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 ملخص البحث 

تلعب البرمجه دورا كبٌرا فً العلم من حولنا الٌوم ، و بالرغم من ان استخداماتها النفعٌه ، اال ان هناك تزاٌدا كبٌرا 

لفنانٌن استخدموا لغه البرمجه كوسٌط العمالهم الفنٌه ، مصطلح " البرمجه االبداعٌه " ٌشٌر الً نوع من انواع البرمجه 

التعبٌري و الجمالً لالعمال الفنٌه و التصمٌم االبداعً  ابتداء من الصور الحٌه ، الفنون  التً تستخدم فً االطار

البصرٌه و السمعٌه ، و فنون التجهٌز فً الفراغ ، و فنون العرض و الصوت ، و االعالن المرئٌه  فً انتاج النماذج 

 االولٌه فً التصمٌم

لقرن العشرٌن .هناك عدد كبٌر من الفنانٌٌن حاولوا اعاده تعرٌف ازدهرت فنون المٌدٌا فً مصر فً التسعٌنٌات من ا

انفسهم بوسائط جدٌده غٌر مسبوقه ، و اصبحت البرمجه مصدرا لشغف عدد كبٌر من الفنانٌٌن ، خاصه بعد انتشار 

م بالجمالٌات ، و تنامً عدد كبٌر من الفنانٌٌن و المصممٌن  الذٌن عبروا عن انفسه cou s nepo البرامج المفتوحه او 

الرقمٌه ، تضمنت اعمالهم جمٌع اشكال الفنون الرقمٌه ابتداء من الصور المعدله رقمٌا ، انتهاء الً االعمال المجهزه فً 

 الفراغ الرقمٌه .

و فً ظل تلك المتغٌرات تبقً المناقشه مفتوحه حول كٌف ٌمكن للبرمجه االبداعٌه تطوٌر مفهوم و تذوق الفن فً مصر ؟ 

دورا للمنظمات الغٌر هادفه للربح فً تنامً عدد الفناننٌن و المصممٌن المستخدمٌن للبرمجه  االبداعٌه ؟ كٌف  هل هناك

 ٌمكن ان تسهم البرمجه االبداعٌه فً اثراء مفهوم الفن و التصمٌم فً الكلٌات االكادٌمٌه ؟ 

االبداعٌه كوسٌط لهم ،من خالل محاوله  ٌلقً البحث الضوء علً شباب الفنانٌٌن المصرٌٌن الذٌن استخدموا البرمجه

 االجابه علً االسئله السابقه .   

من أهم اإلشكالٌات التً تتبادر إلى الذهن عند محاولة فهم: ماهٌة العمل الفنً التفاعلً؟ هل الفن التفاعلً فن قائم بذاته؟ أو 

 لٌست كل األعمال الفنٌة تفاعلٌة؟

ن التفاعلً هو ببساطة الفن الذي ٌتضمن مشاركة المشاهد. فكل أنواع الفن ٌمكن أن الف ensn  ssusuo(1 )اقترح ساكان 

أن ٌطلق علٌها تفاعلٌة إذا ما أخذنا فً االعتبار المشاهدة كنوع من المشاركة،  وجاء ذلك كاستجابة لتصرٌح دوشامب 

 ( 2)الشهٌر "إن المشاهد ٌبدأ فً صناعته للصورة".

فً مقاله "كل الفنون تفاعلٌة" إثارة نفس اإلشكالٌة،  حٌث أشار إلى أن "الفهم  tonoe ueueنج وقد حاول الكاتب بٌتر كٌ

nueoesnsueeue فً حد ذاته شكل من أشكال الفن، هو الوسٌط الذي من خالله تتخذ المعرفة طرٌقها إلىالعقل "

خالل المالحظة وتشكٌل اآلراء ٌتخذ والتطبٌق العملً لكل ما نعرفه،  هذا الوسٌط من المعرفة ٌتراكم فً عقولنا،  ومن 

ا أو معاصًرا فهو فن تفاعلً،   ًٌ هذا الوسٌط شكل اللعبة.كما ٌشٌر الكاتب إلى أن علٌنا دائًما أن نتذكر أن سواء كان الفن أثر

 وأن الطبٌعة األساسٌة للفن هً التفاعل،  وأن الفنان الذي ٌنكر الجمهور هو فنان غبً وغٌر مدرك لمصٌره،  ففً فن

عن سؤال "ما هو الفن؟"،  وذلك حٌنما  psepou  npcsacالرواد فً العصر الحدٌث أجاب الفنان مارسٌل دوشامب 

 ( 3)"،  والتً قام بعرضها كعمل فنً.leeusuانتزع وظائف بعض األشٌاء وتحوٌلها إلى فن، مثل "المبولة 
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