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  :الملخص

هو اللفظ الذى یطلق على العصر الحالى بکل ما فیة من تطور تقنى حدیث، واجهزه  Digital Revolution الثورة الرقمیة

 .یتم التعامل معها بالطرق الرقمیة

لعب الکمبیوتر دوراً کبیراً فى والتفاعلیة فى الفن کان من ضمن أهم العوامل الداعمه لها ولتطورها الثورة الرقمیة ،ولقد 

مساعده هذا التفاعل القائم بین الفنان والمتلقى لتقدیم افکارا جدیدة ومختلفة عن ما هو متعارف علیه ، ویعتبر التفاعل فیما 

قدمه بین المبدع وجمهوره هو الرکیزة األساسیة للفن الذى یطلق علیه الفن التفاعلی ویدعم هذا التفاعل التکنولوجیاً وما ت

 . لمساعده الفنان فى عرض افکاره التفاعلیة

إن الفنان یسعى دوماً الثبات وجوده وإنفعاالته وأحاسیسه داخل العمل الفنى ویهدف بذلک إلى التعبیر عن ذاته ، وفى نفس 

صرى والحسی الوقت فهو أیضاً لیس بمنأى عن الذاتیة الجماعیة، إذ هى لیست بولیدة لحظة وإنما هی حقبة من المخزون الب

 . والتى یتفاعل فیها الوعى والالوعى للفنان ، وتنبسق من خاللهما لحظة اإلبداع فى العمل الفنى

ولذلک فأن الفنان دوما ال یستغنى عن المتقلقى ، لیساهم فى تجلیات هذا العمل والتى لربما کانت خفیة على الفنان ذاته فى 

 .اللحظة التشکیلیة ذاتها

فى واقعنا المعاش الیوم لم تعد تقتصر على الفنان بمفرده ، بل اصبح المتلقى رکیزة اساسیه لنجاح العمل ان عملیه االبداع 

االبداعى، وغایة الفنان فى هذا التفاعل هو تقویة الروابط اإلجتماعیة بین مختلف أفراد المجتمع حیث یصبح فیها المواطن 

، فتزول الهوة التی تفصله عن المبدع والذی تعود العیش فی أبراج البسیط قادراً على المساهمة فی صنع الحدث الثقافی

 .عاجیه

وحدیثى فى بحثى هذا سوف یتناول البدایات االولى للتفاعلیه فیما بین الفنان والمتلقى وکیف نشأت وکذلک ماهیة هذه العالقة 

لتوضیح الفکرة بشکل ملموس من خالل هذه  التفاعلیة، وکذلک ذکر نماذج لفنانین اعتمد ابداعهم الفنى على فکرة التفاعلیة

 .التجارب االبداعیة

 الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 
Digital revolution is the term used for the current era with all its modern technological 

development and digitally used instruments and devices. 

Digital revolution was among the most important factors in the development of interactivity in 

art. Computers played a big role in supporting the existing interaction between the artist and the 

recipients, they also helped artists present new and different ideas from what is commonly 

known. Interaction between the artist and his audience is the main pillar of Interactive art. 

Technology supports this interactivity, as it helps the artist to display and present his interactive 

ideas. 

The artist always strives to prove his presence, emotions, and feelings within the artistic work 

with the aim of expressing himself. At the same time, the artist is also not immune to the 

collective self of his recipients. Artists emotions are not spur of the moment though, rather they 

are an accumulation of years of visual and sensory stimuli in which the artist's consciousness 

and subconscious interact to finally be manifested as a moment of creativity in the artistic work. 

The artist always needs his recipients to contribute to the expression of the work, which may 

have been hidden from the artist himself at the moment of the artwork creation. For the process 

of creativity nowadays is no longer limited to the artist alone. Rather, the recipient has become 

a basic pillar for the success of the creative work, and the artist’s goal in this interaction is to 

strengthen the social ties between the various members of society, where the simple viewer 

becomes able to contribute to making the cultural event dissolving the gap that separates 

recipients from artists who grew accustomed to living in their ivory towers. 

This research deals with the early beginnings of the interaction between the artist and his 

audience, how it began, what this interactive relationship is, as well as presenting examples of 

artists whose artistic creativity depended on the idea of interactivity to clarify the idea through 

examples of creative experiences. 

Keywords: 
Digital Revolution; the interaction between the artist and the recipient; the tremendous 

technological development; the creativity process; interaction with the audience; interactive art. 

 

 تمهيد 

اإلبتكارات الحدیثة فى عصرنا الحالى مكان الصدارة، ونتیجه لذلك فأن شكل الفن اختلف اختالفاً كبیراً عن ذى  شغلت  لقد

قبل، ویمكن لنا أن نشاهد ذلك من خالل تعدد المدارس واإلتجاهات الفنیة التى ظهرت، فهناك إتجاهات فنیة ظهرت ثم إختفت 

 ب متنوعة بجهد المبدعین فى شتى انحاء العالم.، أو ظهرت وأستمرت وتطورت ، أو تكیفت بأسالی

، نجد الفن تأثر تأثرا ملحوظاً بهذا التطور، ولقد  األنوكإنعكاس لهذا التطور العلمى والتكنولوجى الذى نشهده فى العالم 

 صور الفن السابقة.ظهر ذلك فى ابتكار أسالیب فنیة جدیدة ساعدت الفنانین على إنتاج أشكاالً فنیة مختلفة عما شاهدناه فى ع

.. " تحتاج الدوافع الفنیة الجدیدة إلى تقنیات فنیة جدیدة، وقد  (Pollock 2020)( 1956-1912یقول جاكسون بولوك )

و والقنبلة عصر الطائرة والرادی-بالفعل طرقاً جدیدة للتعبیر عن أنفسهم .. ففنان العصر الحدیث  وجد فنانوا العصر الحدیث

 .ال ُیمكنه التعبیر عن طریق تقنیات عصر النهضة القدیمة، أو تقنیات أى ثقافة أخرى سابقة"  -الذریة
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أن الدوافع الفنیة داخل الفنان تكون دائما هى المحرك األساسى والداعم إلبتكار كل ما هو جدید فى عصرنا الحالى عصر 

 الفن.الثورة التكنولوجیة لكل المجاالت بما فیها 

إن الفنان یسعى دوماً الثبات وجوده وإنفعاالته وأحاسیسه داخل العمل الفنى ویهدف بذلك إلى التعبیر عن ذاته ، وفى نفس 

الوقت فهو أیضاً لیس بمنأى عن الذاتیة الجماعیة، إذ هى لیست بولیدة لحظة وإنما هي حقبة من المخزون البصرى والحسي 

 ى للفنان ، وتنبسق من خاللهما لحظة اإلبداع فى العمل الفنى .وعوالال، والتى یتفاعل فیها الوعى 

ولذلك فأن الفنان دوما ال یستغنى عن المتقلقى ، لیساهم فى تجلیات هذا العمل والتى لربما كانت خفیة على الفنان ذاته فى 

 اللحظة التشكیلیة ذاتها.

لمنا المعاصروالذى كان للتطور التكنولوجى كبیر األثر فى والبحث فى مجملة یتحدث عن ، الشكل الفنى الجدید فى عا

 الوقوف بجانبه إلبتكار أعماالً إبداعیة جدیدة تخاطب روح العصر.

 مشكلة البحث: 

 من أهم مشكالت البحث تتركز فى..

 طبیعه العالقة التفاعلیة بین الفنان والمتلقى. التحدث عن  

 تفاعلى.الحدیث عن كیفیة نشأة هذا الشكل الفنى ال

 توضیح الدور الكبیرالذى قدمته الثورة الرقمیة لمساندة هذا الشكل الفنى التفاعلى .

  أهمية البحث:

 تتمثل أهمية البحث فى النقاط التالية : 

 التعرف على اشكاال جدیدة من الفن أصبحت العالقة التفاعلیة فیها ركیزة اساسیة لنجاح العمل الفنى.

 .ش في أبراج عاجیهوجمهوره بعد ما تعود الفنان العی تقریب الفجوة بین الفنان

  منهج البحث:

 تحلیلى مقارن  -

 حدود البحث:

  آسیا وأوروبا وأمریكاالحدود المكانيه : 

 النصف الثانى من القرن العشرین وبدایة الواحد والعشرینالحدود الزمانيه: 

 فروض البحث:

على االبداع الفنى بشكل عام وعلى الفن  Digital Revolutionالتعمق فى معرفة األثر الذى احدثته الثورة الرقمیه 

 بشكل خاص.  Interactive artالتفاعلى 

  أثر التطور التكنولوجى على االبداع التفاعلى 

اننا النرى أى شئ على حقیقته ما لم نبدأ أوال بالعمل " (57)ابراهیم بال تاریخ،  يقول الفنان االنجليزى جون كونستابل: 

 " على تفهمه

والعمل الفني یمثل لدي الفنان المبدع تخلیصا من الطاقات والمشاعر المقلقة اوانه یمثل صورة من صور التعبیر عن الذات 

عنى اخر تغدو حیاه الفنان تعبیرا عن موهبته ، وموهبتة نتاج حیاته ، فالفنان انما یكون نفسه حینما یكون عمله الفني ، وبم

،ویعكس هذا كله حالة من التطابق تسمى بالصدق الشعوري ، ونحن بدورنا قبل أن نصدر حكما على عمل فني ما ،علینا 

 اوال ان نعمل على تفهم األسباب المحیطة بهذا العمل . 
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نون البصریة من تطور یقوم فى األساس على أسالیب وتقنیات تكنولوجیة متطورة مدى تأثر الفونحن نشهد فى عصرنا الیوم 

كان لها تأثیر كبیر على كل المیادین ومن أهمها میدان الفن التشكیلى وعالقته بزمن اإلبداع واألسالیب اإلنشائیة فى تكوین 

 العمل ذاته.

التصویر بصفة خاصة قد تأثرت منذ العصور السابقة بكل تطور البد من التسلیم إذاً بأن الفنون التشكیلیة بصفة عامة وفن و

 تقنى ، سواء أكان هذا التطور على صعید األداة أو المادة أو الفكرة.

ومن خالل هذا التطور التكنولوجي تغیرت المفاهیم اإلبداعیة وأصبح زمن اإلبداع ولیداً لحقبة من التفاعالت الحسیة 

إذ أننا نجد بعض األنماط الفنیة أصبحت مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالتقنیات التكنولوجیة ،  ة،والبصریة وخاصة التقنیة الحدیث

 ُویبطل وجودها بعدم توفر هذه األدوات . 

وبالتالى إن كل من الوسائل التقلیدیة والحدیثة فى عالقة مباشرة بالید وبالشعور فال فرق بینهما سوى عند القراءة والتحلیل 

على عمل فنى متفرد من نوعه یرجع الى قدرات الفنان على التخیل واألبداع وعلى حسن بلورة افكارة كما أن الحصول 

 وقدرته على االقناع والتبلیغ ال على األدوات المستعملة فى عملیة األبداع. 

..كان الفن في الماضي محدوداً باإلبداعات الثابتة كالرسم الزیتي،  (2018)سعد  "  دارتنیل لویس وفى هذا الصدد یقول "

وفن النحت، أو التصویر الفوتوغرافي، ینتجها الفنان ثم یشاهدها متابع الفن ، وهذه األیام الفن المرئي المرتكز 

یسمح بأشكال فنیة دینامیكیة محّسنة تتطّور أو تّتسع أمام أعیننا. رّبما ال یكون للفنان أي فكرة عما یمكن أن  الكمبیوتر على

ب هي الفن الرقمي التفاعلي الذي یستجیب ینبثق في النهایة، حیث تتوفر لدینا إمكانیة مثیرة في التركیبات بمساعدة الحاسو

لسلوك المشاهد، على سبیل المثال، من خالل اإلدخال عبر حركات فأرة الكمبیوتر أو ربما حتى من خالل تتبع حركات 

 المتشكل من القَِطع أجزاء مختلفة من الجسم، ولیس المهم في هذا الفن الرقمي الدینامیكي مظهر الناتج النهائي بقدر السلوك

 "الفنیة عبر الزمن، وفي الواقع یصبح للمشاهد دور في تعدیل العمل الفني، ومن الممكن أن یصبح هو الفنان بنفسه

  الفن التفاعلى 

 ما هو الفن التفاعلى ...

هو شكل من أشكال الفن والتى یشارك بها المتلقى بل واألكثر من ذلك فأن نجاح العمل  Interactive Artالفن التفاعلي 

 الفنى یتوقف على هذا التفاعل، وذلك على عكس األشكال الفنیة التقلیدیة التي یكون فیها تفاعل المشاهد مجرد حدث عقلى.

ل فیما بین الفنان والجمهور، ویطلق علیه أیضاً الفن وطبیعة هذا الفن تأتى من إسمه فهو یعتمد إعتماداً كبیراً على التفاع

التساهمى أو الفن اإلجتماعى وكلها مسمیات تشیر الى إحداث شكالً من أشكال التفاعل فیما بین المبدع والمواطن البسیط ، 

لشارع لیصبح أداة و أن یبعد الفنان قلیال عن مثلث الفنان والعمل والمعرض و أنه أن األوان إلى أن ینزل العمل الفنى ل

إتصال تربط الجمهور بالفنان وتقوى الروابط اإلجتماعیة بین مختلف أفرادة ، فتزول الهوة التى تفصل المبدع الذى تعود 

 العیش فى أبراج عالیة ، عن المواطن البسیط .  

حریة مشاركه إبداعاته تلك مع والحقیقة أن جل مایریده أى مبدع هو الحریة ، حریة اإلبداع والتعبیر عن مكنونات نفسة ، و

جمهور الفن ومحبیه، ولكن ذلك لم یكن دوماً متاحاً للفنانین والمبدعین ، فلم یحظ الفنانین فى الماضى بالحریة الفنیة، أو 

 .المكانه الفنیة التى یشغلونها فى عصرنا الحالى ، وبخاصة فى ظل التكنولوجیا الرقمیة 

  ر على إيجاد أشكاال تفاعلية جديده للفنتاريخى للفن واثر هذا التطوتتبع  

  Colosseumبالتاریخ إلى العصر الرومانى القدیم مثالً ، سنجد أن بناء تحفة معماریة مثل مسرح الكولیسیوم عندما نعود 

میالدى كرمز لروما فى ذلك  27عام   Vespasianبروما والتى كانت بتكلیف من اإلمبراطور الرومانى فیسباسیان 

https://plus.maths.org/content/list-by-author/Lewis%20Dartnell
https://www.aliens-sci.com/cs-5-talk-with-computers/
https://www.aliens-sci.com/cs-5-talk-with-computers/
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وبجانب البناء نفسه ، كان الكولیسیوم یحتوى كذلك على مجموعة متنوعة من التماثیل ولوحات االفریسك التى إنتجها  الوقت،

 عدد كبیر من فنانى روما إلى حد كبیر بتكلیف ال برغبتهم الشخصیة.

ریاء الطبقات العلیا سواء وفى العصور الوسطى أنتج الفنانون أعمالهم الفنیة بشكل أساسى تبعاً لرغبة من رعاتهم أو من أث

 أو مشاهد من قصص الكتاب المقدس. -بورتریهات –كان العمل صوراً شخصیة 

وفى عصر النهضة فى القرن الخامس عشر كلف لیوناردو دافنشى بالعدید من األعمال ، كان من أهمها تلك التكلیفات شهرة 

 Santa Maria della Graziaسة ماریا دیال جراتزیا م التى نفذها لدیر وكنیسة القدی1495لوحة العشاء االخیر عام 

 Michelangeloبالفاتیكان للفنان مایكل أنجیلو  Sistine Chapelبمیالنو إیطالیا، وفى حین نجد سقف كنیسة السیستینا 

الفنان على وإنكب   Pope Julius IIهو أحد أشهر األعمال الفنیة التي أنتجت كمهمة فنیة كلفه بها البابا یولیوس الثانى 

م، وهذا العمل یعد عالمة فاصلة في تاریخ الفن ومن 1512م إلى عام 1508إنتاجها مدة تصل الى أربعة أعوام من عام 

 أعظم اإلنجازات الحضاریة فى تاریخ البشریة. 

بتكاراتهم الفنیة ولقد إستطاع كل من دافنشى و مایكل أنجیلو بما قدموه من إنجازات وإبداعات جدیدة آنذاك، سواء من خالل إ

المتعددة، أو أسالیبهما المتفردة فى العمل، الترسیخ إلسمیهما كمبدعین فى ظل عصرهما، لیمثال بذلك نقطة إنطالق جدیدة 

لتعریف أكثر حداثة للفن والفنانین یعلو بهما عن مفهوم الصنعة، وفى الوقت نفسه یعطى الفنانین حریة أكبر فیما یقدموه من 

 رات فنیة خاصة .إبداعات وإبتكا

وبتقدم الزمن، ودخول الفن الحدیث إلى الساحة الفنیة فى منتصف القرن التاسع عشر تقریباً، أصبح لحریة الفنان وروحه 

المبدعة مكانة أعلى منها فى العصور السابقة، فقلت المهمات والتكلیفات الفنیة التي كانت تتم إلى حد بعید برغبة الحكام 

الدین ، حتى أصبحت من األمور نادرة الحدوث، وأصبحت ألفكار الفنانین الجدیدة ، وأسالیبهم المختلفة واألثریاء ورجال 

فى العمل مكانة أكبر منها فى السابق، ولكن لم یكن المجتمع بالسرعة نفسها فى فهم واستیعاب أفكار الفنانین الجدیدة تلك، 

 ضاً.فوقف فى مواجهتها فى كثیر من األحیان رافضاً ومعار

إال أننا وبحلول النصف الثانى من القرن العشرین وجدنا أعمال فن التصویر تتبنى مفاهیم جدیدة وتكنولوجیات غریبة كان 

الهدف منها التطور من وسائط فن التصویر التقلیدیة مجاراة لثقافة العصر من جهة ، ولتقدیم أعماالً جدیدة ومختلفة من جهة 

 أخرى .

ومن هنا رأینا دخول عنصري الحركة والزمن بشكل كبیر فى أعمال فن التصویر ، وربما كانت مدرسة الفن الحركي 

Action Painting   والتجریدیة التعبیریةAbstract Expressionism   والتي تألقت فى منتصف القرن العشرین

یة التى قدمت رؤیة مختلفة للعمل الفنى وإن كانت ال تزال بأعمال أشهر فنانیها األمریكي جاكسون بولوك ، من المدراس الفن

 داخل حدود اللوحة وقماش التصویر.

ثم ظهرت فنون أخرى أخذت فكرة الحركة والزمن تلك خطوة أخرى لألمام مبتعدین أكثر فأكثر عن اللوحة بحدودها الضیقة  

، وفن األداء Happening Artلحدث إلى مجال أوسع للتعبیر ، وحریة أكبر فى اإلبداع ومن أمثلتها فن ا

، والذي رأینا فیهما الفنانین یقدمون عروضاً تتسم بحس مسرحي ، جمعت بأكثر من فن وأكثر  Performance Artالحي

 من وسیط .

 وجاء بعد ذلك الوسیط الرقمي لینتقل بمثل تلك الفنون إلى آفاق أخرى أرحب ، فجاء إستخدام الفنانین إلى الوسائط الرقمیة

وهو الذى إستفاد من التكنولوجیا  New Media Artبجانب الوسائط التقلیدیة ، ووجدنا فن أطلق علیة فن الوسائط الجدیدة 

 الرقمیة على إختالفها .
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وبالبعد عن اللوحة كمركزاً لألهتمام، وبدخول التقنیات الحدیثة فى فن التصویر، رأینا ظهور وإنتشار فكرتي الحركة والزمن 

د من األعمال الفنیة، ولطالما كان للزمن تأثیراً كبیراً على الفنانین والكتاب والشعراء والفالسفة على مر العصور، فى العدی

ومن هنا فقد اخذت كالً من فكرتى الحركة والزمن ، بعداً أخر فى األعمال التي نبعت من اإلستخدامات المختلفة لكل تلك 

 الوسائط التكنولوجیة الجدیدة .

نون من القرن الماضي كفنون الحدث، أو األداء الحي ، أو التجهیز فى الفراغ ، أو الفنون التي إستخدمت الفیدیو فظهور ف

والتى أعتمدت بشكل  Interactivityوالتى تقوم على فكرة التفاعلیة    Digital Artوالصوت ، والحقا فنون الكمبیوتر 

مع العمل ، والذى كان من شأنه تغییر مفهوم فن التصویر تماماً، لیتحول أساسى على فكرتي الحركة والزمن وتفاعل المشاهد 

 من الثابت والجامد إلى المتحرك والمتغیر.

یتوجب علینا أان نتعرف على تعریف لهذا   Interactive Artولتكوین صورة واضحة أكثر فأكثر عن الفن التفاعلي 

، التفاعل بأنه  هو طبیعة العالقة بین الحیاة بشكل عام والبشریة على موریس بنایونالشكل الفنى التفاعلى .. ویعرف لنا "

یشیر التفاعل إلى العالقة بین األنظمة الحاسوبیة اإللكترونیة وبنیتها “وجه الخصوص .. بالنسبة لتعریف أنیك بوریود 

واحد له عامل بشري و واحد  الخارجیة، والعمل التفاعلي هو كائن إعالمي قابل للتالعب، ویمكن تمییز سجلین للتفاعل:

  )مقاله بعنوان الفن التفاعلى بال تاریخ( .بدون عامل بشري"

وهي لوحة الفنان مارسیل دوشامب  1920وعلى الرغم من أن بعض أقدم األمثلة على الفن التفاعلي یعود تاریخها الى 

  Marcel Duchamp. Rotary Glass Plates والتي تحمل أسم ) لوحات زجاجیة دوارة ( 

 
(2010) 

Marcel Duchamp. Rotary Glass Plates 

 1920إنتاج عام  -إسم العمل) لوحات زجاجية دوارة(  من األمام -مارسيل دوشامب
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(2010) 

 1920زجاجية دوارة(  من الجانب، إنتاج عام إسم العمل) لوحات  -مارسيل دوشامب

 

حیث یتطلب العمل الفني من المشاهد تشغیل الجهاز والوقوف على مسافة متر واحد من أجل رؤیة الوهم البصري، وأننا 

 المتاحف التى تحتوي على أعماالً فنیة تفاعلیة .نجد منذ ذلك العمل عدد ال یحصى من 

جنباً إلى جنب مما أحدث نوعاً جدیداً  1990كبیرة بسبب التفاعل القائم على الكمبیوتر فى عام وأصبح الفن التفاعلى ظاهرة 

على العمل بسهولة أكبر في الحوار من أجل إنتاج عمل فني  من الخبرة الفنیة ، والتي أصبح معها الجمهور والجهاز قادرین

 فرید ذو سمات خاصة.

 نماذج لبعض األعمال الفنية التفاعلية 

بفضل ظهور اإلنترنت ووسائل  -نتشارا أوسع في میادین فنیة حدیثة، كالفنون الرقمیة، التي تمنح أالفن التفاعلي عرف ن لك

وبصفة عامة كل أنواع الفن التشكیلي والمعاصر التي تمزج بین أدوات  -اإلتصال الحدیثة إمكانیة أكبر لمشاركة الجمهور 

 صة.وتقنیات مختلفة تتیح للجمهور هذه الفر

إن التفاعل الذي یحدث فیما بین الجمهور والعمل الفني یتم إما عن طریق الشبكة العنكبوتیة أو في موقع المعرض نفسه، 

یضعها الفنان الذي یتقمص دور الحكم لیحدد شروط وقواعد معینة لمشاركة « بروتوكوال»محددة تسمى « مسودة»حسب 

عمال التفاعلیة ، ن نلحظ ذلك فى إحدى األأوجهة نظرهم، ومن الممكن الجمهور دون وضع قیود على رؤیتهم الفنیة أو 

  للفنانین

   Solveig de Ory Montpellier وسولفیج دي أوري مونبلییه Jean-Robert Sedano ، جان روبرت سیدانو

  …وعملهم التفاعلى 
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 )فرنسا(Music Room  (1983))حجرة الموسيقى( 

 )الفن التفاعلى بال تاريخ(

لندن وُتظهر أعماله، شغفه الشدید بالتكنولوجیا وما یتعلق بها واستخدامها  1976التفاعلى دومینیك هاریس موالید أما الفنان 

فى أعماله التفاعلیة والمزج فیما بینها وبین أفكاره التى تتسم بحبة للطبیعة، ومن الممكن لنا ان نلحظ ذلك من خالل عمله 

حث اعمال الفنان التفاعلیة والتى یستكمل بها حبه الشدید للفراشات وأشكالها وهذا العمل هو ا Baby Flutterالتفاعلى 

الجمیلة، وهذا العمل استخدم فیه دومینیك عشرة من الفراشات المفضلة لدیة، أحضر بعضها من أماكن سافر الیها بینما ینتشر 

 البعض اآلخر بشكل أكثر شیوعاً فى جمیع أنحاء العالم .

، حیث حراریة باستخدام برامج حدیثة متخصصة  LCDشاشات شة بشكل فردى مستعیناً فى ذلك بوالفنان یعرض كل فرا

یمكن للمشاهد التفاعل مع الفراشة بشكل تفاعلى، فعندما یقترب العارض من العمل یتغیر وضع الفراشة من وضع الراحة 

جنحتها الجمیلة فى رحلة بطیئة الحركة. الى وضع الطیران وذلك من خالل تتبع حركات المتفرج حینها ستعرض الفراشة أ

(Annemarijn-Ingelaat 2020)  

 



 2021بريلا                                                              ( 2)عدد خاص  –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

 

653 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2021بريلا                                                              ( 2)عدد خاص  –مجلة العمارة والفنون والعلوم االنسانية 
 الموتمر الدولي السابع " التراث والسياحة والفنون بين الواقع والمأمول"

 

654 

 

 

(Annemarijn-Ingelaat 2020) 

 یبقى إستعمال وسائل االتصال الحدیثة مهماً إلعتماد مبدأ الفن التفاعلي، كما یقول الباحث أولیفیي دونات وفي كل مرة "

طبیعي أن یثیر الحاسوب نشاطنا »، «العادات الثقافیة للفرنسیین في عصر الرقمیات»، صاحب كتاب  (2011)مخالدى 

أكثر من التلفزیون، هذه العالقة التفاعلیة ولدت وضعیة جدیدة وكسرت الحدود بین الهواة والمحترفین، بین المنتجین 

 «.رج في العملیة اإلبداعیةوالمستهلكین. وكأن الحواجز الثقافیة إختفت حین دخلت لمسة المتف

الذي یتضمن سلسلة تجارب إبداعیة ال تصبح « بارانویا»تظاهرات أخرى تضع المتفرج في قلب الحدث الفني، كمعرض 

 فعلیة إال إذا شارك فیها الزوار.

ریغوري السیر ومن التحف الفنیة المفتوحة ، كما یسمیها الكاتب والباحث اإلیطالي، إمبرتو إیكو، مرفق صممه الفنانان غ

، الذي یضم میاه زرقاء تأخذ أشكاال وأصواتا غریبة ومختلفة حسب «سینوكوسم»وأناییس ماتدان المعروفان بإسم الثنائي 

 حركات األیدي التي تالمسها.

نانین، إن كانت الغالبیة تتحدث عن األثر اإلیجابي لهذا الفن الجدید على الجمهور الهاوي، فإن األثر نفسه قد لوحظ على الف

 حتى إن بعضهم اختار التخصص في هذا النوع الجدید، على إعتبار أن الجمهور هو إمتداد طبیعي للعمل الفني.

، والذي یدعو مستعملي الشبكة لتسجیل قراءات شخصیة «قُبلة المصفوفة»الفنانة الفرنسیة فیرونیك أوبویي، صاحبة مشروع 

هذا التفاعل المتجدد مع الجمهور یغذي المخیلة ویفتح »فیالت، تقول إن لنص مارسال بروست، المعروض حالیا في مركز ال

 (2011)مخالدى  للفنان آفاقا جدیدة، لكنه ال ینسى أن یمتعه ویبعث البهجة في قلبه"

" تعد قیمه أى عمل فنى معطى فى نظر أى أنسان مؤهل لتقدیر  (259، 2001)كولنجوود وفى هذا السیاق یقول لنا الكاتب 

قیمه هى األستمتاع بالعناصر الحسیة التى یتألف منها بالفعل بصفته عمال فنیاً، بل أصبحت المتعة المترتبة على التجربة 

الشاملة التى تمكننا هذة األعمال من الخیالیة التى توقظها فیه هذه العناصر الحسیة، فاالعمال الفنیة هى هذه التجربة الخیالیة 

 االستمتاع بها"
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االن عن العمل الفنى التفاعلى الشهیر والذى یتفاعل فیه الجمهور مع األعمال بشكل كبیر جداً، آال وهو العرض واتحدث 

ولمدة خمس  2016بالصین عام بالعدید من دول العالم كان اولها فى بیكین التفاعلى للفنان العالمى فان جوخ والذى أقیم 

هو ولمدة اربعه اشهر ، و Golden Toursوتم تنظیم المعرض أیضاً في ساوث بانك بلندن ، بالتعاون مع سنوات ، 

 (Shea 2020) .المعرض السیاحي الرسمي الوحید من متحف فان جوخ في أمستردام كذلك

،  1890الذي توفي عام المعرض یقدم للزوار فرصة للتعرف على أعمال هذا المبدع، من خالل نسخ رقمیة ضخمة للفنان 

عاًما فقط ، ألخذ الزوار في رحلة حسیة عبر الحیاة والعملیة اإلبداعیة للرجل الذي أصبح واحداً من  37عن عمر یناهز 

 .أكثر الفنانین إثارًة لإلعجاب والتحلیل

 ) Euronewsمتحف فان جوخ في أمستردام هو من أشرف على تنظیم هذا المعرض اإلستثنائي. یقول ألیكس ریوغر ویعد

 أعمال المجموعة الخاصة به ال یمكننا نقلها ،“، مدیر متحف الرسام فینسنت فان جوخ في أمستردام:2016(  

نبحث عن وسیلة أخرى لتقدیم فنسنت فان جوخ ونحن نعلم أن هناك اهتماما كبیرا به، هنا حفاظاً علیها من أي تلف، لذا كنا 

 “ .في هذا البلد

أعتقد أننا نتعلم الكثیر حول حیاته “مستشار مجلس إدارة متحف فان جوخ:  )Euronews 2016(یقول ویلیم فان جوخ، 

المهم جدا بالنسبة للفنان، نتعلم أیضا الكثیر حول صداقاته. أعتقد أن المعرض یجعلنا أقرب ما وحول أمله ویأسه وإلهامه 

المعرض التفاعلى الخاص بفان جوخ یستمر في أحد المراكز التجاریة شمال  .“نكون إلى شخصیة فنسنت فان جوخ، الفنان

 وماكاو وسانیا "، لینتقل بعدها إلى شنغهاي 2016غرب بكین حتى السادس عشر من أیلول 

 ومع بعض اللوحات التفاعلیه للفنان فان جوخ 

 
)Owen 2019( 

 
(Owen 2019) 
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(Owen 2019) 

 
(Shea 2020) 

 

 الخاتمة

الفنیة تقتصر على الفنان فقط، بل دخل المشاهد كذلك فیها بتفاعله مع العمل، األمر الذى أتاح له فرصة العملیة لم تعد 

 المشاركة اإلیجابیة المبنیة على التفاعل، والتفكر،ال اإلكتفاء فقط بالمشاهدة، والتأمل.

عمل اإلنسانى ، فهو نتاج تلتقى فیه لغة الفكر فعندما نشاهد العمل الفني بكل ما یحتویه ، على أنه مقوماً أساسیاً من مقومات ال

لترتقى بفعل الید إلى ما هو ترجمة لرؤیة الفنان و إبداعه تجاه المعطیات الحسیة المادیة والوجدانیة القائمة بین الفكر المادى 

 والمادة.

یستطیع من خالله إنشاء عملیة  فالفن بذلك له جانبین إحداهما حسى واألخر مادى یتوق إلیه الفنان، من حیث یجد فیه سبیال

األبداع ، ویحقق ذلك التآلف فیما بین الفكر والمادة، فهى بذلك عالقة إنفعالیة حسیة تستمد ماهیتها من مرجعیة فكریة  

 ومرجعیة مادیة بصریة محسوسة.
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ألوف، دخل فیه العلم غیر م فى الواقع المعاصر، شكال دینامیكیاً  -وفن التصویر بصفة خاصة  -وأصبح الفن بصفة عامة  

بجانب الفن بقوة لم نعهدها من قبل، األمر الذى غیر من مفهومى الفن والجمال فى الواقع المعاصر لُیصبح )الفن( تجربة 

 حسیة متكامله هدفها اإلنسان ككل بعقله وحدسه ووجدانه.

 (2020اقتباس من أقوال أینشتاین(  51)خذ الحكمة من أفواه العلماء:  )غمانى، أراجیك مقال بعنوانینشتین .. ألبرت أ"یقول 

 " أجمل شئ یمكن أن نختبره هو الغامض، إنه مصدر كل فن حقیقى وكل علم".

مجمل ما اتحدث عنه فى بحثى هذا، ما هو إال تأكیداً على هذه العالقة الوثیقة التى تجمع فیما بین العمل الفنى وتأثره بالثورة  

البحث  نأالتكنولوجیة فى عصرنا المعاصر ، وتأكیدا على ما قاله أینشتین للبحث وراء كل غامض والذى إعتقدنا جمیعا 

ماء، وكأنه حكراً علیهم، ولكن هذا لیس بصحیح تماماً، فكم من عمل فنى كان فى نظر وراء الغامض هو دائماً شغف العل

الكثیر منا هو الغموض بعینه، وكم من فنان دخل فى صراعات سواء مع نفسه أو مع اآلخرین لیكشف الغموض عن 

 موضوعات إلهامه مع إختالفها وتنوعها.
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 ان عملیة االبداع اصبحت تشتمل على جانبین احدهما حسى واالخر مادى . .2

 العلم بجانب الفن بقوة لم نعهدها من قبل.غیر مألوف، دخل فیه  أتخذت عملیة االبداع شكال دینامیكیاً  .3

 اصبحت العالقة التى تجمع بین العمل الفنى وتأثره بالثورة التكنولوجیة فى عصرنا المعاصر وثیقة جداً. .4

هو اللفظ الذى یطلق على العصر الحالى بكل ما فیة من تطور تقنى حدیث،  Digital Revolutionالثورة الرقمیة  .5

 عها بالطرق الرقمیة.واجهزه یتم التعامل م

ولقد لعب الكمبیوتر دوراً ان التفاعلیة فى الفن كان من ضمن أهم العوامل الداعمه لها ولتطورها الثورة الرقمیة ،  .6

 كبیراً فى مساعده هذا التفاعل القائم بین الفنان والمتلقى لتقدیم افكارا جدیدة ومختلفة عن ما هو متعارف علیه .

المبدع وجمهوره هو الركیزة األساسیة للفن الذى یطلق علیه الفن التفاعلي ویدعم هذا التفاعل  یعتبر التفاعل فیما بین .7

 التكنولوجیاً وما تقدمه لمساعده الفنان فى عرض افكاره التفاعلیة .

جاح ان عملیه االبداع فى واقعنا المعاش الیوم لم تعد تقتصر على الفنان بمفرده ، بل اصبح المتلقى ركیزة اساسیه لن .8

 العمل االبداعى.

ان غایة الفنان فى هذا التفاعل هو تقویة الروابط اإلجتماعیة بین مختلف أفراد المجتمع حیث یصبح فیها المواطن  .9

البسیط قادراً على المساهمة في صنع الحدث الثقافي، فتزول الهوة التي تفصله عن المبدع والذي تعود العیش في أبراج 

 عاجیه.

 البدایات االولى للتفاعلیه فیما بین الفنان والمتلقى وكیف نشأت وكذلك ماهیة هذه العالقة التفاعلیة.التعرف على  .10

 التعرف على نماذج لفنانین اعتمد ابداعهم الفنى على فكرة التفاعلیة . .11
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 التوصيات

 :لتوصياتنتج عن هذا الموضوع مجموعة من من النتائج ومن خالل هذه النتائج يمكن طرح مجموعة من ا

 وخصائص الفن التفاعلى األلمام بسمات  .1

وما أحدثته الثورة الرقمیة من تطور كبیر فى العدید من  Digital Revolutionالتعرف على مصطلح الثورة الرقمیة  .2

 المیادین والتى منها الفنون .

الفنان والمتلقى لتقدیم افكارا جدیدة  مساعده هذا التفاعل القائم بینالتعرف على مدى االسهامات التى قدمتها التكنولوجیا ل .3

 ومختلفة عن ما هو متعارف علیه .

األستفادة من التفاعل القائم فیما بین الفنان وجمهوره فى تقویة الروابط اإلجتماعیة بین مختلف أفراد المجتمع حیث یصبح  .4

لتي تفصله عن المبدع والذي تعود العیش فیها المواطن البسیط قادراً على المساهمة في صنع الحدث الثقافي، فتزول الهوة ا

 في أبراج عاجیه.

 األلمام بالبدایات االولى للفن التفاعلى ومعرفة كیف نشأ لما فى ذلك من اهمیه كبیره لمعرفة طبیعة هذا الفن. .5

 ا االتجاه.محبى الفن للتعرف على اعمال فنانى هذ إعادة إحیاء اعمال فنانى الفن التفاعلى لتتمكن االجیال المختلفة من .6
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