
 ثانًالجزء ال –ً عشر ثانالعدد ال                                مجلة العمارة والفنون                                         

DOI: 10.12816/0048949                                                                                                                                      

 الفنون البصرٌة ودورها فً الحفاظ على الثقافة والهوٌة

Visual arts and their role in preserving culture and identity 

 جمال عبد الحى /د

 أكادٌمٌة الفنون –عضو هٌئة تدرٌس 

 الملخص

تعد الفنون واجهة صادقة للتعرف على ثقافات المجتمعات فً العالم، وما ٌهمنا كشعوب عربٌة هو الحفاظ على ثقافتنا      

وصون هوٌتنا العربٌة، وبخاصة فً ظل الظروف الراهنة والتحدٌات التً تواجهنا والمتمثلة فً التقدم التكنولوجى الذى 

 ة منه من منظور معلوماتى والتعرف على ثقافات أخرى.ٌعد سالح ذو حدٌن فكما ٌمكننا االستفاد

التً تمتاز بأنها ثقافة إنسانٌة أصٌلة شاملة لمظاهر الروح والمادة  -كذلك أصبح ٌمثل خطراً على هوٌتنا وثقافتنا العربٌة 

التكنولوجٌا  ولعل وسائل التواصل االجتماعى من أبرز مظاهر تلك –وتتمٌز بقٌم فكرٌة وجمالٌة ذات عراقة تارٌخٌة 

متاحة لالستخدام لفئات مختلفة من حٌث العمر  –وسائل التواصل االجتماعى  –وأهمها وأكثرها انتشاراً نظراً ألنها 

 والجنس والمستوى التعلٌمى والثقافى واالقتصادي وكذلك مستوى الوعى المعرفى واالدراك القٌمى.

شوٌش الثقافً القادم من مصادر عدة تعبر عن تٌارات واتجاهات ولعل الفنون هً المرآة التً تعكس تلك األمور من الت

 فكرٌة ال تالئم وتناسب طبٌعة ثقافتنا وهوٌتنا العربٌة.

لألسف الشدٌد ٌوجد تقصٌر ملموس من المؤسسات الثقافٌة والفنٌة فً بالدنا العربٌة، وأٌضا النخبة من المثقفٌن والمبدعٌن 

بالقٌمة الفكرٌة والجمالٌة التً ٌجب أن تكون هً الهدف األساسى لكل عمل فنى،  وٌتمحور ذلك األمر فً عدم االهتمام

 والمسئولٌة هنا تقع على عاتق كل من المبدع والمنتج والناقد والمتلقى وال أعفى أحداَ.

ر عن هوٌتنا علماً بأن الحل غٌر شاق ولٌس ببعٌد، بل هو فً صمٌم منظومة حٌاتنا الٌومٌة والتً تتشكل منها ثقافتنا وتعب

 العربٌة.

لذا ٌجب أن تكون مرجعٌة المضمون الفكرى والجمالى ألى عمل فنى مبنٌة على القٌم اإلٌجابٌة المستخلصة من ثقافتنا 

 العربٌة والمعبرة عن هوٌتنا.

تماعى وبخاصة مع وجود أجٌال شابة تستمد معلوماتها وتبنى تكوٌنها المعرفى من خالل الفضائٌات ووسائل التواصل االج

بدون رقابة واعٌة على ما ٌقدم من غث، أو كل ما هو مخالف ومضاد لقٌمنا االجتماعٌة والتً ٌجب أن نتمسك بها ونحافظ 

 علٌها بل وننمٌها.

وإذا تأملنا تراثنا الشعبى سواء المصرى أو العربى سنجده زاخراً بكل جوانب االبداع الفنً المرتبط بعاداتنا وتقالٌدنا 

ومناسبات حٌاتنا، ولذلك ٌجب علٌنا االهتمام به وحماٌته والحفاظ علٌه ألنه ٌحمل قٌم فكرٌة وجمالٌة واحتفاالتنا 

وخصائص قومٌة صنعها مجتمعنا المصرى والعربى على مر الزمن والتارٌخ وحٌنما نسعى إلى تنمٌته وتطوٌره فإنما 

لمعرفى واإلدراك القٌمى لألجٌال الشابة الحالٌة نسعى إلى الكشف عن محاوالت جدٌدة إللهام أصٌل ٌسهم فً التكوٌن ا
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وعندما تفكر فً كٌفٌة االستفادة من العناصر الفنٌة واالبداعٌة التً ٌضمها تراثنا الشعبى فً مواجهة  .وما ٌلٌها من أجٌال

 المخاطر الثقافٌة والفنٌة التً تجلبها التكنولوجٌا وتؤثر بالسلب على ثقافتنا وهوٌتنا.

نما هً الوسٌلة األفضل فً توظٌف موضوعات من التراث الشعبى بشكل ٌتناسب مع ظروف العصر الحالً ونجد أن السٌ

وٌتوافق مع التكوٌن النفسى والمزاجى للمشاهد وبخاصة الشباب لرسم المثل األعلى للشباب، وٌفضل أن ٌكون كل 

اجة إلى تأكٌد ذاتها وتأكٌد انتمائها ألوطانها المشاركٌن فً العملٌة الفنٌة من األجٌال الشابة التً تملك موهبة وفى ح

كما ال نغفل أن السٌنما فن قائم على االبداع التخٌلى وٌجذب جمٌع الناس مهما كانت مكانتهم  –وحماٌة الثقافة والهوٌة 

قٌمة الفكرٌة االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة، إذ إنه فن مؤثر على التفكٌر عن طرٌق الصورة كوسٌلة للتعبٌر وإرسال ال

 والجمالٌة.

ثم وقع اختٌارنا على تجربة فنٌة ناجحة تمثل دور الفنون البصرٌة فً تدعٌم القٌم المجتمعٌة والحفاظ على الهوٌة من خالل 

الفٌلم الغنائى )حسن ونعٌمة( المأخوذ من الموال القصصى المعروف باسم )حسن ونعٌمة( وهو من أشهر المواوٌل التً 

 من تراثنا الغنائى بصفة خاصة وتراثنا الشعبى عامة.تمثل جانب هام 
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