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 الممخص: 

ثورة ال متناىية في  يعد التنامي المضطرد في وسائؿ المعالجات التشكيمية
صبح المتمقي أالتعبير الرقمي تاج والتمقي وعمى وفؽ ثقافة اآلنسموبية في التحوالت األ

الجمالي ا بتوجيو مجرى التشكيؿ خرا مؤثرً آا اليستياف بو مف تمؾ الوسائؿ كونو منتجً ا جزءً 
ضحت مجاال أفثقافة التعبير الرقمي . لنحتيخص اية وباألاآلنلمعمؿ الفني وتحوالتو 

ممتدة ال يعيش في الحاضر فقط بؿ ويمتمؾ صيغة  ا لممعرفة الجديدة وىي تعايشتركيبي  
ف شخصية إذ إ...ي افؽ تعايش شخصية الفناففراد( فش األصيغة عمؿ تفيـ )تعاي –

يث يكتسب ا لجميع التحديدات الثقافية بحساسً أتتعايش مف خبلؿ العمؿ الذي يكوف الفناف 
ويكوف ىو  ،خريفادؿ مع البيئة وفي التعايش مع اآلثير متبأالفرد خصائص نوعية مف ت

 خر.اآلخريف مفيـو خصية مما يصور في اآلكثر مف شأشخصية و 

وجد الباحث ضرورة ممحة في سبر غور موضوعة ثقافة  ،ومف تمؾ التقدمة
 .ِبعدىا تحوالت التعبير الرقمي في تقانة التشكيمي النحتي المعاصر
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Abstract:  

The steady development in the means of plastic treatments is an 

endless revolution in the stylistic transformations in production and 

reception, and according to the culture of digital expression, the 

recipient has become a significant part of those means, being another 

product that is influencing the aesthetic formation process of artistic 

work and its immediate and especially sculptural transformations. The 

culture of digital expression has become a synthetic field for new 

knowledge and it is coexistence that not only lives in the present but 

also has an extended formula - a form of work that understands (the 

coexistence of individuals) in the horizon of coexistence of the artist’s 

personality... since the artist’s personality coexists through the work 

that is the basis of all cultural determinations so that The individual 

acquires qualitative characteristics from mutual influence with the 

environment and in coexistence with others, and he is a personality 

and more than a personality, which depicts in others the concept of the 

other. 
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 ول الفصل األ 

 منيجية البحث

 :مشكمة البحث

التشكيمي النحتي المعاصر وعمى وفؽ  لعبت الوسائط الجديدة في الفف 
فيي قد أسقطت المقدس  ،طر الفف التقميديأات التقانة الرقمية تحوالت تخطت منظوم

فتاح اآلنزأت بالمتعاؿ صوب في التشكيؿ وألغت قواعد النحت وخمخمت فضاءاتو واستي
ماـ كـ ىائؿ مف أا ي بيذا فتحت الباب مشرعً في ،والعرض والتمقي اإلنجازفي 

فالصدمة والتسوؽ  ،سموبيةفي المعالجات التقنية واأل تماماتالتوجيات واالى
لمفاىيـ المتجسدة في صورة والجماىيرية واليوية إحدى أىـ الثقافات الجوىرية لتمؾ ا

 .ا لمتذوؽ الفنيا خاص  البعد اإلبداعي الجمالي نمطً إلى ضافت أمرئية 

فيي  ،ؿنطؽ الوظيفي المتداو الم خمخمت الرقمنة الواقع الثقافي المعاش وزعزعت
ذ نتممس بذورىا إونحف  ،خرى تشكيؿ المشيد الثقافيأوتارة  ،عادة توزيع المضاميفإتارة 

لؾ التحوؿ ا لذال نموذجً إ (1)بفترات سبقت وقتيا الحالي فما )طروحات مدرسة فرانكفورت(
فتمؾ النسيجية المعرفية  ،الصناعة الثقافية وتصنيع الثقافةإلى عبر فمسفاتيا الداعية 

ا منيا في عممية جدلية تستدعي ما نصيبً المتعالقة مع حركة التحوؿ كاف لمتشكيؿ الفني 
  عادة تركيبيا.ا  و حالتيا إذيبو في تخصصاتيا وتنتج المركب بتريد وتفعمو وت

فمـ تعد التقنيات التقميدية  ،ية وليدة زمنيا االبستيمولوجياإلنسانفبنية المعرفة ، لذا
مف التقنيات  فالرقمنة طرحت المزيد ،سايرة طموحات الفناف االستكشافيةوحدىا كافية لم

ر أساليب ومدارس إبداعية متعددة، خياؿ الفناف مما ساىـ فى ظيو الجديدة أماـ فكر و 
لمفف ثقافة  تاحتأمما ، ا مف النواحى التقنيةألكثر تعقيدً اف يبحث عف الجديد و أصبح الفو 

  .الفنيأساليب مبتكرة فى معالجة العمؿ لوسائؿ تعبير جديدة خمقت غايات و التداوؿ 
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ف نرسـ مشكمة البحث مف خبلؿ عممية الكشؼ عف تمؾ أنستطيع ومما تقدـ 
العبلقة التفاعمية لثقافة التعبير الرقمي مع تقانة التشكيؿ النحتي المعاصر، وعميو 

  -:البحث مف التساؤؿ اآلتييمكف أف تنطمؽ مشكمة 

 ما ىي منطمقات ثقافة التعبير الرقمي في تقانة التشكيل النحتي المعاصر 

 ليو:إأىمية البحث والحاجة 

ضافة جديدة عمى مستوى الخطاب التشكيمي في استدعاء ثقافة إيعد ىذا البحث 
جو المكتبة الذي تحتامر تقانة التشكيؿ النحتي المعاصر األثر في أر الرقمي وما لو مف التعبي

فيي لـ  ،ف وجدتا  و  ،ف الباحث نقب عف مثؿ ىذه الدراسةإذ إ ؛كاديميةوالبحوث والدراسات األ
 .الرقمي مع تقانة التشكيؿ النحتي تبحث عف ما يحقؽ تعالقا بيف ثقافة التعبير

 :البحث ىدف

الكشؼ عف ثقافة التعبير الرقمي في التقانات التشكيمية إلى ييدؼ البحث 
 .لممنجز النحتي المعاصر

 :حدود البحث
 -:يقتصر البحث الحالي عمى

 .أمريكاو  أوروباالمنجزة في  النحتية المعاصرة عماؿاأل –الحدود المكانية .1

 .(2222/2222)النحتية المعاصرة  عماؿاأل –الحدود الزمانية .2

 رقمية.ا ذا تقانة النحتية المعاصرة التي تحمؿ تعبيرً  عماؿاأل –الحدود الموضوعية .3
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 :تحديد المصطمحات

  -جرائي:التعريف اإل -(-Cultureالثقافة )

 مىشحذ الحساسية وتقوية القدرة عإلى ال إالثقافة ضرب مف السموؾ ال ييدؼ 
 مف يتألؼ مركبو  .مؿ الفردي واالتصاؿ بالحياةأوىي نوع مف الت ،التعبير عف النفس

 تأليفية وىي صيغة .مجتمع في كأعضاء نتممكو أو بعممو نقـو أو فيو ما نفكر كؿ
 .مادي وبعضيا سموكي وبعضيا فكري بعضيا عناصر تتكوف مف مركبة

 -جرائي:التعريف اإل -(-Expressionالتعبير)

وقد تكوف خاصة بو،  ،أدوات ووسائؿ يعمد إلييا الفناف لتحقيؽ أثر مف أثاره
المعاني لموجداف ظيار إت معينة فريدة يستطيع مف خبلليا فتسبغ عمى صيغة ميزا

حساسات ومشاعر وأفكار بوسائؿ فنية وبوسائؿ مادية ذات تقانة  عمى شكؿ دوافع وا 
تفاعؿ الخصائص  طباع الذي تتركو بدورىا عبراآلناإلثراء البصري و  رقمية تعتمد

 المادية واالفتراضية لتحقيؽ فكرة العمؿ النحتي المعاصر.

  جرائي:التعريف اإل -(- Digitalالرقمي)

مة لمعد والمحدود ا مف المستويات المنفردة القابتشيكمة بيانات تستخدـ عددً 
 -. والرقـ الثنائي ىو حالة خاصة مف ىذا التطابؽ في مستوييف لنقؿ المعمومات

ي التشكيمي النحتي لكؿ الوسيمة لتطوير األداء الفنقانة الرقمية ىي العنصر الفعاؿ و والت
 .(2)يعدؿ بيذه التقنيةما ينتج و 

 -جرائي:التعريف اإل -(Technology -التقانة)

وىي المعالجات النسقية في التشكيؿ النحتي التي تعتمد عمى التقنية العالية  
 .ف تطبيقاتيا تعمؿ في عالـ افتراضيأا ويفيـ مف ا ال ماديً ب وعدىا بعدً كبرامج الحاسو 
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 الفصل الثاني 

 طار النظرياإل

 .التقميد والمعاصرة في الفنالثقافة بين  -المبحث األول:

اسعة ال تحوالت و إالحاصؿ في جميع قطاعات الحياة  يعد االزدىار الرقمي 
الدخوؿ ( ومف دوف الفيديو ،التشكيؿ الفني –الكتاب -يمكف حصرىا فما )الموسيقى ال

قؿ كثر قوة تارة واألشاركة جماىيرية ليا تفاعبلتيا األال مإتفاصيؿ تمؾ التحوالت إلى 
خرى أي بمعنى بيف المنتجيف والمستقبميف وبيف الخبراء اليواة دور واسع مف أقوة تارة 

ر االبتكارات وتشجيع التقنيات وتيجيف األجناس ومف ثـ انتشار اإلبداع مع تغيي
ف الدعـ الصناعي الذي يضع في مقدمة أي بمعنى أ.الممارسات الثقافية المعاصرة

ي الوقت نفسو التعاونية والشبكات االجتماعية التي تشجع فالمشيد منابر المضاميف 
ؿ ا منتجيف بدعـ مف قبأصبحوا الحقً  المساىميف الذيف -ممارسات المستخدميف

 .(3)الفاعميف في الصناعة التواصمية
ضافت أي تقانة التشكيؿ النحتي المعاصر ف ثقافة التعبير الرقمي فأنجد  ،لذا

ضافات والتحوالت التي ساىمت في رفد ىذا القطاع الجديدة واإلا في السبؿ والطرؽ تنوعً 
ذ يمكف اف نعد الفترة التي تمت الحرب العالمية الثانية ؛ إالفني عمى وجو الخصوص

فترة انفتاح عمى كؿ المجاالت، ففمسفة  (Post-modernبعد الحداثة والمسماة بفترة )ما
لى نظاـ قرائي إالبنى التشكيمية  ةلحاإة بالذات ليا ضواغطيا الخاصة في ىذه المرحم

خاص أي بمعنى نظاـ اعتمد عمى دور المتمقي في فيـ واستعياب ىذه المنجزات التي 
وأسقطت كؿ األيقونات المقدسة والتقاليد الفنية المتسيدة لفترات  ،قوضت كؿ ما سبقيا

ضية التي مف تمؾ العوالـ االفتراطويمة وطرؽ المعالجة واإلظيار فضبل عف االستفادة 
اعية تاحيا التطور المضطرد المتسارع في جميع القطاعات الصناعية واالجتمأ
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فالوفرة  .لى القطاع الفني ومنو التشكيؿإلخ، وصوال إ....واالقتصادية والسياسية
ر الجمالي المعاصر الذي ف نسمييا بالفكأمادية واإلزاحات الفكرية نستطيع واالتاحات ال

مف جذوره كفيؿ في الوقت ذاتو بإثراء حياة الروح عمى نحو لـ يحمـ بو  اإلنسافاقتمع 
الصناعية والما بعد صناعية سقاطات الجمالية طواؿ تاريخو مف قبؿ، فتمؾ اإل اإلنساف
لى نشاط يقتؿ كؿ خياؿ خبلؽ وبنفس الوقت ىو إوتحيؿ عممو  ،اإلنسافف تيدد أيمكف 

ت وىذه االآل ،تيح لو تنمية اسمى مواىبو وارفعيامف الفراغ ما ي اإلنسافذاتو الذي يمنح 
اوؿ يديو في سيولة ىي ذاتيا التي تضع في متن ،عف وجو الطبيعة اإلنسافالتي تحجب 
 (4) .جياؿكما تراكمت عمى مر األ ،تاج الثقافي والفنياآلنويسر روائع 

المسماة بػ رة تي بعدىا الفتأصبحت عتيقة لتأف فترة ما بعد الحداثة أنجد  ،ورغـ ذلؾ
حسب قوؿ المنظر والمفكر البريطاني  *(pseudo – modernism -الحداثة الزائفة)
 ،ا وغير مؤثرف كاف عمؿ الجميور ىامشي  أفبعد **  (Kirby Alan. - كيربي اآلن)
نو الطريقة الوحيدة والمحددة في استيبلؾ العمؿ الفني وتذوقو إصبح اليـو ىو المييمف بؿ أ

شكاؿ الثقافية فاأل ،في صمب البرنامج الجمالي وينبني عمى مشاركتو الفاعمةليصبح المتمقي 
 اليولوجرافواالستعانة بفف ) والميزر اإلضاءةفتكنولوجيا  المعاصرة تعتمد عمى المشاركات

Hologram )***الطباعة الثالثية لى )إخرى وصوال فضبل عف التقانات والمعالجات األ
ذ إ ؛سموبية التي كثر توظيفيا في الففىـ الطرؽ الفنية واألأحدى إال إماىي  ****(األبعاد

مكنت الفناف في االستفادة مف معطيات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات اآللة في تطويع 
لتكوف  الوسائط التقنية إلى إمكانات تعبيرية تكوف مقتضياتيا الرؤية الذاتية والبصمة المتفردة،

عادة ا عمى اآللة ا أو جزئي  سواء ارتكز العمؿ الفني كمي   ،صياغتو تمؾ الوسائؿ اثراء إبداعو وا 
فإف التقانات الرقمية غيرت اتجاه التوقعات المحيطة بعممية الوصوؿ  ،ومف ىنا ،وتقنياتيا

فيي ثقافة  ،ا ال يقؿ عف دور المنتجلممحتوى وتعدد المعنى والتأويؿ مما تعطي لممتمقي دورً 
منحى يمس الحياة االجتماعية بصورة مختمفة. إنيا تمنح الجميور ما ىو أكثر. أو إلى تمتد 

األفضؿ مف ذلؾ، إنيا تطمب مف الجميور ما ىو أكثر. إنيا ُتعَرض عمييـ باعتبارىا 
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مسودة. إنيا تدعو لرد فعؿ. وفي ثقافة مف ىذا النوع، ينمو لدى الجميور نوع مف المعرفة 
مقولة إلى يقودنا  در الذي يقدـ ليـ بو المعمومة أو الترفيو. وىذايخوؿ الناس سمطة بنفس الق

ال لوجد استجابًة مرضيًة لسوزاف النجر ) دى ليس الفن العظيم مجرد لذة حسية مباشرة، وا 
(، وليس مف شؾ في أفَّ الكثير مف اتجاىات الفف المعاصر قد الخاصة العامة قبل

نانيف بتقديـ أشكاؿ سارَّة أو نماذج جميمة، مما أصبَحت شاىًدا واضًحا عمى قمة اىتماـ الف
ذلؾ أننا نشيد اليـو إلى ُيضعؼ ُحجة القائميف بأفَّ الفف ىو مجرد ُمتعة أو لذة، فإذا أَضفنا 

اىتماًما منطقيٍّا وسيكولوجيٍّا كبيًرا بمفيـو الرمز، مع ما َيقترف بو مف دراسة لموسائط التعبيرية 
اني، أمَكَننا أف ُندرؾ كيؼ أفَّ فمسفة الفف الجديدة لـ َتُعد وطرؽ ترجمة األفكار أو المع
 (5) .تستطيع االستغناء عف المفيـو

نو يتعيف عمينا أحتمت في ذ إ ،ف الثقافة والفنوف ليا مفاىيميا في ىذه الفترةإ
ومعناه  ،ف نتجاوز الحدود ونردـ اليوةأو  ،ف نستيقظ عمى الحياة التي نعيشيا بالذاتأ

 ،عبلف التجاريخرى مثؿ اإلية األاإلنسانالقائمة بيف الفف والفعاليات  الحواجزتيديـ 
وكانت ىذه الرؤيا  والتصاميـ السياسية والحاسوب، زياء،األ ،الصناعية التكنولوجيا

دود اختصاصاتيـ وعمى العمؿ تشجع الكتاب والفنانييف بصورة عامة عمى تحطيـ ح
  (6) الوسائؿ.فبلـ مختمطة أنتاج عروض و ا إلمعً 

حدى الوسائؿ الفعالة إا كانت النصوص الفنية والجمالية عمومً إلى فالمجوء 
 ،ليةباالستبلب واآل صؼلميروب مف واقع المجتمع ما بعد الصناعي المتقدـ المت

 اإلنسانجمال في حد ذاتو تجديد لطاقات ن االىتمام بالإ( )ادرنوا بذلؾ )مؤكدً 
 اإلنسانويتعرض ليا  ،التي كادت تقتميا االرىاقات والضغوط التي تعرض اإلبداعية
يا مؤسس بحث االستطيقيا فكار التي يتشارؾ بىـ األأتمؾ واحدة مف  .(7) (المعاصر
 .وىو مف الميتميف بالدراسات الجمالية والفنية في فرنسا ،)اتياف سوريو( الفيمسوؼ

وربما  ،ىميا المغاالة والشططأىذه االستطيقيا مف مخاطر متعددة وبرغـ ما تحممو 
حوج أية نفسيا اإلنسانتجد  ،اخصبً  ؛اا حي  فيي تظؿ مبحثً  ،الوقوع في الحسية والغرائبية
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 ليو بوصفو متنفسيا الطبيعي وسط الغازات السامة التي تكاد تخنقيا. إما تكوف 

إلى التشكيمي باقترانو بالحدث انسحب ف النص الفني والسيما أنجد  ،مف ىذا
 عمؽ بما فيو مف نتائج حقيقية وطارئة ومستيجنو وغير متوقعة،أخرى تكوف أنتائج 

رت وفف أرت واالوب أفمف البوب  ،حداث مف كؿ نوعفالحياة المعاصرة تعيش في األ
بر استعارت بعض حدوس نواع الفف التجريدي عأوبعض  دنى )التقميمي(الحد األ

شكاؿ شارات ورموز مف خبلؿ الموف واألإشباع حاجة يومية مف الباوىاوس إل
الممارسات الثقافية والفكرية إلى ساسية وعية التي بالكاد تظير خطوطيا األالموض

 ،شارةإإلى فنحت الفعل الواقعي لحظة تحولو )المتمثمة بالجيؿ والتعصب والقمؽ 
وتطويع خامات ووسائل  ،ومستيجنةشياء ومواد غريبة أعن استخدام  فضال

شكال مظاىر أكل ذلك يشكل  ،تكنولوجية جديدة ووضعيا في خدمة العممية الفنية
نيا العبلمات التي وظفتيا التقانات الرقمية المتطورة بطريقة إ (8)(.الفن المعاصر

ى إلاالجتماعي وفقداف اليوية  فانتازية لتمثيؿ جوانب الحياة فالخوؼ العاـ مف التفكؾ
المتوقعة مف  الخوؼ مف التدميراتإلى ف النظاـ الغذائي والصحة أالقمؽ العميؽ بش

ال انعكاسات لعالـ جامح إماىي  ،ثار الشخصية لمسخافة والعجزاآلإلى تغير المناخ 
المعب الذي  ،الجانب الطفولي بالدمىإلى مف كؿ عقاؿ يغذي الرغبة بالعودة منفمت 

نيا أمكف القوؿ بأف أفتمؾ النصوص الجمالية .الزائفة الحداثيةبات يميزعالـ الثقافة 
و الوزف ويسوده التوحد مكاف جديد ينعدـ فيا مف خبلؿ خمؽ إلخذ العالـ بعيدً أجمالية ت

 ،حد غيرؾأنت النص ال أتقرر،  ،تغرؽ ،تندمج ،تضرب مفاتيح نت تنقر،أالصامت. 
 زائؼ. نت النص والنصأ نت حر،أالمؤلؼ والمكاف وال زماف 

فؽ ثقافي أىي  ،وما تسمى بالحداثة الزائفة، أو الديجيتاليةأوالحداثة الرقمية 
ف القوة الجاذبة في أو  ،فرادفكار والموضوعات واالتجاىات واألا ما يتوجو نحو األدائمً 

عبلقات ثقافية جديدة عصرنا الحالي ىو الرقمنة ِبعِدىا ثوّرت الفف التقميدي وابتدعت 
نيا أونتممس مف ذلؾ وبخبلؼ سابقتيا ب لعالـ النصي الذي نعيش فيوا ءواجتاحت ببط
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ف يعتمدىا أاىتمامات يجب و أو مجموعة تقانات أليست ذات محتوى جمالي معيف 
تعمؿ  ،ولكنيا وعمى الرغـ مف ذلؾ –ف يكونوا معاصريف أذا ما رغبوا في إالفنانوف 

ثورة في طبيعة النص الذي نيا أكثر جوىرية مف ذلؾ أعنؼ بكثير و أعمى مستوى 
ت الرسائؿ تعكسو بكؿ وضوح برامج الويب والمدونات وغرؼ الدردشة ولوحا

تدؿ عمى عشوائية النص وزوالو وتميعو بكونيا تتواجد  ذلؾإلى والفيسبوؾ وتويتر وما 
وـ وال يمكف فمحتواىا اليد ،داخؿ حدود قدرتيا البل محدودة عمى التوسع والتطور

لزمانية والمكانية عمى الرغـ مف وال يمكف ضبط حدوده ا ،صميو األاستنساخو في شكم
نعرفو مف  ت ىيكمة كؿ شكؿ جماليعادأف الرقمنة أالقوؿ بإلى نخمص  .دراكياإ
ليؼ الغامض واالجتماعي والمتعدد أا مف التفيي بذلؾ تعرض نوعً  ،شكاؿ التناصأ

مرئي  ضافة محتوىو إلأعداد النص ا إلا وجسدي  عندما تسمح لممتمقي بالتداخؿ نصي  
فيـ البصري الجديد لذلؾ . فتمؾ التوجيات تعمؽ الو لتطوير السرد بشكؿ ممموسأ

ن قوة الخيال تمك إذ يقوؿ )إ ؛بداعي لمخياؿ لتقترب مف طروحات بو ريكورالدور اإل
ولكنيا  ،القوة التي لم تعد ىي الممكة الخاصة باستخالص الصورمن خبرتنا الحسية

ن ىذه القدرة قد اليمكن نقل إ.نفسناأل فيمنا  تشكلدرة عمى جعل عوالم جديدة الق
وىكذا قد يمكن  ،ولكن من خالل المعنى الموجود في فننا ،جوىرىا من الصور

 . (9)(بعادهأنو بعد من أتعامل مع الخيال عمى ال

 المبحث الثاني

 -:التقانة الرقمية في النحت المعاصر

بداع الذي لوجي الذي كاف يقؼ وراء عممية اإليعد المنطؽ الجمالي التكنو  
فما العبلمات  ،ا لوسائط تكنولوجيةميد الطريؽ لظيور تعبيرات فنية جديدة تجسيدً 

لكترونيات عمى استخداـ التصوير والحركة واإلوالتيارات الفنية البارزة التي اشتممت 
واالتصاؿ وغيرىا مف الفنوف لؾ فنوف الكومبيوتر كما في فنوف الميزر واليولوكراؼ وكذ
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 .ا لظيور العوالـ االفتراضية وفنونياميدت الحقً  ال تجمياتإسمفنا في ذكرىا أالتي 

قية ىنا بدورىا تشمؿ الجانبيف تيشيـ الصورة النسقية والنسإلى ذف ىي دعوة إ
فكبلىما ليما  ،والثاني عمى مستوى القراءة واالستقباؿ ،تاجاآلنبداعي عمى مستوى اإل

تطوير لمخطاب الجمالي عمى مستوى  ىو .دور ميـ في ترسيخ النسقية مف عدميا
زمف إلى دية النص المطمقة والحس المتعاؿ النص التشكيمي النحتي وانتقالو مف عبو 

التقانات الرقمية في ف أفنجد  لحرية والتعددية واالختبلؼ.اإلى النص فيو  ىيمنة
جواء أتقميدية تدخؿ ضمف  صناعة الصورة ومعالجتيا ىي معالجات غير مادية وغير

عف تمؾ  االبتعادإلى العوالـ االفتراضية بعدىا بنيات تتحكـ فييا الرقمنة سعت 
فبيذه المعطيات مف تحوالت  ،ا في التمقيا جماىيري  ا ثقافي  ساسً أالقراءات النسقية وعدىا 

ية تغييرية لكؿ جوانب الحياة ف نعدىا ىيمنة ثقافأيمكف  ما بعدىاإلى عد الحداثة بما 
ؿ حالة فقداف المركزية والتفكؾ ا يتمركز حو ا جديدً ا حضاري  سمفنا سياقً أصبحت كما أ
و مشيد أمن المعاني في شكل منطق الصورة  ا بمعنىلقد صار كل شيء ثقافي  )

نتاج النصوص إعادة ا  و  ،من مرايا النسخ البصريةفيناك بيت كامل  ،الصورة المزيفة
 .(12) حل محل الواقع الثابت القديم لممرجعية ولمواقعي الالثقافي(

انتقالو مف طريقة دخاؿ التشكيؿ الفني في المنظومة الجمالية المتغيرة و إوبعد 
فضبل عف عالـ  خرى وبعد ظيور فف الفيديو بمتحوالتو الجمالية والفكريةأإلى عرض 

عمى  في االعتماد بداعيالجانب اإلبدا رامجيات وطرؽ العرض الرقمية الحوسبة والب
تظاـ المعياري اآلنساس اختبار تقني لتطبيقات النص المترابط، كمحاولة لتجاوز شكؿ أ

في القراءة مما يتيح لمقارئ مف خمؽ سياؽ لمتمقي مف شأنو أف يمنحو قاعدة لمتحرؾ 
االىتماـ بنمطية الحدس البصري لمقراءة، بقدر ما يأتي القرائي، وذلؾ ليس مف باب 

الفناف لمفترة المعاصرة نجدىا  أعماؿف ا الحتماؿ غياب عنصر التحكـ القرائي.درءً 
تطوير مبالغ فيو طروحات نيتشو في صياغة جديدة لزمنو ويصفو بػ ) تقترب مف

ىيمنة  ،ىيمنة الغرائز ،انقطاع التقاليد والمدارس ،سقم النماذج ،لألشكال الوسيطة
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بعد ما تـ إضعاؼ  (كبرأأصبحت لمعقل الباطن قيمة  :مييأة بشكل فمسفي
ويعطي نيتشو مف ىنا مسوغ لمفنوف المعاصرة  (11) .إرادة اليدؼ والوسائؿ،اإلرادة

وعد  ،نو مطابؽ لمحاجيات الحميمة لمروح المعاصرةأا أي عمى ويعدىا تزييفا ضروري  
فضل من األ الخمرالفنية كػ ) عماؿكالحياة دوف خمر مشبيا األالحياة دوف فف 

وتحويل ىذا الماء دوما بتمقائية بواسطة  ،االستغناء عنيا واالقتصار عمى الماء
 .(12) (خمرإلى بواسطة الرقة الباطنية لمروح  ،شعمة باطنية

ف تصورات الفناف المبدع واحدة مف المركزيات والمحددات بحسب قوؿ إ
بداع لديو يعني طريقة تقديـ ( واإلىو ذات الثقافة اإلنسانن إ)(13)(باختين)

بداع الذي اإل ،في الثقافة اإلنسافدؽ طريقة عف حياة أنو أو أفي الثقافة  اإلنساف
الة عمى نو رسأعنى يتكوف في التعايش االجتماعي الثقافي وفي سياؽ حديث بم

وينبغي تذوقيا ومبلمستيا  ،ؿ وتجيب وتحمؿ فييا خبرأطريقتو الخاصة تتكمـ وتس
نو صيغة تعايش أنص النحتي التشكيمي المعاصر عمى يفيـ ال ،ا. لذاا وبصري  حسي  

ثقافي يعتمد عمى النصوص السابقة والتالية المؤلفة لو مف قبؿ الفناف المنتج الذي 
يمتمؾ عقيدتو وصورة العالـ في النص الموضوع الذي يحمؿ فكرة ثقافات ماضية 

تجعؿ مف  مما ،خراآلإلى نو موجو دائما أل ؛دائما وحواري ذف ىو ممتدإ وتالية.
 . إنتاجيةدائرة سياؽ النص خاصية 

نتممس مف ذلؾ تمؾ النسيجية المعرفية 
فيي تبلمس التقانات  ،وتجاوراتيا مع فنوف التشكيؿ
ؽ المعالجة الرقمية في المتنوعة وعمى وفؽ طر 

ال إفما ىي  ،نجاز النصوص النحتية المعاصرةإ
تداخؿ المجاالت المعرفية والثقافية مف خبلؿ  أنساؽ

 ،مساءلة العبلقة بيف نظاـ الخطاب وقوانيف الثقافة
النسخ عمى  مف يحصى ال ما عمؿ اإلمكافصبح بأ ،فعمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر

 شيء مف األصؿ نسخة طبؽ مميوف عمؿ صار الكمبيوتر فبفضؿ ر.الكمبيوت جياز
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 فعؿ كما العالـ وجو في تغيير الرقمية برىة فضبل عف التقانة إال يستغرؽ ال ما
 عمى وتأخذنا تُباغتنا التغييرات تمؾ بعض أف بؿ ونجد قبؿ، مف الطباعة اكتشاؼ

 .حولنا مف العالـ بيا يسير التي حوؿ الطريقة تصورنا فتحطـ ِغرَّة، حيف
 والكاميرا كالكمبيوتر لكترونيةاإل والوسائط والميزر والضوء ليدخؿ الصوت

( (router machineالراوتر وماكينات التاآل حفر مجاؿ في اوالفيديو وحديثً  الرقمية
 مجاؿ في والتشكيؿ لمتناوؿ صياغات جديدة قدمت في صميـ التشكيؿ الفني والتي

 لمتعبير اواسعً  مجاالً  لمفناف وأتاحت ،الدقة في غاية تقنيات عمى اشتممت والتي النحت
 نحو الفناف اتجاه وصياغات غيرت تقنيات مف الماكينات تمؾ قدمتو ما خبلؿ مف

  .لمتعبير أداة التقنيات تمؾ فأصبحت والتعبير التفكير أساليب

 ،ىـ التقنيات الرقمية المتداولةأإلى ونشير 
 الفنوف تمجاال في الرقمي التوسعإلى  ننظر فمثبل حيف

 الرسالة يوصؿ يالذ الوسيط فأ نجد النحت خصوباأل
 ىناؾ ويجعؿ المشاىد إلى الفني العمؿ في )الفكرة(
 فأ بعد العرض شاشة ىو والمتمقي افالفن بيف تواصؿ

 صبحأف .السائد ىو طولوجياآلن الحسي الوجود كاف
 والضوء الصوت مف اافتراضي   اعالمً  يمثؿ النحت
 والوىـ الخياؿ مف بجو المتمقي داخمو في يعيش والحركة
 الرقمية التكنولوجيا عمى يعتمد فف ِبِعده ميديا النيو فف إلى ايضً أ يحيمنا وىذا ،والحمـ
 مختمفة رقمية وسائط بيف الدمج خبلؿ مف الفنية المشاريعو  الممارسات عف لمتعبير
 ميديا النيو فففنو  ،التقميدية النحتية عماؿاأل عكس عمى الحركةو  الوقت عمى تعتمد
 ،ترنتاآلنو  (computer(الحاسوب ساسوأ الذي التفاعمى والفيديو الصوت عمى تعتمد

ساس الذي يعتمد بالدرجة األ *(studio driftف يسمى باالستوديو الدفقي )أويمكف 
  عمى الحركة والزمف.



 2222 يناير –السبعون و  الواحد العدد              واألربعون الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 71 January 2022 232 

 مختمفة أشكاؿ في ميديا النيو فف ويظير
Art  الفراغ في تجييز شكؿ فى إما

installation.شكؿ فى أو فتراضيا شكؿ في أو 
 عمى يعتمد فف فيو أدائي. شكؿ في أو مفاىيمي
 بيف أو والمشاىد لفنافا بيف والتواصؿ التفاعؿ
 فف يعتمد حيث.فعؿ ورد الفني العمؿو  المشاىد

 النيو مجاؿ يتطورو  المجتمع. مع الثقافي والتبادؿ والمشاركة التفاعؿ عمى ميديا النيو
 االتصاالت شبكات مجاالت في جديدة تكنولوجيات بظيور مستمر بشكؿ

 في استخداميا يمكفو  الجماىيري تصاؿاال ووسائؿ والبرمجة الرقمية جياتوالتكنولو 
 الفنية. الممارسات

نيا مشكمة الواقع والحقيقة مشمكة التخطي في العرض نحو الزيؼ والوىـ إ
نتاج الثقافي لتتضمف ا لئلا ضروري  شرطً جعمت مف الفرد  اآلفوالشؾ فالمرحمة الرقمية 

ا موجية كؿ برامج الراديو والتمفزيوف وحتى النصوص التي يكوف محتواىا وديناميكيتي
خريف بما ف المصطمحيف اآلأو المستمع مع مبلحظة أومبتكرة مف قبؿ المتمقي 

 .يحمبلنو مف تيـ التمقي والسمبية قد عفا عمييا الزمف

بح مجالو السماء مف صأونجد التشكيؿ النحتي 
 (14)ات التقنية والمسماة بطائرات )الدروف(اإلمكانخبلؿ 

وىي عروض فنية تشكيمية تعتمد الطائرات المسيرة عف 
برنامج حاسوبي يوجو ذ تعتمد ىذه الطائرات عمى ؛ إبعد

ذا كاف ىناؾ عدد كبير مف الطائرات إمسارىا خاصة 
ات التي تستخدـ في المجاؿ الفني عمى وفؽ برمجة خاصة وما ييمنا ىي الطائر 

ف أور في العقود الماضية نجد اليـو لعاب النارية تبير الجميف كانت األأفبعد  ،والترفييي
ال ا  قي في سمسمة مف العروض الممتعة و بيار المحوسب ىو البديؿ عنيا ليدخؿ المتماإل
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ضاءات عمى اإللمجسمة الفضائية المعتمدة شكاؿ ايحصى مف األ متناىية لتشكيؿ عدد ال
ات لوف ف كاف العمؿ النحتي قطعة مصمتو غير متحركة وذألواف فبعد الرقمية المتغيرة األ

رضية و ساحات العرض األأف كاف فضاء العرض االستوديو أمكف القوؿ وبعد أف أواحد 
فيي دعوى  ،صبح اليـو الفضاء الجوي وافؽ المدف ىو ساحة العرض البديمةأالمفتوحة 

نيا العوالـ أة ح النصي في العرض والتمقي عبر وسائط تكاد تكوف غير محددفتااآلنإلى 
ف كاف المرء أفبعد  ،مف الواقع المعاش أا ال يتجز صبحت اليـو جزءً أاالفتراضية التي 

يختار و أيضغط و أينقر و أصبح اليـو يتكمـ بالياتؼ أو يستمع أو يشاىد أ أو يقر أيكتب 
في ثناياه فجوة كبيرة فجوة  ماـ مفترؽ لمطرؽ مفترؽ يحمؿأذف نحف إ ،يحمؿو أيحرؾ و أ

بيف  جياؿ بيف حقب معرفية واجتماعية وسياسية واقتصادية وفنية جمالية انيا التوترأبيف 
تنقمو وحسب و ابتذاؿ المضموف الذي أوالتفاىة  ،التطور الحاصؿ في الوسائؿ التكنولوجية

  .ا شخص جالس في حافمةحيانً أكثر مف لحظة ثقافية يمخصيا أمايسمييا كيربي ليست 

 :طار النظريسفر عنيا اإلأالمؤشرات التي 

التقنانة الرقمية ساعدت في تيجيف األجناس ومف ثـ انتشار اإلبداع مع تغيير  .1
 الممارسات الثقافية المعاصرة.

اعتمد نظاـ قرائي خاص أي بمعنى نظاـ إلى حالت الرقمنة البنى التشكيمية أ .2
عمى دور المتمقي في فيـ واستعياب ىذه المنجزات التي قوضت كؿ ما سبقيا 

ويمة وطرؽ وأسقطت كؿ األيقونات المقدسة والتقاليد الفنية المتسيدة لفترات ط
الـ االفتراضية التي عف االستفادة مف تمؾ العو  المعالجة واإلظيار فضبًل 

اعات الصناعية واالجتماعية تاحيا التطور المضطرد المتسارع في جميع القطأ
 والسياسية واالقتصادية.

نو الطريقة الوحيدة والمحددة في استيبلؾ العمؿ إبؿ  اصبح دور المتمقي مؤثرً أ .3
الفني وتذوقو ليصبح المتمقي في صمب البرنامج الجمالي وينبني عمى 
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بعدىا  صرة تعتمد عمى المشاركاتشكاؿ الثقافية المعافاأل ،مشاركتو الفاعمة
سموبية التي كثر توظيفيا في الفف ساعدت الفناف في ـ الطرؽ الفنية واألىأ

االستفادة مف معطيات التكنولوجيا الحديثة وتقنيات اآللة في تطويع الوسائط 
 إمكانات تعبيرية تكوف مقتضياتيا الرؤية الذاتية والبصمة المتفردة.إلى التقنية 

فإف  ،ومف ىنا ،عمى اآللة وتقنياتيا اا أو جزئي  ارتكز العمؿ الفني الرقمي كمي   .4
التقانات الرقمية غيرت اتجاه التوقعات المحيطة بعممية الوصوؿ لممحتوى 

فيي  ،ا ال يقؿ عف دور المنتجوتعدد المعنى والتأويؿ مما تعطي لممتمقي دورً 
منحى يمس الحياة االجتماعية بصورة مختمفة. إنيا تمنح إلى ثقافة تمتد 

 ر.الجميور ما ىو أكث

التي كادت تقتميا  اإلبداعية اإلنسافرقمي في حد ذاتو تجديد لطاقات الجماؿ ال .5
 المعاصر. اإلنسافويتعرض ليا  ،رىاقات والضغوط التي تعرضاإل

التقانة الرقمية عبلمات وظفتيا التكنولوجيا المتطورة بطريقة فانتازية لتمثيؿ  .6
القمؽ إلى التفكؾ االجتماعي وفقداف اليوية جوانب الحياة فالخوؼ العاـ مف 

دميرات المتوقعة مف الخوؼ مف التإلى ف النظاـ الغذائي والصحة أالعميؽ بش
ال انعكاسات لعالـ إماىي  ،ثار الشخصية لمسخافة والعجزاآلإلى تغير المناخ 
 ،الجانب الطفولي بالدمىإلى مف كؿ عقاؿ يغذي الرغبة بالعودة جامح منفمت 

 عالـ الثقافة الحداثية الزائفة. الذي بات يميزالمعب 

 فيي ،الرقمنة ثورة في طبيعة النص الذي تعكسو بكؿ وضوح البرامج المحوسبة .7
تدؿ عمى عشوائية النص وزوالو وتميعو بكونيا تتواجد داخؿ حدود قدرتيا البل 

وال يمكف استنساخو في شكمو  ،محدودة عمى التوسع والتطور فمحتواىا اليدـو
 دراكيا.إلزمانية والمكانية عمى الرغـ مف وال يمكف ضبط حدوده ا ،صمياأل

ليؼ الغامض واالجتماعي والمتعدد عندما تسمح أا مف التالرقمنة تعرض نوعً  .8
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و أو الضافة محتوى مرئي أعداد النص ا إلا وجسدي  لممتمقي بالتداخؿ نصي  
 لتطوير السرد بشكؿ ممموس.

فكبلىما  ،تاج والقراءة واالستقباؿاآلنعمى مستوى  شيـ لمصورة النسقيةالرقمنة تي .9
وىي تطوير لمخطاب الجمالي عمى  .ليما دور ميـ في ترسيخ النسقية مف عدميا

دية النص المطمقة والحس المتعاؿ مستوى النص التشكيمي النحتي وانتقالو مف عبو 
 الحرية والتعددية واالختبلؼ.إلى النص فيو  زمف ىيمنةإلى 

تقميدية  الرقمية في صناعة الصورة ىي معالجات غير مادية وغيرالتقانات  .12
إلى ضية بعدىا بنيات تتحكـ فييا سعت جواء العوالـ االفتراأتدخؿ ضمف 

 ا في التمقي.ا جماىيري  ا ثقافي  ساسً أعف تمؾ القراءات النسقية وعدىا  االبتعاد

عمى نوع ا يعتمد في ثناياتو كثر تحررً أالرقمنة حررت الواقع ليصبح  .11
سمسمة مف  وأبعاد لمحيط ولد في الحاسوب لمناظر ثبلثية األمف المحاكاة تت

فيي اختبار تقني لتطبيقات  .لييا عف طريؽ شاشةإحداث يمكف النظر األ
 تظاـ المعياري.اآلنالنص المترابط، كمحاولة لتجاوز شكؿ 

لمتحرؾ تاحت لمقارئ خمؽ سياؽ لمتمقي منحتو قاعدة أالقراءة الرقمية  .12
ا الحتماؿ غياب عف نمطية الحدس البصري لمقراءة ودرءً  القرائي، االبتعاد

 عنصر التحكـ القرائي.

 ؛ا وحواريدائمً لرقمي ىو صيغة تعايش ثقافي ممتد النص النحتي ا .13
 .اإلنتاجيلذا يدخؿ صمف دائرة سياؽ النص خر اآلإلى ا نو موجو دائمً أل
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 الفصل الثالث

 إجراءات البحث
  مجتمع البحث: -واًل أ

 أوروباحتية المعاصرة في التشكيمية الن عماؿيتكوف مجتمع البحث مف األ
في شبكة  المصورات المتوفرة في تحميؿ عينات بحثو عمى واستند الباحث .أمريكاو 

 ترنت ومواقع التواصؿ االجتماعي والمواقع الرسمية لمفنانيف.اآلن

 عينة البحث:-اثانيً 

ا ا معاصرً ا نحتي  ( منجزً 3بصورة قصدية، وقد بمغ عددىا )تـ اختيار عينة البحث 
 ما مبررات اختيار العينة فيي:أ.ت الفف التشكيمي النحتي الرقميتمثؿ عينا كونيا

 صمي.نيا ممثمة لممجتمع األإ .1
تعطي النماذج المختارة فرصة لمباحث لئلحاطة بموضوعة ثقافة التعبير  .2

 المعاصر.الرقمي في تقانة التشكيؿ النحتي 
 .نيا تمثؿ اتجاىات تشكيؿ النحت الرقمي المعاصرأ .3

 اإلنجازسنة  مكان العمل اسم العمل الفنان ت
 2216 لندف بري المركبالضوء األ مجموعة فنانيف 1
 2214 براغ س فرانز كافكاأر  ديفيد سيرني 2
 2211 أمريكا الييكؿ العصبي اكريستوباؿ ميندوز  –نيكا كوبيتيمي  3

 أداة البحث:-اثالثً 
عمى المؤشرات التي أسفر عنيا ألجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث اعتمد الباحث 

النظري( كأداة تحميؿ باستخداـ المنيج )الوصفي التحميمي( لتحميؿ عينة  طار)اإل
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 البحث حيث يتـ وصؼ وتحميؿ العمؿ عمى أساس.

 .الفكر الثقافي الجمالي - أ

  .المؤثرات الفكرية –ب 

 لممنجز وتشكيميو.الشكؿ العياني  -ج

 مدى تحقؽ ثقافة التعبير الرقمي في النتاج التشكيمي النحتي المعاصر. -د

 تحميل العينات: -ارابعً 

 ولىالعينة األ 

 الضوء االبري المركب :اسـ العمؿ
 Light Pollination installation))* 

 London Design Festival 2016:rsal director of Unive-coاسـ الفناف:

Assembly Unit Samantha 

 لندف  -استوديو ميرجاف الفف الرقمي :مكاف العمؿ
 2216: اإلنجازسنة 

برنامج  .لكترونيةإحساسات  –الياؼ بصرية  –ؼ مصباح لأ 22( led: )مادة العمؿ
 محوسب.

النقاب عف النحت التفاعمي لمفف الرقمي المشارؾ في ميرجاف  يكشؼ ىذا العمؿ
مصباح  22222مف  (Light Pollination( ويتكوف العمؿ)2216لندف لمتصميـ سنة )

LED  مثبت عمى نيايات كاببلت األلياؼ الضوئية. تتحسس ىذه المصابيح الضوء عف
لياؼ الضوئية مع في نيايات األ طريؽ النبضات المرسمة مف تمؾ الحساسات المثبة

الضوء لتقميد ظاىرة التؤللؤ البيولوجي في الطبيعة. وىي بمثابة حوار تفاعمي مع المتمقي 
ويكوف تفاعؿ الزائر مع العمؿ ىو عف  ،ات الضوئيةالذي يكوف ىو المحفز لتمؾ الحساس

http://www.dezeen.com/category/events/2016/london-design-festival-2016/
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طريؽ تسميط ضوء مثؿ ضوء الياتؼ المحموؿ لديو عمى الشكؿ النحتي الرقمي والذي 
التؤللؤ عف طريؽ أجيزة االستشعار المضمنة إلى تحفيز المصابيح إلى سيؤدي بدوره 
مد عمى حركة يعت لمعمؿ النحتي نشاء سموؾ ضوئي متغيرإوىذا يعمؿ عمى  ،عمى سطحو

تدفؽ مسارات الضوء عبر السطح. اعتماًدا إلى ء المحموؿ لدى المتمقي مما يؤدي الضو 
يجابي لمعمؿ ي التى تغير ردة الفعؿ العكسي اإلعمى شدة الضوء المغذي لو مما يؤد

يتـ تشغيؿ التركيب النحتي الرقمي بواسطة برنامج مخصص تـ تطويره مف و  ،والمتمقي
 (.Universal Assembly Unitقبؿ شركة )

إيجاد طريقة لمتحكـ في العديد مف نقاط الضوء. البرنامج يأخذ  ييتـ العمؿ في
التي تحفز مسارات  المعمومات مف أجيزة االستشعار ثـ ينشئ مجاالت االضطراب ىذه

التقانة الرقمية في تثوير النص الذي تعكسو بكؿ وضوح البرامج  ثيرأالضوء. فنجد ت
تدؿ عمى عشوائية النص وزوالو  فيي ،ةالمحوسب

وتميعو الضوئي وانفتاحو التاويمي بكونيا تتواجد 
داخؿ حدود قدرتيا البل محدودة عمى التوسع 

ـو وال يمكف استنساخو في فمحتواىا اليد ،والتطور
لزمانية صمي وال يمكف ضبط حدوده اشكمو األ

لف دراكيا. فالمتمقي الزائر إوالمكانية عمى الرغـ مف 
 يتوقؼ عف التفكير بعمؽ في كيفية إنشاء التأثير

ء الجوانب فيما ورا التفاعمي مع العمؿ الرقمي والبحث
ليؼ الغامض أفيي نوع مف الت ،دخاؿ بعض مف المتعة البلمتناىيةإالفنية فقط بؿ محاولة 

وى ضافة محتو إلأ عداد النصا إلا وجسدي  والمتعدد عندما تسمح لممتمقي بالتداخؿ نصي  
تتجاوز المجرد  يفتح نوًعا مف الحوارية فالعمؿ و لتطوير السرد بشكؿ ممموس.أمرئي 

 تاحت لمقارئ خمؽ سياؽ لمتمقي منحتو قاعدة لمتحرؾ القرائي، فاالبتعادأفالقراءة الرقمية 
ا الحتماؿ غياب عنصر التحكـ القرائي وسع مف عف نمطية الحدس البصري لمقراءة ودرءً 
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 .البصري وفتح باب التوقعات واالحتماالت اإلدراؾمجاؿ 

فالنص النحتي الرقمي ومف خبلؿ تمؾ التقانة ذات االستشعار الضوئي  ،لذا
المحوسب فضبل عف الديناميكية المعتمدة عمى الحركة التي يبدييا المتمقي في تسميط 

حرفية يمكف  عمى كدتأ لكترونيةالفعؿ لممستشعرات اإل الضوء وبياف ماىية التفاعؿ ورد
صبحت متداولة فضوء أنيا أف نقوؿ عنيا بأنيا نوع مف ثقافة نستطيع أتوصؼ بف أ

 ،المعاصر اإلنسافلحياة  اف يكوف مبلصقً أا يكاد عده جياز رقمي محموؿ دائمً الموبايؿ ب
عف تمؾ التقانات التي جمعت عناصر مختمفة  فضبًل  ،وىو ىوية الحياة المابعد صناعية

غير مادية وغيرتقميدية تدخؿ ضمف ا ىي معالجات ير مالوفة سابقً في تشكيؿ نحتي غ
ات االبتعاد عف تمؾ القراءإلى ضية بعدىا بنيات تتحكـ فييا سعت جواء العوالـ االفتراأ

سد صيغة التعايش الثقافي فالعمؿ يج ا في التمقي.ا جماىيري  ا ثقافي  ساسً أالنسقية وعدىا 
لذا يدخؿ ضمف دائرة سياؽ خر اآلإلى ا حوارية موجو دائمً االعتماد عمى ا بدائمً  الممتد

لياؼ البصرية واأل . فالخطاب الرقمي اعتمد مفيـو استخداـ الضوءاإلنتاجيالنص 
شكاؿ العضوية الطبيعية لبرنامج المحوسب فيو يقترب مف األلكترونية واوالمتحسسات اإل

يا جراء حركة عف الحركة الفعمية لالبحرية بمقاربتو الشكمية مع شقائؽ النعماف فاستعاض 
 اإلضاءةخبلؿ سطوعو وخفوتو وتغيير شدة ييامية لتنقبلت الضوء مف بالحركة اإلالمياه 
 .ا مف السكينة واليدوء واالستقرار النفسيوىي حالة تبعث نوعً  ،المونية

 :العينة الثانية
 * head of Kafka)س فرانز كافكا أ)ر  :اسـ العمؿ

 (David Cerny) **سيرني اسـ الفناف: ديفيد
 : مدينة براغمكاف العمؿ

 2214: اإلنجازسنة 
 صفائح فوالذية –لوح فوالذي دوار  42: مادة العمؿ

( تمؾ دبية الشييرة )فرانز كافكااأل لمشخصية يجسد العمؿ تمثاؿ نصفي
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يقع العمؿ  .الشخصية التي ضمت تعاني مف الشؾ الذاتي واالكتئاب طواؿ حياتيا
يسعى النحات ديفيد مف خبلؿ  حيث ،متر 11النحتي في وسط مدينة براغ بطوؿ 

فمف خبلؿ ترتيب شرائح القطع  ،تجسيد تمؾ الحالة لشخصيتوإلى نحتو الحركي 
ف يحاكي الجانب النفسي المتذبذب أراد أية المتغيرة باستمرار األفقكتيا الفوالذية وحر 

فالتمثاؿ النصفي لوجو كافكا يظير بشكؿ كامؿ ومطابؽ لشكمو  .والمتغير لعقؿ الكاتب
فقط معتمد عمى التزامف الحركي ليذه القطع فيما بينيا ليتفكؾ  معينةالحقيقي لمحظات 

. ويتكوف التمثاؿ في االلتواء طحةية المساألفقالطبقات  تبدأ مرة أخرى بمجرد أف
ا باستخداـ التروس ميكانيكي   تدور بشكؿ فردي طبقة مختمفة 42النصفي مف 

التي تمتوي فييا  األطوار فيذه ،مكف القوؿأف أعة التشيكية التقميدية ة مف الساالمستوحا
الطبقات تعتمد في حركتيا عمى التقانة الرقمية مف خبلؿ برنامج محوسب مما يعني 

 .أو منظمة تماًما ،أنيا يمكف أف تكوف عشوائية تماًما

المعدني ا الجانب التقني في القطع باالستفزازية موظفً  ديفيد أعماؿ تمتاز
نظاـ قرائي خاص أي بمعنى نظاـ اعتمد إلى حالت الرقمنة البنى التشكيمية إف ،الدقيؽ

عمى دور المتمقي في فيـ واستعياب ىذه المنجزات التي قوضت كؿ ما سبقيا 
ويمة وطرؽ المعالجة وأسقطت كؿ األيقونات المقدسة والتقاليد الفنية المتسيدة لفترات ط

تاحيا التطور أف تمؾ العوالـ االفتراضية التي عف االستفادة م واإلظيار فضبًل 
المضطرد المتسارع في جميع القطاعات الصناعية واالجتماعية والسياسية 

تظار والترقب وفؾ طبلسـ العمؿ النحتي اآلنفيقع المتمقي في دوامة  ،واالقتصادية
بتشكيؿ صور  المتمقي أمرحمة التكامؿ الصوري فيبدإلى و المتحرؾ لحيف وصول

متعددة تبثيا الذاكرة المتخيمو لو ليرسـ ويوؤؿ اشكاؿ النيائية حيث تخطى ىذا االتجاه 
وأصبح الواقع ىو  ،الرؤية الخاصة بتحويؿ الواقع وصياغتو مف جديد في عمؿ فني

فالجماؿ الرقمي اآللة والتكنولوجيا إلى ، أي التحوؿ ابمة الجماليةالمجاؿ األساسي لممق
التي  اإلبداعية اإلنسافاصرة في حد ذاتو تجديد لطاقات كمنظومة جمالية معسقاطو ا  و 

https://www.instagram.com/p/Bgl5gW8FGYU/?taken-by=atlasobscura
https://www.instagram.com/p/Bgl5gW8FGYU/?taken-by=atlasobscura
https://www.youtube.com/watch?v=Nm15Qb4NFwg
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 المعاصر. اإلنسافويتعرض ليا  ،رىاقات والضغوط التي تعرضكادت تقتميا اإل

فإف  ،ومف ىنا ،ناتيااا عمى اآللة وتقا أو جزئي  الفني الرقمي كمي   ارتكز عمؿ ديفيد
المحيطة بعممية الوصوؿ لممحتوى وتعدد المعنى غيرت اتجاه التوقعات  لتقانة الرقميةا

منحى يمس إلى فيي ثقافة تمتد  ،ا ال يقؿ عف دور المنتجوالتأويؿ مما تعطي لممتمقي دورً 
المتمقي لمعمؿ ما ىو أكثر. فعمؿ  الحياة االجتماعية بصورة مختمفة. إنيا تمنح الجميور
تكنولوجيا الرقمية المتطورة جسدت الفناف ديفيد دعوى لتجربة تداوليو لعبلمات وظفتيا ال

بصورة فانتازية تمثيؿ جوانب الحياة فالخوؼ الذي يعتري شخصية كافكا الذي ىو 
ف أراد الفناف أال انعكاسات إماىي  ،محصمة التفكؾ االجتماعي وفقداف اليوية والعجز

لى الجانب الطفولي و إلى سات تحاور رغبة المتمقي بالعودة يعبر عنيا بمم الذي المعب ا 
عادة إحساس والرغبة في الزائفة. فالعمؿ النحتي يمنح اإل عالـ الثقافة الحداثية بات يميز

يياـ المتعدد الناتج مف تمؾ ف واحد فاإلأكثر مف صورة في التركيب الصوري والبناء أل
  .في التمقي وتحفز الجانب االشعوري لو األفؽالحركة بدعوى الديمومة تفتح 

 العينة الثالثة 

*)nervous  الييكؿ العصبي: اسـ العمؿ

**)Structure
  

 كريستوباؿ ميندوزا –نيكا كوبيتيمي اسـ الفناف: 

  أمريكا: مكاف العمؿ
 2211: اإلنجازسنة 

  برامج مخصصة ،كمبيوتر ،كاميرا فيديو ،بروجيكتور فيديو :مادة العمؿ

عبارة عف تركيب تفاعمي يتكوف مف منحوتة مثبتة عمى الحائط  الفني العمؿ
تحتوي عمى مئات مف الخطوط العمودية والمتوازية المصنوعة مف الحبؿ المرف الذي 
يتـ عرضو مع الرسوـ المتحركة التفاعمية التي يتـ إنشاؤىا بواسطة الكمبيوتر لعدد 
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مما يجعميا  ،محاكاةحركة ىذه الخطوط المتوقعة تحكميا  مماثؿ مف الخطوط.
وتتأثر الحركة المذكورة بحركات المشاىد كما يتـ  ،تتصرؼ مثؿ الحباؿ الناعمة

 ،وبالتالي تفسيرىا بواسطة جياز كمبيوتر يقوـ بمسح المشيد مف خبلؿ كاميرا فيديو.
قوى افتراضية تؤثر عمى الخطوط التي تـ إلى يتـ ترجمة اإليماءات المادية لممشارؾ 

تدور  في حيف أف األوتار المادية لمنحت تبقى ببل حراؾ. ،سطة الكمبيوترإنشاؤىا بوا
والتي يتـ تفسيرىا عمى أنيا نقطة االتصاؿ بيف كيانيف  ،القطعة حوؿ فكرة الواجية

والقطعة )واجية بشرية / بيف المشاىد  ويتـ عرضيا في العمؿ بعدة طرؽ: ،مختمفيف
بيف  )الييكؿ المادي وعبلقتو بالييكؿ المتوقع( ؛بيف الحقيقي واالفتراضي  ؛كمبيوتر(

 المقدمة والخمفية )حيث يتداخؿ اإلسقاط مع النحت.

ليؼ الغامض أنوع مف الت نتاجإمف استثمار التقانة الرقمية في  وفاستطاع الفنان
ف واحد وليسمحا آالمتوازية المادية والضوئية في  والمتعدد مف خبلؿ تكرار الخطوط

لتطوير السرد و أضافة محتوى مرئي و إلأعداد النص ا إلا وجسدي  اخؿ نصي  لممتمقي بالتد
تمقي في الدخوؿ لصميـ العممية تاحت لممأييامية والغموض بشكؿ ممموس فتمؾ اإل

ف فمسفة الجمع بيف ماىو أنجد  .جمالية ة عمى وفؽ حوارية منتجة لنصوصاإلنتاجي
خر أي حدىما لآلأ و مكمبًل أصبح امتداد أفي العمؿ التفاعمي مادي وبيف ماىو افتراضي 

 التاثير)ا عبر ا وسرمدي  وجعمو ممتدً  ،استكماؿ المادي باالفتراضي وفراد الفنانأبمعنى 
ال جزئية إالمادية  حقيقة فما حزمة الخطوطبعاد المؤتمت البديؿ لمالثبلثي األ (االييامي

المحوسبة كالبرنامج  الرقمية دواتوأد ذلؾ سس عمييا العمؿ الفني ليستكمؿ الفناف بعأيت
و العثور عمى مصدرىا أبيا  حساسوالصوت التي بالكاد يتـ اإل اإلضاءةالمحوسب و 

في فضاء  المباشر مف قبؿ المشاىد المتفاعؿ لتتكوف بعد ذلؾ حزمة مف الخطوط الميزرية
خمؽ  خذ المتمقي بعيدا مف خبلؿألت ف يتـ اختيار جزء معيف منوأاالستوديو المفتوح بعد 

مكاف جديد ينعدـ فيو الوزف ويسوده التوحد الصامت ليكوف المتمقي تحت فرضية )انت  ال
مكاف  المؤلؼ وال ،حد غيرؾأنت النص ال أتقرر،  ،تغرؽ ،تندمج ،تضرب مفاتيح تنقر،
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ذ نتممس مف ذلؾ فتح النص والمتخيؿ إ .نت النص والنص زائؼ(أ نت حر،أوال زماف 
ليا ثقافة ما الطريقة التي ترى من خال  المتخيل الثقافي بعده)ليقع المتمقي تحت شرط 

ا لمتحوؿ فبلت مف عقاؿ المرجعية وحافزً اآلن(. فيضا داخل ىذا العالمأالعالم وترى نفسيا 
ولد في الحاسوب لمناظر ثبلثية تت تعددية التاويؿ عمى وفؽ شروطإلى حادية الفيـ أمف 
فيي  .لييا عف طريؽ فضاء مفتوحإحداث يمكف النظر سمسمة مف األ وأبعاد لمحيط األ

الحركة تظاـ المعياري و اآلناختبار تقني لتطبيقات النص المترابط، ومحاولة لتجاوز شكؿ 
( فيي محاولة منو في استحضار الفكرة القديمة التي المعب بالبدائل بين الشكل والتعبير)

دلي فسمة فالعمؿ يشيع دعوى التواصؿ الج .بالجسد والمجسد والدنس والتحريـربطت الفف 
ال وجود المكتمؿ عبر ما يرسيو مف نقصاف ماثؿ في أال مكاف و أفتاح تحققت بجدلية اآلن

شعوره بالتاويبلت الممكنة التي تعيد انتاجو  حتى يتمثمو القارئ ويمؤل،و الصمتأ الفراغ
وتمكيف المحاولة  غبلؽ النمطياآلنوبذلؾ يوفر مجاال لتحرير القارئ مف  ،مف جديد

 . مية الجمالية لكؿ متغيررات الوعيالتفاع
 

 الفصل الرابع

 -:نتائج البحث

النص وزوالو ثوّرت التقانة الرقمية النص مف خبلؿ البرامج المحوسبة فعشوائية  .1
جمالية ال محدودة عمى التوسع  ويمي كميا معالجاتأوتميعو وانفتاحو الت

 النصي. والتطور
ة متعة فيما وراء الجوانب الفني التفاعمي لمعمؿ الرقمي والبحث شاع التأثيرأ .2

ليؼ الغامض والمتعدد عندما تسمح لممتمقي بالتداخؿ أالمتناىية فيي نوع مف الت
و لتطوير السرد بشكؿ أضافة محتوى مرئي و إلأعداد النص ا إلا وجسدي  نصي  

 ممموس.
تاحت القراءة الرقمية لمقارئ سياؽ جديد لمتمقي منحتو قاعدة لمتحرؾ القرائي، أ .3
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ر التحكـ عف نمطية الحدس البصري لمقراءة ودرءا الحتماؿ غياب عنص فاالبتعاد
 البصري وفتح باب التوقعات واالحتماالت. اإلدراؾالقرائي وسع مف مجاؿ 

جواء أتقميدية تدخؿ ضمف  غير مادية وغيرالتقانات الرقمية ىي معالجات  .4
عف تمؾ  االبتعادإلى كـ فييا سعت العوالـ االفتراضية بعدىا بنيات تتح

 ا في التمقي.ا معاصرً ا جماىيري  ساسا ثقافي  أقراءات النسقية وعدىا ال

 ،شكاؿ النيائيةأالمتخيمو لممتمقي في رسـ وتؤويؿ حفزت التقانة الرقمية الذاكرة  .5
سقاطيا كمنظومة جمالية معاصرة في ا  الرقمية و اآللة والتكنولوجيا إلى فالتحوؿ 

 .اإلبداعية اإلنسافلطاقات  حد ذاتو تجديد

التقانة الرقمية غيرت اتجاه التوقعات المحيطة بعممية الوصوؿ لممحتوى وتعدد  .6
إلى فيي ثقافة تمتد  ،المعنى مما تعطي لممتمقي دورا ال يقؿ عف دور المنتج

 اة االجتماعية بصورة مختمفة. منحى يمس الحي

عالـ الثقافة  عادة التقانة الرقمية لممتمقي الجانب الطفولي المعوب الذي بات يميزإ .7
عادة التركيب إحساس والرغبة في الزائفة. فالعمؿ النحتي يمنح اإل الحداثية

يياـ المتعدد الناتج مف تمؾ الإف واحد فآكثر مف صورة في الصوري والبناء أل
 في التمقي وتحفز الجانب االشعوري لو. األفؽالحركة بدعوى الديمومة تفتح 

في العمؿ التقانة الرقمية معالجات تجمع بيف ماىو مادي وبيف ماىو افتراضي  .8
 .خرحدىما لآلأو مكمؿ أالتفاعمي ليصبح امتداد 

حادية الفيـ أمف عقاؿ المرجعية صوب التحوؿ مف ا حققت التقانة الرقمية انفبلتً  .9
بعاد ولد في الحاسوب لمناظر ثبلثية األويؿ عمى وفؽ شروط تتأتعددية التإلى 

 .لييا عف طريؽ فضاء مفتوحإاث يمكف النظر حدمة مف األسمس وألمحيط 
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 اليوامش

 .43ص لمانيا،أ ،1ط الجمؿ،منشورات  تر:حسف صفر، العمـ والتقنية كايديولوجيا، يورغف، ىابرماس، (1)
ترنت، ترجمة عبد السبلـ رضواف سمسمة عالـ المعرفة العدد اآلنبيؿ، المعموماتية بعد  جيتس، (2)

 .39، ص1998، الكويت، 231
عدد  سمسمة عالـ المعرفة، ،الزواوي بغورة تر:سعيد بممبخوت، مر: ريمي، الثورة الرقمية، ريفيؿ،( 3)

 .122-99ص 2218الكويت، ،462
سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا بيت  ،اإلنسافالبعد الثالث لفيـ  –الفف  حساـ، لوسي،األ( 4)

 .346-345،ص2228بغداد، الحكمة العراقي،
 (pseudo – modernism الحداثة الزائفة )–  ىي محصمة تاثير الحوسبة )الرقمنة( عمى

وائؿ القرف أيضا حقؿ القوة الثقافية المييمف منذ أنيا إ .شكاؿ الفف والثقافة والنصيةأكؿ 
بعد الحداثة التي سادت في ثمانينيات وتسعينيات القرف  وىي خميفة ما الحادي والعشريف،

 ا عتيؽ الطراز.ماضيً  اآلفبعد الحداثة  صبحت ماأو  ،الماضي
 (كيربي  اآلف-.Kirby Alan )-  تشكيؿ ف الرقمنة أعادت أناقد ثقافي بريطاني يرى

ويشير عمى حالة انييار ما بعد الحداثة وسقوطيا منذ  الثقافة والفنوف والحياة االجتماعية
 .منتصؼ التسعينيات وأواخرىا كطريقة لتحديد السياؽ الذي ظيرت فيو وريثتيا

 اليولوجراؼ- Hologram  بعاد.ية األثنتاج صور ثبلإاستخداـ الميز في 
  شكاؿ ثبلثية األبعاد باتباع تعميمات مف أتقنية متطورة لعمؿ  –الطباعة الثبلثية األبعاد

» ة األبعاد ىو،االسـ التقني لمطباعة الثبلثي .كمبيوتر وتكديس الموادِّ الخاـ في طبقات
 وىو في الواقع اسـ يصؼ عممية الطباعة الحقيقية بنحو أكبر.« التصنيع باإلضافة

دراسة في االستطيقيا الشكمية وقراءة في كتاب الفف، مؤسسة  -دالاللة الشكؿ مصطفى، عادؿ، (5)
 .26ص  ،2217المممكة المتحدة، ىنداوي لمنشر،

 .22ص ،1993مؤسسة عيباؿ لمدراسات والنشر، تجربة الحداثة، حداثة التخمؼ، ميشاؿ، بيرمف،( 6)
 .182ص ،2227الجزائر، ،1ط االختبلؼ،منشورات  الذات،إلى مف النسؽ  مييبؿ، عمر، (7)
 .115ص ،1983بيروت، منشورات عويدات، تر:ىدى بركات، سوسيولوجيا الفف، جاف، دوفينو،( 8)
 سمسمة عالـ المعرفة، الواقع االفتراضي،إلى الخياؿ مف الكيؼ  شاكر،عبد الحميد،( 9)

 .185ص ، الكويت،362،2229العدد
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 العبية لمترجمة، المنظمة سماعيؿ،إد.حيدر حاج  تر: الحداثية،سياسة ماعد  ليندا، ىتشيوف،( 12)
 .115ص ،2229بيروت، ،1ظ

 ،2،جزء 1ط فريقيا الشرؽ،أدار  نسانيتو، تر:محمد الناجي،إنساف مفرط في إ فريدريؾ، نيتشو،( 11)
 .37ص ،2221المغرب،

 .38ص نسانيتو، تفس المصدر،إنساف مفرط في إ فريدريؾ، نيتشو،( 12)
تر:ىدى عمي عبد،دار  مجموعة مف النقاد الروس، الثقافة وعمـ الثقافة في القرف العشريف،( 13)

 .232ص  ،2212بغداد، الماموف لمترجمة والنشر،
 studio drift عادة االتصاؿ ا  يركز ىذا النوع مف النحت عمى الحركية و :االستوديو الدفقي

 Lonnekeو  Ralph Nautaوؿ مف بدا بو الفنانييف اليولندييف أواالرض و  اإلنساف بيف

 Gordijn يا عمى الرقص والتركيب.تمة حركمييتـ في المنحوتات المص 2227في عاـ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Studio_Drift 

(14)https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A

9_%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1 

 https://www.dezeen.com/2016/09/12/video-interview-universal-assembly-unit-

interactive-installation-light-pollination-iguzzini-movie/ 

 https://www.laidbacktrip.com/posts/head-of-franz-kafka-statue-prague 

 https://en.wikipedia.org/wiki/David_%C4%8Cern%C3%BD 

 https://cuppetellimendoza.com/nervous-structure-field/ 

 https://cuppetellimendoza.com/#Work 
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