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 الفن التفاعلي وابعاده الفكرية يف املعارض املعاصرة

 د.غسق حسن مسلم الكعبيا.م.

 جامعة بابل /كلية الفنون الجميلة

 ممخص البحث

يتكون البحث الحالي الموسوم )الفن التفاعمي وابعاده الفكرية في المعارض المعاصرة ( من اربعة فصول 
وتمخصت مشكمة البحث من خبلل التساؤل اآلتي : )كيف  الفصل االول باالطار المنهجي لمبحثاختص 

بين الفنان والجميور بين المعد والمكمل وما طبيعة انفتاحو الثقافي عمى اآلخر  تشاطر الفن التفاعمي اليويو
وقبول تجاربو المتغايرة ومدى مساىمتيا في تحقيق المنجز الفني وما ىي ابعاده الفكرية في المنجز التفاعمي 

اما الفصل رة(  العربي  ؟(وكان ىدف البحث ىو )تعرف الفن التفاعمي وابعاده الفكرية في المعارض المعاص
وقد ضم مبحثين اىتم المبحث االول بدراسة )التفاعمية في الفكر الثاني فقد اختص باالطار النظري لمبحث 

االنساني( اما المبحث الثاني فقد اختص بدراسة )التفاعمية في الفن الجذوره التأسيسية( واختتم الفصل 
والتي تضمنت مجتمع البحث وىو )  راءات البحثالفصل الثالث فقد اهتم بإجبمؤشرات االطار النظري ام 

( اعمال من نفس المعرض تم 3مجموعة اعمال معرض أثر في سوريا( اما عينة الحث فقد تضمنت )
اما الفصل الرابع تحميميا وفق المنيج الوصفي التحميمي وباعتماد مؤشرات االطار النظري كأداة لمبحث 

 والمقترحات وقد كانت اىم نتائج البحث ىي : والتوصيات فأختص بالنتائج واالستنتاجات

( من خبلل انفتاح دور المتمقي من حدود  3،  2، 1تكشف البعد الفكري بجانبو الثقافي في العينات ) -1
المتفرج الى حدود المشاركة الموجية من قبل الفنان دون فرضو قيودا عمى رؤيتو ووجية نظره الخاصة حيث 

دث الثقافي دون االىتمام بوجود تطابق معرفي بين فكر الفنان وجماعة الفرد العادي يسيم في صنع الح
المتفاعمين فيدف الفن التفاعمي ىو التأثير في سموك المتفاعمين وتقبل ثقافاتيم المختمفة وتقريب المجتمع 

 العالمي من بعضو. 
بناه الفن التفاعمي ( من خبلل اليدف الذي يت 3، 2، 1تبين البعد الفكري بجانبو النفسي في العينة )  -2

وىو التأثير في سموكيات المجتمع عن طريق تفعيل ثبلث مفاصل سموكية ىي الجانب الفكري والعاطفي 
والحركي فالفن التفاعمي يتواشج مع النفس البشرية ويتقبل كافة اسقاطاتيا فيو يجتذب المتفاعل بالمتعة 

دور معين فيو يثير في نفسو الدىشة والغرابة والمعب التي يحققيا المتمقي عن طريق مشاركتو في انجاز 
واالىتمام ويساىم في تشكيل وعيو كما يؤثر في منظومتو البلشعورية ويقوي عبلقتو باآلخر ويحفز فكرة 
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المساواة ورفع حاجز الخوف والدونية بالمقارنة مع العبقري والموىوب فيو يساىم في عبلج االنعزال 
 والنرجسية .

بجانبو الجمالي والفني والتقني في الفن التفاعمي من خبلل ان ىذا الفن اصبح يعتمد تبين البعد الفكري  -3
( كما اصبحت  3، 1عمى الحركة والتفاعل الحسي واالدائي من جانب المتمقي المتفاعل كما في العينة )

ويساىم بو  صناعة الشكل آنية بنائية وتطورية بأنفتاح حدوده النيائية كون الشكل يضاف لو ويتجدد كل حين
( كما انفتح الفن التفاعمي عمى امكانيات تقنية متعددة ووسائل و  3، 2، 1اكثر من طرف كما في العينة )

فعاليات غريبة ومبيرة ومسمية لم تكن معيودة وال تتطمب احترافية وخبرة في معظميا او اختبارا لمجانب 
لحرة واآلنية وبالتالي جاء الفن التفاعمي بذائقة المعرفي لممتفاعل بقدر تثوير المكانيات الخيال والتصور ا

، 2، 1جماىيرية عالمية وتجربة جمالية ال نسقية وتمقائية وانجاز يتميز باإلشيارية والتجريب كما في العينة )
3    ) 

 اما اىم االستنتاجات فيي :
غاية الفن التفاعمي احداث تغيير فعمي عمى الصعيد الحياتي عبر زج المتمقي في آلية االنتاج    -1

الفني ليكون مساىمًا في طرح الحمول او المساىمة في استحداث زوايا نظر مختمفة ازاء موضوع 
 الفن التفاعمي المعروض عبر خطاب المنجز المستيدف لمتفاعل .

طور لؤلبعاد الفكرية لمفنان والمتمقي ليكون المنجز في كل لحظة تفاعل حقق الفن التفاعمي تمازج مت -2
ىو عطاء فكري متجدد ىو حصيمة تفاعل االبعاد الفكرية لكل متمقي مع ما يتضمنو المنجز اصبًل 

 من ابعاد فكرية لمفنان . 
 وقد ختم البحث بالتوصيات والمقترحات ومصادر البحث. 

Research title (Interactive art and its intellectual dimensions in contemporary 
exhibitions) 

The present research consists of (interactive art and its intellectual dimensions in 
contemporary exhibitions) of four chapters. The first chapter deals with the 
methodological framework of the research and summarizes the problem of 
research through the following question: How do you share the interactive art 
between the artist and the audience between the composer and the composer, 
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and the nature of his cultural openness to the other, And the extent of their 
contribution to the achievement of the artistic achievement and what are its 
intellectual dimensions in the Arab interactive achievement?) The aim of the 
research was to define the interactive art and its intellectual dimensions in the 
contemporary exhibitions. The second chapter is specialized in the theoretical 
framework of the research. The second chapter was devoted to the study of 
(interactive art in the constitutive root). The chapter concludes with the indicators 
of the theoretical framework or the third chapter. The researcher concerned the 
research procedures which included the research community which is the group 
of works of the impact exhibition in Syria. (3) works of the same exhibition were 
analyzed according to descriptive analytical method and the adoption of indicators 
framework theory as a tool for research either Chapter IV specializes in the 
findings and conclusions, recommendations and proposals The most important 
results of the research are: 

1- The intellectual dimension to its cultural aspect is revealed in the samples (1, 
2, 3) through the opening of the role of the recipient from the spectator's 
boundaries to the limits of participation directed by the artist without imposing 
restrictions on his vision and his own point of view where the ordinary person 
contributes to making the cultural event A cognitive match between the artist's 
thought and the group of interactors The goal of interactive art is to influence the 
behavior of the participants and accept their different cultures and bring the world 
community closer together. 

2 - The intellectual dimension of the psychological side in the sample (1, 2, 3) is 
determined by the objective adopted by interactive art, which is to influence the 
behavior of the society by activating three behavioral joints, namely the 
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intellectual, emotional and kinetic aspects. The interactive art is intertwined with 
the human psyche and accepts all its projections. The interaction with the fun and 
play achieved by the recipient by participating in the completion of a particular 
role is surprising in itself and surprise and interest and contributes to the 
formation of consciousness as it affects the system of the unconscious and 
strengthens the relationship to the other and stimulate the idea of equality and 
raise the barrier of fear and inferiority in comparison with the genius and gifted it 
contributes to the treatment Isolation and narcissism. 

3- The intellectual dimension has been shown to be aesthetic, artistic and 
technical in the interactive art through the fact that this art has become dependent 
on the movement and the sensory and performance interaction of the interactive 
recipient as in sample (1, 3). (1, 2, 3). Interactive art has also been opened to 
various technical possibilities, methods, and activities that are strange, fascinating 
and entertaining. They are not conventional, do not require professionalism or 
experience in most, or test the cognitive aspect of the interaction as much as the 
possibilities of imagination. The perception is free and thus objective The 
interactive art came with a global audience and an aesthetic experience that is 
not rhythmic, spontaneous and accomplished, characterized by prose and 
experimentation as in the sample (1, 2, 3) 

The main conclusions are: 

1 - The goal of interactive art to make a real change on the life level through the 
inclusion of the recipient in the mechanism of technical production to be a 
contributor to the solutions or contribute to the development of different 
perspectives on the subject of interactive art presented through the speech 
achievement of the target interaction. 
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2 - Interactive art achieved a sophisticated blend of the intellectual dimensions of 
the artist and the recipient to be completed at every moment is interaction is a 
renewed intellectual tender is the outcome of the interaction of the intellectual 
dimensions of each recipient with what is included in the original dimensions of 
the intellectual thought of the artist. 

The research concluded with recommendations, proposals and sources of 
research. 

 لفصل االول )االطار المنهجي لمبحث (ا

 مشكمة البحث

يراىا تسير في خط تطوري بدأ بالتفاعل النفسي الى ان المتتبع لطبيعة العبلقة التفاعمية بين الفنان والمتمقي 
الى التفاعل الفكري والوجداني الى التفاعل الذي يجعل المتمقي مشاركا في العممية  والحسي التفاعل البصري

بعد ان كان مكمبل ليا في المعنى المعاصرة  الفنية في الحركات خاصة  الفنية فيو يكمل صناعة الصورة
ة المتمقي ،فمنذ ان بدأ فنان الحداثة يبحث عن خطاب جمالي متفرد ومدىش بدأ اىتمامو بتفاعميوالذائقة 

وخرجت نظريات االستقبال والتمقي بنماذج متنوعة لممتمقي المتعاون والمشارك ولكنيا ظمت في حدود سد 
ركيا الفنان الى ان ظير نموذجا معاصرا لمتمقي يتداول مع االخرين عممية تحقيق فجوات النص التي يت

ال يستكمل صورتو وال يحقق ني النص واخراجو او اكمالو خاصة بعد ان ظير نموذجا معاصرا إلنتاج ف
 . في انتاجو المساىمةالغرض من وجوده اال من خبلل استعمالو واستيبلكو او 

ان دخول االنجاز الفني في عصر العولمة والعالم االفتراضي واستثمار اآلليات التكنموجية في صناعة الفن 
بل عززت من ىوية المنجز التشاركية كون الفن اصبح يوجو ال لمنخبة او يمتزم بتقاليد يفرضيا ناقد او مثقف 

ال من خبلل اآلخر بغض النظر عن ان ثقافة العولمة ساىمت في اخراج نموذج لمفن ال يستكمل ىويتو ا
ىويتو وثقافتو ونسبو الحضاري فيو فن منفتح عمى العبلقات االنسانية وعمى ما ىو يومي وحياتي وآني فيو 

 فن تييمن عميو اليوية الجماعية ويعيش من الحاضر المتجدد .

خطابيا الموجو لمجميور تعتمد عمى ال شك ان الفن المعاصر ابتكر استراتيجيات جديدة لصناعة الصورة 
بدأت جذوره في لمفن  العالمي تمبية لذائقتو وحاجاتو االستيبلكية ولثقافة االتصال فالفن التفاعمي ىو عولمة
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 طبيعة واتخذ خصوصيتو الحضارية من طبيعتو المحمية فيذا البحث يبينالغرب ثم انتقمت الى العالم العربي 
كيف تشاطر الفن  تبرز مشكمة البحث الحالي من خبلل التساؤل اآلتي :ومنو الفن التفاعمي بيويتو العربية 

 تجاربو الثقافي عمى اآلخر وقبول ونفتاحطبيعة ابين المعد والمكمل وما بين الفنان والجميور  التفاعمي اليويو
 العربي ربيابعاده الفكرية في المنجز التفاعمي الع الفني وما ىي المتغايرة ومدى مساىمتيا في تحقيق المنجز

 ؟

 اهمية البحث والحاجه اليه : تتجمى اهمية البحث ومدى الحاجه اليه من خالل اآلتي 

لفن المعاصر خاصة لدى الميتمين من طمبة لمتفاعمية في ا يسيم البحث في توسيع االطر المعرفية -1
 الدراسات االولية والعميا بكميات الفنون والمعاىد المختصة كافة .

حاجة المختصين بمجال الفنون التشكيمية لمتعرف عمى ماىية الفن التفاعمي وتمظيراتو في الفن  -2
 المعاصر ألستيعاب التحوالت الجديدة في اساليب الفن .

 هدف البحث 
 الفن التفاعمي وابعاده الفكرية في المعارض المعاصرة تعرف

 حدود البحث 
 ض المعاصرة.ر في المعا الموضوعية : الفن التفاعمي وابعاده الفكرية -1
  : معرض أثر في سوريا المكانية -2
 2009 زمانية : -3

 تحديد المصطمحات 
 التفاعمي

أثر كل منيما عمى اآلخر " تفاعمت المادتان الكيمياويتان فنتج  -1)تفاعل يتفاعل تفاعبل :التفاعل : لغة 
 1 الى سموك ما " (مع الحدث: تأثر بو ،أثار الحدث مشاعره فدفعو  -2عن ذلك مادة جديدة " 

وعرفو الفيروز آبادي بأنو " تجانس مع الشيء او ذاب معو ، ويقال تفاعل المرء مع الجماعة إي تشارك "  
 3، وعرفو التيانوي " تفاعل الرجل مع القوم شاركيم "2

                                                           
  

1
-49:، ص( :1:9انًُظًخ انؼرثُخ نهزرثُخ وانثقبفخ وانؼهىو ، الروش ، ،) خًبػخ يٍ كجبر انهغىٍَُ انؼرة ، انًؼدى انؼرثٍ االضبش - 

:49 . 
9
 . 899،  ص (.1:99، ، )طهراٌ : يطجؼخ روٌ انقرثً 4أثبدٌ ، يحًذ ثٍ َؼقىة انفُروز : انقبيىش انًحُظ ، ج  - 
9
، رر: ػجذ انًُؼى يحًذ حٍُُ ، )انقبهرح : انهُئخ انًظرَخ انؼبيخ 9، يحًذ ػهٍ انفبروقٍ : اكزشبف اططالحبد انفُىٌ ج انزهبَىٌ - 

 . 944ص،( 1:89نهكزبة ، 
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 التفاعمي اصطبلحا 
)" وىو جذب متبادل بوصفو ظاىرة اولية من ظواىر الحياة ورد التفاعل في معجم الالند بمعنى التجاذب 

..فيي التأثيرات التي تجمع عددا كبيرا من االفراد جنبا الى جنب " وقد ورد في ىامش المصطمح ان ات رابو 
et.rabaud  نبو ان الرابط االجتماعي الذي يجمع االفراد بتآلف افكارىم ومشاعرىم يشكل تجاذب من الدرجة

الثانية حيث ىناك فرق بين ىذه الجماعة وبين جماعة اخرى يجذبيم نوع واحد من الدراسات والتسميات دون 
 4اىتمام بعضيم بالبعض اآلخر (

عنيا " تطمق ىذه السمة عمى الدرجة التي يكون فييا في األدب والفن واإلعبلم فقد قيل  وورد التفاعل
لممشاركين في عممية االتصال تأثير عمى ادوار اآلخرين وباستطاعتيم تبادليا ويطمق عمى ممارستيم 

، وقد عرفت في مكان أخر بأنيا " تصفية لمعبلقة التراتبية بين المبدع الفني  5المتبادلة أو المتفاعمة "
، وكذلك يعرفيا الناقد التفاعمي سعيد يقطين بأنيا " انصيار المتمقي في بنية النص  6 والمشاىد والقارئ "
 7 بوصفو ذاتا فاعمة "

 ىمايعكس ابعادز التشكيمي بين الفنان والمتمقي ىو عممية تشاركية في انتاج المنج    الفن التفاعمي أجرائيا :
    .فكرية ال

 لمبحث(االطار النظري )لفصل الثاني ا

 المبحث االول : التفاعمية في الفكر االنساني

عمى التفاعل فاالفراد والجماعات ترتبط ببعضيا بأساليب ان الحياة االجتماعية لبلنسان قائمة بالضرورة 
متعددة غير ان غالبية العبلقات التفاعمية ىذه ىي غير شخصية بل تحكميا مبادئ وادوار تحددىا مراكز 

بع الروتيني والعمميات المجسدة لمتفاعل االجتماعي تختمف من حيث تأكيد اجتماعية يغمب عمييا الطا
تؤكد عمى المناسبة في عممية التفاعل ا اآلخر فالمجتمعات الغربية المجتمعات عمى بعضيا دون بعضي

التي تجسده الى بعكس الشرقية التي تؤكد عمى التعاون ...ويصنف التفاعل االجتماعي من خبلل العمميات 

                                                           
4
: يُشىراد ػىَذاد ،  الالَذ ، اَذرَه : يؼدى يظطهحبد انفهطفخ انزقُُخ وانُقذَخ ، رؼرَت : خهُم احًذ خهُم ، )ثُرود ، ثبرَص  - 

 6:9ص  .( 1999
5
، ص (. 9222يكبوٌ ، حطٍ ػًبد : وآخر : ركُىنىخُب االرظبل وانًؼهىيبد ،) انقبهرح : يركس خبيؼخ انقبهرح نهزؼهُى انًفزىذ ،   - 

914 . 

6
 .89،   ص(.9225أنًراثطٍ ، إحطبٌ : انزفبػهُخ رنك انىافذ اندذَذ ،) انرثبط : انذار انهُذضُخ نهُشر وانزىزَغ ،      - 

8
 .66، ص(. 9225انذار انجُضبء : انًركس انثقبفٍ انؼرثٍ ،  -،) ثُرود : يٍ انُض انً انُض انًزراثظ  َقطٍُ ، ضؼُذ      - 



 تطوير المدنفي الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية مؤتمر                                                           8102نيسان 
 
 

865 
 

تفاعل سمبي يبعدىم عن و)تنافر( وىو  تفاعل يجذب االفراد الى اىداف مشتركة : )التواؤم( وىوصنفين
  8.بعضيم 

تتكون من ثبلثة عناصر مترابطة ىي : )الشخصية( كمادة  ان التفاعل االجتماعي ىو ظاىرة حضارية
لمتفاعل و)المجتمع( كنظام من شخصيات متفاعمة و)الثقافة( كنظام من القيم واالىداف يتم من خبللو الحفاظ 
عمى تراث المجتمع ..ان التفاعل ىنا يتأثر بالنسق االجتماعي والثقافي كما ان ىناك تأثير متبادل بين 

( االستاذ بجامعة فراكفورت ذلك ورأى ان التفاعل   -1929وقد ايد يورغين ىابرماس )  9قافة .الشخصية والث
المتمركز عمى الذات ورأى ان مجتمع االجتماعي من ابعاده الممارسة االنسانية كعقل اتصالي ضد العقل 

توى بناء المعرفة ليس عمى المستوى التبادلي فقط بل عمى مسالمستقبل سيضمن لقنوات االتصال ان تتحرر 
.10 

بين االفراد ) ففي تسعينيات  ببعده االتصالي وال شك ان التطور التكنموجي ساىم في ظيور فكرة التفاعل
القرن العشرين تم تداول مفيوم التفاعمية في الوسط الفكري والعممي والصحفي خاصة بعد تشكل المجتمع 
االفتراضي عمى اجيزة الحاسوب او ما يسمى المكان الثالث وفيو تغيب الفروق بين الناس ويتفاعل اعضاؤه 

 11.( ويتشاركون االىتمامات النفسية والثقافية

خاصة عندما احموا مقولة  ويمكن ان نتممس البدايات التأسيسية لمفكر التفاعمي لدى منظري التمقي واالستقبال
)النص/المتمقي( محل )النص/المؤلف( والذي زج المتمقي بتفاعمية مع النص منتجة لممعنى من خبلل 

تاج المتمقي ألكماليا وافق بالفجوات النصية التي تح عبر عنيا آيزر أمكانيات في النص غير مكتممة
فعممية التفاعل ىي  واالفتراضيةوىو فيم النص من خبلل ثقافة المتمقي المتراكمة  ياوسليانز  التوقعات

ويمكن ان تتأسس طبيعة المشاركة التفاعمية بين النص   12.عممية بناء المعنى وانتاج النص من جديد
تقود ادراك وخيال  والمتمقي من خبلل امكانيات مضمرة في بنية النص اطمق عميو آيزر بالمتمقي الضمني

المتمقي ألكمال المعنى بالتأويل وكذلك المتمقي المتعاون والمشارك الذي طرحو ايكو الذي يزود النص 
 كون مستجيبا بقراءات غير منتيية وي
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 الذاتية لممكنات النص شكبل ومضمونا وكذلك المتمقي المحسوس لياوس باستقبلليتو عن رؤية المبدع
ادت الى ظيور اشكال جديدة من ان الثقافة المعاصرة ىي ثقافة اتصالية تفاعمية  13  وتقويضو سمطة النص

االتصالية الحديثة التي غيرت المحيط موجيا نكمجتمع المعاصر وقع تحت تأثير التفالالتبادل االجتماعي 
التفاعمي نحو الكونية والعالمية خصوصا ان العولمة )انبنت عمى مفيوم تحطيم وتجزيء االفضية واالنسقة 

 معززة من مبدأ التواصل مع اآلخر وفق رؤى ثقافية وقيمية واخبلقية متعددة. 14تجاه توسيعيا وتفتيتيا (

 

 المبحث الثاني

 واالبعاد الفكريةن التفاعمية في الف

ان الفن بدأ تفاعميا من خبلل ارتباطو بالحرفية ومن خبلل بعده الوظيفي وارتباطو بمصالح المعيشة 
الى ان بدأت تتسرب الى االذىان فكرة تحسين الجانب الشكمي  اذ كان ىدف المنتجات استعمالياالمجتمعية 

او السماح بالتجديد وفقا  بالتقميدينجز كصناعة مشتركة ومعو يتم االحتفاظ لتحقيق منفعة تجارية وكان العمل 
بداللة فمم يكن الفن مرتبطا بالجانب الفردي ألثراء الجانب الذوقي ، لمتطمبات التطور الحضاري والثقافي

ىي القديم و  لئلنسانالسحرية  رسومالويمكن ان نرى عمى جدران الكيوف الداخمية  اختفاء اسم الصانع،
وىدفيا خمق تفاعل نفسي  وىي ال تفرض خصوصيتيا االنتاجية ازاء شخص واحدمتراكمة عمى بعضيا 
محاولة لمتفاعل مع قوة الحيوان وقدرتو وكان محاكاة شكل الحيوان واقتباس حركاتو  ايجابي النجاح الصيد

ويمكن ان نرى الطقوس الجنائزية والشعائر االحتفالية بالوالدة والموت ال تقام اال في بيئة  عمى العيش .
تفاعمية وعمل مشترك وكذلك صناعة االقنعة والطواطم التي كان ىدفيا تجسير الحياة مع عالم الغيب حيث 

ان فن  كذلك ن نمحظويمكن ا .بيذا الطوطم وتتجسد قوة االجداد وارواحيم المقدسة والحامية التي تؤسر 
بتواصميا مع العالم العموي  المتمثل بالزقورات كان ينجز من خبلل عمل جماعي مشترك العمارة قديما

كونيا تسير وفق مخطط  تفاعل اليد العاممةبتواصميا مع حياة ما بعد الموت بالرغم من سمبية  واالىرامات
ق التواصل الجسدي حقيصمم ليييئ لممتعبد جوا تفاعميا  في العصور الوسطى ان فن الكنائس .وضع مسبقا
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والنفسي مع الرب من خبلل االرتفاعات الشاىقة والشبابيك الممونو التي تغطي فضاء الكنيسة الداخمي بأجواء 
يقوم عمى انجاز االستاذ  حتى مع عصر النيضة ، وكان نظام تدريس الفنساحرة من االضاءات القزحية 

 .والتبلميذ االجزاء الثانوية لبلجزاء الرئيسة 

من خبلل انفتاح الصورة عمى عالم الشكل والحس والذائقة يمكن ان نرى مبلمح التفاعمية في فنون الحداثة 
الون واسس التنظيم وىي تثير حوار مع  واالىتمام بتقنيات الجذب البصري وتقديم نص تشكيمي حافل بمغة

مع يمو الذاتي وانفعالو الجمالي وآليات ادراكو الجشطالتي المتمقي وتتخاطب معو وتكتمل بأمكانيات ف
تطالب المتمقي اكثر من عممية االعجاب والمقارنة التنقيطية او االنطباعية والتكعيبية والتجريدية وىي 

بالمعايير خاصة بعد ان بات الفنان يفيم بيئتو ومحيطو فيما ظاىراتيا يكسر حدود ما ىو متعارف عمية الى 
ثقافات فنية متشظية وميجنة متحررة من فكرة العبقري ما بعد الحداثية والمعاصرة  االساليب  ان أفرزت

بات يستيمك ثقافة االتصال الحديثة فانطبعت الثقافة الفنية بطابع عالمي وبالتالي الذي  المتمقيومنفتحة عمى 
باتت ثقافة المجتمع المعاصر ثقافة اتصالية تفاعمية معممة ساىم ذلك في تغيير االدوار التي تمعبيا النخبة 

كافة  تراجع ية بعدمع حق التجريب وحق المتمقي في اختبار قابمياتو والمشاركة في الفعاليات الفنالفنية 
اقتصرت تفاعمية المتمقي مع المنجز الحداثوي عمى المشاركة االنفعالية والتأويل الفكري ،    .مقاييس االبداع

في حين زجت ما بعد الحداثة المتمقي في مشاركة اكثر حسية وتعاطي ممموس مباشر في تكوين المنجز 
تمقي وفق ابعاده الفكرية التي تتداخل مع االبعاد الفكرية عبر االضافة والحذف والتعديل والتطوير يمارسو الم

لمفنان المنعكسة في منجزه الفني فتكون المحصمة منجز فني ىجين من تفاعمية االبعاد الفكرية لكل من الفنان 
                                                                          والمتمقي ضمن صيرورة المنجز الذي يتسم بعدم الثبات بسبب تفاعمية جمع المتمقين معو . 

فنية وبمشاركة فتيات لمقيام بفعالية حينما اشرك )الدادائية  (1962-1928) يمكن ان نرى تجارب ايف كبلين
ساىمت كما  15طبعيا عمى القماش بالتدحرج عميو( دالمصبوغة بع ألجسادىنعازفين وصنع آثار طباعية 

التعبيرية التجريدية في التجسير لمفن التفاعمي من خبلل انفتاح فضاء الموحة عمى آليات صناعة آنية 
في حين طرح الفن الشعبي ثقافة جماىيرية ومباشرة دون اعداد مسبق وبخطوط تقودىا انفعالية نفسية ذاتية 

يكون نتاجا لبلستيبلك المكثف وان  وكسر الحدود بين الفن والحياة يقول آندي وارىول )ان الفن يجب ان
والشك ان الفن التفاعمي في بعده الفكري  ،  16يكون في متناول كل من يرغب في الحصول عميو( 
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كما استخدم وارىول عمب الشوربة او صورة مارلين مورو  االجتماعي يتناول ما ىو واسع الشيره في المجتمع
الذي قدم الفكرة قبل الشكل فقد حقق اكثر مقاربات مع الواقع والحياة من  ،اما مع الفن المفاىيمي في اعمالو

وبوسائل متداولة بحيث اصبحت لغة الفن اقرب الى لغة الخطاب منو خبلل تعبير مرتبط بأفكار المجتمع 
الفنان تفاعمية بين باالتجاه الواحد نحو االنفتاح عمى لغة حوارية  الى الرسم فذوبت حدود الرسالة االتصالية

تحرره من  لغة جماعية مشتركة خصوصية الفن التفاعمي بأبعاده الثقافية من خبللوبالتالي تتجمى والمتمقي 
العمل الذي قدمو ويمكن ان نمحظ ذلك في  اىيو مع افكار المجتمع ومتطمباتوالمضمرات والتأويبلت وتم

استخدم فييا مواد استخدامية تفاعمية تستمزم الحضور الجسدي لممتمقي  جوزيف كوسوت )غرفة المعمومات(
من خبلل ان  وبالتالي اصبح المتمقي جزء الزم من منظومة المنجز كذلك تتجمى التفاعمية مع فن االرض

المحيطة بالمتمقي التي يعيش ضمن اجوائيا العرضة لمزوال والتغير السريع في بيئة الالمنجز اصبح جزءا من 
فبل وجود لممنجز الفني اال محققا تفاعمية مطمقة ين اصبح المتمقي مع فن الجسد حامبل لممنجز عبر جسده ح

ي ىو قومشاركتو الجسدية فينجمي بعد آخر من االبعاد الفكرية وىو البعد الفني والجمالي حيث المتم بحضوره
كما في عمل الفنان ستيفن تايمور )رسومات حية( استخدم فيو اثنين من اصدقائو مصبوغين  نفسوبنية النص 

بالوان الرش ، اصبح فن الجسد خطاب فني جماىيري ولغة تفاعل اعبلنية لترويج المنتجات بمغة غير معقدة 
الميممة  الزوايالحركة السوبريالية تم وضع ومع ا بل مباشرة اتاحت فرص تفاعمية كبيرة وواسعة االنتشار

في محاولة اللتقاط أي صورة بصرية جوالة  واليامشية في بؤرة االىتمام من خبلل العرض المرآتي ليا تشكيميا
لعين المتمقي في حياتو اليومية وىو يتفاعل بصريا مع محيطو وبالتالي تحول الفن الى كاميرا متحركة اما 

المشاركة الجماىيرية بفعاليات ال فنية اخضعت لتخطيط فقد شجعت بممارساتيا الجريئة ) حركة الفموكسس 
اشاعت لغة تفاعمية بين كافة المتمقين الذين باتوا يستسيمون  17مسبق وىي بإبادتيا التخصص الفني (

( )كل شيء ىو 1963-1933ويرون فييا نوعا من المتعة والتسمية يقول بيير منزوني )العروض الفنية 
وىو فن خمقو ويتجمى الفن التفاعمي بأجمى صورة مع الفن الكرافيتي  18ت(عمل فني حتى اليواء والفضبل

بطريقة احتجاجية واسعة التداول شعب وجماىير ارادوا ان يعمنوا عن معاناتيم من خبلل الرسم عمى الجدران 
وىو عمل في اغمبو ينجز جماعيا باستخدام صور من الحياة المعاصرة عن طريق انتقاليا بين الجدران 

ن رحل معو العمل الى والمعطيات المتوفرة كوسيمة اعبلنية عن الثقافة الشعبية موجية مباشرة الى المتمقي
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في التجديد  وىم يمارسون حياتيم المعتادة ويمكنيم التفاعل معو بحرية واالسياموا اين ما وجداماكن تواجدىم 
 . او االضافة لو

 اهم المؤشرات التي اسفر عنها االطار النظري

التعاطي بح اسمح الجماىيري عمى كافة الثقافات والمن خبلل االنفتايتمثل البعد الثقافي لمفن التفاعمي  -1
االستيبلك وثقافة الصورة والجسد اضافة  مع الثقافات العامة مع سيادة الثقافة الشعبية والميمش وثقافة

مفاصميا تدعم عممية التفاعل من موجودات المعرض بكل فتصعيد الفعالية االعبلمية والدعائية  الى
 مؤثرات سمعية وبصرية .

المعب التفاعمي عبر السماح لممتمقي يتمثل البعد النفسي لمفن التفاعمي من خبلل السعادة التي يوفرىا  -2
تحدد مسار مشاركتو اال في حدود ان يتفاعل بمرونة وتمتع مع المنجز دون وجود محددات مسبقة 

وكذلك كسر حدود التراتبية الفنية بين الفنان  ل التفاعمي مع المنجزضيقة حفاظا عمى مسار الفع
فمكان عرض المنجز التفاعمي يحقق الغاء جميع الفواصل النفسية والجسدية مع المنجز مما والعامة 

يدعو المتمقي لممشاركة التفاعمية بيسر ودون تردد فأي تأثير يتركو يحسب لصالح المنجز وليس 
المنجز التفاعمي أنية معاشة تحفز المتمقي لمتداخل معيا بصورة مباشرة عبر  فموضوعات اساءة لو

 التماس معيا .
وارضائو كافة االذواق واستثماره  في جاىزيتو وسرعة استيبلكوتمثل البعد االقتصادي لمفن التفاعمي ي -3

ومساىمتو في فتح معارض خاصة وااللعاب وترويجو لمسمع ووسائل الترفيو  الرموز الدالة اقتصاديا
 المستضيف لممعرض.بالفن التفاعمي تسيم في رفد الحركة االستثمارية لمبمد 

العبلقات بين فعيل وتالفني باشراك المتمقي او اكثر بالعمل  يتمثل البعد االجتماعي لمفن التفاعمي  -4
 حمي والمعايير النسبيةالسموك المالمتمقين والمشاركة الجمعية في منح المنجز صورتو التكاممية 

الوجود المادي لمفردات انسانية والتفاعل مع الواقع الحقيقي وذلك ب واالنفتاح عمى ما ىو شعبي
)اجساد حية( ضمن المعرض يسمح في رفد التفاعل بمقومات االبعاد الثبلثية والرباعية بحيث يشعر 

  .عرض وليس متفرج خارج نطاق المنجزالمتمقي بأنو جزء من الم
استخدام مفردات معيشية وخامات وميمبلت تسيم في اشعار تمثل البعد الجمالي والفني والتقني بي -5

وكذلك فتح باب التجريب مع  المتمقي باالنتماء المعيشي وليس االغتراب عنو ازاء المنجز التشكيمي
التي تسيم في كسر اشاعة الدىشة والصدمة من خبلل توظيف منجزات العمم والتقنية والفوتوغرافية 
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باالرتجال كعنصر اساسي في المنجز التفاعمي من خبلل السماح لممتمقي  وتسمح افق توقع المتمقي
بالممارسة التفاعمية بصورة ارتجالية عفوية ال تشترط التنسيق المسبق امعانا في االبتعاد عن التكمف 

 ة المنجز.والتصنع ودعما لمعفوية والتمقائية المنتجة والبناءة في صيرور 

 ةالدراسات السابق

حسب  )الفن التفاعمي المعاصر( تخص البحث الحالي وبخصوص موضوع البحث دراسة سابقة  ال توجد
 عمم الباحثة

 )اجراءات البحث(  الفصل الثالث
 

معرض ) أثر ( المقام في  مجموع المنجزات الفنية في يتكون مجتمع البحث الحالي منمجتمع البحث :  -1
  . حدود البحث الزمنيةسوريا ضمن 

 معرض ) أثر ( وفقا لممسوغات االتية :ثبلثة عينات من اختارت الباحثة  : عينة البحث -2
 توفر المصادر البصرية لممنجز الفني . - أ
 . بوضوح مع المنجز الفني تظير تفاعمية المتمقي - ب
 تنوع البعد الفكري في المعطى الفني التفاعمي . - ت
 عرضيا.شكمت جدال معرفيا وجماليا عند  - ث
 اذ ان الفنانين المشاركين من بمدان عربية مختمفة.تنوع جنسية الفنان وبالتالي تنوع ثقافتو  - ج

 النظري بوصفيا منطمقًا ألداة البحث .مؤشرات االطار استندت الباحثة الى  : اداة البحث -3
 المنيج الوصفي ) التحميمي(. : منهج البحث -4
 : تحميل العينة -5

 (1) نموذج
 19 نسرين بخاري اسم الفنان :

 م العمل : فستان عروساس
  2009سنة االنتاج: 
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 الوصف العام
ويظير التفاعل األدائي  مجسم عرض مبلبس اسود فستان عرس ابيض معروض عمىيصور المشيد  

وىي فكرة قامت لممتمقين من خبلل شك االبر المتعددة بخيوطيا السوداء عمى مناطق مختمفة من الفستان 
الفنانة نسرين بأبتكارىا وتوجيو المتمقين بآلية التفاعل مع الفستان عن طريق وخز االبر فيو كما تظير في 

وقد استعاضت الفنانة عن رأس الشكل بمقص  الصور اعبله وجيات مختمفة من الفستان والمتفاعمين معو 
 .مرصع بااللماس

 التحميل 
ان لفستان العرس خصوصية شكمية ودالليو عالمية في ذىن المجتمعات عامة وذىن المرأة خاصة كونو يدل 

الذرية التي معيا و انتقالو ميمو في حياة المرأة نحو صناعة لبنة جديدة في المجتمع وىي االسرة عمى 
وال شك ان ليذا ورجل  أمرأهستستمر الحياة عمى االرض وىو ىدف رئيسي لكل انسان سوي وحمم كل 

الفستان ايضا خصوصية زمانية ومكانية حيث يتم ارتدائو مرة واحدة في حياة المرأة ومكان واحد ولذا يتم 
فالكل يترقب ظيور واظياره بالشكل المبير لؤلنظار  ية كبيرة من ناحية صناعتوايبلء ىذا الفستان اىم

ولكن ظيور فستان العرس كما حياتيا الزوجية  الذي ال يتكرر طيمةالعروس بزييا المميز وشكميا الجديد 
فيو داللة التواصل ارادتو نسرين البخاري لو دالالت عميقة في الحياة ومعنى الحياة الخصبة والمتجددة 
ولذا تعتبر مساىمة  واالستمرارية في الحياة فاصبح ىذا الزي قوة وجودية لصراع االنسان مع وجوده وبقائو

في تقوية اواصر ىذا الرباط المقدس  المجتمع البر والخيوط في الثوب ىي مساىمةالمتمقي المتمثمة بشك ا
 كما تساىم االبرة والخيط بصناعة الثوب المخيط وعمل روابط قوية بين اجزائو الذي تشيده مناسبة العرس

من فستان العروس األبيض، والذي  مسقاةفكرتي في ىذا المعرض   تقول الفنانة نسرين عن ىذا العمل )
يعتبر من أكثر الرموز اإلنسانية التي تعبر عن الفرح واالرتباط المقدس، ىذا الرابط الذي يولد استمرارية 
الحياة، وىي فكرة تتكمم عن الحياة أكثر مما تتكمم عن األنثى أو الذكر أو العبلقة الجدلية ما بينيما. وسيكون 

  20. ثقافة ميما كانت مختمفة دوره التفاعمي في بمورة الصيغة النيائية لممشروع ( لممتمقي الذي ينتمي ألي
يمكن ان يعول في بعض منجزاتو عمى العقل الجمعي ال شك ان الفن التفاعمي جاء بمنيج جمالي جديد 

ل في انجاز العم حيث يجذب المتمقي لممشاركة ويظير العمل كشيء متعارف عميو ومفيوم ومباشر والتراث
وىي تجربة عن طريق خوض تجربة نفسية وروحية تعيش في ذاكرة المجتمعات  الفني الذي يتميز بالجاىزية
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وىنا يحس المتمقي بقيمة  كشك االبر والخيوط بثوب زفافآنية غير ثابتو فييا جانب من المعب اليادف 
فالثقافة النقدية وبحركات قد تبدو متكررة وجوده في انجاز عمل غير مكتمل يقوم بإكمالو بيسر وسيولو 

والفنية المعاصرة بدأت تيتم بما ىو مرئي وبثقافة التواصل بين الجماىير فالعمل الفني التفاعمي كما في ىذه 
بين منظم العمل وجماعة المشاركين من اجل المتعة او ليدف اعبلمي او العينة طرح فكرة التواصل تمك 

ابع التعاون ط وفيو يسودوالتفاعل ىي سمة الفن المعاصر لي باتت سمة التواصل لتسجيل موقف معين وبالتا
وبالتالي فأن الفنان المعاصر في فنو التفاعمي ابتكر استراتيجيات جديدة  االجتماعي كما في حفل الزفاف

تمبية لذائقة المجتمع وتجربتو الجمالية والفنية بطابعيا االستيبلكي بصورتو التشاركية لصناعة المنجر الفني 
كحاجة الى تفاعل بشري جديد لخمق واآلني حيث تستعيد الشخصية االنسانية دورىا في المساىمة االبداعية 

 .عالم افضل 
بلل جعل خاصة من خ كما في ىذه العينة ان الجانب االدائي لممتمقي يشكل عامل ميم في الفن التفاعمي

فني يتمتع بالجاىزية التي الغت المسافة العمل ال أضافة الىالمتمقي جزء من منظومة العرض التفاعمي 
االمكانيات التي تسمح بيا المشاركة التي فحدود االبداع مشروطة بحدود  االبداعية بين الفنان والمتمقي
خاصة ان الفن التفاعمي يعمل عمى تمرير واستجابة المتمقي النفسية والفكرية يحددىا الفنان وطبيعة العمل 

ثقافة جديدة وسموك وتصورات جديدة ال مكان فيو لخصوصية ثقافية ونسق فني متجانس ساعد في ذلك 
جعمت من الثقافة الفنية ثقافة غير محدودة تداخمت دخول وسائط جديدة في الفن لم تكن معيودة من قبل 

مفرداتو وصورة جذبت المتمقي نحو بؤرة جت مع ثقافة المجتمع الشعبي والجماىيري عموما واقتبست من وتواش
االىتمام بالمنجز الذي بات في حدود السيل الممتنع حينما تم تحميل االشياء العادية بمضمرات فييا ابعاد 

وتطالب ىذا المجتمع بالتفاعل  فكرية متعددة مستوحاة من قيم المجتمع المعاصر كما تحمل ىمومو وتوجياتو
مع المنجز ال من الجانب األدائي فقط بل تجعمو في دائرة الفكرة والمعنى المرتبط بحياة الناس وفيم مغزى 
وجودىم من خبلل تناص صورة لفستان عرس وجعمة بؤرة اىتمام تفاعمية لممتمقي وبفعل ادائي بسيط جعل 

تمقي يتعمق )عن طرق االبرة والخيط( بيذا الفستان كأنو يمد خيوط فكل مالمتمقي مشارك في فعل الوجود ذاتو 
 التواصل مع الحياة واالمل باستمرارىا عن طريق وحدة تجمع بين ثنائية الرجل والمرأة ىذه ىي صورة الوجود

 .لكي تستمر وليثبت كذلك انو الواحد الذي ال يحتاج الى آخر ليستمر وجوده التي اختارىا اهلل  الثنائية
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 ( 2) نموذج
 بالضوء رسم ال اسم العينة: 
 21محمد عمي  :اسم الفنان

  2009سنة االنتاج: 
  الوصف العام

تمثل المشاىد اعبله الطريقة التي اعتمدىا الفنان محمد عمي في فنو التفاعمي مع المتمقي وىي مستمدة من 
التي تسمط عمى جدار او فضاء المكان لترسم  بأستخدام االشعة الممونوالتقنيات الحديثة في الرسم بالضوء 

شكل معين وتخمق اجواء معينة يمكن ان يعيشيا المتمقي مكانيا ويدخل ضمن اجوائيا الساحرة ولكن الفنان 
ىنا اختار ان يتم تسميط الضوء عمى جميور المعرض نفسو ليدخموا في عممية تفاعمية لصناعة الموحة 

و ومشاركتو في ىذه الفعالية والفنان حر في اختيار الوان الضوئي والمتمقي ىنا حر في اختيار جمست
 وباالنسجام مع طبيعة المتمقي واحساسو بالضوء الساقط عمية .

 التحميل
ن نوع جديد بين الفنان الحديثة كالرسم بالضوء ساىمت في خمق عبلقة مال شك ان الوسائط التكنموجية 

ومعو تخمى الفنان عن رموزه وعبلماتو ينما جعمت المتمقي جزء من منظومة العرض وجسده الفني والمتمقي ح
ليفسح المجال لآلخر بطرح كيانو ووجوده كمفردة عبلمية محايدة بحضورىا الجسدي لتساىم في تشكيل لغة 

تزاج االثنين معا الخطاب الفني الضوئي باختراقيا الضوء الممون او بتأطير الون الضوئي لحدودىا او ام
وبالتالي يصبح  فالمتمقي بتفاعمو الجسدي ال يمغي مسار الضوء بل يصبح جسده ىو جسد الضوء نفسو

، ىنا نرى انفتاح الثقافة الفنية المعاصرة عمى فضاءات المتمقي ىو فاعل حقيقي في العممية التنفيذية لممنجز
سيط لمموضوع والمشاركة التفاعمية لممتمقي بشكميا اآلني تتجاوز الزمان والمكان بفكرتيا الطارئة وتناوليا الب

فالمتمقي لم يعد متفرج فقط بل ىو عنصر من  والعابر باإلضافة الى وعي المتمقي بدوره في تحقيق المنجز
باإلضافة الى ذلك عناصر الموحة ومشارك في صناعتيا اما الفنان فيو مبتكر الفكرة ومستحضر ألدواتيا 

ضوئي الذي يمقي بأشعتو عمى المتمقي جعل صناعة الصورة صناعة آنية ومباشرة وىذا ما فتح فأن البرنامج ال
باب التجريب خاصة مع الفن التفاعمي حيث يعتبر التجريب عامل ميم في طبيعة الفن التفاعمي وخصوصيتو 

ادي وحقق جرد الجسد من بعده المفجموس المتمقي الطارئ والوقتي امام مجرى الضوء التي يتميز بيا 
االندماج الضوئي بين االلوان وساىم في رسم اتجاىات الضوء وتناسق االلوان بشكل مباشر قابل لمتغير 
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 مع حساب عامل السرعة في االنجاز فعمى الفنان تطوير حمولووالحذف واالضافة بشكل اختياري وآني 
 متفاعل بالممل من طول فترة الجموسالضوئية الممونو بالسرعة البلزمة التي ال تصيب المتمقي ال التشكيمية

عمى أساسو  التجريب من أىم مقومات العمل الفني، والذي يقوم يقول الفنان محمد عمي عن تجربتو الفنية )
في تجربتي ىذه محاولة لخمق جو تفاعمي مع المتمقي والذي سيكون جزءًا ميمًا من الفن المعاصر الحديث 

في مرمى المون المنبثق من عدسة ضوئية، سيساىم في النياية في تشكيل العمل الفني، فالمتمقي الذي يجمس 
وفي النياية يقوم الفنان بتثبيت منجزه الفني عمى الشاشة  22(لوحة فنية ضوئية وكأنو في حمم أساسو المون

الضوئية بآلية الحفظ ويخمد صورة التي ستتغير مع حضور متمقي ومتفاعل آخر قرر المساىمة في منجزه 
 ي .الفن

لقد باتت الصورة الضوئية ليا سطوتيا في الثقافة البصرية لمفن المعاصر فالفن اآلن ال يمكن ان يتخمى عن 
والتبادل بين االطراف كما ان لغة الصورة ال حمولو االلكترونية التي تقدم فن سريع االنجاز وقابل لمتجريب 

ع المتمقين تجربة متجددة بتجدد المساىمين في نيائية فبل معنى كمي ونيائي فتجربة محمد عمي التفاعمية م
وبالتالي اصبحت الممارسة الفنية تتعمق بكل ما يصنعو االنسان وىو يحاول ان يحقق وجوده  بناء الصورة

بل  لشكل المنجز النيائي التفاعمي داخل المجتمع فبل اختيار مقصود لممتمقين المتفاعمين وال اختيار لممتمقي
توافق بين رغبة المتمقي ورغبة الفنان وىذا اتاح الفرصة لمفن التفاعمي لكي يقيم صمة بين يتم صناعة المنجز ب

الشكل الجمالي والحياة االجتماعية وال شك ان اتساع زوايا التناول الفني والحمول الجمالية المتنوعة اتاحت 
خصوصا مع فن تجرد من ماديتو لمفنان والمتمقي مجاال ارحب لمبحث مع تحقق االثارة في الممارسة التفاعمية 

ليصبح فن أثيري يستعير صورتو االساسية من الواقع المباشر ويدخل عمييا التغييرات والتعديبلت المناسبة 
عالميا وبالتالي فان الفن التفاعمي يقوي ثقافة الحس المشترك  يمكن تداولو لتصبح في النياية عمل فني

المكثفة جعمت خصوصا وان وسائل االتصال الحديثة خمفت مجتمع يعيش ضمن بيئة من التفاعبلت الحيوية 
ليخمق لنا فن ىو لبشر حينما اصبح يقتبس من وسائل االتصال آلياتو االفنان يبتكر نمط جديد لمتواصل بين 

 ني.حصيمة تجارب ورغبات يعيشيا الفنان والمتمقي معا اثناء خمقيم المنجز الف
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  (3) نموذج
 23 يمين الغربة اسم الفنان :
 وااللوان والطحين القذف بالبيض اسم العمل :

 2009سنة االنتاج :

 

 الوصف العام
نرى فعاليتين وفييا  بمشاركة المتمقين الفنان يمين الغربة الفعاليات التي قام بيا تصوراعبله مشاىد العينة 

حيث تم رميو ابيض الون  سطحواقفا امام  الفنان يمين الغربة صورةلمفنان والمتفاعمين الفعالية االولى 
جميور المتفاعمين وتبين الصورة االخرى االثر الذي تم تركو عمى من قبل  بالوان مختمفة بالبيض الممون

يظير الفنان مستمقي عمى ظيره وجميور المتفاعمين  الفعالية الثانية اش بعد رحيل الفنان من مرمى الرشالقم
المختمفة ويبدو الفنان صامدا ومستسمما لحين انتياء عممية الرمي من اجل  قومون برميو بالطحين وااللواني

  رؤية االثر الذي يخمقو الجميور في تفاعمو إلكمال المنجز .
 التحميل

التي ابتكرىا الفنان  من الطريقة القذف وااللقاء في تعار تجربتو التفاعميةال شك ان الفنان يمين الغربة اس
 الغربي في فنون ما بعد الحداثة التي كانت تتم عمى سطح مجرد خالي من اي اضافة وتجارب مماثمة غربية

ولكن اليدف الذي قدمو غربة في منجزه ىو   جعل المتمقي جزء من الموحةلتاليمور مع فن الجسد حينما 
ك وجعل نفسو مرمى لرشقات البيض والطحين حينما جعل نفسو جزء من سطح الموحة المتحر ىدف مغاير 

ويعيشون في ىذه عن طريق متمقين متفاعمين يقومون بتجربة االلقاء لؤللوان والبيض والطحين وااللوان 
السيبلن و  االصطدام التجربة عممية صناعة لوحة بطريقة اعتباطية تعتمد في تشكل مفرداتيا عمى عممية

فعالية من االداء وبمواجو ال لممتفاعل حينما يقوم بتمكلممادة الممقاة وىذه التجربة ليا مردودات نفسية وعاطفية 
الفنان الثابت المتحرك امام سطح القماش ليترك جسده حدودا مموىو يرسميا المتفاعل عن طريق الرمي 

في احاسيس المعب والتسمية والجدية والرغبة  وال شك ان الوضع النفسي لممتفاعل ىو مزيج منباأللوان 
ىي تجربة مبيجة وفييا تنفيس يجمع و  عمى القماش والفنان عمى سواء مشاىدة االثر الذي يتركو فعمو االدائي

الذي ال بين المزاح الطيف والرياضة الحركية فالتفاعل ىنا يعتمد عمى الجانب األدائي بين الفنان والمتمقي 
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ية وقيمية مغايرة فييا جانب من الترفيو الن فييا يخوض المتفاعل تجربتو الفنية بطريقة يخمو من رؤى ثقاف
واستجاباتو التي حفزىا الفنان  مباشرة دون تنظيم مسبق وفييا يترك الفنان الحرية لممتفاعل ليظير مشاعره 

 .بين الطرفينوصمم ليا وتظير آليو التفاعل بطريقة مشتركة 
والتواشج الجسدي بين المتفاعل والون والفنان تعبر عن مرحمة االرتداد المعرفي بالعالم من ان ذلك االمتزاج 

الكميات الى الجزئيات والى التجربة الخاصة بذات االنسان نفسو فيي معرفة مرتدة صوب النفس في محاولة 
ليذا المنجز ىنا يساىم الوصول الى المعنى الروحاني عن طريق التفاعل الوجداني في تمك التجربة االدائية 

واالحاسيس الداخمية واالستمتاع بالفنون والوجدانيات الفن التفاعمي في عممية تحسين الحياة بتحسين المشاعر 
 .وتعميق درجة تحقيق الذات بدل العالم االفتراضي المصنع والدخيل

ركزية لمفن التشكيمي حينما تتحول في ىذا المنجز والفعالية التي ابتكرىا غربو نرى االنفتاح عمى االبعاد البلم
الموحة الى مسرح مفتوح تتعدد فيو المراكز وتتشظى عناصر التكوين وىي آليو في الفن ىدفيا تقريب الصمو 
بين الفنان والمتمقي خصوصا عندما يساىم المتمقي في اكمال العمل وىذا يعد انقبلب عمى اآللية التكنموجية 

نجز لغربة نرى انفتاح مساحة العرض التفاعمية بين الفنان والمتمقي كنوع من ففي ىذا الموالمنطق االكاديمي 
التحفيز لممتفاعل باستكمال حريتو في المشاركة مع توطيد اواصر العبلقة بين المتفاعمين انفسيم كما يسمح 

لذي يتطمب وذلك من شروط الفعاليات االدائية في المنجز الفني ا ذلك بأخذ الحيز المناسب لمتطمبات العمل
ن الشخص الالفنان او برحيمو عن القماش يعتبر مكتمبل   . ان العمل الفني في ىذه العينة بوجوداداء حركي 

وبالتالي فأن التشكبلت الفنية لمرشقات وأثره ىما واحد كما يمكن ان تعبر الرشقات التفاعمية عن اصحابيا 
  المنجز بطريقة افضل من الحياة الواقعية . تتشارك ىذه الذوات وجودىا فيىي تمثبلت لذوات متعددة 

 
 الفصل الرابع

 ىي كاآلتي و  ،: توصمت الباحثة من خبلل تحميل عينة البحث الى جممة من النتائج  النتائج
( من خبلل المغة التساىمية  3،  2، 1برز البعد الفكري في جانبو االجتماعي كما في العينة )    -1

مما يعزز من اىمية احترام اآلخر وحقو في االنجاز الفكري والعممي كما ان ىذا  والتشاركية لمتفاعمية في الفن
الفن يتبنى الموقف الحياتي والمحمي ووجية النظر االجتماعية الحاضرة والمستقبمية وبالتالي فيو يطور الحس 

و يقترب من المشترك ويخمق نمط جديد لمتواصل يتبلءم مع متطمبات العصر كونو يمبي رغبات المجتمع كون
حاجاتيم االولية والعفوية واالنسانية وينيي التراتبية االجتماعية ويعزز التفاعل االجتماعي فالفنان كشف 

   رموزه وطبلسمو التي باتت حركية مفيومة لمجميع والذي لو حق تغييرىا وتدويل معانييا عالميا .
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اليدف الذي يتبناه الفن التفاعمي خبلل  من ( 3، 2، 1في العينة )تبين البعد الفكري بجانبو النفسي   -2
وىو التأثير في سموكيات المجتمع عن طريق تفعيل ثبلث مفاصل سموكية ىي الجانب الفكري والعاطفي 
والحركي فالفن التفاعمي يتواشج مع النفس البشرية ويتقبل كافة اسقاطاتيا فيو يجتذب المتفاعل بالمتعة 

فيو يثير في نفسو الدىشة والغرابة ق مشاركتو في انجاز دور معين والمعب التي يحققيا المتمقي عن طري
حفز فكرة يواالىتمام ويساىم في تشكيل وعيو كما يؤثر في منظومتو البلشعورية ويقوي عبلقتو باآلخر و 

فيو يساىم في عبلج االنعزال المساواة ورفع حاجز الخوف والدونية بالمقارنة مع العبقري والموىوب 
 .والنرجسية 

( من خبلل انفتاح دور المتمقي من حدود  3،  2، 1تكشف البعد الفكري بجانبو الثقافي في العينات )    -3
المتفرج الى حدود المشاركة الموجية من قبل الفنان دون فرضو قيودا عمى رؤيتو ووجية نظره الخاصة حيث 

رفي بين فكر الفنان وجماعة الفرد العادي يسيم في صنع الحدث الثقافي دون االىتمام بوجود تطابق مع
المتفاعمين فيدف الفن التفاعمي ىو التأثير في سموك المتفاعمين وتقبل ثقافاتيم المختمفة وتقريب المجتمع 

 العالمي من بعضو. 
واالطبلع عمى ترويج الفن التفاعمي لثقافة االتصال يتمثل البعد الفكري بجانبو االقتصادي من خبلل  -4

وتأكيده عمى اىمية العبلقة بين العمم والفن  ( 2كما في العينة ) العممية والتقنية والفنيةآخر المستحدثات 
كما انو يمكن ان يكون وسيمة دعائية واعبلنية لممشاركة في فعاليات واستثمار وسائل االتصال الحديثة 

 .(  3، 1يمكن ان تؤسس لرؤية مستقبمية ليا مردودات عممية ومادية كما في العينة )وتوجيات 
عتمد في الفن التفاعمي من خبلل ان ىذا الفن اصبح يتبين البعد الفكري بجانبو الجمالي والفني والتقني   -5

كما اصبحت (  3، 1من جانب المتمقي المتفاعل كما في العينة ) عمى الحركة والتفاعل الحسي واالدائي
النيائية كون الشكل يضاف لو ويتجدد كل حين ويساىم بو  ية وتطورية بأنفتاح حدودهصناعة الشكل آنية بنائ

و كما انفتح الفن التفاعمي عمى امكانيات تقنية متعددة ووسائل  ( 3، 2، 1اكثر من طرف كما في العينة )
اختبارا لمجانب  او لم تكن معيودة وال تتطمب احترافية وخبرة في معظميا فعاليات غريبة ومبيرة ومسمية

وبالتالي جاء الفن التفاعمي بذائقة  الحرة واآلنية الخيال والتصور بقدر تثوير المكانيات اعللممتف المعرفي
، 2، 1وانجاز يتميز باإلشيارية والتجريب كما في العينة ) وتمقائيةوتجربة جمالية ال نسقية جماىيرية عالمية 

3  ) 
 كاآلتي:هي و ، الى جممة من االستنتاجات وفقا لما ورد في مجمل البحث توصمت الباحثة  :االستنتاجات 
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لية االنتاج الفني آعبر زج المتمقي في غاية الفن التفاعمي احداث تغيير فعمي عمى الصعيد الحياتي    -3
في طرح الحمول او المساىمة في استحداث زوايا نظر مختمفة ازاء موضوع الفن التفاعمي  ليكون مساىماً 

 المعروض عبر خطاب المنجز المستيدف لمتفاعل .
الفكرية لمفنان والمتمقي ليكون المنجز في كل لحظة تفاعل ىو  لؤلبعادحقق الفن التفاعمي تمازج متطور  -4

متمقي مع ما يتضمنو المنجز اصبًل من ابعاد كل عطاء فكري متجدد ىو حصيمة تفاعل االبعاد الفكرية ل
 فكرية لمفنان . 

الجمالي( وليس مستمم  –باإلنجاز الفني )الفكري  مشارك فاعل)فنان مساعد( بوصفو اصبح المتمقي  -5
والحذف  باإلضافةالمتمقي ان يتدخل بشكل ممموس  بإمكانالخطاب الفني ، اذ صار  آلليةبي يخضع سم

    والتعديل في طبيعة المنجز الفني المقدم بالعرض .

 يأتي : التوصيات : توصي الباحثة بما 

 المادة .تسيل عمى الطالب استيعاب فنية برامج تفاعمية  االولية والعميا تضمين المناىج الدراسية  -1
فن الخاصة بالالعالمية  المصادروترجمة نشر ثقافة الفن التفاعمي عمى المستوى النظري والعممي  -2

  الى المغة العربية . التفاعمي
 االتية : المقترحات : تقترح الباحثة أجراء الدراسات

 معارض امريكا المعاصرة . الفن التفاعمي وابعاده الفكرية في -1
 النفسية في شخصية المتمقي . وآثارىاالتفاعمية المتاحف  -2
  التفاعمية وتمثبلتيا في الفن العربي . -3
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