ة، والعم ̀``ة الفني ̀``ي التربي ̀``ة ف ̀``رامج، ح̀``ول التجرب ̀``ن الب ̀``د م ̀``ي فرنس̀``ا نس̀``تطيع إيج̀``اد العدي ف

م̀``ع ايس̀``اع فض̀``اءات  ص̀``ناعة ا*ھتم̀``ام ف̀``ي ا�جي̀``ال الجدي̀``دة، وا*حت̀``رام، لك̀``ل م̀``ا ھ̀``و ف̀``ن وتعبي̀``ر،

المب```دع المھني```ة والتعبيري̀```ة، بإنت```اج جمھ̀```ور مس```تقبلي وش```ريحة واس̀```عة مھتم```ة بم̀```ا يقدم```ه الفن̀```ان 

نس````تطيع إيج````اد العدي````د م````ن التش````ابكات ب````ين مختل````ف الجھ````ات الحكومي````ة . والمؤسس````ات الثقافي````ة

  .وغيرھا الغير الحكومية، في فعليات دورية وسنوية

لنص̀```ف ملي̀```ا البع̀```د الفاص̀```ل بينن̀```ا وب̀```ين ھ̀```ذا ال̀```وعي اAيج̀```ابي لتعزي̀```ز ال̀```نص أكث̀```ر با�مثل̀```ة، و 

̀``ة ̀``ى "تح̀``ت مس̀``مى  2005نض̀``يف أيض̀``ا مؤسس̀``ة أخ̀``رى ظھ̀``رت ف̀``ي س̀``نة ... بالثقاف ̀``س ا�عل المجل

     )Le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle( "للتربي```ة الفني```ة والثقافي```ة

وھ```ي مؤسس̀```ة، ) تعل̀```يم ال```وطني والش```باب والرياض```ةوزارة ال(تابع```ة ھ```ذه الم```رة ل```وزارة التعل```يم "

م̀``ن جھ̀``ة ھ̀``ذه ال̀``وزارة تس̀``اعد عل̀``ى ك̀``ل م̀``ا ھ̀``و دراس̀``ي علم̀``ي وبرمجي̀``اتي م̀``ع مختل̀``ف مؤسس̀``ات 

̀``ة ̀``رقص والمس̀``رح : وزارة الثقاف ̀``د الموس̀``يقى وال ̀``احف والمس̀``ارح، معاھ ̀``ع المت ̀``ل المنش̀``آت ... م وك

̀``ق مش̀``اريع  ̀``ى تحقي ̀``ة، لتس̀``اعد عل ̀``ي  )EAC(الثقافي ̀``اطق ف ̀``ي ف̀``ي ك̀``ل المن ̀``دة ف ̀``ة والبعي ̀``ب@د؛ القريب ال

  . فرنسا

                                                           
1 https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Plan-national/Enseignement-de-l-
histoire-des-arts?fbclid=IwAR2Vjz2aCk3YGxShgeTLxZt_Xu_1VjG2AxwNi3prh8cVnIuhjzgUsYblRs0  
: L ’ é d u c a t i o n  a r t i s t i q u e  e t  c u l t u r e l l e  ( E A C )  f a v o r i s e  l a  p r a t i q u e  a r t i s t i q u e  e t  
c u l t u r e l l e  e t  s u s c i t e  l e  d é s i r  d e  c u l t u r e  c h e z  t o u s  l e s  e n f a n t s  e t  a d o l e s c e n t s ,  q u e l l e  
q u e  s o i t  l e u r  s i t u a t i o n  e t  l e u r  l i e u  d e  v i e .  Elle constitue ainsi un levier de long terme pour 
garantir à chacun, à tout âge et dans tous les territoires, le respect de ses droits culturels et la pleine possibilité 
de participer à la vie artistique et culturelle. 



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 100                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

إل̀``ى الثقاف̀``ة والفن̀``ون، ھ̀``ي مھم̀``ة ج̀``دا ف̀``ي نظ̀``ر ھ̀``ذه ) ف̀``ي العدي̀``د م̀``ن التلميح̀``ات(كم̀``ا أش̀``رنا س̀``ابقا 

ال̀``دول، وكأنھ̀``ا أس̀``رار تخفيھ̀``ا ھ̀``ذه الجھ̀``ات المتقدم̀``ة عن̀``ا، م̀``ن حي̀``ث ا*س̀``تثمار ف̀``ي إنم̀``اء ال̀``وعي 

قاف̀``ة ق̀``ادرة عل̀``ى بن̀``اء الم̀``واطن الم̀``تعلم ج̀``دا، ھن̀``اك الثقاف̀``ة والتعل̀``يم؛ الث. البش̀``ري والنوعي̀``ة البش̀``رية

̀``يم الج̀``اف م̀``ن دون ھ̀``ذا الجان̀``ب . الم̀``واطن الع̀``ادي، أو ا�ق̀``ل عل̀``ى مس̀``توى الش̀``ھادات العلمي̀``ة التعل

* يس̀```تطيع بمف̀```رده بن̀```اء الم̀```واطن الجي̀```د وتعزي̀```ز ق̀```يم التع̀```ايش ... اAب̀```داعي والتعبي̀```ري، الحس̀```ي

  . وا*خت@ف لديه

د أن ك```ل ھ```ذه الب```وادر ت```ذھب إل```ى ص```ناعة ا*ھتم```ام ب```الفن ل```دى إذا تأملن```ا جي```دا ف```ي ا�م```ر، س```نج

̀``رة  ̀``ذه النب ̀``ه ھ ̀``جع في ̀``داع ويش ̀``ه اAب ̀``ن ينتظ̀``ر من ̀``ي مس̀``تقبله م ̀``ان ف ̀``ور المس̀``تقبلي، ليج̀``د الفن الجمھ

̀``ة ̀``ا يس̀``معه . الحس̀``ية والتعبيري ̀``يم م ̀``ب، يس̀``تطيع تقي ̀``ن اAدراك والترق ̀``ي مس̀``توى ع̀``الي م ̀``ور ف جمھ

``̀ ̀``ا م̀``ن العم̀``ق، يمتل ̀``ة فيھ ̀``واب وم̀``ا يش̀``اھده بطريق ̀``ا المش̀``اھد أدوات المتع̀``ة الحس̀``ية، بفتح̀``ه أب ك فيھ

̀`ن ̀`و ف ̀`ا ھ ̀`ل م ̀`اره لك ̀`ه وأفك ̀`ل . خيا*ت ̀`دة للعم ̀`ام فرص̀`ا عدي ̀`ام الع ̀`ذا ا*ھتم ̀`ي ظ̀`ل ھ ̀`ان ف ̀`د الفن ̀`ا يج كم

  . وليكون سعيدا بجدواه في مجتمع

̀```ى  ̀```ة عل ̀```ا العربي ̀```ي ب@دن ̀```وي ل}س̀```ف * نس̀```تطيع الح̀```ديث ف ̀```ي والترب ̀```ذا البس̀```اط التعليم ̀```دون ھ ب

كم̀``ا أنن̀``ا بعي̀``دون ك̀``ل . لح̀``ديث ع̀``ن تواص̀``ل ح̀``ي ون̀``افع ومس̀``ؤول ب̀``ين الف̀``ن والمجتم̀``عجمھ̀``ور، أو ا

البع``د ع``ن مس``اءل البن``اء المجتمع``ي الموح``د م``ن حي``ث تض``مين الق``يم والمب``ادئ وا�فك``ار ف``ي فنونن``ا، 

. الجمھ̀``ور يع̀``اني م̀``ن بس̀``اطة المع̀``ارف. وإب̀``داعاتنا، ليستس̀``يغھا الجمھ̀``ور ويألفھ̀``ا حت̀``ى يتأم̀``ل فيھ̀``ا

̀```اتيح * يس̀```تطيع التفر ̀```ك مف ̀```ة، و* يمتل ̀```ون المختلف ̀```ى الفن ̀```ان عل ̀```ض ا�حي ̀```ي بع ̀```رف ف ̀```ة أو التع ق

̀``ي خ̀``ارج  ̀``ا يتص̀``ل ا�م̀``ر بعم̀``ل فن ̀``افي، متص̀``لب ومتش̀``نج حينم ̀``ر والعم̀``ل الثق ̀``ى التعبي ̀``اح عل ا*نفت

  . عن المألوف، أو الخارج عن ما تآلف لديه، وتعرف عليه، من شاشة التلفزيون

يض```م المس```ؤولين : واس```ع وشاس```ع، يض```م الك```ل ل}س```ف) جمھورن```ا(الجمھ```ور ال```ذي نتح```دث عن```ه 

̀``ة ال@زم̀``ة،  ̀``ة الفني ̀``ى التربي ̀``م تتلق ̀``دورھا ل ̀``ي ع̀``ززت ھ̀``ذه القطيع̀``ة �نھ̀``ا ب والمتعلم̀``ين والنخ̀``ب، الت

̀``ة وواض̀``حة ̀``ة علني ̀``افي بطريق ̀``ة العم̀``ل الثق ̀``م يبق̀``ى . وھ̀``ي تس̀``تنقص أھمي وف̀``ي ظ̀``ل ھ̀``ذه الص̀``ورة ل

̀``ة المخيف̀``ة مس̀``ؤول مھ̀``تم، فن̀``ان مع̀``زول ع̀``ن فن̀``ان م̀``ن دون جمھ̀``ور ع̀``ريض، أو : للمب̀``دع إ* العزل

  .  الحياة ا*قتصادية فقير ومھمش 
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  :  الثقافة قوة يجب لنا الوعي بمداھا )3

تح̀``دثنا س̀``ابقا ع̀``ن أھمي̀``ات الف̀``ن بالنس̀``بة للف̀``رد وبالنس̀``بة للمجموع̀``ة، وم̀``ا ن̀``زال ف̀``ي ھ̀``ذه المواض̀``يع 

ة معق̀```دة؛ ق̀```ادرين عل̀```ى الح̀```ديث واAطال̀```ة أكث̀```ر، �ن الف̀```ن وع@قت̀```ه بالنفس̀```ية البش̀```رية ھ̀```ي ع@ق̀```

  . لصيقة، مؤثرة، ومتسربة إلى الوجدان والكينونة إن فتحت أبوابھا للحس وللتفاعل

̀`ل السياس``ات المتعاقب``ة ل``م  ̀`ر آخ``ر مھ``م ون``اقص ل}س̀`ف ف``ي مجالن``ا العرب``ي، �ن ك س̀`نمر ھن``ا إل``ى أم

̀`يش ̀`ر أساس̀`يات المع ̀`ا يُعتب ̀`يش، أو م ̀`ن أساس̀`يات المع ̀`ى الخ̀`روج م ̀`د أو تص̀`ل إل ̀`ل بع ̀`م تص``ل . تھيك ل

إل̀``ى مي̀``دان التص̀``ورات وا�ح̀``@م، نح̀``و المس̀``تقبل القري̀``ب والبعي̀``د، ونقص̀``د ھن̀``ا عملي̀``ات البن̀``اء بع̀``د 

الثق̀``افي والھوي̀``اتي ل}جي̀``ال القادم̀``ة، تعزي̀``ز الثق̀``ة ف̀``ي ال̀``نفس، والعم̀``ل عل̀``ى تأثي̀``ث ال̀``وعي المس̀``تدام 

  . بالحياة المدنية والقيافة ا*جتماعية، بالعمل على تأدية مجھود ثقافي لذلك

الثق``افي بمعن``ى العم``ل اAب``داعي، الھيكل``ي، ص``وب التجدي``د ومراع``اة ك``ل المتحرك``ات  نش``ير ھن``ا إل``ى

م̀```ن ح̀```ول ك̀```ل وط̀```ن، والُمتغي̀```رات ا*جتماعي̀```ة المحلي̀```ة والكوني̀```ة، لتثم̀```ين ال̀```ذات، والعم̀```ل عل̀```ى 

̀``ر  ̀``ة التعبي ̀``ى فاعليّ ̀``ديث وإل ̀``ى الح ̀``دم إل ̀``افات الق ̀``ن مس ̀``ه م ̀``ى الحاض̀``ر، وإخراج ̀``دي إل إيص̀``ال التقلي

نح̀``ن نتح̀``دث ع̀``ن حي̀``اة ثقافي̀``ة ص̀``حيّة للمجتم̀``ع وق̀``ادرة عل̀``ى إض̀``فاء ال̀``وعي . عل̀``ى التن̀``وع والغن̀``ى

  . ودْعم الھوية المتجددة

وكم̀````ا ھن̀````اك إف̀````@س ف̀````ي ا�نظم̀````ة ا*قتص̀````ادية، وإف̀````@س م̀````ادي ومعن̀````وي ل}نظم̀````ة السياس̀````ية، 

̀``ة، ھن̀``اك أيض̀``ا إف̀``@س ف̀``ي الب̀``رامج والعم̀``ل الثق̀``افي ال̀``ذي * يق̀``ل  ا*جتماعي̀``ة، القانوني̀``ة، والحرياتي

̀```ة إن تأملن````ا جي````دا ف````ي المس````ائل س````نجد أن الس````ر وراء تق````دم ال````دول . عل````ى ا�ول و* الث````اني أھمي

̀```افي،  ̀```در م̀```ا ھ̀```و عم̀```ق ثق ̀```ة، بق ̀```ة دوم̀```ا، و* التحص̀```ي@ت العلمي ̀```ات المادي ̀```يس اAمكاني ̀```ة ل الغربي

ھن̀```اك النوعي̀```ة ا*جتماعي̀```ة والنوعي̀```ة . ك̀```المحرك ال̀```ذي يختف̀```ي وراء ك̀```ل ب̀```وادر النج̀```اح والت̀```آلف

الثقاف̀``ة تعتب̀``ر . بالُمش̀``ترك الم̀``دني، بالق̀``انون، بالنظ̀``ام وك̀``ل متعلق̀``ات ھ̀``ذا التع̀``ايش البش̀``رية وال̀``وعي

ل```دى ھ```ذه ال```دول، عل```ى العدي```د م```ن المس```تويات؛ عل```ى مس```توى اAنم```اء ال```داخلي " الق```وة الناعم```ة"

م̀``ن خ̀``@ل ھ̀``ذه الق̀``وة م̀``ن المس̀``تطاع البرمج̀``ة للبش̀``ر، . وعل``ى مس̀``توى الص̀``يت واAش̀``ھار الخ̀``ارجي

ر الت̀``ي نري̀``دھا ف̀``ي مجتمعاتن̀``ا، ولن̀``ا م̀``ن خ̀``@ل المش̀``ھد الثق̀``افي تحقي̀``ق ق̀``وة بص̀``ْر مجموع̀``ة ا�فك̀``ا

̀``دم الش̀``عوب ع̀``ن أنفس̀``ھا  ̀``ث تق ̀``ف، نس̀``تطيع ص̀``ناعة الغ̀``د حي ̀``ة ناھض̀``ة نح̀``و مس̀``تقبل مختل اجتماعي

  . ا�فكار الجديدة والتصورات الجديدة لتقدم نفسھا بنفس مختلف
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ق̀``وى خفي̀``ة ل̀``بعض المجتمع̀``ات إل̀``ى وج̀``ود   )Joseph Nye( جوزي̀``ف ن̀``ايانتب̀``ه  ونب̀``ه  1990س̀``نة 

̀``ل ا�س̀``لحة وا*قتص̀``اديات الناجح̀``ة،  ̀``وى ا�خ̀``رى المباش̀``رة مث ̀``ى الق ̀``ة عل ̀``ل أھمي والسياس̀``ات، * تق

كق```وة ثقافي```ة تس```تطيع ا*مت```داد م```ن ال```داخل وإل```ى الخ```ارج  )soft power( "الق```وة الناعم```ة"وھ```ي 

̀``ام ̀``وعي وا*وع```ي الع ̀``ي ال ̀``دخول ف ̀``ة. "وال ̀``وة الناعم ̀``ذك"الق ̀``دده الم ور وأص̀``بح مت```داو* ، مفھ```وم ح

̀``ى  ̀``دول العظم ̀``دى ال ̀``ل والبرمج̀``ة ل ̀``ن أدوات العم ̀``ا أص̀``بح م ̀``ات، كم ̀``ي التس̀``عينيات وا�لفيني بش̀``دة ف

̀``ي ̀``اعي، ا*قتص̀``ادي، والسياس ̀``و ا*جتم ̀``و العل ̀``ة نح ̀``دول النامي ̀``اي. "وال ̀``ف ن ̀``ى " جوزي متحص̀``ل عل

..." عل̀```وماللجن̀```ة الث@ثي̀```ة، وا�كاديمي̀```ة ا�مريكي̀```ة للفن̀```ون وال" دكت̀```وراه ف̀```ي الفلس̀```فة وعض̀```و ف̀```ي 

جي````و سياس̀````ي، تقل̀````د مجموع````ة م̀````ن المناص̀````ب السياس̀````ية ف````ي اAدارة ا�مريكي̀````ة، ع̀````الم سياس̀````ة، 

" الطبيع````ة المتغي````رة للق````وة ا�مريكي````ة: مق````درة للق````وة"فيلس````وف، وأس````تاذ ج````امعي ، م````ن مؤلفات````ه 

  ". والقوة الناعمة"

̀``وة الناعم̀``ة"تحدي̀``دا يفض̀``ي مفھ̀``وم  ̀``" الق ̀``ة ومعنوي ̀``ة ق̀``وة روحي ة م̀``ن خ̀``@ل م̀``ا إل̀``ى أن يك̀``ون للدول

تجس``ده م``ن أفك``ار ومب``ادئ وأخ``@ق وم``ن خ``@ل ال``دعم ف``ي مج``ا*ت حق``وق اAنس``ان والبني``ة التحتي``ة 

̀``ن ̀``ة والف ̀``ل فاع̀``ل سياس̀``ي ". والثقاف ̀``ن قب ̀``ة العناص̀``ر المس̀``تعملة م ̀``وة الناعم ̀``ن أج̀``ل ... تش̀``تمل الق م

̀`ق مرا ̀`ة نظ̀`ره، وتحقي ̀`ي وجھ ̀`ى تبن ̀`ه عل ̀`ى فاع̀`ل آخ̀`ر بغ̀`رض حمل ̀`ر مباش̀`ر عل ̀`أثير بش̀`كل غي ̀`ه الت مي

إنھ̀```ا مجموع̀```ة ق̀```وى ناف̀```ذة تتس̀```لل إل̀```ى البني̀```ات، . دون الش̀```عور بالط̀```ابع اAجب̀```اري لھ̀```ذه الع@ق̀```ة

    1 ..."فنون وأنماط حياة وصور ذھنية: وتتمركز أساسا في المجال الثقافي

ف``ي حقيق``ة ا�م``ر اس``تدعينا ھ``ذا المفھ``وم لنعب``ر بالش``كل المباش``ر عل``ى اھمي``ات ا*نتب``اه إل``ى العوام``ل  

ھن``اك العدي``د م̀``ن . وم``دى أھميتھ``ا وتأثيراتھ``ا عل``ى المجتم``ع المحل̀``ي وعل``ى اAش``عاع ال``دوليالثقافي``ة 

̀``ا  ̀``ة فيھ̀``ا، ولك̀``ن إن أردن ̀``ة الت̀``ي نس̀``تطيع اس̀``تدعائھا ح̀``ول قواھ̀``ا الناعم̀``ة واس̀``تراتيجيات الثقاف ا�مثل

التأم̀``ل ف̀``ي التح̀``ول الم̀``ذھل م̀``ن النق̀``يض إل̀``ى النق̀``يض يج̀``ب لن̀``ا أن نس̀``تدعي المث̀``ال الملھ̀``م، وھ̀``ي 

̀``ة ̀``ة  الدول ̀``ة دكتاتوري ̀``ي تحول̀``ت ض̀``من اس̀``تراتيجيا فيھ̀``ا م̀``ن الھندس̀``ة والتفكي̀``ر، م̀``ن دول ̀``ة الت الياباني

̀```ينمائية، و ̀```داعات الس ̀```ة حاض̀```را باAب ̀```ة معروف ̀```ى دول ̀```كرية، إل ̀```ي"غاص̀```بة وعس ̀```ھير، " ا�نم الش

                                                           
  ، على موقع برق الرقمي  الثقافة والقوة الناعمة، حروب اBفكار في السياسة الخارجيةنزار الفراوي،   1

https://barq-rs.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-

%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-%d9%81/?fbclid=IwAR04z9owTP7-

NuB0r2VEQ544GXv9pSxR2TpaiogPKsEnJxXwTehnvgICzxM  
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̀```ذي أص̀```بح  ̀```افي ال ̀```ا الثق ̀```دي، وتاريخھ ̀```ة،  والمس̀```رح التقلي ̀```ارض اAبتكاري ̀```ديو، والمع ̀```اب الفي وألع

  ...حا*ته المحِدثة للسياحة وحتى مبدعي السينما في العالم ثروة، جاذبا في

̀`````ة  بع̀`````د حروبھ̀`````ا الطويل̀`````ة ونكس̀`````اتھا البش̀`````رية واتھامھ̀`````ا الع̀`````المي بالفاش̀`````ية والح̀`````دة والعدواني

̀``ة العس```كرية تحول```ت لتختل```ف بدرج```ة كبي```رة الياب```ان كان```ت مص```در الرع```ب ا[س```يوي، . واAمبريالي

̀```بب ور ̀```ة كان````ت الس ̀```ا الض````ارية والدامي ̀```لبحروبھ ̀```رية * يتص````ورھا العق ف````ي أي````ام . اء مآس````ي بش

أل̀``ف  400مع̀``دودة ولفق̀``دانھا جن̀``ديا واح̀``دا قام̀``ت الياب̀``ان بإب̀``ادة مدين̀``ة بأكملھ̀``ا وك̀``ان م̀``ن ض̀``حاياھا 

̀`ل  ̀`ا ك ̀`ي حروبھ ̀`ا لتس̀`تعمل ف ̀`ن حولھ ̀`ة آس̀`يوية م ̀`ة عش̀`ر دول ̀`ان ثماني ̀`ت الياب ̀`د احتل ̀`واطن ص̀`يني وق م

̀``ارات اAنس̀``انية ̀``ن دون ا*عتب ̀``: ا�س̀``لحة م ̀``وم أس̀``لحة حربي ̀``ت تق ̀``ا كان ̀``ى أنھ ̀``ة حت ̀``دمرة وكيميائي ة م

  . بحرق ا�راضي

̀``ع  ̀``المي اقتن ̀``ام والع ̀``ى درج̀``ة أن ال@وع̀``ي الع ̀``ا إل ̀``ا وخارجي ̀``ت س̀``يئة ج̀``دا، داخلي ̀``ان كان ص̀``ورة الياب

̀``اخت@ل  ̀``ى " الع̀``رق"ب ̀``انيين وإل ̀``ل ومت̀``وحش ليع̀``اني الياب ̀``اني ھ̀``و قات ̀``اني وك̀``أن ك̀``ل م̀``واطن ياب الياب

ن م``ن الجي``وش تحول``ت ھ``ذه الدول``ة إل``ى مش``روع جدي``د، بع``د من``ع الياب``ا. وق``ت قري``ب م``ن العنص``رية

̀``ا ̀``ة عنھ ̀``ار القديم ̀``ى مح̀``و ا�فك ̀``ل ص̀``ورتھا والس̀``عي إل ̀``م تس̀``تطع تج̀``اوز تحوي ̀``ي ل ̀``ا . فھ ̀``ل أنھ ولنق

 نجح̀```ت ف̀```ي ذل̀```ك لتتح̀```ول م̀```ن دول̀```ة عس̀```كرية حربي̀```ة بامتي̀```از دكتاتوري̀```ة إل̀```ى م̀```ا يع̀```رف الي̀```وم

ق العالي̀`````ة واAنس̀`````انية داعم̀`````ة بش̀`````دة إل̀`````ى ك̀`````ل الق̀`````يم البش̀`````رية وا�خ̀`````@ cool japon "1"ـب̀`````

وال````ديمقراطيات والفن````ون واAب````داع وك````ل الس````بل الق````ادرة عل````ى تحفي````ز الم````واطنين نح````و التنظ````يم 

  . والتحسين في تجربتھم الجياتية

ملي̀```ون س̀```اكن، وعل̀```ى مس̀```احة تع̀```ادل ض̀```عف مس̀```احة الدول̀```ة  125الي̀```وم الياب̀```ان، ھ̀```ي دول̀```ة ب̀```ـ 

دول̀```ة تمتل̀```ك ... الش̀```عبي والت̀```وازن المجتمع̀```ي التونس̀```ية تقريب̀```ا، ف̀```ي أبھ̀```ى ُحل̀```ْل النظ̀```ام والتع̀```ايش

ع````ددا م````ذھ@ م````ن المت````احف ودور الع````رض والمس````ارح والب````رامج الثقافي````ة المحلي````ة والخارجي````ة، 

̀`الم ̀`ة ح̀`ول الع ̀`ة لمش̀`اريع النھ̀`وض بالطفول ̀`ة . ممول ̀`ة العالمي ̀`وى النعام ̀`ين الق ̀`ن ب ̀`ة م ̀`وة ناعم ̀`ان ق الياب

مار ف̀```ي ال̀```وعي البش̀```ري قب̀```ل ال̀```وعي م̀```ن خ̀```@ل العم̀```ل الثق̀```افي، انطلق̀```ت م̀```ن ا*س̀```تث. ا�خ̀```رى

  . المعرفي والعلمي حتى

                                                           

1 Koichi Iwabuchi, Au-delà du « Cool Japan », la globalisation culturelle ;Dans ; Revue Critique 
internationale2008/1 (n° 38), France, Éditeur : Presses de Sciences Po,2008, pages 37 à 53 
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̀```ان  ̀```ت الياب ̀```ا حاول ̀```ع الماض̀```ي ثقافي ̀```ر ص̀```ورتھا والبح̀```ث ع̀```ن س̀```بيل للقط̀```ع م ̀```ى تغيي ̀```ل عل العم

̀``ديل ̀``ي الب ̀``ة لتبح```ث ف ̀``ا الحي ̀``ن قواھ ̀``د حرمانھ```ا م ̀``ك بع ̀``يا وذل ̀``ا وسياس ̀``ذ : واجتماعي وإل```ى  1947من

̀``ة لش̀``ن 2015ح̀``دود س̀``نة  ̀``ن تك̀``وين ج̀``يش أو التھيئ ̀``ن الح̀``روب، ح̀``ذرت م ̀``د الح̀``رب . ح̀``رب م بع

̀`ذه الدول``ة  ̀`ت ھ ̀`@ عس``كريا تحول ̀`ا عم ̀`ون لھ ̀`دمار ال``ذي عاش̀`ته وح̀`ذرھا م``ن أن يك ̀`ة وال ̀`ة الثاني العالمي

ص``وب الق̀``وى البديل̀``ة ووج``دت لھ̀``ا طريق̀``ا ينطل̀``ق ف``ي البداي̀``ة نح̀``و إع̀``ادة الثق``ة ل̀``دى ش̀``عبھا والعم̀``ل 

  .ھا وللعالمعلى تجاوز المحن اAنسانية المادية والنفسية لتغير صورتھا لذات

الثق```افي ق```ادر عل```ى التغيي```ر، والتغيي```ر بعم```ق وبش```دة، بطريق```ة ناعم```ة تس```تطيع برمج```ة " الس```@ح"

وع```ي أيض```ا، م```وطن الثق```ة والق```درة والع```ادة والتقالي```د وا�ص```ول @ا�ذھ```ان م```ن خ```@ل ال```وعي وال

̀``ات ̀``وق والواجب ̀``ة والحق ̀``وطن والمواطن ̀``ـ... وك̀``ل ا�فك̀``ار المس̀``تقرة ح̀``ول ال ̀``ال ل ̀``ي مق ̀``"ف د أحم̀``د عب

* يمك```ن �ي " أن```ه ھ```ذا ا�خي```ريق```ول " دور الثقاف```ة ف```ي البن```اء ا*جتم```اعي"تح```ت عن```وان" المل```ك

̀``ى تحقي```ق  ̀``ادرة عل ̀``ة الق ̀``ئ المؤسس```ات الثقافي ̀``ة، وينش ̀``ي الثقاف ̀``ن دون يس```تثمر ف ̀``عب أن يتط̀``ور م ش

     .1"التنمية الثقافية، جنبا إلى جنب مع التنمية ا*قتصادية وا*جتماعية

  :يا من الفراغ وإلى الفراغالمعاھد الفنية العل )4

̀``وج  ̀``ن والمنت ̀``ة الف ̀``اط، أولھ̀``ا ھ̀``ي م̀``دى أھمي ̀``د م̀``ن النق ̀``ى العدي ̀``ا اAش̀``ارة إل ̀``نص حاولن ̀``ة ھ̀``ذا ال طيل

̀```ة . الثق̀```افي للف̀```رد وللمجتم̀```ع ̀```اء الشخص̀```ية المجتمعي ̀```افعين ف̀```ي بن ̀```ا ن كي̀```ف للف̀```ن والثقاف̀```ة أن يكون

ري̀``دة، متح̀``ررة وخاص̀``ة والوطني̀``ة، وأن يبني̀``ا الف̀``رد حس̀``يا وعاطفي̀``ا ليك̀``ون ك̀``ل ش̀``خص ذو أفك̀``ار ف

  ... ومختلفة

ف``ي النقط``ة التالي``ة حاولن``ا اAش``ارة س``ريعا إل``ى إمكاني``ات ص``ناعة الجمھ``ور ومبدئي``ة التعل``يم والتربي``ة 

الفني```ة والھيكل̀```ة السياس̀```ية الموقن̀```ة بأھمي̀```ة الثقاف̀```ة، ض```مانا لحي̀```اة إبداعي̀```ة ثقافي̀```ة نامي̀```ة ومتنامي̀```ة، 

̀``ة ال ̀``ادئ المجتمعي ̀``ام وبالمب ̀``ذوق الع ̀``ة بال ̀``ة . حض̀``اريةمرتفع ̀``ة التربي ̀``ى أھمي ̀``ارة إل ̀``ا اAش ̀``ا حاولن كم

الفني̀``ة والمت̀``دخ@ت الق̀``ادرة عل̀``ى فع̀``ل ذال̀``ك بش̀``كل جي̀``د وحقيق̀``ي، تواص̀``لي م̀``ع المس̀``توى اAب̀``داعي 

مس``اھمة ف``ي ا*عت``راف بالفن``ان وزرع القناع``ة بأھمي``ة الف``ن ف``ي ال@وع``ي الع``ام، وايس``اًعا  . والفن``انين

                                                           
  ، موقع الب@غ، دور الثقافة في البناء المجتمعيأحمد عبد المالك،   1

https://www.balagh.com/article/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A?fbclid=IwAR2tP4

ySeK3BXqNUrxLTj72CUaCSMI6UCKxP-xiChZgAQoDBolQSPq1STKg  
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اس̀````تقينا ذل̀````ك م̀````ن المث̀````ال (ه ولجمھ̀````وره وت̀````أثيره لفض̀````اءات الفن̀````ان، وترويج̀````ا �عمال̀````ه وج̀````دوا

  ).الفرنسي

̀``ول،   ̀``ر والتح ̀``ى التغيي ̀``ادرة عل ̀``ة الق ̀``درة السياس̀``ية للثقاف ̀``دى الق ̀``ار م ̀``ا إظھ ̀``ة حاولن ̀``ي النقط̀``ة الثالث ف

̀```ي  ̀```تمعن ف ̀```ن الھندس̀```ة وال ̀```ا م ̀```دة فيھ ̀```رامج مفتوح̀```ة لس̀```نوات عدي ̀```ة ب ̀```ة المتقدم ̀```ف أن ل}نظم وكي

̀``ة المتص̀`` ̀``ات ا*قتص̀``ادية وا*جتماعي ̀``ةالممكن ̀``ي الثقاف ̀``ة والص̀``ناعة ف ̀``تدعينا . لة بالص̀``ورة الثقافي واس

̀``وم  ̀``ك مفھ ̀``ي ذل ̀``ة"ف ̀``وة الناعم ̀``تنتج ". الق ̀``دئي وأساس̀``ي لنس ̀``وم بش̀``كل مب ̀``ذا المفھ ̀``رحنا مفاص̀``ل ھ ش

اAمكاني``ات الت``ي ل``م نص``ل بع``د ف``ي مجتمعن``ا العرب``ي إل``ى النظ``ر إليھ``ا والتفكي``ر فيھ``ا ب``تمعن، ونح``ن 

وي الص```فحات والتح```ول العمي```ق، تح```و* ثقافي```ا نحت```اج، أو نح```ن ف```ي أم```س الحاج```ة ربم```ا إل```ى ط```

  . نابضا

̀`ا  ̀`ه وم ̀`ا نح̀`ن في ̀`ين م ̀`ارن م̀`ن خ̀`@ل م̀`ا ناقش̀`ناه الص̀`ورة ب ̀`اط جھزناھ̀`ا لنفك̀`ر فيھ̀`ا، ولنق ك̀`ل ھ̀`ذه النق

  . يجب أن نكون عليه من قناعة شاسعة وواسعة حول ا�ھمية الفعلية للعمل الثقافي المتنوع

̀`ل المض̀`ني  ̀`ذه النقط̀`ة، س̀`نتحدث ع̀`ن العم ̀`ي ھ ̀`اف ̀`ة العلي ̀`د الفني ̀`ه المعاھ ̀`وم ب ̀`ي ش``تات . ال``ذي تق ̀`ي ف ھ

م̀``ع الواق̀``ع وم̀``ع المح̀``يط، وحت̀``ى م̀``ع وزارة الثقاف̀``ة، الت̀``ي ت̀``تملص بش̀``كل واض̀``ح م̀``ن ك̀``ل الع@ق̀``ات 

تأخ```ذ . والمس```ؤوليات وك```أن خريج```ي ھ```ذه المعاھ```د ھ```م عال```ة ُمرتَقب```ة عل```ى أكتافھ```ا، ومتھم```ة بھ```م

م̀```ن (دي̀```دة م̀```ن دون تك̀```وين أول̀```ي ومب̀```دئي أغل̀```ب ھ̀```ذه المعاھ̀```د، م̀```ع أح@مھ̀```ا الكبي̀```رة، أجي̀```ا* ج

  . إلى فراغ جديد"فنانين"، وتصنع )فراغ

̀`ية  ̀`ة أساس ̀`ارف فني ̀`ع مع ̀`م أي ح̀`ا*ت تواص̀`ل م ̀`ن لھ ̀`م يك ̀`ا ل ̀`ة العلي ̀`د الفني ̀`ى المعاھ ̀`ادمين إل ̀`ة الق الطلب

وإن وج````دت فھ````ي خاص````ة ) ونح````ن نعل````م الح````ال ح````ول الفن````ون ف````ي الم````دارس والمعاھ````د(معين````ة 

نتح````دث ع````ن م````دارس الموس````يقى الوطني````ة الغي````ر مت````وفرة ف````ي ك````ل . بجغرافي````ات وطني````ة معين````ة

الت̀``ي ت̀``درس ف̀``ي جف̀``اء مح̀``يط بھ̀``ا، م̀``ن معلم̀``ي م̀``دارس ھ̀``م ل̀``م " التربي̀``ة التش̀``كيلية"الو*ي̀``ات، ع̀``ن 

يتلق̀```وا التك̀```وين الفن̀```ي والتعبي̀```ري المناس̀```ب، وأس̀```اتذة معاھ̀```د مح̀```اطين باتھام̀```ات اجتماعي̀```ة علني̀```ة 

   . وخفية بعدم جدوى ما يقدمونه لت@مذتھم

̀``ال ل}س̀``تاذة  ̀``دة الغض̀``بان"ف̀``ي مق ̀``وان"مفي ̀``دة المغ̀``رب، تح̀``ت عن الفنpppون داخpppل منظومpppة : "، بجري

ق̀``دمت الم̀``ذكورة تص̀``ورا للمش̀``اكل  1"تعpppدد المسpppارات وانسpppداد اtفpppاق: التعلpppيم العpppالي فpppي تpppونس
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ف̀``ي أكث̀``ر م̀``ن نقط̀``ة؛ أھمھ̀``ا التوجي̀``ه الج̀``امعي وآلي̀``ة الف̀``رز وأيض̀``ا  المتعلق̀``ة بالمعاھ̀``د الفني̀``ة العلي̀``ا،

لمنت```وج الحاص```ل؛ م```ن خريج```ي ھ```ذه المعاھ```د ون```وعيتھم، ل```تُحّملھم نوع```ا م```ن أن```واع المس```ؤولية، ا

. حي``ث أنھ``ا ت``راھم غي``ر ق``ادرين عل``ى النھ``وض بقط``اعھم والتحي``ز بجدي``ة *نتم``ائھم المعرف``ي الجدي``د

̀```ر  ̀```ة غي ̀```افي أو بطريق ̀```ل الثق ̀```ي الفع ̀```ة مباش̀```رة ف ̀```ة المتدخل ̀```ت المس̀```ؤولية للھياك̀```ل الثقافي كم̀```ا حمل

    .مباشرة

إل̀```ى أن  -وھ̀```ي أس̀```تاذة محاض̀```رة ف̀```ي عل̀```وم وتقني̀```ات الفن̀```ون، جامع̀```ة قرط̀```اج -أش̀```ارت ا�س̀```تاذة

حي``ث أن الطلب``ة الق``ادمين إل``ى . اAش``كال ا�ساس``ي برأيھ``ا ھ``و الف``رز الحاص``ل ف``ي التوجي``ه الج``امعي

̀```يقى، والس````ينما  ̀```رح والموس ̀```ل الرس````م والمس ̀```ا، مث ̀```ون بأنواعھ ̀```ا المختص̀```ة ف````ي الفن ̀```د العلي المعاھ

  . ھم غير مؤھلين، و* يكتسبون النفحات ال@زمة للولوج إلى عالم الفن. ..وغيرھا

̀````ة"أش̀````ارت إل̀````ى التوجي̀````ه الج̀````امعي وتعامل̀````ه م̀````ع ھ̀````ذه الم̀````واد أو ا*ختصاص̀````ات  ، إذ أن "بدوني

الترتي```ب ا*ختي```اري حس```ب أع```داد الباكالوري```ا يجع```ل التوج```ه العلم```ي ف```ي مرات```ب ص```عبة ويجع```ل 

̀`اح ل} ̀`ي إط̀`ار مت ̀`ة ف ̀`د الفني ̀`دد، وتمص``ا المعاھ ̀`ا للع ̀`ه ابت@ع ̀`را واعتبرت ̀`ه خطي ̀`ا اعتبرت ̀`ذا م ̀`ب، وھ غل

  . لبوادر النوعية 

̀``ول ̀``ي تق ̀``ى ": ھ ̀``ل بالض̀``رورة عل ̀``رة * تحي ̀``ذه الكث ̀``إن ھ ̀``ا، ف ̀``اثر كّم ̀``ون تتك ̀``م أن مؤسس̀``ات الفن رغ

تثم``ين المس``ارات و* ھ``ي دلي̀``ل عل``ى إقب``ال الطلب̀``ة والت@مي``ذ الن``اجحين ف̀``ي الباكالوري``ا، لكنّھ``ا تش̀``ير 

̀``ا الي̀``وم، وھ̀``و توجي̀``ه الت@مي̀``ذ المتحص̀``لين عل̀``ى النت̀``ائج إل̀``ى ش̀``يء خط ي̀``ر ك̀``ان خفي̀``ا، وأص̀``بح جليّ

وإن ھ̀``ذا التوج̀``ه أص̀``بح قاع̀``دة ف̀``ي ب@دن̀``ا وھ̀``و أم̀``ر خطي̀``ر نفھ̀``م . الض̀``عيفة إل̀``ى اختصاص̀``ات فني̀``ة

̀```ون، و* تثمنھ````ا  ̀```ر الفن ̀```ا وتحقّ ̀```وم والتكنولوجي ̀```ة للعل ̀```نح أولوي ̀```ه تم ̀```ايير التوجي ̀```ه أن مع ̀```ن خ@ل م

ا�س̀``تاذة  وت̀``رى 1".ات ا*ختي̀``ار والتوجي̀``ه م̀``ع تمك̀``ين ك̀``ل م̀``ن يطلبھ̀``ا منھ̀``اوتض̀``عھا ف̀``ي أخ̀``ر خان̀``

ل̀``م ) أغلبھ̀``ا أو بنس̀``بة ملحوظ̀``ة منھ̀``ا(�ن ا�جي̀``ال الجدي̀``دة ، أن لھ̀``ذا الس̀``كب الكّم̀``ي ت̀``داعيات *حق̀``ة

                                                                                                                                                                                   
https://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-
%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/50309-
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82?fbclid=Iw
AR2Cp-qJr319qdSsY8EfVo144VQwPsUOTAdVdYlLve3C8SRHlwIZp-6CAZI  
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ل̀``م يك̀``ن أم̀``امھم  .ت̀``ذھب للدراس̀``ة ف̀``ي ھ̀``ذه المعاھ̀``د إ* للخ̀``روج م̀``ن م̀``أزق ا*ختي̀``ار بع̀``د الباكالوري̀``ا

ھ̀``ذا يع̀``اني الوس̀``ط م̀``ن فت̀``ور ف̀``ي النوعي̀``ة، ومش̀``اكل ض̀``خامة الع̀``دد، ال̀``ذي يس̀``اھم ل. خي̀``ارات عدي̀``دة

  .في إضعاف عملية التدريس، والنزول بالمستويات، لتتبع المتاح في صفوف الطلبة

̀``وجھھم المھن̀``ي  ̀``ر ت ̀``ا تغي م̀``ن : أيض̀``ا ت@ح̀``ظ الم̀``ذكورة أن خريج̀``ي ھ̀``ذه المعاھ̀``د، م̀``ن الس̀``ھل *حق

ھ̀``ذه ا*عتب̀``ارات أثّ̀``رت ": تق̀``ول. ي الش̀``أن الفن̀``ي والثق̀``افيالس̀``ھل ل̀``ديھم التخل̀``ي ع̀``ن نواي̀``ا عملھ̀``م ف̀``

كثي̀``را ف̀``ي م̀``آل ھ̀``ؤ*ء الطلب̀``ة وف̀``ي آف̀``اق تش̀``غيلھم، فبعض̀``ھم بع̀``د تخرج̀``ه يعي̀``د الترس̀``يم ف̀``ي تك̀``وين 

̀`أجر  ̀`ل ب ̀`د ع̀`ن اختصاص̀`ه، وبع̀`ض آخ̀`ر يقب ̀`ل بعم̀`ل بعي ̀`ا ع̀`ن حظ̀`وظ للعم̀`ل وبعض̀`ھم يقب ̀`د بحث جدي

̀`````ة المتحص̀`````ل عل ̀`````ة بقيم̀`````ة الش̀`````ھادة العلمي ̀`````ا (يھ̀`````ا ض̀`````عيف مقارن إج̀`````ازة أو ماجس̀`````تير، وأحيان

  1".)دكتوراه

̀``ال ا�س̀``تاذة  ̀``دة الغض̀``بان"مق ̀``ة، بك̀``ل م̀``ا يح̀``يط " مفي ش̀``افي وواف̀``ي، ربم̀``ا م̀``ن حي̀``ث المش̀``اكل الحي

بالعملي̀``ة التعليمي̀``ة ف̀``ي المعاھ̀``د العلي̀``ا؛ ف̀``ي حال̀``ة المنش̀``آت الجامعي̀``ة، والتوجي̀``ه الج̀``امعي، والنك̀``ران 

̀`اعي والسياس``ي �ھمي``ة الف``ن والعم``ل الث ̀`ل ا�س``تاذة . ق``افياAجتم  -وھ``ي ف``ي حال``ة الش``كوى ھ``ذه-تُحّم

̀``يط، وأبن```اء القط̀``اع، والھياك```ل الحكومي```ة  ̀``ي ذل```ك الطلب```ة، والمح ̀``ؤولية لك```ل ا�ط̀``راف، بم```ا ف المس

̀```ن والمجتم̀```ع، بالسياس̀```ة  ̀```ين الف ̀```ة ب الھش̀```ة الداعم̀```ة، ع̀```ن وع̀```ي أو م̀```ن دون وع̀```ي، لھ̀```ذه القطيع

لثقاف̀```ة أن تك̀```ون علي̀```ه، وم̀```ا أھمي̀```ة م̀```ن أي ھ̀```دف لiص̀```@ح، أو البح̀```ث ف̀```ي م̀```ا يج̀```ب ل المفرغ```ة

  . الثقافة وجدواھا

̀``ه  ̀``ت علي ̀``ا أت ̀``دة"ك̀``ل م ̀``ر مباش̀``ر "مفي ̀``رح بش̀``كل غي ̀``ي منتھ̀``ى الص̀``حة، ولك̀``ن ا�س̀``تاذة تقت ، ھ̀``و ف

̀`ر ̀`ا ع̀`ن الج̀`ودة أكث ̀`الفن، بحث ̀`ين ب ̀`ة، وحص̀`ر المھتم ̀`ي ع̀`الم الثقاف ̀`ر ف ̀`ا نقترح̀`ه نح̀`ن . التص̀`فية أكث وم

̀``ي اھتمام̀``ات المجتم̀`` ̀``داع الجمھ̀``ور ھ̀``و أم̀``ر آخ̀``ر، وھ̀``و اAيس̀``اع ف ̀``ى إب ̀``ن، والعم̀``ل عل ع ح̀``ول الف

̀``م والتأم̀``ل ( ̀``د والحل ̀``ادر عل̀``ى النق ̀``ة ق ، )ص̀``ناعة جمھ̀``ور ع̀``ريض مھ̀``تم ومنخ̀``رط ف̀``ي الحي̀``اة الثقافي

̀``افي  ̀``ل الثق ̀``ن والعم ̀``ة ح̀``ول الف ̀``رة مختلف ̀``زرع فك ̀``ن الج̀``ذور ل ̀``ود . وا*نط̀``@ق م ̀``ا س̀``يكون وج وقتھ

ن̀``ان متناغم̀``ا م̀``ع مح̀``يط أوس̀``ع، في̀``ه ليك̀``ون الف. الفن̀``انين أم̀``را محب̀``ذا، في̀``ه م̀``ن ا*حت̀``رام وا*عت̀``راف

بھ̀``ذا الش̀``كل س̀``تظھر النوعي̀``ات، وتظھ̀``ر المقارن̀``ة، . الطل̀``ب عل̀``ى الفن̀``ون وك̀``ل م̀``ا ھ̀``و إب̀``داع ثق̀``افي

̀```بقة،  ̀```ة مس ̀```ات نوعي ̀```ى إلزام ̀```ل عل ̀```ن دون حص̀```ر أو العم ̀```ة م ̀```ة طبيعي ̀```ور بطريق وستتحس̀```ن ا�م
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ق̀``ة ف̀``ي م̀``ا تفعل̀``ه، وم̀``ا لتتموق̀``ع المعاھ̀``د الفني̀``ة العلي̀``ا بش̀``كل م̀``ريح وفاع̀``ل ف̀``ي المجتم̀``ع، مكتس̀``بةً الث

  . تنتجه من أجيال، لترفع من سقف أھدافھا في اختيار طلبتھا وبناء معارفھم

أمامن̀```ا عم̀```ل كثي̀```ر ف̀```ي ھ̀```ذا ا*تج̀```اه، وبھ̀```ذا س̀```يكون المب̀```دع والمثق̀```ف ف̀```ي المعاھ̀```د، والكلي̀```ات، 

والبرمجي̀``````ات، ا�كث̀``````ر ... والمؤسس``````ات، والمت̀``````احف، ودور الع``````رض، والبل̀``````ديات، والملتقي``````ات

س```يجد الفن```ان عم```@، وس```يجد مس```احات مريح```ة ك```ي ينخ```رط ف```ي محيط```ه . كم```ا وع```دداوا�حس```ن 

التربي̀``ة عل̀``ى "وب̀``ـ" الق̀``وى الناعم̀``ة"ل̀``ن نس̀``تطيع ذل̀``ك إ* ب̀``اAرادة السياس̀``ية، الواعي̀``ة ب̀``ـ. وي̀``أثر في̀``ه

̀``ة ̀``ا، بش̀``عوب " المواطن ̀``ة اجتماعي ̀``دول المتوازن ̀``ى مص̀``اف ال ̀``م إل ̀``ع بھ ̀``ا، لنرتف ̀``ة أجيالن ̀``ز نوعي لتعزي

  .  التعايش وجدوى العمل ل@زدھاريم الحية ومبادئ تم} أذھانھم الق

  :المراجع 

  ، موقع الب@غ، دور الثقافة في البناء المجتمعي،  )أحمد(عبد المالك  -
https://www.balagh.com/article/%D8%AF%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A?fbclid=I
wAR2tP4ySeK3BXqNUrxLTj72CUaCSMI6UCKxP-xiChZgAQoDBolQSPq1STKg  

 ، على موقع برق الرقمي الثقافة والقوة الناعمة، حروب اBفكار في السياسة الخارجية،  )نزار(الفراوي  -
   

https://barq-rs.com/%d8%a7%d9%84%d8%ab%d9%82%d8%a7%d9%81%d8%a9-
%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%88%d8%a9-
%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a9-
%d8%ad%d8%b1%d9%88%d8%a8-
%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%81%d9%83%d8%a7%d8%b1-
%d9%81/?fbclid=IwAR04z9owTP7-
NuB0r2VEQ544GXv9pSxR2TpaiogPKsEnJxXwTehnvgICzxM  

   جريدة المغرب الرقميةتعــدد المسارات وانسداد اtفــــاق، : الفنون داخل منظومة التعليم العالي في تونس ، )مفيدة(الغضبان   - 
-://ar.lemaghreb.tn/%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7https

-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%A1/item/50309
%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-
%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-
%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-
%D8%AA%D8%B9%D9%80%D9%80%D8%AF%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-
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%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%81%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A7%D9%82?f
bclid=IwAR2Cp-qJr319qdSsY8EfVo144VQwPsUOTAdVdYlLve3C8SRHlwIZp-6CAZI  

 -Agnés froissac, 6raisons pour lesquelles l’Art nous fait du bien,  
https://www.kazoart.com/blog/6-raisons-art-
bien/?fbclid=IwAR2_3018XKueDwgytLUc7MUM0QNCGlcmliHcveTfKRdPWCmfyQJbb1KbMhs 

  

Didier Du Blé, Quel rôle a l’art dans une société ?-   
 https://www.actu-juridique.fr/culture/quel-role-a-lart-dans-une-
societe/?fbclid=IwAR0C8YZrJ2S0hUJnDYiG-ivzgK4C4sVBJN9pmAXj_IzoMXUvLWSr-iFKQ84  

-Koichi Iwabuchi, Au-delà du « Cool Japan », la globalisation culturelle ; Dans; Revue Critique 

internationale2008/1 (n° 38), France, Éditeur : Presses de Sciences Po ,2008. 

  الموقع الرسمي لوزارة التعليم الفرنسية  -

https://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Education-artistique-et-culturelle/Plan-
national/Enseignement-de-l-histoire-des-
arts?fbclid=IwAR2Vjz2aCk3YGxShgeTLxZt_Xu_1VjG2AxwNi3prh8cVnIuhjzgUsYblRs0  
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  :المحور الثالث

  هاتورھان الجامعي في الفنون التكوينفي تشخيص 
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  الوظيفي واaغتراب ترغيبالتكوين الفني في المؤسسات الجامعية بين ال

  ودور ضمان الجودة في التعليم العالي في تونس

  في النھوض بالتكوين في اaختصاصات الفنية

                                                                                                             

  12إيمان الّصامت  .د                                                                                               

 : مقدمة البحث

كوين في ا*ختصاصات الفنية يحيلنا  إلى البحث إن مساءلة ا*نفتاحات التّقنية والمعرفية التي يوفرھا الت

مجال لخلق وتطوير واقع  إبداعي يقتدي بالتكوين الفني ويناصره ويسعى إلى الرقي بمختلف عن 

اھتماماتنا  دائرة الھياكل المشرفة عليه وانفتاحه عليھا،   وذلك من خ@ل توسيع من مجا*ته وإلى تقريبه

لفني وا*نخراط فعليا في المشھد ا�كاديمي والفني الراھن باعتباره مكونا تدخل اال مجا*ت وتطوير الفنية

أساسيا من مكونات اAبداع الثقافي والفني الوطني في إطار مقاربة تكوينية بين التنظير والممارسة 

تعطي للتكوين الفني قيمته وأحقية وجوده  إبداعيةوع@قتھما بمدى أھلية فضاء المؤسسة، ضمن رؤية 

سبيل *ستحداث قيم كلمجتمع وتؤكد دوره التثقيفي والتكويني في إثراء المشھد الثقافي المعاصر في ا

جمالية جديدة ترقى بالفن إلى مستوى ا*ندماج الفعلي مع متطلبات الحياة اليومية والعملية، لنبحث ضمن 

نستشرف من خ@له  ما تعايشه مؤسسات التعليم العالي في تونس المختصة في التكوين الفني عن مجال

  .واقع ا�زمة ومتطلبات تجاوزھا خاصة بالنسبة لمؤسسات المناطق الداخلية

حيث تعاني أغلب مؤسسات التكوين الفني من عدة نواقص تكوينية ولوجيستية مّما ينفّر الطلبة ويحبط 

ويضيع بة ل@شتغال فيھا، فتضعف الرغ اAقبالعزائم ا�ساتذة المختصين على التكوين أو حتى على 

 واقع لتضعنا ھذه الظروف أمام نوع من الغربة بما ھي  .ھدف الولوج في ماھية وجوھر المتعة الفنية

 أن مبدعة تريد ذاتاً  بوصفه المكون أو المتكون بين موروث انفصام فثمة  اليوم، الفنان وجود في رمتجذّ 

وواقعا مغايرا للمنشود،  ھذه  وعاظروف المؤسسة والتكوين باعتباره موض وبين تحقق ذاتھا، وأن تكون

بين الفنان والھياكل اAدارية  العضوية الع@قة في وانھيارات لتصدعات انعكاس ھي بدورھا الغربة

  . المقننة لمسار التكوين داخل معاھد التكوين الفني وخاصة في الجامعات الداخلية

                                                           
    .تونس ،جامعة جندوبة، بالمعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف ةمساعد ةأستاذ :امتإيمان الصّ   1
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قتصادية والتنموية ، أم ھي با�ساس إشكالية فھل يعود ذلك إلى اقتدائنا بفن * ينتمي إلى سلك الدائرة ا*

تواجدنا وانتمائنا لنظام مؤسساتي غير متكافئ، أم ھو تراجع التطور الفكري والمؤھ@ت الفنية في 

  مجتمعاتنا ؟ 

إذا وضعنا كل حدث في إطاره المكاني والزماني سنجد أن واقع الفنون المعاصرة في العالم العربي وفي 

د جديد يناضل من أجل تحقيق وجوده وتفعيل دوره التحرري في بلد مازال تونس خصوصا ھو مولو

فالفن المعاصر اليوم ھو فن غارق في البحث عن الھوية وفي . يصارع البحث في مفھوم الديمقراطية

الدفاع عنھا وفي إيجاد سبيل تتجلى من خ@له الفردية الذاتية وسط نظام عالمي غير متكافئ * على 

دي وا*قتصادي و* حتى على المستوى الفكري، خاصة إذا تعاملنا مع ا�فكار على اعتبار المستوى الما

أنھا تطور مسار تاريخي * يقيم بدرجات الذكاء بقدر ما يتعامل مع التجارب وا�بحاث التي تثري ھذه 

  .ا�فكار

التميز وعن   في ظل سعي مؤسسات التعليم العالي في السنوات ا�خيرة لتشخيص واقعھا بحثا عنو

خ@ل اعتماد ضمان ضمان الجودة يمكن للتكوين الفني أن يجد أرضيات اص@ح وتواصل وذلك من 

الجودة وإتباعھا كوسيلة وكمنھج، بل كفلسفة حتمية وكعملية منظمة للتفّحص النوعي تقتضي التأكد من 

  .وفاء المؤسسة التعليمية للمعايير والظروف التكوينية

aطار المن: أو	ھجي للبحثا:  

  : إشكالية البحث -1

رغيب والدافعية للفعل وا*نجاز تبين ال تتناول ھذه الدراسة أزمة التكوين الفني في المؤسسات الجامعية

وبين الشعور بالتھميش وا*غتراب وإلى أي مدى يساھم نظام ضمان الجودة في التعليم العالي في 

  .النھوض بالتكوين في ا*ختصاصات الفنية

  : ضيّات البحثفر -2

داخل منظومة التعليم ما ھي مكانة الفنون : انطلق ھذا البحث من مجموعة من ا�سئلة والفرضياّت وھي

مميزات التكوين الفني؟ كيف تساھم الرغبة في الرقي بالتكوين الفني وما ھو تأثيرھا على  العالي؟ ما ھي

ر المكون با*غتراب الوظيفي داخل منظومة دافعية ا*نجاز والتكوين؟ ما ھي العوامل المساھمة في شعو

ھي مقومات ومتغيرات  نظام ضمان الجودة في التعليم العالي و إلى أي مدى يمكن أن  التعليم العالي؟ ما

  يساھم في النھوض بالتكوين في ا*ختصاصات الفنية؟ 
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  : أھداف البحث -3

م العالي والبحث في خصائصه ومتطلباته التطرق إلى ماھية التكوين الفني ومكانته داخل منظومة التعلي

ا�كاديمية واللوجيستية  من خ@ل طرح المفارقة المفاھيمية بين الترغيب في الفن وبين العوامل 

المساھمة في الشعور با*غتراب خاصة بالنسبة ل}ساتذة في ظل صعوبة ظروف التكوين ومن ثمة 

دوره من خ@ل التجديدات واAص@حات التي يدعو التطرق إلى نظام ضمان الجودة في التعليم العالي و

  .إليھا في النھوض بالتكوين في ا*ختصاصات الفنية

  :حدود البحث -5

تتمثّل حدود البحث زمنيّا في ا*نتساب إلى الراھن والمعاصر من خ@ل الرجوع إلى واقع مؤسسات 

  .التعليم العالي المختصة في التكوين الفني في الجامعات التونسية 

  :منھج البحث -8

اعتمد البحث على المنھج التّحليلي الوصفي في دراسة خصوصية التكوين الفني في مؤسسات التعليم 

العالي التابعة للجامعة التونسية وخاصة منھا الجامعات الداخلية كواقع مشترك دون طرح مقارنات مع 

  . ن الجودة كرھان لتجاوز ا�زماتاستعراض مختلف متطلبات ضما

  :جسد البحث: ياثان

  ...في ماھية الجامعة )1

يقدم ھذا البحث تطلعا إلى المستقبل، مستقبل تجربة التكوين ا�كاديمي الفني  في ضوء ما يتغير من 

في ظل كل ھذه التأثيرات ... معارف وتقنيات وظروف، من مكان وزمان وذاكرة، من حقيقة وثقافة وواقع

م إلى لغة فنية بأسلوب معاصر يتوغل في معطيات الراھن تحتاج ا�سس الفكرية والمعرفية �ن تترج

فنحن ھنا بصدد محاولة فھم ھذه التجربة التكوينية التي * تكتفي . ويتعايش مع ظروفه ويسعى لتعديلھا

بمجرد تفسير ذاتھا، باعتبار أن فھم المسار الوظيفي للتكوين الفني يدعو دائما إلى ضرورة المعايشة أكثر 

ھذه المعايشة كان لھا أثر في . النظريات والتحاليل الوھمية التي * تمت إلى الواقع بصلةمن ا*ھتمام ب

التي تسعى إليھا الجامعة  اAص@حيةبناء مسار ھذا البحث وفي التطلع إلى مختلف المتغيرات والنوايا 

اب مقاييس بتدني ظروف الدراسة والحياة الجامعية، وغي"التونسية خاصة في ظل تقييمھا الذي يقر 

  .1"الجودة في التكوين والتأطير

                                                           
  . 5- 4. ص،  2015، ، تونس 2025 - 2015، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصLح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  1
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إ* أن البحث في مقومات ومستلزمات ھذا التكوين  يقترن بتفكير مرتبط بالمفاھيم العامة المتعلقة أساسا   

بماھية الجامعة ذاتھا باعتبارھا كيانا أساسيا للتكوين ا�كاديمي ، ففضاء الجامعة ھو فضاء م@زم 

تقتضي ھذه الجامعة أن "حيث . تعليمي أو انتمائي أو تقني أو مفاھيمي للتكوين الفني سواء كمنطلق

تتعرف على ذاتھا داخل حرية مشروطة للمساءلة وا*قتراح فض@ عن الحرية ا�كاديمية، وأن تعبر 

فھي الصرح ا�ساسي لتكوين شخصية  1"ع@نية عن كل ما يتطلبه البحث  والمعرفة والفكرة والحقيقة

  .ية ونحت كيانه البحثي واAبداعيالفنان  بكل حر

لكن مشكلة الحرية في  والجماعية،فالتكوين الجامعي ھو ركيزة أساسية من ركائز تشكل المعرفة الفردية 

حيث طرح كانط في . ا*ختصاصات الفنية ھي الركن ا�ساسي لمسألة الصراع الوجودي داخل الجامعة

ة بين مثل ھذه المفارقات الحاصلالعلمي، ومدى تأثير  في البحث  حريةمسألة ال 2كتابه صراع الكليات

وخاصة بين ا*ختصاصات الفلسفية الفكرية وبين ا*ختصاصات العلمية، القائمة على الكليات، 

 وكلية العليا الكليات مجموع تعارض بين "صراعات ايديولوجية وأفكار تحررية حيث اعتبر أن ھناك 

 حين في العلمي، الميدان في كاملة بحرية تتمتع، أن يجب ا�قل على أو تتمتع، ا�خيرة ھذه �ن الفلسفة،

 لھا المسموح والعلوم لھا، المقررة القواعد عن تنحرف أن لھا مصّرح غير ا�خرى الكليات أن

دافع كانط عن الحرية في الجامعة معتبرا أن العقل ھو  .3"الكليات بين الصراع منشأ ھو وھذا .بتدريسھا

 عن البحث في الجامعات ودور ا�كاديمية الحريات مشكلة بذلك واضًعا"ة لھذه الحرية  ا�داة الضامن

كمنطلق أساسي �فكاره التحررية داخل متطلبات التكوين الجامعي وھي مسائل مطروحة في  4"الحقيقة

ھة  إشكالياتنا التكوينية اليوم خاصة بالرجوع إلى الجدل الحاصل بين الحرية الفنية والبحثية من ج

  .وا*لتزام المؤسساتي واAداري من جھة أخرى

التفكير في ر ل}ھمية الوجودية لحضور الجامعة في الدولة والمجتمع ولضرورة كما تطرق ھيدغ

ضمن طرح ميتافيزيقي تعامل من خ@له مع الجامعة  وضعية الجامعة باعتبارھا سياقا حياتيا للفلسفة

لم يسع أن يقف على ماھية الجامعة "حيث أنه  وماھيتھايتناول فيه عمق الجامعة كموضوع فلسفي 

بدراسة أحوال واقعھا أو حتى تاريخھا، بل فضل الوقوف على الجامعة بالتساؤل عن كلية وجود 

غير  أن السؤال عن الموجود * يلبث أن يتحول إلى سؤال عن الزمن .. الموجود وإدامة النظر فيه 

                                                           
، ترجمة وتقديم عز استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون واaختLف والترجمة واللغة، جاك دريدا  1

  .104.ص ،2013 ،أفريقيا الشرق ،المغرب الدين الخطابي،
2 Emmanuel Kant, Le conflit des Facultés en trois sections, 1798. Traduction avec une Introduction et des 
notes, par Jean Gibelin , Bibliothèque des Textes Philosophiques, 1938. 

3
  .89 .ص،  2020 ،مؤسسة ھنداوي في الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة،): الجزء الثاني(دراسات فلسفية ، حسن حنفي  

  . 79.ص ،نفس المرجع  4
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تبار ھذه المقومات أعراضا خارجة عن ذات الجامعة، بل بوصفھا واAضافة والفعل وا*نفعال، * باع

وباعتبارھا جزءا أساسيا من ھذا الوجود التكويني وضرورة  1"من جملة المقومات الذاتية للجامعة 

فالتكوين في الجامعة  ليس مجرد مجال علمي معرفي بقدر حياتية للمكون الثقافي داخل مؤسسة الدولة، 

  .لحياة والكيان والوجود الذاتي وا*جتماعيما ھو مجال لتشكل ا

فوجود الجامعة * يقتصر على مجرد التناول الروتيني للمسائل المالية والتربوية واAدارية بقدر ما 

يخوض بنا ضمن مسار تساؤلي  يتجاوز التسيير نحو أصل ھذا الوجود ذاته،  �ننا قبل أن نسير يجب أن 

رته لنعرف ما الذي نفعله داخل ھذه الجامعة وما الذي يفعله  نحدد سيرورة مسارنا ومآله وصيرو

تكون الجامعة موضوعا للتأمل الفلسفي  تصبح أداة لiثبات الذاتي  "التكوين فينا ذاتا وكيانا، فعندما 

)auto-affirmation(  والذي * يتحقق إ* إذا مارس الجامعيون تأم@ ذاتيا)auto-médiation(  وتعريفا

  .2"مفتاح المناولة الھيدغيرية لموضوع الجامعة ) auto( ھكذا يصبح الذاتي.  )auto-définition(ذاتيا 

فالجامعة بالنسبة لھيدغير ليست مجرد أداة للتكوين العلمي والمعرفي أو للتأھيل المھني والحرفي بقدر ما 

ر منھا سياسية تتجاوز وھي مقاربة وجودية أكث 3"با�ساس أداة لتكوين وتھييئ قادة الشعب وحماته"ھي 

ماھية الجامعة والوجود الروحي للشعب "الطرح القومي الضيق نحو جوھرية العلم وراھنيته باعتبار أن 

  .4"يلتقيان عند العلم

ھذه المقاربة تناولھا أيضا جاك داريدا رغم ا*خت@فات ا*يديولوجية التي طرحھا مع ھيدغير، حيث أّكد 

التي تتلخص في الحق المبدئي في قول كل شيء ولو على مستوى .. ط الجامعة بدون شر"على مفھوم 

معتبرا أن مشروع الجامعة ھو مشروع مواز للعقل، * من حيث ھو سلطة  5"التخيل وتجريب المعرفة

لھذا، يمكننا اAقرار عن حق، بأن مبرر وجود الجامعة "بل من منطلق كونه محفزا للمعرفة وللحقيقة   

حرية ،  ليدافع داريدا عن  6“عقل وتحددت من خ@له ع@قة أساسية بين العقل والوجوديشكل دوما عين ال

الجامعة وعن مقاربته التفكيكية كضامنة لھذه الحرية بالرجوع إلى المساءلة كضرورة نقدية تقوي 

سواء تعلق ا�مر بمبرر وجودھا عموما أو " حضور الجامعة وتحفز حقھا في التطوير والتأسيس

  .7"النوعية أو بسياسة التعليم والبحث بمھامھا

                                                           
 .28.ص ،2011أكتوبر  - 4- 3، مجلة ا�زمنة الحديثة، العدد ا موضوعا للتأمل الفلسفيھلجامعة بوصفا: ھيدغرمحمد المصباحي،   1
  .29.ص .نفس المرجع  2
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  3
  .31 .ص ،نفس المرجع  4
  .107.ص ،، مرجع مذكوراستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا ، جاك دريدا  5
  .513 .ص،  2010 ،المنظمة العربية للترجمة، الطبعة ا�ولى، ترجمة عز الدين الخطابي، بيروت ،الحق في الفلسفةعن ، جاك دريدا  6
  .524 .ص  ،نفس المرجع  7
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وھنا نخرج الجامعة من نطاق التفكير الفلسفي وندرجھا ضمن اشكالية التخصص الجامعي  في خضم 

. فكرة الجامعة التي تتجلى في جمعھا لعدة اختصاصات ومجا*ت وعناصر متقابلة داخل نفس المفھوم

التناول العلمي وبين اشكاليات الحريات الفكرية فماھية الجامعة في مقاربتھا بين الطرح الوجودي و

والمعرفية وا*يديولوجية تضعنا أمام انفتاح التكوين المعرفي والبحثي على كل المنافذ لتربط بين العلم 

الموضوعي والتكوين الذاتي الذي يشمل مجموع القدرات والمھارات وا*ستعدادات والسلوكيات 

يھدف التعليم العالي إلى "لتي يحتاجھا في مجال تأطيره لمھنته، حيث والكفاءات التي يكتسبھا الفرد وا

تأمين التكوين الجامعي وتنمية شخصية الطالب المواطن وتطوير كفاءاته والمساھمة في بناء مجتمع 

  . حتى يكتسب الفرد رصيداً معرفيا يؤھله Aبراز قدراته وتحسين أداءه 1"المعرفة 

  ...الجامعةفي خصوصية التكوين الفني في  )2

إن للتكوين داخل مؤسسات التعليم العالي عدة د**ت في شتى الميادين، ومفھومه ھنا متجدد ومتغير 

حسب متطلبات مجال التكوين وبتغير ا�ساليب والتقنيات وا�دوات البيداغوجية حيث يتناسل ھذا 

 ھو التعلم"باعتبار أن  المفھوم باستمرار مع التدريس والتدريب والتعليم من منطلق رؤية تشاركية

 .علمك قدر يعلمون بأنھم ا[خرين تذكير ھو والتعليم تعرفه، أنك إثبات ھو الفعل تعرفه، ما اكتشاف

كما يمكن التعامل أيضا مع التكوين كنوع من ا*نجاز  . 2"ومعلمون وفاعلون متعلمون جميعا فنحن

م بھا أعضاء المجتمع بدرجة أو بأخرى من يركز على الطرق المختلفة التي يقو"وا�داء المھني الذي 

النجاح، بدرجة أو بأخرى من الوعي، لتقديم العمل ال@زم بنجاح والضوابط التي توضع على ھذه الع@قة 

  .3"المتبادلة والتي تحول النشاط إلى أداء

د تقنياته التي يدفعنا ا*نتساب الفني إلى التساؤل حول ماھية التكوين الفني وأشكاله المتجددة بتجدوھنا 

ف@ يمكن التفكير جديا في متطلبات  تشكل عنصر اتصال وتفاعل مع الواقع والمحيط الذي ننتمي إليه،

حيث يسعى التكوين الفني إلى إعادة التكوين الجامعي دون استحضار وضعية المجتمع وانتظاراته، 

ريك الحواس والخواطر تشكيل الذوق الفكري والبصري لدى كل من الفنان والمتلقي من خ@ل تح

إدراك مباشر يتيح لصاحبه " فالتكوين في الفن  يتطلب. وا�فكار التي تحتفي بالوجود اAنساني عامة

                                                           
  .5.ص ،، مرجع سابق 2025- 2015مشروع اصLح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي   1
  .5 .ص ، 2005الشباب  النظراء تربية وشبكة للسكان المتحدة ا�مم صندوق، في التقنيات المسرحيةتدريب دليل ال  2
  .70.ص  ،2000 ،، ترجمة منى س@م، ھ@ للنشر والتوزيعفن اBداء مقدمة نقديةكارسلون مارفن،   3
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النفاذ الى باطن الحياة وسبر أغوار الواقع وإزاحة النقاب عن الحقيقة التي تكمن وراء ضرورات الحياة 

  .1"العملية 

ي تجاوزه لكل القيود والقواعد بطرق مقننة نظرا للطابع تكمن خصوصية التكوين في المجال الفني ف

التحرري والتمردي الذي يطغى على أغلب نظريات الفن وممارساته، حيث يسعى التكوين الفني إلى 

إعادة تشكيل الذوق الفكري والبصري كما يتميز بالتزامه المعرفي والمرجعي والتقني وضرورة انفتاحه 

 الحالية الممارسات تھدف إلى تحسين مدروسة علمية مناھج وفق فنونال تدريس ثقافاتعلى مختلف  

ضمن مبادرات تفسح الفني وذلك  وفي التحصل اAبداعي للمنجز التدريس عملية في الجودة إلى للوصول

وللتجريب وا*كتشاف من خ@ل تكوين يجمع بين النظري والتطبيقي، التجربة  اAبداعيةالمجال للحرية 

فالتكوين في الفن ليس مجرد إيصال �فكار بقدر ما ھو . نفتاح الزمني والتعددية الثقافيةوالمعرفة، ا*

 ومحتواه المنھج بنية وإنما المعرفة لنشر تعليمات عن عبارة فقط ليست "طريقة Aبداع ا�فكار، فالفنون 

  .  2"إنتاج المعرفة أيضا تتضمن أن يجب

فكار والتفاعل معھا واعتمادھا كأداة تواصل مع ا[خر يحاول ليصبح الفن داخل الجامعة مجا* لتبادل ا�

أن يجد فضاء نقاشه ال@مشروط وبدون مقتضى، فضاءه المشروع ل@شتغال وإعادة "المتكون ضمنه 

وھو ما اعتبره جاك  ، فضاءه الذھني الوجودي، فضاءه المكاني للفعل والممارسة والتأسيس،3"البلورة

أفضل منفذ الى فضاء عمومي جديد، يخضع للتحول بفضل التقنيات الجديدة " داريدا نوعا من البحث عن

  .4"للتواصل واAع@م والتوثيق وإنتاج المعرفة

إ* أن مثل ھذه الظروف تبقى نسبية تنظيرية حيث تعاني عدة معاھد تكوين فني في الجامعة التونسية من 

الجمع بين " صات الفنية رغم أن مسألة عدم م@ءمة الفضاءات مكانيا وفكريا ولوجيستيا ل@ختصا

تعتبر من أوليات الجامعة ذاتھا، وھي مقاربة طرحت منذ بدايات التأسيس من خ@ل  5"المنظر والجامعة

الذي يعتبر ركيزة أساسية تأثر   6"بناء السينوغرافيا المؤسساتية ومنظر الجامعة "التطرق إلى مفھوم 

  .ار أن الفضاء ذاته ھو جزء من ھذا التكوينبشكل كبير على خصوصية التكوين باعتب

  

                                                           
  .187 .ص، 2000 ،مكتبة مصرالقاھرة، ، ، سلسلة مشك@ت فلسفية مشكلة الفن ،زكريا أبراھيم -  1
  .223.ص،  2016،  1العدد 3، مجلة ا�داب والعلوم ا*جتماعية، جامعة السلطان قابوس، المجلد اصرةاaتجاھات الفنية المعالعامري، محمد،   2
  .105.ص ،، مرجع مذكوراستراتيجية تفكيك الميتافيزيقا ،جاك دريدا  3
4
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  

  .511 .ص ،، مرجع مذكورالحق في الفلسفة، جاك دريدا  5
  .510 .ص  ،نفس المرجع  6
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  ...التكوين والفضاء )3

فمازالت إلى اليوم أغلب مؤسسات التكوين الفني وخاصة التابعة للمناطق الداخلية تعاني من نقص في 

فضاءات ا*ختصاص الضرورية لتحقيق جودة التكوين مّما ينفّر الطلبة ويحبط عزائم ا�ساتذة 

بة في التكوين، رغبة ا*بداع ورغبة ا*بتكار ورغبة ا*متاع، رغبة القول المختصين، فتضعف الرغ

فعند التعامل مع . ويضيع ھدف الولوج في ماھية وجوھر المتعة الفنيةالدفين تجاه الذات وا[خرين، 

 ع@قة فضاء التكوين ذاته بالبحث الع@ئقي فيما حولنا،خصوصية الفضاء الجامعي فإننا نطرح با�ساس 

في تشكل ھويته  1"ع@قة باAدراك أو بالجسد، ع@قة باAنسان: دئذ يستحيل الفضاء إلى ع@قةعن"

  . وأفكاره وفي تكوين شخصيته

فالحديث عن فضاء ممارسة التكوين الفني يحيلنا ضرورة إلى طرح مفھوم الورشة التي تعتبر الفضاء 

بين الطرح النظري ومجا*ت تطبيقه،  ا�ساسي للتكوين والتدريب والتأھيل في مقاربة تجمع أساسا

التكوين ، فھي تتميز بطابعھا الممارستي الذي يحولنا من 2"فالورشة ھي النموذج ا*صلي لھذا التدريب"

عن طريق العلم إلى العلم كمھنة وفعل وتطبيق يستوجب مجموعة من الع@قات التواصلية والتفاعلية في 

تميز بھا الورشة تجعلھا ا�نسب  في التكوين  عبر مسيرة نوع الروابط التي تف"إطار عمل تشاركي 

في سياق الع@قة التكاملية بين الجوانب النظرية والجوانب  3"التعاون الخ@ق في توضيح الھدف وتنفيذه

 إبداع طريق إنھا بل ا�فكار فقط، Aيصال ليست الفنونف. التطبيقية المرتبطة ارتباطا وثيقا بمسألة ا*بداع

 عن عبارة ھي باختصار .جديدة أشكال في الخبرات لھذه فھمنا وتشكيل وتوسيعھا، وإيجادھا، ،ا�فكار

خبراتنا وھيكلتھا  وضبط الفھم إلى الشعور مجرد الرغبة والشغف و من تحركنا التي الطرق إحدى

  .ضمن ممارسات ابداعية

وبين مجرد أخذ  4@قة ا*نسانيةفھناك فرق كبير بين التكوين في الورشة باعتباره يخضع إلى نوع من الع

ففي .  العلم التلقيني الموجود في نظام المحاضرات التي تغيّب الممارسة وتكّرس المعلومة على التطبيق

وفي حالة عملية .. * يتعلم التلميذ نظاما ومخططا نظريا، بل يتعلم توجھا وتكيفا كاملين" الورشة 

ليصبح غياب الورشة ذاتھا أو افتقارھا .  5"علم تذوق الفنالتكوين الفنية يتعلم ا*حساس بالشكل ويت

عدم كفاءة النظام التعليمي الذي "لمستلزماتھا تھميشا لعملية التكوين الفني وتجاھ@ لخصوصيته أمام 
                                                           

  .7.ص  مرجع مذكور،، إنشائية الفضاء في الفينومينلوجيا، الزارعيمحمد محسن   1
، ترجمة محمد رجا الديريني، شركة المكتبات الكويتية، الطبعة مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة .اaيديولوجيا واليوتوبيا، مانھايمكارل   2

  .233 .ص، 1980 ،ا�ولى
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  3
   .س المرجع، نفس الصفحةنف  4
  .234 .نفس المرجع، ص  5
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يحصر نفسه في نقل المعرفة وتوصيلھا للط@ب على أساس نظام المحاضرات الذي يخضع المستمع 

ا بخصوصية التكوين الفني في المؤسسات الجامعية التي مازالت تفتقر خاصة إذا ربطناھ 1"للمحاضر

  .إلى آليات الولوج إلى ماھية التكوين الفني ومتطلباته المادية واللوجستية

  ...التكوين والرغبة الفنية )4

إن أول خطوة منھجية في تبويب مفھوم التكوين الفني تتحدد بالرجوع الى البرامج والمسارات التكوينية 

دى تعاقبھا في السنوات ا�خيرة وتأرجحھا بين ا*نفتاح وا*نغ@ق سواء على المؤسسة ذاتھا أو على وم

محيطھا الخارجي، بين البحث عن الخصوصية، خصوصية التكوين ذاته، وبين التبعية للمؤسسات 

ت فرادة المشابھة لھا أو القريبة منھا لتجسيد وتكثيف الصفات الجوھرية وا�ساسية التي تنضوي تح

وحرفية واحترافية التكوين في المجال الفني ومدى خضوعه لقانون التطور الفني المعاصر والتجديدات 

التكنولوجية التي أصبحت تؤثر وبشكل كبير على خصوصية التكوين الفني وراھنيته وانفتاحه على ا[ن 

  .وھنا

ة يتأثر بمحيطه النفسي وا*جتماعي ليصبح التكوين الفني انفتاحا فنيا وتقنيا واجتماعيا على المعرف

الى ايجاد معايير عملية لتحديد الع@قات المتبادلة بين الفكر "والمعرفي بقدر ما يؤثر فيه حيث يھدف 

في مقاربتھا بالطابع  2"تدور حول د*لة وأھمية العوامل غير النظرية التي تؤثر في المعرفة ... والعمل

 تركز * الفنون تدريس في الحديثة ا*تجاھاتف. معرفة والتكوين ا*جتماعي والعلمي لسوسيولوجيا ال

 بلغة المتعلقة قدراتھم تطوير على تركز وإنما فقط، طلبةلل اAنتاجية الفنية القدرات تطوير على فقط

 الوجداني والنمو وا*جتماعية، الشخصية النظر ووجھات الجمالية، والحساسية البصري التواصل

  .متعددة ثقافات منظور من متنوعة موضوعات إلى الوصول بھدف النقدية والذوقية، وا�حكام والعقلي،

يرتبط الفن عموما ارتباطا وثيقا بالمسائل الذوقية حيث * يمكن أن نفصل الفن عن الذوق واAحساس 

 بالجمال، فكل ممارسة فنية تتفرد في ا�سلوب لتخلق تميزا يؤسس للذوق الذي ينبع من الذات والفكرة

فالذوق مسألة نسبية * يرتبط بمعايير الجمال بقدر ما . وتخضع للموھبة والتقنية وحرفية الممارسة الفعلية

اننا * نتذوق ا�شياء �نھا جميلة بل على العكس تكون جميلة حين "أي يحيل إلى ذاتية التلقي والتفاعل، 

ق فكري محكم الصياغة سليم التسلسل متشكل ونعطيھا قيمتھا الفنية والجمالية الناتجة عن تواف  3"نتذوقھا

                                                           
  .233 .نفس المرجع، ص  1
  .309.صنفس المرجع،   2
دار ع@ء الدين للنشر والتوزيع  دمشق، ،إشكالية المنھج الفلسفي في الخطاب النقدي التشكيلي المعاصرفاروق محمود الدين العلوان ،  3

  .214.ص ،2009، والترجمة سورية ،الطبعة ا�ولى
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في بنيات منطقية  تسعى �ن تنال الكمال عبر آليات تعلّم تمنح المتكون متعة ا*نتشاء البصري والروحي 

ولذلك فإن المتعة الجمالية متعة * "والحسي، ليندمج مع ا�فكار ويبلغ متعة التأمل والتذوق في التكوين 

لتصل بنا  1"خ@ل تلك الوحدة الخاصة بين الشخص المتأمل والعمل الفني  موضوع لھا، انھا تنشأ من

  .إلى حدود الرغبة في الفن التي تعتبرا محفزا أساسيا لiقبال على التكوين

فالرغبة الفنية ھي سمة فنية مكتبسة مرتبطة أساسا باAرادة و الشغف سواء بالنسبة للمتكونين الذين 

مارسة والرغبة الفياضة في أن يمارسوا ھواياتھم الفنية، أو بالنسبة يصاحبھم حلم الفن ومتعة الم

وقد للمكونين الذين يسعون جاھدين ل@نتساب للمؤسسات الجامعية لتكوين أجيال تسكنھم الرغبة الفنية، 

كي يشير الى رغبة ملحة * تھدأ، واندفاع * يتوقف   (will (willie))استخدم شوبنھاور مصطلح إرادة "

ھذه التفسيرات المثالية تربط بين اAرادة الذاتية وا*ندماج الروحي   2"كل شيء وبه يتحقق وجوده يحرك

واAلھام الفني وا*نفعا*ت ال@شعورية للفنّان سواء في رغبته في التعلم أو في امكانيات عطائه للتكوين 

   .ا*حتياجات الجمالية لiنسانالفني، ھي كلھا تندرج ضمن مقومات إنشاء اAبداع الفني الذي ينتج عن 

اللذة التي يمنحھا ا*حساس غير النافع، لتفسر بالرغبة في المعرفة من أجل " تنبع الرغبة في الفن من 

من وجھة جمالية تخضع الفن لل@نفعية وتضعنا في   3"المعرفة، أي في المعرفة من دون غاية عملية

نظرية تجرد الفن من أي م@بسات فكرية أو  فن بما ھي إطار الرغبة التي تجعلنا نتعامل مع  الفن لل

ھذه الرغبة تؤثر بشكل كبير على الدوافع ا*نسانية  .فلسفية أو إيدلوجية، لتخليصه من النفعية والغائية

فالدافعية أمر يتضمن كل أنواع السلوك من تعلم وأداء "واAقبال على ا*نجاز سواء كان تكّونا أو تكوينا  

والتي بدورھا تشكل عناصر  4"ك حسي وانتباه وتذكر ونسيان وتفكير وإبداع وشعورعملي وإدرا

  .   أساسية وجوھرية لنجاح العملية التكوينية

 في الباحثون بدراستھا اھتم التي اAنسانية الدوافع منظومة في المھمة الجوانب أحد ا*نجاز دافع يمثل

 العمل، ودوافع المھني النفس بعلم المھتمون لكوكذ ،5ا*جتماعي وبحوث الشخصية النفس علم مجال

يحسنون صنعا عندما يحصلون على متعة ا*نجاز "ا*قتصادي، فأصحاب الدافع القوي  النمو وعوامل

 منجزات أحد ليصبح الدافع مع الرغبة   6"بعد القيام بالعمل بمستوى مقبول في ضوء معايير التفوق

 قوة ھي على مقومات التكوين وتعزز نتائجه باعتبار أن الدافعيةالمعاصر التي تؤثر  السيكولوجي الفكر
                                                           

  .41.ص  ،2001 ،عالم المعرفة،التفضيل الجمالي، دراسة في سيكولوجية التذوق الفنيشاكر عبد الحميد،   1
  .114.صنفس المرجع،   2
  .506 .ص  ،، مرجع مذكورالحق في الفلسفة، جاك دريدا  3
  .51.ص  ،1988عة ا�ولى، ، ترجمة أحمد عبد العزيز س@مة، دار الشروق الطبالدافعية واaنفعال ،مواريإدوارد ج   4
5
  .15.ص،  2000والتوزيع،  والنشر للطباعة غريب دار، القاھرة ،لrنجاز الدافعية، خليفةمحمد  اللطيف عبد  

  .196 .ص ،، مرجع مذكور الدافعية واaنفعال، مواريإدوارد ج   6
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 ينجزه ما خ@ل من ذاته بتحقيق يشعر فاAنسان. في ا�داء   رغبته عن وتنتج نفسه الفرد من تنبع ذاتية

 اAنساني لوجوده أعظم ومستويات أفضل حياة أسلوب من إليه يسعى وفيما أھداف من يحققه وفيما

بح الرغبة محفزا ودافعا للتكّون الفني ومعيارا للوصول الى درجات من الكفاءة الفنية وھنا تص. الواعي

يؤدي الدافع إلى "بما تضمنه من خبرات ومعارف ومھارات قادرة على تحقيق أھداف التكوين حيث 

  . 1"ا*نجاز إلى تسھيل التعليم وا�داء

وتؤثر بشكل كبير على الجودة في ا�داء ترتبط الرغبة بالدافع والعوامل التي تساعد على الترغيب 

 سعي مدى يحدد الشخصية في نسبيا ثابت استعداد"ھي لiنجاز  والوظيفي باعتبار أن الدافعية المھني

 التي المواقف في وذلك اAرضاء، من نوع عليه يترتب نجاح وبلوغ تحقيق سبيل في ومثابرته الفرد

المبذول  الجھد كثافة في الرغبة ھذه وتنعكس 2" ا*متياز من محدد مستوى ضوء في ا�داء تقييم تتضمن

مدى قدرته واستعداده لتقديم ا�فضل أداء وتكوينا  وفي ا�داء، في واستمراره مثابرته درجة في و

  .3"المقدمة في ليكونوا يكافحون من لدى مرتفعة بدرجة الحاجة ھذه وتتوافر"

تكوين الفني يتطلب توفير شروط انبثاق الرغبة، من إن التعامل مع الترغيب كدافع معرفي وأدائي لل

عوامل ومثيرات لوجيستيكية وأكاديمية ومعرفية وظروف العمل وفضاءاته ومدى احترامھا وتناسبھا مع 

خصوصية التكوين والمكّون والمتكّون، للترغيب وا*قبال على التكوين الفني ذھنيا ووجدانيا وفكريا 

للتكوين الفني القائم على نسبة كبيرة من الذاتية والتي تل القيمة ا*بداعية وجسديا، فالتعلم دون رغبة يق

تتجاوز مجرد كونھا انزياحا نفسيا ووجدانيا  ھذه الرغبة. تتطلب بدورھا شغفا ورغبة حقيقية في التعلم

ن ليست ھي الشكل الذي يربط ا*نسا"فالرغبة ھنا لتصبح خاصية معرفية ادراكية تقوي دوافع التكوين 

بالعمل الفني، كما قال ھيغل، فھذا ا*نسان يحاول أن يوجد مع العمل الفني أو بداخله،  -من خ@له-نفسه 

إن ا*مر يكون ھنا بمنزلة الموضوع الذي يوجد فقط .. في وجوده الخاص، أو استق@له الحر كموضوع

  4"من أجل أن تفھمه ملكة التأمل الخاصة بالعقل

تكوين في ا*ختصاصات الفنية داخل المؤسسات الجامعية ھو التباين الموجود ولعل ما يؤجج اشكاليات ال

بين الرغبة ودوافع المتعة الفنية التي تصاحب ھذا التكوين من جھة،  وبين الشعور با*غتراب والتھميش 

 تعليم تطوير في ممارسات من نشاھده ما أنباعتبار بالرجوع الى واقع المؤسسات وواقع التكوين فيھا، 

                                                           
  .195 .ص المرجع السابق،  1
2
  . 90 .ص جع مذكور،مر ،لrنجاز الدافعية، خليفةمحمد  اللطيف عبد  

  .176 .ص ، 2003الجامعية،  المعرفة دار ،تفسيرية محاولة دينامياته و اaجتماعي السلوك ، هللا عبد أحمد مجدي  3
4
  .111.ص ،، مرجع مذكور التفضيل الجمالي عبد الحميد،شاكر   
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 ق@ا*نط يمكن وقواعد أسس على المبني العلمي التجريب مستوى إلى بعد يرق لم وإص@حھا الفنون

   .1منھا

فوسط غياب المتعة والرغبة الفنية والذاتية وغياب مؤيدات التكوين وعدم م@ئمة ا*ختصاصات وما 

وضعية التكوين بقى ينجر عنه من تراجع على مستوى ا*نضباط المعرفي ونجاعة الجودة التكوينية ت

الراھنة في تونس متسمة با*رتباك وال@استقرار، الجمود وغياب البعد اAبداعي، وا*ھتمام بالمعرفي 

تعيش على الجمود وغياب البعد اAبداعي، بل "عامة   معاھد الفنونأن والبحثي وا�كاديمي باعتبار 

عموما * يحظى با*ھتمام المعرفي والبحثي  يمكن القول ان تدريس الفنون في الجامعات العربية ومنھجه

خاصة إذا أكدنا على مكانة الفنون داخل منظومة التعليم العالي التي مازالت    2"وا�كاديمي المطلوب

تعاني من الھنات في ع@قة بالمؤسسات التي تشرف عليھا وبمدى فھم خصوصية التكوين على المستوى 

  .التطبيقي 

ت ا*ص@حية بقيت حبيسة نخبة فنية تكوينية ھي التي تدافع عن الذائقة الفنية فرغم أن مثل ھذه الخطوا

والرؤى اAبداعية ومسارات التكوين، إ* أن السياسات المعتمدة من سلطة ا*شراف على الجامعات تبقى 

أو على مستوى توزيع البرامج، حيث لم  سياسات نمطيّة ومغلقة، سواء على مستوى تسيير المؤسسات

ى ھذه المحاو*ت إلى فھم وا�خذ بعين ا*عتبار خصوصية وظروف التكوين في أغلب ترق

  . 3ا*ختصاصات الفنية نظرا لصعوبة ھذه ا*ختصاصات

في ظل تجدد ا�زمات ومطلبية اAص@حات كانت الجامعة التونسية سباقة في مراجعة اشكاليات التكوين 

وازدياد ... بشأن مؤھ@ت التوظيف لدى خريجي الجامعات قلق الحكومة التونسية المتزايد"بالرجوع إلى 

التراخي المھول الذي ينھل  إضافة إلى 4"المخاوف من الفجوة بين التعليم الجامعي وحاجات سوق العمل 

الجسد الجامعي خاصة على مستوى نجاعة التكوين في ا*ختصاصات الفنية ومدى تمتعه بالظروف 

اAشكال الكبير ھنا يكمن في الرقي الفكري والفني للمجتمع  وللمؤسسات ف. ال@زمة لتحقيق ھذه النجاعة

فغياب الوعي الفني وتراجع . ا*دارية التي تھتم أو تشرف على التكوين الفني بمختلف اختصاصاته 

الذائقة الفنية جعلنا نتعامل مع ھياكل ومؤسسات وقفت عند الحد السطحي لفھم خصوصية التكوين الفني، 

ل والمظھر، متلق ك@سيكي في زمن تمرد على كل قواعد الك@سيكية والمفاھيم الجمالية حيث عند الشك
                                                           

  .230 .ص ،، مرجع مذكوراaتجاھات الفنية المعاصرة محمد العامري،  1
2
، 16لد مج ،العلوم اAنساينة: المجلة ا�ردنية للعلوم التطبيقية  ؛ في؛"المعوقات بين النظري والتطبيق: مناھج تدريس الفن"، اعيحبيب الر  

  .28 .ص ،2014، 1. العدد
  15، مرجع مذكور ص  2025- 2015الي والبحث العلمي عمشروع إصLح منظومة التعليم ال  3
دراسة حالة  :ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي، سناء العجمي، يل العميري، سفيان الصحراويإشراق ك@ي، انتصار الخريجي، خل  4

  .129 .ص  ،2020يناير   42، مجلة سياسات عربية، العدد للممارسات السائدة في صنع السياسات
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تفتقر مؤسسات الدولة �ي رؤية إبداعية معاصرة لھا أن تساعد على دعم الممارسات الفنية المعاصرة، 

ا أزمة الفنان لنطرح ھنا اشكاليات فكرية وإيديولوجية تقابلھا مشاكل مالية واقتصادية تشّكل في تجمعھ

فرغم دور المؤسسات الثقافية وھياكل ). الفنان الممارس أو الفنان المتكون(اليوم في مجتمعنا التونسي 

المجتمع المدني في نشر الثقافة الفنية الحداثية والمعاصرة إ* أن ھذا المجھود يبقى محدودا ومبتورا 

كوين في الفن إلى حدث اجتماعي تشاركي ينقصه الدعم المادي واللوجستي الذي يساھم في تحويل الت

يرتقي بالفكر اAبداعي والتحرري، فالتكوين الفني ھو أحد مقومات وركائز المشھد اAبداعي وع@مة من 

  .ع@مات الحداثة الفنية

  ...التكوين واaغتراب الوظيفي )5

تضمن تناقضا إن مسألة الصراعات بين ا*ختصاصات التكوينية ھي مسألة فھم واقتناع با�ساس، ت

ل عليه لخوض  منطقيا حول ھذا الصراع الوجودي داخل مختلف مؤسسات الجامعة ذاتھا وأول ما يعوَّ

ھذا الصراع الوجودي ھو تثمين ا*ختصاصات الفنية والتأكيد على دورھا في الرقي بالذائقة الفنية 

لبناء نموذج ثقافي معاصر داخل وبالعقلية الثقافية وترسيخ مقاربات فكرية وفنية معاصرة تمنح ا�ولوية 

  .مسارات التكوين في التعليم العالي

أمام ما يعانيه واقع التكوين الفني سواء في ع@قة بالبرامج أو ھذا التباعد الفكري والزمني واللوجيستي 

 بالظروف،  ينعكس سلبا على دافعية ا*نجاز و التكوين والمتعة المرافقة لھا والتي لھا تأثير كبير على

مسار التكوين والترغيب في الفن وبالتالي الوصول إلى درجات من النفور والشعور بالتھميش 

أن   إلى السلبية المشاعر ھذه أسباب أرجعت وقد .وا*غتراب في ع@قة بالتكوين باعتباره ممارسة مھنية

ھذه الع@قة . 1"هلدي ا*غتراب نواة  وتترعرع تنمو لذلك لعمله، يشده وحافز برابط يشعر * الموظف "

 ا*غتراب ع@قة في للبحث كبيرة أھمية التي طرحناھا في مقاربة بين غياب الرغبة وانعدام الدافع تولي

 المحركات تعتبر من وا*جتماعية التي اAنسانية النفسية والدوافع واAدراكات ا*تجاھات ببعض الوظيفي

  .الفرد لسلوك ا�ساسية

التي تعتبر منعرجا  ماركس كتابات في العمل مجال في ا*غتراب ظاھرة لتناول بداية أول وقد كانت

مؤسساتھم  عن العمال اغتراب أساسيا في مفھوم ا*غتراب ا*جتماعي والوظيفي من خ@ل اAشارة إلى

 وعن الطبيعة عن اغترابھم إلى الوقت نفس في يؤدي كما واAنتاج، العمل عن انفصالھم إلى يؤدي مما"

                                                           
، الجزء الثاني، 182، جامعة ا�زھر، العددس بمحافظة بلقرناaغتراب الوظيفي وعLقته بالدافعية لLنجاز لدى قادة المدارمجلة كلية التربية،   1

  .559.ص  ،2019أبريل 
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 من وكانالوظيفي  ل@غتراب حاولت تقديم مقاربات تأثيرية  عديدة دراسات تلتھا ثم.  1"كذلك ذاتھم

 وال@معنى، العجز، :ھي ا*غتراب لمفھوم أبعاد خمسة إلى أشار" الذي 2سيمان ميلفن محاولة أبرزھا

الرغبة في وھي كلھا مؤشرات تؤكد انعدام دوافع  3"  الذات واغتراب ا*جتماعية والعزلة وال@معيارية،

 سلوكه توجيه عن الفرد فيه يعجز الضياع وعدم الرضا، ال@معنى كنوع منا�داء الوظيفي ، ليحضر 

  . أھدافه الوظيفية نحو

الوظيفي في مجال التكوين الفني أصبح نتيجة حتمية لتردي ظروف التكوين في المؤسسات  فا*غتراب

دريجيا تفقد الحافز ا*بداعي للفعل وا*نجاز والتكّون الجامعية وخاصة في المناطق الداخلية والتي بدأت ت

في ظل عدم وجود مؤيدات للتكوين، لتضع المكّون أمام برنامج تسلطي * يستجيب لمتطلبات التكوين 

وا*ختصاص، أو عدم م@ئمة المادة المدّرسة *ختصاص المكّون، أو عدم توفر مستلزمات وتجھيزات 

ليتناقض ھنا المعطى الفني مع المعطى ... اء أو القاعة لمتطلبات الدرسالتدريس، أو عدم م@ئمة الفض

اAداري، ويجد المكّون نفسه في مؤسسة * يرغب في ا*نتماء إليھا، فيفقد الرغبة في التكوين وتكثر 

 التحاق حركة لتشجيع تحفيزية إجراءات *تّخاذ"الجامعة  الغيابات وتتراصف مطالب النقل وھو ما دفع

خاصة في ظل تراجع نسب اقبال نخبة  4"الداخلية  بالجامعات اAدارية واAطارات الجامعيّين سينالمدر

  .المكونين المختصين على مثل ھذه المؤسسات

والفشل  ا*نحدار إلى بھا تسارع حقيقية المؤسسة التعليمية بأزمة مرور على مثل ھذه العوامل ھي مؤشر

 إلى انعدام ا*حساس با*نتماء للمؤسسة المكّون توصل يعني ي ھناالوظيف فا*غتراب التكوين الفني، في

ومع اختفاء احساسنا بوجود أمر " بالمكّون  تتعلق مما أكثر ذاتھا بالمؤسسة تتعلق �سباب بھا يعمل التي

واقع مشترك، فإننا نفقد الوسيلة المشتركة أو اللغة المشتركة التي نعبر بھا عن خبراتنا لكي نوصلھا 

فالروح التشاركية داخل المؤسسة الجامعية ھي التي تعطيھا وحدتھا الداخلية، وعندما تضيع . 5"نالغير

  .ھذه الوحدة  تفقد المؤسسة روحھا وطابعھا ومعنى وجودھا 

والتصدعات التي يمكن أن تصيب وحدة الخبرة الفردية ومدى انفتاحھا ا*جتماعي والمعرفي   ان الشروخ

فالتكوين في مقاربته الفنية ھو مجھود جماعي . فسخ الذي يحل بتماسك المجموعة لھا ما يماثلھا في الت

حين تبدأ ا�سس التي يقوم عليھا العمل الجماعي " المتدفقة والمعرفة المتجددة، لكنيخضع للرغبة 

                                                           
  .318.ص  ،2003الجامعية،  المعرفة دار ،تفسيرية محاولة دينامياته و اaجتماعي السلوك ، هللا عبد أحمد مجدي  1
2  Melvin Seeman  1918ميلفن سيمان عالم نفس اجتماعي أمريكي ولد سنة  
3
  .35.ص، 2003والتوزيع،  والنشر للطباعة غريب دار، القاھرة، اaغتراب سيكولوجية في دراسات،  خليفة محمد يفاللط عبد 

  .33.ص مذكور،، مرجع  2025- 2015مشروع اصLح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي   4
  .74 .صمذكور،  ، مرجعمقدمة في سوسيولوجيا المعرفة .اaيديولوجيا واليوتوبيا، مانھايمكارل  5
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الموحد تضعف، فإن البناء ا*جتماعي يميل للتصدع، وينتج عن ذلك حالة يسميھا اميل دوركھايم 

anomie، وليس النشاط ... وھي حالة يمكن أن توصف بأنھا نوع من الفراغ أو الخواء ا*جتماعي

لذلك اعتبرت مثل ھذه الظروف وھذه العوامل منطلقات تقودنا  1"الفكري في مأمن من ھذه التأثيرات 

وع من تدريجيا *نعدام الرغبة في الفعل وتراجع الدافعية لiنجاز لتصل تدريجيا إلى شعور المكّون بن

ا*غتراب الوظيفي داخل مؤسسات بدأت تفقد معايير الجودة التكوينية ومازالت تتخبط في البحث عن 

مسالك ل@نخراط ضمن نظام ضمان الجودة كمنظومات اص@حية تسعى لتجاوز صعوبات التكوين في 

في سوق  مختلف المؤسسات الجامعية التونسية، خاصة في ظل عدم التوافق بين المھارات المطلوبة

  . الشغل والمھارات التي يقدمھا نظام التعليم في المؤسسات الجامعية

  ...التكوين ونظام ضمان الجودة )6

التي تسعى للرقي بجودة  والتطوير التميز يعتبر نظام ضمان الجودة في التعليم العالي من بين مخططات

جودة التعليم العالي في مجا*ت  تمثل"الوظيفي وبمستوى التكوين في المؤسسات الجامعية، حيث  ا�داء

التكوين والبحث والتسيير البيداغوجي واAداري  والمالي  جزءا أساسيا من نظام التعليم العالي 

 المعلومات لتوفير التي تسعى الجامعة، أنشطة جزء من والتطوير المساءلةھنا  لتكون 2."والبحث

  .ت التعليم والتكوينا�فضل وتطوير استراتيجيا لتحقيق المجدية والتوصيات

كما وضعت " اللجنة الوطنية للتقييم"مع انشاء  1995وقد طرح نظام الجودة في تونس  �ول مرة سنة 

لتحسين الكفاية الداخلية لنظام  2006*حقا الحكومة برنامجھا لتطوير التعليم العالي ودعم الجودة سنة 

أدرج كقانون لضمان الجودة في التعليم العالي سنة  التعليم العالي وتقوية معارف الخريجين وكفاءاتھم، ثم

 2011لتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باAع@ن عن انط@ق برنامجھا ا*ص@حي سنة  2008

ھذا التدرج الزمني والتردد ا*ص@حي ھو .  2013بھدف تغيير معايير التدريس الذي وقع تعديله سنة 

@ح ويكشف اكثر عن صعوبات التطبيق في نظامنا الحالي سياسيا بدوره يعكس الرغبة في ا*ص

  .  واجتماعيا واقتصاديا

فالتراجع النسبي سواء على مستوى التكوين أو على مستوى نوعية الطلبة واستشراف مسارھم ا*بداعي 

كذلك دافعية خاصة في السوق التشغيلية الثقافية والفنية ودورھم في الرقي بالشخصية الفنية وا*بداعية ، 

ا*نجاز ومدى ارتباطھا بالرغبة في التكوين في ظل ظروف العمل في المؤسسات الجامعية ذات 

                                                           
  .74 .ص المرجع السابق،  1
2
   5المتعلق بالتعليم العالي الفصل  2008فيفري  25المؤرخ في  2008لسنة  19القانون عدد  
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ا*ختصاصات الفنية أصبح من اھتمامات الجامعة التونسية التي تمتلك الرغبة في توفير أحسن الظروف 

الشخصية الفنية  لكنھا تفتقر [ليات الفھم والتواصل مع متطلبات ھذه ا*ختصاصات ومع خصوصية

  . ذاتھا ومحدودية تعاملھا مع الزامات وضوابط ومعيقات المسار ا*داري

نظـام عالمـي موّحد لمقـاييس الجودة ، اتفق عليه عالميـا ليكون وثيقة دوليـة لضمـان "فنظـام الجودة ھو 

 أعمق مفھ تساعد مكوني ا*ختصاصات الفنية على مختلفة ومداخل وطرق أساليب وفق 1"الجودة

وتكييف ھذه البرامج بمـا يتماشى مع  تنوع احتياجات  المعــاصرة الفنـون ولبرامج التكوين في لمحتوى

 والقيم وا*تجاھات التفكير إكساب المتكونين مھارات على الطلبة  ومتطلبـات سوق الشغل، كما تساعد

 النظري المستوى على نةالراھ والتغيرات معطيات العصر مع التكيف من تمكنھم التي اAيجابية

 تشكل والتي مختلف المجا*ت وا*ختصاصـات الفنية التي تدرس بالجامعة التونسية، في معا والتطبيقي

التميز والتنويــع في البدائــل العلمية  ليصبح .المعاصرة الفنية الممارسات روح في المتأصلة الھوية

نـافسية على اAبداع  والتطوير ھو أسـاس العملية والتعليمية وتعزيز ا�داء الجمـاعي  والقدرة  الت

تقتضي التأكد من وفاء المؤسسة التعليمية للمعايير، "التكوينية ضمن مقاربة الحصول على الجودة التي 

ومن قدرتھا على التحسين المستمر والوفاء بھا *حقا، بحيث أن المؤسسة تضمن جودة التعليم لنفسھا 

 جودة أساس ھما ثر التعلم واستمرارية توظيفه في الحياة اليومية والعمليةأ فبقاء 2"وللجمھور العام

  .التعلم نتائج وجودة التدريس

تسعى كل مؤسسة تعليم فني ل@ھتمام بتطوير المناھج التكوينية ل@ختصاصات الفنية التابعة لھا والحفاظ 

طلبات تحددھا وتلتزم بھا العناصر كل ھذه المت .على الخصوصية اAبداعية فيھا والرقي بالذائقة الفنية

التكوينية داخل المؤسسة من أساتذة وإدارة وطلبة باعتبارھا ھي العناصر التي تعي بالمستلزمات 

جودة عناصر العملية "اللوجيستية لمثل ھذا التكوين، حيث يشمل نظام ضمان جودة التعليم العالي 

جودة المادة التعليمية، بما فيھا من برامج وكتب  التعليمية المكّونة من الطالب، وعضو ھيئة التدريس،

جامعية وطرائق التدريس، وجودة مكان التعلم في الجامعات والمخابر ومراكز الحاسوب والورشات 

والقاعات التعليمية من سياسات وفلسفات إدارية، وما تعّداه من ھياكل تنظيمية ووسائل تمويل وتسويق 

  .3"احتياجات سوق العملوأخيرا جودة التقويم الذي يلبي 

                                                           
مؤسسة الوراق للنشر ، ،عمان1،طإدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي يوسف حجيم الطائي ،محمد فوزي العبادي،ھاشم فوزي العبادي،  1

  .309. ص ،2008يع،والتوز
  .315.ص ،2010دار صفاء للنشر والتوزيع،، ، عمان1،طضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي عماد أبو الرب وآخرون،   2
،مذكرة  دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة:أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية بالجامعة ، حنان رزق هللا  3
  .121.،ص2010منتوري قسنطينة،:تسيير الموارد البشرية،جامعة: تسيير مؤسسات ،تخصص:شعبة  جستير،ما
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يتطرق مصطلح ضمان جودة التعليم إلى ھذه العناصر باعتبارھا ا�نظمة والمقاييس التي يتم من خ@لھا 

قياس درجة جودة المؤسسة وجودة برامجھا ودرجة الرضا المتمحور حولھا وذلك بالرجوع إلى مختلف 

ن، فالجامعة تولي اكبر ھذه المتطلبات وأھم متغيراتھا حيث تشمل بالدرجة ا�ولى ج ودة الطالب المتكوِّ

وذلك من أجل تخريج "اھتماماتھا للطالب باعتباره محور العملية التكوينية في المؤسسات الجامعية، 

مدخلھا الرئيسي وھو الطالب على أعلى مستوى من الجودة من كافة جوانب النمو العقلية والنفسية 

  .1"وا*جتماعية والخلقية

لطلبة بـمجموعة من المعايير على المستوى النوعي لتشمل معايير ا*نتقاء ونوعية الطلبة وتھتم جودة ا

انتقاء الطلبة وقبولھم "ومدى رغبتھم ومھاراتھم الذاتية ودافعيتھم واستعدادھم للتعلم والمعرفة حيث أن 

احتساب نسبة  ، وأيضا على المستوى الكمي من خ@ل2"يمثل الخطوة ا�ولى في جودة التعليم الجامعي

عدد الطلبة في المؤسسة وفي ا�قسام بدرجة تضمن تحقيق فعالية العملية التعليمية والتكوينية ، لتصبح 

جودة الطلبة معيارا يقوي الدافعية للتكوين والتكّون باعتبار أن الرغبة الفنية ھي في حد ذاتھا من 

  .متطلبات ا*نتقاء

العالي جودة ھيئة التدريس و تأھيلھا العلمي، وھو ما  يساھم  كما يشمل نظام ضمان الجودة في التعليم 

في إثراء العملية التعليمية وفق الفلسفة التربوية التي يرسمھا مسار التكوين داخل المؤسسة حيث يحتل 

عضو ھيئة التدريس الملتزم بالتكوين والتعليم مركزا ھاما من حيث أھميته ودوره في نجاح العملية 

تكوينية، سواء على المستوى المعرفي أو على المستوى الشخصي ليستوجب حضوره التعليمية وال

السمات الشخصية والنفسية والقدرة على ا*تّصال "بيداغوجيا وسيكولوجيا وفيزيولوجيا مجموعة من 

دفع لي. 3"باAضافة إلى ا*لتزام بالمنھج العلمي والعمل على تنمية المھارات الفكرية التنافسية بين الطلبة

المعرفي والجمالي من خ@ل إعادة تركيز الطاقة التكوينية نحو المنافذ  بفعل التكوين نحو التسامي

كما يتجاوز حضور المكون مجرد . اAيجابية والتعامل مع متطلبات التكوين الفني من وجھة نظر جمالية 

ل فيھا والمجتمع المحيط به  تعام@ته ا�كاديمية نحو المتكونين لتشمل تعامله تجاه المؤسسة التي يعم

  .وتجاه نفسه

شمولھا "وا�سلوب ويقصد بذلك   المحتوى  أما المتغير الثالث  فيتعلق بجودة البرامج التعليمية من حيث

و عمقھا ، ومرونتھا واستيعابھا لمختلف التحديات العالمية والثورة المعرفية ومدى تطويعھا بما يتناسب 
                                                           

  .166 .ص ،2003دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ، ، اAسكندريةالجودة الشاملة في ا	دارة التعليمية والمدرسية أحمد إبراھيم أحمد،  1
مرجع  ،دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة منتوري قسنطينة:جودة الخدمة التعليمية بالجامعة أثر التمكين على تحسين ، رزق هللاحنان   2

  .122.ص مذكور،
للبحث العلمي في العصر   :، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الرابعتأھيل و إعداد عضو ھيئة التدريس الجامعيعازه حسن فتح الرحمن،   3

  .180 .، ص2015مارس  16-15والمركز ا*حتواء ا*جتماعي، دولة قطر، يومي   بلندن *جتماعيةا وا*ستشاراتالرقمي، مركز البحوث 
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وتأھيل البرامج  ولوية جودة الخدمات التعليمية تستدعي تحسين المناھج، فأ1"مع المتغيرات العامة

ھذا الجزء من المعايير يرتبط  بمدى قدرة ھذه المناھج الدراسية على تأمين . التكوينية وا*جازات 

التكوين المطلوب نظريا وتطبيقيا وفق مقاربات بيداغوجية متنوعة تساعد على  تنمية قدرة الطالب على 

 . المشك@ت وحلھا واكتساب المعرفة وتطويعھا ضمن مقاربات إبداعيةتحديد 

المعام@ت اAدارية وتسھيل  يتعلق المتغير الرابع بجودة القيادة اAدارية ودورھا في التسيير والتنسيق

التي تتطلب امت@ك مجموعة من المھارات الفنية واAنسانية واAدراكية التي تمكن من القيام بالدور 

اديمي واAداري والتربوي وا*لتزام بجودة التخطيط ا*ستراتيجي فمن خ@ل العمل على جودة القيادة ا�ك

 لجميع نموذجا لتصبح التّعليمية المؤسسات إدارة لتطوير"اAدارية تسعى الجامعة Aيجاد الطرق ا�نسب 

 التّعليمية المؤسسة مستوى على سواء العمل إنتاجية تحديد على القدرة تتيح اAدارة وأن في المؤسسات

   2"ا�فراد أداء مستوى أو

المادية  اAمكانياتلنختم بالمتغير الخامس أ* وھو جودة اAنفاق والتمويل والقدرة على التحكم في 

وضمان مستلزمات التكوين والتسيير داخل المؤسسة وتوفير وتجھيز الفضاءات الضرورية والمت@ئمة 

مويل يعتبر حافزا أساسيا لتوفير متطلبات التكوين وتنفيذ البرامج التعليمية مع خصوصية التكوين �ن الت

  .والتكوينية

تأكد الجامعة التونسية من خ@ل نظام ضمان الجودة على ضرورة رجوع مختلف عناصر العملية 

التي إلى سياسة اللوجيستيك العملي والبحثي لتجاوز أزمة التكوين خاصة في المجا*ت الفنية التعليمية 

المؤشرات الدالة على كفاءة المؤسسة "فكل ، إبداعيةتوجھت أغلبھا نحو الفن كحرفة أكثر من كونه قيمة 

* الجودة، لذلك ما زالت مشكلة العدد مطروحة بشكل ملحوظ بالنسبة لمؤسسات  3"موّجھة نحو الكمّ 

التكوين الفني والخصوصية  التعليم العالي الخاصة بالتكوين الفني فسياسة الجامعة لم تستوعب بعد أن

اAبداعية تخضع للتعامل النوعي * الكّمي وذلك بالرجوع إلى متطلبات العمل في إطار ورشات مصغرة 

 . واختصاصات محددة

                                                           
ا*بداع والتغيير التنظيمي في :ورقة مقدمة في الملتقى الدولي ، كوسيلة لتحقيق الجودة في التعليم العالي واaبتكار ا	بداع ،عمارةأمنصور بن   1
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، مجلة الدراسات والبحوث ا*جتماعية، معايير ضمان جودة التعليم العالي، عرض لبعض النماذج العالميةشناف، خديجة، بلخيري ، مراد،  2

  .246.ص ،2017يسمبر ، د24جامعة الشھيد حمة لخضر، الوادي العدد 
، مجلة الدراسات والبحوث ا*جتماعية،جامعة الوادي،العدد الثالث، ديسمبر اBستاذ الجامعي الواقع واtفاقإيمان عزي، تكوين د*ل س@مي و  3

  .159.، ص 2013



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 129                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

عبر  1"تطوير استراتيجيات تفاضلية لفائدة الجامعات الداخلية"كما سعت وزارة التعليم العالي نحو  

ادل في الفضاءات الجامعية بالجھات الداخلية مما يساعد على إقبال إطار م@ئم للحياة والتب"توفير 

وھو ما يحفز على الرغبة في العمل ويخفف من حّدة النفور  2"الجامعيين والطلبة واAداريين عليھا

وا*غتراب الوظيفي للمكونين بالمعاھد العليا المختصة في الفنون في المناطق الداخلية للب@د التونسية 

مان التجديد والتنويع من خ@ل مواكبة المتغيرات الحاصلة في الحقل الفني العالمي والتطور وذلك لض

المتسارع للمفاھيم الجمالية والتيارات الفنية التي تسعى لتحقيق تواصل فعلي ومعنى وجودي ل@ندماج 

في مجتمعنا الحالي أھمية ودور الفن  في الراھن الفني، لندرك من خ@ل انتمائنا لدائرة الوجود المعاصر

إزاء التطور السريع للتكنولوجيا وما تحدثه من تغييرات مؤثرة في نمط الحياة اليومية وفي أساليب 

 المعلومات تكنولوجيا *ستغ@ل البيداغوجية للنماذج مرجعي دليل Aعداد"التكوين حيث سعت الوزارة 

  3."للطالب الذاتي التدريب ينمي بما الجامعية المسالك حسب وتوظيفھا للتربية وا*تصال

  ...غياب ثقافة الجودة واستمرارية أزمة التكوين )7

إن أغلب مؤسسات التعليم العالي ذات ا*ختصاصات الفنية ما زالت تبحث، سواء عبر ھياكلھا أو 

مكونيھا، عن حلولھا التكوينية واللوجيستية وذلك من خ@ل إلقاء المسؤولية واللوم على الجامعة 

سلطة ا*شراف والرقيب اAداري والتكويني لھا، إ* أن برنامج الجودة داخل الجامعة يحاول باعتبارھا 

وضع أسس واستراتيجيات اص@ح تنطلق ضرورة من المؤسسة ذاتھا التي لم تستطع بعد تركيز ثقافة 

لتي ظلت يرتبط اعتماد لجنة الجودة ارتباطا وثيقا برغبة المؤسسة، ا"الجودة بين مختلف أطرافھا، حيث 

 4"في مجملھا محتشمة، ضعيفة في التزامھا وذلك للغموض الذي يحيط بالمھام الموكلة للجان الجودة

ورغم أن الرغبة تعتبر منطلقا أساسيا لiص@ح . والتي تستوجب التزاما وانخراطا مھنيا وزمنيا وفكريا

ا * ترقى إلى التنفيذ والممارسة والتقويم والتطوير، إ* أنھا وحدھا ودون فعل ومبادرة تبقى مجرد نواي

فالمؤسسات لم تنشئ كلھا وبشكل رسمي لجان جودة ولئن تمكن بعضھا رسميا من بعث فرق داخلية "

ففي ظل تراجع مشاركة أغلب  .5"مكلفة بتنفيذ مسار الجودة فيھا، فقليلة ھي المؤسسات التي كانت عملية

نطلق من معايير ضمان الجودة، يبقى مجھود الجامعة مؤسسات التعليم العالي في ابتكار نظام اص@حي ي

  .مبتورا ينقصه الترغيب والتحفيز
                                                           

  .33.ص مذكور،، مرجع  2025- 2015مشروع إصLح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي   1
  .جع، نفس الصفحةنفس المر  2
  .12.نفس المرجع ص  3
4
الحالة الراھنة،   - اaستقLلية، الحوكمة وضمان الجودة في الجامعات التونسية نادية عمري،  ريم بودربالة،  عماد حيدري، إريك فالي،   

السوربون بالتعاون مع جامعة  بانتيون 1، جامعة باريس لتحسين الحوكمة في نظام التعليم العالي في تونس SAGESSEدراسة ضمن مشروع 
  .40.ص  2019منوبة، جانفي 

5
  .نفس المرجع، نفس الصفحة  
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لذلك وجد نظام ضمان جودة التعليم العالي نفسه أمام مجموعة من العراقيل التي تحّد من الوصول إلى  

نية أھداف التكوين المرجوة، وتصّعب الطريق للوصول إلى تحقيق الجودة والكفاءة المھنية والتكوي

ا*فتقار إلى : فقد ذكرت إحدى الدراسات عن ھيئات ضمان الجودة أن أھم ث@ث عقبات ھي"والتسييرية 

 ھذا باAضافة إلى.  1"ثقافة ضمان الجودة وإلى الخبرة، ومحدودية الموارد والتمويل وفقدان ا*ستق@لية

متعلقة بانفتاح المكونين على ضعف اAقبال على دورات التكوين والتأطير التي تقوم بھا الجامعة وال

المؤسسة ذاتھا وعلى الشراكات الخارجية التي تفتح ا[فاق سواء على مستوى التكوين أو على مستوى 

 المصالح مفھوم على كبير بشكل يعتمد الشراكة فمفھوم التعاون، مفھوم الشراكة تتعدى حيث"التمويل 

وھي ليست مجرد شراكة مؤسساتية  2"النھاية  في الطرفان يستفيد أن يمكن خ@لھا من التي المشتركة

بقدر ما ھي مجموعة من الشراكات التعاونية بين مختلف ا�فراد والھياكل وا�طر والمؤسسات التي 

  .تشكل طرفا أساسيا في العملية التكوينية

  خاتمة

والثقافي عموما عكس ھذا البحث تطلعا نحو رؤية جديدة لمسار إبداعي قد يحفز للنھوض بالتكوين الفني ي

داخل مؤسسات التعليم العالي في تونس من منطلق مقاربة بين النظرة الفنية والنظرة اAدارية تحفز 

بدورھا Aص@ح ذاتي داخلي يساعد على توفير المناخ الم@ئم لمثل ھذه الممارسات الفنية والتكوينية 

نحاول من خ@لھا إرساء مقاربات نقديّة وأشكالھا المعبّرة عن التحّول الحاصل في مجتمعنا المعاصر، ل

لمفھوم التكوين الفني داخل مؤسسات التعليم العالي بصورة أكثر وضوًحا سواء من حيث التعريف أو من 

ف@ شك أن من ينخرط في فكر الجامعة ويؤمن بروحھا، * يقنع بمطلب الھوية الضيق "حيث اAنتماء 

ن الماھية والوجود، بين الموجود والوجود، بين الماضي والخانق، بل يطمح إلى أن يحقق تناغما بي

  . 3"والمستقبل، بين الذات وا[خر، بين العقل والقلب، بين القوة والضعف

ھذه الرؤية ھي بمثابة تفكير منھجي يرصد شروط التكّون والتذوق الفني ويربطھا بمتطلبات الجودة في 

مرتبطة من جھة بمختلف عناصر العملية التعليمية التعليم العالي التي تخضع بدورھا لعدة متغيرات 

استثمار افضل داخل المؤسسة ومن جھة أخرى بالنخبة الفنية التكوينية لكل اختصاص وذلك في سبيل 

للمعرفة من خ@ل نظام تعليمي راسخ ومنير، نظام تعليمي راق يتناسب مع مستجدات القرن الحادي 

                                                           
1
مرجع مذكور ، دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات :ضمان الجودة في التعليم العالي التونسي، واخرونإشراق ك@ي،   

  .130.ص
  .232.ص  ،مرجع مذكور، ية الفنيةجاھات المعاصرة في التربتاaمحمد محمود العامري،   2
  31ص مرجع مذكورالجامعة بوصفا موضوعا للتأمل الفلسفي، : محمد المصباحي، ھيدغير  3
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عالمية للتعليم والمستجدات والمستحدثات التي طرأت على التعليم والعشرين، نظام يتأقلم مع المنظومة ال

  . 1وتستدعي منا أن نتواصل بجدية معھا

ھي بالتالي دعوة للبحث عن حلول داخل منظومة ضمان الجودة يمكن من خ@لھا أن نكسر ھذا الحاجز 

تاح الجودة الفنية على فانف. بين الفني واAداري، ھي دعوة لتحفيز الفني لفرض خصوصيته وواقع تكوينه

الجودة اAدارية يمكننا  من فرض خصوصية التكوين الفني وا*لتزام بظروفه ومتطلباته، فا*نخراط 

ضمن منظومات ا*ص@ح ھو نوع من فرض الوجود التكويني واAبداعي والتحرري الذي نسعى من 

ليصبح التكوين الفني وفق  .تخ@له لمراجعة عامة للبرنامج والتكوين والمسار والع@قات والرغبا

معايير ومتطلبات ضمان الجودة مجال بحث في التواصل بين الفنان والكيان المؤسساتي واAداري، وأداة 

تصعيد *ستراتيجية انتقالية تحول النشاط الفني إلى ظواھر فنية، ثقافية، اجتماعية، منفتحة على ا[خر 

عبير فني يضمن أولوية التفرد ا�سلوبي والتميز الذاتي تطرح قضية وجود واستمرارية بقاء في مجال ت

والجماعي وا*نتشار ا*جتماعي لضمان جودة تكوين أجيال فنية في فضاء موحد يحّول المؤسسة 

  .الجامعية  إلى شريك فعال في العملية  التكوينية اAبداعية

  
  قائمة المراجع

  الكتب
 .2010، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1،ط سات التعليم العاليضمان الجودة في مؤسوآخرون،  )عماد( أبو الرب −

إدارة الجودة الشاملة في التعليم  ،محمد فوزي ، العبادي، ھاشم فوزي ، العبادي )يوسف حجيم( الطائي −
 .2008 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع،:،عمان 1،طالجامعي

، دار ع@ء الدين للنشر ي في الخطاب النقدي التشكيلي المعاصرإشكالية المنھج الفلسف ،)فاروق محمود الدين( العلوان −
   .2009والتوزيع والترجمة سورية،دمشق،الطبعة ا�ولى

 .2020 ،، مؤسسة ھنداويفي الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة): الجزء الثاني(دراسات فلسفية ، )حسن( حنفي  −

  .2000والتوزيع،  والنشر للطباعة غريب دار، رةالقاھ ،لrنجاز الدافعية، )محمد اللطيف عبد( خليفة −

  .2003والتوزيع،  والنشر للطباعة غريب دار ،القاھرة، اaغتراب في سيكولوجية دراسات، )محمد اللطيف عبد( خليفة −

استراتيجية تفكيك الميتافيزيقا حول الجامعة والسلطة والعنف والعقل والجنون واaختLف والترجمة ، )جاك( داريدا −
  .2013 ،أفريقيا الشرق ،المغرب ، ترجمة وتقديم عز الدين الخطابي،لغةوال

  .2010،  1المنظمة العربية للترجمة، الطبعة ، بيروت، ترجمة عز الدين الخطابي، الحق في الفلسفةعن ، )جاك( داريدا −

  .2000 ،مكتبة مصر القاھرة، ، سلسلة مشك@ت فلسفية ،مشكلة الفن،  )أبراھيم( زكريا −

   . 2001  ،، دراسة في سيكولوجية التذوق الفني،عالم المعرفةالتفضيل الجمالي ،)شاكر( حميدعبد ال −

دار المسيرة للنشر والتوزيع  ،، عمان2، ط اقتصاديات التعليم،مبادئ راسخة واتجاھات حديثة ،)فاروق عبده( فليه −
 .2007والطباعة، 

    .2000 ،م، ھ@ للنشر والتوزيع، ترجمة منى س@فن اBداء مقدمة نقدية، )مارفن(كارسلون  −

                                                           
1
  254ص 2007دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، : ، عمان2فليه، فاروق عبده ، اقتصاديات التعليم،مبادئ راسخة واتجاھات حديثة، ط   
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، الطبعة ا�ولى  ، دار ع@ء الدين،دمشق ، ترجمة سالم لعيسىالطريق إلى القيادة و التنمية الشخصية ،)جيم( كورتوا −
1999. 

، مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة، ترجمة محمد رجا الديريني، شركة المكتبات اaيديولوجيا واليوتوبيا، )كارل( مانھايم −
   .1980 ،كويتية، الطبعة ا�ولىال

 . 2003الجامعية،  المعرفة دار ،تفسيرية محاولة دينامياته و اaجتماعي السلوك ، )هللا عبد أحمد( مجدي −

   .1988، ترجمة أحمد عبد العزيز س@مة، دار الشروق الطبعة ا�ولى، الدافعية واaنفعال ،)إدوارد ج( مواري −

  المجLت والدراسات والنشريات
العلوم : ، المجلة ا�ردنية للعلوم التطبيقية  المعوقات بين النظري والتطبيق: مناھج تدريس الفن، )حبيب( لراعيا −

  . 2014، 1. ، ع16. مج. اAنساينة

  .2009، 32، مجلة ع@مات العدد إنشائية الفضاء في الفينومينلوجيا، )محمد محسن(الزارعي  −

 3، مجلة ا�داب والعلوم ا*جتماعية، جامعة السلطان قابوس، المجلد عاصرةاaتجاھات الفنية الم، )محمد( العامري −
  .2016سنة  1العدد

أكتوبر  -4-3، مجلة ا�زمنة الحديثة، العدد الجامعة بوصفا موضوعا للتأمل الفلسفي: ھيدغير،  )محمد(المصباحي  −
2011.   

ورقة مقدمة في الملتقى الدولي ، التعليم العالي اaبداع وا	بتكار كوسيلة لتحقيق الجودة في، )منصور( بن أعمارة −
كلية العلوم ا*قتصادية وعلوم التسيير،جامعة باجي :ا*بداع والتغيير التنظيمي في المؤسسات الحديثة ،المنظم من قبل :

  .2011ماي 19- 18:مختار، عنابة ، بتاريخ

دراسة ميدانية لعينة لكليات جامعة :بالجامعة أثر التمكين على تحسين جودة الخدمة التعليمية  ،)حنان( رزق هللا −
منتوري :تسيير الموارد البشرية،جامعة: تسيير مؤسسات ،تخصص:،مذكرة ماجستير، شعبة  منتوري قسنطينة

  . 2010قسنطينة،

، مجلة الدراسات والبحوث ا*جتماعية،جامعة تكوين اBستاذ الجامعي الواقع واtفاق، عزي إيمان ، )د*ل(س@مي  −
  .2013ادي،العدد الثالث، ديسمبر الو

، عرض لبعض النماذج العالمية، مجلة الدراسات معايير ضمان جودة التعليم العالي، بلخيري  مراد، )خديجة(شناف  −
  .2017، ديسمبر 24والبحوث ا*جتماعية، جامعة الشھيد حمة لخضر، الوادي العدد 

للبحث   :، ورقة بحثية مقدمة في الملتقى الرابعريس الجامعيتأھيل و إعداد عضو ھيئة التد ،)حسن فتح الرحمن( عازه −
والمركز ا*حتواء ا*جتماعي، دولة قطر،   العلمي في العصر الرقمي، مركز البحوث واAستشارات اAجتماعية بلندن

  .2015مارس  16-15يومي 

مة وضمان الجودة في الجامعات اaستقLلية الحوك،  بودربالة ريم ،  حيدري عماد ، فالي إريك ،  )نادية(عمري  −
لتحسين الحوكمة في نظام التعليم العالي في تونس،  SAGESSE،  دراسة ضمن مشروع الحالة الراھنة - التونسية 

    2019بانتيون السوربون بالتعاون مع جامعة منوبة، جانفي  1جامعة باريس 

ن ، العجمي سناء ، ضمان الجودة في التعليم ، الخريجي انتصار ، العميري خليل ، الصحراوي سفيا )إشراق(ك@ي  −
  .2020يناير   42دراسة حالة للممارسات السائدة في صنع السياسات ، مجلة سياسات عربية، العدد  :العالي التونسي

، جامعة ا�زھر، اaغتراب الوظيفي وعLقته بالدافعية لLنجاز لدى قادة المدارس بمحافظة بلقرنمجلة كلية التربية،  −
  )612 - 557( 2019، الجزء الثاني، أبريل 182ددالع

، تونس 2025 -2015، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع إصLح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي −
2015   

  
− Kant (Emmanuel), Le conflit des Facultés en trois sections, 1798. Traduction avec une 

Introduction et des notes, par Jean Gibelin, Bibliothèque des Textes Philosophiques 1938. 
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  التكوين في المعاھد العليا للفنون 

  في صناعة الفنان بين المساءلة والنقدأو 

  1ھيبة مسعودي                                                                       

  السياق المعقد الكوكبي إّن ذكاء غير قادر على تشخيص"
  "يذھب البصيرة ويجعل المرء غير واع وغير مسؤول 

 إدغار موران 

  
  * نعلم الناس كيف يكونون ذو حجى وحلم،"

  "بينما نعلمھم كل ما زاد عن ذلك 
  بسكال 

 :المقدمة

ج ضمن معنى أن نفكر في الفّن أو التكوين في الفنون اليوم؟ وھل التفكير في تعلمية الفنون يندر ما

 2أزمة الثقافةالتفكير في إشكاليات التعليم والتربية التي ُدقت نواقيس ا�زمة فيھا منذ كتاب حنا ارنت 

للتدحرج في شكل من التعميم العالمي؟ فيكون بذلك تفكيرنا ضمن احراجات التعليم في كليته؟ أم أّن 

المعاصر، ليكون بحثنا فيه شيء من  التفكير في الفنون اليوم يّزج بنا في تخوم ا*ستطيقا وأزمة الفنّ 

من كل عطالة قد تصيب فنان الغد أو مربي التربية الفنية مستقب@؟ أم أّن  لiف@تالتشخيص وا*ستباق 

فأن نفكر في الفّن اليوم معناه أن نتحّسس الطريق ا[من إليه  اAشكاليتين إقرانإشكال تفكيرنا يدعونا إلى 

  ن جھة فاعلية فّن عصرنا في واقعنا أو ممكنات الفّن اليوم؟من جھة التعليم والتعلّم وم

، لفظة شديدة الخفقان * تستقر على حال وھي * تشبه معناھا اAشكالإّن لفظة اليوم التي قيدنا بھا 

اللغوي في شيء �ّن اليوم البحثي أو اAشكالي * يشبه زمن الحياة اليومية و* يعني عددا بعينه من 

تُخيّل لنا البديھة، بل ھو لفظة مراوغة تھدم كل دقّة زمانية منقلبة بذلك على معناھا ، فاليوم الساعات كما 

البحثي يغدو رتقا *ستمرارية الحركات الحيوية للبحث التي قد تكون مراكمة لسنين أو قرون، كما أّن 

ھذا اليوم يؤثث لموته في اليوم البحثي ليس ك@ميا شفويا في شيء أي مقرونا بالمحايثة ا[نية �ّن مثل 

فأن نفّكر اليوم معناه أن . ھھنا يكون يوم بحثنا اAشكالي حّمال لدروب الراھن وأزمات عصرنا. الك@م

                                                           
  . الي للموسيقى والمسرح بالكافأستاذة بالمعھد الع  1
آرنت كتبت كثيرا في السياسة، لكن  وحنا.ھو سياسي  أزمة الثقافة كتاب يتعّرض إلى اAحراجات المتباينة التي يعيشھا اAنسان المعاصر منھا ما  2

بذلك تصّورا عريقا لفلسفة التربية عند روسو  دون أن تھمل ماھو ثقافي لذلك كان الفصل الخامس تحلي@ في أزمة التربية في ع@قة بالسلطة مفنّدة
، ترجمة لم تحافظ على خصوصيات مصطلحات العنوان 2014و قد تُرجم ھذا الكتاب إلى اللغة العربية في . لترفض اعتبار التربية وسيلة سياسية

  :انظر. ستة بحوث في الفكر السياسيفي اللسان الفرنسي، لذلك ارتأى عبد الرحمان بشناق ترجمته تحت عنوان بين الماضي والمستقبل 
  .2014، ترجمة عبد الرحمان بشناق، بيروت، جداول للتوزيع والنشر،بين الماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر السياسي، )حنا( آرنت_
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وأن نسكن عصورنا �ّن العصور تؤثث " أن نكون أبناء عصرنا"نستجيب لذاك النداء الھيغلي الدفين

وراء سراب القبليات والبعديات إن جاز استعارة  إقامة لiنسان أيضا، غير أّن البعض يفرط فيھا للھاث

  .مفردات كانط

لذلك أن نفكر في تعلّم وتعليم الفنون اليوم، معناه أن نفكر ھھنا في عصرنا وأن نقيم في أزماته   

متسلحين بشجاعة النقد والنقد الذاتي، فقد كتب إدغار موران " تجرأعلى التفكير" ممارسين شعار ا�نور

وجب أن نتبيّن النقائص والثغرات في تعليمنا الحالي لمواجھة المشاكل الحيوية " يم الحياةتعلفي كتابه 

فالزامية " 1مثل مشاكل الخطأ والوھم وا*نحياز والتفھم اAنساني ووجوه ا*رتياب التي تصادف الحياة

وتعلّمات يعّد  المراجعة والوقوف على ھنات النظم التعليمية ضرورية من جھة أّن ما يُقّدم من برامج

نماذج * تدعي الص@حية المطلقة ونحن نعي منذ كارل بوبر أّن ميزة النموذج قابليته للتعديل وا*ص@ح 

، ثّم ھذه القابلية مستمدة من مبدأ ا*ستمرارية في حّد ذاته أو ما يُعرف بالسي@ن 2فالنموذج كشبكة الصيد

ما أعلن أنه يستحيل علينا ا*ستحمام في ذات النھر الدائم كما تصوره مجازيا ھيرقليدس ذات مّرة حين

مرتين، فإذ كان ا*ستحمام يستحيل �ّن مياه الزمن لن تكون راكدة بأيّة حال، فكيف لنا أن ندعي 

ص@حية ذات النظم التعليمية أمام تدفق ا�جيال واستحقاقاتھا؟  وكيف لنا أن نتأّول يومنا التعليمي داخل 

  وأن تعليم أو التكوين في الفنون له خاصيته مقارنة بالمجا*ت ا�خرى المباينة؟ معاھد الفنون خاّصة 

ولعل من " تعليم إعادة التفكير في المفكر فيه، وسلب المعرفة من ما خلناه بديھيا"إّن الغاية من البحث

ا أو في بديھيات التكوين في الفنون كما في اAنسانيات مسألة التخّصص، أي التعّمق في مسألة بعينھ

تكوين بذاته منفص@ عن ما جاوره أو ما تداخل معه، رغم أنّه ثّمة نماذج ناجحة حوله خاصة في العلوم 

الصارمة والعلوم الدقيقة، أّما فيما يخّص ا*نسانيات، أي ھذه المعارف التي تُعنى بدراسة اAنسان ومنھا 

خ@ل إدغار موران الذي يعتبره شّرا وجب الفنون، فإّن التخّصص يُ@قي نقدا حادا سنتبيّن وجاھة من 

تخليص التعليم منه بماھو كفيل بانتاج العميان المعرفي أو العمى المعرفي وأ*ن دونو صاحب كتاب 

الذي يكشف مخاطره على المتعلّم واصفا النتيجة با�ميّة الثانوية أو ما يعّرف المتخّرج نظام التفاھة 

  .ا�ّمي

 
                                                           

  .9.ص .2016 منشورات ضفاف، ،ترجمة الطاھر بن يحي، لبنان ،بيان لتغيير التربية .تعليم العيشإدغار موران،   1
فھي اختراعات تختلف * محالة عن إبداعات . أعتبر النظريات العلمية اختراعات إنسانية ھي بمثابة شباك نصنعھا بأنفسنا لنصطاد بھا العالم 2

ير ونحن نختبر نظرياتنا لنقصي ما كان منھا غ. فما نطلبه ھو الحقيقة. إذ ليست النظرية أداة فحسب . الشعراء، وحتى عن اختراعات التقنيين 
وذلك من خ@ل استنباط شباك تت@ئم شيئا فشيئا مع مھمة اصطياد  -حتى بما ھي أدوات  -وإنما لنتوصل ھكذا إلى تحسين نظرياتنا . صحيح 

ھا تمثل ى أنأسماكنا، أي العالم الواقعي ، و لكنّھا مع ذلك * تكون قط أدوات كاملة، بل ھي شباك عقلية نحن صنعناھا وينبغي أ* ننخدع فنحملھا عل
   "يستوفي كل جوانب العالم الواقعي ، حتى وإن كانت ھذه النظريات باھرة النجاح أو بدا لنا أنھا تعطينا مقاربات ممتازة للواقع



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 135                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

  :إلى اaختصاصات المتداخلةفي شّر التخّصص والدعوة  )1

غدا التخّصص تحت مجھر النقد، وھو الذي اعتبر اختيارا تعليميا حديثا، قد انبجس مع الجامعات الحديثة 

، و* يمكن �حد أن ينكر فضائله المھنية في 20، ليتكثّف ا*شتغال به في القرن19بداية من القرن

وبا مع قداسة النقد النقد خاصة في ا*نسانيات بعامة ا*ستيضاح والّدقة غير أن الفضيلة * تتعارض وج

والفنون بخاصة، ا�مر الذي نقده صاحب نظرية الفكر المركب، إدغار موران في جّل كتبه وحوراته 

 2000سبع معارف ضرورية لتربية المستقبلو 1999 العقل المحكمالموجھة للتربية والتعليم من كتاب 

إّن التعليم المختص ھو بالطبع ضروري للحياة "2014تعليم الحياة ه وتعليم العيش فقد دّون في كتاب

المھنية، لكننا نفتقر أكثر فأكثر إلى إمكانية مواجھة المشاكل الجوھرية والشاملة التي تخّص الفرد 

وما يعيبه إدغار موران حول التخّصص ھو تفكيك المعارف اAنسانية مّما  1."والمواطن والكائن البشري

نحتاج إلى معارف * تكون مبتورة و* مصدر بتر في " محالة في شّر فوضى المعارف �نّنا يوقعنا *

إّن أھوال البتر والتجزئة تمنع الفھم والتفھّم لiشكال، باعتبار التخّصص يُفقدنا ح@قات 2."ثقافتنا

، ذات الخطر ضرورية دونھا تصبح معارفنا مكتظّة وغير مترابطة مّما يسبب فوضى معرفية تمنع الفھم

من ا�فضل أن يكون "حينما كتب المحاوaتالذي حذرنا منه مونتاني منذ القرن السادس عشر في كتابه 

وا*كتظاظ شكل من مراكمة المعارف دون تنظيم أو ربط ليجر  3."العقل محكما على أن يكون مكتظا

إّن ا*كتظاظ يخلق . ا*ستيعاب عنھا انسدادا حادا، يخلق حا*ت من التخمة الخانقة للفكر تحّد من قدرة

  .التشبّع المعرفي بما ھو عطالة في اقتدار ربط المعارف للوصول للفھم

اختصاص الموغلة في التخّصص والغارقة في الّدقة توقع -إّن تفحص المعرفة الشاملة بعدسات الميتا  

لفنيّة وأحطنا بتياراتھا وسياقاتھا المتعلمين في أوھام المعرفة أيضا، يُخيّل لھم أنّھم قد ألّموا بالوقائع ا

وفحواھا ا*ستطيقي، غير أّن الوقائع الفنيّة تعي ا*ف@ت من سجون ا*ختصاص، �ّن كل تخّصص 

إّن برتولت . طمس لجانب من جوانب الفّن وايقاع به في وھم الفھم وربّما تدحرج إلى العمى المعرفي

بّما أشياء أخرى لم نعرفھا بعد عنه، باعتباره براشت ھذا المسرحي والكاتب والشاعر والمخرج ور

ظاھرة فنيّة شديدة التعقيد يتشابك  في تدريسه الشعر بالمسرح با�دب بالفلسفة خاصة منھا الماركسية، 

؟ جزء من المنعرج السياسي، 4ما اaستطيقابا*ستطيقا حيث خّصص له مارك جيمنيز في كتابه 

                                                           
  .18، المصدر مذكور سابقا، صتعليم الحياةإدغار موران، 

،  2020معھد تونس للترجمة، تونس،المنصف ونّاس،، ترجمة ، العقل المحكم، إعادة التفكير في اaصLح واصLح التفكيرإدغار موران  1
  155ص

  .25.ص، رمصدر مذكو، تعليم الحياةإدغار موران،   2
  .بتنظيم ا�فكار وترابطھا لiشادة العقل المحكمھذا القول استعمله إدغار موران في كتابه   3
  .2016دة العربية ، مركز دراسات الوح، ، بيروتشربل داغر.، ترجمة دما الجماليةمارك جيمنيز،   4
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مع جاك رنسيار فكيف لنا أن نفھم  1اBدب سياساتمع حنا أرنت ب بالسيميائية مع رو*ن بارط بالسياسة

براشت دون ا*شتباك والتشابك مع كل ھذه ا*ختصاصات؟ وھل يمكن فھم الكتابات المسرحية لبراشت، 

  دون ا*ط@ع على قصائده أو خصوصية أدب المنفى؟

ة وعلم النفس والموسيقى من جھة أخرى كان تيودور أدرنو با�ساس عالم اجتماع وكتب في الفلسف

ونظرية استطيقية  1966والديالكتيك السالب  1959وا*ستطيقا، فكتب كتاب فلسفة الموسيقى الجديدة 

و كتبا أخرى  فكيف لنا أن نفھم نظرية استطيقية دون أن نتعّمق في كتاب فلسفة الموسيقى الجديدة  1967

ف لنا أن نفھم موسيقى أدرنو دون شوبنبارغ أو خاصة وأنّه بدأ حياته المھنية كمدرس للموسيقى؟ وكي

  موسيقى ا*نظامية دون ربطھا بنقده للصناعة الثقافية وجماليات القبح؟ 

ھھنا تكون الفنون لقاءات فكرية غير قابلة ل@ختزال والتشظي تستقى ماھيتھا من المشترك والتداخل في 

لذلك نحن   2تحرير التفكير في المحسوس ضرب انفتاحي شمولي يُفلت من عقال التّشظي مؤثثا مساحات

نعيش اليوم في مفارقة حاّدة، قد تقذف بنا إلى التناقض الذي يخلق شيئا من العطب يلخصه إدغار موران 

ثّمة عدم ت@ؤم يتزايد اتساعا وعمقا وخطورة بين معارفنا المفككة والمجزأة والمقسمة بين "في قوله

ل تنحو إلى أن تكون متعددة ا*ختصاصات ومستعرضة ا*ختصاصات من جھة، وحقائق أو مسائ

ذات ا�مر الذي يشّدد  3"ومتعددة ا�بعاد وعابرة ل}وطان وشاملة وعالمية أكثر فأكثر من جھة أخرى

: فكلما حاولنا فحص أسباب مخاطرنا الجمعية درسناھا ونحن" نظام التفاھةعليه أ*ن دونو في كتابه 

رب مفارقة تصنع "4ون في مجا*ت معرفية فرعية متناھية الصغرمقطوعو الصلة بالعالم، متخصص

خبراء في ذرات معرفية ھشة والحال أن الواقع شديد التشعب * يحتاج الى تناھينا في الصغر 

التخصصي *ن ا*عتناء بماھو فنّي وما يحتّمه من اتساع وتشابك حد ا*لتحام بين المعارف والتيارت في 

أسيجة التخصص الدقيق وإدغار موران يعتبر أّن تواصل ھذه المفارقة * ينجر  المقابل ونحن نكبر من 

إّن تجزئة المعارف إلى "عنھا غير العمى المعرفي أو والجھل المعمم فيدّون في كتابه تعليم العيش

اختصاصات واختصاصات فرعية يفاقم الجھل المعمم وھذا ما يولد الحاجة إلى إقامة تواصل وص@ت 

فھل يحدث اننا * نتعلم إ* الجھل؟ وھل ثمة أخطر من أن نكون خبراء " 5.ين المنفصلين للثقافةبين الفرع

  في شققنا التخصصية غرباء عن دائرة الحقيقة؟

                                                           
  .147.، ص2010مركز دراسات الوحدة العربية،  ،رضوان ظاظا، بيروت.، ترجمة دسياسة اBدبجاك رنسيار،   1
  .2017، بيروت، منشورات ضفاف،تحرير المحسوس، لمسات في الجماليات المعاصرةأم الزين بنشيخة،   2
  .11.، ص، مصدر مذكورالعقل المحكمادغار موران،  3
  .87.ص ،2020ترجمة مشاعل عبد العزيز الھاجري، بيروت، دار سؤال للنشر، ،نظام التفاھة*ن دونو، أ  4
  .57.ص ،ور، مصدر مذكتعليم الحياةإدغار موران،    5 



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 137                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

إّن تجزئة المسائل واAشكاليات، يلغي الروابط بين ا*ختصاصات ويذيب كل ماھو مشترك، لتغدو كل 

ذلك أن ا*ختصاص الشديد الدقة، يمنع "اء تخصصية ضيقة مسألة مبتورة، بل مفككة إلى ميكرو فيزي

، والحال أن المشاكل الحقيقية ليست )الذي يذيبه( ، وكذلك الجوھري)الذي يُجزئه إلى قطع(رؤية الشامل

فالتخصص ھو قطع ل}وردة المسائل وتجريد " 1.جزئية أبدا والمشاكل الشاملة ھي أساسية أكثر فأكثر

أو جذمور وفق عبارة  2ة �ّن ا*شكاليات وحتى ا�زمات تنمو على شكل ريزبوملھا من المنابع الحيوي

ف@ أحد بامكانه إنكار أّن المغامرات البحثية الحقيقية ھي التي تقذف بك خارج  سجون . جيل دولوز

المراقبة المعرفة، �ّن المباحث الشجرة العمودية قد انتھت، لتعيش على شكل جذمور يتفرع ويمد جذزره 

بشكل أفقي يتغذى مما جاوره ويستمد قداسة الفھم واقتدار الوصول إلى الحقيقة الظاھرة الفنية من ثراء 

الذين يتفحصون أزمة التعليم حسب اختصصاتھم " المحيط به، متداخل لذلك يعتبر إدغار موران 

" 3ا*ختصاصاتالمنفصلة، * يمكنھم أن يتصّوروا أن مكّونا من مكونات ا�زمة متأت من الفصل بين 

فالفھم ليس عملية بسيطة، بل مغامرة تقتضي تتبع المسالة في تعقيدھا وفي تركيبھا تتبعا يكسر القيود 

المفروضة على العقل البشري وإ* سنتوقف عند النقص الذي لن يفرز غير عدم الوضوح ومنھا تعطّل 

  .مسار الفھم

قطع ك@ من الحقول المعرفية والكليات والطلبة إنّھا ت" أ*ن دونو بدوره يشير إلى ذات ا�مر كاتبا

إنّھا تسمح للطلبة و�عضاء ھيئة التدريس با*نسحاب إلى تلك . والخبراء إلى شقق تخصصية صغيرة

فضمور " 4.ا*قطاعيات المفروضة ذاتيا، واھمال ا�سئلة ا�كثر إلحاحا، أخ@قيا وسياسيا وثقافيا

ا ھي ا�زمة التي يعاني منھا التعليم في الفنون، لتقوقع التخصص امكانيات الفھم والتفكير في مسألة م

وفقدان امكانيات الفھم رغم أن الفن ھو الوعد با*نفتاح والتحرر، إنّه ا*نفتاح ال@مشروط  لذلك علينا أن 

نتساءل ھنا أليس التخصص في الفنون يقتل شيئا من حريتھا؟ وضرورة ا*لمام بمساءلھا؟ ثم ا* يعد 

صص تناقض مع ماھية الفن في حد ذاته كابداع يكسر القيود فكيف لنا عبور ھذه الزنازل التخ

  التخصصية نحو رحابة الفّن؟

  

 

                                                           
  .12.، ص، مصدر مذكورالعقل المحكمادغار موران،  1
الدار البيضاء، أفريقيا  ، ترجمة عبد الحي أزرقان أحمد،السياسةفي الفلسفة واBدب، والتحليل النفسي و حوارات، كلير بارني  -جيل دولوز 2

  .94_95صص، 1999الشرق، 
  .60.ص ،ور، المصدر مذكياةحتعليم الإدغار موران،     3
  .110.ص ،2020ت، دار سؤال للتوزيع والنشر،ترجمة مشاعل عبد العزيز الھاجري، بيرو ،نظام التفاھةأ*ن دونو،   4
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  :الرؤية الخارجة عن اaختصاص )2

كان ديوجين الكلبي وھو فيلسوف يوناني عاش في أثينا في القرن الثالث قبل المي@د، يحمل مصباحا في 

محاورة ع أثينا باحثا عن الحقيقة حسب ما أفادنا به أف@طون في وضح النھار، يتجول به في شوار

معتبرا أّن الحقيقة تحتاج إلى أكثر من ضوء وربما التقاء كل ا�ضواء الممكنة  ثياتيتوس أو عن العلم

عند مكمن الغموض لنتمكن من إدراك حقيقة نسبية، فأي مصباح يمكن أن نحمله اليوم في رحلة بحثنا 

  تي تخّصنا والتي تسكن الفّن؟ وھل مصباح واحد كافيا *يجادھا؟عن الحقيقة ال

يوجد تاريخ اخر قيد الحدوث مرتبط وغير منفصل، إنه تاريخ "العقل المحكمدّون إدغار موران في كتابه 

وھذا التبشير بعھد جديد يندرج ضمن ما يسميه " 1التخصصية البينية والمتعددة والعابرة للتخصصات

شبكة الصيد والتي نعني بھا تعديل النماذج التعليمية بما يضمن لنا ارساء استراتيجية  كارل بوبر تعديل

للمستقبل قائمة أساسا على تجاوز ھنات اليوم، خاصة منھا انھاء أزمة السجون المعرفية لتتحرر المسائل 

أصبح  hybridationوالتھجين " التھجين التخصصي الذي لن يكون إ* شديد الثراء"البحثية وتنفتح على

مصدرا للثراء وا*بداع في كل المجا*ت ومنھا الفّن الذي يعيش مزجا ل}جناس وتحريرا ل}شكال من 

وفثمة تھجين معرفي قيد الحدوث في كل النظم التعليمية . القولبة ودائرة ا�شكال الفنية التقليدية

يوية معرفية تمنع التسييج ا*ختصاصي والجامعات في العالم يوازيه  تھجين في الوقائع الفنية *نه ثمة ح

  .وھو ما يدفع إلى التبادل والتعاون والكفاءات المتعددة التي * ترضى بغير الجادة الوعرة للبحث

" 2.إّن التعاون المتعدد ل@ختصاصات قد يسمح بمعالجة أفضل للحقائق المنفصلة داخل كل اختصاص"

مسلطين عليھا أكثر من مصباح، �ّن اليوم انھينا براديغم بشكل يجعلنا نحيط بالظاھرة من جوانب مختلفة 

فقد يحصل أن تجد . ا*نفتاح ضروري"*ن . الزعامات المعرفية وادعاء أفضلية معرفة على أخرى

نظرة ساذجة تصدر عن ھاو غريب عن ا*ختصاص، وحتى عن كل اختصاص، ح@ لمشكل كان حله 

عادة ما تحدث في ا*نغ@ق والحلول تأتي من الخارج أو فا�زمات "3.غير مرئي داخل ا*ختصاص ذاته

  "4عن ا*ختصاص" ھاو غريب"من ما يسميه إدغار موران 

                                                           
  .57.، ص، مصدر مذكورعقل المحكمالادغار موران،   1
  .المصدر نفسه  2
  .155.المصدر نفسه،ص 3
 .المصدر نفسه  4
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مث@ باعتبارھا عطبا قد أصاب الفنون أو عملية التلقي مكنت من استعادة أطروحة  1فأزمة الفن المعاصر 

فّن قد توّصلت إلى  ھشاشة حجج موت الفن الھيغلية غير أّن نتالي ھنيش الباحثة في سوسيولوجيا ال

من العلوم الصارمة حيث سّجل ظھوره ا�ول في  2القائلين بنھاية الفّن من خ@ل تھجير مفھوم البراديغم

براديغم الفّن المعاصر، ليحّل في الفّن المعاصر في كتابھا  العلمية بنية الثورات 3كتاب توماس كوھن

ا�زمة في الفّن المعاصر إذ ما اعتبرنا أّن مفھوم البراديغم  معتبرة * أساس لمسألة 4بنية لثورة فنية

  .مبني على مفھوم القطيعة مما يخول لنا القول أننا إزاء ثورة على المقاييس الفنية 

حسبھا أّن تاريخ الفّن * يختلف في كليتّه عن تاريخ العلم وأّن القطيعة تسّجل حضورا قويّا في العلم كما  

لزام علينا ھھنا استيضاح ھذا التوازي بين ماھو علمي وماھو فنّي جمالي  كما قد فّصلت في الفّن، ولعلّه 

وقد كان الحرص  "5من البراديغم العلمي إلى البراديغم الفنّي"نتالي ھنيش ذلك في عنوان فرعّي ُعنون 

فّن المعاصر باديا في كل لحظة للتفّكر في الفّن المعاصر، حرص يثبته التدرج في تبيان بداية أّن ال

ويحتّم تجاوز التصّور الكرونولوجي القائم على الطرح الزمني  )genre artistique( 6"نوع فنّي"ھو

. بحيث يرّد كل فّن معاصر إلى حقبة زمنية بعينھا في تسلسل كرونولوجي يجعلھا تلي الحداثة ومابعدھا

يفترع لتحليل نتالي ھنيش سبي@  التشديد على أّن الفّن المعاصر نوع فنّي وليس مجرد تسمية زمنية،

لطرح تاريخ الفّن وقد انبرى من التواصلية وا*ستمرارية التاريخية لندّشن بذلك ضربا من المقولة 

إّن الفّن المعاصر  نوع فنّي جمالي يحمل في ذاته فرادته ويوقّع . une catégorie générique(7(النوعية 

ھھنا يبدو أن ا*نفتاح أكثر من ضروري *يجاد حلول ل}زمات  .القطيعة مع كل ا�نواع الفنيّة ا�خرى

                                                           
وفي  Aude de Kerros بالنسبة إلى أود كروس  1990جد* فكريّا وفلسفيّا تحملنا ديباجة انبجاسه إلى فرنسا في مثّلت أزمة الفّن المعاصر  1

ت الفكرية الفرنسية صدى ھذه ا�زمة لتخوض في نقاشات جديّة تطرح بعمق واحتضنت المج@. Yves Michaudحسب إيف ميشو 1991
" ھل ثّمة معايير للتقييم الجمالي بعد؟"التي افتتحت الجدل حول الفّن المعاصر بمقال مستفزّ  Espritإشكال الفّن المعاصر، كانت البادرة من مجلة 

الفّن المعاصر ضّد الفّن "لى بعد ذلك المقا*ت لذات الكاتب نذكر منھا ، لتتواJean philippe Domecqبقلم الصحفي جون فليب دوماك 
الذي نشر مقا*  Olivier Cinaبمقا*ت أوليفي سينا  1992بداية من ماي   Télérama"تيليراما"، ثّم مجلة "أزمة الفّن المعاصر"و" الحديث

  ".المتجر الكبير"، ثّم مقالCentre George Pompidouدوبيملحيثيات معرض نظّمه مركز جورج بونق@ "الفّن الحزين"تحت عنوان 
الذي استعمله توماس " ، البراديغم"، تستضيف فيه مفھوما علميّاالمعاصر، بنيات لثورة فنيّة براديغم الفنّ لقد نشرت نتالي ھينيش كتابا بعنوان  2

في ا*ستطيقا معتبرة بذلك الفّن المعاصر براديغما مستق@ عن الفّن  ليحّل ھذه المّرة 1972الذي نُشر عام  العلمية بنية الثوراتكوھن في كتابه 
البراديغم الك@سيكي، والبراديغم الحديث : وقد تراءى لنتالي ھنيش تقسيم تاريخ الفّن إلى ث@ثة براديغمات مستقلة تحكمھا القطيعة. الحديث

  :والبراديغم المعاصر لمزيد اAط@ع انظر
Heinich, Le paradigme de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2014. 

بنية الثورات ابستيمولوجي أمريكي كتب بكثافة حول تاريخ العلوم وفلسفتھا، لكنّھا نال الشھرة مع صدور كتابه ) 1996- 1922(توماس كوھن 3
حكوم بثورات دورية تعبّر عن ضرورة نشوء براديغم ، حيث أثبت أّن تاريخ العلم ليس تراكميا أو استمراريا، بل ھو م1962الصادر سنة  العلمية
  .جديد

4 Heinich, Le paradigme de l’art contemporain, Op.cit.  
5 Ibid. p.44. 
6 Ibid.,p.42. 
7 Ibid, p.24. 
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بمختلف أنواعھا كما أّن الحل قد يكون خارج ا*ختصاص، يحتاج إلى من يكسر الحدود التخصصية 

  .ويبحث بأكثر من مصباح ديوجاني �ّن الحقيقة لن تكون داخل أثينا، بل قد تكون في أي مكان

تو الباحث حول الفّن المعاصر، فإنّه قد جعل من فلسفة ھيغل في التاريخ في ذات الصدد، نجد آرتور دان  

مطيته Aفتراع مفھوم أكثر م@ءمة مع الفّن المعاصر وع@قته بتاريخ الفّن ليخرجه في مفھوم فلسفي 

ينھي جدل ا�زمة، فالفّن حسب تصّور آرتور دانتو قد حقّق كل ا�طوار التاريخية المعروفة، لينغلق 

فسه في شيء من ا*كتمال التاريخي دون أن ينتھي، مفتتحا بذلك مرحلة جديدة من تاريخ الفّن على ن

أطلق عليھا آرتور دانتو المابعد تاريخية حيث تعثر على الفّن المعاصر كمحقّق لھذا الوجود 

  .الميتاتاريخي

* ينكر اللقاء معه في إّن ھذا الطرح حول تاريخ الفّن يستدعي فيه دانتو بدوره ھانس بيلتنغ ، وھو  

فكرة موت الفّن مثلما بيلتنغ وأنا أدركناھا ھي متناغمة مع وجود "رحاب نفس ا�طروحة حيث يُعلن أن

-post " الفّن الما بعدالتاريخي"لذلك ھذا المفھوم 1"فّن صارم، و* يمثّل أّي نوع من الوھن الداخلي

historique  ھل طرحا فرديا، وإنّما طرحا مزدوجا بدأ بكتاب  كصفة تنضاف إلى الفّن المعاصر، لم يكن

بمفھوم  1997ليعاضده كتاب دانتو عام  1983للمؤرخ ھانس بيلتنغ الصادر عام  تاريخ الفّن منته؟

ومعه تظھر القطيعة، فتاريخ الفّن ينغلق ليعلن عن القطع النھائي مع ما " انغ@ق التاريخ"فلسفي بحت

�نه حسبھما ثّمة حياة تبدأ بعد السرديات التاريخية الكبرى أو وجود  يمكن أن يأتي بعد حركة ا*نغ@ق

فالمثال الثاني يثبت لنا كيف أن التعاون بين ا*ختصاصات يخلق ضربا . فنّي خارج تاريخ الفّن المعھود

 إذن فالفنون تحتاج إلى تعدد التخصصات وا*نفتاح �ّن ا*بداع ينبثق من ال@متوقع وينفجر. من الثراء

  . من المستحيل أو الذي * يمكن قولبته

لكن السؤال يبقى مطروحا حول حول ع@قة فنون اليوم بواقعنا؟ وع@قة برامجنا التعليمية برھانات 

  .ا*بداع في عصرنا

  :رھانات التكوين في الفنون اليوم )3

اقب كان طاليس يراقب النجوم فوقع في بئر وھو شاخص ببصره إلى السماء وھذا حال كل من ير

لذلك * أحد بامكانه تفنيد الشرخ الذي . ا�عالى وينسى واقعه والفّن الحقيقي يجب أن يكون ابن عصره

يفصل الفّن عن الواقع الذي ينزف تھاو مدو، فالكل يحّذر من فشل الكل في تركيز ما نكونه كجموع 

                                                           
1 Ibidem. 
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لكن ھا . لل عصرنامفكرة، تحسن تدبّر مستقبلھا وتعي وجوب ا*ف@ت من فخاخ أمراض الحداثة وع

نحن ساقطون في نظام التفاھة كما رسم تفاصيله آ*ن دونو والعمي المعرفي وفق عبارة إدغار موران 

عصر الضياع والحركية غير المراقبة "إنّه وبعبارة إدغار موران. وال@انساني حسب توصيف ليوتار

ا*تقان يتصيّد كل ما تبقى من أش@ء  وكأنّما حاضرنا صار فّخا في غاية" 1والمتسارعة والمستقبل المظلم

تقھقر شعور "اAنساني فينا، فماذا بوسعنا أن نفعل أو أن نرد الفعل؟ وأّي فنان نعّده للغد إذ كان حاضرنا 

ا*عتزاز با*نتماء إلى أّمة ما، وغياب ا*عتزاز با*نتماء إلى ا*نساني وبروز فردانية منشّدة إلى 

؟ أليس من أوكد مھام التعليم اAعداد للمستقبل وتدريب "2.عھا بالمسؤوليةمركزية ا�نا أكثر من اضط@

أن نعيش يعني أن نعيش باعتبارنا أفرادا نواجه "المتعلمين على العيش بالمعنى الذي أقّره إدغار موران

 مشاكل حياتنا الخاصة، وأن نعيش أيضا باعتبارنا مواطنين ينتسبون �ّمة ما ويعني كذلك أن نعيش في

  ؟"3إطار انتمائنا اAنساني

إنّھا Aحراجات خانقة لزام علينا طرحھا رغبة في استشراف مستقبل نرتضيه * �نفسنا في شكل من 

التفكير الفرداني، بل من قبيل ا*نھمام اAنساني في بعده الكوني على نحو ما تساءل ذات مّرة  ھانس 

اليوم أن نعيد ذات السؤال لكن بھواجس أخرى  ، ولنا"أي كوكب سنترك �بنائنا" جوناس في غرابة 

وھل ثّمة وصفة سحرية تحّول المتعلمين إلى فنانين؟ " أي فّن سنتركه �بنائنا؟ وأّي فنان نعّده للمستقبل؟"

  أو إلى أساتذة تربية فنيّة؟

" 4.ھميود المستثمرون لو أصبح الفنانون جمھورا سلسا يصفق لشعوذات" نظام التفاھةكتب أ*ن دونو في 

فالُكّل بات مشروعا للرأسمالية القاحلة والفّن بكل أشكاله يمثّل مجا* حيويا واعد ل@ستثمار والربح لذلك 

تباينت أشكال الحيل التي يستعملھا الرأسمالي لiيقاع بالفنان داخل لعبة البيع والشراء وقاعدة العرض 

ا[ن ذاته لتخبر عن نفسھا باعتبارھا وسيلة النقود تخدم الفّن وتستخدمه في "والطلب �نّه وحسب دونو

ھھنا كان علينا التنبيه إلى ھذه الوضعية الفّخ التي مازالت 5."توسطية للتأثير في التفاھة في أعظم حا*تھا

  .تبتلع الكثير من الفنانين الشبان وا�ثار الفنية التي غذت تُنتج على مقاس سوق الفّن والماسكين بزمامه

اتت تبتلع الفنانين الشبان والمتخرجين من المعاھد العليا للفّن واضعة معايير رأسمالية إّن سوق الفّن ب

لiبداع مجتثة بذلك حرية اAبداع التي انمحت مع الصناعة الجماھرية للفّن، ا�مر الذي أتقن آ*ن دونو 

                                                           
  .25.ص ،، مصدر مذكور، تعليم الحياةإدغار موران  1
  .60.المصدر نفسه، ص  2
  .17.ص ،المصدر نفسه  3
  .272، ص 2021تونس، الدار التونسية للكتاب، ، دراسة في استيطيقا المقاومة...التفكير والحدودعلوي، عمر    4
  .248.، صمصدر مذكور، نظام التفاھةآ*ن دونو،   5
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سھم يدعمون ليس فقط في عصر إعادة إنتاج التقني ل}عمال الفنية، يجد الرعاة أنف"ا*شتغال عليه بقوله

" 1فنانا منفردا، مدرسة، أو حق@ معرفيا، بل يدعمون كذلك المنتجات ا*ستھ@كية للصناعة جماھرية

وھذه الع@قات المستجّدة قد * تظھر إ* ميكروفزيائيا على حّد عبارة ميشال فوكو حول السلطة، أي في 

مر بمسألة الدعم التي تعتبرھا نتالي ھينيش بمثابة أشكال متخفية أو * مرئية للعيان خاصة إذ ما تعلّق ا�

لعمري أنّھا وضعية حرجة وحادة تجعل من الفّن يلج بسھولة ". الشوكة في حلق الديمقراطية الثقافية"

إكسسوارا *ھدف له سوى تنشيط الحياة العادية، زركشتھا وجعلھا أكثر "إلى لعبة الرأسمالية فيكون 

عبودية متأنقة للفنان الذي * يعدو أن يكون إ* عبد للرأسمالي الذي يتاجر وھكذا قد شيّدت " 2.حسيّة

إنّھا صحراء قاحلة . بالجميل كما يوظف السياسي الفّن للتواطؤ معه في سياسات التلھية وا*يھام المقصود

رية كالمصيدة تتربص بالفنانين والتي على الكل ا*نخراط في تفكيك وجوه السطو والھيمنة فيھا على ح

  .اAبداع

كيف عبور ھذه الصحراء؟ كيف لنا أن نتخيّل من جديد انفتاح العالم على "تسأل أنطونيو نيغري

مؤانسات في  فتجيبه أّم الزين بنشيخة المسكيني في حوار فلسفي شيّق تضمنته مقدمة كتاب3"الفرح؟

ظار حلول مستقبل قد * يقبل من للمستقبل ذائقة أخرى علينا تجريبھا للتّو بد* من انت:"بقولھا الجماليات

 4."من أجل ذلك نحتاج إلى كميّة أخرى من القدرة على نشر مشاعر الفرح... الجھة التي نحلم بھا

ومشاعر الفرح * تكون إ* بالقدرة على التصدي لكل استراتيجية سرق قيمة الفّن من مجتمعاتنا أو ھالة 

لزام علينا ا*نخراط في حيل *سترداد اAنساني فينا وعليه .ا�ثر الفنّي وفق عبارة والتر بنيامين

وتحصينه بكيفية مدروسة تضاھي خبث تفتيت العالم كشكل من أشكال المقاومة �ن المقاومة أيضا فّن، 

، دراسة في استيطيقا المقاومة... التفكير في الحدودفي كتابه  .الكل يفترع لنفسه الشكل الذي يرتضيه

فليست . المقاومة من ا�سفل وتتوّزع استراتيجيا لتعاصر السلطة وتحايثھا تأتي" دّون عمر العلوي

المقاومة صورة معكوسة للسلطة، بل ھي مبتكرة ومتحركة ومنتجة، كما أنّھا تنتظم كالسلطة، فتتخثر 

  .5وتترسخ

ي والفّن في ھذه الوضعية الحرجة *مناص له إ* من اختراع طرق لمقاومة واقعه الذي يزداد غرقا ف

السلعنة والتبّضع، * بالھروب وا*ستقالة، إنما يلزمنا  ضربا من ا*شتباك أو ا*خت@ق أو المواجھة مع 

ثّمة معركة "السلطة حتى نستطيع افتراع فّن مقاوم يمتلك اقتدار الھروب من المراقبة الصارمة �نه 
                                                           

  .264.المصدر نفسه، ص  1
  .283 .ص المصدر نفسه،  2 

3 Negri, Art et multitude, Neuf lettres sur l’art suivies de Métamorphoses, mille et une nuit, 2009,  p.132. 
 . 13.، ص2015بيروت، منشورات ضفاف، مؤانسات في الجماليات،، ضمن الكتاب الجماعي "مقدمة في الجماليات"، بنشيخةأّم الزين  4

.291.، ص، مصدر مذكوردراسة في استيطيقا المقاومة...، التفكير والحدودعلويعمر   5  
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ت، أي بين بنية صارمة وفعل أساسية ستدور رحاھا بين أشكال المراقبة والمحاو*ت المتعددة لiف@

وھذا ما يجب ا*شتغال عليه في المعاھد العليا للفنون " 1مقاوم، أو بين سلطة القولبة و*شكلية المادة

وادراجه في برمجة الدروس كشكل من أشكال التوعية أو ا*عداد لتفادي فخاخ العصر  بحثا عن تفاعل 

  .مع إشكاليات عصرنا

  : خاتمة

معاھد العليا للفنون يجب أن ينفتح على ا*ختصاصات المتداخلة أو ا*ختصاصات البينية إّن التكوين في ال

تخلصا من شّر التخصص الذي * يخدم سؤال ا*بداع باعتباره سؤا* شاملھا * نجيب عليه في الشقق 

التخصصية الضيقة، ا�مر الذي يمكننا من تفادي الكثير من ا�زمات ويجعل الطلبة والمتخرجين 

ينخرطون في قضايا الراھنة للفّن متسلحين بالمقاومة كإمكانية من إمكانيات تحرير الفّن من كل أشكال 

 .الحيف

إّن التكوين في المعاھد العليا للفنون له نماذجه التعليمية الخاصة التي يستمدھا من خصوصية الفنون في 

من إشكاليات وإحراجات، �ّن كل أزمة  حّد ذاتھا وھو ما يستوجب التعديل المستمر وفق ما يعيشه الفنّ 

في الفّن ھي بالضرورة أزمة تخّصنا وجب التفكير في الخ@ص من عقدھا وتجاوز شّرھا وا�مر متعلّق 

بمسألة التكوين والتعليم، �ّن التعديل  في النماذج التعليمية وتطويرھا شأن تربوي تعليمي نروم من 

  . فاديا للعلل أو الھناتخ@له افتراع استراتيجيات للمستقبل ت

  :قائمة المصادر والمراجع

، بين الماضي والمستقبل ستة بحوث في الفكر السياسي، ترجمة عبد الرحمان بشناق، بيروت، جداول )حنا(آرنت  -

 .2014للتوزيع والنشر،

 .2017، تحرير المحسوس، لمسات في الجماليات المعاصرة، بيروت، منشورات ضفاف،) أم الزين(بنشيخة  -

 .2016شربل داغر، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، .، ما الجمالية، ترجمة د)مارك(ز جيمني -

، )إدغار( موران . 2020، نظام التفاھة، ترجمة مشاعل عبد العزيز الھاجري،بيروت، دار سؤال للنشر،)آ*ن(دونو -

المغرب، دار  لزرق ومنير الحجوجي،تربية المستقبل المعارف السبع الضرورية لتربية المستقبل، ترجمة عزيز 

 .2002طوبقال للنشر،

 .2021دراسة حول جماليات المقاومة، تونس، الدار التونسية للكتاب، . ، التفكير والحدود)عمر(علوي  -

                                                           
  .296.ص المصدر نفسه،  1 
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 .2016، تعليم العيش، بيان لتغيير التربية، ترجمة الطاھر بن يحي، منشورات ضفاف، لبنان،)إدغار(موران   -

العقل المحكم، إعادة التفكير في ا*ص@ح واص@ح التفكير، ترجمة المنصف ونّاس، معھد تونس ، )إدغار( موران  -

 .2020 للترجمة،

  .2010مركز دراسات الوحدة العربية، ، بيروترضوان ظاظا،  .، سياسة ا�دب، ترجمة د)جاك( رنسيار  -

 
- Heinich, Le paradigme de l’art contemporain, Paris, Gallimard, 2014. 
- Negri, Art et multitude, Neuf lettres sur l’art suivies de Métamorphoses, mille et une nuit, 2009.  
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:واقع المعاھد العليا للفنون والحرف وإشكاaت التكوين فيھا  

aالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة مثا 

                                           1عماد عبيد                                                                                                   

  :تقديم عام

إن رھان الب@د التونسية كان منذ البداية ُمنحصرا في التعليم، فبُعيد ا*ستق@ل، ومع تأسيس        

إذ به تّم بناء مؤّسسات الّدولة لتتحقّق نھضة اجتماعيّة . عليم قاطرة التنميةالجمھوريّة ا�ولى، كان التّ 

إ* أّن النظام التعليمي في تونس، ومع مرور الّزمن، أضحى يُعاني . واقتصادية * يمكن �حد أن يُنكرھا

دنّي والھوان من مشك@ت عّدة مّست كّل مستوياته، ا*بتدائي والثانوي وحتّى العالي، ليبلغ مرحلة من الت

  .جعلته عاجزا أن يكون مصعدا اجتماعيّا في مجتمع ينھل من ينابيع ثقافية وايديولوجية عّدة

على مستوى التعليم العالي، * تكاد كّل و*ية من و*يات الجمھورية تخلو من مؤسسة جامعيّة        

ّصة في الفنون والحرف أو الفنون سواء كانت معھد عال أو كلّية، وخاّصة تلك المؤسسات الجامعيّة الُمخت

. اذ نتبيّن طفرة عدديّة وبروزا واضحا لعديد المؤسسات الجامعية خاصة خ@ل العقدين ا�خيرين. الجميلة

إّ* أنّه وفي المقابل، وبمجّرد ا*ط@ع عن قرب، على وضعيّة ھذه المؤسسات نتبيّن تخبّطھا في جملة 

عدد القليل للطلبة الذين يرتادونھا، وشبه عزوف على التوّجه نحو من المشاكل والعراقيل لعّل أھّمھا ال

وھو ما جعل من ھذه المؤسسات، وبا�خص . اختصاصات معيّنة، خاصة في مجال الفنون التشكيليّة

ولعّل  ! الداخلية، شبه خالية يكاد عدد أساتذتھا وإدارييھا وعملتھا يساوي عدد الطلبة المرسمين بھا

واقع : عالي للفنون والحرف بسليانة خير مثال يُمكن من خ@له دراسة موضوعنا ھذاوضعيّة المعھد ال

  .المعاھد العليا للفنون والحرف وإشكا*ت التكوين فيه

من خ@ل ما سبق يُمكن أن نطرح جملة من ا�سئلة Aثارة قضايا مختلفة تُحّدد طبيعة اAشكا*ت        

رف بسليانة، وتُميط اللّثام على واقع مؤسسة جامعية داخليّة التي تخّص المعھد العالي للفنون والح

ويمكن لھذه ا�سئلة أن تُحّدد المحاور الرئيسية لبحثنا ھذا حتّى نضمن . ُمتخّصصة في الفنون والحرف

تحديدا وتحلي@ دقيقا لمختلف القضايا مع ضرورة طرح لرؤى وتصّورات علمية دقيقة نُقّدم من خ@لھا 

وتتلّخص مختلف ھذه اAشكا*ت في ا�سئلة . لمختلف المعوقات واAشكا*ت المطروحةحلو* عمليّة 

  :التالية

                                                           
ة عماد عبيد، أستاذ مساعد في الفنون التشكيلية، اختصاص جماليات وممارسات الفنون المرئية بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة، جامع -  1

  جندوبة، الجمھورية التونسية
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ماھي ا�سباب الرئيسية لقلّة عدد الطلبة الُمرّسمين بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة؟ ھل يعود  �

عة الجغرافية للمعھد ذلك لطبيعة التخّصصات الموجودة بالمعھد و[فاقھا التشغيلية المحدودة؟ أم للطبي

 كمنطقة داخلية؟

إلى أي مدى تتوافق البرامج التعليمية مع طبيعة ا*ختصاصات خاصة تلك المتعلقة بقسم الفنون  �

 التشكيلية؟

ھذا في ما يتعلّق با*ختصاصات وبطبيعة التكوين، أّما على مستوى إطار التدريس فنقول بأن ما كشفته 

د من ظرف صّحي صعب خ@ل السنتين الفارطتين كشف نقائص وما مّرت به الب@ 19جائحة كوفيد 

معرفيّة بالجملة، خاّصة منھا المتعلّقة بالتمّكن من الوسائل التكنولوجية الحديثة في ما ُعرف بالتدريس 

  :عن بعد، وبالتالي يحّق لنا أن نسأل

عندما يقتضي أي  ما مدى تمّكن إطار التدريس من التكنولوجيات الحديثة لتأمين التدريس عن بعد �

ظرف طارئ ذلك أو Aعداد الّدرس وتقديمه، وبالتالي ا*نخراط في منظومة بيداغوجية حديثة تقطع 

 مع ا�ساليب والوسائل التقليدية؟

كما نتساءل أيضا عن سبب غياب التكوين والتربصات البيداغوجية بصفة دورية والتي بقيت حكرا  �

 امعات؟على المساعدين المتعاقدين في بعض الج

إّن تشّعب مثل ھذه اAشكا*ت وتقاطعھا، إضافة إلى البنية التحتية المتردية للمعھد والنقائص اللّوجستية  

خاّصة تلك الُمتعلّقة بورشات ا*ختصاص، تجعل من المعھد العالي للفنون والحرف بسليانة شأنه شان 

بالنسبة �ي تلميذ ينوي مزاولة تعليمه  عديد المؤسسات الجامعية الداخلية يكون في ذيل قائمة ا*ختيار

  .العالي ودراسة تخّصص فني يضمن له أفاق تشغيلية واعدة

  :ملّخص المنھج العام لنھج المقال

نھدف من خ@ل ھذا البحث إلى تقديم قراءة تحليليّة نقديّة لواقع المؤسسات الجامعية الُمختّصة في الفنون  

ھد العالي للفنون والحرف بسليانة كعيّنة ُمختارة إيمانا منّا بتونس، ونتناول بالّدرس وضعيّة المع

إذ أن . بضرورة تسليط الّضوء على ما تشھده ھذه المؤسسة الجامعية الداخلية من مشاكل عديدة ومتنّوعة

شأنه شأن باقي المؤسسات الجامعية المختّصة في الفنون  -واقع المعھد العالي للفنون والحرف بسليانة

سنحاول من خ@ل ھذا :يتّسم بجملة من المشاكل المتنّوعة لعّل أھّمھا طبيعة التكوين -تونسيةبالب@د ال

المبحث أن نتطّرق إلى أنظمة الّدروس واستحقاقاتھا الزمنية والبيداغوجية، وسنرّكز على قسم الفنون 

مفاھيم ومصطلحات وھذا إشكال أخر في ع@قة بتحديد تسمية الشعب والمواد وفق (التشكيلية أو المرئية 

فاAجازة ). دقيقة تُراعي التغيّرات الجوھرية با�ساس في مجالي الفنون والتصميم على حد السواء
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التطبيقية الوحيدة في الفنون التشكيلية تقتصر على تخّصصين اثنين فقط ھما الفوتوغرافيا والخزف بعد 

يضا إلى مسألة التأھيل في ع@قة حذف الفسيفساء والمصوغ خ@ل السنوات الفارطة، وھنا نُشير أ

باللجان القطاعية حيث يتطلّب الحفاظ على أي اختصاص ا*ستجابة لشروط عّدة من بينھا ضرورة 

تحوير بعض المواد وتعديل استحقاقاتھا الزمنية والبيداغوجية وذلك بنيّة القطع مع رتابة التكوين ودفعه 

حيلنا ھذه النقطة إلى مسألة توافق البرامج مع طبيعة تُ . نحو مواكبة متطلّبات تقنية ومعرفية جديدة

ا*ختصاص، فالفوتوغرافيا ھي فن تقني با�ساس وھي اختصاص يسمح للطالب بدراسة عدة مواد 

ومن بين ھذه المواد نذكر على . تطبيقية ونظرية يجب أن تتماشى بالضرورة مع طبيعة ھذا التخّصص

كما نتطّرق إلى تكوين إطار التدريس والذي بدوره .المعاصرسبيل المثال الرسم الخطي وتاريخ الفن 

من خ@ل  19يتطلّب تدّخ@ عاج@، فما كشفه الوضع الصّحي الذي مّرت به الب@د نتيجة جائحة كوفيد 

التعويل على التدريس عن بعد من ضعف واضح في التعامل مع البرمجيات اAع@مية والتكنولوجيات 

لتدريس يدفعنا للتساؤل عن غياب الدورات التكوينية في ھذا المجال، بل أيضا الحديثة لدى اغلب إطار ا

  غياب التكوين والتربصات البيداغوجية بصفة عامة؟

I- فاق التشغيليةtطبيعة التكوين وا 

 :تقديم المعھد العالي للفنون والحرف بسليانة -1

ي بتونس تابع لجامعة جندوبة، المعھد العالي للفنون والحرف بسليانة ھو إحدى مؤسسات التعليم العال

  :، أما اAجازات التي تُدّرس فيه فھي كالتالي2004يقع بمدينة سليانة وتّم إنشاءه سنة 

ويمكن للطالب أن يتخّصص في الخزف أو الفوتوغرافيا بعد سنة : اAجازة في الفنون التشكيلية �

 .من التكوين الموّحد

بة من التخّصص في اAشھار الخطي أو الھندسة وھي إجازة تُمّكن الطل: اAجازة في التصميم �

 .الداخلية وذلك بعد سنة من التكوين الُموّحد

  .ھذا باAضافة إلى الماجستير المھني في تصميم المنتوج، اختصاص ابتكار حرفي

سنتناول بالدرس من خ@ل ھذا البحث واقع المعھد العالي للفنون والحرف بسليانة وإشكا*ت  

السنة (يبلغ عدد طلبة المعھد. نرّكز على قسم الفنون التشكيلية بمختلف اختصاصاتهالتكوين فيه، وس

طالبا ) 41(طالبا، واحد وأربعون) 327(حوالي ث@ثمائة وسبعة وعشرون ) 2022-2021الجامعية 

) 07(منھم مرسمون بالسنة ا�ولى فنون تشكيلية، أما طلبة السنة الثانية فوتوغرافيا فيبلغ عددھم سبعة

طلبة، أما طلبة السنة الثالثة ) 06(لبة، في حين أن عدد طلبة السنة الثانية اختصاص خزف يُقّدر بستّةط

كما يبلغ عدد طلبة الماجستير في اختصاص ا*بتكار الحرفي . طلبة) 10(فوتوغرافيا فعددھم عشرة
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ثانية يبلغ عددھم طالبا، في حين أن طلبة السنة ال) 26(المرسمين بالسنة ا�ولى حوالي ستة وعشرون

  .طالبا)21(واحد وعشرون

إن العدد الضئيل لطلبة المعھد ما ھو في حقيقة ا�مر إ* انعكاس ونتيجة حتمية لمشاكل عدة       

لوجستية وأخرى تتعلق با�فاق التشغيلية لجملة ا*ختصاصات الموجودة /بيداغوجية وجغرافية/تعليمية

  .والنظر في تواصلھا من عدمهبالمعھد والتي تتطلب اعادة المراجعة 

 )مادة الرسم الخطي كمثال(أنظمة الدروس  واستحقاقاتھا الزمنية والبيداغوجية  -2

لو نريد لمشھد الرسم الخطي أن يكشف عن أسسه، نلج أبواب ا�كاديميات ومدارس الفنون لنقف "     

والثابت أن الرسم الخطي يبقى ...على أولوية الرسم الخطي في برامجھا فنلحظ أنّه يكاد ينفرد بمحتواھا

ورغم أھمية ھذه المادة فإنھا ثابتة على نفس . 1"حجر الزاوية في أي تعديل برامجي لھذه المؤسسات

وضعيات /وھي مواضيع. فھي المكّعب والطبيعة الصامتة والنماذج الحية: المناھج ونفس المحتوى

Aدراك شبه يحاكي واقعية الشيء، والذي  تعليمية لھا من الھدف البيداغوجي المشترك وھو التمثيل

أما عن ا�دوات فھي نفسھا فسواء تعلّق ا�مر بقلم . يتطلّب إلماما بقواعد منظور عصر النھضة

الرصاص أو القلم الفحمي أو الحبر الصيني، فإن النتائج تظل نفسھا تقريبا، وھي مدى محاكاة الرسم 

معالجة القيم الضوئية للطبيعة الصامتة أو للنموذج سوى النموذج، وما تلك المؤثرات الخطية ل/للشيء

كما أن مساحة التعبير المتاحة تُحّددھا نوعية الخط، . مناشدة للتماثل ولiيھام بالعمق وبالبعد الثالث

وجملة من الخطوط المشوشة ...الخط منكسرا يُثير المساءل ا*نفعالية للغضب أو المفاجأة"فكلما كان 

يكون الخط منحنيا فھو يوحي باللذة والرخاء "أما عندما  2."صعوبة التي يتعّذر حلّھاتعني الغموض وال

  3"والرخاوة

يمكن اAقرار بأن * فرق على مستوى المواضيع والمناھج المخصصة لمادة الرسم بالنسبة      

تظّل صالحة  للسنوات ا�ولى أو الثانية، فالمواضيع نفسھا تتكّرر من سنة إلى أخرى ومن مستوى [خر

والتواصل بينھا وبين غيرھا من المواد شبه مفقود وحتى وإن ُوجد  ! لكّل ا*ختصاصات ولكّل الُشعب

فإنه لم يُكتب له ا*ستمرارية وذلك لعّدة اعتبارات أھّمھا عامل الوقت والتقيّد بالبرنامج الذي تّم إعداده 

دة الزمنية الُمخصصة للرسم الخطي تُحّدد بسّت كما أن الم. مسبقا دون ا*ط@ع على مناھج باقي المواد

                                                           
، أطروحة لنيل شھادة يةالرسم الخطي بين التمثيل والتعبير ومدى استيعابه في بعض التجارب التعلم محمد الھادي دحمان، -2

2008فيفري  16الدكتوراه في علوم وتقنيات الفنون، المعھد العالي للفنون الجميلة بتونس، جامعة تونس، نوقشت بتاريخ    
2 J.P.Sartre, L’imaginaire, Tunis, Idea, Cérès,.1993, p.12  
3  René Passeron, L’œuvre picturale et les fonctions de l’apparence, Paris, Vrin, 1992, p.211  
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ساعات أسبوعيا، وھي مّدة نراھا غير كافية بالمّرة نظرا لطبيعة المادة وما تتطلّب من وقت لتقديم 

كما أن أھدافھا البيداغوجية . الموضوع ولمتابعة سير الحّصة ولمعالجة بعض الوضعيات الشائكة

) الفوتوغرافيا والخزف(يعة ا*ختصاصات الموجودة بالمعھد تتطلّب إعادة نظر وتحديد لتُراعي طب

وتأخذ بعين ا*عتبار التطّور السريع الذي شھده الفن التشكيلي عموما نتيجة تدّخل كل ما ھو تكنولوجي 

إن تحّو*ت الفن التشكيلي المعاصر ومتغيّراته أثرت على جمالية  .حديث في بناء العملية اAبداعية

وات تشّكلھا، وبالتالي من  الضروري مراجعة برنامج مادة الرسم الخطي الذي يجب الّصورة وعلى أد

أن يتساوق مع كّل تخّصص ومع كّل مستوى تعليمي، ومع المتغيرات المتسارعة للفنون التشكيلية 

الصورة ... واقع الّصورة ا*ستھ@كية... المعاصرة، ومع متطلّبات واقعنا الراھن

  ! ا*شھارية الصورة...الفوتوغرافية

أ* يُمكن للّصورة أو المعلّقة اAشھارية أن تثري رسما خطّيا؟ أو أن تكون منطلقا لعملية تعليمية في 

  ورشة الّرسم الخطّي؟

أ* يُمكن للخيال أن يحيد بالرسم الخطّي عن واقعيته المعھودة انط@قا من توظيف معلّقة إشھارية أو 

خيالي على رسم طبيعة صامتة * يُخّصص له من الوقت سوى ملصقة إع@نية عوضا عن إضفاء طابع 

          بضع دقائق ھي في ا�صل آخر المّدة الزمنية المخّصصة لحصة الرسم الخطي؟

إن التكوين الذي يتلقاه الطالب والقائم على دعامتين أساسيتين وھما الجانب النظري والجانب      

الينابيع وا*تجاھات، إذ ھي تاريخ الفن " ُمتشّعبة"فالمواد النظرية : التطبيقي، يُظھر أن ھناك فجوة بينھما

الحديث والمعاصر واستطيقا الفنون التشكيلية والفن والحضارات، لتبقى في قطيعة واضحة مع المنجز 

ولعّل ھذه الھُّوة الفاصلة بين النظري . التطبيقي أو مع ما يتشّكل يدويا في ع@قة بطبيعة التكوين

حاتم "ي تُعّد من ا�سباب الرئيسية لتدنّي جودة التعليم، وھو ما أّكده فعليّا وزير التربية السابق والتطبيق

التفاعل بين النظري والتطبيقي والمھني في منظومة التربية " حول خ@ل الملتقى الوطني" بن سالم

�ساس طبيعة المواد إن ھذا اAشكال مرّده با. 1"والتكوين والتعليم العالي على أساس نجاح الشباب

النظرية وطريقة تناولھا بيداغوجيا ، والتي *زالت تُقّدم على أساس جملة من المعلومات وا�حداث الفنية 

الخاضعة لمبدأ التسلسل الزمني، مع ا*كتفاء بسردھا دون دفع الطالب إلى المشاركة في العملية 

ة البيداغوجية التقليدية والقائمة على احتكار ا�ستاذ وبالتالي فان التحصيل المعرفي بھذه الطريق .التعليمية

فا�جدر ھو جعل الطالب قوام العملية التعليمية ومحّركھا الرئيسي من . للمعرفة سيكون محدودا وضعيفا

                                                           
2019أفريل  26بتاريخ " في تدنّي جودة التعليم"مقال صحفي بجريدة المغرب بعنوان   1  
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خ@ل حثّه على البحث وعلى التفكير دون التسليم بما ھو ثابت وساكن، ودفعه للمشاركة في بناء 

حتّى يتسنّى تحقيق ا�ھداف البيداغوجية المرصودة لھذه المواد وضمان ) لنشيطةالبيداغوجيا ا(المعلومة 

فأي مشروع تطبيقي * . في مرحلة ثانية) بمعنى المھارة(الحرفي/أثرھا في تكوين الطالب التطبيقي

يتطلّب حذق الحرفة والمھارة التقنية فحسب، وإنما أيضا يجب أن يُبنى على منھجية بحثية قوامھا 

ا�صل وما تستوجبه من معرفة نظرية، ليكون للمرجع النظري الدور الھام في استشراف ھذه /ةالفكر

  . المقّومات وذلك لتأثيره المباشر على المنجز الحرفي الفني ومضمونه وأسلوب انجازه

إن القضاء على ھذه الفجوة بين النظري والتطبيقي من خ@ل مراجعة المقاربات الُمعتمدة في       

ريس وإعادة النظر في البرامج وخاصة مسألة المھارات حتى نستطيع تثمين المھارات اليدوية القائمة التد

  .على التدريب

  :اtفاق التشغيلية aختصاصي الخزف والفوتوغرافيا -3

إن ھاجس كل طالب، بعد تحصيل تكوين علمي جيد والحصول على شھادة جامعيّة، ھو البحث          

اختصاصه، ولعّل ھذا التصّور النفعي المحصور في الحصول على شھادة  عن فرصة عمل في صلب

علمية والتحضير لمھنة بعينھا يجب مراجعته وتغييره بالعمل على تغيير الثقافة المجتمعية وع@قتھا 

وكما أشرنا سابقا فان طلبة الفنون التشكيلية بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة . النفعية بالمعرفة

ولساءل . ّصلون على اAجازة في اختصاص الخزف أو الفوتوغرافيا بعد ث@ث سنوات من الّدراسةيتح

وغياب " رتيب"ما ھي ا�فاق التشغيلية لھذين ا*ختصاصين في ظّل تكوين : أن يسأل في ھذا السياق

  تدابير وإجراءات جديدة تحّد من نسبة بطالة أصحاب الشھائد العليا؟ 

ص التشغيل بالنسبة �صحاب الشھائد العليا فان اختصاصي الخزف والفوتوغرافيا رغم ضآلة فر       

وباقي اختصاصات الفنون والحرف تبقى من الشُّعب ا�وفر حظا وا�كثر نجاحا في اعتقادنا وذلك لسبب 

مين وبالتالي فان تث. رئيسي يتمثّل في طبيعة التكوين القائم على التدريب والمھارة، بمعنى حذق الحرفة

وبناء . ھذا الذكاء اليدوي من شأنه تحقيق ا*ندماج ا*قتصادي وا*جتماعي �صحاب ھذه ا*ختصاصات

فمن خ@ل ا*نفتاح على : عليه فان المؤسسة الجامعية بإمكانھا أن تُصبح نواة لتطوير النسيج ا*قتصادي

إ* انّه وعندما يقترن . احثينمحيطھا وا*ضط@ع بدورھا الريادي في مشروع التنمية لكونھا حاضنة للب

الحديث بسليانة كمنطقة داخلية تفتقر إلى وجود مؤسسات اقتصادية ھامة يُمكن التنسيق معھا وا*نفتاح 

فا*نفتاح على المحيط، وفق معيار التكوين الفني الحرفي، . عليھا، يجب أن تتغيّر المقاربة اAستراتيجية

دة ھضمه واستثماره من ذلك الموارد الطبيعية والحرف الفنية يُصبح بحثا في ما ھو موجود بنيّة إعا
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. فعلى سبيل المثال نذكر صناعة الفخار وما تُعرف به منطقة البّرامة بھذه الحرفة الموروثة. التقليدية

فطين البّرامة كخامة والفّخار التقليدي كصناعة حرفية  يُمكن تطويرھا وا*شتغال عليھا بأسلوب قوامه 

فنية العارفة بقيمة ھذه الخامة حتى يتسنى إعادة تشكيلھا وإنتاجھا وفق تصّور فني يُعانق الرؤية ال

كريم "ولعّل فوز الطالب. ا�رحب من القضايا الجمالية ليُقّدم تصاميم ومنتجات جديدة تصميما ووظيفة

الثانية وطنيا  بالجائزة 2021المرسم بالسنة الثانية ماجستير مھني اختصاص ابتكار حرفي سنة " السايح

ھدى "، وحصول الطالبة 1في مسابقة ا*بتكار الحرفي التي يُنظّمھا الديوان الوطني للصناعات التقليدية

على نفس الجائزة لتفّوقھا في مسابقة ا*بتكار الخاصة بالطلبة خير دليل على أن  2020سنة " الجابري

حث في ما ھو موجود في محيطه وبيئته بإمكانه توفير اAمكانيات وا[ليات ال@زمة لدفع الطالب إلى الب

  .أن يُحقّق النتائج المرجّوة والمتمثّلة في خلق الثروة وتحقيق التنمية ا*قتصادية وا*جتماعية المنشودة

إن ما نُعاينه كل سنة، كأساتذة مؤطّرين، من مشاريع تخّرج ومشاريع بحث ماجستير يدفعنا للتأكيد      

فما يتّم تقديمه من منتجات . ھذه المشاريع ما يُمكن أن يُكتب له النجاح إذا تّم تنفيذهعلى أن ھناك من بين 

وبناء على ھذه . خ@ل نھاية كل سنة يُمكن تسويقه اذا توفّرت اAمكانيات المادية والوسائل التقنية

بمتابعة  لماذا * يتّم بعث نواة أو محضنة من طرف جامعة جندوبة تُعنى: المعطيات يمكن أن نسأل

مشاريع التخّرج ا�كثر تفّوقا وُمرافقة أصحابھا حتّى يتسنّى لھم بعث مؤسساتھم الخاصة صغيرة كانت 

  أو متوّسطة؟

II- تكوين إطار التدريس 

 :التكوين والتربّصات البيداغوجية -1

 2008-2007انطلقت تجربتي في التدريس كمساعد متعاقد للتعليم العالي خ@ل السنة الجامعية    

بالرغم من أھميتھا على الصعيد  -عھد العالي لمھن الموضة بالمنستير وقد كانت  ھذه التجربة بالم

إ* أنھا كانت شاقة وصعبة خ@ل الحصص ا�ولى نظرا لحداثة التجربة، إ* انه  -الشخصي في البداية

التواصل  ، تدفع نسق"بعفوية"وتقنيات بيداغوجية اكتسبھا ومع مرور كل  حصة كنت أتمكن من آليات

مع الطلبة، وتأثر إيجابا على سير الحصة الموالية وطريقة اAعداد لھا مسبقا وتقديم الدرس في تفاعل 

من خ@ل التربصات البيداغوجية التي " الخبرات"كما تدّعمت ھذه . حيني مع كل مرحلة من مراحله

تي مكنت الواحد منا من ا*ط@ع على أقرتھا وزارة التعليم العالي لفائدة المساعدين الُمنتدبين حديثا، وال
                                                           

ن تحّصل الطالب كريم السايح على الجائزة الثانية وطنيا في مسابقة ا*بتكار الحرفي التي ينظمھا الديوان الوطني للصناعات التقليدية ضم 6
لوطني ل@بتكار بقصر المعارض بالكرم عن منتوج من انجازه في فن الطاولة يتمثّل في طقم أكل ھو عبارة عن مجموعة اواني فعاليات الصالون ا

ويع ذات تصاميم وأحجام مختلفة ُمستلھمة من ورقة التين تشّكلت من خ@ل تطويع طين البّرامة بـأسلوب فني قائم على البحث والتجديد وعلى تط
د أشرف على تأطير المشروع ا�ستاذ صامد مرزوق شوشان  والحرفيّة صالحة بن اسماعيلطين البّرامة، وق  
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معطيات وأساليب بيداغوجية شملت نقاط عدة مثل التواصل وعلم النفس واAعداد للّدرس وتقديمه 

ھو غياب التربّصات البيداغوجية، فمنذ  -حسب التجربة الذاتية - ما يُمكن أن نتساءل حوله...وتقييمه

لم نتلقى أي تربّص  2016-2015خ@ل السنة الجامعية  التحاقي بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة

بيداغوجي أو أي تكوين في المجال، فقط التجربة الذاتية والمكتسبات السابقة ھي الزاد البيداغوجي 

 .للواحد منّا، والتي تُعّد غير كافية يستوجب تحسينھا وتطويرھا

ع إلى ارتباطه بمصطلحات مجاورة له فالبيداغوجيا كمصطلح يصعب إيجاد تعريف ُمحّدد له، وذلك راج

البيداغوجيا نظرية تطبيقية للتربية تستمد مفاھيمھا من علم النفس وعلم : "إذ يعتبر إميل دوركايم

ھي ليست علما أو تقنية و* فلسفة و* فنا، بل ھي "أما روني أوبير فيعتبر أن  البيداغوجيا. 1."ا*جتماع

مجموع طرق التدريس، وقد : وبصفة عامة تعني البيداغوجيا 2."ھذا كله منظم وفق تمفص@ت منطقية

نشأ عن المدارس الفلسفية ومدارس علوم النفس المختلفة تمظھرات ومقاربات مختلفة للبيداغوجيا وطرق 

وبالتالي وبا*ستناد إلى ھذه التعريفات المختلفة لمصطلح البيداغوجيا نقول بأن ما . مختلفة لتحقيقھا

جيا من معارف ُمستمّدة من مجا*ت علمية أخرى تجعل منھا علما شام@ ُمتشّعب تستدعيه البيداغو

فالتمكن . المناھل يستوجب التمّكن منه مسايرة كل جديد والماما بمقتضيات العملية التربوية العصرية

البيداغوجي ھو أساس أي وضعية تعليمية، وبذلك يجب على الُمدّرس أن يكون مواكبا لكّل التطّورات 

  . لبيداغوجية تفاديا لكل ما ھو تقليد أو تلقين لما من شأنه أن يُنقص من القيمة العلمية للعملية التعليميةا

إن خصوصية التكوين والمجال الذي ندّرسه بقدر ما يتطلّب تمّكنا بيداغوجيا يشمل طُرق اAعداد    

كل ما ھو ُمتاح من الوسائل للّدرس وتقديمه وتقييمه، إذا ما كان نظريا، في استفادة ضرورية من 

الحديثة، يستوجب قدرات تقنية مھارية إذا ما تعلّق ا�مر بالورشات وبالمواد التطبيقية، فالھدف 

البيداغوجي المرصود لمثل ھذه الدروس على اخت@فھا يظّل واحدا في المجمل ُمتمثّ@ في تطوير وتنمية 

ما ھو مؤّكد ھو اخت@ف ھذه القدرات التعبيرية من القدرات التعبيرية للطالب، وبناء عليه نقول بأن 

طالب [خر وھو ما يتطلّب قدرة وكفاءة على تقّصي النّقائص وإيجاد الطّرق ال@زمة بتعديل أو تحوير 

الوضعيات التعليمية دون اAخ@ل بأھدافھا البيداغوجية الخاّصة حتّى نضمن استيعابھا من قبل كّل الطلبة 

  .ھم، وبالتالي يمكن البناء عليھا لتناول بقية الوضعيات التعليميةعلى اخت@ف مستويات

من خ@ل ما سبق نؤكد أن تدريس الفنون التشكيلية على اخت@ف موادھا ومناھجھا تتطلّب تمّكنا 

بيداغوجيا وقدرة على التعامل مع مختلف الوضعيات التعليمية، وكل ھذه المكتسبات * يمكن تحصيلھا 
                                                           

  .15 .، ص0092،  دار المعارف للطباعة والنشر، ، سوسةاBساسيات بالكفايات التعلمية، محمد السعيدي 1
  . 34.، ص1986، تونس، علوم التربية، أحمد شبشوب 2
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يجعل من ھذه " الخبرة"فا*كتفاء والتعويل على التجرية وعلى . ريب أو تكوينوتطويرھا دون تد

المنظومة التعليمية تسقط في نسق الرتابة والتكرار، كما أن تجاھل الحديث من التكنولوجيات والوسائل 

متكلّس، والتمّكن منھا لتوظيفھا في العملية التعليمية سيجعل من ھذه ا�خيرة قابعة في بوتقة التقليدي ال

  .غير قادرة على تخطي المحلي الضيق

 :مدى التمّكن من الوسائل والوسائط التكنولوجية الحديثة 	عداد الّدرس وتقديمه -2

يُعتبر ا�ستاذ ركيزة العمليّة التعليميّة فھو ُمحّركھا الّرئيسي، إذ أّن تحقيق مطلب الجودة في التعليم    

ءة إطار التّدريس من خ@ل التمّكن البيداغوجي والمعرفي العالي يبقى رھين شروط عّدة أّولھا كفا

فكما ھو معلوم فإّن عديد المفاھيم ا�ساسيّة ارتبطت بالتّعليم العالي أھّمھا الجودة والّرقمنة، . التكنولوجي

 . إذ أّن رقمنة النشاطات البيداغوجية أصبحت معيارا للجودة وتقييما �ي منظومة تعليميّة

الجودة ارتبط تاريخيا بالمؤسسات ا*قتصادية في إطار التنافس وھو ما أكسبھا ميزات إّن مصطلح      

ھاّمة نتيجة تبنّيھا استراتيجيات قائمة على الجودة ليمتّد توظيف ھذا المصطلح في المؤسسات العموميّة 

لتعليمية ُمعتمدة على إستراتيجية إداريّة ُمستمّرة التطوير تنتھجھا المؤّسسة ا"ومنھا التعليم العالي ليعني 

مجموعة من المبادئ وذلك من أجل تخريج مدخلھا الرئيسي وھو الطالب على أعلى مستوى من الجودة 

  .1"من كافة جوانب النمو العقلية والنفسية وا*جتماعية والخلقيّة

ساس والذي نستخلص من خ@ل التعريف السابق أن مفھوم الجودة في التعليم العالي ُمرتبط بالتميّز با�   

* يُمكن تحقيقه إّ* من خ@ل العمل على تطوير قدرات الطّالب ا*بتكارية واAبداعية وذلك بنيّة تحقيق 

فمن خ@ل الحرص على تطبيق نظام الجودة يُمكن لمؤسسات التعليم . حاجات المجتمع ومتطلّبات التنمية

غير أن تطبيق ھذا . ية وا*جتماعية والثقافيةالعالي كسب الرھان الرئيسي والمتمثّل في التنمية ا*قتصاد

المفھوم في التعليم العالي يجب أن يكون مدفوعا بتخطيط ومنھج دقيق تُحّدد من خ@له ا�ھداف والغايات 

لتكون آليات ووسائل ضمان . البيداغوجية والتعليمية في تناسق تام مع طبيعة ا*ختصاص أو التكوين

ر ومع ما يشھده التعليم العالي من تحّول كبير نتيجة ما يُعرف بالعولمة الجودة ُمتساوقة مع روح العص

وبالتالي فان تحقيق الجودة يرتبط مباشرة بمدى . والُمنافسة وتنامي ا*حتياجات الُمتجّددة لسوق الشغل

  . التمّكن من كّل ما ھو تكنولوجي وبالّرقمنة التي وسعت كل المجا*ت والميادين بما فيھا الفنون

وعن تدريس الفنون نقول بأن ا*ختصاصات الموجودة بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة     

والمنضوية تحت قسم الفنون التشكيلية والُمتمثّلة في الفوتوغرافيا والخزف ھي اختصاصات، كما أشرنا 

ات التعليمية فعن التكوين النظري نقول بأن مختلف الوضعي. سابقا، تتطلّب تكوينا نظريا وتطبيقيا

                                                           
.166 .، ص2003، ا*سكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنّشر، اaدارة التعليمية والمدرسية ، الجودة الشاملة فيأحمد ابراھيم أحمد  1  
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فكما : تستوجب توظيفا للتكنولوجيا الحديثة في كل مراحلھا بداية باAعداد لھا، وھي مرحلة إعداد الّدرس

ھو معلوم فان مختلف المواد النظريّة الُمتعلّقة بتاريخ الفن الحديث والمعاصر أو قراءة الفن ھي مواد لھا 

راسة اAرث التشكيلي العالمي ومعرفة كيفية تطّور من ا�ھداف البيداغوجية الواضحة والمتمثّلة في د

الممارسة التشكيلية وتغيّر أسسھا مع كل مدرسة فنية لنصل إلى إدراك ما للفن المعاصر من قدرة على 

كما أن قراءة الفن تستوجب ا*طّ@ع . التغيير وعلى إرساء أسس فنية جديدة تدحض السابق من المفاھيم

وما ھذا . عّدة قصد قراءتھا وتحليلھا وتقّصي أسسھا ومناھجھا ومضامينھاعلى ممارسات وتجارب فنية 

الجرد لوضعيات تعليمية نظرية إ* للتأكيد على ما لھذه المواد من خصوصية تستوجب توفّر مراجع 

، وبناء عليه نقول بأن مرحلة )الدرس(يُمكن أن تُثري النص المكتوب) صور أعمال فنية(ومتون بصريّة

ّدرس تستدعي بالضرورة تمّكنا ودراية بكل ما ھو تكنولوجي تتمثّل في طرق معالجة الصور اAعداد لل

كما أن تقديم الّدرس . والنصوص وتنظيمھا وإردافھا بم@حظات أو عناوين وغيرھا من العمليات التقنية

تلفة غير في حّد ذاته، وفي استفادة من الوسائط التكنولوجية الحديثة، يجب أن يُعرض على محامل مخ

فالّدرس يجب أن يُبنى داخل القسم بمشاركة الطلبة * أن يُقّدم جاھزا، . تلك المحامل الورقية الجاھزة

وبالتالي فان مثل ھذه الوضعيات التعليمية تستوجب إمكانات لوجستية وقدرة على التعامل معھا وتوظيفھا 

  .سواء Aعداد الدرس أو تقديمه

ظرية، أّما عن المواد التطبيقية فنقول أن ما يشھده المعھد العالي للفنون ھذا بالنسبة للمواد الن     

والحرف بسليانة من نقص فادح في المعّدات والبرمجيات اAع@مية والتي تستوجبھا بعض 

ا*ختصاصات مثل التصوير الفوتوغرافي تجعل من تكوين الطّالب منقوصا وغير متوازن، فُمختبر 

ديد من التجھيزات مثل آ*ت التصوير العالية الجودة، وحتى إن ُوجدت فبعدد قليل الفوتوغرافيا يفتقر للع

* يفي حاجة كل طلبة ا*ختصاص، إضافة إلى الحواسيب وما تتطلبه من برمجيات لمعالجة الصورة 

  .الفوتوغرافية

نته والتي من خ@ل ما سبق نستنتج أن المراھنة على جودة التعليم العالي يستدعي بالضرورة رقم    

تعني القطع مع المعھود من الوسائل البيداغوجية التقليدية وھو ما يتطلّب توفّر إمكانات لوجستية ووسائل 

وما يمكن أن ن@حظه في ھذا اAطار . تكنولوجية حديثة يُمكن توظيفھا خدمة لوضعيات تعليمية مختلفة

ن ھذه الوسائل والوسائط التكنولوجية ونسوقه بكّل موضوعية ھو عدم تمّكن البعض من إطار التدريس م

الحديثة، وخاصة المنتمين منھم لقسم الفنون التشكيلية، ويُمكن أن نوعز ذلك لطبيعة التكوين القائم على 

كما أن ھذا اAشكال ليس حكرا على إطار ...التمّكن من اختصاص بعينه نحتا كان أو خزفا أو رسما

ذين يعاني الكثير منھم من عدم القدرة على استعمال كل ما ھو التدريس فحسب بل يشمل الطلبة أيضا وال



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 155                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

تكنولوجي رقمي خاصة، وھو ما تبيّناه خ@ل تأطير طلبة السنة الثانية ماجستير مھني في اختصاص 

ا*بتكار الحرفي، سواء عند مرحلة إعداد البحوث التقنية للُمنتج الُمزمع تنفيذه أو عند تحرير البحث وما 

درة على التعامل مع الشبكة العنكبوتية للبحث عن مرجع أو معلومة، بل أن ا�مر يصل حّد يتطلّبه من ق

   ! عدم القدرة على رقن نّص وإرفاقه بصور

 :  التعليم عن بعد بأي آليات ووسائل -3

وما تطلّبه الوضع الصحي الذي مّرت به الب@د خ@ل السنتين الفارطتين من  19إن ما كشفته أزمة كوفيد 

على التعليم عن بعد من نقائص فادحة على المستوى الللوجستي وعلى مستوى تمّكن إطار  تعويل

التدريس والطلبة على حّد السواء من كل ما ھو رقمي وتكنولوجي حديث يدفعنا لiقرار بأن ا�مر 

افي و* يتطلّب تدّخ@ عاج@ على عكس ما تّم اتّخاذه من إجراءات ُمتسّرعة لم يُخّصص لھا * الوقت الك

فأمام ما مّرت به الب@د ككل من وضع صّحي حرج حتّم حجرا صّحيا . اAمكانات والوسائل ال@زمة

شام@ وموّجھا في بعض ا�حيان، كان من الضروري اللجوء إلى التعليم عن بعد كحّل Aنجاح السنة 

ث أصل نشأته نقول بأنّه ولو ُعدنا إلى اعتماد التعليم عن بُعد من حي). 2021-2020(الجامعية الفارطة

في حقيقة ا�مر احتفاء بالتكنولوجيا الحديثة واستفادة من تطّورھا لتُوظّف في المجال التعليمي لخلق 

فرص التعلّم للجميع وفق طرق وأساليب جديدة تٌلبّي ا*حتياجات المتزايدة بنسق أسرع من التعليم 

عليمية يكون فيھا الُمعلّم والُمتعلّم منفصلين عن بطريقة أوضح فالتعليم عن بعد ھو تفاع@ت ت. العادي

بعضھما لتُستخدم التكنولوجيا من أجل ملء الفجوة بين كل من الطرفين بما يُحاكي ا*تصال الذي يحدث 

  .وجھا لوجه

ولعّل الخصوصية التكنولوجية والتقنية للتعليم عن بعد تُحتّم بالضرورة تكوينا مسبقا ودراية بطرق 

غير أن . له عبر وسائل واليات خاصة يجب أن يتمّكن منھا الُمعلّم والُمتعلّم على حد السواءإنجاحه وتفعي

تجربة التعليم عن بعد والتي تّم إقرارھا خ@ل السنة الفارطة بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة 

ت به الب@د، لم بتوجيه من جامعة جندوبة وفي إطار إجراء حكومي، تماشيا مع الوضع الصحي الذي مرّ 

يكن مسبوقا برؤى وخطط إستراتيجية واضحة تواكب ا*نفجار المعرفي والتقدم التقني وحاجة كل فرد 

وبالتالي فان . 19إلى التعلّم، بل كانت خطّة طارئة للتعامل مع واقع تعليق الّدروس في ظّل جائحة كوفيد 

م عن بعد لم يكن مدروسا وممنھجا ، إذ ھي بضع ما تم أقراره من استعداد وتكوين ل}ساتذة لتفعيل التعلي

حصص تم تخصيصھا لتلقي تكوين سريع في طريقة تنزيل درس على منّصة رقمية ليتمّكن الطلبة من 

ورغم بساطة المسألة فإن طرق تفعيلھا كانت ُمعقّدة تتطلّب عمليات تقنية مختلفة من قبيل . ا*ط@ع عليه

كلمة السر ومعرفة الفضاء المخصص لتنزيل الدروس وغيرھا من التسجيل في المنّصة والحصول على 
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الخطوات التقنية والتي مثّلت عائقا بالنسبة للبعض من إطار التدريس وخاصة بالنسبة للذين * يتقنون 

ولعّل ھذه المشاكل التقنية، باAضافة إلى المشاكل اللوجستية، التي . التعامل مع البرمجيات اAع@مية

ھد العالي للفنون والحرف بسليانة كنقص التجھيزات والمعّدات اAع@مية حكمت على ھذه يعرفھا المع

وبالتالي فإن غياب خطة استباقية للعمل على اعتماد . بالفشل حتى قبل أن تبدأ) التعليم عن بعد(التجربة

دريس والتي يجب التعليم عن بعد بإقرار دورات تكوينية وتدريبية في ھذا المجال تكون ُموجھة Aطار الت

  .أن يخّصص لھا الوقت الكافي وما يلزم من آليات ووسائل

إن قاعدة اللجوء إلى التعليم عن بعد في المؤسسات الجامعية إ* عند ا�زمات تُعتبر قاعدة مغلوطة، بل 

ا�جدر ھو مسايرة التقّدم التكنولوجي وانفتاح التعليم العالي على اخت@ف شعبه واختصاصاته على 

غير أن ما يجب اAشارة إليه في ھذا . *ت علمية حديثة والتوجه إلى رقمنته لكسب رھان الجودةمجا

السياق ھو ما تعانيه المعاھد العليا للفنون والحرف وخاصة منھا الداخلية من مشاكل، فالمعھد العالي 

ن المفروض توفّرھا للفنون والحرف بسليانة تعوزه العديد من اAمكانيات اللوجستية والتقنية والتي م

لضمان تكوين جيّد في مختلف ا*ختصاصات، أما إذا تعلّق ا�مر بالتعليم عن بعد فان المسألة تُصبح 

أكثر تعقيدا وذلك ل}سباب المذكورة سابقا، والتي * تنزاح بدورھا عن توفّر اAمكانات والوسائل 

* يحتوي سوى على بضعة قاعات  -رّ كمق–فالمعھد في حّد ذاته : التكنولوجية ومدى التمّكن منھا

ُمخّصصة للتدريس كما أن ورشات ا*ختصاص مثل الخزف والفوتوغرافيا ومختبرات اAع@مية غير 

ھذا باAضافة إلى . مجھّزة بما يكفي لتمكين كل الطلبة من تلقي تكوين جيد يت@ءم مع طبيعة اختصاصھم

مشاريع تنموية ھامة قادرة على تفعيل منھج انفتاح مشاكل أخرى تخّص مدينة سليانة والتي تفتقر إلى 

المؤسسة الجامعية على محيطھا ا*قتصادي وا*جتماعي، وبالتالي فان شبه العزلة والركود التي يعرفھا 

  .المعھد العالي للفنون والحرف بسليانة تتطلّب تدّخ@ عاج@ من كل ا�طراف، جھويا ووطنيا

  :ُخLصة القول

فمن : تكوين في المعاھد العليا للفنون والحرف في مسألتين رئيسيتين ھما الكم والكيفتتلخص إشكا*ت ال

حيث عدد ھذه المؤسسات الجامعية نقول بأنه عدد كبير يقابله تناقص في عدد الطلبة من سنة �خرى، 

 ليصل ا�مر حّد تساوي عدد الطلبة مع عدد إطار التدريس واAداريين في بعض المؤسسات الداخلية

وھو أمر على غاية من الخطورة يتطلّب تدخ@ عاج@ ودراسة لسبُل تفادي مثل ھذه الوضعيات الشائكة 

كما أن ھذه المؤسسات الجامعية تفتقر إلى . والتي من شأنھا أن تُعيق مسار التكوين أيا كان ا*ختصاص

ّدي البنية التحتية جملة من المعدات والتجھيزات التي تتطلبھا مختلف ا*ختصاصات، إضافة إلى تر

وبناء عليه نقول . وغياب مقّرات رسمية مثلما ھو الحال بالنسبة للمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة
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ھذا من حيث الكّم أما . بأن الحلول ا�ولية وا*ستعجالية تتمثّل في الدعم اللوجستي لمثل ھذه المؤسسات

المقام ا�ّول، أي طبيعة البرامج التعليمية وخاصة منھا عن الكيف فنقول بأن المسألة تتعلّق بالجودة في 

فكما أشرنا سابقا بأن جودة التعليم العالي تبقى رھينة تطبيق الرقمنة . الموّجھة لطلبة الفنون التشكيلية

فمختلف ا*ختصاصات صلب الفنون التشكيلية تقوم : ودفعه نحو اعتماد ا�جود من البرمجيات الرقمية

مية رتيبة سمتھا التقوقع وا*نغ@ق على نفسھا، تنھل من ينابيع فنية قوامھا ارث فني على برامج تعلي

تشكيلي وحرفي محلّي تُثريه بعض المواد النظرية التي تقوم على التعريف بمدارس فنية عالمية حديثة أو 

العالمية نتيجة معاصرة دون الولوج إلى جوھر المسألة والمتمثّل في أسباب تغيّير أسس الممارسة الفنية 

كما أن مسألة التكوين . انفتاحھا على ا�رحب من المجا*ت وا�دوات، وخاصة منھا التكنولوجية الرقمية

والتربصات البيداغوجية الُمخّصصة Aطار التدريس يجب أن تُفّعل لتشمل كل المدرسين المتعاقدين 

ات والطاقات، بل يجب أن تُدّعم والقارين وأن تحضى بحيّز زمني كاف وأن تُرصد لھا كل اAمكان

بل الذھاب إلى ا�بعد من . بتكوين في كيفية توظيف كل ما ھو تكنولوجي رقمي في العملية التعليمية

الممكنات بتفعيل التعليم عن بعد * فقط عند الضرورة القصوى وإنما اعتباره أولوية تعليمية تفرضھا ھذه 

  .لمعرفية والحياتيةالثورة الرقمية التي شملت كل المجا*ت ا
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  د الموسيقي بتونس بين رھانات التكوين الجامعي المشھ

  وواقع الممارسات المھنية

 1فاخر حكيمة                                                                                                         

  

قى، يجمع بين التكوين تُعتبر تونس من بين الدول العربية السبّاقة في إرساء تعليم جامعي للموسي

ھذا وقد انطلقت تجارب إحداث مؤسسات ھذا التعليم الجامعي منذ مّدة  2.التطبيقي والتكوين العلمي

- لشخصيات علمية" مثابرات"مبادرات و من الزمن، ورأت النور على اثر 3ناھزت ا�ربع عقود 

ضمن مسار جامعي  4كوين العلميموسيقية، اقتنعت بضرورة الجمع بين التعليم الموسيقي التطبيقي والت

بمعنى، أّن الخلفية العلمية .  5مختّص، كتصّور يھدف إلى النھوض بالمشھد الموسيقي على المدى البعيد

والبيداغوجية Aحداث ھذه المسارات التكوينية الجامعية في اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية كانت 

يقات الموسيقية من جھة والتفكير العلمي في مجا*ت الممارسة تحّركھا قناعة بأّن الجمع بين إتقان التطب

 . الموسيقية من جھة أخرى ھو الّضامن ا�ساسي للرقي بالمشھد الموسيقي بالب@د، مھنة وإنتاجا

وبالرغم من أّن تونس تعتبر من بين الّدول العربية المتميزة والسبّاقة في ھذا المجال، فإّن مردودية 

ة ومدى مساھمة ھذه المؤسسات في تغيير واقع الممارسات الموسيقية بالمشھد الفني مؤسساتھا الجامعي

وقد  7/8.من قبل شّق من الفاعلين في الحقل الفني 6التونسي، كانت في عديد المناسبات موضوعا للنقد 

 تجّسد ھذا النقد عموما من خ@ل تحميل مؤّسسات التعليم العالي للموسيقى مسؤولية ما يُرّوج من

                                                           
  .أستاذ مساعد في اختصاص الموسيقى والعلوم الموسيقية بالمعھد العالي للموسيقى، جامعة سوسة 1
  لصلة بالفعل الفنيعكس تجارب دول أخرى اقتصر تعليمھا الجامعي على الجوانب العلمية والنظرية ذات ا2
  / 1973المعھد العالي للفنون التشكيلية / 1982المعھد العالي للفن المسرحي /  1980المعھد العالي للموسيقى  3
 )العلوم الموسيقية بمختلف تفرعاتھا وكذلك العلوم ذات الصلة(والذي يبحث تحديدا في تنظير وتفسير وتأويل الفعل الموسيقي  4
والصادر  26/07/1984المؤرخ في  862بالرجوع إلى ا�مر عدد :  لمحددة للمھام ا�ساسية لھذه المؤسسات الجامعيةالنصوص القانونية ا5

من الباب الثامن المتعلق بمھام المعھد *حظنا أن ھذا ا�مر قد رّكز ) 1359ص 10/08/1984و 7بتاريخ ( بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية 
 :عھد وھي على أربع مھام أساسية للم

 تكوين اAطارات في الميدان الموسيقي من ملحنين وعازفين ومغنين وباحثين ونقاد ومدرسي التربية الموسيقية  - 
 .نشر الثقافة الموسيقية والرفع من مستوى الخلق واAبداع والنھوض بالبحث ا�ساسي والتطبيقي  - 
 .ونشره المساھمة في المحافظة على التراث الموسيقي والعمل على دراسته - 
  .للمعھد العالي ص@حيّة ربط صلة التعاون مع المؤسسات ومعاھد التعليم والبحث والجمعيات الثقافية داخل الب@د وخارجھا   - 

 .نقٌد بلغ حّد ا*نتقاد والتھّكم في بعض الحا*ت من قبل فئة من الموسيقيين العصاميين 6
 المؤسساتفي الكواليس وبين أروقة  بصفة رسمية أوإن كان ذلك  7
  وقد عاينت ذلك أثناء مباشرتي لعّدة مھام إدارية صلب وزارة الشؤون الثقافية  8
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انطباعات حول ترّدي المشھد الموسيقي التونسي ومن وما يُتداول من تراجع لموقع ا�غنية التونسية 

  . 1ومن ضعف لمستوى اAنتاجات الفنية للجيل الحالي من الموسيقيين التونسيين بصفة عاّمة

معية المختصة وتجدر اAشارة في ھذا السياق إلى أّن ھذا الجدل القائم حول مدى مساھمة المؤسسات الجا

في مجال الموسيقى في النھوض بالمشھد الفني وترسيخ الھوية التونسية لم يكن استثناءا ُخّص بھذا 

ا*ختصاص فحسب بل شمل كّل المؤسسات الجامعية المختصة في الفنون بب@دنا، على غرار فنون 

مختلف الدول العربية التي وھو جدل يُطرح كذلك ب... . المسرح وفنون السينما والفنون التشكيلية، الخ

أّسست لتعليم فني جامعي، حيث أصبح ھذا الجدل موضوع بحوث وأطروحات شغلت عددا كبيرا من 

الباحثين في العلوم الثقافية والعلوم الموسيقية، أين يتساءلون عموما حول مدى تماھي أھداف ھذا التكوين 

وحول مدى مساھمة ھذه البرامج في  العربيةالجامعي وبرامجه ومناھجه مع مقّومات الھوية الثقافية 

ھذا وقد بلغت حّدة ھذا الجدل درجة التشكيك في جدوى إحداث ھذه . 2ترسيخ ھذه ا�خيرة أو تغريبھا

   3.الفني العربي والمحافظة على مقّومات ھّويته" النسل"المؤسسات الجامعية إن لم تكن الّضامن لتواصل 

من أھم التساؤ*ت التي "لسان الباحث كفاح فاخوري  والذي يؤكد أنّه وفي ھذا السياق انقل ما جاء على 

باسطنبول ثم بعّمان (تطرح بصفة دورية خ@ل اجتماعات مديري المعاھد الموسيقية بالعالم العربي 

  :تتعلّق عموما بتساؤلين محوريّين ) با�ردن 

  للموسيقى العربية مناھج تدريس ا[*ت ومواد النظريات ومدى خدمتھا" أّولھما حول *

مناھج تعليم الموسيقى العربية ما بين الطريقة التقليدية ونظام التدريس بالمعاھد "وثانيھما *

  ". الموسيقية

ويواصل ھذا الباحث نقل بعض التساؤ*ت التي كانت تطرح َدْوريا خ@ل المؤتمرات والتي تتناول 

  بالدرس الموسيقى العربية على غرار 

الموسيقى " ميتودات"أين : في مؤتمر يتناول الموسيقى العربية نواجه بالسؤال ا[تي  كلّما اجتمعنا"  

ويضيف أن ھذه ا�سئلة ليست حكرا على المؤتمرات بل كثيرا ما تطرح  نعتمد؟" ميتود"العربية ؟ أّي 

ية في في اجتماعات ھيئات التدريس حول برامج الموسيقى العربية الملحقة بالكليات والمعاھد الموسيق

                                                           
 إن صح ھذا الحكم النسبي وا*نطباعي حول مستوى اAنتاج الموسيقي الحالي بطبيعة الحال  1
  ى تأطيرھا ن@حظ ھذا الھاجس كان قد تجّسد أيضا في عدد كبير من رسائل الماجستير التي كنت قد أشرفت عل 2
، مؤلف جماعي المؤتمر الدولي حول التوجھات دور المعاھد واBكاديميات الموسيقية العربية: التربية الموسيقية العربية تعزيز كفاح فاخوري،3

  .106 .ص) 2004ديسمبر  14- 11مسقط (والرؤى المستقبلية للموسيقى العربية 
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) الطالب(ولنقل جد* أّن الموسيقى العربية لغة، فھل يدرسھا " العالم العربي، حيث يقول الحاضرون 

    1"عربية صرفة أم مختلطة غربية تارة وعربية تارة أخرى؟

ھذا باAضافة إلى ما يُرّوج، بين . وعلى شاكلة ھذه التساؤ*ت والتصريحات المثيرة ل@نتباه أمثلة عديدة

ة وضمن ا�طر غير الرسمية وكذلك خ@ل ا*جتماعات التنسيقية، التي كنت قد عاينتھا شخصيا ا�روق

- 2016(أو أشرفت على تنظيمھا وتنسيقھا أثناء تقلّدي لمناصب إدارية صلب وزارة الشؤون الثقافية 

الب@د ، من تشكيك حول مدى مساھمة الجامعيين ومدى فاعليتھم في النھوض بالمشھد الموسيقي ب)2020

وھي لعمري انطباعات رائجة تعكس الھّوة الثقافية التي . ومدى قدرتھم على ا*رتقاء بمستوى انتاجاته

والموسيقيين ) أو الحاصلين على ديبلوم الموسيقى العربية(تفصل بين الموسيقيين ا�كاديميين 

  .يّا أو حتى مھنيّاالعصاميين، إن كان ذلك في ع@قة بمقارباتھم للفعل الموسيقي معرفيّا أو فن

وبناء على ذلك، وإن سلّمنا بسداد ما يُتطارح من نقد لمدى فاعلية ھذه المؤسسات الجامعية ومن تشكيك 

   2في جدوى إحداثھا، 

فھل يمكن تعميم ھذا الحكم برداءة اAنتاج الموسيقي الّراھن على إجمالي اAنتاج الموسيقي *

  �عمال الرائجة عبر وسائل ا*تصال والتواصل الحديثة؟ للجيل الحالي، أم انّه يقتصر فقط على ا

وإن سلّمنا أيضا بسداد ما يتطارحون، فھل يمكن فع@ تحميل ھذه المؤسسات بمفردھا مسؤولية *

ھذا الواقع الممارساتي، الذي يھيمن عليه نموذج الفعل الموسيقي الُمقَْولب والُمعدِّ أكثر فأكثر 

  ل@ستھ@ك؟ 

كذلك، وصّح القول أّن ھذه المؤسسات تتحّمل نسبيّا مسؤولية تردي الوضع وإن كان ا�مر *

الموسيقي، ھل يمكن لھذه المؤسسات الجامعية النھوض بالمشھد الموسيقي في غياب رؤية 

  واضحة لتكويٍن موسيقّي ينطلق مع انط@ق المراحل ا�ولى للتَّمْدُرِس ؟ 

الواقع في ظّل غياب رؤية وطنية إستراتيجية وھل يمكن لھذه المؤسسات أن تتحّمل عبء ھذا *

للشأن الثقافي والفني للب@د وفي ظّل غياب إرادة فعلية لصياغة مخطط استراتيجي تجتمع حول 

  أھدافه مختلف ھياكل الدولة المعنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالشأن الثقافي الوطني؟ 

                                                           
  . نفس المرجع 1
يشھده اAنتاج الفني من قولبة بصفة عامة جّراء اندراجه ضمن نسق العولمة وا*ستثمار في مجال الصناعات  ولم نناقش نِسبيّته على خلفية ما2

  الثقافية



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 162                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

تحّو*ت التي يشھدھا واقع الممارسات الفنية وأخيرا، ومن وجھة نظر مغايرة، وبالنظر إلى ال*

في عصرنا الّراھن، أليس من ا�جدر مراجعة وتحيين أھداف المھام ا�ساسية التي من اجلھا تّم 

ومن ضغوطات " ھرسلة"إحداث ھذه المؤسسات، وخاصة في ع@قة بما تشھده ھذه ا�خيرة من 

  الشغل؟ لمراجعة محتوى التكوين وجعله مواكبا لمتطلبات سوق 

مجموعة من التساؤ*ت * يمكن اAجابة عنھا بالعمق المطلوب إ* في  إطار إستراتيجية وطنية 

ولكنني  1تقاطعية تشترك فيھا مختلف ھياكل الدولة من وزارات ومنظمات وطنية وجمعيات ثقافية،

يقي بالب@د وذلك سأحاول تقديم تشخيص دقيق للواقع الموس 2ضمن ھذه المداخلة وفي إطار ھذا الملتقى،

من خ@ل قراءة تحليلية نقدية لھذا الواقع بدءا بمؤسساته التعليمية وصو* إلى مجا*ت امتھانه لغاية 

  . الوقوف على أھم العوامل والنقائص التي حالت دون بلوغ ا�ھداف القصوى للتكوين الجامعي للموسيقى

  قراءة تحليلية نقدية للواقع الموسيقي بالبLد 

إص@ح القطاع الموسيقي بالب@د * يمكن أن يكون حسب رأي إ*ّ من خ@ل التأسيس السليم  إنّ    

  :لركيزتين أساسيتين ومتوازيتين تمثّ@ن قاطرة للنھوض الموسيقي بالب@د وھما 

  منظومة تعليمية تكوينية متينة التأسيس تترابط وتتكامل مع مختلف مؤسسات الدولة، * 

ن حقوق المؤلفين وتُنظّم المھن ذات الصلة با*ختصاص وتحرص على منظومة قانونية تضم* 

  حسن وصرامة تطبيق القوانين المنظّمة للقطاع،  

وھي إجراءات واقعية وعملية نعتقد انّه * مناص منھا للنھوض بالمشھد الموسيقي بالب@د وللّدفع بھذا 

  . القطاع وجعله ركيزة أساسية لصناعات ثقافية حقيقية

على ھذا الطرح اخترنا تناول ھذا القسم التحليلي النقدي لواقع الموسيقى بالب@د في عنصرين وبناء 

أساسيين، عنصر أّول نخّصصه لقراءة في واقع التعليم والتكوين الموسيقي بمختلف أطره ومراحله 

ه وتضمن وعنصر ثان نخّصصه لنقل واقع ممارسات المھن الموسيقية ولقراءة نقدية للقوانين التي تنظم

  . فيهحقوق مؤل

  
                                                           

وزارة الداخلية /وزارة الطفولة والمرأة/ وزارة الشباب والرياضة/وزارة السياحة/ وزارة التعليم العالي/وزارة التربية/وزارة الشؤون الثقافية( 1
باAضافة إلى الجمعيات الثقافية والجمعيات الموسيقية المختصة والمنظمات الوطنية ) الخ/ وزارة الشؤون ا*جتماعية/ ق القوانيناAع@م وتطبي(

 ذات الصلة
 الذي اعتبره فرصة لمناقشة ھذا الطرح والخروج بمقترحات عملية، 2
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   :واقع التعليم الموسيقي )1

إّن عملية تعداد الھياكل والمؤسسات التي تؤمن التعليم الموسيقي بالب@د تؤّكد لنا ليس فحسب 

وجود عدد ھام جّدا من المؤسسات المختصة في تكوين وتعليم الموسيقى ، بل وأيضا أّن مجا*ت تدخل 

  لف مراحل تََمْدُرِس الطفل بدءا ھذه المؤسسات يمكن أن يواكب مخت

    1، )فروع 9معھدا و 24(بالمعاھد العمومية للموسيقى *

  ، )مركبا شبابيا 32دار شباب و 354(وبُدور الشباب والرياضة ) داراً للثقافة 225(وبُِدور الثقافة *

  مرورا

ادية والثانوية وصو* بوزارة التربية بمختلف المراحل التربوية اAعد 2" التربية الموسيقية"بحصص *

  إلى المعاھد النموذجية في اختصاص الفنون، 

  وصو* إلى 

أقسام أخرى موجودة بمعاھد ذات  3باAضافة إلى  3المعاھد العليا للموسيقى والتي بلغ عددھا *

  .لكل أربع و*يات) أو قسم(اختصاصات فنية، أي بمعّدل معھد 

يجابيا جّدا ويفضي بالضرورة إلى تكوين موسيقيين متمّكنين فظاھريّا يمكن أن يكون ما عّددناه أع@ه ا

ولكّن ا�مر على ارض الواقع مختلف تماما وتأكد . وباحثين متميّزين وفنّانين فاعلين بالمشھد الموسيقي

لنا أنه يعاني من عديد المشاكل والنقائص التي سنحاول تعدادھا وتحليلھا تباعا نسبة لكّل مرحلة ولكّل 

  . إطار

 :ادي التنشيط الثقافي ودور الشباب والرياضةنو  ) أ

إّن نوادي التنشيط الثقافي ودور الشباب والرياضة على عددھا الضخم والذي بلغ عددھا خ@ل 

وكذلك بالرغم من توزيعھا الجغرافي بمختلف مناطق الب@د، تآكلت بناھا  3مؤسسة 611     2019سنة

المادية والتجھيزات، وتعوزھا أيضا الموارد البشرية المختّصة التحتية وتفتقر  في اغلبھا إلى اAمكانيات 

ھذا باAضافة إلى غياب التنظيم اAداري والمالي لعدد كبير من ھذه . التي يمكن لھا أن تستقطب الناشئة

أّما عن . وھي وضعيات تعيق حسن التسيير والتنظيم لبلوغ ا�ھداف المنشودة من إحداثھا. المؤسسات

                                                           
معھد مھيكل في شكل  14منھم (معھد  33* وجود لھم قانونيا إلى  والبقية) مھيك@ن 2منھم فقط ( 2016معھد سنة  13والتي قفز عددھا من  1

 )فروع 9غير مھيكل و 10مؤسسة إدارية 
 )كما يطلق عليھا( 2
 مؤسسة بكل و*ية  25أي بمعدل  3
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أنّه * وجود له أص@، حيث يقتصر فقط على  1ن وأھدافه بھذه المؤسسات فقد تأكدنابرامج التكوي

إن (مجموعة من ا�نشطة الظرفية وذات البعد الترفيھي فقط نسبة *ختصاص المنشط وتوجھاته الفنية 

 فاليوم * يختلف اثنان من مرتادي دور الثقافة ودور الشباب حول تدھور وضعية ھذه اغلب). ُوِجَدت

وھي التي  2ھذه المؤسسات وتراجع القيمة الموسيقية لنوادي أنشطتھا خاصة خ@ل العقدين ا�خيرين،

  . كانت تاريخيا الحاضنة ا�ساسية للفعل الثقافي والتكوين الفني بصفة عامة

وھذا يعود حسب رأي ليس فحسب لتآكل البُنَى التحتية لھذه المؤسسات والتي مّر على معظمھا أكثر 

بع عقود من التأسيس وكذلك لتقادم تجھيزاتھا ومعّداتھا، بل وأساسا لعدم مواكبة إطارات التكوين من أر

فنية وتكنولوجية -والتنشيط بھذه المؤسسات لما يحدث خارج أسوار مؤسساتھم من تحّو*ت ثقافية

د موظفين واتصالية غيّرت من قناعات طفل اليوم وتوّجھاته الفنية وجعلت من ھؤو*ء المنشطين مجرّ 

قاريين بالقطاع العمومي وعاجزين عن استقطاب ھذا الطفل وتوجيه تطلعاته الفنية وتأطير ميو*ته 

  .3الموسيقية

 :المعاھد العمومية للموسيقى   ) ب

أّما عن المعاھد العمومية للموسيقى ورغم ما عرفته من تحيين على المستوى الھيكلي واAداري 

فھي * تزال تفتقر حسب علمي  4) 2021-2016(سنوات ا�خيرة والمالي والبيداغوجي خ@ل الخمس 

في معظمھا وبنسب متفاوتة إلى التجھيزات الضرورية واAمكانيات المادية، باAضافة إلى النقص الفادح 

وللتذكير فإن ا�مر الملفت ل@نتباه أن ھذه المؤسسات ظلت إلى غاية . في إطار التدريس المختص والقار

، أي في شكل نواد ثقافية تحت 5ل دون نصوص قانونية تثبت وضعيتھا اAدارية والماليةتعم 2016سنة 

  6 .إشراف المندوبيات الجھوية للثقافة

ديبلوم "كذلك ما لفت انتباھنا في وضعية ھذه المعاھد انھا تعمل وفق برامج تكوينية تھدف Aسناد شھادة 

وھو . دون أي أدنى تحيين أو تعديل منذ ذلك التاريخ 1969الصادر قانونھا منذ سنة " الموسيقى العربية

إ*ّ أنّه كان يحتاج  7ھدف على الّرغم من أھميته خ@ل فترة السبعينات والثمانينات من القرن الماضي،

                                                           
 من خ@ل معاينتنا لعمل ھذه المؤسسات أثناء تولينا مناصب إدارية بوزارة الشؤون الثقافية 1
  عديد الزيارات الميدانية إن كان ذلك في إطار ا�عمال الوزارية أو في إطار نشاط اAدارة العامة للتنشيط الثقافيوقد عاينّا ذلك من خ@ل  2
وھو تدھور . باAضافة إلى غياب التحفيزات المادية بما أن منشطي ھذه ا�طر تم انتدابھم نھائيا ضمن الوظيفة العمومية فغاب ولعھم وتحمسھم 3

 .  تصرف المالي * تسمح * بإبرام عقود و* بانتداب جيل جديد من الفاعلين الثقافيينيقابله صرامة في ال
 حيث كنت شاھدا وفاع@ في عديد اAص@حات اAدارية والمالية والبيداغوجية 4
 باستثناء المعھد الوطني شارع باريس والمركز الوطني للموسيقى والفنون الشعبية سيدي صابر  5
جوان  9بتاريخ  745أمر حكومي عدد (* معھد في شكل مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية  11تاريخ استصدار قانون إحداث  2017الى غاية  6

 )معھدا في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية 11يتعلق  بإحداث  2017
 بما انه ساھم في تزويد المؤسسات التعليمية بكفاءات بيداغوجية اختصت في تدريس الموسيقى 7
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حسب رأينا إلى مراجعات جذرية تخّص ا�ھداف والمناھج والمحتوى، خاصة بعد إحداث المعاھد العليا 

 1.@ خ@ل فترة إشرافي على إدارة الموسيقى والرقص بوزارة الشؤون الثقافيةوھو ما تّم فع. للموسيقى

باAضافة إلى . فتّم تحيين أھداف التكوين لجعل التطبيقات الموسيقية محور العملية التعليمية في حّد ذاتھا

ليد إلى جانب عملنا على ترسيخ تقا 2إحداث خطة التفقد واAرشاد البيداغوجي صلب وزارة اAشراف،

واليات لتنظيم التظاھرات الموسيقية والملتقيات الوطنية التي من شأنھا أن تجّسد مجموع المعارف 

ھذا بالتوازي مع الترفيع في  3. النظرية التي اكتسبھا التلميذ وتحفّز إقباله على تعلّم الموسيقى وممارستھا

ھيكلھا اAداري والمالي، وتجدر الميزانيات المرصودة لھذه المعاھد واستصدار القوانين المنظمة ل

اAشارة في ھذا السياق إلى أن عددا من المعاھد لم يتّوصل إلى بلوغ ا�ھداف التي رسمھا ھذا التحيين، 

وھو وضع ازداد ترديّا خاصة في ظل تجميد ا*نتدابات . وذلك بسبب نقص اAطار البيداغوجي المختص

 4.يرةبالوظيفة العمومية خ@ل السنوات الخمس ا�خ

 :بوزارة التربية" التربية الموسيقية"حصص    ) ت

نحن على اعتقاد شديد بأّن ا�مر الذي زاد وضعية المشھد الموسيقي تدھورا، ھو با�ساس استقالة 

من مھام التعليم الموسيقي واعتبار ھذا ) المدارس والمعاھد(المؤسسات التي تشرف عليھا وزارة التربية 

كاھل التلميذ  ا�خير فقط حصص تنشيط وترفيه، ازداد تھميشھا ليس فحسب بضعف ضواربھا وبإثقال

بالدروس الخصوصية، بل وأيضا باندثار نوادي الموسيقي وغياب التظاھرات والمسابقات الموسيقية 

الجھوية والوطنية، وھي ا�طر التي كانت لفترة غير بعيدة المتنفّس الوحيد للتلميذ، والفرصة السانحة 

وين والتعليم الموسيقي الذي وھي وضعية جعلت التك. *كتشاف طاقات إبداعية ومواھب فنية واعدة

و* ترتقي ) إن تّم تأمينه أص@(تؤمنه مؤسسات وزارة التربية يمكث في حدود مستوى الترفيه والتنشيط 

                                                           
   انظر التقرير التاليفي لiدارة وكذلك حزمة القوانين التي تم استصدارھا خ@ فترة إشرافي على ھذه اAدارة على غرار القوانين التالية 1

  يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى باختصاصيه العربي والغربي 2018جوان  12بتاريخ   569أمر حكومي  عدد* 
  يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للرقص 2018جوان  12ريخ بتا 578أمر حكومي عدد * 
  معھدا في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية 11يتعلق  بإحداث  2017جوان  9بتاريخ  745أمر حكومي عدد * 
  يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني العالي لمعھد الموسيقى 2018جوان  12بتاريخ   569أمر حكومي  عدد* 
  يتعلق بالتنظيم اAداري والمالي وطرق تسيير المعاھد العمومية للموسيقى والرقص 2018جوان  7بتاريخ  586دد أمر حكومي ع* 
يتعلق بضبط منح الساعات اAضافية المخصصة لمدرسي الموسيقى بالمعاھد  2018افريل  30بتاريخ  406أمر حكومي عدد * 

 العمومية  
د المتابعة والحرص على حسن التطبيق خاصة في ظل عدم ا*ستقرار السياسي واAداري وھي إجراءات قد تحتاج حسب رأي إلى مزي 2

 .لمؤسسات وزارة اAشراف
وھو أمر حاولنا تجاوزه ضمن النظام الدراسي الجديد بھذه المعاھد حيث أدرجنا مواد التطبيقات الجماعية وشجعنا على إحداث مجموعات  3

ونظمنا أسابيع موسيقية في شكل تربصات وورشات باAضافة إلى إحداث مسابقة ) ال إجباري لكل معھدكورال أطف(موسيقية ومجموعات غنائية 
. اراتھمالمجموعات الموسيقية للمعاھد العمومية وكذلك أّسسنا لحفل اختتام السنة الدراسية كتظاھرة سنوية لتكريم النجباء واكتشاف مواھبھم ومھ

  .ثابة التعلّة لغاية بلوغ أھدف سامية تدفع بمستوى التكوين على المدى البعيدحيث اعتبر ت أن ھذه اAجراءات ھي بم
ابة يمكن ا*ط@ع على مزيد التفاصيل حول ما تم  انجازه بإدارة الموسيقى والرقص خ@ل فترة إشرافنا والمتعلق بالتعليم الموسيقي على البو 4

: المفتوحة للوزارة على العنوان التالي 
www.facebook.com/Dir.Musique.Danse.M.AFFAIRES.CULTURELLES.Tunisie  

www.culture.gov.tn/ 
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نتائجه إلى المستوى ا�دنى من ا�ساسيات التي يمكن أن يَُعّول عليھا *حقا كمنطلق متين للتكوين 

من سنة إلى أخرى، وذلك بحكم معاينتنا لمستوى  1تدھورا وھو أمر *حظنا أنّه يزداد. الموسيقي الجامعي

المكتسبات الموسيقية للت@ميذ المترشحين *جتياز مناظرة الدخول إلى المعھد العالي للموسيقى بسوسة، 

  . منذ مّدة ناھزت العقدين

مراحله  وتجدر اAشارة أيضا إلى أن وزارة التربية لم تحرص على تعميم التعليم الموسيقي على مختلف

تتمتّع بھا فقط المؤسسات التربوية " رفاھة"وعلى أغلبية مؤسساتھا التربوية، معتبرة ھذا التعليم مجّرد 

مع العلم وأّن ھذا النقص في إطار التدريس بوزارة التربية . المتمركزة داخل اكبر مدن الب@د" العريقة"

اضطروا إلى الھجرة الجماعية والعمل  يقابله بطالة لعدد كبير من الخريجين في اختصاص الموسيقى،

   2/3.بدول عربية شقيقة

كذلك في إطار تشخيص واقع التعليم الموسيقي بمؤسسات وزارة التربية، * يمكنني أن أمّر دون اAشارة 

إلى تراجع وغياب الملتقيات والمھرجانات التلمذيّة التي كانت تُشرف على تنظيمھا ھذه الوزارة والتي 

ورا ھاما في تحفيز اAقبال على نوادي ا*ختصاص وكانت تمثّل فرصة لكي يكتشف كانت تلعب د

وھذا راجع حسب رأي إلى تراجع اAمكانيات المرصودة لھذه ا�نشطة . الت@ميذ مواھبھم وقدراتھم

رح الفنية التي ما انفّكت تتّسع بين محتوى ھذه ا�نشطة الموسيقية وبين ما يط-وأيضا إلى الھّوة الثقافية

بالمحيط السمعي البصري للتلميذ من فعل موسيقي داخل المشھد الموسيقي الرائج بوسائل اAع@م 

وھو أمر يحتاج إلى تأطير بيداغوجي للُمكّونين المشرفين على ھذه النوادي والمھرجانات . وا*تصال

  .مذيةلترغيب التلميذ واستقطابه ل@نخراط في برامج وأنشطة ھذه التظاھرات الفنية التل

 :التعليم الموسيقي الجامعي  ) ث

كنتيجة لواقع التعليم الموسيقي القاعدي الذي عّددنا أطره أع@ه، * يمكن حسب رأي مطالبة 

بمعنى أّن دور ھذه . المؤسسات الجامعية للتعليم الموسيقي بأن تكون نتائجھا أحسن مّما ھي عليه

ات والمعارف الموسيقية المتحصل عليھا المؤسسات كان من المفروض أن يكون مرحلة تتويج للمھار

سابقا قبل ا*لتحاق بالجامعة وذلك من خ@ل تطوير ھذه المھارات وصقل الشخصية الموسيقية وتطوير 

فعلى ارض الواقع تُلقّن ھذه المؤسسات أبجديات التطبيقات الموسيقية، . المعارف النظرية والعلمية للطلبة

                                                           
 ةلتي تبقى نتيجة *جتھادات شخصية محدودباستثناء بعض تجارب ا�ساتذة الزم@ء بوزارة التربية وا 1
 بعد أن استثمرت الدولة المال والجھد في تكوينھم الذي يتجاوز في بعض ا*ختصاصات كلفة الطالب بكلية الطب أو الھندسة 2

ن الثقافية مفاده التخلي عن تجدر اAشارة في ھذا السياق أنني كنت قد قدمت مقترحا في إطار شراكة واتفاقية بين وزارة التربية ووزارة الشؤو 3
تربية المسرحية إجبارية التربية الموسيقية لكل الت@ميذ وجعلھا مادة اختيارية تقاطعية مع جميع ا�قسام بنفس المستوى من بين التربية التشكيلية وال

ذه الحصص إلى تعميق اAيقاظ الفني لبلوغ إجراء يمكن ان يحسن مستوى التكوين ويوجه أھداف ھ. ولما * إدراج الكوريغرافيا وعدة فنون أخرى
ھذا باAضافة الى اقتراح تامين ھذا التكوين بالتعاون مع المعاھد العمومية للموسيقى اما بتنقل . مستوى تكوين متميز ضمن المعاھد النموذجية الفنية

  ين الوزارتينو  بتوفير فضاء المعھد بتجھيزاته ضمن زمن مدرسي يحدد *حقا بالتنسيق ب/ا�ساتذة او
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الذين يلتحقون بمساراتھا التكوينية يتّم قبولھم فقط بناءا على استعدادات بما أّن السواد ا�عظم من الطلبة 

تقنية تخّص الذاكرة اللحنية واAيقاعية و* يمتلكون الحّد ا�دنى من المكتسبات الموسيقية التطبيقية 

بمعنى أّن ھؤ*ء الطلبة في معظمھم  1.والنظرية التي تخّول بلوغ ا�ھداف القصوى لھذا التكوين

رعون في تكوينھم الموسيقي في سن الثامنة عشر، وھي مرحلة عمرية * يختلف اثنان حول تأّخرھا يش

  . نسبيّا لبلوغ المستوى المنشود من ھذا التكوين الجامعي

وتعميمه نطالب ھذه  2وبالرغم من غياب التكوين القاعدي الذي يسبق مرحلة ا*لتحاق بمقاعد الجامعة،

وإنّما  3ھا وبرامجھا ومناھجھا، ليس فحسب مواكبة لمتطلّبات الّسوق المھنية،المؤسسات بأن تكون أھداف

أيضا أن يكون إجمالي خريجيھا من الفاعلين بالمشھد الموسيقي وأن يكون نخبة ھؤو*ء الخريجين 

وھو حسب اعتقادي أمر غير ممكن في ظل غياب رؤية إص@حية  4قاطرة لنھضة موسيقية بالب@د،

   5.رك فيھا كّل مؤّسسات الدولة المعنيّة بالتكوين والتعليم الموسيقيينإستراتيجية تشت

من ضرورة " إمد"وقد تزداد صعوبة مھام ھذه المؤّسسات، ليس فقط في ظل ما يفرضه اعتماد نظام 

مواكبة البرامج المعتمدة بمؤسسات التعليم العالي لمتطلبات السوق التشغيلية ومن اعتبار للخريجين 

وھي سوق أصبحت اليوم تعتبر اAنتاج (أن تتوفّر فيه شروط ا*نصھار بسوق الشغل،  كإنتاج يجب

، بل وأيضا في ظل شمولية أھداف التكوين الموسيقي بھذه )الموسيقي منتوجا استھ@كيا بامتياز

حيث أّن نظام الدراسات الذي تعتمده جّل ھذه المؤسسات ھو . المؤسسات وتطابق اختصاصات خريجيھا

وللتذكير فإّن ھذه البرامج . بين إجمالي المؤسسات ويتّم استنساخ برامجه من معھد إلى آخرمشترك 

التونسي والغربي وفي نفس -تتراوح أھدافھا بين تكوين عازفين ومغنين متألقين في أداء النمط العربي

ختّصين في العلوم الوقت تكوين ُمدّرسين ُمتمكنين من بيداغوجيا التعليم الموسيقي وأيضا تكوين باحثين م

، و أيضا تكوين خّريجين قادرين على بعث )التاريخية والنظامية والمقارنة(الموسيقية بمختلف تفرعاتھا 

وھي أھداف على أھميتھا تبقى مثالية وصعبة المنال نسبيّا باعتبار  6. مؤّسسات ثقافية ومشاريع موسيقية

  . اق بمقاعد الجامعةغياب المكتسبات الموسيقية التي  تسبق مرحلة ا*لتح

                                                           
 باستثناء نسبة * تتجاوز حسب تقديرنا العشرة  في المئة من العدد الجملي من الخريجين 1
 كما ھو الشأن لبقية ا*ختصاصات العلمية واAنسانية وا�دبية التي تلقن أساسياتھا وأبجدياتھا قبل ا*لتحاق بالجامعة 2
 )الي والتطورات ا*قتصادية التي يشھدھا عالمنا اليومتماشيا مع تداعيات منظومة امد على التعليم الع( 3

، وھي دول تستثمر في تكوين  25على ھامش ھذا أشير إلى تجارب بدول شقيقة ترمي إلى تكوين النخبة والقياديين منذ سن السادسة وحتى سن  4
  من دور في تكوين نخبة الفنانين وقيادييھم باAمارات العربية المتحدة وما تلعبه " ربع قرن"العقول والقياديين على غرار مؤسسة 

5 Aشارة إلى أن جد* كبيرا يطرح ا[ن بين الجامعيين حول كيفية إص@ح التعليم العالي دون التنسيق مع وزارة التربية *ن ھذا اAص@ح تجدر ا
 يجب أن يكون في ظل رؤية وطنية شاملة

لمؤسسات في التفّرد والتميّز خرجت بھذا التكوين من ا*ستنساخ وذلك من خ@ل إحداث * يفوتني على ھامش ھذا التنويه بمجھودات بعض ا 6
اختصاصات  جديدة على غرار صناعة وصيانة ا[*ت الموسيقية، المداواة بالموسيقى واAيقاظ الموسيقي للطفل أو أيضا اختصاص ھندسة 
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سنويا في ظل تجميد " المستنسخين"وقد تزداد وضعية ھذه المؤسسات تعقيدا مع تراكم الخريجين 

وكذلك في ظل ركود النشاط ) وزارة التربية والثقافة والتعليم العالي(ا*نتداب بالوظيفة العمومية 

- ية شملت ابرز المدرسين وھي وضعية نتج عنھا ھجرة جماع. 19بعد جائحة كوفيد  1الموسيقي،

   2.الموسيقيين وأكفئھم لدول الخليج التي تراھن على الكفاءات التونسية لتكوين أجيالھم القادمة

وعليه، فإّن ما تعيشه مؤسسات التعليم الجامعي للموسيقى يحتاج إلى إعادة التفكير في ا�ھداف 

المؤرخ في  862عليھا ا�مر عدد  والطموحات التي من أجلھا تّم إحداث ھذه المؤسسات والتي نصّ 

) 1359ص 10/08/1984و 7بتاريخ ( والّصادر بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية  26/07/1984

وكذلك تستدعي ھذه الوضعية إعادة التفكير في البرامج والمناھج . أي منذ ما يقارب ا�ربع عقود

متغيّرات اجتماعية ثقافية واتصالية كان لھا المعتمدة بھذه المؤسسات نسبة لما يعيشه طالب اليوم من 

  .ا�ثر الكبير في تحديد ميو*ته الموسيقية وتوّجھاته الفنية وقناعاته العلمية

كخ@صة للقسم ا�ول من ھذه المداخلة والذي خصصناه لتشخيص واقع التعليم والتكوين 

وأطره، * يعكس الكّم الھائل من  الموسيقي بتونس، نلفت ا*نتباه إلى أّن ھذا الواقع بمختلف ھياكله

المؤسسات الموجودة على ارض الواقع والتي كان من الفروض أن ترافق مراحل تََمْدرس الطفل منذ سّن 

دار  354داراً للثقافة و 225معھدا موسيقيا و  33من (ما قبل الطفولة حتى بلوغه مرحلة الجامعة، 

التونسي دون اعتبار العدد الھائل من المدارس  مركبا شبابيا موزعة على كامل التراب 32شباب و

و* يعكس كذلك كمية الميزانيات ) والمعاھد التي من المفروض أن توفر تعليما ونشاطا موسيقيين

  : المرصودة لتسيير ھذه المؤسسات وھو أمر يعود حسب رأينا لعدة عوامل وأبرزھا

يذ لدراسة جامعية مثمرة، تفتقد في حّد أّن ھذه المؤسسات التي كان من المفروض أن تُعّد التلم*

ذاتھا إلى أھداف واضحة وبرامج متشابكة ومترابطة وُمكّملة لبعضھا البعض يتّم تقييمھا 

  وتحيينھا دوريا 

أّن البعض من ھذه المؤسسات تقادم ويحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة للصيانة والبناء *

  ) افية ووزارة الشبابخاصة ما تعلّق بوزارة الشؤون الثق(والتجھيز 

                                                                                                                                                                                   
ت من الشمولي إلى اختصاصات دقيقة كالموسيقى وا�داء واختصاص العلوم أو كذلك تقسيم التعليم الموسيقي بھذه المؤسسا. وتقنيات الصوت

 . الموسيقية وھي مبادرات شخصية كانت تحركھا إرادات شخصية Aص@ح ھذا التكوين وتجديد محتوياته البيداغوجية
 )ية بمختلف أطرھاالعروض الثقاف/ الحف@ت الخاصة والتنشيط السياحي والخدمات التنشيطية(النشاط المھني تحديدا  1
ألف  50آ*ف دينار سنويا أي  10* يمكن أن أمر ھنا دون لفت ا*نتباه إلى أن الطالب في اختصاص الموسيقى وا�داء تقدر كلفة تكوينه تقريبا  2

 .وسيقية والتطبيقات الجماعيةوتعود ھذه الكلفة الباھظة إلى الدروس الفردية ل�لة الم .طير كل طالب بالمعاھد الموسيقيةألتجملية دينار ككلفة 
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أّن ھذه المؤسسات تفتقد إلى موارد بشرية مختصة بإمكانھا صياغة برامج و تصّورات جديدة * 

واقصد ھنا (للتعليم الموسيقي قادرة على استقطاب اھتمام الطفل وترغيبه في التعليم الموسيقي 

  )ھا وزارة التربيةبالتحديد دور الثقافة ودور الشباب والمدارس والمعاھد التي تشرف علي

و* يتم التنسيق ) كّل حسب مرجعه الوزاري(أّن جملة ھذه المؤسسات تعمل بصفة قطاعية *

بينھا * من حيث تحديد ھدف مّوحد و* من حيث توزيع المھام و* من حيث طريقة استغ@ل 

م والتكوين البنية التحتية والموارد البشرية التي تشرف عليھا الخ، وھو أمر يجعل جھود التعلي

  . بالرغم من أنھا تشترك تقريبا في نفس الھدف" متشظي"داخل ھذه المؤسسات 

وھذا لعمري لغياب رؤية إستراتيجية وطنية تشترك فيھا كل مؤسسات الدولة بمختلف الوزارات التي 

  . من التكوين والتعليم الموسيقي تعود لھا بالنظر  لبلوغ ا�ھداف القصوى

  :ةواقع المھن الموسيقي )2

* يختلف اليوم اثنان حول ترّدي الوضعية ا*جتماعية لعدد كبير من محترفي المھن الموسيقية، 

وأخّص بالّذكر منھم من اختار أن تكون ھذه المھنة المصدر الوحيد لقوت عيشه، وھذا يعود أساسا حسب 

  : رأي إلى عديد العوامل لعّل أھمھا

  غياب القوانين المنظمة للقطاع* 

  ترام حقوق المؤلف والحقوق المجاورةعدم اح* 

  Aنتاج الموسيقي ومقاييس إسناده سياسة دعم ا*

   :غياب القوانين المنظمة للقطاع  ) أ

" يتيمْين"بعد جردنا للقوانين ذات الصلة بتنظيم المھن الموسيقية لم نعثر إ*ّ على نّصْين 

. ھما وعدم مواكبتھما لمتغيرات المھنةو* يتّم تطبيقھما على تقادم 1969،1مؤرخْين منذ سنة " باليْين"و

وبناء عليه، نحن نعتبر أّن معضلة الغياب الكلي للقوانين المنظمة لمجال المھن الموسيقية من اكبر 

إلى حدود ھذا اليوم، بدولة تتبّجح  2ھذا ويعتبر غياب قانون الفنان،. الھنات التي يشكو منھا القطاع

                                                           
المؤرخ في  1970لسنة  141ا�مر عدد  - .الفني ل@حترافالمتعلق بإحداث بطاقة مھنية  1969ماي  9المؤرخ في  1969لسنة  32لقانون عدد ا 1

 .والمتعلق بتعيين لجنة ا*حتراف الفني وتنظيم أعمالھا 1970أفريل  27
 *قتصادية والتغطية الصحية لممتھني القطاعوھو قانون يضمن الحقوق ا*جتماعية ا 2
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، دليل على عدم اھتمام مسئوليھا واكتراثھم بھذا المجال واعتباره بأسبقيتھا في استصدار قوانين تقدمية

  1.فقط رفاھة وترفا

من جھة أخرى، نحن شديدو ا*قتناع بأن ھذا الفراغ القانوني ھو السبب الرئيسي الذي فتح ا�بواب على 

�دنى من مصراعيھا *متھان العمل الموسيقي وممارسته دون قيد أو شرط، إن كان ذلك بانعدام الحد ا

المستوى التقني الموسيقي لعدد كبير من الناشطين في ھذا ا*ختصاص ودون الحصول على بطاقة 

ا*حتراف الفني، أو كذلك بانعدام احترام إجراءات التعاقد القانوني للعمل بالقطاع وامتھانه، بما ينجر عن 

بمعنى أن النشاط . جتماعيھذا ا*جراء من تصريح على الدخل ومن مساھمات في صناديق الضمان ا*

موازية تَتِّم معام@تھا نقدا خارج المسار " سوق سوداء"المھني الموسيقي بقي في اغلبه ضمن 

وھو لعمري استثناء اختص به قطاع المھن الموسيقية على عكس المھن ا�خرى . ا*قتصادي العادي

وھي مھن يتّم الفصل فيھا، حسب  على غرار المھن المسرحية منھا أو السينمائية أو حتى التشكيلية،

علمي، بين مجالي الھواية وا*حتراف، ويتم تقديم إنتاجاتھا ضمن اطر منظمة نسبيا وتخضع للقدر 

 . ا�دنى من المعايير الفنية ويتم خ@ص مستحقاتھا بعقود مصّرح بھا

بيق ما ھو موجود على و* يفوتني أن أشير أيضا في ھذا السياق إلى أّن ھذا الفراغ القانوني، وعدم تط

 2/3تقادمه ومحدوديته، لفترة ناھزت النصف قرن، ما ھو إ* دليل على عدم اھتمام مؤسسات الدولة

وھو أمر . بقطاع المھن الموسيقية واعتبارھا ترفيھية وثانوية و* وزن لھا داخل المنظومة ا*قتصادية

د من تكاثر عدد المتضررين الناشطين في مجانب للصحة تماما، وأكبر دليل على ذلك ھو ما عرفته الب@

حيث برھنت . 19قطاع المھن الموسيقية خ@ل فترات الحجر الصحي المتتالية منذ تفشي فيروس كوفيد

ُل بطريقة مباشرة وغير  ھذه الوضعية الوبائية على أّن مجال ھذه المھنة ھو ا�كثر تضررا باعتباره يَُشغِّ

إليه والمساھمين في تحريك عجلة ا*قتصاد في قطاعه الخدماتي، بما مباشرة عددا ھائ@ من المنتسبين 

   5 / 4.على النشاط خارج المسار ا*قتصادي الرسمي) أو اُجبر(في ذلك من اختار 

                                                           
لمقترح مشروع في الغرض،تمت مناقشته ومراجعته ولكن صدوره  2020و 2016وبالرغم من صياغة وزارة الشؤون الثقافية خ@ل الفترة بين  1

 .لم يرى النور إلى حدود ھذا اليوم
  لثقافة من أھل ا*ختصاصباستثناء بعض المبادرات الشخصية خ@ل فترة إشراف بعض وزارء ا 2
 )من خ@ل إھمالھا لتطبيق ما وجد من النصوص القانونية على ندرتھا وتقادمھا وكذلك من خ@ل خياراتھا ومخططاتھا اAستراتيجية ( 3
، وھ`ذا طبع`ا دون )لفن`يممتھني القطاع دون اجتياز اختب`ار ا*حت`راف ا(وبصفة غير قانونية ) أي الحاملين لبطاقة ا*حتراف الفني(بصفة قانونية  4

وك`ذلك المھ`ن ا�خ`رى الت`ي / احتساب العاملين في القطاع بطريقة غير مباشرة من غير الموسيقيين، على غرار تقني الصوت واAضاءة والص`ورة
 .بھذا الفضاء تھم مختلف مسدي الخدمات ذات الصلة، بدءا بما ھو خدمات ضرورية داخل فضاء النشاط الموسيقي وصو* إلى الباعة المحيطين

نظ̀يم ق̀انون ا*حت`راف الفن`ي على ھامش ھذا العنصر أشير أيضا إلى انه خ@ل فترة إشرافي على إدارة الموسيقى والرقص حاولت تجاوز عدد من ھذه الھنات فحاولت إعادة ت 5
ك̀ذلك تم`ت مراجع̀ة . ص̀ات جدي̀دة مواكب̀ة لمتطلب̀ات الس`وق الموس̀يقيةوذلك من خ@ل إضافة اختصا) يمكن ا*ط@ع على ھذه اAص@حات على بوابة وزارة الشؤون الثقافية(

̀̀ا للمھن`̀ة و*خ̀̀ت@ف أنماطھ̀̀ا وأس̀̀اليبھا ̀̀ين بھ`̀ذا . ب̀`رامج ا*حت̀`راف الفن̀`ي ف̀`ي ح`̀د ذات`̀ه بجعل`̀ه مواكب باAض̀̀افة إل̀`ى بع̀`ض اAج̀`راءات اAداري`̀ة الت̀`ي م̀`ن ش̀̀انھا أن تش̀`جع الممتھن
خاص̀ة للمش`ھود لھ̀م (غرار مضاعفة  مراكز ا*متحان وتقريبھ̀ا وك̀ذلك إح̀داث آلي̀ة إس̀ناد البطاق̀ة ع`ن طري`ق الملف̀ات ا*ختصاص بشكل غير رسمي *جتياز ا*متحان على 

 وك̀ذلك تط`وير بطاق̀ة ا*حت`راف الفن`ي وحمايتھ̀ا م`ن الت̀دليس وجعلھ̀ا مواكب̀ة للتكنولوجي̀ات الحديث̀ة م`ع) بالكفاءة وكذلك لخريجي المعاھد العليا للموسيقى ف`ي اختص̀اص ا�داء
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   :مھنة a تحترم حقوق المؤلف  ) ب

/ ا�عمال السينمائية (على عكس المھن الفنية ا�خرى التي يسھل فيھا متابعة حقوق المؤلف 

، يبقى العمل الموسيقي مشاع الملكية )ا�عمال التشكيلية / ا�عمال الشعرية وا�دبية/ المسرحية ا�عمال 

فَُجلُّ ا�عمال الموسيقية، التونسية منھا . وسھل ا*ستغ@ل وإعادة التوظيف والبث، دون حسيب أو رقيب

مة، تُستّغل دون احترام وغير التونسية، والتي يتّم توظيفھا خ@ل أعمال التنشيط الموسيقي بصفة عا

. للحقوق ا�دبية �صحابھا ودون استخ@ص للحقوق المادية التي تعود للمالكين ا�صليين لھذه ا�عمال

المؤسسة الوطنية لحماية حقوق "وھذا بالرغم من وجود منشأة عمومية ذات صبغة غير إدارية وھي 

فية، والتي تسعى بما توفّر لھا من تحت إشراف وزارة الشؤون الثقا" المؤلف والحقوق المجاورة

مع العلم أّن المشرفين على ھذه المؤسسة يبذلون . إمكانيات لتطبيق قوانين ونصوص صيغت للغرض

مجھودا كبيرا لتطبيق القوانين واستخ@ص مستحقات الموسيقيين التونسيين، من خ@ل حم@ت تحسيسيّة 

ھذه المؤسسة يبقى غير كاف و* نرى له انعكاسا إ*ّ أن مجھود . وندوات علمية وأيام دراسية، الخ

خاصة في ظل استقالة الوزارات والھياكل التي يمكن أن تُسند مجھود   1واضحا على المشھد الموسيقي،

ھذا باAضافة إلى أّن القسم ا�كبر من نشاط . ھذه المؤسسة على غرار وزارة الداخلية ووزارة المالية

صيغ تعاقدية ُمصّرح بھا، بين المنتفع ومسدي الخدمة لتحديد التزام  المھن الموسيقية * يتّم ضمن

الطرفين إزاء التصريح با�داء وبخ@ص حقوق المؤلف، لكي يسھل متابعتھا من قبل ھذه المؤسسة كما 

  . ھو معمول به في اغلب الدول والمجتمعات التي تحترم ھذه المھنة

خ@ل فترة إشرافنا على إدارة الموسيقى والرقص، وقد ازدادت قناعتنا بھذه الحقيقة الّصادمة 

ف@حظنا أنّه * يتّم تطبيق قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة حتّى خ@ل ) 2016-2020(

/ ادارات المھرجانات (التظاھرات الموسيقية والمھرجانات التي تشرف على تنظيمھا مؤسسات الدولة 

د *حظنا أّن تسديد المستحقات المادية لحقوق المؤلف والحقوق فق..). الخ/ المندوبيات الجھوية للثقافة

ھذا باAضافة  2.المجاورة * يتّم إ*ّ في حا*ت تكوين ملف للحصول على دعم *نجاز مشروع موسيقي

إلى أّن الحف@ت التي ينظمھا فنانون أجانب والتي تستوجب قانونيا الخ@ص المسبق ل@داءات، والتي 

لى مؤسسة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، تُنَظّم على مرأى ومسمع من وزارة تعود مداخيلھا إ

الداخلية ووزارة المالية والبنك المركزي، ويتّم خ@صھا بالعملة ا�جنبية وبطرق غير رسمية دون 

                                                                                                                                                                                   
لمراقب`ة /ل@نخراط ضمن منظومة التغطية ا*جتماعية (لة وتبادل المعطيات إحداث قاعدة بيانات رقمية خاصة بكل ممتھني القطاع تسھل الربط بين مؤسسات الدو

 ) الخ / مراقبة خ@ص عقود العمل/ استخ@ص حقوق المؤلف ومراقبة احترام العمل بالبطاقة 
 19روا مقر ھذه المؤسسة إ* على اثر جائحة كوفيدحتى ان بعض الموسيقيين لم يزو 1
 وھو شرط منصوص عليه ضمن القانون المنظم لصندوق التشجيع على اAبداع ا�دبي والفني 2
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الحصول على أي تراخيص مسبقة في الغرض، بالرغم من أّن النصوص القانونية واضحة في ھذا 

  . المجال

  :ت دعم تحتاج إلى المراجعة الجذرية آليا   ) ت

) بمختلف ھياكلھا ومؤسساتھا وإداراتھا المركزية والجھوية(تعتبر وزارة الشؤون الثقافية 

وھو أمر نعتبره للوھلة . الممّول الرسمي والّداعم ا�ساسي لجّل المشاريع الفنية والموسيقية المبتكرة

تماما إذا ما عاينّا ودقّقنا في مقاييس إسناد ھذا الدعم وإذا ما ولكّن ا�مر يصبح مغايرا . ا�ولى جدُّ مھمّ 

فّكرنا أيضا في جدواه ومدى انعكاسه على مستوى اAنتاج الوطني، خاصة عندما يتحّول ھذا الدعم إلى 

إطار Aسناد اAعانات ا*جتماعية الظرفية أكثر منه إطار لرسم استراتيجيات ا*ستثمار والنھوض 

وھي وضعية، حسب رأينا، أضّرت بالقطاع بشكل كبير، �ّن الدعم عندما يوجه لغير  1.يباAنتاج الفن

ا*ستثمار ينتج على المدى البعيد موسيقيين في تبعية و* يشجع أيضا على خلق سوق فعلية يحّركھا 

لة ھذا باAضافة إلى إمكانية تحّول ھذا الدعم إلى آلية من آليات الدو. ا*ستثمار وحرية اAبداع

وھو طرح يجعلنا نشك في اAرادة السياسية . وللتحكم في التوجھات الموسيقية بالب@د" للصنصرة"

* تضمن فحسب العيش الكريم  2الفعلية للدولة لتنظيم ھذه السوق الموسيقية وإرساء منظومة استثمار،

ھذا اAنتاج عنصرا للموسيقي وإنما تدفع أيضا باAنتاج الموسيقي وتؤسس لصناعات ثقافية وتجعل من 

  PIB(3(ھاّما مساھما في إثراء اقتصاد الب@د وداعما لiنتاج الداخلي الخام 

كخ@صة لھذا العنصر الثاني من المداخلة والمخصص لتحليل وتشخيص واقع المھن الموسيقية 

  : يمكن القول بأن العوامل المتداخلة في مجال المھن الموسيقية والتي حاولنا تعدادھا 

  غياب لقانون الفنان والمھن الفنية ، من* 

  من عدم احترام وتطبيق القوانين المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة،*

الّداعم الوحيد لiنتاج  4من تدّخل الدولة المبالغ فيه في آليات اAنتاج مّما جعل من مؤسساتھا*

  الموسيقي والمرّوج له

                                                           
 إن لم نقل شك@ من أشكال إھدار المال العام 1
 باستثناء بعض المبادرات الشخصية 2

ول غربية أھمھا الو*يات المتحدة وكلھا دول جعلت من الصناعات الثقافية مصدر ولنا على ذلك نماذج عربية عديدة كمصر ولبنان وكذلك د 3
بشكل كبير خ@ل  تنوعت* يفوتنا أن نشير في ھذا السياق أن ھذه الوضعية و. موارد ھام للدولة أساسه استثمار في تنظيم السوق والتكوين السليم

 .دة تعتمد على قنوات اليوتوب واليات التواصل ا*جتماعيالعشرية ا�خيرة التي تزامنت مع ظھور آليات ترويج جدي
 وتحديدا وزارة الشؤون الثقافية وھياكلھا من مندوبيات جھوية ومھرجانات وتظاھرات وطنية 4
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لق سوق مھنية ُمنظّمة ودفع مناخ ا*ستثمار في المجال كانت العوامل ا�ساسية التي حالت دون خ 

الموسيقي والثقافي وساھمت بالتالي بطريقة مباشرة في نسف منظومة العمل واAنتاج وا*ستثمار في 

   1.القطاع الموسيقي

  :خاتمة

كوين ثم في كخ@صة لھذه القراءة التحليلية النقدية لواقع المشھد الموسيقي في بعده المتعلق بالتعليم والت

بعده المتعلق بالمھنة وا*حتراف الموسيقي، ولiجابة على اAشكاليات التي طرحناھا بمقدمة ھذه 

ھو با�ساس نتيجة لغياب ) بما فيه من مكاسب ومن ھنات(اعتقد أّن ھذا الواقع الموسيقي  2المداخلة،

وھي خطة يجب أن  3.والمھنيخطة إستراتيجية وطنية تھدف إلى النھوض بالقطاع في مجاليه التعليمي 

تجتمع حولھا جھود جميع مؤسسات الدولة و* يمكن تحميل مسؤوليتھا فقط لمؤسسات التعليم الجامعي 

فظاھريا ھذه المؤسسات ھي فع@ واجھة التعليم الموسيقي بالب@د والمزّود الرسمي للسوق . للموسيقى

لذين يؤمنون التكوين الموسيقي، وھي بالتالي تتحمل الموسيقية بالفاعلين في ھذا الحقل وكذلك با�ساتذة ا

مسؤولية مستوى ھؤ*ء الخريجين، وھو أمر * يمكن نفيه، ولكن عمليّا ھذه المؤسسات تعيد إنتاج ما تّم 

ثّم تعيد توظيف ما أنتجته داخل منظومة  4التأسيس له ضمن مراحل تعليم وتكوين تسبق التعليم الجامعي،

مھيكلة و* تعترف، بقطاع المھن الموسيقية و* تحرص على استصدار وتحيين  مھنية واقتصادية غير

بمعنى أن ھذه المؤسسات تجد نفسھا، بين وضعية . وتطبيق القوانين الضرورية لتنظيم السوق المھنية

يرمى بھم داخل سوق غير ) output(ينقصھم التكوين ا�ساسي وطلبة خريجين ) input(طلبة يلتحقون 

  . منظمة
                                                           

لت إرساء وزارة الشؤون الثقافية خ@ل الفترة التي توليت فيھا إدارة الموسيقى والرقص حاو وتجدر اAشارة على ھامش ھذا العنصر إلى أنّ  1
  م ھذا الدعم على غرار نظّ ھات تُ توجّ 

  توجيه ھذا الدعم حسب الفئات العمرية *
  تخصيص قسط كبير منه للشباب *
  على مختلف المناطق داخل الب@د بطريقة متناصفة نسبيا تقسيم ھذا الدعم *
  . وكذلك إسناد الدعم إلى الجمعيات والمؤسسات التي يمكن أن تنھض بالمشھد الفني*

م ما يوھي توّجھات صاغتھا اAدارة على اثر تساؤ*ت حول صفة المنتفعين بالدعم وكيفية دعمھم وكيفية تقي ،يما يتعلق بدعم ا�عمال الموسيقيةوف
العشوائية  لية الدعم من المبالغآھذا وقد حاولت اAدارة إرساء معايير واضحة تنأي ب. دعمه وتحديد ھذا الدعم بين الھبة وا*ستثمار والشراكة تمّ 

باAضافة إلى اعتماد توزيع . نة للمشروع إن كان عرضا أو إصدارا موسيقياا*عتباطية إلى احتساب ھذا الدعم بدقة نسبة للعناصر وا�جزاء المكوّ 
خص أو لنفس عادل بين الفنانين ومختلف جھات الب@د، وذلك من خ@ل تحديد سقف لھذا الدعم إن كان ذلك بعدد العروض المدعومة لنفس الش

ھذا مع التفكير في تطوير آليات الدعم على غرار إلغاء العمل بدعم اAصدارات الموسيقية وتعويضھا بدعم ا�عمال الموسيقية المصورة، . الجھة
ت أكثر صرامة في كذلك حاولنا ترشيد مبالغ ھذا الدعم وإرساء آليا. وكذلك بإي@ء أصحاب اAنتاج الموسيقي ا�ولوية في دعم العروض الموسيقية

من خ@ل إدراج المحمل السمعي البصري للعرض المدعم كوثيقة أساسية لخ@صه مع تحيين تقرير . (مراقبة استغ@ل ھذا الدعم بالوجه الصحيح
منھم  100في  70العرض بإدراج قائمة ا�عمال التي تم استغ@لھا *ستخ@ص حقوق المؤلف وإجبارية ذكر العاملين بالعرض وضرورة حمل 

 ) لبطاقة ا*حتراف الفني
حول مدى تحمل مؤسسات التعليم الجامعي للموسيقى مسؤولية ما يعيشه المشھد الموسيقي التونسي من جدل حول مستوى ما يروج من انتاجات  2

 وحول واقع المھن الموسيقية ومستوى ممتھنيھا
طة اAنقاذ الثقافي ھي اعقد واشبك بحكم أنھا * تھدف إلى تحسين أرقام شانه في ذلك شان خطط اAنقاذ ا*قتصادي او ا*جتماعي بل أن خ 3

 وموارد بل تھدف إلى صناعة مواطن متحّضر وسوي
 واقصد ھنا كل من وزارة التربية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشباب والرياضة 4
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عليه يصبح ھذا الواقع بما فيه من مكاسب وھنات نتاجا لعدة عوامل وعناصر ، منھا ما تتحّمل و

  :فيه المؤسسات الجامعية المسؤولية ا�ولى ومنھا ما ھو خارج عن مجال تدّخلھا على غرار

  غياب التكوين الموسيقي ا�ساسي الذي يسبق التحاق الت@ميذ المترشحين للدراسة بھذه المعاھد *

سياسة الدولة في تعميم التكوين الجامعي بما في ذلك التعليم الموسيقي بطريقة اعتبرھا *

ھذا باAضافة إلى اعتماد برامج موّحدة تجعل من خريجي ھذه  1متسّرعة وغير مدروسة 

   2.المعاھد نسخا مطابقة ل}صل

  غياب القوانين المنظمة للمھنة *

  رةعدم تطبيق حقوق المؤلف والحقوق المجاو*

وتجدر اAشارة على ھامش ھذا إلى أن غياب اAرادة السياسية الحقيقية في تنظيم قطاع مھن الموسيقى 

شأنه في ذلك شأن كل ا*ختصاصات العلمية (وا*ھتمام بجودة تكوينه في مختلف المراحل التعليمية 

ا لم نجد له إ*ّ فرضيتين يبقى استفھام  3لفترة ناھزت السبع عقود بعد ا*ستق@ل) وا�دبية واAنسانية

  : اثنين

أولتھما أّن الدولة غير واعية بأھمية القطاع الثقافي وبأھمية ا*ستثمار في تكوين فاعليه وفي *

  وبالتالي * تعتبره من ا�ولويات  4تنظيم سوقه واحترام حقوق مؤلفيه 

مثقف الفاعل ومن وثاني ھذه الفرضيات أن الدولة تتعمد تھميش ھذا القطاع خشية من دور ال*

  . قدرته على ا*ستثمار في عقول الشعوب وفي توجيه الرأي العام

* يفوتني في خاتمة ھذه المداخلة أن أشير على ھامش ھذا الطرح، إلى أّن ما تشھده منظومة التعليم 

ومتغيرات آفاق التشغيل " إمد"العالي خ@ل الفترة ا�خيرة من ضغوطات فرضھا اعتماد منظومة 

                                                           
ميم انجّر عنه من جھة حتمية قبول طلبة بالمعاھد العليا دون تكوين وھو تع. من خ@ل مضاعفة عدد المعاھد خ@ل فترة لم تتجاوز العشر سنوات 1

اف موسيقي سابق، ومن جھة أخرى انتداب دفعات كبيرة من ا�ساتذة الجامعيين دون اكتساب التكوين والخبرة البيداغوجية الضرورية لتنفيذ أھد
 .البرامج المرسومة

أساتذتھا ومجالسھا العلمية وھياكلھا (*ن القوانين * تمنع اجتھاد إطار التدريس بالمؤسسة   وھو أمر تتحمل فيه المؤسسات قسطا من المسؤولية  2
 .Aحداث اختصاصات دقيقة ومتفردة تميز خريجيھا) البيداغوجية

 قوانينبالرغم من وجود المؤسسات على ارض الواقع وبالرغم من توفّر اAمكانيات المادية وبالرغم من وجود جانب  من النصوص ال 3
خير عبرة لتجاوز ھذا الوضع المتردي  19الحجر الصحي زمن الكوفيد فترات أن يكون ما مر به ممتھنو ھذا ا*ختصاص خ@ل  وأرجو 4

 )والمرور إلى اAص@ح فورا
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 1، لي الشھادات الجامعية التي تتحكم فيھا اليوم متغيرات اجتماعية اقتصادية فرضھا مجتمع العولمةلحام

وھو . ھو مرحلة فارقة في تاريخ التعليم الجامعي وسيكون له انعكاسات واضحة خ@ل الفترات القادمة

ة للبرامج وا*نخراط فمنھم من يدعو إلى حتمية المراجعة الجذري. طرح خلق جد* عميقا بين الجامعيين

ضمن ھذه المنظومة ا*قتصادية والتشغيلية الجديدة لتفادي انقراض التعليم الجامعي العمومي بمفھومه 

الك@سيكي و منھم من يدافع على ضرورة المحافظة على خصوصيات التعليم العالي داخل الجامعة 

في ھذا التيار ا*قتصادي التحرري كمعقل للبحث العلمي والتميز الفكري وا�دبي لتفادي ا*نصھار 

المتوحش الذي تحّركه لوبيات رؤوس ا�موال العالمية والتي تريد تحويل خريجي الجامعة من عقول 

  2.تفّكر إلى مجّرد أدوات تنفيذ فقط

  :قائمة المصادر والمراجع 

، مؤلف وسيقية العربيةتعزيز دور المعاھد واBكاديميات الم: التربية الموسيقية العربية،  )كفاح(فاخوري  -
  ) 2004ديسمبر  14-11مسقط (جماعي المؤتمر الدولي حول التوجھات والرؤى المستقبلية للموسيقى العربية 

  :الرائد الرسمي للجمھورية التونسية  -

 7بتاريخ ( والصادر بالرائد الرسمي للجمھورية التونسية  26/07/1984المؤرخ في  862ا�مر عدد  -
 من الباب الثامن) 1359ص 10/08/1984و

يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للموسيقى  2018جوان  12بتاريخ   569أمر حكومي  عدد -
 باختصاصيه العربي والغربي

 يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني للرقص 2018جوان  12بتاريخ  578أمر حكومي عدد  -

شكل مؤسسات عمومية معھدا في  11يتعلق  بإحداث  2017جوان  9بتاريخ  745أمر حكومي عدد  -
 ذات صبغة إدارية

يتعلق بإحداث الديبلوم الوطني العالي لمعھد  2018جوان  12بتاريخ   569أمر حكومي  عدد -
 الموسيقى

يتعلق بالتنظيم اAداري والمالي وطرق تسيير المعاھد  2018جوان  7بتاريخ  586أمر حكومي عدد  -
 العمومية للموسيقى والرقص

يتعلق بضبط منح الساعات اAضافية المخصصة  2018افريل  30اريخ بت 406أمر حكومي عدد  -
  لمدرسي الموسيقى بالمعاھد العمومية  

                                                           
) الخ/ ن وطبيعتھاعدد ساعات التكوي/ ا�رصدة/ الضوارب / سنوات الدراسة (بدءا بخصوصيات نظام الدراسات الذي تفرضه ھذه المنظومة  1

وصو* إلى حتمية مراجعة أھداف التكوين الجامعي وجعلھا مواكبة لمتطلبات سوق الشغل الذي تتحكم فيه اليوم متغيرات اجتماعية اقتصادية 
 فرضھا مجتمع العولمة

ة للتفكير في كيفية التوفيق بين التوجھين مع العلم أنّنا اخترنا ان يكون ھذا الطرح موضوع أيام دراسية ينظمھا المعھد العالي للموسيقى بسوس 2
وتأمين تكوين موسيقي سليم للطالب وفي نفس الوقت تمكينه من القدرات والمھارات والكفايات التي تضمن له أوفر الحظوظ ل@نصھار ضمن 

  . قي وما يطلبه الجمھور ان صح التعبيرمنظومة المھن الموسيقية الجديدة دون الوقوع في فخ تكوين موسيقي وفق ما يطلبه سوق ا*ستھ@ك الموسي
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ا�مر  -.المتعلق بإحداث بطاقة مھنية لLحتراف الفني 1969ماي  9المؤرخ في  1969لسنة  32القانون عدد  -
  .حتراف الفني وتنظيم أعمالھاوالمتعلق بتعيين لجنة ا* 1970أفريل  27المؤرخ في  1970لسنة  141عدد 

  
  : مواقع الواب

www.culture.gov.tn/ 
www.otdav.tn/index.php/ar 
www.sicad.gov.tn/Fr/La-carte-professionnelle-artistique-des-activites-
musicales_57_3_D1609 
www.facebook.com/Dir.Musique.Danse.M.AFFAIRES.CULTURELLES.Tunisie 
www.mawsouaa.tn/wiki/  
http://www.ismt.rnu.tn/ar 
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   التونسية في ترسيخ العمل الثقافيدور الجامعة 

 مجاaت التواصل ودوافع القطيعة  : كز الجامعيةدراسة تحليلية للممارسات الثقافية بالمرا

  1حيفا شابي                                                                                                

 : المقدمة -1

له التباد*ت الفكرية التي يعرفھا المجتمع فيكون و  ي في سياق التحو*ت ا*جتماعيةيتطور العمل الثقاف

الذي ينخرط بدوره في  2"الجمھور الثقافي"ينجم عن ذلك بروز ثقافية ودور مھم في تشكيل المجتمعات ال

 .تعدد اAشكالياتلساحة الثقافية فتتطور القضايا وايرورة من خ@ل اتصاله بالمدرسة والجامعة وھذه الص

رس يماوتي ينظم بھا العمل الثقافي لكن أيضا بالكيفية اللق فقط بسياق التحول ا*جتماعي وفا�مر * يتع

كان باAمكان تاطيره وفق مبادئ "الممارسة من خ@ل الفاعلين الثقافيين وكلما كان التفاعل بين التنظيم و

متى غاب ذلك لم تكن له و. 3"التاريخي –تمكنه من ان يكون له حضور و تاثير في الواقع ا*جتماعي 

ي كان في البدء يكتسي ن العمل الثقافأنجد ي ضمن مقاربة تاريخية سفإذا أطرنا العمل الثقاف. أي فاعلية 

الثقافية فكانت العمل بين المؤسستين السياسية و ھو ما أنتجبعد وطني وذلك إبان تشكل الدولة الحديثة و

 .من ھنا بدا التمايز فأنتج ذلك ھيمنت الدولة على الثقافيسة تسعى لجعل ا�خرى في خدمتھا وكل مؤس

فالجانب "ن الدولة رمز السلطة مر غريب نسبيا و ذلك �أافة في ع@قة واحدة بين الدولة و الثق فالجمع

  .التنوع ينما يرمز الفن إلى قيم الجمال وب ،4"ا�كثر تجليا في النشاط السياسي ھو ممارسة السلطة

و مجتمع أ وجود لدولة ف@ ،الثقافةه * يجوز الفصل بين الدولة ونّ أ على الرغم من ھذه التناقضات إ*ّ و

تنظيم و دعم من ن نتصور حياة ثقافية دون أكما * يمكن ، قافة تميزه عن غيره من المجتمعاتدون ث

من الدولة تعمل على وضع سياسات ھذا ما جعل و ،ن كان مباشر أو غير مباشرإسواء  ،طرف الدولة

* أطة مھمة ھنا نقف عند محسي وطار مؤسإما ھوعمل ثقافي  وممارسة ثقافية ضمن  خطط لتاطر كلّ و

فكما ذكر  .التفاعل إاجتماعي يقوم على مبد- نسقي مؤسسيطير العمل الثقافي الط@بي ضمن بناء أوھي ت

النسق ا*جتماعي يتكون من عدة أفراد يتفاعلون مع بعضھم البعض في موقف، يشمل " نّ أبارسونز 

باتجاه تحقيق أقصى كماليات إشباعھم، ونسق  على ا�قل جوانب طبيعية أو بيئية، وفاعلين مدفوعين

                                                           
المعھد العالي للتنشيط –الوساطة لثقافية اختصاص تقنيات التنشيط وباحثة في العلوم الثقافية بصدد إعداد رسالة دكتوراه في العلوم ا  1

  .جامعة تونس–قسم الدكتوراه فنون و ثقافة –الشبابي و الثقافي ببئر الباي 
  . 266.،ص 2016جانفي ،دار سحر للنشر، تونس ، لثقافة مداخل نظرية لدراسة الثقافة الجماھيريةجماھير ا ،منجي الزيدي 2

3https://thaqafat.com/2014/11/24656 le 04/20/2018 a 17 :20 
4Mohamed Ben Ahmed, la pensée entre l'un et le multiple, Tunis, Maison Arabe de livre ,2005 ,p.186. 
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حيث مثل العمل الثقافي الط@بي  . 1"الرموز المشتركة المبنية ثقافياً والتي تتوسط ع@قاتھم بموقفھم

ين ا*جتماعيين  داخل الجامعة والمراكز الثقافية لدراسته كنسق يقوم على التفاعل بين الفاعلي اكبير مجا*

ب الممارسات الثقافية المتنوعة والتعبيرات الفنية عايه ا�خيرة فضاء كبيرا *ستإذ مثلت ھذ. الجامعية

التغيير  نّ أذلك * يمنع  نّ أ *ّ إ ،كانت أرضا خصبة Aنبات العمل الثقافي بجميع أنواعهالمختلفة و

عل و ل، في احتواء ثقافة الشباب الجديدة الثقافي من شانه أن يزعزع دور ھذه المراكزا*جتماعي و

محاور الممارسة الثقافية ر مسا ر العمل الثقافي الط@بي والثورة التونسية مثلت منعرجا حاسما في تغيي

 .ھاو خارج المراكز الثقافية الجامعية بالشمال داخل

ذلك من خ@ل دراسة و ،لعمل الثقافي في الوسط الط@بيتتناول ھذه الدراسة بالبحث ا ،على ھذا ا�ساس

ذ المركز أخن .ات الثقافية لدى الشباب الجامعي داخل المراكز الثقافية الجامعية بالشمالميدانية للممارس

 د الثقافي الط@بي الذي يمثل جزءنات المشھھم مكوّ أوھي محاولة لرصد  .مثا*الجامعي حسين بوزيان 

 إلفنون لترسيخ مبدمساھمة في نشر اال فيتأكيد دور الجامعة و سياسات الثقافية للدولة الوطنية مھما من ال

 .التنشئة ا*جتماعية

من خ@ل  ،تعنى ھذه الدراسة بالشباب الجامعي بصفة خاصة حيث تمت دراسة ھذه الفئة من الداخلو

مواقفھم تجاه التعرف على تصوراتھم وو ،عمل ميداني كان فرصة ل@قتراب من عالم الشباب الجامعي

وذلك  .الثقافية والسياسيةة، تماعيمستقبلية إزاء الحياة ا*جرصد تطلعاتھم الو حياتھم الجامعية والثقافية 

اھمت في تغيير النسق ا*جتماعي وتغيير البناء الثقافي وتحويل ھم الفئات التي سأھذه الفئة تعتبر من  نّ �

الب@د نحو مبدا اسقاط النظام  اذلك *ن الشباب ھم من قادوطار مؤسسي الى فضاء حر وإالممارسة من 

 .السياسية ا*جتماعية وو شى مع احتياجاتھم ومتطلباتھم الثقافيةابھدف بناء نظام مغاير يتم السابق

ھا المثال ا�قرب لدراسة العمل الثقافي الط@بي نّ لثقافية الجامعية بالشمال نظرا �قد تم اختيار المراكز او

لعل و. المبيت الجامعيو* وھما الجامعة أبحقلين مھمين  امباشر اضمن إطار مؤسسي مرتبط ارتباط

يفسر ھذا ا*ختيار  ،من ناحية أخرى  لى انتاج ما يعرف بمعادلة الثقافة الط@بيةإت ھذه الع@قة قد أدّ 

مما جعلھا تكتسب جامعتھا متعددة ا*ختصاص المراكز من منطقة تونس الكبرى و بقرب مواقع ھذه

تاثر ا مؤسسات ذات تاثير وجعلت منھية ا�خرى وبقية المراكز الثقاف زتھا عنثقافية ميّ مكانة تاريخية و

من الحراك  االتي مثلت نوع"لعل اند*ع الثورة التونسية و .با*حداث التي تقع في المحيط الخارجي

                                                           
1
https://e3arabi.com Le3/22/2019 a 19h 
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ين من أھم العوامل التي قلبت مواز لھو 1"حتى ا[ن بشكل ظرفي ا*جتماعي الذي * يزال متواص@

تعبير عالم ا*جتماع  ن الحراك ا*جتماعي على حدّ ا  وذلك �العمل الثقافي داخل المؤسسة وخارجھ

دة التي تكبل الفاعل الظوابط السائة مجتمعية لتجاوز منظومة القيم وضرور"الفرنسي أ*ن توران

لعل ھذا ما يقودنا الي طرح إشكالية العمل الثقافي  .2"تجعله حبيسا لمنظومة محدودة ا*جتماعي و

  ".2011الحراك ا*جتماعي "و*ت الط@بي في ظل ھذه التح

  : ا	شكالية -2

كثر كمجال الثقافة الذي تحرر من أسعت مجا*تھا اتّ و  ،مع التطور التقني والمعرفي تغيرت انساق الحياة

دتھا السياسات الثقافية للدولة نماط ثقافية جديدة حدّ أطار أوسع وھو ما أدى الى بروز إلى إطاره الضيق إ

ھذه اAستراتيجية تتوافق مع الرؤية التجديدية  لعلّ و .لثقافيل@رتقاء بالعمل ا وفق نظام عمل مؤسساتي

التي تحمل في طياتھا ضرورة التحرر من الثقافة و ،ندريه مالروأالتي تبناھا وزير الثقافة الفرنسي 

ية الثقافة الديمقراط إوفق ما تقتضيه الحقوق الفردية وتحقيق مبد الفئوية النخبوية لتصبح ثقافة جماھيرية

ا حرا ن يشترك اشتراكأيريد  "الثقافة حق لكل فرد"و ھذا ما جعل الثقافة تغير نسق اشتغالھا وفق مبدا 

فكما ورد  .ا*ستفادة منهفي حياة المجتمع الثقافي وفي ا*ستمتاع بالفنون والمساھمة في التقدم العلمي و

مونة وتشجع الدولة ن حرية ا*بداع مضالحق في الثقافة مضمو" من الدستور التونسي 42في الفصل 

تحمي الدولة الموروث الثقافي ...دھا صلھا و تنوعھا و تجدّ أا*بداع الثقافي وتدعم الثقافة الوطنية في ت

 .3"تضمن حق ا�جيال القادمة فيهو

رتقاء تدعيم الحياة الثقافية وفق ا*لتدقيق في الواقع السوسيوثقافي وأسھمت ھذه اAستراتيجية في مزيد ا

و ذلك باعتبار  ،الممارسات الثقافية خصوصا لدى فئة الشباب التي تعتبر من أھم الفئاتة وبا�نشط

مليون نسمة وفقا لبيانات  11.819بنحو  2020عدد سكان تونس عام " فقد قدر .المستوى الديموغرافي

 معن في اAحصائياتعند التو 4"من اAناث 50.4%من الذكور و  49.60%ا�مم المتحدة موزع بنسبة 

دون سن  25.28%اكثر نجد أن المجتمع التونسي يعتبر من المجتمعات الفتية فأكثر ربع سكان تونس 

وفقا لكتاب حقائق العالم لوكالة ا*ستخبارات المركزية ا*مريكية و  2020الخامسة عشر بتقديرات عام 

                                                           
،اشغال  التحديات اaجتماعية و معوقات التحول في تونس ديمومة أزمة ام تعثر في التدخل اaجتماعي و ھشاشة حوكمة، سعيد العبدولي1

التنسيق  ، اaجتماعية في تونس بعد الثورة ،الحوكمة والتدخل اaجتماعي التحديات"لوم الشغل و الخدمة ا*جتماعية، المؤتمر الدولي ا�ول لع
 .23 .ص ،2017 ،تونس ،عبد الستار رجب.د العلمي

  .25سابق ،ص المرجع ال 2
  .2014جانفي  26الصادر في ،ور التونسي الدست، 42الفصل  3

4http//Fanack.com/ar /tunisia/population-of-Tunisia.com le 7/20/2020 



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 180                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

من روافد التطور  ابر ھذه النسبة رافدبالتالي تعت  1"عاما 54و  15من السكان بين  55.75ما نسبته 

  .ة للتغيير ا*جتماعي في المجتمع التونسي و قاعدة مھمّ  ،ا*قتصادي

فقد ارتكز عمل الدولة في فترة ما على  ،الشباب ھما رمز رھانات الدولة في التنمية الشاملةالثقافة و نّ �و

على الشكل  "الشباب"لتأثير ھذه الفئة ذلك نظرا ما يسمى بمعادلة ثقافة الشباب و العمل المكثف على

مثل الشباب ھدفا لما " اذ .الرئيسي للثقافة الوطنية باعتبارھا المجسد الحقيقي لمفاھيم الثقافة الفرعية

ذن نتاج التحو*ت إسياسات فھو وطنية الحديثة من مشاريع وما صاغته من برامج ووضعته الدولة ال

 .2"كثر من أربعة عقود من الزمن أ لتي حدثت منذالسياسية اا*جتماعية وا*قتصادية و

خاصة ضمن ضمن البنية التكوينية للمجتمع ومشاريع الدولة المتنوعة و فالشباب يحتل مكانة ھامة

بين المجتمع لوطنية الى خلق ا*نصھار بينھا وفقد سعت الدولة ا"  ،السياسات الثقافية الموجھة لھذه الفئة

من خ@ل يظھر ذلك فاختارت الدولة المجال الثقافي و، 3" الثقافةي التعليم ووذلك باحتكار وظيفت المدني

كة واسعة من المؤسسات الثقافية وتسخير جملة من السياسات تركيز لشبفي ما بذلته من استثمارات و

حسن بطريقة تستدعي العقلنة و توجيه استغ@له للوقت الحرّ رامج اAنمائية *حتواء الشباب والبوالخطط و

  .ا*ستثمار 

Aالتي ھي في  مثل المراكز الثقافية الجامعية ،ةالشبابيأخذت عديد الفضاءات الثقافية و ،رطاوفي ھذا ا

على عاتقھا ھذه المھمة فقد مثلت فضاءات *حتضان الشباب الجامعي  ،تواصل مباشر مع الجامعة

يز قدرات الشباب التواصلية تعزو ،التعبيرات الفنية المختلفةو ،بالممارسات الثقافية المتنوعة الزاخر

قافية الجامعية كانت ذات د*لة الممارسات الثقافية داخل المراكز الث خاصة أنّ  ،استيعابه لقضايا مجتمعهو

ن أردنا تفسير ھذه الظاھرة سنجد أا إذو  .الط@بي ية في استقطاب الشبابكان لھا فاعلو ،ورمزية كبرى

مؤسسات التعليم العالي العمومي " عدد بلغ إذ ،لقطاع العمومين في اذلك يعود الى عدد الطلبة المسجلي

بلغ عدد الطلبة المسجلين في القطاع لتعليم العالي والبحث العلمي  ومؤسسة تحت اشراف وزارة ا 203

ذلك حسب احصائيات من اAناث و 154109من الذكور و  79583طالب ينقسم الى  233692العمومي 

اAجراءات تستدعي تركيز جملة من تبر ملفتة وين بالجامعات تعلالطلبة المسج فنسبة.  4"2018-2019

                                                           
1http/cia.gov/the-world-fact book/countries/tunisia/people-and-society. Consultée le 5/3/2020. 

دكتوراه أطروحة ال،دراسة ميدانية في الممارسات الثقافية للشباب في الوسط الغربي : الشباب و الثقافة في المجتمع التونسي،منجي الزيدي2
 .19ص  ،1999تونس ،كلية العلوم اAنسانية و ا*جتماعية ،في علم ا*جتماع جامعة تونس

  .20 .ص ،المرجع السابق 3
مكتب ،" 2019-2018التعليم العالي و البحث العلمي باBرقام السنة الجامعية "،الجمھورية التونسية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 4

  .3 .ص ،تونس 1030 ،شارع أو*د حفوز ،طيط و البرمجةالدراسات و التخ
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ھذا ما جعل من الدواوين الجامعية  لعلّ و .النشاط الرياضيوالحث اكثر على العمل الثقافي و ،الثقافية

  :1 يظھر ھذا من خ@ل الجدول التالي .ة من المراكز الثقافية الجامعيةتركز جمل

  ة الطلبة المنخرطين في النوادي بديوان الخدمات الجامعيةنسب  : 1جدول عدد 

عدد الطلبة المنخرطين في   الديوان
  النوادي الثقافية

عدد الطلبة المنخرطين 
  في النوادي العلمي

عدد الطلبة المنخرطين 
  في النوادي الرياضية

  3200  1880 3798  ديوان الخدمات الجامعية للشمال 
  1259  865  2093  وسطديوان الخدمات الجامعية لل

  1896  868  3076  ديوان الخدمات الجامعية للجنوب
  6355  3613  8967  المجمــوع

فعدد الطلبة المنخرطين في الحياة الثقافية الجامعية  .بأكثر وضوح إشكالية البحث يكشف لنا ھذا الجدول

ي الثقافية يجعلنا نبحث النواد منخرط في 3798مثل ديوان الخدمات الجامعية بالشمال الذي يحتوي على 

السوسيوسياسية التي أنتجتھا ة مع عديد التحو*ت ا*جتماعية ونتساءل عن جملة من اAشكاليات خاصو

ذلك فكان نتيجة  ،إلى بروز عديد التحو*ت على مستوى المشھد الثقافيذلك أدى  لقد. الثورة التونسية

ذلك *ن الشباب  و ،بي المتزايدةالشباب الط@حاجيات و ،الممارسات الثقافية المستحدثة عدم مواكبة

في . ه يؤثر بالمحيط الذي يعيش فيه ويتأثر به ا*جتماعي ذلك انّ من عوامل التغيير الثقافي و يعتبر عام@

و الخضوع أثر أ@قة تفاعلية تقوم على التاثير والتالثقافة ع*طار تكون الع@قة بين الشباب وھذا ا

شكال التعبير عن الذات أمن  تكون الممارسات الثقافية شك@ائدة وثقافة السشكال الأوالرفض لجميع 

ا*جتماعية (العوامل الخارجية  ن الربط بينألباطنية التي يتبناھا الشاب حيث تجسيد الھواجس او

بين و) فية البنائية لدى بيار بورديوليه النظرية الوظيإكما تذھب (لمحددة لوضعية الطلبة ا) الثقافيةو

المتغيرات الداخلية المميزة لھم و التي تحضى با*ھتمام و ا�ولوية عند برنار *ھير من شانه ان "

  . 2"يخرجنا من كل تحليل منغلق و قائم على نظريات شمولية

تموقع العمل الثقافي الط@بي ضمن السياسات الوطنية للدولة   بالتالي تطرح ھذه الدراسة اشكالية

التي تقدمھا المراكز وساط الط@بية ورسيخ الممارسات الثقافية داخل ا�بحث في تمن خ@ل ال) الجامعة (

لمركز الجامعي اوسيكون . ديوان الخدمات الجامعية بالشمال الثقافية الجامعية التي تنضوي تحت لواء

  .مثا* لذلكحسين بوزيان 

  

  

                                                           
  .20 .المرجع السابق ص 1

2Lahire,B, les manières d'étudier la documentation Française, Paris ,1996 ,p.16. 
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 : و المنھجي اaطار النظري -3

بل ھي ايضا نخبة  ،ن فئة الطلبة * تمثل فقط نخبة علميةأ Valerie Erlichتعتبر الباحثة الفرنسية 

يمثل فيھا نمط عيش الطالب وتجاربه وتصوراته القاعدة )   Elite scolaire et social( اجتماعية

م فضائه الزمني مواقفه الخاصة في مجال تنظيتوجھاته و له اذ ،للطالب 1ساسية لميزة النخبوية ا�

ھذا ما يعرف فية التي تميزه عن بقية الفئات وله ممارساته الثقاالفراغ ووقات أالخاص بالدراسة وب

مواقف وحيد فئة الط@بية ضمن ممارسات وھذا النظام خصائص تتجه نحو تلف .بالنظام الط@بي الخاص

 : ھذا التصور يجعلنا نحدد مسار الدراسة ضمن النقاط التالية .متماثلة

  .ترسيخ الجامعة للعمل الثقافي  -

  .رصد البعد الثقافي في حياة الطالب  -

  .خارجھا لب التي يقوم بھا داخل الجامعة والتعرف على الع@قة بين الممارسة الثقافية للطا -

حددھا طبيعة تقافية بجملة من ا*عتبارات التي يرتبط ا*ختيار المنھجي داخل الدراسات الميدانية الث

تقنية ا*ستبيان اكثر ا*دوات ت@ؤما مع موضوع  نإلذلك ف ،خصائص الفئة المدروسةالموضوع و

  .الدراسة نظرا لكون الطلبة من مختلف ا*ختصاصات العلمية والمستويات التعليمية

 :الممارسة الثقافية و الفنون ترسيخ دور الجامعة في بناء التنشئة اaجتماعية عبر  -4

عاء الحاوي ارسات الثقافية فھو بمثابة الوتكمن أھمية التنشيط السوسيوثقافي في احتضانه للعديد من المم

خصوصا خ@ل و ،ات ا�فراد في حياتھم الثقافيةب لحاجييا�نشطة التي تستجلجملة من الممارسات و

 . بدنيةو ةتطبيقي ،اجتماعية ،لممارسات إلى ممارسات فنية فكريةيمكن تصنيف ھذه او .الوقت الحر

إضافة  .العمل * تلبيھا المؤسسات الموجودةوالتكوين  حيث تستجيب ھذه الممارسات لحاجات في مجال

  . الترويحإلى قيامھا بوظيفة الترفيه و

خاصة المؤسسات التي تستقطب فئة  ،من ھنا تكمن أھمية نشر الممارسة الثقافية في المؤسسات الثقافية 

اطر نتيجة ديد من المخمعرضة إلى العة بالعديد من التعبيرات الفنية وذلك �ن ھذه الفئة زاخرو ،الشباب

احتضان و ،مؤسسات تعمل على اAحاطة ھذا الذي جعل من المؤسسات الجامعية الثقافيةتقلبات الحياة و

الذي كان يعمل على  ،نذكر من أھم ھذه المؤسسات المركز الثقافي الجامعي حسين بوزيان  .ھذه الفئة

تشكل الممارسة الثقافية موقعا استثنائيا " حيث تقديم برمجة ثقافية زاخرة بالممارسات الثقافية المتنوعة

لiط@لة على عالم الشباب، فھم من خ@ل إنتاجاتھم الفنية وا�دبية، كما من خ@ل ما يستھلكون من 
                                                           
1ERLICH(V), Les nouveaux Etudiants, un groupe social en mutation, Paris, Armand Colin, 1998. 
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صور وموسيقى وغيرھا من الرسائل والرموز، ومن خ@ل أنماط العيش والتصرفات التي يختارونھا 

ي عالمھم، ويبثون تصوراتھم حول العالم ا�عم ورؤاھم الخاصة ويروجون لھا إنما يعبرون عما يدور ف

 1. "له

تكمن أھمية الممارسات الثقافية في العديد من العناصر التي جعلت منھا ممارسات مركزية في الحياة 

فالممارسة الثقافية من الناحية العقلية يمكن أن  .حياة الشباب بصفة خاصةو ،ا*جتماعية بصفة عامة

لقدرات العقلية المختلفة للفرد وذلك كالقدرة على التفكير اتنمية وتوجيه القوى وفعالة في  تكون أداة

 . على اكتشاف ما حوله من ا�شياءو ،وعلى اAبداع وا*بتكار ،التخيلوعلى التصور و ،التأملو

ث يمكن حي .الترفيھي مستوىالو مستوى النفسيالتضطلع الممارسة الثقافية كذلك بدورھا الھام على  

ن كما يمكن أن تكو .رغباتهو  عن دوافعهن انفعا*ت الفرد وللممارسة الثقافية أن تصبح وسيلة للتعبير ع

الرسم يمكن تحليل فمن خ@ل  .المللوسيلة ھامة للترفيه عن النفس والتخفيف من حدة التوتر والكآبة و

المستوى ا�خ@قي فإن أما على . تهمن اضطرابات في شخصي يهشخصية الشاب ومعرفة ما يعان

تنمية روح تھذيب ا�خ@ق و وتساھم في ،ى إنشاء جيل صالح ذي روح عاليةالممارسة الثقافية تھدف إل

تھدف إلى تقوية الروابط الممارسة الثقافية فعلى المستوى ا*جتماعي أما . بالشبا لدىالفضيلة 

 . دفعه للتقدم و الرقياعية بين أفراد المجتمع الواحد وا*جتم

فإلى جانب دور العائلة  . تكمن أھمية الممارسة الثقافية كذلك في مساھمتھا في التنشئة ا*جتماعية للشاب

ممارسات الثقافية ھناك ترابط كبير بين ال فإنّ  ،الدينية في التنشئة ا*جتماعية للفردوالمؤسسات التعليمية و

يمكن القول إن  .@قتھا بالتنشئة ضمن اتجاھينلذلك تتجه الممارسة الثقافية في ع .التنشئة ا*جتماعيةو

الع@قة متأثرة باتجاھين للتنشئة، أحدھما معياري يرى التنشئة مسارا يتدرب خ@له الفرد على استيعاب 

وا*تجاه الثاني يرى التنشئة  ،)كايمنظرية دور(المعايير التي تقوي التجانس وا*ندماج في المجتمع 

د من فھم القواعد ا*جتماعية ويساعده على بناء ھويته، بمعنى أن للفرد دورا مسارا ديناميكيا يمكن الفر

 .)مقاربة ماكس فيبر(في عملية التنشئة 

من خ@ل دورھا في  تكمن أھمية الممارسات الثقافية في ع@قتھا بالتنشئة ا*جتماعية  ھذا ما يؤكدإّن 

نحتاج بالتأكيد  فنحن ،زي في السلوك اليوميثقافة الجدل وا*خت@ف لمقاومة العنف المادي والرم نشر

، بما التونسي للمواطنن تصير عنصرا رئيسا في النشاط اليومي أالتي يجب  ،الى الممارسات الثقافية

ا*جواء الم@ئمة للت@قي مع ا[خر وتبادل يجعله قادرا على ا*ستغ@ل ا�مثل للوقت الحر، وھي توفر له 

                                                           
1
 http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/consultee le19/10/2017 a 16:30. 
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الثقافية فرصة  فالممارسة"ا[راء وا�فكار، وھو ما يعزز قدراته التواصلية واستيعابه لقضايا مجتمعية 

للسمو بالعقل والروح ووسيلة للتدرب على امت@ك تقنيات التواصل وقبول ا[خر ما يبعد عن المجتمع 

 .1 " دد أسس المجتمع المدني الديناميكي والمتحّضرشبح العنف الذي من شأنه ان يھ

التنشئة ا*جتماعية من خ@ل ارتباطھا بالممارسة الثقافية تھدف إلى إدماج عناصر   يبدو أغلب الظن أن

أن التنشئة ا*جتماعية " يرى عالم ا*جتماع ا�مريكي  بارسونز   حيث ،الثقافة في نسق شخصية الفرد

التقليد والمحاكاة والتوحد مع ا�نماط العقلية والعاطفية وا�خ@قية عند الطفل  عملية تعلم تعتمد على

والراشد، وھي عملية تھدف إلى إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية، وھي عملية مستمرة تبدأ من 

ية في قافالممارسة الث بالتالي تعتبر .2" المي@د داخل ا�سرة وتستمر في المدرسة وتتأثر بجماعات الرفاق

مع العادات والتقاليد والقِيم السائدة في جماعته، ويتعايش  اAنسان على أن يندمج ارتباطھا بالتنشئة تساعد

  .مع ثقافة مجتمعه

عملية تشكيل السلوك  مساھمتھا في  من خ@ل  تساعد في تنشئة الفرد  ةھذا ما يظھر أن الممارسة الثقافي

ھا العملية التي تتعلق بتعليم أفراد بيولوجي إلى كائن اجتماعي، وأنّ تحويل الكائن الو ،اAنساني للفرد

المجتمع من الجيل الجديد كيف يسلكون في المواقف ا*جتماعية المختلفة على أساس ما يتوقعه منھم 

 "لذلك يعرف أميل دور كايم .ھا عملية إكساب الفرد ثقافة المجتمعالمجتمع الذي ينشئون فيه، كما أنّ 

ا*جتماعية بأنھا عملية استبدال الجانب البيولوجي بأبعاد اجتماعية وثقافية لتصبح ھي الموجھات التنشئة 

 .3"ا�ساسية لسلوك الفرد في المجتمع

تقوم على التفاعل ا*جتماعي، وتھدف إلى  ،يرى آخرون أن التنشئة ا*جتماعية عملية تعلم وتعليم وتربية

نه من مسايرة جماعته مناسبة �دوار اجتماعية معينة، تمكّ  إكساب الفرد سلوًكا ومعايير واتجاھات

بالتالي  .والتوافق ا*جتماعي معھا، وتكسبه الطابع ا*جتماعي وتيسر له ا*ندماج في الحياة ا*جتماعية

 االمؤسسة الثقافية لھا دور ذلك �نّ فھو يعتبر غير كافي و .تأطير@ل ما يقدمه المجتمع من إحاطة ومن خ

 . لحياةلر دخوله يسيرائه و تآعلى بناء مواقفه و مساعدتهي إحاطة الشباب وتوجيه سلوكه وف اكبير

من و ذلك لما لھا  ،الجامعيةھامة داخل المؤسسات الثقافية  و ذات مكانةإذن تعتبر الممارسة الثقافية  

ھا تھدف إلى عة فإنّ فمن خ@ل الممارسات الثقافية المتنو .ثقافياكبير في تنشئة الشباب اجتماعيا ودور 

                                                           
1https://www.turess.com/alchourouk/consultee le 20/10/2017 a 20:40. 

  .21.ص ،1998 والتوزيع، للنشر العلمي المكتب القاھرة، ،)إسLمي منظور ( اaجتماعية التنشئة :موسى تركي الفتاح عبد2 
 .193.ص ،2006 ،لمصريةا المكتبة ،القاھرة ،اaجتماعي اaنتماء وأبعاد اaجتماعية التنشئة والمجتمع، الطفل :ليلة علي3 
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من جميع الجوانب سواء الروحية،  تنشيط يھدف إلى تشكيل شخصية الفردعملية تربية وتعليم و

وفقًا لمعتقدات المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه  ،أوالعقلية، أوالجسمية أو المعرفية أو السلوكية ونحوھا

 ،ع@قاته با[خرين وتفاعله معھم نط@قا مناالفرد  من خ@لھاوھي العملية التي يتعلم  ،ونظم تفكيره

وا*بتعاد عن السلوك غير المقبول، ونتيجة لھذا التفاعل ينمو  ،كيفية أداء السلوك المقبول من جماعتهو

 . الفرد ويصبح عضًوا فعاً* في المجتمع

نب النفسي في إحاطة الجابالتالي تكمن أھمية الممارسة الثقافية في ع@قتھا بالتنشئة ا*جتماعية 

العديد من  إثرف .الشباب أصبح يعاني من كثير الظواھر المحفوفة بالمخاطر خاصة أنّ  ،السلوكي للشبابو

 ىأدى ذلك إل ،التي طرأت على الوضع ا*جتماعي في الب@د ،السياسيةالتحو*ت ا*جتماعية و

طرأ  ماأحد التغيير يخفى على  إذ * .انتشارھا في صفوف الشبابو التطرفظاھرة اAرھاب و بروز

مزيد و ،ؤسسات الثقافية الجامعية  أكثرعلى النسق العام للمجتمع مما أدى إلى ضرورة اشتغال الم

  .  ذلك Aبعاد الشباب على السلوكيات المحفوفة بالمخاطرو ،استقطاب الشباب ببرمجتھا الثقافية المتنوعة

  المركز الجامعي حسين بوزيان  : لجامعيةتصنيف اBنشطة الثقافية داخل المراكز الثقافية ا5-  

  :أھدافھاو الممارسات الفنية-ا

من واقع رؤيتھم  المراكز الثقافية الجامعية النشاط الفني ھو مجموعة الممارسات العملية للط@ب داخل 

وتتميز تلك الممارسة بقدرتھا على إبراز خصائص حسية وشكلية تعبيرا   .الجمالية للبيئة المحيطة بھم

مجا*ت باAضافة إلى إظھار قدراتھم وخبراتھم المكتسبة في  .الط@ب الجامعيين وميولھم عن حاجات

   الرقص الفنيوالمسرح و بيت العودو  ر الشمسيالتصويسم ووالر والزخرفة الفنون التطبيقية كالنحت

 : أھدافھا في  تتمثل

 . مفيدةصقل مواھب وطاقات الط@ب وتحويلھا إلى أنشطة فنية رائعة - 

 استثمار وقت الطالب بما يحقق ذاتيته ويشبع ھواياته بإتاحة الفرصة أمامه لممارسة أنواع ا�نشطة-

  .الفنية

خلق روح التعاون والعمل الجماعي في نفس الطالب بإشراكه في مجموعات تتعاون Aنتاج عمل فني - 

 .وإبراز ذلك الميل ليساعده على تكامل شخصيته

  .لثقافة الفنية لدى الط@بتنمية الوعي وا -

 .بالوطن تنمية إحساس الطالب بتراثه وتعميق روابطه التاريخية والحضارية -
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إتاحة الفرصة أمام الط@ب لتنمية قدراتھم عن طريق ممارسات فنية يصعب ممارستھا داخل الحصة -

  .الدراسية

 .ختصاصات الجامعيةالفنية للطلبة من مختلف ا*ساھمة في إثراء الحياة الفكرية والم-

 . جمالياء حر للطالب للتعبير عن ھواجسه وأفكاره وإعطائه فرصة لتفكيكھا ومسألته فنيا وخلق فضا -

   :ھدافھاأالممارسات اBدبية و -ب 

يتمثل ھذا النشاط في تقديم و .المحاضراتسات ا�دبية بالتحديد في الشعر وا�دب وتتمثل الممار

 نقاشاتمن خ@ل الو ،بأسلوب فني  تفكيره الطالب عن القضايا التي تشغلا�رضية المناسبة لتعبير 

 .القضايا ا*جتماعية مختلف يعطي الطالب رأيه في

 :اھدافھا في   تتمثل 

  .إثراء حصيلة الط@ب اللغوية وتعويدھم النطق السليم والكتابة النحوية واAم@ئية الصحيحة-

  .ا يجيش في خواطر الط@ب شفھياً وكتابياً مّ ري عالحس اللغوي وا�دبي والتعبيتنمية  -

توطيد الصلة بين الطالب والموروث ا�دبي العربي قديماً وحديثاً وتعويدھم التمرس على قراءة  -

  .النصوص التراثية شعراً ونثراً 

  :و اھدافھا السمعية البصرية الممارسات-ت

تكمن أھميتھا و ا*ثنين مًعا أو والصورة الصوت البصري ھو جميع الوسائل التي تستخدم فيھا السمعي  

ا وأھميتھا الحقيقية في مضامينھا التي تحملھا والتي تبرزھا في حسب طريقة مجا*ت استعمالھا وتنوعھ

ھو وسيلة إع@م تستخدم جھازا  السمعي بصريو ،فنية أو علمية ،أشكال فنية وجمالية تعبيرية مختلفة

 .للتواصل

 : ھدافھا فيأ  تتمثل

 .تنمية قدرات الطالب على مناقشة ا�ف@م و تحليلھا  -

 .إدماجھا في ا�ف@م تعليم الطلبة تقنية الصوت والصورة و -

  ."Court métrage"التدريب على صنع ا�ف@م القصيرة  -

  .اAضاءة من خ@ل ا�ف@م   كيفية تحليل الصورة و رمزية -

 : أھدافھاو  الممارسات العلمية -ح

ويعمق مفھوم  ،اط العلمي ھو ترسيخ للمنھج العلمي الذي يتيح للطالب ممارسة ھواياته المحببة لديهالنش

بمزاولة البرامج النظرية والتطبيقية في  ،، ويفسح المجال Aبراز قدراته ومواھبهالتفكير العلمي عنده

ي ا*حتياجات ، كما أنه يلبّ مععة تحقق الفائدة للطالب والمجتمجا*ت العلوم الطبيعية بأساليب مشوقة وممت
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من أھم و .ال@زمة التي تتطلبھا خصائص نمو الطالب في أدوار حياته والمراحل المختلفة لتعليمه

 .التسويق الرقمي ،الروبوتيك ،ز الجامعي ھي التصميم اAيكولوجيالممارسات العلمية التي يقدمھا المرك

 :في  أھدافھا  تتمثل

  وله العلمية وتنميتھا وصقلھا وتوجيھھا لخدمة الفرد والمجتمعاكتشاف قدرات الطالب ومي-

   .اكتساب مھارات التفكير العلمي ، واستخدام أسلوب البحث العلمي المنظم- 

  .غرس الثقة بالنفس ، وتنمية روح العمل مع الفريق- 

  .التعرف على البيئة المحيطة وما تحتويه من حاجات و إمكانيات يمكن استثمارھا- 

ا*ستفادة من طاقات الط@ب وقدراتھم واAمكانيات المتاحة ، في توجيھھم إلى اAبداع واAنتاج العلمي - 

  .بما يساھم في دفع عجلة التطور

اكتساب المعارف العلمية عن طريق التجربة والممارسة والخبرة المباشرة ، وأخذ المعلومات من - 

   .مع علمياً وعملياً مصادرھا ا�ساسية ، وتوظيفھا لفائدة المجت

  :الممارسات الرياضية و اھدافھا -خ

الوجدانية  ربية متزنة ومتكاملة من النواحيت  النشاط الرياضي ھو نشاط تربوي يعمل على تربية الشباب

عن طريق برامج ومجا*ت رياضية متعددة تحت إشراف قيادة  لعقلية،وا*جتماعية والبدنية وا

ق ا�ھداف العامة للتربية اف النشاط الرياضي بما يساھم في تحقيمتخصصة تعمل على تحقيق أھد

 ..…… و تتمثل ا�نشطة الرياضية المقدمة في المركز في اليوغا و تنس الطاولة .ةالبدني

 :في  أھدافھا  تتمثل

  .رعاية الط@ب المتميزين والموھوبين في المجال الرياضي- 

  .ھارات الحركية لدى الط@با*رتفاع بمستوى القدرات البد نية والم- 

  .ا*ھتمام بشغل أوقات فراغ الط@ب وتوجيه كل منھم إلى العمل المثمر- 

المساھمة في التخلص من التوتر النفسي وتفريغ ا*نفعا*ت واستنفاذ الطاقة الزائدة وإشباع الحاجات - 

    .النفسية والتكيف ا*جتماعي وتحقيق الذات

 : اھدافھاالممارسات الترفيھية و -ه-

يتم ترسيخ وي و الصحة اAجتماعية لiنسان وانما ھو جزء للبناء التربالترفيه ليس مضيعة للوقت و

من بين ا�نشطة و كسر العمل الروتيني الذي يقوم بهفيھية بھدف تغيير نشاط اAنسان وا�نشطة التر
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اAبحار على ذاعة الداخلية واA ،الرح@ت نذكر الترفيھية التي تقدمھا المراكز الثقافية الجامعية

  .اAنترنيت

 :أھدافھا في   تتمثل

 .الترويح عن النفس و تجديد طاقة اAنسان -

 .كسر الروتين و ا*سترخاء -

 .اكتشاف المواقع ا�ثرية من خ@ل الرح@ت -

 .إبعاد الشباب عن السلوكيات المحفوفة بالمخاطر -

 ع في المللخاطر ا*كتئاب و الوقوإنقاذ الشباب من م -

 العدد الجملي للروادت اBنشطة الثقافية والرياضية وإحصائيا : 2الجدول عدد

1الجامعي حسين بوزيان   بالمركز الثقافي  

 ) 160:إناث  -   80: ذكور  ( 240:العدد الجملي للطلبة الناشطين في مختلف النوادي 

المنشط   النوادي الثقافية
 (متعاقد ،متطوع ،قار )

  المنخرطين  عدد الطلبة

  15 متطوع  عزف و غناء -الموسيقى 

  6 متطوع كورال–بيت العود 

  30 أستاذ مسرح قار  وحدة التفكير و البحوث المسرحية

  10 أستاذ مساعد قار السينما
  10 متطوع الرقص الفني
ةالفنون التشكيلي   10 متطوع 
  10 متطوع الخزف

  6 متطوع  جيالتصميم اAيكولو
  15 أستاذ مساعد قار  االسينمالسمعي البصري و 

  8 متطوع  التصوير الشمسي
  22  أخصائي نفساني قار  علم النفس

  2 متطوع  اAذاعة الداخلية
  10 متطوع  كالروبوتي
  10 متطوع  اAسبانية
  20 متطوع  الصينية
  10 متطوع  اAنجليزية

  10 متطوع اليوغا
  10 متعاقد الجداريات

                                                           
  .المركز الثقافي الجامعي حسين بوزيان:المصدر   1
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  8 متطوع ا�دبالشعر و
  10 متعاقد ق الرقميالتسوي

  6 متطوع المرافعاتالمناظرات و
  10 متطوع شطرنج
  10 متطوع سكرابل

 

ھي تختلف من ممارسات مارسة الثقافية الموجھة للطلبة ومن خ@ل ھذا الجدول ن@حظ التنوع في الم

الذكور  Aناث يبدو أكثر من عددكما ن@حظ أن عدد ا  إلى ممارسات علمية إلى ممارسات فكرية  فنية

كذلك تماعية التي يعاني منھا الطلبة ولعل ھذا يفسر بعدد من ا�سباب الراجعة بالنظر للمشاكل ا*جو

  .بين الجنسين تفسر باخت@ف الميو*ت الثقافية

و دوافع  مجاaت التواصل : الممارسات الثقافية وتمثLتھا لدى الشباب الجامعي في الوضع الراھن-6

 :القطيعة

لذلك ، ھم الفئات التي تتميز بالتغيير والتجديد في سلوكياتھا وأنماط عيشھا وأساليبھااب من أيعتبر الشب

خاصة الشباب الجامعي  ،كبيرة تدل على التغيير المتواصل مثل الشباب بمختلف شرائحه العمرية محطة

لتجديد ات التي تطلب امن أكثر الفئ السياسية كما يعتبرعلى التغيرات ا*جتماعية و الذي يعتبر أكثر تفتحا

واللباس وا�نشطة    ھنا كل ما يتعلق بطريقة الحياة وا�كلنعني بالثقافة خاصة على مستوى الثقافة و

عند  فالثقافة " والمختلفةالثقافية التي تندرج تحت إطار ما يسمى بالممارسات الثقافية المتنوعة الفنية و

ظريات جامدة، بل إن الثقافة عند الشباب ممارسة الشباب لھا مدلول مختلف فھي ليست خطابا و* ن

إن الثقافة عند الشباب ھي عدم . والتزام، وھي تعبير صريح وواضح وقابل للتجسيد على أرضية الواقع

أو التھليل لما يريده الكبار، بقدر ما ھي العمل على تغيير مجرى التيار وإعادة رسم  مسايرة التيار،

ا أن ثقافة الشباب ھي ثقافة لھا خاصية تميزھا عن أي ثقافة أخرى داخل ھن يتأكد 1". مساره من جديد

 ، الحريةب تصنع داخل إطار مطلب التجديد والشبا  فأنشطة   خرآمجتمع و تميزھا عن أي ثقافة جيل ال

 . لعل ھذا ما يجعلنا نفسر أكثر متطلبات الشباب الجديدو

يتوفر على وعي متقدم، وعلى أفكار سابقة على  شباب اليوم، أصبح ، بنسبة عالية، ھذا ما يؤكد أن

عصرھا، لكنھم يشعرون بأنھم مكبلون ومقيدون ومھيمن عليھم، لذا ارتأوا أن تكون ثقافتھم مختلفة عن 

سائر الثقافات السائدة في مجتمعاتھم، ومختلفة عما يتبناه الكبار ويدافعون عليه من مبادئ ونظريات، 

                                                           
 .22.ص , 1973، دار مصر للطباعة القاھرة، ،مقاaت في النقد اaجتماعي:نداءات إلى الشباب العربي ، إبراھيم زكرياء1
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فأغلب الظن أن ما يدعو إلى تحليل ا�نشطة الثقافية  .افق مع انتظارا تھم�نھا، حسب قناعاتھم، * تتو

 . جديدة يرتكز عليھا الشباب في ثقافته الفنية الجديدة ھو خلفيةو

خاصة  ،لعل ما نعنيه في ھذا العنصر بثقافة التغيير أن الشباب أصبح يطلب ممارسات ثقافية مستحدثةو

اب من خ@ل إط@ق الحريات أكثر ان لھا ا�ثر الكبير على الشببعد التحو*ت السوسيوسياسية التي ك

مستقطبا  م حيث أصبح فضاءنعني ھنا بالشارع كفضاء عاو ،تقليل مصادرة الدولة للفضاءات العامةو

تتقولب فيھا العديد من ، ثقافة جديدة ،ا جعل الشباب يعيش ثقافة التغييرلعل ھذا مو .ثر لحريات الشبابأك

خر المتمثل في ضعف ع@قة مارسات الثقافية المتنوعة ولعل ھذا ما يظھر الجانب ا[ا�نشطة والم

الشباب بالمراكز الثقافية الجامعية حيث أصبحت ھذه المؤسسات الثقافية تعاني من نقص كبير في تردد 

 .الشباب عليھا

. متميز ومختلفولكن وبا�ساس، ھم تعبير عن وجود ثقافي  * يشكل فقط شريحة اجتماعية، فالشباب

ولھذا يكون من الصعب وضع التعبير اللغوي والسلوك الثقافي للشباب في سياق الثقافة العامة السائدة في 

فيما يتعلق بالتعبير السياسي لھؤ*ء الشباب، حول بعض رشيد بكاج، وھذا ما *حظه الباحث . المجتمع

الموضوع، ليس بالضرورة ما تعمل الدولة، فخطاب الشباب ولغته المستعملة في ھذا "القضايا السياسية 

 " 1.من خ@ل أجھزتھا، العمل على تعميمه ونشره بين عامة المواطنين

تصنف   فھي أو* .لذلك من الممكن أن تأخذ ھذه المواقف والتعابير الثقافية للشباب مستويين من التحليل

ثقافة المھيمنة، في بعض العناصر، وتستمد على أنھا ثقافة فرعية، بدليل أنھا تشترك مع اللغة السائدة وال

تصنف على أنھا ثقافة مضادة، تكشف عن رغبتھا في ا*ستق@ل  ثانيا .منھا بعض التعابير والمفردات

وتعبر بصيغة أخرى، عن الرفض الصريح لما يتم تداوله في . التام عن الثقافة السائدة واللغة المتداولة

 .النسق الثقافي العام

في إطار ما يسمى بالثقافة  ممارسته الثقافية التي أصبحت تتمحورما يؤكد أن ثقافة الشباب و ي ھذابالتال

فالممارسة الثقافية لدى الشباب  .ذلك نظرا للعديد من التطوراتفرضت نفسھا على المجتمع و، الحرة

تالي نتبين أن بال تحولھا من اAطار الشرعي إلى اAطار الحري شھدت تغييرا في نسق اشتغالھا والجامع

ليست فقط تعبيرا عن الرفض وا*حتجاج، ولكنھا رغبة في التغيير وتعبيرا عن " ثقافة الشباب

                                                           
1Rachid Bekkaj, Dix questions sociologiques au Maroc contemporain, Casablanca, SOMAGRAM, , 2010 , 
p.66. 
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الدراسة أن   من خ@ل ھذا المنطلق تحاول ھذه. 1"الطموحات وا[مال التي يراد تحقيقھا في المستقبل

تمع فقد أثرت بدرجة كبيرة تظھر الجانب الثقافي للشباب بعد التحو*ت الجديدة التي طرأت على المج

تغيير كبير في نمط عيش الشباب  ھياكله الثقافية مما أدى إلىى نسق اشتغاله ومختلف مؤسساته وعل

نخص بالذكر المركز الثقافي حسين بوزيان الذي شھد نقلة ز الثقافية وتحول كبير على مستوى المراكو

الثقافية نظرا للعديد من العوامل التي *حظناھا  نوعية من مركزية النشاط الثقافي إلى اAخ@ل بالمؤسسة

فرغم وجود العديد من الممارسات التي يقدمھا المركز إ* أن التغيير التي . خ@ل فترة البحث الميداني

حدث على مستوى البنية اAجتماعية أدى إلى تغيير المطلب الثقافي و الذوق الفني لدى الشباب الذي 

   .منير السعيدانيعلى حد تعبير  "2يديريد و يبدع ما ير"أصبح 

ا*نتاج الجديد للثقافة خاصة الجامعة التي تختص ة اكثر في التشجيع على ا*قبال وھنا يبرز دور الجامعھ

بعد على حياة الطالب ومكانته  ام و ھواية يؤثر فيأجيع على ممارسة الثقافة كاختصاص فالتش .بالفنون

ميكانيزمات اشتغال مسارات التكوين الجامعي في مجال د على ھنا نؤكضمن مجال العمل الثقافي و

الفنون فبعد ما تشھده الحياة الجامعية من تغيرات على جميع ا*صعدة يطرح السؤال التالي كيف سيكون 

 .تعامل الجامعة مع الحياة الثقافية و الفنية للشباب الجامعي

  : المراجع باللغة العربية

  .  1973،القاھرة  ،دار مصر للطباعة مقاaت في النقد اaجتماعي:إلى الشباب العربي نداءات ، )زكرياء(ابراھيم  -

 1998 القاھرة، والتوزيع، للنشر العلمي المكتب ،)إسLمي منظور ( اaجتماعية التنشئة ،)الفتاح عبد موسى( تركي -

. 

 .2016جانفي، دار سحر للنشر ،نس، توجماھير الثقافة مداخل نظرية لدراسة الثقافة الجماھيرية، )منجي(الزيدي  -

دراسة ميدانية في الممارسات الثقافية للشباب في  : الشباب و الثقافة في المجتمع التونسي، )منجي(لزيدي ا -

  .1999تونس ،كلية العلوم اAنسانية و ا*جتماعية ،أطروحة الدكتوراه في علم ا*جتماع جامعة تونس،الوسط الغربي

 علي للنشر جانفي ،دار محمد الديمقراطي بتونس اaنتقالو يبدع ما يريد الشباب في يريد ، )منير(السعيداني  -

2012.  

التحديات اaجتماعية و معوقات التحول في تونس ديمومة أزمة ام تعثر في التدخل اaجتماعي و ، )سعيد(العبدولي  -

التحديات اaجتماعية في تونس "ة، ،اشغال المؤتمر الدولي ا�ول لعلوم الشغل و الخدمة ا*جتماعي ھشاشة حوكمة

  .2017 ،تونس ،عبد الستار رجب.د التنسيق العلمي ، بعد الثورة ،الحوكمة والتدخل اaجتماعي

                                                           
المجمع التونسي للعلوم و ا�دب ، 2010أكتوبر  12و  11،واقع الندوة الدولية التي انتظمت ببيت الحكمة يومي   الشباب ثقافة،  عمل جماعي 1

  . 162 .ص ,2011 , بيت الحكمة قرطاجوالفنون 
 .08 .ص  ,2012, علي للنشر جانفي دار محمد ،مقراطي بتونسيريد و يبدع ما يريد الشباب في ا	نتقال الدي ،منير السعيداني 2
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 .2006 ، القاھرة المصرية، المكتبة ،اaجتماعي اaنتماء وأبعاد اaجتماعية التنشئة والمجتمع، الطفل ،)علي( ىليل -

أكتوبر  12و  11الندوة الدولية التي انتظمت ببيت الحكمة يومي ،واقع  "الشباب ثقافة"، عمل جماعي -

  .2011 , ،المجمع التونسي للعلوم و ا�دب و الفنون ببيت الحكمة قرطاج 2010

التعليم العالي و البحث العلمي باBرقام السنة الجامعية "،الجمھورية التونسية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي -

  .تونس 1030 ،شارع أو*د حفوز ،الدراسات و التخطيط و البرمجة مكتب،" 2018-2019

 .2014جانفي  26الصادر في ، 42الدستور التونسي الفصل  -

 : المراجع باللغة اBجنبية

-Ben Ahmed (Mohamed), la pensée entre l’un et le multiple, Tunis, Maison Arabe de livre ,2005 . 

 -ERLICH(V), Les nouveaux Etudiants, un groupe social en mutation, Paris,  Armand Colin,  1998. 

 -Rachid Bekkaj, Dix questions sociologiques au Maroc contemporain, Casablanca, SOMAGRAM, 

2010. 

 -Lahire (B), les manières d’étudier la documentation Française, Paris ,1996 . 

  :كترونية المواقع اaل

- https://www.turess.com/alchourouk/consultee le 20/10/2017 

- http//Fanack.com/ar /tunisia/population-of-Tunisia.com le 7/20/2020 

- http/cia.gov/the-world-fact book/countries/tunisia/people-and-society.  

- https://e3arabi.com 2019. 

- https://thaqafat.com le 04/20/2018. 

- http://www.aljazeera.net/knowledgegate/books/consultee le19/10/2017   
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المــــــــــــواد" ديدكتيكا"أو تعليمية المــــــــــواد   

1محمد الناصر بلح. د  

 
  :لمحة تاريخية وجيزة 

يعني القابل  الذي ديدكتيكوس ريقي من صيغة النعتأصلھا إغومية ھي ترجمة لكلمة ديدكتيكا كلمة تعلي

  . للتدريس

رسالة "ان في مقال بعنوظھرت كلمة ديدكتيكا في ألمانيا و)  1613سنة (بع عشر قي بداية القرن السا

المربي التشيكي كومنيوس من جعل المفكر و 1657وفي سنة  ."فن التدريسومختصرة في الديدكتيكا 

أو الديدكتيكا الكبرى "دكتيكا عنوانا لكتابه  المشھور والذي جعل منه أبا للبيداغوجيا والتعليمية  كلمة دي

  ".الفن العام  لتعليم كل شيء للجميع

جعل لكل فترة عمرية ذكر ول}نثـى وللغني، للـــالحق في التعليم للجميع للفقير وكان  كومنيوس يؤمن ب 

اغوجيا واقترح تمشيا بيد  ،مدرسة تخصھا أي لكل مرحلة من مراحل نمو الفرد محتوى تدريس ي@ئمه

التعليم  ق من المحسوس واعتماد الممارسة والتطبيق فييعتمد على نشاط المتعلم وعلى ا*نط@

)Schneuwly B. 1990(.   

 1955في سنة و ،فـــي موسوعة *روس الكبرى 1554أما في القواميس فقد ظھرت الكلمة في سنة 

معّرفة  )Le Littré(  في قاموس ليتري 1960ثم  في سنة ) Le Robert(نجدھا في قاموس روبارت  

    .ـن للتدريسكف

نا مع في السبعينات مــن القرن الماضي تزام وبرزت التعليمية كمصطلح جديد في المجال التربوي

  . ـدريسھاتغبة فـــي تحسين و تطوير بالرا*ھتمام بالرياضيات آنذاك و

ت بل لم تبق مقتصرة على تدريس الرياضيافت  التعليمية اھتماما متزايدا وملحوظا ومنذ ذلك الحين عرو

لكن في مجال تعليمية  ... الجغرافياادين أخرى كاللغات والتربيـــــــــــة البدنية والتاريخ وشملت مي

ما  في مجال المسرح تبقى * سيملحوظا إذ الدراسات والبحوث في المجال  و ال التعثرالمواد الفنية ماز

توجيه دراساتھم  في الفنون  وفي المسرح  بصفة خاصة ل ھذه دعوة للمختصين فينادرة وشبه منعدمة و
                                                           

  .أستاذ مساعد للتعليم العالي، اختصاص علوم التربية، مدير سابق للمعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف، متقاعد 1



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 195                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

ت فقط بل في المسرح مادة تدرس * في الجامعا ھذا المجال وبخاصة وقد أصبحت الفنون ومنھا

  .المعاھدالمدارس اAعدادية و

مقابل  ،التعليمية محل ما كان يعرف بالبيداغوجيا الخاصة المتعلقة بطرق تدريس المواد لقد حلت 

اولة تقسيم التعليمية مح وھو ما حدا بالبعض إلى .لنظريات التربويةالتي كان مجالھا ا ،البيداغوجيا العامة

-2007( لكن فكرة وجود تعليمية عامة   ،عامة على غرار ما كان معمول به في البيداغوجياإلى خاصة و

Jacques Kerneis.( ترّددھم إزاء استعمالھا لكونھم * يرون * تزال تصطدم بتحفظ المختصين و

  .ى  إن لم تكن مرتبطة بمادة تدريسية أو تكوينية معينةللتعليمية من معن

  :مفھومالتحديد لمحاولة 

في المعنى بين التعليمية و اخت@طا التربوي يفيد أن ھناك تداخ@ و  ا*ط@ع على ا�دبيات في المجال
 . البيداغوجيا

تعليم ، مرادفھا للالتعليمية ھي نظرية و طريقة  )LE PETIT ROBERT(حسب قاموس روبارت الصغير ف

البيداغوجيا والتعليمية تمث@ن  أن(Houssaye J. 1997) في نفس السياق يعتبر ھوساي مث@ البيداغوجيا و

ويعّرف البيداغوجيا  .ن واحدآھو الذي يفكر ويمارس التربية في وجھين لعملة واحدة وأن البيداغوجي 

بعين ا*عتبار المعلم والمتعلم والمعرفة تأخذ ا مجموعة من المعارف المتعلقة بأنشطة التعليم على أنھّ 

المدافعين عن استق@لية تعريف التعليمية عند المختصين و ھذا التعريف يتوافق معالتي تدّرس و

  .التعليمية

حدود في المجال التربوي كل يعتبر الممارسة فبين البيداغوجيا والتعليمية يوجد شبه صراع  نفوذ و

ليمية خرجت من صلب البيداغوجيا ويصف التع يرى ميشال دوفلي أنّ و .هالتربوية مجا* من مجا*ت

ا�م أي البيداغوجيا وضعت  إنّ : بطريقة ساخرة كما يلي  (Develay M.- 1997) ع@قتھا بالبيداغوجيا

فما بين ھذه البنت العصرية  .دون أن تطالب بحق ا�مومة ما جعل البنت * تعتّز بأمھا ،أي التعليمية ،بنتا

موضوع ا�ولى في الع@قات بين ن حصر أوميّز بين ا�م و البنت ب. جيالما ھو صراع أا�م التقليدية إنّ و

  .المتعلم وموضوع الثانية في المحتويات المقترحة للتدريسفي العملية التربوية أي المعلم وــرط

  :د التعريفين التاليين بين المختصين في المجال نقتصر على اعتما لتجاوز الجدل  أو الجدال الدائر و

  : (1997) تعريف معجم مصطلحات البيداغوجيا    -1

 ھي استعمال تقنيات و طرق تدريس خاصة بكل مادة تعليمية  - أ

 . معلم و متعلم ـرفي محدد وتعلّم بين محتوى معم و الھي دراسة التفاع@ت داخل وضعية التعلي  - ب
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  :ابق دقة فبحسبه يزيد التعريف الس )Jonnaert P. 1988(  جونار. تعريف ف -2

لع@قة االتعليمية وھي ع@قـة تربط بين معلم ومتعلم ومعرفة في ا تھتم التعليمية بكل أطراف"

 ."في زمن معينوسط مدرسي و

ى رؤوسه عل) Le triangle didactique(يُرمز لھذه الع@قة بمثلث يسمى بالمثلث التعليمي  و

ل الضلع الرابط بين المعلم والمتعلم الع@قة يمث .الث@ثة كل من المعرفة والمعلم والمتعلم

أما و .المعلم والمعرفة يمثل نظريات وأساليب وطرق التعليمالضلع الرابط بين البيداغوجية و

  .المعرفة فيمثل نظريات التعلملم والضلع الرابط بين المتع

  المثلث التعليمي

    
  فةلمعرا                                                 

  
  نظريات التعليم                            نظريات التعلم                         

  
  المتعلم                                  المعلم   

  الع@قة البيدغوجية
  

  مجاaت تدخل التعليمية

  :ـارتبطت البحوث في مجال التعليمية بمكونات ھذا المثلث التعليمي  فشملت  بالخصوص ب

ھي تحاول في ھذا و ،رسات التعليمية أكثـــر فاعليةا�نشطة التربوية لجعل الممامحتويات التدريس و -
  .) في أي  ظروف؟، لماذا وكيف وماذا يجب تدريسه(الصدد اAجابة عن ا�سئلة التالية  

  نجاحه  التعلّم و أساليبه وظروف  تيسيره و -

  . تجنب الھدر الناتج عن البرامج غير الم@ئمةمع الفئة المستھدفة و أكثر ت@ؤمالبرامج الدراسية لجعلھا  -

  المرجعية النظرية المعتمدة في التعليمية

  (Piaget J. 1896-1980)بحوثھا بالخصوص على أعمال  جون بياحيه اعتمدت  التعليمية في دراساتھا و
  .ا*بستيمولوجي المجال التربويالذي بھما دخل الخطاب )  .Bachelard G 1962- 1884(قاستون باش@رو

̀``نفس ̀``م ال ̀``دان عل ̀``ي مي ̀``ه تفس̀``ير الوظ̀``ائف الذھن فف ̀``ا ح̀``اول  بياجي ̀``ـريق تكونھ ̀``رد ع̀``ن طـ ̀``دى الف ̀``ة ل ي
  كيف يبني الفرد معارفه ؟ :سؤال التالينشوئھا و ذلك لiجابة عن الو

العوائق تطور المعرفة * يكون إ* بتجاوز ما أسماه ب ا*بستيمولوجيا يرى باش@ر أن لفي مجاو
  يف نفھم لماذا * يفھم المتعلم ؟ك: حاول اAجابة عن السؤال التاليو ،ا*بستيمولوجية
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  نظرية بياجيه  

* بأن  المعرفة  تبنى لدى الفرد  وأي   ،)Constructivisme(نظرية بياجيه  في علم النفس تسمى بالبنائية 

ويعني به   ) modèle d’équilibration(وازن  واقترح أنموذجا في النمو الذھني يسمى بأنموذج الت .تمرر

 ففقدان التوازن يعني حاجة الفرد إلى المعرفة فإذا تحققت. المحيط في تفاعلھماالتوازن بين الفرد و

 . )équilibration majorante( نا أرقى من التوازن السابق يسميهلكن توازو، رد توازنهالمعرفة يعيد الف

المحافظة و .دى الفرد يتمثل في التغير الذي يطرأ على التوازن في كل مرةالذھني لفالتطور المعرفي و

ھذا التكيف يتحقق عن طريق نشاطين و .على ھذا التوازن يسميه بياجيه بالتكيف الذھني مع المحيط

  :أساسين 

 ليناسب العقل) الموضوع(قولبة الخبرة : )Assimilation( اaستيــعاب  -
 قولبة العقل ليناسب الخبرة أو الموضوع): Accommodation( التــــــLؤم -

  رفي                     الت@ؤمعالم عملية ا*ستيعاب                      تغير البناء

̀``د ̀``تعلم ل ̀``ه ھ̀``و إع̀``ادة ىال ̀``ة الس̀``ابقة لل بياجي ̀``ى المعرفي ̀``ة البن ̀``دة  ھيكل ̀``رة جدي ف̀``رد كلم̀``ا تفاع̀``ل م̀``ع خب
  .معارفه بنفسهيعني ھذا التفاعل مساھمة الفرد في بناء و

  :أعمال بياجيه تفيد التعليمية  في الجوانب التالية  

  .للمتعلمذات معنى عل المعرفة وظيفية وج التعلم ينطلق من الحاجة ولھذا فإن التعليمية تدعو إلى -

̀`ع المح̀`يط - ̀`ه م ̀`ن تفاعل ̀`ا م ̀`رد انط@ق ̀`ا الف ̀`وم بھ ̀`ة يق ̀`ة بنائي ̀`ة عملي ̀`ة تبن``ى  أي أنّ  ،المعرف المعرف

̀```ردا وأنّ  ،ررتم̀```و*  ̀```تعلم ھ̀```و موك̀```ول لنش̀```اط الف ̀```ذا يس̀```توجب ع̀```دم و. ل ̀```ديم المعلوم̀```ة ل تق

̀``ىإنّ و ،ج̀``اھزة ف̀``ي ال̀``درس ̀``دريس عل ̀``ى  الوض̀``عيات م̀``ا تركي̀``ز الت المش̀``كل تح̀``ث الم̀``تعلم عل

 .كيرالبحث والتف

  .التعلم ھو إعادة ھيكلة لبنى معرفية وليست عملية تراكمية للمعرفة  -

 استون باشLرنظرية ڤ

الم̀```تعلم  * يكتس̀```ب   أنّ و ،ن ك̀```ل  معرف̀```ة ھ̀```ي إجاب̀```ة  ع̀```ن س̀```ؤالأ يتف̀```ق باش̀```@ر م̀```ع بياجي̀```ه ف̀```ي

̀``ـرار ̀``ـون بالتك ̀``ة بحس̀``ب باش̀``@ر * يكـــــ ̀``ا، فاكتس̀``اب المعرف ̀``ه بتكرارھ ̀``ى م̀``و إنّ  ،معارف ̀``ون عل ا يك

المنطق̀``ي ل̀``يس بالعملي̀``ة الفك̀``ر العلم̀``ي و �نّ  ،أي بتحط̀``يم المع̀``ارف الخاطئ̀``ة ،أنق̀``اض معرف̀``ة س̀``ابقة

̀``ة ̀``العوائق ا*بس̀``تيمولوجيةوز م̀``ا أس̀``نم̀``ا يك̀``ون بتج̀``اإو ،التلقائي ̀``ق ا*بس̀``تيمولوجية  و. ماه ب م̀``ن العوائ

̀``ي  تح̀``دّ  ̀``ة  الت ̀``ة العام ̀``رد و المعرف ̀``ة الس̀``ابقة  للف ̀`` المعرف ̀``م وم ̀``ة والفھ ̀``ة العلمي ̀``اء المعرف ̀``ائق ن بن الع
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ا*بس̀``````````````````````````````تيمولوجي ي̀``````````````````````````````رتبط أساس̀``````````````````````````````ا بالع@ق̀``````````````````````````````ة ب̀``````````````````````````````ين                                                              

̀``ة و ̀``رفتين العام ̀``ةالمع ̀``ف  و .العلمي ̀``ة الكھ ̀``ل  بس̀``جناء أمثول ̀``ذا الس̀``ياق التمث ̀``ي ھ ̀``ن ف  Allégorie(يمك

de la caverne(  ف@طون�: 

̀``دون بطري ̀``النظر  لج̀``دار حج̀``ريث@ث̀``ة س̀``جناء ف̀``ي كھ̀``ف، مقي  م̀``ن أم̀``امھم،   ق̀``ة * تمك̀``نھم  إ* ب

ظ```@ل  .يمش```ي في```ه الن```اس  مم```ر خ```ارج الكھ```ف خلفھ```م حري```ق وبي```نھم  و ب```ين الحري```قيوج```د 

̀`ى ا ̀`ر عل ̀`ن ھ̀`ؤ*ء المش̀`اة وظ̀`@ل أش̀`يائھم تظھ ̀`ه م ̀`ا يرون ̀`دون أّن م ̀`ع ظ̀`لج̀`دار فيعتق @ل ھ̀`و الواق

 .”الحقيقية”ھي الصور و

يدرك أن ما و ،يتحرر أحد السجناء من قيده ويخرج من الكھف، فيصطدم بالعالم الذي يكتشفه في الخارج

ھف يمثّل ا�شخاص الذين يظنون أن المعرفة تأتي من كل ما لكفا .عاشه في الكھف لم يكن ھو الواقع

نھا ا�شخاص في ذلك الكھف، ھنا فتمثل تلك التصورات التي كوّ  الظ@لأما  .يُرى ويُسمع في العالم

ما وإنّ  ،ه حقيقةيوضح أف@طون من خ@ل نظريته أّن ا*عتقاد بما يراه اAنسان * ينبغي أن يُؤخذ على أنّ 

   .لحقيقةھو مجرد ظل ل

ف̀```ي المف̀```اھيم و ،المتمث̀```ل ف̀```ي ا�فك̀```ار الخاطئ̀```ةو ،م̀```ن العوائ̀```ق ا*بس̀```تيمولوجية  الع̀```ائق الحس̀```يو

̀``أنّ  ̀``اد ب ̀``ل ا*عتق ̀``دور ح̀``ول ا�رض المغلوط̀``ة مث ̀``وم بھ̀``ا و .الش̀``مس ت ̀``ي يق ̀``ة الت ̀``ذكر التجرب ̀``ر ي الكثي

̀```داول اللي̀```ل والنالمعل̀```م ف̀``` ̀```ان ت ̀```دائي لبي ̀```أن يحض̀```ر ك̀```رة أرض̀```ية ومص̀```باحاھ̀```ي ا*بت يوج̀```ه  .ار ب

ھ̀```ذه . الج̀```زء المظل̀```م  م̀```ن الك̀```رة ية فيتب̀```ين الجــــــ̀```ـزء المض̀```اء والمص̀```باح نح̀```و الك̀```رة ا�رض̀```

̀```ة تفك̀```ك ̀```دى الم̀```تعلم و التجرب ̀```ة لتح̀```ل محلھ̀```ا الش̀```ك ل ̀```ي تص̀```وراته الخاطئ ̀```د النظ̀```ر ف ̀```ه يعي تجعل

̀```ه يس````تنتج أنّ  ̀```مس التص̀```ورات العلمي````ة و تجعل ̀```دور ح````ول الش ̀```ي الت````ي ت كم````ا ي````رى و. ا�رض ھ

̀``ا: س̀``قراط  ̀``ة لبن ̀``ا بواس̀``طة الش̀``كء معرف ̀``ة وزعزعتھ ̀``تخلص م̀``ن وھ̀``م المعرف . موض̀``وعية يج̀``ب ال

م```ا ك```انوا  يرون```ه  م```ن ظ```@ل إذ الكھ```ف  ح```ال الم```تعلم قب```ل التجرب```ة  العلمي```ة ھ```ي ح```ال س```جناءو

فالوض̀``عية المقترح̀``ة م̀``ن قب̀``ل . الخ̀``روج م̀``ن الكھ̀``ف ھ̀``و تح̀``رر م̀``ن ھ̀``ذا ال̀``وھمو ،كــــــ̀``ـان وھم̀``ا

وعن̀``دھا ي̀``تم ال̀``تعلم   ،بتج̀``اوز الع̀``ائق ا*بس̀``تيمولوجيوتس̀``مح بتش̀``كيك الم̀``تعلم ف̀``ي تص̀``وراته  المعل̀``م

 .ن تغيرا حدث في التصورات�

ا�سود وا�بيض ليسا بلونين  فمن الصعب أن نقبل فكرة أنّ  .عائق اللغة بسنيمولوجيةومن العوائق ا*

العائق و) ن نقول الرخـــــــــــام بارد والصوف دافئكأ(العائق الجوھري المتمثل في ربط المادة بصفة و

 .اAحيائي المتمثل في إعطاء الحياة لكائنات * تتمتع بھا
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  :أعمال باشLر تفيد التعليمية كاtتي 

اعتب̀``ار أن م̀``ا يكتس̀``به الم̀``تعلم خ̀``ارج المدرس̀``ة م̀``ن معلوم̀``ات غالب̀``ا م̀``ا يك̀``ون عائق̀``ا يح̀``ول  -

 .دون اكتسابه للمعرفة العلمية

إنم̀``ا تبن``ى عل̀``ى و ،طل̀``ق م``ن الص``فرا*عت``راف بح``ق الم̀``تعلم ف``ي الخط``أ لك̀``ون المعرف``ة * تن -

 .أنقاض تجارب سابقة

̀``ار الخط̀``أ كنقط̀``ة انط̀``@ق للمعرف̀``ة - ̀``د م̀``ن اعتب * يج̀``ب رفض̀``ه أو ع̀``دم التس̀``امح مع̀``ه  و * ب

يك```ون م```ن و ،ب```ل ھ```و تمث```ل أو تص```ور س```ابق يس```تدعي التص```حيح ،أو اعتب```اره س```وء فھ```م

̀```ى تج̀```اوز تمث@ الواج̀```ب  ̀```مس̀```اعدة الم̀```تعلم عل ̀```ة  لبت ̀```اء المعلوم̀```ة ه أو تص̀```وراته الخاطئ ن

 .العلمية

  
̀``ب مص̀`` ̀``ى جان ̀``د إل ̀``تيمولوجي  يوج ̀``طلح الع```ائق ا*بس ̀``ة مص```طلحي ف ̀``اھيمي للتعليمي ي  الجھ```از المف
  (Le contrat didactique)   العقد التعليميو) La transposition didactique(النقل التعليمي 

  

 النقــــــــل التعليمي

̀``ذا ا )Chevalard Y. 1986( اس̀``تعار ش̀``وف@ر   ̀``ة ھ ̀``ه كيفي ̀``اع ليش̀``رح ب ̀``م ا*جتم ̀``ن عل لمص̀``طلح م

انتق̀````ال الرياض̀````يات م̀````ن رياض̀````يات الع̀````الم و الباح̀````ث المخ̀````تص إل̀````ى رياض̀````يات مبس̀````طة قابل̀````ة 

  .للتدريس في المدارس

. النق``ل التعليم``ي ھ``و انتق``ال المعرف``ة م``ن المي``دان العلم``ي البح``ت إل``ى مي``دان  الممارس``ة البيداغوجي``ة 

̀``ذا ا*ن ̀``ي تبس̀``يط المص̀``ھ ̀``ل ف ̀``ال يتمث ̀``تعلمطلحات وتق ̀``ل الم ̀``ن قب ̀``ات لتس̀``ھيل اكتس̀``ابھا م  .المحتوي

̀`ة العلم ̀`ى المعرف ̀`دريس والتح̀`و*ت الت̀`ي تط̀`رأ عل ̀`ة للت ̀`ة قابل ̀`ة لتص̀`بح معرف ̀`تعلمي  تم̀`ر بم̀`رحلتين ال

   :انط@قا من المعرفة العلمية 

  
  المعرفة المدرسة  المعرفة موضوع التدريس  المعرفة العلمية
  المدرس  الباحث  النصوص ا�صلية

  

 د التعليمي في اطار العLقة البيداغوجيةالعق

̀``مھ̀``و اتف̀``اق ض̀``مني أو ص̀``ريح يح̀``دّ  العق̀``د . الم̀``تعلم  ك̀``ل ف̀``ي ح̀``دود مس̀``ؤوليتهو د الع@ق̀``ة ب̀``ين المعل

ك```أن يص```رح المعل```م ف```ي بداي```ة الس```نة الدراس```ية لت@مي```ذه  ،الص```ريح يرتك```ز عل```ى قواع```د ص```ريحة

  ...بمواعيد ا*متحاناتاس وبكيفية مسك الكـــــــــــرو ،بطريقة العمل المفضلة لديه
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̀``ث@و ̀``م بش̀``يء م ̀``م يص̀``رح المعل ̀`` ،إن ل ̀``ذه القواع ̀``اف ھ ̀``يحاولون اكتش ̀``ذه س ̀``إن ت@مي ̀``ا م```ن ف د انط@ق

  .يسمى ھذا بالعقد الضمنيو، سلوكاته في القسم

يمك̀``ن ھ̀``ذا ا�خي̀``ر م̀``ن توق̀``ع تفاع̀``ل و، يمك̀``ن العق̀``د الت@مي̀``ذ م̀``ن ا*س̀``تجابة إل̀``ى انتظ̀``ارات  المعل̀``م

  .الت@ميذ معه

  ــــLصة الخـــ

̀``ول أنّ  ̀``ة ت خ@ص̀``ة الق ̀``ة أي ديداكتيكي ̀``ة تعليمي ̀``ى مقارب ̀``ي حاج̀``ة إل ̀``دريس  ف ̀``ادة ت ̀``ل م ̀``ى  ك س̀``اعد عل

  .التفكير في كل ما من شأنه تطوير تدريسھا وكذلك مرجعياتھا النظرية و، تحديد ھويتھا

̀``ول المس̀``رح و ̀``ا نتس̀``اءل ح ̀``دريس وھن ̀``ادة ت ̀``ذي أص̀``بح م ̀``ون ال ̀``وين فيك ̀``اؤل تك ̀``ن المش̀``روع التس م

  . كيفية بناء تعليمية لهفالتساؤل حول  يميته وإن لم تكنحول تعل

المس̀``رح؟ أھ̀``ي  تنمي̀``ة الشخص̀``ية أم تنمي̀``ة  الغاي̀``ة م̀``ن الت̀``دريس والتك̀``وين ف̀``ي يب̀``دأ التس̀``اؤل ح̀``ول و

  أم  ھي غاية أخرى؟ ...القدرات اAبداعية لدى المتكون

̀```ى  تح ̀```ره إل ̀```بق ذك ̀```ا س ̀```تم التط̀```رق كم ̀```م ي ̀```دريس وث ̀```ادة للت ̀```رح كم ̀```ة المس ̀```د ھوي ̀```ى تحدي````د إدي  ل

 .التي يمكن إن تؤسس لتعليمية المسرح ،التقنيات العمليةالمرجعيات  النظرية و

م و التقني̀````ة والف̀````ن، ب̀````ين النظ̀````ري فم````ن خصوص̀````يات ت̀````دريس المس̀````رح كون̀````ه يجم̀````ع ب````ين العل̀````

̀`يو ̀`رامج متماس̀`كة . التطبيق ̀`اد لص̀`ياغة ب ̀`ذه ا�بع ̀`ين ھ ̀`ربط ب ̀`ن ال ̀`ف يمك ̀`ي فكي ̀`اع@ ف ̀`ا ف تض̀`من تكوين

مك̀```ن تص̀```ور ا�س̀```اليب الت̀```ي تمك̀```ن م̀```ن تحقي̀```ق ا�ھ̀```داف المرج̀```وة م̀```ن ھ̀```ذا كي̀```ف يالمس̀```رح ؟ و

  التكوين ؟

ظروف̀``ه ه  وت̀``غاياوين وك̀``إل̀``ى جان̀``ب  مس̀``ألة الت البح̀``وث ف̀``ي مج̀``ال تعليمي̀``ة المس̀``رح  تش̀``مل ك̀``ذلك

محتوي````ات التك````وين وأس````اليبه  دون نس````يان المتك````ون، و) ا�ك````اديمي و الحرف````ي(المك````ونين مس````ألة 

ــ````ـورات الطال````ب وبني````ة كيفي````ة التوفي````ق ب````ين تصــح````ول  التس````اؤل م````ث@و ،الطال````ب أو المــ````ـتعلم

  .المتخيلالتطبيقي بين الواقع ومــــواد التدريس والتكوين، بين النظري و
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  بيداغوجيا الفنون والحرف 
 ورھان ا	بداع ما بين الفن والّصناعة

     

  1ماجد الھّمامي                                                                                                                       

Aبداعيّة الحّرة بدا لنا الجدل القائم بين النظري واAجرائي من جھة، ورھانات الفن في مناحيھا ا

معاھد الفنون  قضايا التعليم فيومتطلبات الّسوق من جھة أخرى أمرا يستدعي اھتماما باعتباره من 

حيث أن التحّول الحاصل في البرامج ا[خذة في الولوج أكثر نحو الصناعة �مر . بمناھجھا المستحدثة

ومنه تراءت لنا ضرورة تناول الموضوع انط@قا من بعض . لبة على حد سواءشاغل ل}ساتذة والط

السياقات التي نرى بأھميّة مناقشتھا واستبيان مواضع الّصلة بينھا بما يخدم تمثّ@تنا لبيداغوجيا فنون 

وب مع قادرة على اAستجابة إلى متطلبات الّراھن دونما انسياق مع مظاھر التنميط التّقنوي وذلك بالتّجا

  . متغيّرات الفكر وتحفيز روح اAبداع وا*بتكار

بمتغيّرات اجتماعيّة واقتصاديّة قادت إلى  -في جزء كبير منه - ا * شك فيه أن الفن بات محكوما ممّ 

ولذلك فإن ا*نسجام مع . البحث عن طرائق جديدة تتيح التفاعل أكثر مع مقّومات العيش وتحّو*ت الذائقة

ومنه، بات . لمتعاقبة بات إلزاما على الفنون لتختلط نظمھا مع الّصناعة والتكنولوجياموجات التحديث ا

التعايش بين المجالين أمرا محتّما وھو ما يقتضي التفكير انط@قا من حا*ت التّداخل المفھومي والمعرفي 

  . بينھما

Aفھذا التخاصر . منه شارات إلى عالم الفنون وتنّوعت التسميات بانشقاق مسارات عديدةاختلفت ا

حيث . تغيّر وظائفه بين المجتمعات والثقافاتلوالتّوالد والتعدد ھو في الحقيقة نتاج تطّور لتمث@تنا للفن و

وفي واقع ا�مر . شھد التّاريخ الثقافي للفن أحداث فارقة ووقائع كانت صادمة ل}فكار المترّسخة حوله

أسلوبين في التعامل مع مكنُونات الفن وھما النظري كان ھذا التحّول سليل جدل وصراع ضمني بين 

وعلى العموم نجد أساليب ومناھج الفن منقسمة بين نظري يرتكز على العقل كمنبع خالص . والتطبيقي

والتي تنبني بدورھا على ا*ستد*ل والبرھان وھو  هلiبداع من خ@ل دراسة طبيعة المعارف المتعلقة ب

فالمعرفة الفنيّة بھذا المعنى بناء منطقي حّسي تتجاوز نظمه أحيانا . جربةما يستدعي جد* خضوعھا للت

وعليه، فإن جوھر التحّول الحاصل في . المنطق لفائدة بناء منھجي يتّم وفق جدليّة بين الذات والموضوع

مختلف حقب تاريخ الفكر بوجه عام والفن على وجه الخصوص نابع من اغتناء تلك الّذات العارفة بما 

وبذلك تكون تجليّات الفن قد راوحت بين غلبة النظريّة على التطبيق والعكس . نته من موضوعاتب
                                                           

  . أستاذ مساعد بالمعھد العالي للفنون والحرف بسليانة  1
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تنبجس رؤى الفن من صلب المفارقة حيث . صحيح باعتبارھما انعكاسا لجدليّة الذات والموضوع

 .ةتطبيقي وھو ما يمنحھا بعدا معرفيّا عميقا ي@مس اAنسان في كل أبعاده الذھنية والحسيّ -نظري

تجعلنا دراسة طبيعة الفن أمام قضيّة ذات أبعاد وجوديّة طالما أن الفن ظاھرة أصيلة، باطنة في  

مع دون فن وھو حال إن الفن يعد من أھم تجليّات ثقافة المجتمعات و* يمكن تصّور أي مجت. اAنسان

Aه وأكثر بل ھو نشاط فھو كغيره من مجا*ت المعرفة يعد انعكاسا لرؤى عصر. نسانيّة ككلالحضارة ا

وإذا كانت الذائقة الجماليّة من اھتمامات الفن . إبداعي يعبّر عن ا�فكار والعواطف والمشاعر اAنسانيّة

. قي العقلي بالروحيوا*ستد*ل العقلي من خواص العلم فھما يجتمعان في اAبداع الذي ھو مجال ت@

ل من الفن والعلم فإن الموضوع اعقد من يرى راء المؤيدة لفكرة الفصل بين طبيعة كوعلى عكس ا[

  . بھذه البساطة نظرا لiنسجام والع@ئقيّة الفريدة التي تربطھما

كما يدعونا ھذا الموضوع إلى البحث فيه من باب تمثل ممكنات التعلّم في مجال الفنون انط@قا من 

@بسات التي غيّرت إخاذاتِنا من الفن وقد يبدو ھذا منبع كل التساؤ*ت والم. التقّصي في حقيقة الفن ذاته

حيث أن الفن ليس بمعزل عن تداعيات . وأساليب تفكيرنا فيه وأساس انبثاق معارف مستجّدة حوله

اAستكشافات العلميّة بمختلف أنواعھا تجريبيّة ونظريّة على الفكر مما قاد إلى تغيّرات متعاقبة في نظمه 

وھو ما نتبيّنه من خ@ل الطبيعة ا*زدواجيّة للفن وجدانيّة –حد ما  فا�مر يتعلق إلى. وفي أساليب تداوله

ھذا المبحث الذي يعتبر مصدر فھم . بواحدة من أكثر المسائل تعقيدا أ* وھي ماھية الحقيقة -وعقليّة

إذ، تؤخذ المسألة من جانب أن واقع البشر ماھو إ* . شيئيّة ا�شياء وسر انتماء اAنسان لھذا الوجود

  .  كاس واستجابة لھذه الحقيقةإنع

مثلت فترة مابعد الحداثة مرحلة فارقة في تاريخ الفن بحيث اتخذت معھا الممارسة الفنيّة 

ومن ھنا برزت الفوارق بين . مسارات جديدة بناء على ھاجس فكري يبحث عن جوھر حقيقي للفن

اھيمھا من موقف نقدي تجاه الفن نوعين من الفنون؛ أول يضمر خلفيّة فكريّة ورؤى جماليّة تولّدت مف

وع@قته باAنسان وبالعالم، ونوع آخر تحّركه دوافع استھ@كيّة نفعيّة بحيث اتسقت تمظھراته ونُظمه مع 

وعليه، فان التخاصر الكبير بين النمطين خصوصا في إطار معاھد الفنون والحرف . المعيش اليومي

حدود المعرفيّة بينھما والتمحيص في السياق الديداكتيكي يحثنا على البحث في الع@قات المفھوميّة وال

  .الذي يتناسب مع ھذا التباين
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ومن ھنا تترائى لنا أھميّة التساؤل عن الصيغة المعرفيّة التي يمكن أن ينبني عليھا رؤى الفن في 

وكيف  ظل المد الصناعي والتكنولوجي؟ وماھي مقّومات الحكم في الفن في ظل التواشج بين المجالين؟

  يمكن تفعيل جملة الرؤى والمفاھيم بما يخدم ك@ المجالين على حد السواء؟

اتخذت مسارات الفن مسّميات عديدة راوحت بين التعبيرية، والبصريّة، والوظيفية ا[دائيّة وھي   

فھي تختلف حسب انحياز . مع ذلك تكتنز مضامين مشتركة رغم اAخت@فات المنھجيّة في ما بينھا

يھتم الجانب . ف التي تتضمنھا للجانب التطبيقي أو النظري وأحيانا تجمع بينھما في إطار منسجمالمعار

جتماعيّة، ق بنظريّات الفن بمختلف أنساقھا ا*ا�ّول في الدراسات ا�كاديميّة الخاصة بالفنون بكل ما يتعل

تتضمن  كما. الجديدة لبيداغوجيا الفننفسيّة، فلسفيّة التي تعّد بدورھا حقو* مھّمة انبنت في ظلھا المناھج 

مواد تطبيقيّة تھتم بالجوانب اAجرائيّة في إطار ورشات تھدف إلى  مدارس الفنون بمختلف ھياكلھا

تطوير الجانب المھاري لدى الطالب وتزويده بالخبرات ال@زمة لحياته المھنيّة في القطاع الخاص 

  . والعمومي

نماط العقليّة المحضة للمعرفة من خ@ل تعويد الطالب على تحديد تُرّكز المواد النظريّة على ا�  

مساراته البحثيّة لتحصيل المعلومات الكافية لصياغة أفكاره وطرحھا بأسلوب تتوفر فيه مقّومات البحث 

ت يتّم ق الحس النّقدي والُممنھج لمشك@حيث تھدف ھذه المواد بمضامينھا المختلفة إلى خل. ا�كاديمي

ھا بأسلوب يمكن أن يطّور التحصيل العلمي لدى الطالب بما يثري المجال الفنّي في مراحل البحث في

كما أن الطبيعة اAجرائيّة لقطاع الفنون تتيح المجال لتطوير المھارات . متقّدمة من المسار الّدراسي

ما يتضّمنه من التقنيّة وتحفيز الملكات اAبداعيّة وتوجيھھا ضمن مسارات أكثر انفتاح على الواقع ب

بتكاري بما يفيد كل المجا*ت تصقل مواھب الطالب وتنمي حّسه ا*معارف وخبرات متنّوعة يمكن أن 

المتصلة بقطاع الفُنون والحرف سواء في المجا*ت التعبيريّة أو في مجا*ت التّصميم الّصناعي 

  .والتكنولوجي

ة التي حادت بحسب المناھج النظريّة بات من العسير على مختّصي الفنون التفّرد برؤاھم الفنيّ 

وبذلك . الجديدة عن طابعھا اAم@ئي ا�كاديمي وأصبحت تحتكم إلى منطق سوق الشغل وللذائقة العامة

فإن مناھج الفن الجديدة تندرج ضمن سياقات مفھوميّة نابعة من رحم المجتمع والثقافة الشعبيّة بما تحتويه 

بفضل تكنولوجيا المعلومات ومما تتيحه من سبل التواصل والتبادل كما تعّزز ھذا ا�مر . من تنّوع

الثقافي بواسطة واجھاتھا الرقميّة التي تعمل كمنافذ *كتشاف العالم ومحفّز لمواكبة المستجّدات وھو ما 

    .دّعم المباحث المتعلقة بالفن برھانات تتجاوز المحلّي
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لديھم من تطلعات تجديد تم  ع نظرا لما تثيرباتت رھان الجمي وتمشيا مع ھذه التطّورات التي

ظم البيداغوجيّة إضافة إلى ا�ھداف التعبيريّة واAبداعية بديداكتيكا وظيفيّة ترتكزعلى تلبية إيعاب النّ 

حيث  .اAحتياجات المادية والنفعيّة اليومية للفن إضافة إلى ما قد يتحلى به من قيم جمالية ومعنويّة

ربية الفنيّة ضمن سياق جامع بين ا�بعاد الجماليّة وھو ما تتكفل به المسارت تتموضع بيداغوجيا الت

النظريّة والفنيّة المحضة من جھة، كما تھتم با�بعاد اAجتماعيّة للفن في مناحيه الوظيفيّة المرتبطة 

تي ھي في بالّصناعة، العمارة واAتصا*ت وھو ما تھتم به المسارات التطبيقيّة بمختلف اختصاصاتھا وال

وعليه تتضن بيداغوجيا الفنون المعمول بھا في الوقت الّراھن على برامج تسعى إلى . تعّدد متواصل

تمكين الطالب من الكفايات ال@زمة التي تعّزز قدراته على البحث والتحليل واAبتكار من أجل مجاراة 

  .واقع متطلبات الحياة

كلّي من أدوارھا الوظيفيّة غير أن نزعة التحديث وفي الحقيقة لم تتجرد الفنون المعاصرة بشكل 

التي طرأت منذ فترة مابعد الحداثة خصوصا مع الدادائية أرادت  أن تتملص من سلطة ا�نموذج الجمالي 

وقد يكون ھذا سببا في الفصل بين طبيعتين مھّمتين للفن . الموروث وأن تمنح الفن مضامينه الخاّصة

حيث نجد فنونا تقاربت أساليبھا مع باقي المجا*ت . ات التصنيفيّة لهبغض النظر عن باقي ا*عتبار

النظريّة بحيث يكون رھانھا مفھوميّا له أبعاد تحليليّة نقديّة من أجل إبداع قيم جماليّة، كما نجد أنماطا 

حيث أن . وبين ھذا وذاك يحصل التواشج وبشكل نسبي. أخرى اھتّمت بالفعاليّة الماديّة المباشرة

خرجات الّصناعة والتكنولوجيا فرضت قيما ومفاھيم جديدة بات الفن ينسجم في ظلھا مع مجا*ت كثيرة مُ 

  . من الحياة وھو ما يجعله مجا* معرفيّا ذو قيمة جوھريّة في ُمجريات ثقافة العصر

وعلى ھذا ا�ساس فإن المنظومة بكامل تفّرعاتھا تشكل إطارا فكريّا ومعرفيّا يسعى إلى تقريب 

. مسارات باتت دخيلة على الفن حتى يسھل استساغتھا وجعلھا منطلقا لرؤى جماليّة وابتكاريّة جديدة

حيث تكمن وظيفة النظم التعليميّة في تسھيل ا�فكار المبھمة وتعويد المتعلمين على اكتساب مناھجھم 

نت، اقتصادية، اجتماعية، البحثيّة الخاصة بناء على خصوصيّات ا�رضيّة التي يتواجدون فيھا ثقافيّة كا

وبناء على ھذا فإن دور المؤسسة التعليمية يكمن في منح الموضوعات من العالم المحيط قيمة . وفكريّة

جماليّة وتثمين الطاقات والنوازع اAبداعيّة بدعمھا بمقاييس موضوعية يمكن ا*ستناد إليھا من أجل 

  . منحھا بعدا فكريّا يمكن تداوله بشكل معّمم

ع الّرھانات التعليميّة للفن من صلب الطبيعة المعقّدة  له كمجال *زال الجدل قائما فيه حول تنب

ف@ ھو نشاط عقلي محض بحيث يمكن نسبه إلى جملة مجا*ت الفكر القائمة . ايجاد تعريف خاص به



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 206                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

الحكم من على ا*ستد*ل العقلي وعلى الحّجة المنطقيّة و*ھو نشاط إجرائي خالص بحيث نكتفي فيه ب

* يكمن نھائيّا حيث أن موضوع التقنية باعتباره شيئا مشتركا بين الفن والصناعة . منظور تقني محض

ھذا حسب نظريّة ، 1وا*ستعمال، و* في استخدام ا�دوات وانما في ا*نكشاف) le faire( في الفعل

ديداكتيكيّة مقاربات متنّوعة حول حيث تتوّسط النظم ال. الحقيقة الوجود-التقنيةفي كتابه  مارتن ھايدغر

إذ، تتداخل . الوجدانيّة لدى اAنسان كونه كائنا مبدعا-الفن تختلف مناھجھا بحسب الطبيعة المفارقة العقليّة

الطبيعة الذاتيّة والموضوعيّة في الفن مّما يكسبه بعدا إنسانيّا كونيّا فتخضعه طبيعته كمعرفة انسانيّة إلى 

ي يمكن تداولھا بين ا�فراد، كما انه أيضا نتاج قدرة ذاتيّة فرديّة على التخيّل جملة من القواعد الت

  . واAبداع

وبصفته إبداعا، يستدعي الفن تجديدا ينبني على قدرات الفرد على ا*نفتاح على العالم وفھم 

لية بناء على بذلك يكون الفن انتاجا للقيم الجما. م@بساته، وتجاوز ا�عراف سعيا *كتشاف آفاق جديدة

فسواء كانت الحاجة إلى الفن حاجة عقليّة . ات الواقع الذي يعيشهقدرة الفنان على تصويغ خياله وفق حيثيّ 

. ة الموّسعةأو وجدانيّة فإن ازدواجيّته * تفصل مع تشريك الرؤى الفرديّة ودمجھا في أطرھا اAجتماعيّ 

وحتى يصل الفرد إلى المستوى الذي . والمجموعة بذلك فإن سبل التعامل مع محتوياته تختلف بين الفرد

نه من تمرير رؤاه الجماليّة على نطاق واسع * بّد أن يطّور من مھاراته ومعارفه التي تحتاج إلى  يُمكِّ

إطار جمعي تتوفر فيه المقّومات العلميّة وا�كاديميّة التي تمكن من تأطيرھا وتوجيھھا وھو إطار 

  . ھمھا مؤسسات التعليمالمؤسسات الراعية للفن وأ

واقع الديداكتيكا التعلمّية بمسألة جوھرّية مثلت محل جدل في ا-وساط ا-كاديمّية  تصلي

وعلى . والمعرفّية للفن بختلف مكّوناتھا وھو مدى تجاوب المؤسسات الفنّية مع تطلّعات الفن المعاصر

محتوياته حكرا على أوساط إجتماعّية  غرار المؤسسة التقليدية للفن وتحّيزاتھا النخبوّية التي أبقت

وأمام مخاطر إسقاط الفن في ا>بتذال من قبل غير المختصين في تقنياته ونظرياته وھو الحال . محّددة

. مع كثير من الممارسات الھامشّية التي تنسب إلى الفن في حين أنھا تخلو من الكفاءة المھنّية والعلمّية

ة على الفن نفسھا مجبرة على اتباع سياسة تعليمية ذات قدرة على تجد الھيئات ا-كاديمّية المشرف

الموازنة بين جملة المفارقات التي يعيشھا واقع الفن بين خطورة التحّدد بمعايير مكبلة ل@بداع أو 

  .  ا>نفAت بمحتوياته عن مقّومات المصداقّية الفكرّية والجمالّية

                                                           
  .13.، ص2000، المغرب، أفريقيا الشرق ، الطبعة ا�ولى ر التقنيةالفكر في عصعبد الس@م بنعبد العالي، ) 1
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ي سليلة تداخل بين جملة من التخّصصات والمجا*ت باتت قيم الفن في ظل المد الثقافي الغرب  

وھو الواقع الذي تعيشه المؤّسسات الفنيّة بما فيھا . المتنّوعة وفق ما تمليه متطلّبات التجديد الحضاري

التعليميّة التي تعمل بشكل مستمر على اتباع مسارات تحديث ھدفھا الّرقي بالحس الجمالي لدى ا�فراد 

وير منسوب وتعتبر المؤسسة التعليميّة نواة ا�ساسيّة لبناء ثقافة المجتمعات وتط. إلى أرفع المستويات

رت النُّخب بمظاھر الحياة الشعبيّة فھذا * ينفي دورھا الّريادي في ترسيخ قيم فمھما تأثّ . الوعي لديھم

بوي التي تحّولت نخ -إذ تنبع رؤى الفن المعاصرة من صلب المفارقة اAجتماعيّة شعبي. التحّضر والتقّدم

والحديث عن النخبة * يتطابق مع التصنيف التقليدي القائم على تقسيم . معانيھا عبر المكان والزمان

المجتمعات إلى عليّة القوم وسفلتھم وإنما وفق الكفاءة العلميّة التي ھي با�ساس نتاج جملة من الخبرات 

وعليّه، فإن المقصود ھو الترتيب . ت اAجتماعيّةشيء من قابيل التحيّزاوليس *قترانھا بالنسب أو أي 

  . التفاضلي المعمول به لدى الشعوب المتحّضرة والذي يقوم با�ساس على فكرة القدرة والنجاعة

اختلطت نظم الفن التشكيلي مع التكنولوجيا بھدف التحديث وھو ما يشكل خطرا على القيم 

ر التّھاوي لتكون في خدمة المناھج التقنيّة المعتمدة على الجماليّة في نظر البعض بحيث يجعلھا  أمام خط

إن فكرة تباين ا�جناس التشكيليّة تعد نظريّة خاّصة . المنفعة الماديّة كما يعتبُره البعض حكما مسبقا

بعصر النھضة، وھي واحدة من أھم طروحات ذلك العصر، كمرحلة تفصل بين الفنون بحثا عن نقاء 

باب مختلفة أھمھا سطوة المھارة الحرفيّة في إنجاز كل جنس فنّي، كشفا عن مدى ا�جناس الفنيّة؛ *س

بلوغ الفنّان بالجنس الفني إلى ذروته التقنيّة، وتتجّسد تلك النظريّة في مجمل فنون ذلك العصر، سعيا 

التّقنوي حيث ساھمت التكنولوجيا في ترسيخ الفكر . 1منھا لنوع من المحاكاة اAعجازيّة للّصورة المثال

كان الفن الط@ئعي من خ@ل التّجارب . في الفن من خ@ل اندماج نُظمه الوظيفيّة مع الّسياقات جماليّة

ا�ولى للفن البصري سببا في معاودة تشبّث الفن بمخرجات العلم بعد أن انفرد في ظل الدادا من وصاية 

من نظريّات العلم الذي تفّرعت مسالكه  إذ، *حت الحاجة إلى اAستفادة. أي من المجا*ت على مضامينه

ومنه، فإن تزامن بعض . من أجل دفع نظم التعبير الجمالي إلى مستوى يُناسب التطلعات الثقافيّة الّراھنة

التجارب الفنيّة كفن البوب آرت والفن البصري وغيرھا كان نتاج يقين بضرورة تضمين الفن التشكيلي 

دفةبأدوات أخرى تُثري تراكيبه حتى * وعلى ھذا ا�ساس .  تنحصر مفاھيمه في معاني العفويّة والصُّ

  . فإّن تعبيريّة الفن * تكمن فقط في ذاتيّة الفن باستق@ل مفاھيمه عن كل قصديّة وظيفية في ا[داء

                                                           
  7ھجري، ص 1439الرياض، طبعة أولى -، سلسلة كتاب الفيصلانفتاح النص البصري دراسة في تداخل الفنون التشكيليّةصّدام الجميلي،   1
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إنبثقت أدوار جديدة للفن في ظل التطّور الكبير لكل من الّصناعة والتكنولوجيا وما أحدثه من   

إكتسى الفن بعدا وجدانيّا غير ُمعلن يبحث فيه اAنسان عن . أنماط العيش وأساليب التفكيرتأثيرات على 

انعكاس روحي تغيّرت مفاھيمه بما يناسب حالة التطّور الفكري الناجم عن تحّول الُمنطلقات والّسبل في 

ق فھي أيضا سبب في  آداة لكشف الحقائ -كناية عن العلم-فكما كانت التكنولوجيا . تقّصي ابھامات العالم

بات الفن بدي@ روحيّا في ظل . تشتّت الوازع الّروحي الذي كان يؤّسس حوله اAنسان تصّوراته للعالم

التحّول المعرفي الذي أحدثته موجة التحديث في شتى الميادين منذ القرن التاسع عشر ومنذ اكتشاف 

  .المحّرك البخاري الذي كان ع@مة استبدال اAنسان با[لة

وھذا مانراه في مختلف . إن المتمّعن في تاريخ الفن يجد نوعا من الترابط بين الفن والصناعة 

. الحرف الفنيّة المتعلقة بصناعة الخزف والبلّور والقولبة وغيرھا من صناعات انبثقت من رحم الفن

ورغم اخت@ف . سانيھناك ع@قة وطيدة بين عالمي الفن والعلم باعتبارھما طرفين متضاّدين للنشاط اAن

ونرى أن . طبيعة كل من ھذين المجالين المعرفيّين إ* أنھما يتقاطعان في مفھوم جوھري وھو اAبداع

الوصول على مرحلة اAبداع يشترط ك@ من العلم والفن، ف@ الفن بتفاعله مع الظواھر يقدر على اكتناه 

إن . باط والتحليل قادر على تحّسس ظواھر الطبيعةجوھر الطبيعة، و* العلم بأساليبه القائمة على ا*ستن

  . الفن والعلم يمث@ن نقيضان معرفيان ينبعان من الطبيعة المركبة لiنسان

إن الجدل القائم . ينبع الفن من وعي بقدرات الّذات بكل أبعادھا الحسيّة والعقليّة في تمثّل العالم

وھي المفارقة التي انبنت عليھا . عيدة من تاريخ الفكربين النقيضين حّسي عقلي يمتد تاريخه إلى أزمنة ب

فمنذ أرسطو . جميع الطروحات الفلسفيّة التي ابتكرت مفاھيمھا وفق حا*ت ا*نحياز إلى أحد القطبين

الذي ساءل جد* مواقف إف@طون حول جوھرانيّة فھم العالم مرورا بالفلسفة ال@ھوتيّة في العصر 

اAنسان من منطلقات روحيّة، ثم الموقف الديالكتيكي ذو النزعة الماديّة في الوسيط والتي فّسرت وجود 

اتخذ الفكر اAنساني مسارا تطّوريا متأثرا بطروحات الفلسفة واستكشافات . فلسفة كارل ماركس وغيرھا

في فبين عمق الفكرة وظاھر ا�شياء، تجلّت ُممكنات الفن محايثة لطرائق العلم ومواقف الفلسفة . العلم

  .  فھم اAنسان وما يحيط به

يمكن اAقرار بأن التفكير في المسألة يحيلنا إلى أن الفن والعلم محّددان متناقضان مندمجان 

. تكمن حقيقة الفن في حدود التّجربة الحسيّة بينما يتجاوز العلم تلك الحدود ليطال ما فوق الحّسي. للمعرفة

لواحد على ا[خر وإنما يرتبط ا�مر بمسألة ذات أھميّة وھي بحيث * يمكننا الحكم من منطلق الترجيح 

ت ا�لفة بالفن، وجدنا أن عامل وعلى أي حال كلّما ازداد. مختلفةأنھما يقوداننا إلى الحقيقة لكن بأساليب 
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فإذا كان العلم يُعنى بحل المسائل فإن الفن . 1المعرفة ھو أقوى البواعث علي ا*نفعال الفني أو الجمالي

تفي بطرحھا من منظور مشترك يقدر كل واحد على أن يتمثّله بطريقته وله الحريّة في ذلك على عكس يك

وھي . مناھج العلم التي ھي حكر على نخبة قليلة ممن لھم ملكات استثنائيّة على التحليل وا*ستنباط

جيّة التي تسعى إلى ملكات تتطلب ظرفيّات محّددة وھي أيضا ھدف كثير من ا�نظمة البيداغوجيّة النموذ

ينفي وفرة ھذه الملكات  وھذا *. تھيئة ا�طر المناسبة لتحقيق التحصيل العلمي بناء على عمليّات انتقائية

لدى الجميع وإنما ھي مرتبطة بعدة عوامل اجتماعية، معيشيّة، اقتصاديّة، نفسيّة التي تعتبر بدورھا غير 

  . متكافئة لدى الجميع

Bف بين انرجع اAف طرائق الحكم ختAلعلم والفن إلى مسارين مختلفين من الحياة باخت

فإذا كان العلم يبحث في الحقائق الثابتة بناء على فرضّيات تنبني على أساليب منطقّية . والتفكير فيھما

في التحليل فإن الفن على العكس من ذلك يبني نظمه من منطلق حّسي وجداني كما أن طروحاته 

حيث تكمن وظيفة الفن في استعراض مواقف ضمنّية تجاه حقيقة . أحيان كثيرةتتخطى المنطق في 

كما تكمن المفارقة في ابتداع الفن . العالم بأسلوب يستفّز ا-حاسيس ويدعو إلى تشريك التجربة الفردّية

. بتةمفاھيما موازية لما ھو في الحقيقة حيث يخلق إضافة للعالم، أما العلم فيبحث في قوانين وحقائق ثا

إن البحث في نقاط اBختAف بين العلم والفن كثيرة نختزلھا في في أن العلم يقف عند الحّجة الدامغة 

  . كما أنه يشير إلى ا-شياء بمسمياتھا بينما B يعترف الفن بوجھة نظر ثابتة

Aت الفن في ظل مدارس الفنون والحرف في سياق فكري يجمع بين الفكرة تنضوي مشك

بحيث يكون ا>طار التدريسي مجاB لتAقي المعارف التي تحكمھا الفوارق من حيث  .والُممارسة

تندمج كل ھذه الرؤى ضمن نفس ا-ھداف . ا-دوات المعرفّية، ومن حيث الرؤية واللّغة والخطاب

 إذ، تتّحدد أساليب التعليم في ھذا الّسياق. والغايات من أجل دفع الطاقة الخAقة الكامنة لدى الطAب

المعرفي المدمج في شكل ُجملة من المقاربات النظرّية التطبيقّية التي تھدف إلى فتح أفق اBبتكار الفّني 

وھنا يتجلّى لنا الدور . الذي من شأنه أن يفيد في مجال الّصناعات المرتبطة بصفة مباشرة بمجال الفنون

تنسجم المعارف القائمة على الدقّة الكبير لملكة ا>بداع في تقريبھا لھذه ا-نساق المتضاّدة بحيث 

  .  الرياضّية وعلى والولوج إلى الحقائق الكامنة في عمق الفكرة مع المعارف الحسّية الحركّية

                                                           
القاھرة، مكتبة النھضة المصريّة، طبعة أولى  مسعد القاضي،سعد المنصوري و. ، ترجمة دالفنون التشكيليّة وكيف نتذّوقھابرنارد مايرز، )  1
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كانت انعكاسات العلم على الفن منذ الّثورة الصناعية أكثر تسارعا وكان لھا أثرھا على الرؤى 

ر الفنّية المختلفة منذ المنظور ا>قليدي في الرسم ويمكن ا>قرار بدور العلم كمحّدد للعصو. الجمالّية

كما أن التأثير قد انتقل من البعد الفكري الّصوري المحض إلى اندماج . ا>غريقي واليوناني إلى يومنا

أخذت مكّونات الفن والعلم في التحايث عبر . كل من مخرجات الفن والعلم في نظام تعبيري موّحد

الوقت الراھن إلى حد اBندماج لدرجة يصعب فيھا تصنيف المنجز  مختلف حقب التاريخ لتصل في

وًترّكز ھذا الجدل منذ انغماس نظرّيات الفن في النظم التكنولوجّية بمختلف . علمّيا كان أو جمالّيا

B زال . أنواعھا صناعّية ورقمّية والتي كانت سببا في تحّوBت جوھرّية غيرت مفاھيمنا حول الفن

كتشافات الجديدة التي لم يعد ھناك أي عائق في احتوائھا منذ المنعرج الكبير بظھور اB التغيير قائما

وبذلك فإن الجدل Bزال قائما حول مصير الفن في . الذي أحدثه رواد الدادا في القناعات المتعلقة بالفن

  . ظل ھذا اBنفتاح المتواصل على مبتكرات العلم واكتشافاته

. تركا يجمع بين حقلين معرفيين في شدة التناقض أ* وھما العلم والفنتمثل الصناعة مجا* مش  

كثيرا ما يلوح بفكر الغالبيّة أن الّصناعة تعد تجليّا مباشرا للعلم وتطبيقا مباشرا لنظريّاته لكن السياق 

صات حيث تُبيِّن تخصّ . الجديد الذي باتت تنبع فيه مبتكرات الّصناعة * يمكننا أن نربطه فقط بالعلم

عديدة في مجال التعليم الجامعي ومؤسسات التكوين الموازية للجامعة مدى الترابط بين النظريّات 

يعتبر ھذا التجانس والتكامل غير جديد على الفن حيث *ح ھاجس الجمع بينھما جليّا . الجمالية والعلميّة

ي الشامل، ثم مع تجربة الكتشن منذ عصر النھضة وتعّزز منذ محاولة فاغنر لتحقيق ما يسّمى بالعمل الفن

كما . في أمريكا في بداية الثمانينيّات تزامنا مع عصر الثورة التكنولوجيّة في الستينيّات والسبعينيّات

كانت مدرسة الباوھاوس من ا�كاديميّات التي سعت إلى الجمع بين مختلف ا�نماط الفنيّة مستفيدة من 

إذ، كان لھذه المدرسة أثر كبير في التصميم في . ة القرن العشرينالتقّدم الحاصل في مجال العلم في بداي

مجال العمارة والديكور والتصميم الخطي والموضة، وتعتبر انجازاتھا نقلة في تاريخ الفن وتعبيرا عن 

كما كانت مجا* تقاربت فيه منظورات العلم مع الفن في سياق ممارسات . نقل مباشر لمستحدثات العلم

  .  الطابع الحرفي الّصناعي مع رؤى فنيّة راھنت على التحديث ومواكبة تطّورات العصراختلط فيھا 

إن موضوع الفنون والحرف يحيلنا بالضرورة إلى مجال يجمع بين صفتي الجمال وا[داء 

تنتقل بنا ھذه الصفة المزدوجة إلى مسألة التحايث بين كل من العلم والفن في مجال الصناعات . النّفعي

إن ما بعد الحداثة ھي المرحلة الحاليّة من . يّة التي تمثل بدورھا شك@ من أشكال التداخل بينھماالحرف

الثقافة الرأسماليّة بأشكالھا الجماليّة وأساليبھا الفنيّة المميّزة، وكذلك الطرائق النظريّة التي طّورت من 
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@بس والغذاء وبرامج التلفزيزن أجل فھمھا، وقد تجلّت مظاھر العولمة في جوانب كثيرة ترتبط بالم

وأف@م السينما وألعاب ا�طفال ومسلس@تھم ومدارس الفن التشكيلي وطرز ا�زياء وأساليب الغناء، 

يتحدد نوع ھذه الع@قة بدرجة غلبة كل من المجالين  1.وغير ذلك مما ذكرناه ونذكره في ھذا الكتاب

قد يستنقص البعض من قيمة الفن إذا ما تجلّت فيه . اللذان ھما انعكاس لمنھجين مختلفين في التفكير

المناحي الوظيفيّة وقد يكون ھو ذاته موقف الصنّاع اللذين يستنكرون تلقائيّة الحركة وعشوائيّة الّشكل 

كما يرى البعض ا[خر با�ھمية البالغة التي تكمن في الع@قة بين الفن . التعبيري في مبتكراتھم

وفي حقيقة ا�مر تتخطى المسألة ھذه ا*خت@فات . ان محفزان الواحد منھما ل�خروالّصناعة اللذان يعدّ 

كما يتعدى الموقف مسألة الحكم . الشكليّة فھي نابعة من قضيّة فكرية ھي مبحث الفكر منذ أزمنة بعيدة

باAيجاب والّسلب ليظل الموضوع محل جدل بين أنساق فكريّة شتى في الفن ومن خارجه وھي قضيّة 

  . متعلقة بالتضاد القيمي الماّدي الذي ھو مبدأ التساؤ*ت الفكريّة والفلسفية العميقة

فھذا التناقض بين . لطالما مثل ھذا التضاد محل تساؤل منذ أرسطو وأف@طون إلى يومنا ھذا

فكر المثالي والمادي كان مصدرا لكثير من النظريّات اختلفت في انحيازھا �حد الجانبين وحتى تاريخ ال

. في مساره الخطي التاريخي يعتبر محل تناقض بين المثالي والماّدي أو بين العقلي المحض والوجداني

تعتبر ا*زدواجيّة سمة من سمات التفكير ولعل ھذا راجع با�ساس للطبيعة الفيزيونوميّة الطاقيّة للعقل 

وفي حقيقة الوجود لiضطراب  وأيضا بسبب الطبيعة المحدودة للحواس والتي تحث المتأّمل في العالم

وبين ھذا . بين تسليم بممكنات الحواس وھذا أمر مدعاة للشك، وبين تجاوز لھا وھو أمر مثير للّريبة

وذاك اختلفت المواقف منذ أرسطو وأف@طون بين تعال عن العالم الحّسي باعتباره أدنى من تلك القيم 

فإذا كانت الطريقة الفلسفيّة لدى أرسطو تبني . ماديالعليا أو من خ@ل حتميّة الع@قة مع العالم ال

تصوراتھا انط@قا من الظواھر الطبيعيّة وصو* إلى الكلي ضمن نسق تصاعدي يبحث عن تعريف 

كلي، فھو العكس لدى اف@طون الذي يمثل العالم الحّسي لديه انعكاسا لعالم المثل وتمث@ ل}فكار 

  . وتطبيقاتھا في العالم الواقعي

ثنا البحث في جملة ا*خت@فات الكامنة والمحددة للنشاط ا*جرائي إن كان فنيّا أو صناعيّا إلى يح

إن الفرق بين ھذه ا�نشطة رفيع إلى درجة تستدعي تحديدا . التقّصي في جملة الم@بسات المتعلقة به

تمحور ا*لتباس حول حيث ي. للتقاطعات المعرفيّة والمفھوميّة من أجل فّك اللبس وفھم جملة إشكا*ته

مفاھيم جوھريّة أھمھا النفعيّة بحيث ينتفي التصنيف بين النفعي والجمالي في حدود ما إذا كان الجمالي 

                                                           
،الكويت، سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون وا[داب، الطبعة عصر الّصورة ا	يجابيّات والسلبيّاتشاكر عبد الحميد، . د)  1

  .383.، ص2005ا*ولى



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 212                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

كما يحيلنا الموضوع الى مفھوم آخر * يقل أھمية وھو مفھوم اAبداع . ذاته منفعة يحققھا متذوق الفن

  . البعد المنفعي للمبتكرات الحرفية وبعدھا الجماليوالذي يمثل حلقة الوصل بين الصناعة والفن أو بين 

. يرى البعض بأھميّة التضافر بين الفن والصناعة باعتباره أمرا ضروريّا لكليھما على حد سواء

فكثيرا ما تتداخل ھذه وتلك وتتعاون معا، وبخاصة في . وتشترك الفنون والتقنيات النفعيّة في أشياء كثيرة

فكما  .1ھا النافعة كالعمارة وصنع ا�ثاث والفّخار والمنسوجات والم@بس وا�وانيتلك الفنون التي يسّمون

أن الصناعة تشكل بداية الفن الذي يعّد في حاجة إلى عمليّة تقنيّة تساعد على ترسيخ رؤاه في أرض 

فقيمة الجمال تكمن أيضا في مدى تكيّف . الواقع ومنحھا مظھرا ما تستسيغه الحواس وتتفاعل معه

وھنا . لموضوع مع وظيفته أي في مدى تناغم الجانب الجمالي التصميمي للمنتج مع وظيفته الخدميّةا

تكمن القيمة الجوھرية للتصميم باعتباره الھيئة التي يتم بھا ھندسة منتج ما لتتناسب فيه الجوانب الجماليّة 

ر الّسيكولوجي للصناعة الفنيّة يختلف فحتى ا�ث. مع الوظيفة التي يؤديھا مما يجعله وسيلة للّراحة والرفاه

حسب طبيعتھا باعتبار الجانب الجمالي منھا و الوظيفي حيث تكون سببا في ا*ستمتاع بما تقّدمه من 

  . متعة جمالية كما تكون سببا في الرفاھيّة بما تقدمه من خدمة

سياسيّة أو أن  باتت نظم الفن المعاصر تنبني على منطلقات أعمق من أن تكون انعكاسا لمواقف

إن نزعة التفّرد التي سادت المجتمعات الرأسمالية مثلما كانت أثرا . تبدي تحيّزا تجاه تيّار فكري محّدد

من تأثيرات الفكر ا�مبريالي المتحّرر من قيود ا�نظمة اAقطاعية فھي عنوان اتجاه ثقافي متعّدد تتقاطع 

ومنه، بات . ت التحديث المتعاقبة بات إلزاما على الفنونولذلك فان ا*نسجام مع موجا. فيه كل الخلفيّات

حتّما وھو ما يقتضي التفكير انط@قا من حا*ت التداخل المفھومي التعايش بين الفن والّصناعة أمرا م

  . والمعرفي بين المجالين

نّه يمثل إذا انطلقنا من مسلمة وأن الفن كغيره من المجا*ت اAنتاجيّة وھذا واقع ا�مر باعتبار وأ

نشاطا غالبا ما يكون حركيّا ينتج عنه جملة من المنتجات على اخت@ف مضامينھا وأشكالھا، يمكن أن نقّر 

أن ھناك رابطا حيويّا بين كل من الفن والصناعة باعتبارھما فع@ يساھم في إنتاج شيء ما وفق ھندسة 

المنطلق يمكن أن نعتبر أن ك@ من ومن ھذا . ومراحل تجسيد تُمّكنه من أن يمنح تشكي@ ووظيفة ما

وعلى العكس من أي إنتاج فكري . الصناعة والفن شيئا واحدا يختلف اعتباره وفق الغاية التي يقّدمھا

نظري مرتبط بما ھو لفظي فإن الفن نشاط إجرائي ذو طابع تجريبي تتخذ تقنياته مساراتھا النھائيّة إثر 
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للفن تجعل من الفعل ا[دائي شيئا في المقام ا�ّول يمكن أن يتأثر فالطبيعة الحسيّة . جملة من اAختبارات

  . بالفكرة إ* أنّه با�ساس نشاط فعل إجرائي

فِك@ النمطين . تتقاطع الّصناعة والفن في تقديم ُجملة من الموضوعات كانعكاس لنشاط إنساني

عتبار أن مضامين الفن أكثر خلقا من الموضوعات يحتاج حّدا من الخبرة وتِقنيّة غير أنّنا دأبنا على ا

.  1على ممارسة الضبط وإبداعا كما ترّسخت لدينا فكرة ارتباط الّصناعة بالعمل الميكانيكي العق@ني القائم

لكن يمكن اعتبار الفن والصناعة مرحلتين من نشاط واحد تختلف طبيعته وفق مرحلة التقّدم في إنشائيّة 

فن المرحلة ا�ولى من العمليّة ا*بتكاريّة في مجال الحرف نظرا وعليه، يتخذ ال.  العمل وصيرورته

حيث يتم تصميم الشكل الذي سيتجلى به المنتج ليتم بعد ذلك تحديد . لحاجتھا الكبيرة للمعرفة الجماليّة

ونخّص بالذكر تقنية القولبة كعمليّة صناعيّة تم . جملة المراحل اAنتاجيّة التي سيتم إتباعھا *ستنساخه

فالقولبة والنحت يعتبران خير . ابتداعھا منذ أزمنة  بعيدة من أجل إعادة إنتاج منحوتات البرنز والحديد

  . دليل على ھذا التتابع في نوعيّة النشاط اAنساني من فنّي إلى صناعي

يمكن اعتماد عامل التّتابع الزمني كأسلوب للتفرقة بين الفنّي والصناعي وھذا ما ينطبق على 

إن العمليّة اAبداعيّة للفن الصناعي . التقليديّة غير أن التصميم في مناحيه الجديدة بات أكثر تعقيداالحرف 

. أو الّصناعة الفنيّة باتت أكثر تداخ@ في مناھجھا إلى درجة * يمكن فيھا الفصل بين الفنّي من الصناعي

ى وان كانت تحتكم إلى برمجيّات ففي إطار تقنيات الرقمي والتطبيقات التي ھي في تعقيد متزايد حت

حيث تتطلب ھذه التطبيقات بفضل البرامج التي . مسبقة إ* أنھا تتيح إمكانيات عديدة للتدخل اليدوي

ونذكر على سبيل المثال تقنيات التشكيل الث@ثي . ُعدِّلت وفقھا إلى معارف جماليّة وعلميّة في ذات الوقت

 الثري دي اس ماكسأو  الزاد براشلحقة ببرامج كمبيوتر مثل ا�بعاد لليزر والتي غالبا ما تكون مُ 

وغيرھا من برمجيّات في تزايد وتطّور مستمر يجتمع فيھا المنطق الرياضي مع الحس الجمالي ضمن 

  . مسار عمل موّحد ومتزامن

إن تجليّات الفن والصناعة المعاصرة يثبتان مدى الت@زم بينھما ومدى احتياج كل منھما ل�خر 

@ الّصناعة بامكاناتھا في تلبية الحاجات اليوميّة كالّراحة والّرفاه وأن تقدر على التجّرد من الطابع ف

وھو ما يجعل المستھلك أكثر إقبا* عليھا، كما أن الطابع  2غائيّة دون غايةبالـ كانط الجمالي الذي يصنّفه

دائي خصوصا وأن قسطا كبيرا من ا[ جانبهالجمالي في القطع الفنيّة الحرفية * يقدر على أن يتجّرد من 
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ناع ميو* فنيّة بإدخالھم لمسة إبداعيّة . ھذه الّصناعات قد ارتبط بالمعيش اليومي قد نجد لدى بعض الصُّ

على الحرف والّصناعات التي يمتھنونھا والعكس صحيح عندما يصل الفن إلى حد من الّسكون مع بعض 

 . فائھم باستنساخ مواضيع ليس فيھا محتوى علمي أو إبداعي يفيدممارسيه نظرا لفقدانھم الشغف واكت

رغم أن موضوع حديثنا يھتم بالفن والصناعة إ* أن مبحثنا يتركز حول الفن من منظور   

الّصناعة الحرفيّة طبقا للمناھج الدراسيّة المبرمة في إطار ا�نظمة الجديدة للتكوين في مجال الفنون 

 يقدر أن يتجّرد من كل معرفة نظريّة وھو جوھر المسألة التي نتناولھا رغم أن ا�مر *. والحرف

حيث يُحتّم . للّدرس والتي تھتم بالتقصي في طبيعة الدروس وفق النظام الجديد أو ما يعرف بنظام أمد

علينا موضوع الفُنون والحرف التّعامل مع محتوياته بمنھجين مختلفين كثيرا ما يندمجان ويحذو فيھما 

فبين المعرفة التقنيّة والمعرفة . احد حذو ا[خر وفق طبيعة الظرفيّة والمعرفة المنشود تحصيلھاالو

النظريّة بات الّرھان يكمن في خلق انسجام يفيد النمطين تارة من خ@ل تھيئة اAطار المفھومي والسياق 

المناسبة وما تھيّئه من المنھجي ال@زم لتحديد مسار الممارسة، وطورا آخر من خ@ل تحديد الظرفيّة 

كما يمكن اعتبار الخط الفاصل بين كل . أدوات وسبل يتحّدد من خ@لھا السياق المعرفي والفكري ال@زم

من الفن والصناعة أمرا نابعا من قصور تمثل كل من المفھومين اللذان يتجاوزان في حقيقتھما حدود 

قى كذلك مدة طويلة، حتى ونحن نخترع المحّركات، مازالت ماھية التقنيّة مختفية، وستب. الفكر الّراھن

إن كل ماھو جوھري، a فقط ماھية . وحيث تجد كل من التقنية ا	لكترونية وتقنية الذرة طريقھما

وعليه تندرج ھذه الثنائيّة تطبيقي نظري في . 1التقنية وحدھا، يبقى منزويا ومختفيا Bطول مّدة ممكنة

ف@سفة العصر وھو الجدليّة القائمة بين المفھوم اAجرائي والمفھوم سياق بحث مثّل أحد أھم شواغل 

وعليه، باتت قدرة النظريّة على استيعاب تحو*ت الممارسة شاغ@ مھما . النظري ومدى اAنسجام بينھما

  . للفكر الجمالي الّراھن وموضوعا جوھريّا للبحث

ف ملزمة باتخاذ سياقاتھا المعرفيّة بين الجمال والنفع تكون مواضيع العمل في الفنون والحر  

وقد *حت منذ التاسع عشر والعشرين  فكرة البحث .  وا*نشائية المناسبة وفق ما تمليه ظرفية الممارسة

حيث أخفقت في البداية محاولة الحصول على منتجات ذات أشكال جميلة عندما . في جماليّة الصناعة

ومنذ القرن التاسع عشر . جات الصناعيّة الجماھيريّةحاول البعض إضفاء صبغة جماليّة على المنت

حيث ترّكزت البحوث . ظھرت ا�فكار متعاقبة حول العمل على البعدين الوظيفي والجمالي في الصناعة

تدّعم أمر . حول تطوير الّسبل اAنشائية التي وصلت بفضلھا كثير من التصاميم إلى ماھي عليه اليوم

                                                           
لبنان، المركز الثقافي العربي، الطبعة  - ، ترجمة محمد سبي@ وعبد الھادي مفتاح، بيروتالوجود-الحقيقة- قنيةالتمارتن ھيدغر، )  1

  . 66.، ص2010ا�ولى
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عة مع الثورة العلميّة التكنولوجية التي ساعدت على التوغل أكثر في أساليب القيمة الجماليّة في الصنا

نتاج اA كان ذلك سببا في بداية مرحلة جديدة في. التصميم الصناعي الملحق با[لة والبرنامج الحاسوبي

 الشمولي الذي يقوم على إدماج القيمة الجماليّة مع الوظيفية بحيث يكون الجانب اAبداعي للتصميم

  . نشائية للمنتج الصناعي * مسقطا عليهة اAمنسجما عضويا مع العمليّ 

رغم ما تشكله ا[لة من مخاطر على مجال ا*بداع عند حلولھا مكان الذات اAنسانيّة المبدعة إ*   

وتعّد ھذه . أن جملة التحّو*ت التي شھدھا العصر قد تحثنا إلى إعادة النظر في مفاھيمنا حول الفن

حيث تناول بعض رواد المدرسة النقديّة . ة من مشاغل الفكر للقرن العشرين والحادي والعشرينالقضيّ 

الذي كان من المتفطنين لموضوع أزمة الفن في  1التر بنيامينلفرانكفورت ھذا الموضوع وابرزھم و

ضوع فن غير أن مو. عصر اAستنساخ ا[لي والذي يعتبر أن التكنولوجيا قد افقدته ھالته او قداسته

وعليه . التصميم يعد موضوعا محتّما طالما أنه ارتبط بالبحث عن البعد الجمالي في ا�غراض اليوميّة

  . فإننا * نقدر إ* أن ندرس اAبداع في فن التصميم من جھة الصناعة * من جھة الفن

  : على سبيل الخاتمة

وقد يتّخذ العلم فيه النّصيب الكبير  مما * شك فيه أن الفن شيء ينفتح على اAنسان في كّل جوانبه

فالعق@ني والوجداني جانبان . ومع ذلك فإن ھذا قد * ينفي الوازع الغريزي والوجداني في اAنسان

وعليه فإن الحّس الفني والدقّة العلميّة يعتبران جانبان تتكامل . أساسيّان في اAنسان * ينتفيان إ* بانتفائه

لي في فھم العلم والتعايش معه وأساس للّروح اAبداعيّة قد تتجلى فيھما فيھما الرؤى ضمن مسار جد

ونذكر في ھذا . الواحدة على حساب ا�خرى وفق الظرفية والسياقات الثقافية التي يتعايش معھا الفرد

 الّصدد المفارقة القائمة بين الشعوب النامية والّشعوب المتقدمة حيث تتجلى الطبيعة الفنيّة أو الّروح

مھيمنة على الطبيعة العلمية أو الّروح ا�بولونيّة  مولد التراجيدياالديونيزيّة حسب مقاربة نيتشه في كتابه 

فكثيرا ماتكون الّشعوب الفوضوية ميّالة للفن كطريقة في . والتي ھي انعكاس للحكمة والجمال والوضوح

فية ولعل ذلك راجع لغياب اAمكانيات التعايش مع العالم أكثر منه العلم بمقاييسه العميقة وا*ستكشا

وھذا ما ينطبق على أماكن في الشعوب المتقّدمة ذاتھا . اللوجستيّة والقرارات السياديّة الكافية لتحقيق ذلك

والتي كثيرا ما تشھد اخت@طا بين أجناس مختلفة يحثّھا عدم اندماجھا في النسيج اAجتماعي للبلدان التي 

                                                           
اع@نا صارخا لمرحلة ما بعد الحداثة، فقد نظّر لمقولة العبق " العمل الفنّي في عصر اaستنساخ التقني"يمكن اعتبار كتاب والتر بنيامين)  1

Auraوخرج ي العمل الفنّي معتقدا بأن البعد الشعائري ھو الذي يؤسس ھذا العبق، وبما ان ا*ستنساخ التقني قد أفرغ العمل الفنّي من ھذه الشحنة ف
شقرون، نزار . د ".عن الطقوسيّة التي *زمته طيلة قرون قبل ظھور الصورة الفوتوغرافيّة ومن بعدھا السينما والتلفزيزن، فإنّه خال من ا�صالة

  .22.، ص2013، دار محمد علي للنشر، الطبعة ا�ولى رھانات الفن الغربي المعاصر
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أنماط معيشيّة ھامشيّة كثيرا ما يبرز فيھا الطابع الفنّي والتعبيري طاغيا على  ھاجروا إليھا الى اتباع

  . العلمي

تنبني دراسة الفنون على مسلمة مفادھا أن الفن يرتبط باAنسان ارتباطا عضويّا وانعكاس له في 

عور ونَظٌم فالفن نشاط ي@زم اAنسان بما أنه تصّور ومھارة وخلق لمبتكرات وصياغة للش. شتّى أبعاده

يقدر الفن على أن يستبغ بصفات العلم كما أن العلم * يخلو من الحس . لمواقف ورؤى تجاه الذات والعالم

اAبداعي ومن صلب ھذه المفارقة تتجلى لنا إظھارات الفن وما باتت تتحلى به نظم الفن الجديدة من 

باتت . ّسعت أفق النظرة وا[داء فيهصفات في إطار انفتاحھا على التكنولوجيا التي شحنته بمضامين و

مناھج الفن مجبرة على مسايرة التحّو*ت وا*ستفادة من كل ما يحيط باAنسان واستساغته ضمن رؤى 

كما حضي  الفن بوظائف أخرى . تعبيريّة مستجّدة تت@ئم مع تغيّرات الذوق ومع تحّو*ت الفكر والثقافة

خي لتنسجم محتوياته أكثر مع الرؤى التي استحدثھا العلم غير تلك التي انحصرت في الديني والتاري

وبغض النّظر عن المواقف المؤيدة أو الّداحضة لتاثيرات التكنولوجيا وعصر . باستكشافاته المتعاقبة

العولمة على الثقافة فإن التأثير حاصل * محالة وإن كان ھذا ينِّم عن شيء فھو لحالة من تمثل جديد 

  . بالعالمللذات في ع@قتھا 

فإنّه ما من ضرورة  -ومن وجھة نظر أخرى وھي التي اتبعھا ثُلة من فنّاني ما بعد الحداثة

Aلصاق صفة الفن بالمنتج الّصناعي طالما أن فكرة اتباع ا�نموذج حاصلة والحال أن من رھانات الفن 

تجاھات فنيّة مثل الفن غير أنه ومنذ الستينيات ظھرت ا. ا[لي عليه-الھروب من آثار الفكر التقنوي

البصري والفن السيبراني وغيرھا من ممارسات آثرت الولوج في عالم التكنولوجيا واستنباط أفكارھا من 

ن ذلك بسبب يقين البعض بأن * مناص من حالة الترابط بين كل من الفن والصناعة �ن الفن كا. نظمه

في الفن ما إن لم يكن الفنّان متمكنا من خبرة كما * تجديد . في حقيقة ا�مر صناعة في أسمى ُصورھا

  .تقنيّة تسمح له بتطويع الملموس بما يتماشى مع جوھر الفكرة التي يشتغل عليھا

أو لعل . كما أن كثيرا من الّصناعات باتت تراھن على أن تضاھي الفن في كثير من الجوانب

وھو ما نراه في . ون تجاوبا مع احتياج معيشيالدافع ا�ّول *بتكارھا يكون استجابة لذوق فنّي قبل أن يك

، موندريانعديد التصاميم التي استنبطت أفكارھا من أعمال عديد الفنانين التجريدييّن وابرزھم 

ديدا على أن يظھر الطابع الفنّي في القطع المصّممة في ا�ثاث أو بات الحرص ش.  وغيرھمابرانكوزي 

وأن جزءا كبيرا منھا يُستعمل فقط للتزويق مثل ا�واني الخزفيّة ا�واني أكثر منه ا[دائي * سيّما 

  .        وتصميم الخشب  وھي بذلك أبعدت تماما عن أي قيمة نفعيّة وظيفية
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  : إن تقصي موضوع ع@قة الفن بالصناعة يخلُص بنا إلى جملة من النتائج نذكرھا على التّوالي

ي مسألة عضويّة تنبع من اAنسان بطبيعته المزدوجة تعّد الع@قة بين كل من الفن والصناعة ھ -

  .وجداني وك@ھما وجه مكمل ل�خر-عقلي

فن بما يحّدُد طبيعة الّصناعة بين مختلف المجتمعات ويرجع ھذا ا�مر إلى -تختلف الع@قة علم -

مة نظرا حيث تتقارب نظم الفن والصناعة لدى الشعوب المتقد. الواقع ا*قتصادي والثقافي للمجتمعات

  . لوفرة اAمكانات الماديّة وللقدرة على تحقيق المشاريع ذات الكلفة العالية

الفن ھو صناعة في أحسن صورھا وأحيانا يكون أمر تعميم الفكرة ھو الفيصل بين أن تكون  -

  . القطعة المبتكرة منجزا فنيّا أو آداتيّا

كانت مرتبطة بتصميم المنجز ارتباطا * تتعارض القيمة الجماليّة مع الصناعيّة خصوصا إذا  -

  . عضويّا بحيث تكون من صلب العمل وطبيعته وخواّصه

أحيانا يمكن للمنجز أن يحضى بقيمة جماليّة إ* أنّھا تقتصر فقط على الجانب التصميمي و* -

وھو ما ترقى إلى أن تكون من مرتبة ا�عمال الفنيّة التي توّجه خطابھا بعمق نحو العواطف اAنسانيّة 

وبذلك يكون التصميم قد اقتصر مظھره . اتّبعه كثير من الفنّانين من خ@ل تحفيز الفكر بأسلوب ضمني

  . على الجمال في محضيّته كقيمة خالصة

الصناعة ھي مبدأ الفن و* فن دون تقنية غير أن الفاصل بين الفن والصناعة قائم * محالة  -

الحيّز الزمني الفاصل بين اAستكشاف ا�ّول كعمليّة للتعبير من  وربما لفارق بين العمليّتين يحّددھما

جھة، واتّصاله بنمط العيش وفق حاجة تبتدعھا المجتمعات إضافة للغاية العاطفيّة الوجدانيّة من جھة 

  .أخرى

إّن الجدليّة القائمة بين كل من الّصناعة والفن ھي سّر تطّورھما على حد السواء باعتبارھما  -

وكما يقدر ھذا التعايش الجدلي بينھما على تقديم رؤى جماليّة ضمن البيئة . مختلفان �صل واحدوجھان 

ا[دائية المحيطة باAنسان فھو يزّود الفن بتقنيات مستجّدة تقدر على منحه رؤى وممكنات كانت تعتبر 

ين كل من الفن ل اAشكال القائم بظوفي إطار ع@قة الشد ھذه سي. في مراحل سابقة مستحيلة عليه

 . والّصناعة محركا حيويّا لكليھما في نطاق تتنامى فيه نظم الفن بُمخرجات العلم والعكس صحيح
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  :في تكوين الممثل اBكاديمي في تونس" جاك لو كوك"أثر بيداغوجيا 

tفاقحدود التجربة وا.  

  .المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف أنموذجا

         

  1حسام المسعدي                                                                                                                 

I.  بيداغوجيا جاك لو كوك في تكوين الممثل 

تطرح المداخلة سؤا* أساسيا يتمثل في أثر المنظومة البيداغوجية لجاك لو كوك في التكوين ا�كاديمي 

المسار المتبع في للممثل في تونس؟ وھو ما يدفعنا نحو طرح أسئلة أخرى تتعلق بطبيعة ھذا المنھج و

عملية التكوين، على ماذا يقوم المنھج البيداغوجي لجاك لو كوك؟ وماھي خصوصياته؟ وما أھدافه؟ 

وماھي حدود ھذه المنظومة البيداغوجية؟ ھل نحن إزاء منھج صارم ودقيق * يمكن المساس به أم أننا 

لقدرات الجسدية والحسية والنفسية أمام منھج منفتح ومتعدد؟ ھل ھو منھج قادر على خلق ممثل له من ا

ما يسمح له بالقيام بفعل التمثيل، ھذا الفعل الذي يتجاوز الممكن في التمثيل نفسه ليصل إلى مناطق 

أخرى؟ كيف تمت ا*ستفادة من ھذه المنظومة البيداغوجية في عملية التكوين ا�كاديمي للممثل في 

ت حضورھا في نوعية العروض المسرحية خاصة تونس؟ إذا كانت ھناك أزمة ممارسة مسرحية وجد

في السنوات ا�خيرة، فھل يمكن اعتبار التكوين ا�كاديمي جزء من أزمة المسرح خاصة فيما يتعلق 

بجودة اAنتاج ونوعيته؟ ھل ضربت ا�زمة مفاصل التكوين أيضا؟ وھو ما يطرح علينا سؤا* يتعلق 

الممثل؟ ھل يكمن دورھا في خلق ممثل قادر على بدور المؤسسات الجامعية المختصة في تكوين 

الدخول في عوالم التمثيل واAبداع أم أن أھدافھا تتمثل في خلق مشروع ممثل يتقاطع تكوينه ا�كاديمي 

مع التكوين الميداني المرتبط بالممارسة المسرحية بشكل عام؟ ھل يقتصر دورھا على تكوين أساتذة 

ة بالمسرح ضمن منظومة تربوية شاملة تتقاطع فيھا مادة التربية مھمتھم ا�ولى ھو تربية الناشئ

المسرحية مع مواد أخرى؟ إذا كانت اAجابة ھو خلق ممثلين فھل بالضرورة علينا السير في ھذا المسار 

ونفس السؤال نطرحه عندما يتعلق ا�مر بمسألة تكوين وتحضير أساتذة ل@لتحاق بالمدارس اAعدادية 

نوية؟ ما أساس التكوين داخل ھذه الجامعات؟ أين يكمن دورھا في الوقت الذي صار فيه والمعاھد الثا

أبناؤھا مسؤولين عن إنتاج الرداءة والبذاءة وتزييف الوعي وتدجينه في المنابر اAع@مية؟ ھل تخلت 

ھم الجامعة عن حراسة الھشاشة التي تسكن العالم؟ ھل يتم تكوين الطلبة لمدة ث@ث سنوات لتحضير

                                                           
  . ، اختصاص مسرح وفنون العرض، جامعة تونس، المعھد العالي للفن المسرحي بتونس)سنة ثانية(باحث دكتوراه في العلوم الثقافية  1
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للدخول في صلب الممارسة المسرحية بوصفھم ممثلين فقط أم وفقا *ختصاصات يخترھا الطلبة أثناء 

/ نقاد/ كتاب/ مرحلة التكوين بمعنى أن تصبح المعاھد المختصة في التكوين المسرحي تنتج لنا ممثلين

سيا يتعلق سينوغراف وتقنيين في اAضاءة والديكور؟ وھو ما يطرح علينا سؤا* أسا/ مخرجين

با�ھداف الكبرى لمنھج جاك لو كوك وكيف تمت ا*ستفادة منھا في عملية التكوين ا�كاديمي في تونس؟ 

ھل تم التركيز على الشكل في عملية التكوين أم على المضامين العميقة؟ ھل لدينا نفس الشروط الفكرية 

ات البيداغوجية في تكوين الممثلين؟ والمعرفية التي توجد في الغرب حتى نأخذ منھم المناھج والمنظوم

كيف يمكن تشكيل منظومة بيداغوجية خاصة بتكوين الممثل في تونس؟ ھل مازال الرھان قائما على 

الممثل في الوقت الذي نعيش فيه على وقع التطورات التكنولوجية والتقنية؟ ھل علينا التسلح بالثقافي 

ين على تكوين ممثل قادر على استيعاب المناھج الغربية كأخر وأول ا�سلحة التي تحمينا وتجعلنا قادر

فاقدا لخصوصيته؟ ھل مازال الرھان ) الممثل(في التكوين والممارسة دون الغوص فيھا بشكل يجعله 

  قائما في التجارب المسرحية على البحث في خصوصيات الممثلين وھويتھم العميقة؟ 

ي مبحثا مفصليا ونقطة مھمة ومؤثرة في مسار وخط تعد تجربة جاك لو كوك في مجال التكوين المسرح

علمي وذلك ضمن بيداغوجيا لھا أھداف وغايات واضحة وھو ما يؤكد / تكوين الممثل بشكل منھجي

على أن ھذه التجربة قد طرحت أسئلة عميقة تتعلق أساسا بمھمة الممثل داخل العملية المسرحية وكيف 

ردود أفعال عضوية وحية نابعة من الشعرية التي تسكن طيات يمكن تربية الجسد على القيام بأفعال و

ا�جساد؟ وبالتالي فھو يرغب في اAجابة عن سؤال إعادة خلق الجسد من جديد وفقا لشروط مختلفة؟ 

بھذا المعنى ينزل علينا الممثل بوصفه نصا جديدا مختلفا عن النصوص ا�خرى التي تتعلق بالمؤلف 

ھذه اAشكاليات لب وجوھر النقاش الذي طرحه جاك لو كوك في مدرسته والمتفرج والمخرج، وتمثل 

والتي كانت نتيجة حتمية لتجربته الطويلة في البحث والتنقيب عن  1956التي أسسھا في فرنسا سنة 

ماھية المسرح وماھية التمثيل والتي بدأت في فرنسا مع فرقة مسرحية في منطقة غرونوبل، والتي 

كوك كمعد بدني لفريق العمل اثناء التمرينات وھو أمر طبيعي باعتبار أن جاك لو اشتغل فيھا جاك لو 

كوك قادم إلى المسرح من ميدان الرياضة، وبالتالي فقد تحول الفعل من حديقة الرياضة إلى حديقة 

لقد أخذت على عاتقي مسؤولية تدريب "المسرح وھو ما يؤكده في كتابه شعرية الجسد حيث يقول 

لم أعد أدرب الرياضيين، وإنما صرت أدرب شخصية الملك، والملكة، وشخصيات مسرحية، و. الفرقة

بحيث لم أعد أشعر أبدا بھذا . وكان التدريب عبارة عن امتداد طبيعي لدراسة الحركات الرياضية
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ليصبح وھو ما يفسر لنا تركيزه التام على مسألة الدقة في الحركة واAتقان في الفعل . 1"التحول واaنتقال

الجسد في فكر جاك لو كوك قوة اقتدار قادرة على الك@م والصمت أكثر من الك@م نفسه وھذا التحول من 

الرياضة إلى المسرح * يمكن اAمساك به و* القبض عليه وھذا عائد إلى نقاط ا*لتقاء وا*ئت@ف بين 

ضور المتجدد والمختلف �ن ھذين الحقلين خاصة في مستوى تربية الجسد وتكوينه على نوع من الح

القفزة التي يقوم بھا الرياضي أثناء التمارين ھي نفس القفزة التي يقوم بھا الممثل نحو الشخصية ونحو 

الفعل والحركة العضوية، فنحن نقفز بنفس الشكل مع اخت@ف الغايات وا�ھداف وبالتالي فالقيام بھذه 

مكن من تقوية الطاقة التي تسكنه من جھة ويجعل من الممثل التمارين أثناء عملية إعداد وتكوين الممثل ي

قادرا على الدخول في السراديب المظلمة والقاتمة حتى يكتشف الضوء في العتمة ويجعل من جسده مادة 

- تتجاوز الممكن في فعل التمثيل لتصل إلى المستحيل داخله، بھذا المنطق يمكن أن نتحدث عن الجسد

م والمنطوق ليصل إلى مسطحات أخرى * وجود فيھا إ* للطاقات الحرة النص الذي يتجاوز الك@

حاملة ل}فعال / والمتحررة من كل السلط والمنظومات التي تكبل الجسد وتجعل منه مجرد مادة ناقلة

تنشئ ا�فكار وتفتح الثنايا والثقوب ليستطيع الممثل الدخول والتحليق في  /تنتج/والمعاني * مادة تفكر 

اAبداع، وھذه السلط في عمقھا ترتبط بكل ما ھو ثقافي واجتماعي وسياسي وما غاية ھذه التمارين سماء 

والمسارات إ* تنبيه الممثل �ھمية تشذيب نفسه منھا، �ن التشذيب فقط ھو ما يجعل الشجرة قوية 

  .وشامخة ويجعل من عروقھا ضاربة في باطن ا�رض

ى الرحلة التي قام بھا جاك لو كوك إلى إيطاليا ھناك حيث اكتشف من المھم اAشارة في ھذا اAطار إل

شك@ مسرحيا جديدا وھو الكوميديا دي *رتي والتي تعتمد على ا�قنعة وما تحمله من طاقات حية يمكن 

الذي قام برفقته " أمليتوسارتوري"أن تعطي حياة لفعل التمثيل، في إيطاليا تعرف جاك لو كوك على 

، ھذا القناع الذي مثل "القناع المحايد"صنع أقنعة الكوميديا دي *رتي قبل يصمم معا  با*شتغال على

العمود الفقري الذي يتمحور حوله التكوين المسرحي في منھج جاك لو كوك الذي طبقه داخل مدرسته 

إلى  سنوات عاد جاك لو كوك 8بعد تجربته في إيطاليا التي دامت حوالي ). المدرسة العالمية للمسرح(

وبالتالي فتجربته ھي نقطة متحولة وليست ثابتة وعلينا أن ننتبه منذ  1956فرنسا ليؤسس مدرسته سنة 

البداية أننا نتحرك مع جاك لو كوك في قالب مختلف وغير ثابت * تسكنه إ* الحركة الدائمة، فمنذ 

بعد "ذا اAطار يقول عودته إلى باريس اشتغل جاك لو كوك مع جان في@ر في المسرح الشعبي وفي ھ

، من أجل تنظيم وضبط الحركات )جان فيLر(ذلك جاء دور المسرح الشعبي، الذي دعاني إليه 

                                                           
محمد سيف، منشورات مھرجان القاھرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي،  ترجمة ،)تعليم ا	بداع المسرحي(شعرية الجسد جاك لو كوك، 1

  .20، ص2019الطبعة ا�ولى 
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a تقم أبدا بعمل ): جان فيLر(ومع بداية عملي في المسرح الشعبي قالي . المسرحية في العروض

ل ا	يمائي a أقصد التمثيل ولقد فھم بسرعة مذھلة، بأنني عندما أتحدث عن التمثي! التمثيل ا	يمائي

، على مسرح )النباح وا	نسان اtلي(ثم أخرجت مسرحية غابريال كوسان . التقليدي الموجود مسبقا

، إلى التلفزيون الفرنسي )مرسيل بلوفال(وفي الفترة نفسھا، أدخلني . الكوتديان في مدينة مرسيليا

أخرجه ) الفريق اللطيف: (ا، ومسلسL بعنوانفيلما ھزليا صامت 26للقيام ببرامج للشباب وقد أنجزت 

لم يكتف جاك لو كوك بالتدريس والتكوين داخل المدرسة وإنما . 1"، مع ممثلي المدرسة)انج كاستا(

تجاوز ذلك ليقوم بإنتاج أف@م سينمائية صامتة وھو ما مثل أرضية خصبة تنامت فيھا أفكاره خاصة فيما 

ذي مثل نقطة أساسية في بحوث جاك لو كوك المسرحية وھو ما سنقوم يتعلق بالتمثيل وا�داء الصامت ال

  .بتحليله *حقا

يفيدنا ما قلناه سابقا بأن تجربة جاك لو كوك متنوعة وفريدة وثرية من حيث المسارات التي كونتھا، فكل 

مدرسة خط وكل نقطة يكتشفھا يقوم بتطويرھا والزيادة فيھا خدمة لمنھجه ومبحثه في التكوين داخل ال

وھو ما نفھمه انط@قا من تعامله مع مسألة التمثيل الصامت وا�قنعة التي طور بھا تقنيات ا*رتجال 

باAضافة إلى طريقته الذكية في إيجاد نوع من التقاطع بين ما ھو رياضي وما ھو مسرحي عبر تطويره 

ك لو كوك معلما ومربيا للحركات الرياضية وإعادة تشغيلھا في المسرح، جعلت ھذه ا�رضيات من جا

ومكونا وأستاذا استطاع أن يستقطب إلى مدرسته عددا كبيرا من الط@ب من مختلف بلدان العالم، 

فالمدرسة عبارة عن فسيفساء التقت داخلھا جملة من الثقافات في لقاء حر ومفتوح مقيمة فيما بينھا نوعا 

  .على حد تعبير فولف كريستوف 2"افةالجسد ھو حامل للتاريخ والثق"�ن  من التناسج الثقافي

تتلمذ على يد جاك لو كوك العديد من الممثلين والمخرجين الذين أثروا  في الممارسة المسرحية بشكل 

مسرح "عام في مستوى التكوين واAبداع والكتابة والنقد ولعل أھمھم أريان مونشكين التي أسست فرقة 

والذين اعتمدوا على ... م، جوفري روش، آلن كوتري، فيليب أفرون، ميشيل أزا1964سنة " الشمس

جاك لو كوك كمرجع أساسي في إبداعاتھم وتكوينھم، بھذا المنطق يعتبر جاك لو كوك في الحقل 

، التي انطلق منھا العديد من الطلبة، الذين )النقطة الثابتة(، إنه (...)أستاذا بمعنى الكلمة "المسرحي 

وا ويتربوا، منذ أربعين عاما على احترام اختLفاتھم وفقا لثقافاتھم، استطاعوا أن يتموضعوا، ويكتشف

وبالتالي فالمحرك ا�ساسي الذي يقود جاك لو كوك ھو . 3"وتاريخھم وخيالھم وامكانياتھم أو مواھبھم

                                                           
  .23، مرجع مذكور، صشعرية الجسدجاك لو كوك، 1
�ولى ، ترجمة أبى يعرب المرزوقي، إيطاليا، الدار المتوسطية للنشر ، الطبعة االتاريخ والثقافة والفلسفة: علم اBناسةكريستوف فولف، 2

  .219.، ص2009
  .14.، مرجع مذكور، صشعرية الجسدجاك لو كوك، 3
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تربية وتدريس الطلبة على قواعد منھجية وبيداغوجية صارمة وھو ما مكن من إشعاع مدرسته على 

بوصفھا فضاءا مھمته ا�ولى ھي التكوين والتأطير وذلك عبر خطة دقيقة لھا مساراتھا  الصعيد الدولي

وثناياھا الواضحة وھو ما جعل من تجربته تمثل منعرجا حاسما ومفصليا في سياق الممارسة المسرحية 

ون بشكل عام، حيث * يمكن المرور عليھا وتخطيھا عند الحديث عن تكوين الطلبة والمسار الذي يسير

فيه قصد الدخول في عوالم التمثيل الحقيقية التي * يسكنھا الجامد والثابت والنمطي والمعروف بقدر ما 

ھي مسكونة بمفاھيم الحركة والمختلف والغير معلوم وبالتالي فتكوين الطلبة يتطلب نوعا من المخاطرة 

  .وغير معروف فيه بالسير في طرق جديدة ومختلفة حتى يستطيع الطالب م@مسة ما ھو مخفي 

  التمثيل في درجة الصفر   )1

والتي حاول اAجابة عنھا عبر مشروعه  تأتي فرادة تجربة جاك لو كوك من تلك ا�سئلة التي طرحتھا

داخل المدرسة الذي كان تنبيته وأسمدته با�فكار صعبا نوعا ما باعتبار التجربة التي مر بھا جاك لو 

رحلة نحو إيطاليا وما اكتشفه ھناك ثم عودته إلى باريس وتأسيس كوك على المستوى الشخصي بدءا بال

والصعوبات التي رافقت ھذه العملية  )1956المدرسة العالمية للمسرح جاك لو كوك سنة ( المدرسة

خاصة في مستوى إيجاد فضاء م@ئم يستوعب مشروع المدرسة الكبير، باAضافة إلى تطويره �غلب 

الممارسة المسرحية وخاصة مفھوم ا*رتجال الذي يمثل قاعدة أساسية في  المفاھيم التي قامت عليھا

  .عملية التكوين في مدرسة جاك لو كوك

إن التدريس في المدرسة يجري على امتداد سنتين، ويتم من خLل اتباع نھج "يقول جاك لو كوك 

. كنيك الحركات وتحليلھاالنھج اBول، طريق اللعب، واaرتجال، وقواعدھما، والنھج الثاني، ت: مزدوج

التي يتم فيھا تحضير ) auto-coursالدروس الذاتية ( ويستكمل ھذان النھجان من خLل حصص

وھو ما يوحي بأننا أمام تسلسل ممنھج بشكل ما، فالتكوين  1"بعض العروض القصيرة من قبل الطلبة

عملية اللعب من خ@ل تقنية وفقا لجاك لو كوك يتم ضمن مستويين يتعلق كل منھما بالجسد وإيقاعه و

ا*رتجالباAضافة إلى مسألة الحركة وطريقة تحليلھا، وبالتالي فالمدرسة تسعى إلى بلورة تصور 

بيداغوجي واضح المعالم ينطلق فيه الطالب بكل طاقاته الكامنة في جسده من نقطة ما ليصل إلى نقطة 

اء وخلق ممثل مختلف له ھويته وخصوصيته أخرى مختلفة ومغايرة عن سابقتھا، والھدف من ذلك ھو بن

خلق جيل مسرحي مبدع، يحمل "التي تميزه عن باقي الممثلين �ن مھمة المدرسة وھدفھا الكبير ھو 
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وھو ما يفسر لنا تركيز جاك لو كوك على مسألة 1."لغات يكون فيھا التمثيل الجسدي للممثل حاضرا

خ@ل ا*شتغال على الحركات والشاعرية التي  الجسد ووضعه كمحور أساسي في عملية التكوين من

تسكنھا ليصل بالطالب إلى مرحلة التعبير الدرامي، فقبل الغوص في فعل التمثيل على الطالب القيام بنوع 

من التمارين التي تمكنه من تھيئة وتحضير جسده للقيام بھذه المغامرة المليئة بالقلق والخطر كمفاھيم 

بتھيجه وفي ھذا المسار يتبع الممثل خطة بيداغوجية ذات منھجية دقيقة تنشط فعل التمثيل وتقوم 

وصارمة تتنقل به بين مسطحات عدة، فالممثل الجيد ھو ذاك الذي يحول جسده في العرض إلى جسد 

محارب ومصارع وھو أيضا صاحب العقل والتفكير في الجزئيات والتفاصيل، وبالتالي فعملية التكوين 

متوازيان ومتطابقان في نفس الوقت، وھي أيضا لحظة يتجادل فيھا الفكر ھنا تتم ضمن خطان 

  .والممارسة لينتج لنا ممث@ عارفا بتقنيات المسرح تمثي@ وكتابة ونقدا

تتطلب عملية التكوين وفقا لجاك لو كوكخطة منھجية واضحة المعالم وا�ھداف ھمھا ا�ساسي ھو النبش 

حسية والوجدانية للطالب بھدف وغاية تنقية ھذا الجسد من العيوب والتحفير في القدرات الجسدية وال

وا�دران وا�وساخ التي تسكنه بفعل الثقافي وا*جتماعي والسياسي، فھذه التراكمات تمثل مع مرور 

الوقت سلطة قادرة على تكبيل الممثل وشده داخل مسطحات وقوالب جامدة * حركة فيھا و* طاقة 

الب منذ البداية يتعرض لعملية ترشيح وتصفية وتنقية، أي إعادته مثل الصفحة تسكنھاوبالتالي فالط

البيضاء التي * تقبل الجاھز والحاضر والمعروف بل تعمل في ا*تجاه العكسي تماما، فھذه العملية تجرد 

من الطالب من كل المكتسبات التي خزنت في جسده، ففي السنة ا�ولى داخل المدرسة يتم تحرير الطلبة 

اBشكال الفضولية التي a تنتمي إليھم، وتجريدھم من كل ما يمكن أن يعيقھم Bجل العثور على الحياة "

ويتوجب علينا التقليل قليL من كل ما يعرفونه، ليس لمحو معلوماتھم وإنما لخلق صفحة . مثلما ھي

كون ضروريا لنوعية بيضاء، تجعلھم مؤھلين aستقبال حوادث خارجية وإيقاظ فضول كبير لديھم، ي

والھدف من ذلك ھو تحرير أجسادھم من كل الشوائب والمعارف السابقة والمتوارثة التي 2"التمثيل

تعلمھا الجسد وخزنھا حتى أصبحت تمثل حاجزا وعائقا بين الممثل وفعل اAبداع ومن ثمة ترسيخ 

ھا تحريك أجسادھم بشكل القناعة لدى الطلبة بأن ھناك طاقة مجھولة وغير معروفة تسكنھم بإمكان

مختلف وللكشف عنھا عليھم بالقيام بفعل المجابھة والمواجھة والصدام مع ذواتھم في لحظةيختبر فيه 

  .الطالب جسده واحراجاته القصوى
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يذھب جاك لو كوك في بلورة مشروعه إلى التركيز على ث@ثة مفاھيم أساسية تمثل القالب الذي يتحرك 

ارتجال، تحليل : اقع متماسكة، وواحدة تكمل اBخرى، على امتداد السنةوھي في الو"فيه المنھج 

حركات، وا	بداع الشخصي، ھذه القواعدتتقاطع وتتكامل بشكل دائم بغية جعل الطالب في عLقة مع 

وبالتالي فھذه القواعد تمكن الطالب من إقامة نوع من الع@قة مع . 1"العالم وحركاته بشكل واسع

كلھا ... سكن العالم، فالشجر والحجر والماء والنار والھواء والتراب والجبال والرمالالحركات التي ت

عناصر موجودة في الطبيعة وكل عنصر منھا له حركته الخاصة، صمته وك@مه، وزنه وإيقاعه 

والقبض على ھذا كله وإعادة تشغيله عبر الجسد يتطلب السير في مسار محفوف بالمخاطر * شيء فيه 

جسد وھو يقاوم ويجابه الز*زل وا�عاصير منصتا في ذات الوقت للطبيعة والعالم وما يحتويه من غير ال

  .أصوات وحركات وإيقاعات في لحظة نقاء وصفاء خالصة

 اaرتجال  )2

يمثل ا*رتجال نقطة أساسية داخل مدرسة جاك لو كوك لما له من أھمية في تھيئة الطالب ليتقبل فعل 

ى مساعدته في الكشف عن قيمة ردود ا�فعال التي يقوم بھا وفي ھذا السياق يقول التمثيل باAضافة إل

كيف يمثلون ببساطة : إن اaرتجاaت اBولى تساعدني في مLحظة نوعية تمثيل الطلبة"جاك لو كوك 

جدا؟ كيف يلتزمون الصمت؟ بعضھم يعتقد أنه يعيش حالة ضغط تمنعه من الكLم، علما أنني a أمنع 

فھذه المرحلة . 2"، بل أطالبھم، بكل بساطة، بأن يلتزموا الصمت، بغية أن يفھموا ما وراء الكلماتشيئا

تجيبنا في البداية عن ماذا بعد النص؟ وماذا قبل النص؟ وماذا يمكننا أن نفعل قبل التلفظ وأي ا*تجاھات 

/ ا�فعال/ ا*نفعا*ت/ ةعلينا السير فيھا؟ فا*رتجال تقنية مفتوحة على عدة خطوط تتعلق بالذاكر

ففيھا يتم م@مسة الصمت قبل الك@م ومعرفة ما يحتويه من طاقات شعرية على الطالب تحسسھا ... الخيال

وا*شتغال عليھا حتى يفھم ما يحتويه ھذا التمثيل الصامت من نصوص وكلمات، ف@ شيء بعد النص 

ھذه المساحة غير جسد الممثل وھو  غير الصمت وھو يعم أرجاء المساحة الفارغة، و* شيء في

يتحسس ألوان وإيقاعات الصمت وھذه التمارين تجعل من جاك لو كوك نفسه يفھم تمثل الطلبة 

وتصوراتھم حول فعل التمثيل، وھذا التمثيل الصامت مھم في عملية التكوين}نه قادر على دفع الطلبة 

التمثيل والحياة اليومية من خ@ل إضفاء نوع من  نحو القيام بأفعال مدروسة ودقيقة وتجعلھم يفرقون بين

إa في "اAيقاع والفضاء والزمن وشكل لعملية ا*رتجال و* يمكن الخروج من ھذا الشكل التمثيلي 

في لحظة ما، وعندما يكون الصمت ممتلئا جدا، يتحرر الموضوع ويحل محله . الكLم أو الفعل: حالتين
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أقوم بعمل : (الحالة الثانية، الفعل. ، ولكن فقط إذا كان ذلك ضرورياحينئذ نستطيع أن نتكلم. الكLم

وبقيامھم بذلك، يتجاھلون . في البداية يريد الطلبة القيام بعمل ما بأية حالة من اBحوال). شيء ما

فأثناء 1."علما، أن التمثيل a يكتمل إa برد فعل اtخر. تماما الممثلين اtخرين الذين a يلعبون معھم

عملية ا*رتجال * يمكن للطالب أن يخرج عن ا�داء الصامت بأي حال من ا�حوال إ* للقيام برد فعل 

الجسد فعل والفعل ھو أساس الجسد، "�ن  حول معطيات خارجية سواء كان ذلك بالكلمات أو با�فعال

Lمن المھم بالنسبة  فعملية ا*رتجال جماعية وليست فردية لذلك2"فليس الجسد ممكنا دون أن يغدو فع

للطالب أن يستوعب أھمية رد الفعل في تكوين اAيقاع والحركة داخل جسده وداخل جسد المجموعة 

وذلك من أجل ھدف وغاية الوصول في مراحل قادمة نحو بناء وخلق رد فعل عضوي وحي نابع من 

خارجا من الكلي أي من الطاقات الجسدية العميقة وھي لحظة يكون فيھا الجزئي من الحركات وا�فعال 

كل رد فعل لليد يبدأ من اليد وليس من الجسد بأكمله، ھو "الجسد وفي ھذا اAطار يقولغروتوفسكي أن

ولكن لو . عبارة عن إيماءة بالفعل، ولكن ذلك ھو مزيف وھناك الكثير من الممثلين ممن يفعلون ذلك

فمفھوم 3"ي اليد فإن ذلك ھو رد فعل حيكان رد الفعل منطلقا وباستمرار من داخل الجسد ثم ينتھي ف

التمثيل في عمقه ھو مجمل ردود ا�فعال التي يقوم بھا الممثل على حوادث خارجية وذلك في شكل 

وعلى كل ھذه الردود أن تكون عضوية ونابعة من الجسد وخارجة من ... أفعال/ لعب/ أقوال/ حركات

ما ھو سطحي ومزيف وتدخل به في ثنايا اAبداع عمقه حتى تؤدي ھدفھا وتبتعد بفعل التمثيل عن كل 

  .الحقيقية

إجرائيا يقترح جاك لو كوك جملة من التمارين للوصول إلى أھدافه في ع@قة بالتمثيل الصامت وھي 

الذي يستدعي فيه الطالب الذاكرة  "غرفة الطفولة"مبنية با�ساس على تقنية ا*رتجالوأھمھا تمرين 

ذي تخزن فيه ا*نفعا*ت والحركات والصور القديمة وبالتالي فھو تمرين يدفع بوصفھا القالب الممكن ال

الطالب نحو إعادة اكتشاف غرفته الصغيرة بكل ما فيھا من تفاصيل أي فك اللثام عن الصور التي 

خزنت في الجسد والذاكرة ليستطيع من خ@لھا الطالب بناء فعل التمثيل وفي ھذا الصدد يقو جاك لو 

بكل تأكيد، إن العLقة بين ھاتين . ا نعيش في صورة حاضرة وفجأة، تأتي صورة من الماضيإنن"كوك 

بكل تأكيد، إن الذي يقو بعملية اaرتجال a بد له من التعمق في . الصورتين ھي التي تبني التمثيل

على  في ھذا التمرين يتم ا*شتغال.4"ذكرياته الخاصة، ولكن ھذه الذكريات يمكن أن تكون خيالية
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عبر تشغيل آلة الذاكرة ليتعرف الطالب على صور تظھر عليه وكأنه يشاھدھا �ول " لمفاجأة"عنصر 

مرة، ولكنھا في الحقيقة ھي صور حقيقية عاشھا في طفولته بكل تفاصيلھا، عندھا يتم إدراك وإعادة 

ذھنه، تمكن  اكتشاف الفضاء الذي ولد وتربى وترعرع فيه وذلك على شكل صور يرسمھا الطالب في

ھذه التمارين من معرفة الجزئيات والتفاصيل وأھمية التركيز عليھا خاصة في بناء الحركة فيما بعد 

  .وھي تدفع الطالب وترسخ القناعة لديه بأھمية إعادة اكتشاف جسده وتفاصيله الدقيقة

ى اaرتجاaت الموضوع النموذجي الذي يھيمن عل"بوصفه  "ا*نتظار"كما يقترح جاك لو كوك تمرين 

في الحياة . أن تكون ناظرا ومنظورا: والمحرك اBساسي للتمثيل يوجد في النظرات. الصامتة اBولى

إن . في مكتب البريد، عند طبيب اBسنان: اليومية، وفي كل مكان، ننتظر دائما مع أشخاص a نعرفھم

نبحث على . نقوم بفعل ورد فعل: ھذا اaنتظار ليس مجردا أبدا، إنه يتغذى من خLل مختلف اaتصاaت

Bن ذكريات الحياة ليست بكافية للتمثيل، . ھذا في اaرتجال، وكذلك أيضا، بمLحظتنا للحياة الواقعية

مشاھدة الناس وھم يمشون في الشارع، : وإننا بحاجة في كل لحظة للعودة إلى فھم ما ھو حيوي

يتم في ھذا التمرين إعادة تشغيل القدرات الذاتية  .1"اaنتظار في طابور اaنتظار، ومLحظة تصرفاتھم

في التعبير الدرامي من خ@ل النظرات والسلوكيات التي يقدمھا الطلبة أثناء عملية ا*رتجال، فھم دائما 

في حالة انتظار لشيء ما أي أنھم في فضاء ما وزمان ما، وعملية ا*نتظار تفرض بالضرورة وجود 

تقاطعات ونقاط التقاء كما يمكن أن نجد العكس تماما ولكن ھناك ھدف  أشخاص يمكن أن تكون بينھم

مشترك بينھم وھو البقاء في نفس المكان وانتظار شيء ما، أثناء ھذه العملية يمكن أن تحدث أشياء 

إشارة / كأن يسئل واحد منھم مث@ عن الوقت(خارجية وھي جملة من ا�فعال التي يقوم بھا الطلبة 

ھذا يحدث نوعا ...) تبادل النظرات بين فردين أو أكثر من المجموعة/ بالقدوم إليهشخص لشخص أخر 

من ردود ا�فعال في بداية ا�مر وھو ما يدفع الطالب نحو مزيد التركيز والتدقيق أثناء القيام بالفعل ورد 

قصوى التي الفعل، ويمكن أن يكون رد الفعل ھنا عبر ا�فعال أو الكلمات وھيتستعمل في الحا*ت ال

يكون فيھا الطالب غير قادر على ارتجال حركات تأخذ مكان الملفوظ أي عندما يفقد عملية التعبير 

الجسدي، في ھذا التمرين يتم ا*شتغال على مسألة اAيقاع وھي مسألة مھمة خاصة عند القيام بعملية 

لدفع بالجسد نحو فضاء اللعب دخول الطلبة إلى الفضاء المتخيل الذي ستتم وفقه عملية ا*رتجال أي ا

ومن ثمة القيام بعملية قراءة درامية للمشھد وما يمكن أن يقع فيه من أحداث، فدخول الطلبة الواحد تلو 

ا�خر * يتم بطريقة اعتباطية وغير مدروسة وإنما من خ@ل خطة مضبوطة تجعل الطالب يقرأ الزمن 

أتي اللحظة الحاسمة يقوم بالدخول إلى الفضاء، بھذا الدرامي ويتفاعل معه ومع ما يحدث أمامه وحين ت
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كأن يقول (المعنى فإن اAيقاع ھنا * يمكن اAمساك به و* القبض عليه بوصفه زمنا معروفا عند الطالب 

وإنما ھو معطى عضوي مرتبط با�حاسيس ) مث@ سأدخل إلى المشھد بعد دقيقتين أو ث@ث دقائق

تبدأ رحلة البحث ا�ولى عن إيجاد ردود أفعال عضوية وحية وحيوية  والتفاع@ت الداخلية ومن ھنا

يجب العثور على إيقاع وليس "تدخل ضمن ديناميكية التمرين ككل وھو ما يؤكده جاك لو كوك بقوله 

ھذا با	ضافة إلى أن القياس يمكن تحديده، في حين . Bن القياس ھندسيا، وا	يقاع عضويا. على قياس

يمكن أن يكون انتظارا، ويمكن أن . وا	يقاع ھو جواب لعنصر حي. عب القبض عليهأن ا	يقاع، يص

إن ا	يقاع . وإن الدخول في ا	يقاع، ھو بالضبط مثل الدخول في محرك الحياة الكبير. يكون أيضا حدثا

لھذا  وبطبيعة الحال، a أقول ھذا إلى الطلبة، Bنه سوف يمنعھم عن العمل،. في عمق اBشياء، مثل لغز

وبالتالي فمعرفة قانون اAيقاع يتطلب مشقة كبيرة من الطالب، ففي ھذه العملية .1"يجب عليھم اكتشافه

يتم وضع الجسد في حالة استنفار قصوى وذلك لغاية فھم معنى اAيقاع العام داخل الوضعية الدرامية من 

سي يسعى جاك لو كوك إلى جھة أولى و�جل فھم الطالب Aيقاع جسده من جھة ثانية وھو ھدف أسا

الوصول إليه في مرحلة التكوين ا�ولى وذلك لكي يستطيع الطالب أثناء العروض التي يقدمھا في 

جزء أول يتعلق بالعرض بشكل : المدرسة أو خارجھا أن يفھم معنى اAيقاع الذي يرتبط بجزئين أساسيين

الممثل، وھما جزءان مرتبطان  عام وجزء ثاني يتعلق بمستوى بناء الشخصية وتبنيھا من طرف

ببعضھما البعض بشكل عضوي �ن نزول مستوى اAيقاع داخل العرضھو نتيجة قطعية لوجود تذبذب 

ما في مستوى تبني الشخصية وخطابھا، فعلى قدر ما يكون الممثل متحكما في إيقاعه الشخصي داخل 

خ@ل ھذه التمارين أن جاك لو كوك العرض على قدر ما يكون اAيقاع عاليا، ما يمكن استنتاجه من 

يعمل في مدرسته ضمن خطة منھجية مدروسة بشكل دقيق حيث تھدف ھذه التمارين إلى فھم ما يحتويه 

الصمت من نصوص وإيقاعات وحركات وبالتالي ھناك بيداغوجيا واضحة تنطلق من التمثيل الصامت 

ة وھو أداة وأسلوب استغله جاك لو كوك في كأرضية اشتغال ونقطة بداية للعمل مع الطلبة داخل المدرس

  :تكوين الممثلين وتعتبر ھذه التقنية مھمة ل@عتبارات التالية

ترسيخ القناعة لدى الطالب بأن الجسد والحركات قادرة على تعويض النصوص وبالتالي علينا  -

 .أن نصمت قبل أن نتكلم

ي تسكن أجسادھم والتي عليھم أن دفع الطلبة نحو أھمية فھم الطاقات المختلفة والعميقة الت -

 .يكتشفوھا ومن ثمة القيام بإعادة تشغيلھا من جديد
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تحسيس الطالب بأھمية م@مسة كيفيات إنتاج رد فعل عضوي وحي من خ@ل فھم طبيعة  -

  .الحركة ومنابعھا

خلق فرصة تمكن الطالب من ضبط وفھم إيقاعه الداخلي والعمل على تطويره في كل مرة عبر  -

 .عادة اكتشاف للجسد والحواسعملية إ

وذلك من خ@ل تقنية ا*رتجال  "القناع المحايد"في مرحلة موالية يتم ا*شتغال في المدرسة على مادة 

عبر القناع الذي يمثل نقطة مفصلية في تجربة التكوين المسرحي عند جاك لو كوك فھو مرحلة أساسية 

و الحالة الحيادية وفي ھذا اAطار يعرف جاك لو على الطالب أن يمر بھا وذلك لغاية الوصول به نح

إن القناع الحيادي مادة خاصة، وھو وجه، يقال عنه حيادي في توازن، "كوك القناع المحايد بقوله 

إن ھذا القناع بمجرد ما نضعه على الوجه يجب أن يخدم حساسية . ويقترح إحساسا جسديا للھدوء

والمقصود به أنه قناع . لكل ما يحيط بنا، من غير صراع داخلي الحالة الحيادية قبل الفعل، وحالة تقبل

مرجعي، قناع أساسي، ويعتبر ركيزة لجميع اBقنعة، تحت كل اBقنعة، سواء كانت أقنعة تعبيرية أو 

عندما يشعر الطالب بھذه الحالة الحيادية، . أقنعة الكوميديا دي aرتي، يوجد قناع يمثل جميع اBقنعة

. 1"البداية مؤھL، مثل الصفحة البيضاء التي فوقھا يمكن تدوين الكتابة الدرامية يصبح جسده منذ

فالقناع المحايد ھو النقطة صفر لعملية التمثيل، حيث * وجود لھذا الفعل دون المرور بھذه التجربة التي 

بھا الطالب تعتبر صعبة نوعا ما بالنظر إلى الحا*ت والمشاعر وا�حاسيس ونوعية الكتابة التي يمر 

أثناء عملية ا*رتجال، فھو يخلق عنده بصيرة مختلفة تجعله دائما في حالة رغبة في ا*كتشاف والتعرف 

والفھم والتدقيق في كل الجزئيات والتفاصيل التي تحيط به وتسكن الفضاء الذي يسكنه وبالتالي فاللعب 

يطل على مدارات الرعب في القصيدة، بالقناع أشبه بلحظة المكاشفة الشعرية التي تأتي للشاعر وھو 

فالقناع المحايد ھو مادة تھدف إلى تنقية جسد الممثل من الشوائب التي تسكنه لتجعل منه صفحة بيضاء 

يمكن كتابة أي شيء فوقھا وھذا يتطلب جھدا كبيرا وطاقة حية، فالممثل مثل القناع المحايد الذي تنطلق 

نقطة ارتكاز ونقطة البداية في عملية التمثيل والكتابة، وھو ما منه كل ا�قنعة ا�خرى وبالتالي فھو 

يحاول جاك لو كوك العمل عليه عبر دفع الطلبة دائما نحو إيجاد نقطة انط@ق ثابتة تسمح �جسادھم 

بالقيام بعملية ا*ختراق، أي فتح الباب أما الجسد للبروز من خ@ل كشف الممثل عن قدراته في تصور 

مثيل الحقيقي، وبالتالي مثلما يمثل القناع المحايد كل ا�قنعة ا�خرى يمثل جسد الممثل وتمثل فعل الت

نقطة ا*نط@ق نحو كل أشكال ا�داء والتمثيل سواء التي تعتمد الحركة والفعل كمنھج أو تلك التي تتشيع 

ك لو كوك للنص على حساب المفردات ا�خرى التي تشكل العرض المسرحي، في ھذا اAطار يؤكد جا
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على عملية التطوير والبناء التي يخلقھا القناع المحايد وكيفية استخدامه أثناء لحظات ا*رتجال، فالقناع 

ويضعه في حالة اكتشاف، . يطور بشكل جوھري حضور الممثل في الفضاء الذي يحيطه"المحايد 

ر، ويلمس أشياء أساسية، إنه يسمح له بأن ينظر، ويسمع، ويشع. وانفتاح، ويجعله مھيئًا لLستقبال

إننا ندخل في القناع الحيادي مثلما ندخل في الشخصية، مع اaختLف، بأن ھنا a . بطراوتھا اBولى

إن الشخصية تمتلك صراعات، قصة، ماضي، محتوى،  .توجد شخصية، وإنما إنسان عامي حيادي

إنه يتحرك بشكل صحيح، . في حين أن القناع الحيادي في حالة توازن، واقتصاد حركي. ورغبات

وبالتالي فالقناع المحايد ھو تقنية أساسية على الطالب ا*شتغال بھا ووفقھا .1"مقتصدا في حركاته وأفعاله

في السنة ا�ولى كي يستطيع الولوج نحو الحالة الحيادية التي يكون فيھا الجسد منطلقا في عملية الكتابة 

ك لو كوك مراحل متنوعة ومترابطة على الطالب المرور والتعبير الحركي وفي ھذا المغامرةيضع جا

  :بھا، ويمكن تلخيص ھذا المسار كالتالي

وفيھا يتم تحسس وتلمس القناع المحايد " اليقظة"يسميھا جاك لو كوك مرحلة :المرحلة اBولى •

من طرف الطلبة، وھي مرحلة تعرف أولية على خصوصيات القناع بوصفه طاقة قادرة على 

 .د والحواسايقاظ الجس

حيث يقوم جاك لو كوك بجملة من التمارين التي  "الرحلة ا*بتدائية"وھي : المرحلة الثانية •

تستھدف قدرات الطلبة الجسدية والحركية من خ@ل اقتراح فضاء الطبيعة وا*شتغال عليه ثم 

اءات المرور نحو فضاء المدينة للكشف عن التفاصيل والجزئيات الصغيرة التي تكون ھذه الفض

 ...).الھدوء، الھيجان، الثورة(ويتم العمل ھنا ضمن حا*ت مختلفة ومتناقضة 

والتي يتم فيھا ا*شتغال حول عناصر  "التماثل مع الطبيعة"وھي مرحلة : المرحلة الثالثة •

وذلك لغاية البحث عن الديناميكية التي تسكن ھذه ) الماء، الھواء، النار، التراب(الطبيعة 

الھدوء، الھيجان، القوة، التوازن، (لكشف عن خصوصية كل عنصر منھا العناصر عبر ا

 . من خ@ل ارتجال مكونات الطبيعة في حا*ت وأشكال مختلفة...) الص@بة

والتي يتم فيھا استغ@ل ما تم الوصول إليه في المرحلة " التحول"وھي مرحلة : المرحلة الرابعة •

المرة يتم وضع عناصر الطبيعة داخل وضعيات  الثالثة عبر إعادة تشغيله دراميا، في ھذه

درامية محددة يتم ا*شتغال عليھا، فالرياح لھا قوة والنار قادرة على التھام الجميع وا�رض 
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تستطيع ابت@عنا والماء له سحره الخاص عندما يكون ھادئا، في ھذا اAطار يضع جاك لو كوك 

 .العناصرجملة من التمارين التي تعطي بعدا دراميا لھذه 

تمثل ھذه المراحل رحلة ومغامرة يقوم بھا الطالبليصل إلى مرحلة الحيادية ومنھا ينطلق نحو عوالم 

التمثيل التي يكون فيھا الجسد ھو نقطة والبداية والنھاية، وھو المنشئ للخطاب والنصوص والكلمات، 

ة با�قنعة التعبيرية ا�خرى والتي باAضافة الى ا*مكانية التي يوفرھا القناع المحايد للطالب في ع@ق

تفتح مجا* واسعا للتعبير واللعب الدرامي وتطور من انفعا*ت وأحاسيس الطالب وھذه الرحلة وخاصة 

في السنة ا�ولى من عملية التكوين داخل مدرسة جاك لو كوك لھا ھدف واضح وھو دفع الطلبة نحو 

تمارين التي تحدثنا سلفا كلھا أرضيات تھيئ للطالب القيام بم@مسة للشخصية المسرحية أي أن ھذه ال

  . منابع أولى يستقي وينھل منھا عند القيام بمواجھة الشخصية المسرحية

 تقنية الحركات )3

وسأعرضھا ھنا بشكل مستقل، . إن تقنية الحركات ھي المحور الثاني لبيداغوجيتي"يقول جاك لو كوك 

إنه يرافق اaرتجال، وا	بداع . بط ارتباطا وثيقا باللعبعلى الرغم من أنه من الناحية العملية مرت

. يتعلق اBمر في دعم وإعداد أو تمديد مختلف مكونات التعليم. الشخصي للطلبة طول حياتھم المھنية

من جھة ا	عداد البدني والصوتي، ومن جھة أخرى، : وإن تقنية الحركات تجمع ثLثة جوانب متميزة

امية، وأخيرا، إن تحليل الحركة يتحول في السنة الثانية، إلى تقنيات تطبيقية اBلعاب البھلوانية الدر

المسألة ا�ساسية التي يمكن م@حظتھا ھو أن ھناك بيداغوجيا تعتمد . 1"لمختلف اBراضي الدرامية

قواعد واضحة يشتغل عليھا جاك لو كوك، وبالتالي ھناك مسار للتكوين على كل طالب في المدرسة أن 

به حتى يستطيع الكشف عن طاقاته العميقة والبحث بشكل مختلف عند القيام بعملية التمثيل، ھذه يمر 

المنھجية تنطلق في البداية وتركز على التمثيل الصامت بكل أشكاله وخاصة القناع المحايد كما كنا 

وظيف تقنية نشرحه سابقا لتصل إلى مرحلة تحليل الحركات وفي ھذا الطريق يعتمد جاك لو كوك على ت

  .ا*رتجال لربط كل ھذه العناصر مع بعضھا البعض

يتم العمل في مرحلة تقنية الحركات وفقا لث@ث مسائل أساسية تبدأ من اAعداد الجسدي وما فيه من 

تمارين مرورا بمرحلة ا�لعاب البھلوانية الدرامية ووصو* إلى تحليل الحركة وتشريحھا، في المرحلة 

لب بالتمارين التي تساعده على القيام بفھم أولي لجسده وما يمكن أن ينتجه من حركات ا�ولى يقوم الطا

وأفعال وبالتالي فھي عملية تساعده على معرفة قدراته الجسدية من جھة وتعمل على تنبيت معاني 
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ة، للحركات التي يقوم بھا ھذا الجسد، فالحركة في المسرح تختلف جوھريا عن الحركة في الحياة اليومي

فا�ولى تخرج من جسد الممثل عضويا وبشكل حيوي، فكل حركة داخل المسرح لھا مبرراتھا وأسبابھا 

وھي * تخرج بشكل اعتباطي بل بشكل مدروس بدقة *متناھية أما الثانية فھي ميكانيكية ومعروفة 

قي، على ھذا ونمطية وھي مخزنة في الجسد عبر شبكة يتداخل فيھا الثقافي مع ا*جتماعي مع ا�خ@

ا�ساس يدفع جاك لو كوك الممثلين نحو إنتاج جملة من الحركات التي تحمل في عمقھا معنى ما وھذا 

الھدف * يصل إليه الطالب إ* عبر مرحلة أساسية تتمثل في اAعداد الجسدي والصوتي والذھني للطالب 

بل 1"مسرحية موجودة من قبلإلى بلوغ نموذج جسدي، وa على فرض أشكال "وھذه العملية * تسعى 

وھو ما يسمح له  2"على اaرتقاء إلى الحركة الدقيقة، دون مبالغة جسدية" ھي مرحلة تساعد كل طالب

بفھم كل التمفص@ت التي تشكل جسده وفھم منبع كل حركة والمحركات ا�ساسية التي أنتجتھا عبر 

تالي فھي عملية نتعرف من خ@لھا عن الكشف عن مساراتھا وثناياھا وطرقھا التي سارت فيھا وبال

الديناميكية التي تسكن الحركات وا�فعال، بھذا الشكل فالطالب في المدرسة ھو في حالة تعرف 

  .واكتشاف دائمة على جسده وطاقاته وحركاته وأفعاله

لبة من في المرحلة الثانية يشتغل جاك لو كوك على مسألة ا�لعاب البھلوانية التي تھدف إلى تمكين الط

بلوغ مستوى كبير من التعبير الدرامي عبر القيام بتمارين ھمھا ا�ساسيھو إيجاد حركات حرة، فھذه 

ا�لعاب مبنية على الشقلبة والتدحرج والقفز والقيام بأفعال اعتباطية وغير مدروسة فھي عبارة عن 

فوق صفائح تكتونية مليئة  مغامرة فيھا الكثير من المخاطرة والتشويق، فالقيام بھا يعني أنك تتحرك

بالوحشة والخطر والمغامرة والقلق و* ھدف فيھا سوى تغذية التعبيرات الدرامية للجسد عبر انتاج 

حركات بھلوانية في ظاھرھا ولكن يمكن للطالب استعمالھا وإعادة تشغيلھا من جديد عند مواجھة 

ا ما يدفع جاك لو كوك نحو مواصلة الشخصية المسرحية التي يتطلب تبنيھا الكثير من الجھد، وھذ

اBلعاب البھلوانية الدرامية طوال العامين الدراسيين وذلك بتكييفھا في السنة الثانية "تدريس 

وھو ما يوحي أننا أمام منھج متحول ومتغير، فالمواد التي يدرسھا 3"باستكشاف اBرضيات الدراماتيكية

ة على التحول والتغير، فما يفعله جاك لو كوك ھو الطلبة في المدرسة من سنة الى سنة أخرى قادر

تكييف المواد حسب الھدف والغاية التي يرغب في الوصول إليھا وبالتالي فالمنھج مفتوح على 

المقترحات ا�خرى أي أنه متحرك وغير ثابت، ولكنه في نفس الوقت ثابت على المبادئ العامة 

 .وا�ساسية لمسألة التكوين
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تحليل حركات جسم ا	نسان والطبيعة، واBفعال الجسدية في "ثة يتم التركيز على في المرحلة الثال

كل ما مارسته في حياتي الرياضية حقيقة، قد نقلته بشكل . اقتصادھا، أساس العمل البدني في المدرسة

فعملية التحضير التي يقوم بھا الرياضي تشبه نسق التحضيرات . 1"طبيعي إلى فعل التمثيل الصامت

ذي يقوم به الممثل مع اخت@ف الغايات وا�ھداف �ن القفزة التي يقوم بھا الرياضي أثناء التمارين ھي ال

 .نفس القفزة التي يقوم بھا الممثل نحو الشخصية ونحو الفعل والحركة العضوية

مكن يعتبر مبدأ تحليل الحركات عملية أساسية على الممثل معرفتھا حتى يستطيع معرفة الحركات التي ي

انطLقا من ثLث حركات طبيعية "القيام بھا أثناء رد الفعل، على ھذا ا�ساس يتم العمل في ھذه المرحلة

التموج، والتموج المعاكس أو النقيض، واaندaع، الذي ھو بمعنى : يمكن التعرف عليھا في الحياة

دة ا*شتغال عليھا في وھي حركات يتم اكتشافھا وتحليلھا وإعا.2"الوaدة والتفتح والبروز أيضا

التمارين، فالممثل يتموج دائما في عملية البحث عن الشخصية ومعانقتھا، وھذه التموجات موجودة في 

الحركات اليومية ويمكن من خ@ل عملية تركيز بسيطة م@حظة ذلك، فكل شخص يتحرك له تموجه 

موج مسؤول عليه عنصر رئيسي الخاص، له حركاته  وإيقاعه، يسرع ويمشي في حركة بطيئة، وھذا الت

إن ھذا "الذي نعثر على التموج داخله وفي ھذا اAطار يقول جاك لو كوك "الحوض"في الجسد وھو 

التموج اBول من الجانب مثل سمك القرش، : الحوض يدفع باقي أجزاء الجسم في تموج طبيعي مزدوج

/ سحب/ دفع: (لبدنية لجسم ا	نسانفالتموج ھو المحرك لكل الجھود ا. والثاني رأسي، مثل الدلفين

. إن التموج العكسي له نفس حركة التموج الذي سبقه، ولكنه يتحقق بشكل عكسي). وسحب/ ودفع

فبدa من أن أنطلق باaعتماد على القدمين وھي فوق اBرض، أنطلق من الرأس الذي يبدأ الحركة 

ية تحليل عميقة يقوم بھا الطلبة لمختلف وبالتالي ھناك عمل3"باعتماده على نقطة في الفضاء الخارجي

الحركات التي يقوم بھا اAنسان بشكل عام في الحياة اليومية وذلك لغاية فھمھا واستخراج الشعري فيھا 

لتقع ا*ستفادة منھا على نحو ما، فھذه العملية تمكن الطالبمن إدراك ومعرفة ا�جزاء المسؤولة عن 

عھا وحتى يتمكن من تحريك جسده مستقب@ بشكل جيد، فالطالب يھب الحركات داخل الجسد حتى يفھم منب

جسده في ھذه التمارين في لحظة توافق وتناغم تام بين التنفس والحركة والصوت، من ھذا المنطلق 

فالحركة مرتبطة بمفھوم التموج الذي يتحكم في كامل مفاصل الجسد �ن خلق ديناميكية مختلفة للجسد 

تحديد لمنابع الحركة وا�جزاء ا�ساسية المسؤولة عنھا، فالتموج والتموج المضاد  تنطلق أساسا بعملية

أو العكسي ما ھي إ* تقنية من تقنيات الفعل ورد الفعل، ثم يمر الطالب نحو استغ@ل ھذه الحركات داخل 
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من وضعيات درامية واضحة المعالم الشيء الذي يسمح له بتكوين أفعال وردود أفعال حية ونابعة 

مناطق جوھرية في الجسد وبالتالي فالعملية * تقف عند تحليل الحركات فقط وإنما تتجاوزھا ليقع 

استغ@ل ھذه الحركاتوالعمل عليھا داخل وضعيات درامية محددة، وفي كتابه شعرية الجسد يضع جاك 

  :تاليلو كوك جملة من القواعد ا�ساسية التي وصل إليھا من عملية تحليل الحركة وھي كال

 .a يوجد فعل من دون رد فعل" -

 .إن الحركة مستمرة، وإنھا تتقدم إلى اBمام دون انقطاع -

 .كل حركة تمتلك دائما عدم توازن، وتبحث عن التوازن -

 .التوازن نفسه حركة -

 .a توجد حركة من دون نقطة ثابتة -

 .الحركة تسلط الضوء على النقطة الثابتة -

  .1"الحركة الثابتة ھي أيضا في حركة -

وبالتالي ھناك أھداف مرسومة بدقة كبيرة يسعى جاك لو كوك إلى ترجمتھا عبر العديد من التمارين التي 

تؤكد دائما على أھمية الحركة وكيفيات ا*شتغال عليھا، وھو ما مكنه من الوصول نحو ھذه المبادئ التي 

يه الطالب طيلة مرحلة التكوين، * يمكن تجزئتھا، بل تدخل ضمن المشروع العام والكبير الذي يشتغل عل

بھذا المنطق يمكن اعتبار تقنية الحركات وتحليلھا قاعدة أساسية في المسار التكويني للطالب داخل 

مدرسة جاك لو كوك، فھي تمكنه من معرفة مسارات الحركة واكتشاف قواعدھا ا�ساسية، الشيء الذي 

يداغوجيا جاك لو كوك وھي مسألة اAبداع الشخصي يسمح له بالمرور بس@لة نحو القاعدة الثالثة من ب

  .وھي مرحلة غير مفصولة عن المراحل السابقة بل ھي في ترابط معھا

 ا	بداع الشخصي  )4

نسمي الدروس الذاتية أو الحرة تلك الدروس التي تكون مدتھا ساعة ونصف من "يقول جاك لو كوك 

ات صغيرة على تقديم عرض في نھاية كل كل يوم، حيث يعمل الطلبة فيما بينھم من خLل مجموع

أسبوع أمام المدرسة كلھا، من دون مساعدة المعلمين، وانطLقا من مواضيع أقوم أنا باقتراحھا 

ترتبط الدروس الذاتية أو الحرة بموضوع اaرتجال الذي نتطرق إليه أثناء . وھذا ھو مسرحھم. عليھم

لصامت، فإن الدروس الذاتية تغطي ھذا الجانب من فعندما نعمل على اللعب البسيكولوجي ا. الدروس
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. 1"العمل، ويحدث نفس الشيء أيضا عندما نتطرق إلى القناع الحيادي، واBقنعة المعبرة، وإلى آخره

تأتي ھذه المرحلة بوصفھا لحظة يتعرف من خ@لھا جاك لو كوك على مدى إدراك واستيعاب الطلبة 

عملية تكوين موازية تحضر الطلبة تدريجيا نحو الدخول في  للمواد التي يدرسونھا، وھي عبارة عن

نسق الممارسة المسرحية وفھم ما تتطلبه ھذه المغامرة، فھذه الدروس تمكنھم من التعرف على بعضھم 

البعض خاصة فيما يتعلق بالقدرات الذاتية لكل فرد وما يحمله من طاقات، فھي تمثل مساحة حرة للتعبير 

لطلبة با�ساس على ا�جساد عند عملية التمثيل، باAضافة إلى التركيز على الجوانب واللعب يركز فيھا ا

اAخراجية للعمل عبر فھم كيفيات كتابة وإنجاز المشھد، وھذا يتم داخل مواضيع محددة أغلبھا يتعلق 

فيھا لغاية  باليومي وما فيه من أحداث وتركيبات اجتماعية مثيرة ل@نتباه تدفع الطالب نحو مزيد التدقيق

فھمھا وا*شتغال عليھا وتوظيفھا داخل العمل، ولتحقيق ھذه الغاية يقوم الطلبة أثناء ھذه الدروس 

بالذھاب إلى فضاءات مختلفة ومحاولة القيام بفعل المعايشة للمكان وا�شخاص الموجودين فيه وھو ما 

في باريس، ) لديو(مستشفى عدة أسابيع في "يؤكده جاك لو كوك بقوله أن بعض الطلبة قد أمضوا 

وآخرون اندمجوا في حياة ثكنة لرجال . وشاركوا في إعطاء الطعام للمرضى وحضروا عملية تطبيبھم

وانطLقا من ھذه المعايشة، يھيئ الطلبة عرضا قصيرا، وذلك باستخدامھم اBشكال ... ا	طفاء

ھذا العمل في حقل مفتوح  وتعرض نتائج. المسرحية التي يرونھا مناسبة وتتكيف مع ما يشعرون

وھو ما يوحي بأن العمل داخل المدرسة * يقتصر على التكوين التطبيقي فقط وإنما يتجاوزه .2"للجمھور

لتصبح عملية التكوين شاملة يتقاطع فيھا الفردي مع الجماعي وا*جتماعي مع الفني، فالممثل دائما في 

ودات حوله حتى يستطيع التكيف معھا ومعايشتھا قبل حالة مراقبة وانتباه وتمعن ونظر ل}شياء والموج

إعادة تمثيلھا، فھذه الدروس تھدف إلى تمكين الطالب من معرفة حدوده ا�دائية التي يتحرك فيھا، �ن 

العمل مع المجموعة على وضعيات درامية محددة وفيھا كل ھذا البحث يمكن من تعرية قدرات كل 

صحيح داخل العملية المسرحية وبالتالي فالدروس الذاتية تكشف طالب أي أن يفھم كل فرد موقعه ال

إن جميع . (...) يظھر بشكل قوي، المخرج، المؤلف، الممثل: سريعا وظيفة كل واحد في المجموعة"

وھكذا على امتداد سنوات . ھذه الحركات، الداخلية في حياة المجموعة، تظھر في ھذا العمل الحر

فالمدرسة * تنتج .3"كتشاف المخرجين، والكتاب، والممثلين، وإلى آخرهالدراسة في المدرسة، يتم ا

وھو ما يؤكد ... فقط ممثلين وإنما تتجاوز ذلك لتنتج لنا كتاب ومخرجين ومختصين في فن السينوغرافيا

لنا أن مسألة التكوين ھنا شاملة، ولكنھا خاصة في نفس الوقت فھي تعمل على مبدأ التكوين متعدد 
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ت،ولكن المنطلق ھنا ھو الممثل، فاكتشاف عوالم التمثيل وا*شتغال عليھا في مرحلة ا*ختصاصا

التكوين والتكوين الذاتي ھو ما يسمح بخلق جيل مسرحي متفرد في مستوى تكوينه ورؤيته للممارسة 

  . المسرحية بشكل عام

د كبير من طرف يمتد التكوين في مدرسة جاك لو كوك مدة عامين، وھي فترة يتم العمل فيھا بجھ

ا�ساتذة والطلبة ضمن بيداغوجيا واضحة تنطلق بالطالب بين مسطحات مختلفة تتعلق بالحركة والجسد 

لتصل بالطالب نحو مناطق مجھولة وغير معروفة وھذا العملية ... والقناع والتعبير الدرامي الصامت

ة في السنة ا�ولى من التكوين بشكل عام تتم من خ@ل برنامج بيداغوجي يدرس فيه الطالب مواد معين

والسنة الثانية منه، وھيمرتبطة ببعضھا البعض بشكل عضوي، فكل مادة تأخذنا مباشرة نحو مادة أخرى 

حتى يتحقق تدريجيا نوع من التطور عند الطالب وسنستعرض ھنا قائمة المواد التي يدرسھا الطلبة على 

  :1امتداد العامين داخل مدرسة جاك لو كوك

 : سنة اBولىفي ال �

Préparation corporelle et vocale - Acrobatie, jonglage, combat - Analyse des mouvements 

- Mime d'action - Jeu et rejeu de la vie - Le masque neutre (calme, silence, équilibre) - Étude 

dynamique de la nature au service des personnages - Éléments et matières - Couleurs et 

lumières - Plantes et animaux - Création de masques : (Masques expressifs, larvaires, 

utilitaire) - Structures portables - Création de personnages (situations, comportements, 

passions) - Approche dynamique de la poésie, de la peinture, de la musique - Théâtre 

d'objets - Contraintes de style (changement d'espace et de temps...)           

 :السنة الثانيةفي  �

Préparation corporelle et vocale - Acrobatie dramatique - Techniques appliquées aux 

différents styles dramatiques - Langage des gestes - Bandes mimées - Conteurs-mimeurs - 

Le mélodrame et les grands sentiments - La comédie humaine masquée - Les foules et les 

tribuns - La tragédie, le chœur et le héros - Les bouffons de la société et ceux du mystère - 

Le fantastique, le grotesque - Clowns de cirque, clowns de théâtre - Les comiques 

(burlesques, absurdes, excentriques) - Travail des textes classiques et contemporains - 

Écriture dramatique  
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II. كاديمي في تونسBأثر بيداغوجيا جاك لو كوك في تكوين الممثل ا : 

  المسار التكويني  )1

مسار أول يتعلق : في ھذا اAطار إلى أن عملية التكوين بشكل عام تتم ضمن مسارين من المھم اAشارة

بالتكوين ا�كاديمي للممثل وھنا يرتبط ا�مر بالمعاھد العليا للفنون المسرحية، ومسار ثاني يتعلق 

وين بالتكوين الميداني من خ@ل التجارب المسرحية، وبالتالي فإن وجود ھذه المعاھد المختصة في تك

الممثل ھو لحظة فھم واستيعاب �ھمية التكوين ا�كاديمي كعنصر مكمل للتكوين الميداني وھي محاولة 

  .Aيجاد نقاط التقاء بين التكوين واAنتاج المسرحي بشكل عام

تتعدد أسباب وأرضيات بعث المعھد العالي للفن المسرحي بتونس والمعھد العالي للموسيقي والمسرح 

الخوض فيھا من زاويا كثيرة ومتنوعة ولكن الھدف واحد وھو مواصلة تجربة التكوين بالكاف ويمكن 

وفتح أفق جديد للمسرح كمادة يمكن تدريسھا داخل المدارس والمعاھد الثانوية باAضافة إلى خلق جيل 

مسرحي قادر على رفع مستوى الممارسة المسرحية خاصة في مستوى اAنتاج،فالتكوين ا�كاديمي 

وذلك ... حي يرنو دائما الوصول أھداف تمكن الطالب من فھم المسرح تمثي@ وكتابة ونقدا وإخراجاالمسر

عبر خلق طريق ومسار وثنايا يترحل داخلھا الطالب لغاية ايقاظ بذور اAبداع داخل جسده وھو ما سنقوم 

لذي مثل تأسيسه بفحصه ورصده في تجربة التكوين داخل المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف ا

نقطة مركزية * يمكن تجاوزھا عند الحديث عن أساليب ومنھجيات التكوين ا�كاديمي بشكل عام والذي 

حاول ا*ستفادة في منھجيته من التصورات البيداغوجية التي اشتغل عليھا جاك لو كوكفي تكوين 

المعھد العالي للموسيقي والمسرح الممثلين، وفي ھذا اAطار يجب اAشارة إلى أن برنامج التكوين داخل 

بالكاف مستوحى من برنامج التكوين داخل المعھد العالي للفن المسرحي بتونس والذي ساھم في إنشاءه 

جملة من الجامعيين المختصين في الفن المسرحي ومنھم فتحي العكاري وھو تلميذ جاك لو كوك كما 

محايد في المعھد العالي للفن المسرحي بتونس نعلم جميعا وكان المشرف ا�ول على مادة القناع ال

لسنوات عديدة وقد وصل من خ@ل بحوثه وتجربته المسرحية إلى بلورة أنماط بيداغوجية تتعلق 

وتتمثل ھذه اBنماط في بيداغوجيا النقل أو التحويل، وبيداغوجيا "بالتكوين المختص والتكوين الميداني 

أما فضاء ا	نتاج فنجد فيه بيداغوجيا النفي أو . ة للفضاء المدرسيالتراكم، وبيداغوجيا الوسائل بالنسب

والتي رصد من خ@لھا الھدف العام من كل نمط بيداغوجي موضحا  1"المحو، وبيداغوجيا الھدف

                                                           
، 2014مسرح ، الطبعة ا�ولى ، مجموعة من المؤلفين، الشارقة اAمارات العربية المتحدة، منشورات الھيئة العربية للالمسرح العربي في تونس1

  .296.ص
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أھميتھا في عملية التكوين، فالمنھج البيداغوجي ھو خط ومسار وھو لحظة إنشاء وبناء، نحت وصقل 

  .دية، والوجدانية، والذھنيةللمھارات،والقدرات الجس

، ففي "نظام أمد"التكوين في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف على ث@ث سنوات حسب يمتد 

ھذه المرحلة يتلقى الطلبة تكوينا نظريا وتطبيقيا يدرسون من خ@له جملة من المواد التي تختلف من سنة 

المؤسسة، كما يختلف عدد ساعات التدريس بين مادة إلى أخرى وفقا للبرنامج العام الذي تعمل عليه 

في ا�سبوع ) ساعات 04(ومادة أخرى، فالمواد التطبيقية تصل عدد الساعات بالنسبة للمادة الواحدة إلى 

لكل مادة في ا�سبوع، تدوم المرحلة ا�ولى من التكوين مدة ) ساعات 02(أما المواد النظرية فأغلبھا 

يات في جذع مشترك ثم يتم توجيه الطلبة بين مسرح الطفل وحرفية الممثل عام ونصف أي ث@ث سداس

) السداسي الثاني من السنة الثانية(مع المحافظة على نفس عدد ساعات التدريس بالنسبة للسداسي الرابع 

السداسي الثاني من السنة (وفي السداسي السادس ) السداسي ا�ول من السنة الثالثة(والسداسي الخامس 

يتم تقليص عدد ساعات التدريس ليدخل الطالب في مرحلة إعداد رسالة ومشروع التخرج لك@ ) ثالثةال

ا*ختصاصينوھي مرحلة يقوم فيھا الطلبة بعملية توليف لجملة المعارف النظرية والتطبيقية التي 

  : درسوھا طيلة العامين وتقسم ساعات التكوين في الخمس سداسيات كالتالي

ساعة دروس نظرية، أي أنه يدرس بين  30إلى  20خ@ل السداسي الواحد من يتلقى الطالب  -

ساعة دروس نظرية خ@ل خمس سداسيات، وفي ھذا اAطار علينا ا*نتباه إلى أن  150و  100

الدروس النظرية ترفق بتطبيقات وھذا مرتبط بخصوصية كل مادة وليس كل المواد، فمث@ مادة 

لى فيھا الكثير من الجوانب النظرية وفيھا أيضا بعض التطبيقات التي السينوغرافيا في السنة ا�و

يقوم بھا الطلبة، مادة تحليل العروض أيضا فيھا جوانب نظرية، ولكنھا ترفق بتحليل لبعض 

العروض المسرحية أي فيھا جوانب تطبيقية يعني إن كانت ھذه المادة تدرس لمدة ساعتين فإن 

ستاذ بعض المعلومات حول منھج أو مقاربة معينة في التحليل، دقيقة يعطي فيھا ا� 30ھناك 

وھناك مواد نظرية بحتة يدون فيھا الطالب جملة من المعلومات حول تاريخ المسرح مث@ أو 

الجماليات دون أن يقوم بتقديم مقاربات تطبيقية، والعكس صحيح تماما فيما يخص المواد 

م جملة من المعارف حول منھج ما، وذلك بتخصيص ساعة التطبيقية التي يقوم فيھا ا�ستاذ بتقدي

في كل حصة أو حصة كاملة خاصة بالمعارف النظرية وھذا عائد بطبيعة الحال لطريقة 

 .ومنھجية كل أستاذ في تقديم الدرس
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 14ساعة من الدروس التطبيقية في السداسي الواحد،تقسم على  210و200 يتلقى الطالب بين -

داسي وعادة ما تكون ھذه المواد التطبيقية مرفوقة بزاد نظري ومعرفي حصة لكل مادة في كل س

 .وذلك حسب خصوصية كل مادة

ساعة في السداسي الواحد بالنسبة للمواد ا�فقية مثل اAع@مية  100و 80يتلقى الطالب بين  -

أداء وغناء، رسم، كتابة (واللغات مع بعض المواد ا*ختيارية التي يكون لھا بعد مسرحي 

 ...).سرحية، نقد مسرحي، القيافة، صناعة ا�قنعة، الدمى واAيقاعم

ساعة في السداسي الواحد تقسم بين الجانب  320و 300وفقا لما قدمناه فإن الطالب يدرس بين  -

  .ساعة في الخمس سداسيات 1600و 1500التطبيقي والجانب النظري، أي ما بين 

في اختصاص فن الممثل توصلنا إلى ) سنوات 03(ختلفة وبالعودة إلى أغلب جداول الطلبة من دفعات م

بناء جدول للمواد التي تدرس في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف في كل سنة جامعية وذلك 

  : حسب نقاط ا*لتقاء والتقاطعات التي وجدناھا بين الجداول التي تحصلنا عليھا

  ظرية المواد الن  المواد التطبيقية  المستوى التعليمي

القناع المحايد، تحليل الحركة،   السنة اBولى
إعداد الجسم، اللعب الدرامي، 

تحريك عرائس، المسرح 
اAيمائي، البھلول، التشخيص، 

  .ا�داء وا�دوار، الرقص

المسرح اAغريقي، تحليل 
نصوص درامية، تحليل 
العروض، السينوغرافيا، 

بعض المواد (اللغات، إع@مية، 
  )ا*ختيارية

ستنس@فسكي، (حرفية الممثل   السنة الثانية
، الكوميديا دي )غروتوفسكي

*رتي، اAخراج، فن المھرج، 
  .الرقص

السيميولوجيا، السينوغرافيا، 
تحليل العروض، تاريخ 

المسرح، اللغات، إع@مية، 
 )بعض المواد ا*ختيارية(

منھجية إعداد المشروع   السنة الثالثة
  التطبيقي، اAخراج

بحث، المسرح العربي  منھجية
بعض المواد (والتونسي، 
  ) ا*ختيارية

  

  :انط@قا من ھذا الجدول يمكن أن نستنتج ما يلي

مادة القناع المحايد ھي النقطة المحورية والجوھرية في بناء البرنامج البيداغوجي وبالتالي فإن  -

  .ا*نط@ق من ھذه المادة ضروري �نھا في ارتباط عضوي بباقي المواد
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أغلب المواد في السنة ا�ولى وخاصة التطبيقية منھا مھمتھا دفع الطالب نحو إعادة اكتشاف ذاته  -

  .وتشذيب جسده وإعداده للدخول في مرحلة المواجھة مع الشخصية

أغلب المواد لھا ترابط عضوي فيما بينھا وھو ما يوحي أننا أمام خطة منھجية تتداخل فيھا  -

  .ثل عالم بتقنيات وأساليب المسرح ممارسة وتنظيراالمواد وتتقاطع لتخلق لنا مم

المواد النظرية فيھا الكثير من التدرج المعرفي الذي ينطلق فيه الطالب من المسرح اAغريقي  -

 . كنقطة بداية ليصل إلى المسرح التونسي

  تأثيرات بيداغوجيا جاك لو كوك في تكوين الممثل في تونس )2

ك لو كوك داخل عملية التكوين ا�كاديمي في تونس؟ وكيف تمت كيف يمكن العثور على بيداغوجيا جا

  ا*ستفادة من ھذه المنھجية؟ ھل تمت ا*ستفادة في مستوى شكل التكوين أم في مستوى المضمون؟ 

ھناك نقطة مركزية يؤكد عليھا جاك لو كوك وھي مسألة القناع المحايد الذي يمثل قناعا منطلقا لبقية 

التالي فبناء البرنامج داخل مدرسته ينطلق أساسا من تركيز وتثبيت ھذه المادة في ا�قنعة التعبيرية وب

السنة ا�ولى من التكوين، وھذه النقطة ن@حظ وجودھا عند القيام بم@مسة أولية لبرنامج التكوين داخل 

البناء المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف الذي يركز على وجود ھذه المادة كمنطلق في عملية 

التي يصل فيھا الطالب لمرحلة " الحالة صفر"والتكوينفمن خ@لھا يلتقي الطالب بذاته،فالقناع المحايد ھو 

الحيادية والتي تنتفي وتت@شى فيھا كل التعابير اليومية ليشكلبدوره تعبيراته الشعرية الخاصة التي 

ة في مواجھة الشخصية المسرحية بل تستوطن عمقه وبواطنه، وبالتالي * يمكن للطالب الدخول مباشر

عليه أن يھيئ جسده وأقنعته قبل القيام بھذه المغامرة، على ھذا ا�ساس نجد في البرنامج تسلس@ منطقيا 

للمواد، وھذا الترتيب نابع من الفكرة التي تضع القناع المحايد أساسا لكل ا�قنعة وكل التعبيرات، بھذا 

قبل مادة ) البوفون(مادة الكوميديا دي *رتي أو مادة البھلول الصغير  المنطق * يمكن للطالب أن يدرس

  .القناع المحايد، باعتبار مركزية ھذه المادة في تربية الجسد وخلق الممثل

ليس ھذا فقط ما يحكم البرنامج داخل المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف وإنما ھناك مواد أخرى 

ي مع مادة القناع المحايد وھي مادة إعداد الجسم كما ھو وارد بالجدول، على الطالب دراستھا بالتواز

ھذه المادة مھمتھا تھيئة الجسد للدخولفي مرحلة المواجھة مع القناع فھي تكشف للطالب عن ا�جزاء 

المسؤولة عن الحركة وعن النقاط ا�ساسية التي تنطلق منھا ا�فعال وردود ا�فعال وعن مكامن الطاقة 

تسكن جسد الممثل، وھو ما يجعل منھا مادة أساسية وھذه المادة نجدھا في برنامج السنة ا�ولى  التي

في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف باAضافة إلى وجود مادة تحليل الحركة ) جذع مشترك(
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ع المحايد قبل أن ومادة البوفون ومادة المسرح اAيمائي والتشخيص، وبالتالي فالطالب يمر بمرحلة القنا

يلتقي بباقي ا�قنعة والتي تعتمد على الجسد بشكل كلي في تشكيل وإنشاء المعنى، فتعبيرات القناع في 

النھاية ھي تعبيرات جسدية، ھذه تقريبا المواد التي يدرسھا الطلبة خ@ل السنة ا�ولى مع بعض المواد 

  .النظرية بطبيعة الحال

ب ا*لتقاء با�قنعة، ولكن ھذه المرة مع قناع الكوميديا دي *رتي وقناع في السنة الثانية يواصل الطال

المھرج التي من خ@لھا يقع تطوير عملية اللعب والتعبير الدرامي، باAضافة إلى مادة حرفية الممثل التي 

وھي مناھج في الحقيقة تھتم بكيفية أداء " غروتوفسكي"و" ستنس@فسكي" يدرس فيھا الطالب مادتي

شخصية والمراحل التي على الممثل المرور بھا والغاية منھا ھو تمكين الطلبة من اكتساب بعض ال

تقنيات ھذه المناھج عبر الغوص في أجسادھم وما فيھا من طاقات وھذا يتطلب تحضيرا كبيرا ل}جساد 

  .حتى تستطيع الدخول في قلب المنھج وتقنياته وأساليبه

قبض على تأثيرات جاك لو كوك في بيداغوجيا التكوين ا�كاديمي في * يمكن في الحقيقة اAمساك وال

تونس إ* عبر إقامة نوع من المقارنة بين المواد التي تدرس داخل المعھد العالي للموسيقي والمسرح 

بالكاف والمواد التي يدرسھا الطلبة في مدرسة جاك لو كوك وذلك من أجل إيجاد نقاط ا*ئت@ف 

  : ومن خ@ل ھذه المقارنة يمكن أن نستنج ما يلي وا*خت@ف بينھما،

ھناك تقارب في مستوى البرنامج والمواد التي يدرسھا كل طالب سواء كان ذلك في مدرسة  -

  .جاك لو كوك أو المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف

المنطلق إعداد البرنامج ينطلق رأسا من تركيز مادة القناع المحايد في السنة ا�ولى بوصفھا  -

  .ا�ساسي في عملية تكوين الممثل

ا*خت@ف بين البرامج يكمن في وجود مواد نظرية وساعات تدريس تھتم بالمعارف   -

والمعلومات في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف بينما تكون ھذه المعارف مضمنة في 

 .الحصص التطبيقية في مدرسة جاك لو كوك

ھمة كل مؤسسة، فالمعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف ھدفه ھناك اخت@ف في مستوى م  -

تكوين ممثل ملم بمرجعيات ا�داء ومدارس فن الممثل وله القدرة على تطبيقھا، باAضافة إلى 

تكوين طلبة باحثين في المجال المسرحي وھذا نستشفه من وجود ھذه الموازنة بين المواد 

كمن مھمة مدرسة جاك لو كوك في خلق ممثلللدخول في قلب التطبيقية والمواد النظرية بينما ت
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الممارسة المسرحية، والسنة الثالثة فقط مخصصة �ولئك الذين يرغبون في أن يكونوا أساتذة 

 . مسرح

جاك لو كوك يعطي أھمية قصوى لمادة القناع المحايد التي يتم التحضير لھا وتدريسھا خ@ل  -

الطالب في السنة الثانية من التكوين من دراسة مادتي البوفون  السنة الدراسية ا�ولى حتى يتمكن

والكوميديا دي *رتي، بينما يتم تدريس مادة القناع المحايد في المعھد العالي ) البھلول الصغير(

في ) ساعات 04(للموسيقي والمسرح بالكاف خ@ل السداسي ا�ول من السنة ا�ولى فقط بمعدل 

لسداسي وھو عدد قليل بالنظر �ھمية ھذه المادة في عملية التكوين، ساعة في ا 56ا�سبوع أي 

موجودة في برنامج السداسي الثاني من السنة ) البھلول الصغير(وھذا ما يجعل من مادة البوفون 

  .ا�ولى وبالتالي ھناك سرعة في ا*نتقال والحركة من مادة نحو مادة أخرى

داد الجسد والمسرح اAيمائي كلھا مواد تدرس في السنة مادة القناع المحايد وتحليل الحركة وإع -

ا�ولى من التكوين بالنسبة لمدرسة جاك لو كوك ونفس الشيء تقريبا بالنسبة للمعھد العالي 

  .للموسيقي والمسرح بالكاف

مادة القناع المحايد في المدرسة لھا ارتباط وثيق ببعض المواد ا�خرى وخاصة مادة صنع  -

طيھا جاك لو كوك أھمية قصوى، فھي تدفع الطالب نحو بناء وخلق قناعه ا�قنعة التي يع

  .الخاص، في حين نجد ھذه المادة كمادة اختيارية في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف

مادة القناع المحايد في مدرسة جاك لو كوك ھي ركيزة أساسية في البرنامج وكل المواد ا�خرى  -

ة با�ساس، وبالتالي فھي * تدرس بشكل منفصل ومنعزل عن باقي المواد، تأتي لخدمة ھذه الماد

  .بمعنى وأن مادة تحليل الحركة وإعداد الجسم وصنع ا�قنعة كلھا تأتي لتخدم مادة القناع المحايد

مادة القناع المحايد في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف تدرس تقريبا بشكل منفصل عن  -

شكليا ھي في ترابط مع مادة إعداد الجسم وأغلب المواد ا�خرى، ولكن في  باقي المواد،

 .المستوى العملي والتطبيقي * نجد أي ترابط ممكن بينھم

عدد ساعات تدريس المواد التطبيقية في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف يتراوح بين  -

سنة ا�ولى من التكوين الذي ساعة في ا�سبوع وھو رقم غير كافي خاصة في ال 15و 14

يتطلب عدد ساعات كثيرة من العمل حتى يستطيع الطالب تكوين فكرة أولية عن جسده ومنبع 

  .حركاته قبل التعامل مع القناع المحايد وبقية ا�قنعة
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في السنة الثانية تواصل مدرسة جاك لو كوك تدريس مادة إعداد الجسم لما لھا من أھمية في  -

نما يتخلى المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف عن ھذه المادة في برنامجه تحضير الجسد بي

  .تقريبا من السداسي الثاني للسنة ا�ولى

من خ@ل ما تقدمنا به سابقا يمكننا القول أن المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف قد استفاد من 

مدرسته وذلك من خ@ل محاولة تتبع نفس المسار البيداغوجيا التي اقترحھا واشتغل بھا جاك لو كوك في 

التكويني عبر خلق برنامج له نفس الخصائص ونفس المنطلقات  مع وجود بعض ا*خت@فات التي قمنا 

بفحصھا سابقا، ولكن ھذه ا*ستفادة ظلت موجودة في مستوى الشكل فقط ولم تصل إلى المضامين 

ه، وھو ما يجعل من التكوين داخل المعھد العالي للموسيقي العميقة لعملية التكوين وكيفيات التعامل مع

والمسرح تكوينا شام@ وعاما * يركز على خلق مسارات متعددة ليختار الطالب فيما بعد طريقه من 

بينھا بقدر ما يركز على م@مسة صغيرة لكل المواد، وھو ما يجعل من عملية التكوين متذبذبة وغير 

قھا على تطوير الطاقات الجسدية للممثلين وتكوينھم على أسس صلبة بقدر ما ثابتة وھي * تركز في عم

ھي مفرغة من المضامين العميقة،وفي ھذا اAطار علينا أن ننتبه �ھمية المشروع الذي انطلق به المعھد 

العالي للموسيقي والمسرح بالكاف منذ البداية عبر الرھان على تكوين جيل مسرحيله خصوصيته التي 

زه عن غيره في الساحة المسرحية وھو ما تم الوصول إليه عبر دفع الطلبة نحو البحث والمجازفة تمي

والمغامرة بالسير فوق ا�راضي الجرداء خاصة في رسائل ومشاريع التخرج وھو ما أنتج لنا بعض 

 "عساليجطرق "ا�عمال التي تم تبنيھا في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكافعلى غرار مسرحية 

وبالتالي فالتكوين في البداية كان قائما على إعطاء أھمية كبرى للجوانب الفنية عبر تحديد أولويات ورسم 

  . مخططات واضحة لتطوير التكوين

 : أفق تجربة التكوين في المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف )3

عملية التكوين ا�كاديمي للممثل في  تحدثنا في العنصر السابق على تأثيرات بيداغوجيا جاك لو كوك في

المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف ورصدنا جملة من ا*ستنتاجات التي تتعلق بشمولية التكوين 

وعدم تركيزه على خلق طالب متخصص في مجال ما، وھو ما يطرح علينا سؤا* مركزيا يتعلق بأفق 

  لمسرح بالكاف؟ تجربة التكوين داخل المعھد العالي للموسيقي وا

* يمكن الحديث عن أفق تجربة التكوين داخل المعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف دون اAشارة 

إلى أھمية الفضاء الذي يوجد فيه المعھد وھو مدينة الكاف التيتتميز بوجود موروث كبير جدا في مستوى 

يجاد تعبيرات فنية تنھل وتستقي ا�فكار الفرجة والموسيقي والغناء والمسرح وھو ما يمكن الطلبة من إ
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من روح ھذه الثقافة، فالفضاء الخارجي عامل مھم في مسألة التكوين، باAضافة إلى نوعية الطلبة الذين 

و�ن كل ثقافة  يأتون من مختلف جھات الجمھورية التونسية للمعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف،

المعھد يوفر فرصة فإن1"للسان والمعتقدات والعادات والفن أيضاأسلوب معين يعبر نفسه عبر ا"لھا 

بين جملة من الثقافات والبيئات المتنوعة التي تلتقي في فضاء مختلف والت@قح Aقامة نوع من النسيج 

لتتبادل بينھا جملة من المعارف والخبرات، وھذا يتم عبر عملية التكوين التي يتلقاھا الطالب في المعھد 

  . سنوات 03طيلة 

المعھد العالي للموسيقي  يمكن انط@قا من الم@مسة ا�ولية التي قمنا بھا في ع@قة بمسألة التكوين داخل

  :والمسرح بالكاف تقديم جملة من النقاط والمقترحات التي بوسعھا تطوير عملية التكوين

طاع التعليم العالي الفضاء له أھمية كبرى في عملية التكوين وبالتالي على كل المتدخلين في ق �

تحمل المسؤولية في بناء وتشييد فضاء خاص بالمعھد العالي للموسيقي والمسرح بالكاف حتى 

  .يحقق نوعا من ا*ستق@لية التي تمكنه من تنفيذ برامجه البيداغوجية على أحسن وجه

عد الطلبة تدعيم المكتبة بجملة من الدراسات والمراجع الجديدة التي تھتم بالمسرح، والتي تسا �

  .على تطوير مكتسباتھم المعرفية

الجديدة المتعلقة  أھمية ا*عتناء بالمسائل البحثية والقيام بتوجيه الطلبة نحو البحث في المقاربات �

خاصة في رسائل التخرج وھو ما يمكنھم من البحث في تطبيقات ھذه المقاربات  بالفن المسرحي

د أنه من المھم الحفاظ على الجوانب التطبيقية في داخل مشاريع التخرج، على ھذا ا�ساس أعتق

رسائل التخرج ومزيد تدعيم ھذه المساحة التحليلية حتى يفھم الطالب ا�سس النظرية لمشروعه 

  .وكيفيات تطبيقھا عمليا

في مادة إعداد  الترفيع في عدد ساعات المواد التطبيقية خاصة في السنة ا�ولى من التكوين �

كة والقناع المحايد، وإذا كان البرنامج وتوزيع الساعات * يسمح بذلك فمن الجسم وتحليل الحر

  . المھم إقامة تربصات خارج أوقات الدراسة حتى يتم تفادي النقص الموجود

تحديد برنامج بيداغوجي قائم على التقاطع والترابط العضوي بين مختلف المواد، حتى تصبح  �

، فإيجاد ھذه التقاطعات يفرض بالضرورة وجود تناغم كل مادة مرتبطة بالضرورة بباقي المواد

وتناسق وانسجام بين المكونين، ولiشارة فإن ھذه النقطة كانت سببا رئيسيا في تحقيق المعھد 

العالي للموسيقي والمسرح بالكاف نوع من الخصوصية في مستوى التكوين خاصة في فترة ما 

                                                           
، 2007، ترجمة منير سعيداني، ، بيروت لبنان، المنظمة العربية للترجمة ، الطبعة ا�ولى ، مفھوم الثقافة في العلوم اaجتماعيةدنيس كوش1

  .41.ص
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في إمكانية وجود تكوين صلب وعميق،  ، فوجود مناخ وظروف جيدة عامل أساسي2011قبل 

 .فالتكوين الذي * يتطور يتراجع

  .تعميق ا*ستفادة من تجربة جاك لو كوك في عملية التكوين دون ا*قتصار على المسائل الشكلية �

في مرحلة التكوين وھذا يتطلب  المعھديعمل عليھا  واضحة أھداف ومخططاتأھمية تحديد  �

  .مادة ومحاولة ربطھا بالبرنامج والمشروع العام للتكوينعملية تحديد لغاية وھدف كل 

تدعيم البرنامج بمواد جديدة من شأنھا الترفيع في مستوى التكوين وھنا نقترح مادة تعلمية إدارة  �

على ( والتي *حظنا غيابھا بين دفعة ودفعة أخرى) منھج مايرھولد(الممثل ومادة البيوميكانيك 

، باAضافة إلى النقد المسرحي وصنع ا�قنعة )مع أساتذة اختصاصالمعھد أن ينتدب أو يتعاقد 

  . سنوات وعدم ا*قتصار عليھما كمواد اختيارية 03والتي نقترح أن ترافق الطالب طيلة 

وإيجاد صيغ أخرى لعملية تقييم الطالب خاصة في مشروع  ضرورة مراجعة منظومة التقييم �

عندما يتحدث عن صعوبة عملية التقييم، فداخل وھو ما يؤكده جاك لو كوك  ورسالة التخرج،

�ن ھذا  1"قدرة الممثل على اللعب"مدرسته يتم اختيار الطلبة للمرور للسنة الثانية حسب 

  .يمثل ركيزة أساسية في السنة الثانية، وبالتالي ھناك قاعدة للتقييم وا*ختيار) اللعب(المفھوم 

ب على جملة من المعارف الجديدة التي تساعده إقامة ندوات فكرية من شأنھا أن تكشف للطال �

  . بشكل ما في تطوير زادة النظري والمعرفي

يقوم فيه الطالب يوميا بعملية اكتشاف ومعرفة للجسد  العمل على تحويل المعھد إلى فضاء بحثي �

والحركة والطاقة في المستوى التطبيقي والنظري حتى يصبح ھذا الطالب في حالة بحث دائمة، 

 .كان ذلك في المعھد أو خارجهسواء 

  قائمة المراجع
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التاريخ والثقافة والفلسفة، ترجمة أبى يعرب المرزوقي، الدار : ، علم ا�ناسة )كريستوف(فولف  -
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  مواقع اBنترنيت 
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L’innovation pédagogique par et pour le design, dans les écoles d’arts et de design 

Harbaoui Nawres1 

 « Le design avant tout un formidable levier de croissance. 
 Pour toute société qui souhaite agir, innover et évoluer »2 
 

Introduction : 

En questionnant l’innovation pédagogique par et pour le design dans les écoles d’arts et 

métiers et de beaux-arts. Pendant des décennies les recherches en design prennent leurs 

places dans les recherches scientifiques en Tunisie, plusieurs thèses et mémoires de 

recherche sont faits sur le design comme un outil de conception, un processus d’innovation, 

une manière de penser. D’où, il sera très enrichissant de profiter ces compétences et de 

développer les expérimentations pour faire émerger de nouvelles pratiques pédagogiques 

contribuant à l’innovation dans la transmission des savoirs au sein de ses écoles. Puisqu’on 

parle aujourd’hui d’un design qui s’humanise et qui met les différents besoins humains au 

centre de ses créations, et ceci à travers ses différentes approches innovantes telles que :le 

design pédagogique, le design stratégique, le design thinking, le design expérientiel, qui 

peuvent être des solutions durables pour mieux créer l’environnement adéquat qu’il soit sur 

le niveau matériel (l’espace d’apprentissage)ou immatériel (relation étudiant-enseignant ou 

relation étudiant-étudiant).Où l’interaction est l’une des valeurs autour de laquelle se 

déploient les nouveaux et les futurs processus en design afin d’intégrer dans l’espace et entre 

les différents acteurs le sens de collaboration et de travail en équipe et particulièrement la 

réappropriation de la formation universitaire. 

À la quête des compétences à développer dans l’enseignement de design on va s’intéresser 

au profil de l’architecte d’intérieur, en prenant en considération les étudiants dans leurs rôles 

divers de « collègue », de « l’apprenant » et de « futur entrepreneur », pour trouver que les 

axes à développer dans sa formation sont trois : premièrement la relation étudiant- étudiant, 

                                                           
1 Doctorante chercheuse en arts et médiation, spécialité design espace à l’institut supérieur des Arts et Métiers 
de Sfax, Université de Sfax, Sfax. 
2SIGNAUX GIROD. « Design d’aujourd’hui 2017 BERNARD» [en ligne]. In : promotion de la création 
industrielle. DUNOD, 2017, 16 pages. Disponible sur : 
<https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/9782100758555/Feuilletage.pdf> (Consulté le 
/02/2022)  



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 248                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

là il faut chercher quelles sont les conditions affectives qu’il faut créer dans l’espace afin de 

susciter l’interaction chez les étudiants dans un lieu sûr qui garantit leurs développements 

personnels de l’« être »pour faciliter son intégration futur dans une équipe de travail. 

Deuxièmement la relation étudiant-enseignant, le rôle de l’enseignant est de guider, diriger 

et coacher, il est en quelque sorte le catalyseur des capacités créatives des apprenants. Et 

troisièmement la relation étudiant-vie professionnelle(marché d’emploi), les salles de classe 

ne doivent pas rester les seules espaces d’apprentissage par ce qu’un axe très fort qui doit 

s’ajouter au parcours académique « la professionnalisation : le savoir-faire » c’est-à-dire le 

passage de la théorique vers la pratique doit être acquis au fur et à mesure dans la formation 

universitaire pour que l’étudiant puisse s’inscrire rapidement dans la vie professionnelle :Ici 

on parle de la pédagogie « active » qui favorise la relation université/entreprise, d’ailleurs, le 

taux de réussite des écoles de design se mesure avant tout par le taux d’emplois trouvés par 

les jeunes diplômés.  

1. L’innovation pédagogique  

Tourne autour d’une démarche d’innovation associée à la fois à la pédagogie et au design, si 

on décortique cette stratégie on aboutit à deux idées qui se chevauchent, l’innovation pour la 

pédagogie (réflexion sur la transmission de savoir : le pourquoi ? et le but) et l’innovation 

par le design (réflexion sur le processus : le comment ? et l’outil).Cette innovation s’impose 

comme un nouvel axe à faire développer dans l’enseignement supérieur, mais innover par 

rapport à quoi ? Au cadre spatial, aux formations ou bien par rapport au marché 

d’emploi ?donc, innover pourquoi et comment ? D’ailleurs La réflexion sur l’innovation 

pédagogique conduit à mener des réflexions sur la place de l’étudiant et sa prise en compte 

dans sa formation, alors, comment aboutit cet apprentissage ? Dans lequel enseignant et 

étudiant sont impliqués. L’innovation s’affiche aujourd’hui comme une valeur pertinente de 

progrès dans la société post-moderne, elle remplace l’idée moderniste du développement. 

Elle est devenue également une préférence qui pèse sur le design, le fait de parler de design 

comme processus qui répond non seulement aux besoins actuels des individus mais il crée 

chez eux de nouveaux besoins pour améliorer et satisfaire parfois des besoins non 

existants. Force est de constater que le design crée l’innovation, que Schumpeter le définit 
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comme «une destruction créatrice » 1elle est une destruction par ce qu’elle fait bouger les 

postulats de notre vie, elle déplace les choses habituelles qui sont parfois bonnes et 

répondent à nos besoins, et elle est créatrice par ce qu’elle est source d’autre chose qui sort 

de l’habituel et de zone de confort, en ce sens l’innovation n’est pas une fin en soi mais un 

moyen d’un début de chemin. Pour Arnaud Goff « l’innovation est une capacité de rependre 

de manière créative (nouvelle dans le domaine) à un besoin identifié en créant de la valeur 

et s’assurant de son appropriation par ses destinataires »2innover c’est introduire quelque 

chose de nouveau et cela veut dire qu’on n’est pas obligé de créer de nouveau mais il s’agit 

plutôt d’amener des choses qui n’étaient jamais faites et considérées comme innove. Dans la 

pédagogie, l’innovation peut être une source d’envie, de motivation et parfois une source 

d’apprentissage durable et fructueux, à chaque fois que nous faisons recours à l’innovation 

nous mettons en place quelque chose qui sort de l’ordinaire et brise le système habituel. 

Dans chaque acte d’innovation on est à un état initial qui sort d’un problème quelque part lié 

à l’évaluation des étudiants, à leur rendu ou bien tout simplement que l’enseignant a envie 

de changer et c’est le point de départ pour « reformer » et aller vers d’autres choses dans 

l’objectif d’améliorer à différents niveaux. Donc nous cherchons de mettre en place une 

méthode qui va favoriser non seulement l’apprentissage mais également le développement 

professionnel de l’enseignant et c’est ça innover, c’est de trouver une nouvelle façon de faire 

les choses. La première idée dans l’innovation pédagogique c’est que chaque enseignant 

chercheur a un espace de développement professionnel au sein de l’université on n’est pas 

obligé de refaire systématiquement chaque année la même chose. D’ailleurs l’enseignant 

n’est pas seulement un distributeur de savoir, l'enseignant chercheur doit faire progresser la 

connaissance , qui lui garantit son développement professionnel comme un chercheur à la 

base et également le développement de son aptitude inventive qui lui donne envie comme 

chercheur de continuer à faire sa passion et de vivre le même processus de recherche, il 

s’agit de dire alors que l’innovation est l’un des moyens qui peut favoriser cette posture, elle 

                                                           
1CHRISTIAN Deblock. « Introduction : Innovation et développement chez Schumpeter », Revue Interventions 
économiques [En ligne].Mis en ligne le 01 novembre 2012, 15 pages. Disponible sur : 
<https://journals.openedition.org/interventionseconomiques/1852> (consulté le 22 /02/ 2022) 
2MARC Trela. « Optimisation des performances d’innovation : Une approche combinant inventivité technique 
et  recherche du succès commercial » [En ligne]. Génie des procédés. École nationale supérieure d’arts et 
métiers,  22 Juillet 2013, 184 pages. Disponible sur <https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-
01016664/document>  (Consulté le 18/02/2022)  
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est un fait majeur dans la pédagogie qui rend le parcours annuel de l’enseignant et de 

l’étudiant enrichissant. 

2. Enseigner par une méthode design: Fusion entre design participatif et design 

expérientiel 

Les principaux caractères que peuvent acquérir un designer, sont la créativité et l’innovation 

pour cela faire le design par le design ça peut être un moyen pour développer cette créativité. 

Depuis quelques années la signification du mot design comme une méthodologie de 

conception et de réflexion ne peut pas exprimer vraiment ce que nous voulons faire, pour 

cela il s’associe à d’autres concepts qui illustrent son objectif. En spécifiant davantage notre 

vision pour trouver que l’acte créatif en design est de plus en plus focalisé sur des valeurs 

immatérielles à la même ampleur que celles des matérielles, questionner le monde qui nous 

entoure est bien évidement l'une des conditions d’esprit qui s’implique dans les recherches 

d’un designer, et ce rôle devient double pour les enseignants de design car ils se trouvent 

devant un savoir qui se développe à merveille durant cette époque, c’est la science 

d’actualité que l’innovation le fait acquérir un nouveau vocabulaire, tel que l’expérientiel et 

la valeur participative dont nous allons nous intéresser dans cet article. Et donc ici on 

reconstate que l’innovation est le moteur d’un design qui prend de plus en plus l’individu au 

centre de développement. Partant de cette hypothèse : le design peut créer une nouvelle 

manière pédagogique au sein des écoles d’arts et de design, d’où le design crée l’innovation, 

l’innovation forge des nouvelles valeurs et les valeurs déterminent l’apprentissage.  

Dans un tel contexte, l’objectif est de démontrer à partir d’un cadre théorique le rôle de 

l’interaction que peut favoriser le processus design entre étudiant-espace-enseignant dans 

l’apprentissage et le développement des savoirs et des connaissances. 
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Le design peut donner une nouvelle vision aux relations dans la salle de classe basée sur la 

collaboration entre enseignant et étudiant pour sortir de la méthode traditionnelle dans 

laquelle l’enseignant figure comme le juge ou l’expert, vers une nouvelle relation dans 

laquelle l’enseignant est considéré comme un acteur participant dans le projet, il pratique le 

design avec ses étudiants dans un processus de collaboration.  

2.1 Le design participatif comme stratégie d’apprentissage innovante 

Ce design se fond sur la consistance d’implication active d’une personne ou un groupe de 

personnes dans la conception ou la planification d’un projet, sur la logique que toute 

personne concernée par le projet doit participer dans sa réalisation. Le design participatif 

c’est celui de Co-design ou encore de design collectif, ils ont les mêmes objectifs de 

conception et d’idéationbaséesur l’interaction et sur la participation pluridisciplinaire 

desfinaux usagers qui sont dans notre cas les étudiants.« Donc ici le design participatif selon 

(Steen, 2013 ; Steen et al., 2011)améliore le processus de génération des idées, le prise de 

décision » 1,la communication et le partage, peuvent jouer un rôle déterminant dans 

l’évolution des représentations mentales dans l’apprentissage à travers des opérations 

socialement encourageantes que Schön 2l’appelle « réflexion-en action »« D. Peraya nous 

dit que "tout acte d'enseignement ou d'apprentissage constitue un acte de communication et 

toute forme de communication se fonde sur un système de représentation »3, et ça rejoint aux 

principes de design participatif. Dans le cas de l’apprentissage ça peut être un outil 

d’engagement qui tend vers le partage de savoir collectif et ici la coopération est le 

                                                           
1SANA Boudhrâa et TOMAS Dorta. « Le codesign comme nouvelle approche pédagogique dans les ateliers de 
conception : étude exploratoire à travers le vécu des étudiants ». Approches pédagogiques innovantes [En 
ligne].Automne 2020, 35 pages. Disponible sur <https://www.erudit.org/fr/revues/enjeux/2020-v7-n2-
enjeux05655/1073361ar/> (consulté le 17/02/2022) 
2Donald A. Schön est un penseur et pédagogue qui a travaillé et développé le concept de pratique réflexive et à 
la théorie de l'apprentissage par la pratique.  
3Tecfa. « Opposition des conceptions "Pédagogie du tuyau" et "Technologies intellectuelles" des médias »[En 
ligne].2000. Disponible sur : <http://tecfaetu.unige.ch/staf/staf-g/glaus/staf13/ex1/pedag.html> (consulté le 
18/02/2022) 

Figure 1 : Processus design basé sur l’interaction. 
(Source : Harbaoui 2022)  



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 252                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

fondement sur lequel on s’appuie pour garantir cette collectivité. Donc, nous faisons appelle 

à deux types de collaborateur :  

� Les collaborateurs mutuels où tous les membres de groupe ont le même niveau et 

travaillent ensemble, ce sont les étudiants.  

� Le collaborateur directeur est le responsable qui dirige et guide le processus de 

l’activité ou de projet et ici c’est l’enseignant.   

2.2 Le design expérientiel comme stratégie d’apprentissage innovante 

C’est un design qui s’humanise et qui se trouve au cœur de la relation que nous tentons 

élaborer avec l’autre, avec notre environnement, il est basé sur une « démarche design 

dépasse la dualité entre l’intelligible et le sensible»1. Nous parlons ici d’un paradigme de 

conception plus sophistiqué où les dimensions sensibles sont de plus en plus omniprésentes 

dans l’espace physique, pour redonner un autre sens à l’espace lié à la proposition d’une 

expérience différenciée. Dans ce cas, l’espace est à la fois considéré comme tangible et 

intangible où chaque personne existait est interpellée à la cocréation. Dans cette approche 

l’enseignement ne doit pas rester dans la seule sphère technique mais il doit prendre en 

compte le côté social et les besoins humains des étudiants. Le design expérientiel en tant 

qu’un processus global centré humain peut intervenir sur les besoins variables qui peuvent 

être responsables à engager ou désengager la motivation des étudiants et qui donne prise à 

des comportements responsables à impacter positivement ou négativement le déroulement 

de la séance d’étude. Ce design est devenu un champ d’intervention exploité par certains 

professionnels et concepteurs pour la mise en valeur de l’espace par ce qu’il propose des 

nouvelles façons de  conceptions où l’expérience est considérée comme un outil de 

valorisation et un facteur  de motivation en termes de créativité et attachement à l’activité. 

D’ailleurs, Selon des recherches menées sur la pédagogie dans un espace expérientiel 

montrent que  « cette pédagogie se caractérise, avant tout, par la création d’un espace 

d’apprentissage propice à la découverte de soi, de la place des autres et de l’influence que 

                                                           
1ESTELLE BERGER. « La démarche design, entre projet et expérience. Une poïétique qui hybride penser et 
faire », Communication et organisation [Enligne]. 2014, 11p.mis en ligne le 01 décembre 2017. Disponible sur 
<file:///C:/Users/hp/Downloads/communicationorganisation-4714.pdf>consulté 15/02/ 2022. 
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les étudiants peuvent avoir les uns sur les autres »1pour réussir à fonctionner ce type de 

design , Schmitt a proposé cinq modules d’expérience stratégique (SEMs: Strategic 

Experience Modules) permettant de toucher usager cibles dans leur univers irrationnels: le 

module sensoriel (SENSE), le module émotionnel (FEEL), le module cognitif (THINK), le 

module comportemental (ACT), le module relationnel (RELATE)2 

3. Le cas de l’atelier de spécialité dans la formation de l’architecte d’intérieur  

Nous pouvons considérer la séance de l’atelier de projet comme un laboratoire 

d’expérimentation dans lequel étudiant et enseignant pensent, négocient et expriment à 

travers un écosystème qui casse cette verticalité entre eux, dans une séance basée sur 

l’apprentissage par projetqu’est individuel maisse fait en collectivité.Pour Pine II et Gilmore 

l’expérience vécue dans un espace implique la théâtralisation de certain concept (acteur, 

invité et scène) pour qu’elle soit complète et impacte le comportement des individus en 

question. Nous avons développé cette relation dans la figure ci-dessous. 

                                                           
1BÉDARD Denis, BIBEAU Jean, PILON Catherine et all. « L’Espace Expérientiel (E2) : une pédagogie 
interactive »[En ligne]. 29 juin 2020, 26 pages. Disponible sur : < https://www.innovation-
pedagogique.fr/IMG/pdf/55803-texte_de_l_article-86143-1-10-20200630.pdf > (consulté le 15/02/2022) 
2 SCHMITT. Bernd, « Experiential Marketing ». Journal of Marketing Management, Volume 15, 1999, pp.53-
67 
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Figure 2 : La théâtralisation du système éducatif. (Source : Harbaoui, 2022)  

La figure montre la relation dialectique des trois éléments constitutifs de la séance d’étude, 

dans la pédagogie l’élément central autour duquel tourne l’innovation pédagogique c’est 

l’étudiant et donc, « sa participation et la relation qu’il entretient avec l’environnement sont 

étalements les deux dimensions qui peuvent permettre de catégoriser les expériences »1, 

deux niveaux de participation sont possibles entre l’usager et son espace qui sont 

comportementale et affective, une vision qui se rejoint parfaitement à la logique de Pine II et 

Gilmore par rapport à la relation que peut entretenir l’usager avec son environnement il 

s’agit :  

� Une participation active qui donne naissance à une expérience d’immersion 

(l’étudiant est un collaborateur qui participe au déroulement de son cours). 

� Une participation passive qui donne naissance à une expérience d’absorption 

(l’étudiant est un récepteur des informations données par l’enseignant)  

Au début de chaque année l'enseignant se trouve dans un état initial qui le met devant  deux 

objectifs. Premièrement, il faut qu’il fasse évoluer la séance et deuxièmement, donner l’envie 

aux étudiants de découvrir la passion pour la discipline. Ça met en question  l’idée comment 
                                                           
1LYDIE BONNEFOY-CLAUDET. « Les effets de la thermalisation du lieu sur l’expérience vécue par le 
consommateur : une double approche cognitive et expérientielle »[en ligne]. Gestion et management. 
Université de Grenoble, 2011. 353 pages.  Disponible sur <https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00687047/document>(consulté le 15/02/2022) 
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être passionnant entant qu’enseignant pour amener les  étudiants à faire des apprentissages 

dans des conditions favorables qui garantissent la valeur ajoutée.  

4. Des mouvements de l’extérieur : Réalité de marché 

La formation d’un profilarchitecte d’intérieur se complète par sa mise en contact avec 

l’environnement extérieurqui présentedes attentesqui bougentet qui forment des espaces de 

pression, le marché d’emploiattend de l’université de former des experts de domaine, qu’ils 

ont fait des stages et qu’ils soient prêtset capables de bien répondre aux ordres attendus. 

Pour cela il faut ajouter au schéma précédent (figure 2) un autre composant qui le complète. 

 

Figure 3: Dynamique innovationnelle sur L’interaction de système éducatif. (Source : 
Harbaoui, 2022) 

Le marché d’emploi est le composant ajouté dans la figure3, nous avons mis l’étudiant au 

centre pour réagir avec tous les autres composants. C’est l’élément central sur lequel nous 

avons tenté de créer une innovation pédagogique basée sur le design, il s’agit de développer 

le triple axes de sa formation, premièrement son interaction avec l’enseignant, 

deuxièmement ses relations dans la salle de classe et troisièmement sa relation avec le 

marché d’emploi, d’ailleurs, comment articuler la vie estudiantine au sein de l’école ? Et 

quel est l’impact de l’écart de la formation à la vie professionnelle? Parfois l’étudiant vit une 

déstabilisation majeure lorsqu’il se trouve redevable de faire le travail entre le monde 

académique et le monde professionnel, ceci peut s’illustrer dans le cas de stage, lorsqu’il se 

L’étudi
ant 

apprena
nt  

L’étudiant 
entrepreneur  

L’étudiant 
collègue  



  ى السنوي للمعاھد العليا للفنونالملتق                                                                                                    أشغال الندوة العلمية 
 المعھد العالي للموسيقى والمسرح بالكاف    الدورة ا�ولى    

 Page 256                  برلين –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا*ستراتيجية والسياسية وا*قتصادية إ

    

trouve en confrontation avec des professionnels qu’ils lui disent : «Tu vas apprendre de 

nouveau ».C’est la grande déstabilisation parce que tout simplement il y a deux espaces qui 

ne se communiquent pas : l’université et le marché d’emploi et ils sont séparés au moment 

qu’ils doivent être en contact mutuel. Donc l’enseignant au travail à faire en matière de 

rapprochement pour donner à l’étudiant cette capacité professionnelle en développement, 

tout en gardant son posture et son espace en tant qu’étudiant, dans ce cas l’innovation peut 

être un moyen intéressant par des pratiques pédagogiques plus authentiques. Pour la 

formation de l’architecte d’intérieur ce contact bascule entre la pratique et l’ouverture sur le 

marché qui fait intervenir plusieurs connaissances en termes de matériaux, innovation dans 

la construction, les méthodes adaptées, les sociétés connexes (cuisine, sanitaire, portes, etc.).  

5. Approche critique  

La formation des architectes d’intérieur en premier cycle de licence était principalement 

basée  sur une approche généraliste de gestion de projet en relation avec des matières 

théoriques qui approfondissent les connaissances des étudiants à leur domaine d’étude et 

d’autres en relation directe avec le marché extérieur.  Pour cela nous avons développé les 

triple axes de la formation de l'étudiant qui  permettent le développement de son savoir être 

et savoir-faire.  

� Étudiant apprenant : Cet axe dépend de l’enrichissement apportée par 

l’enseignant, de motiver les étudiants et de les amener à revoir et  à renouveler 

leur stratégie d’apprentissage eux-mêmes. Et de favoriser l’immersion, le 

partage et l’interaction entre étudiant et enseignant et c’est  justement le rôle 

de design expérience qui tente à développer la dimension cognitive, la 

dimension sensorielle, la dimension émotionnelle, la  dimension relationnelle 

et la dimension comportementale qui sont proposées par Nicolas et Jean-Paul 

Minvielle en fusion avec les cinq modules de  Schmitt. 

� Étudiant collègue : cet axe dépend de la capacité d’amener les étudiants à 

collaborer plus qu’à compétitionner, et de développer chez eux la culture 

d’appartenance à travers une dimension relationnelle de design 

expérientiel qui consiste à favoriser à l’individu l’identification à un mode 

d’apprentissage, par le biais d’entrer en relation avec d’autres individus 
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partageant la même expérience. D’ailleurs, Schmitt montre que ce module 

relationnel concerne les éléments qui engendrent chez l’individu le désir 

d’appartenir à un groupe. Cette dimension développe fortement les objectifs 

et le processus de design participatif, tout en créant l’environnement adéquat 

qui garantit ce développement relationnel.  

� Étudiant futur entrepreneur : En admettant que deux cas sont possibles pour 

l’architecte d’intérieur, soit de travailler au sein d’une équipe et dans des 

boites d’architecture et là il doit être dynamique pour prouver sa présence. Et 

soit d’être lui-même un entrepreneur et ici la compétitivité est grande donc, il 

doit forcément se démarquer et être un bon connaisseur de domaine. Pour 

cela nous trouvons qu’à la phase d’apprentissage universitaire de l’étudiant 

doit découvrir simultanément le monde professionnel et faire le mariage entre 

les deux université/monde professionnel. Car ça lui démontre comment 

mettre en pratique les connaissances théoriques pour résoudre une 

problématique ou proposer des solutions.  

Conclusion : 

L’innovation pédagogique par le design peut participer à l’évolution de l’enseignement de 

design car on fait le design par le design, d’ailleurs, la fusion entre les deux approches de 

design consiste à faire évoluer et reformer le niveau organisationnel et le niveau relationnel 

au sein de la salle de classe. Elle est basée d’une part sur le nouveau rôle de l’enseignant et 

son potentiel de définir le futur designer et d’autre part sur une démarche d’interaction 

centrée sur l’apprenant, et c’est la nouvelle méthode de faire des nouveaux étudiants plus 

ambitieux et créatifs en matière de design. Et finalement comme tout processus design il faut 

vivre le temps de faire et de pratiquer l’innovation à savoir la concevoir, l’implanter et 

l’évaluer, et sans oublier de définir les critères de réussite et ça c’est un élément très 

important qui contribue à son efficacité.  
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