
ثورة الفن 
أن تعمل كإنسان …

احملتوى التفصيلي حلفل تيدكس عقول املستقبل فقرة: 

أحمد حسن مشرف  

نوفمبر 2014م



عن أحمد مشرف … 

 amoshrif.com :شـاب أعـمـال وكـاتـب يـومـي ف مـدونـتـه
ومـؤلـف كـتـاب/ ثـورة الـفـن: كـيـف يـعـمـل الـفـنـان وكـيـف يـعـمـل 

.اآلخرون 

شــريــك ومــؤســس لــبــعــض املــشــاريــع الــصــغــيــرة, مــتــزوج وأب 
لبنت (سيرين) مقيم ف جدة. 

ميكنك اإلشتراك ف القائمة البريدية للمقاالت من هنا. 

هذه امللف مجاني، يمكنك طباعة ومشاركة املحتوى مع اآلخرين دون تزوير أو بيع أو نسب ما ُكتب لغير الكاتب

جميع حقوق املحتوى محفوظة لـ أحمد حسن مشرف ٢٠١٤م، بترخيص من قبل منظمة كريتيف كومون، منظمة غير ربحية 
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this 

license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.2

http://amoshrif.com
http://amoshrif.com
https://www.goodreads.com/book/show/23444750
http://eepurl.com/HqT9D
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


1833م
1865م
1962م

تواريخ إنتهاء زمن العبودية

3



الحاجات العضوية

العصر الحجري الحديث 
٩٥٠٠ ق.م. - ٣٣٠٠ ق.م.

كـانـت أقـصـى أهـداف اإلنـسـان تـلـك الـفـتـرة أن يُـشـبـع رغـبـاتـه اجلـسـديـة 
متحققة بذلك فاملأكل واملشرب والنوم.
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القرون الُوسطى 
(الغزوات) 

٤٧٦ - ١٤٩٢م

تـطـور طـمـوح اإلنـسـان خـالل هـذه الـفـتـرة, لـيـنـتـقـل 
مـن تـغـطـيـة احـتـيـاجـاتـه اجلـسـديـة إلـى إشـبـاع رغـبـاتـه 
وأصـحـاب  أُمـة  كـل  هـدف  فـكـان  والـفـكـريـة,  احلـسـيـة 
قـرار أفـراد هـو اإلسـتـيـالء عـلـى مـا ميـتـلـكـه اآلخـرون, 
ألنـهـا الـطـريـقـة الـوحـيـدة (حـسـب الـقـنـاعـة الـسـائـدة) 

التي تقود إلى التقدم والتحضر.
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عصر النهضة 
(الوالدة الجديدة) 
١٤٩٢ - ١٧٧٠م
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تغيرت قناعات البشر ف هذه الفترة … 
وولــدت الــفــنــون املــعــروفــة بــصــورتــهــا اآلن, وأصــبــح اإلنــســان 
ميـلـك الـقـدرة عـلـى كـسـب املـال بـتـلـبـيـة االحـتـيـاجـات الـعـاطـفـيـة 
لآلخرين ومنها لنعرف عن الشعراء والرسامي والكُتاب …  

حـتـى مـفـهـوم رجـل األعـمـال كـان قـد ظـهـر خـالل هـذه احلـقـبـة 
الزمنية. 

الـنـسـبـي  الـفـنـانـي  بـنـقـص  احلـقـبـة  هـذه  انـتـهـت  أسـف  بـكـل 
بـشـكـل كـبـيـر جـراء تـأثـر اجملـتـمـعـات بـالـثـورة الـصـنـاعـيـة الـتـي 

تلتها, إضافةً لزيادة وتيرة احلروب.



الثورة الصناعية 
١٧٧٠ - ١٩٦٠م

واجـهـت هـذه الـفـتـرة عـدة مـشـاكـل عـمـلـيـة كـان أبـرزهـا انـتـهـاء زمـن الـعـبـوديـة, 
ونـقـص األيـدي الـعـامـلـة عـمـومـاًِ مـن الـرجـال. لـيـتـولـد مـكـان هـذا األمـر شـغـور 
كـبـيـر قـد أرهـق احلـكـومـات وأصـحـاب املـصـانـع والـشـركـات لـعـدم متـكـنـهـم بـتـغـطـيـة 
الـوظـائـف الـدونـيـة (كـعـمـال املـصـانـع, احلـرث, تـغـلـيـف املـنـتـجـات إلـخ.) الـتـي كـان 
هـذا  لـتـغـطـيـة  بـدائـل  وجـود  اسـتـدعـى  ممـا  الـعـبـيـد.   وجـود  مـعـظـمـهـا  يُـغـطـي 
الـشـغـور … وهـنـا وُلـدت اجلـامـعـات والـفـصـول الـدراسـيـة بـشـكـلـهـا املـعـروف اآلن, 
بـهـدف تـخـريـج مـوظـفـي مبـعـاشـات دوريـة لـيـحـلـوا مـحـل الـعـبـيـد ف تـأديـة 

الوظائف الدونية (احلرث, املصانع إلخ.) 

بـدأت اجلـامـعـات بـاسـتـقـطـاب األفـراد ف أعـمـار ال تـتـجـاوز ١٧ سـنـة (طُـالب) 
وذلـك بـالـتـنـسـيـق مـع املـصـانـع واحلـكـومـات بـهـدف تـخـريـجـهـم بـعـد إعـطـائـهـم 
دروس ومـواد تـؤهـلـهـم لـسـوق الـعـمـل إضـافـة ملـواد أخـرى تـسـاعـد عـلـى برمـجـتـهـم 

على مدار أربعة سنوات ليخرج الطالب بعدها محمالً بـ أربعة قناعات:  

أن يـكـون إنـسـانـاً مـتـلـقـي, مـن املـدرسـي (لـيـؤهـل عـلـى أن يـكـون مـتـلـقـي مـن ١.
مدراء املصانع). 

أن يـكـون مـطـيـعـاً (مـنـعـاً لـلـتـمـرد الـذي صـاحـب تـلـك الـفـتـرة, جـراء حـسـاسـيـة ٢.
الطبقية وغيرها من املعطيات االجتماعية املعقدة). 

أن يـحـصـل عـلـى ١٠% فـقـط مـن عـلـوم الـتـي سـيـسـتـفـيـد مـنـهـا بـالـفـعـل ف ٣.
عمله املستقبلي. 

أن يـخـرج ف عـمـر مـتـأخـر نـسـبـيـاً عـلـى سـوق الـعـمـل, لـيـرضـى بـعـدهـا بـأي ٤.
عروض وظيفية أمامه دون استنكار. 

وقـد انـتـشـرت ثـقـافـة (الـطـالـب اجلـامـعـي أفـضـل مـن غـيـر اجلـامـعـي) لـيـسـتـوردهـا 
العالم كله جتاوباً خلطة احلكومات وأصحاب رؤوس األموال آن ذاك.
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We Need More  Workers
(نحتاج عُمال أكثر)

Obedient

أصـبـح الـشـغـل الـشـاغـل ألصـحـاب األمـوال واحلـكـومـات وقـتـهـا تـوظـيـف أكـبـر عـدد ممـكـن مـن األفـراد (خـصـوصـاً 
املتخرجي حديثاً) إلمكانية زيادة اإلنتاج وتخفيض التكلفة … وإلى زيادة األرباح بطبيعة احلال
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توظيف أكثر ١.

تكلفة أقل ٢.

إنتاج أكثر ٣.
ربح أعلى٤.

موظفي مصانعخريجي

منتجات مصانع

(دائرة التوظيف ف الثورة الصناعية)
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آلة إنسانية

اآلالت  الــدخــل  مــتــوســطــة  اجملــتــمــعــات  أفــراد  حتــول 

اإلنـسـانـيـة ف أداء الـعـمـل, وأصـبـحـت الـعـائـالت تـسـعى 

لـتـوظـيـف أبـنـائـهـا ف أي وظـيـفـة لـهـا عـالقـة بـاملـصـانـع أو 

بارتباطها بدخل شهري مضمون. 

واعـتـمـد أفـراد تـلـك الـفـتـرة عـلـى اإلبـتـعـاد عـن األعـمـال 

الـتـي تـتـطـلـب حـس إبـداعـي أو تـطـويـري, لـلـتـخـوف مـن 

فــكــرة (عــدم اإللــتــزام بــالــعــمــل املــطــلــوب) ومــنــهــا إلــى 

(إمكانية فقدان الوظيفة). 

الـوظـيـفـة مـحـدودة الـراتـب + اإلسـتـمـراريـة + الـشـهـادة 

اجلامعية = جناح إنسان تلك الفترة
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فيردريك جيu كيلي 
١٩١٥م

كـان كـيـلـي يـشـغـل مـنـصـب رئـيـس "كـيـنـسـاس سـكـول" (اآلن جـامـعـة إمـبـوريـا) عـنـدمـا اخـتـرع "االخـتـبـارات املـوحـدة" أو 
 . (Multiple Choices) التي اشتهرت اآلن باسم اختبار االختيارات املتعددة (Standardized  Tests)

 عـام ١٩١٥م, واجـه كـيـلـي مـشـكـلـة كـبـيـرة بـتـدفـق األعـداد الـكـبـيـرة مـن الـطـالب الـذي اسـتـوجـب تـخـريـجـهـم خـالل 
مــن  الــنــوع  هــذا  الخــتــراع  قــاده  ممــا  األولــى,  الــعــاملــيــة  احلــرب  فــتــرة  خــالل  الــدراســة  تــعــطــل  بــســبــب  الــفــتــرة  تــلــك 
االخـتـبـارات; لـيـسـهـل تـقـيـيـم نـتـائـج الـطـالب والـعـمـل عـلـيـهـا بـشـكـل مـوحـد مـن قـبـل املُـصـحـحـي.  اسـتـمـرت فـتـرة تـطـبـيـق 
هـذه االخـتـبـارات مـؤقـتـاً, لـيُـطـرد بـعـدهـا كـيـلـي مـن مـنـصـبـه بـحـجـة مـخـالـفـتـه لـقـانـون الـدراسـة واالمـتـحـانـات آن ذاك 

(رفض استمرار هذه النوعية من االمتحانات بحجة إنتهاء أزمة تخريج الطالب). 
  واآلن عـادت الـكـرة األرضـيـة كـلـهـا بـتـطـبـيـق هـذا الـنـوع مـن االمـتـحـانـات; حـتـى هـذه الـلـحـظـة الـتـي أكـتـب فـيـهـا هـذه 
الـسـطـور.  ويـرى سـيـث جـوديـن أن تـوحـيـد االخـتـبـارات والـدراسـة داخـل الـفـصـول, مـاهـو إال بـرمـجـة واقـعـيـة إلخـراج 
أفـراد يـعـمـلـون ملـصـلـحـة الـوضـع الـعـام املـفـروض مـن قـبـل الـطـبـقـة الـغـنـيـة - أو احلـكـومـة إن صـح الـتـعـبـيـر- لـيـكـونـوا 
حتـت نـفـس الـبـرمـجـة الـنـفـسـيـة االجـتـمـاعـيـة; لـتـقـبـل الـعـمـل فـيـمـا بـعـد خلـطـوط اإلنـتـاج اخلـاصـة بـاملـصـانـع (متـامًـا 
كـاإلنـصـات سـويًـا ملـا متُـلـيـه عـلـيـنـا مـدارسـنـا), وإن كـان الـبـعـض يـخـتـلـف اآلن حـول ظـروف ودقـة هـذا الـتـصـور إال أنـنـي 
أجـزم أن تـأثـيـرهـا أصـبـح كـبـيـرًا لـتـلـك الـدرجـة الـتـي جتـعـل بـعـض أفـراد اجملـتـمـع الـسـابـق لـن يـقـبـلـون األشـخـاص 
الـذيـن لـم يـكـونـوا عـلـى شـاكـلـتـهـم بـشـكـل أو بـآخـر (مـوظـفـي/تـابـعـي); فـنـظـام االمـتـحـانـات املـبـرمـجـة, تـعـكـس حـالـة 

الدراسة املبرمجة, لتخرج طالب متساويي ف املعرفة متفاوتي ف األداء, حتت نفس النتيجة تقريبًا. 
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Gate Keeper 
(حارس البوابة)

 كـان ميـثـل املـدراء دور حـارس الـبـوابـة لـتـمـريـر األفـكـار اجلـديـدة مـن قـبـل مـوظـفـيـهـم إلـى واقـع الـعـمـل, وكـان الـنـاشـرون 
يـؤدون دور حـارس الـبـوابـة ألي أعـمـال وفـنـون كـتـابـيـة, وكـان املـنـتـجـون مبـخـتـلـف مـجـاالتـهـم يـقـفـون ضـد نـشـر املـوسـيـقـى 

واألفالم للعالم ما لم ترقَ لهم, والسبب ف التوقف عن النشر ببساطة عدم وجود أي طريقة غير ذلك. 
واآلن ف اعـتـقـادي أن حُـراس الـبـوابـات قـد انـتـهـى زمـانـهـم, أو ميـكـن الـقـول قـد ت اسـتـبـدالـهـم بـبـوابـات مـفـتـوحـة تـقـبـل 

الكل دون استثناء.  
 اسـتـبـدل الـيـوتـيـوب مـنـتـجـي األفـالم واملـسـلـسـالت (حُـراس بـوابـة اإلعـالم املـرئـي) لـيـمـكـنـوا أي شـخـص أن يـنـشـر عـمـلـه 
مـن خـاللـهـم, واسـتـبـدلـت قـنـوات الـتـواصـل االجـتـمـاعـي واملـدونـات كـل الـوسـائـل الـتـقـلـيـديـة لـإلعـالم لـنـشـر الـفـنـون 
الـكـتـابـيـة, كـل املـشـكـلـة تـدور حـول ارتـبـاطـنـا نـفـسـيًـا بـحـراس الـبـوابـات, وحـتـى الـعِـلـم وبـوابـات املـعـرفـة كـان لـديـهـا حُـراسـهـا 
اخملـتـصـي مـتـمـثـلـي ف املـدارس واجلـامـعـات واملـعـاهـد, ولـم يـعـد هـذا احلـال كـمـا كـان عـلـيـه ف الـسـابـق, أصـبـحـت بـوابة 
اإلنـتـرنـت مـفـتـوحـة لـكـل بـاحـث عـن الـعـلـم واملـعـرفـة, بـل أجـد أن مـن أبـسـط األمـور ف وقـتـنـا احلـالـي هـو احلـصـول عـلـى 

املعلومة باختالف درجاتها واختالف ثقافة الباحثي عنها. 
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الثورة المعلوماتية 
١٩٦٠ - حتى اآلن

أنـهـت الـثـورة املـعـلـومـاتـيـة فـكـرة آلـيـة تـوظـيـف الـثـورة الـصـنـاعـيـة, دون أن تُـنـهـي تـخـريـج الـطـالب وعـقـلـيـات الـعـوائـل الـتـي الزالـت حـتـى هـذه الـلـحـظـة 
مـقـتـنـعـة بـخـطـوات الـنـجـاح الـتـي تـتـطـلـب (فـقـط) تـخـرج الـطـالـب مـن اجلـامـعـة لـيـبـدأ حـيـاتـه املـهـنـيـة ومـنـهـا لـلـمـسـتـقـبـل, وبـالـطـبـع اإلنـصـات 

لطلبات مدير املصنع! 

مـع اخـتـفـاء دور حـارس الـبـوابـة تـدريـجـيـاً ف هـذا الـوقـت, ازداد تـعـلـق املـوظـفـي واخلـريـجـي ملـهـامـهـم اليـومـيـة والـتـي تـتـطـلـب اإلنـصـات لـطـلـبـات 
الرؤساء وتنفيذها … دون خلق ما يكفي من املبادرات (والفنون) التي قد تساهم بشكل كبير ف تغيير املستقبل. 

مـفـهـوم الـفـن أو  “الـفـنـان” … أصـبـح ال يُـطـلـق عـلـى املـلـحـنـي, والـكُـتـاب والـرسـامـي كـمـا كـان مـن قـبـل. بـل جنـد ف احلـقـيـقـة أن الـفـن هـو عـبـارة 
عن مجموعة قناعات وسلوكيات يومية يؤديها الشخص حتى يُطلق عليه هذا اللقب. 

الـفـن … يـركـز بـشـكـل كـبـيـر عـلـى مـفـهـوم املـبـادرة ف تـأديـة الـعـمـل  (Proactive) وهـذا مـا حـاولـت الـثـورة الـصـنـاعـيـة إلـغـاءه ف سـلـوك جـمـيـع 
العاملي. ميكن إسقاط مفهوم (وسلوك) الفنان على أي عمل طاملا إراد صاحبه أن يكون كذلك. 

هـل مـن املـمـكـن أن أرسـم لـوحـة إضـافـيـة? … أن أحُلـن حلـن مـعـي? … أن أكـتـب مـقـالـة? … كـلـهـا أسـئـلـة ال يـسـألـهـا الـفـنـان, بـل يـقـوم بـفـعـلـهـا مبـاشـرة 
دون إنتظار اإلذن من أحد. ل ف الواقع اعتاد املوظفي العاديي أن يسألوا هذه األسئلة!
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“ اإلقتصاد تغير, تقريباً لألبد … واملدارس لم تتغير” 
- سيث جودين
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ثورة الفن 
(املستقبل)

هُناك فكرة تقول: أن الثورة القادمة ستكون “ثورة الفن”! 
سينتهي تدريجياً دور املوظفي العاديي ف أداء األعمال وسيحل محلهم أحد إثني:  

آالت تؤدي العمل نيابةً عن املوظف. ١.

الـتـوظـيـف بـاإلجـارة (Freelancing).  وهـنـا سـيـؤدي الـكـثـيـر مـن الـنـاس عـدة مـهـام مـخـتـلـفـة ف أمـاكـن ومـع ٢.
أشخاص مختلفي. 

سيصل اإلنسان إلى مرحلة من الرفاهية يستطيع اختيار عمله الذي يريد مع من يريد, متاماً مثل الفناني. 

ال ميـكـن أن نـتـعـايـش مـع هـذه الـتـطـور وهـذه الـثـورة دون أن نُـغـيـر قـنـاعـاتـنـا اجتـاه الـتـعـلـيـم وأداء الـعـمـل الـيـومـي, ورمبـا 
بتحديد أكبر: (تربية األجيال القادمة على التلقي واإلنصات دون محاوالت خلق فنون جديدة ألنفسهم).
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حارس البوابة 
(Gate Keeper)
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إسأل نفسك
هـل تـسـعـى ف حـيـاتـك الـيـومـيـة إلرضـاء مـديـر مـصـنـعـك أوالً? ١.

أم إلرضاء حاجاتك النفسية? 

هــل هُــنــاك مــن يــديــر دفــة حــيــاتــك? أم أنــت مــن يــســعــى إلدارة ٢.

فنونك اخلاصة وتطبيقها ف احلياة الواقعية? 

هــــل أحــــتــــاج أن أتــــعــــرف عــــلــــى ســــلــــوكــــيــــات الــــفــــنــــانــــي ف أداء ٣.

العمل? واألهم … هل أحتاج تطبيقها?
17



“ أنا لستُ ما حصل لي … أنا ما اخترت أن أكون” 
- كارل يون
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“ الهواة ينتظرون اإللهام … أمّا نحن فنستيقظ كل يوم 
لنذهب إلى العمل” 

- ستيفن كينج (كاتب)
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شكراً إلطالعك …  

ميـكـنـك اإلسـتـزادة بـشـكـل أكـبـر حـول هـذا 
املـــادة بـــإقـــتـــنـــاء كـــتـــاب/ ثــورة الــفــن: كــيــف 
اآلخــرون.   يــعــمــل  وكــيــف  الــفــنــان  يــعــمــل 
ســتــكــون نــســخ الــطــبــعــة الــثــانــيــة (مــنــقــحــة) 
مـــتـــوفـــرة مـــع مـــطـــلـــع شـــهـــر يـــونـــيـــو ٢٠١٥م 

عند معظم نقاط البيع ف اخلليج.

ميكنك أيضاً التواصل معي على: 

 ahmad@amoshrif.com
تويتر: 

@Amoshrif 
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