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 متظهرات اخلطاب التكنولوجي يف فن ما بعد احلداثة
 م.م. فؤاد يعقوب يوسف الجنابي                                                 م. د. بهاء لعيبي سوادي الطويل

 جامعة الكوفة/ كمية التربية                       جامعة الكوفة/ كمية التربية                                  
 

 ممخص البحث

يتناوؿ البحث الحالي الموسوـ )تمظيرات الخطاب التكنولوجي في فف ما بعد الحداثة( موضوع يعد 
طياتو قيمة شمولية متمثمة بالتكنولوجيا وقيمة تفردية  عمى تماس مع الحياة العصرية لممجتمع، اذ يجمع بيف

تمّثمت بالفف، كما تضمف عممية تداخميما التي أدت الى خمؽ خطابا جماليا يتصؼ بالجدة والغيرية سعيا مف 
الباحثيف الى تنمية الوعي الجمالي المعاصر لدى القراء والباحثيف والمختصيف في مجاؿ الفف. وقد تمثمت 

بػ )استكناه تمظيرات الخطاب التكنولوجي في فف ما بعد الحداثة(. عف طريؽ رصد ىدؼ عاـ  مشكمة البحث
يكشؼ مف خاللو الباحثاف ىذه الظاىرة بأبعادىا بعد المرور باإلطاريف النظري والمنيجي لمبحث الذي افضى 

ث، وقد توصؿ عف تحميؿ ثالثة نماذج مف عينة البحث مف أصؿ المجتمع الكمي الذي جاء في حدود البح
الباحثاف الى جممة مف النتائج اليامة التي تجيب عف أصؿ المشكمة المطروحة واضعيف اليدؼ العاـ لمبحث 

 في إطار التحميؿ ومف بيف ىذه النتائج:

اف المديات الواسعة التي صاحبت التطور التكنولوجي جعمت منيا كمفيوـ يتمظير مرافقا لمنتاجات الفنية  -1
 . كتطبيؽ وممارسة ويظير ذلؾ في كؿ نماذج عينة البحثوتداخؿ معيا 

( بعدا خطابيا ال ماديا حيث أف مف Softwareتتخذ نتاجات التكنولوجيا العالية مثؿ برامج الحاسوب )   -2
تطبيقاتيا ما قد تمظير عمى شكؿ عالـ إفتراضي، يقترف بظيور تكنولوجيا الحاسوب كقوة مييمنة، ويظير ذلؾ 

 ( مف عينة البحث. ٖ،ٔيف )جميا في اإلنموذج

 كما يذكر الباحثاف بعض االستنتاجات:

نقطاعات حصمت  -ٔ يبدو أف الجانب العقالني غير مغيب تماما في فنوف ما بعد الحداثة فينالؾ إمتدادات وا 
 وعمى مستوى التطبيؽ ولـ تقتصر عمى اإلنقطاعات فقط.

التكنولوجي إذ يظير في المنجز الواحد عدة يصعب تصنيؼ المنجزات الفنية ما بعد الحداثية ذات الطابع  -ٕ
نتماءات كإف يكوف المنجز ذاتو فف شاشة وفف رقمي وفف كسوري وفف مفاىيمي... الخ مف  إرتباطات وا 

 اإلتجاىات.

 كما تضمف الفصؿ الرابع التوصيات والمقترحات.

Research Summary 
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The present research is characterized by the appearance of technological  

discourse in the art of postmodernity, a subject that is in touch with the modern life of 
the society. It combines a comprehensive value represented by technology and a 
unique value represented by art. It also ensures their interaction which led to the 
creation of an aesthetic discourse characterized by novelty and heterogeneity. To the 
development of contemporary aesthetic awareness among readers, researchers and 
specialists in the field of art. The problem of research has been the invention of 
technological discourse in postmodern art. Through the monitoring of a general goal 
through which the researchers reveal this phenomenon in its dimensions after passing 
through the theoretical and methodological framework of the research, which led to 
the analysis of three models of the research sample of the total community that came 
within the limits of the research. The researchers reached a number of important 
results that answer the origin of the problem Setting the overall objective of the 
research in the framework of the analysis. Among these results: - The wide ranges 
that accompanied the technological development made it as a concept appears as an 
accompaniment of artistic products and overlapping with them as application and 
practice and shows this in all models of the research sample. 

 .High-tech products, such as software, take a non-materialistic dimension, as one of 
their applications may appear in the form of a virtual world, which is associated with 
the emergence of computer technology as a dominant power. This is evident in the 
models (ٔ.ٖ) of the research sample. The authors also cite some conclusions: 

- It seems that the rational side is not completely absent in the art of postmodernity, 
there are extensions and discontinuities obtained and the level of application and not 
limited to interruptions only. 

 .It is difficult to classify the postmodern artistic achievements of a technological 
nature. In the same performance, there are several associations and introductions, 
such as the performance itself, the art of screen, digital art, fractional art, conceptual 
art, etc. of trends. 
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Chapter IV also contains recommendations and proposals. 

 الفصل األول )اإلطار المنهجي(:
 ويتضمف اآلتي:

 أوال: مشكمة البحث:
بالتكنولوجيا مف خالؿ الصورة القديمة لعالقة اإلنساف باألدوات، فقد غالبا ما يتـ فيـ عالقة اإلنساف 

كانت التكنولوجيا القديمة واقعة فعال تحت سيطرة اإلنساف وخاضعة لتوجييو. ولكف مع بداية التطور الميوؿ 
رتباطيا بالصناعة والماؿ بدأت تفرض بالتدريج ىي منتيا لمتكنولوجيات ال سيما في القرف الحادي والعشريف وا 

عمى قدرات اإلنساف لتخضعو لمنطقيا الداخمي المستقؿ عف أغراضو ومقاصده وتوجيياتو. ومف ىذا المنطمؽ 
أصبح الخطاب المييمف عمى مصير اإلنساف ىو الخطاب التكنولوجي، وىذا ما أقره )ماركس( في إشارتو 

 وآثارىا اإليجابية والسمبية. (ٔ)لمفيـو "الحتمية التكنولوجية"
طبيعي أف تتداخؿ المخترعات التكنولوجية مع الفف إذ يكاد كؿ واحد منيما أف يتسابؽ مع ومف ال

اآلخر نحو الشمولية والفرادة. بالتالي كاف ألىمية التكنولوجيا والفف حضورىما الفاعؿ في كؿ الجوانب الحياتية 
تمحور مشكمة البحث الحالي في ما دفع الباحثاف الى أف يتناوال ىذه الموضوعة في بحثيما الحالي. ومف ىنا ت
 التساؤؿ حوؿ إستكناه تمظيرات الخطاب التكنولوجي في فف ما بعد الحداثة؟

 
 ثانيا: أهمية البحث والحاجة إليه:

تتأتى أىمية البحث الحالي مف تسميطو الضوء عمى موضوع يعد عمى تماس مع الحياة العصرية 
التكنولوجيا وقيمة تفردية مثؿ الفف وعممية تداخميما التي أدت لممجتمع اذ يجمع بيف اجزائو قيمة شمولية مثؿ 

الى خمؽ خطابا جماليا يتصؼ بالجدة والغيرية سعيا مف الباحثيف الى تنمية الوعي الجمالي المعاصر لدى 
 القراء والباحثيف والمختصيف في مجاؿ الفف.

 

 ثالثا: هدف البحث:
 لتكنولوجي في فف ما بعد الحداثة.ييدؼ البحث الحالي الى كشؼ تمظيرات الخطاب ا

 

 رابعا: حدود البحث:

                                                           
، ص 2112، اٌمبهوح، 1َٕظو: ِغّىعخ ِؤٌفُٓ: ِىعبد علَلح فٍ فٍَفخ اٌزىٕىٌىعُب، رو: شىلٍ عالي، اٌّووي اٌمىٍِ ٌٍزوعّخ، ط(1)

11. 
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يتحدد البحث الحالي بدراسة تمظيرات الخطاب التكنولوجي في الفنوف التشكيمية ما بعد الحداثية في 
رسالة مرمزة تبث عف طريؽ النصوص  (.ٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓأوربا والواليات المتحدة األمريكية لممدة الزمنية )

 ية.البصرية ما بعد الحداث
 خامسا: تحديد المصطمحات وتعريفها: 

 (:Discourseالخطاب ) -1
 لغة: - أ
 . (ٔ) خاطبو أحسف الخطاب، وىو المواجية بالكالـ. وخطب الخطيب خطبة حسنة..." –"خطب  -
")خاطبو( بالكالـ مخاطبة وخطابا. وخطب عمى المنبر خطبة بضـ الخاء  -كما ظير عند ) الرازي(: خ ط ب -

 (ٕ)وخطابة".
عرفو )كريزويؿ( بأّنو: "الطريقة التي تشكؿ بيا الجمؿ نظاما متتابعا تسيـ بو في نسؽ كمي متغاير  إصطالحا: - ب

وتحد الخواص وعمى نحو يمكف معو أف تتآلؼ الجمؿ في خطاب بعينو لتشكؿ نصا مفردا، أو تتآلؼ 
ؼ الخطاب النصوص نفسيا في نظاـ متتابع لتشكؿ خطابا أوسع ينطوي عمى أكثر مف نص مفرد. وقد يوص

بأنو مجموعة دالة مف أشكاؿ األداء المفظي تنتجيا مجموعة مف العالمات، أو يوصؼ بأنو مساؽ مف 
 (ٖ)العالقات المتعينة التي تستخدـ لتحقيؽ أغراض معينة" 

 (ٗ)عرفو الرويمي والبازغي بأّنو: "كؿ كالـ تجاوز الجممة الواحدة سواء كاف مكتوبا أو ممفوضا" 
ويعرفو الباحثاف إجرائيا بأّنو: نظاـ تعبير وابالغ يتمظير عف طريؽ النصوص البصرية ما بعد  إجرائيا:  -ج

 الحداثية.
 

 التكنولوجيا: -2
يعرفيا سبيال بأّنيا: "التطبيؽ العممي لمعمـ، وكالىما مرتبط بمشروع لمسيطرة عمى الطبيعة  إصطالحا: - أ

 (٘)واإلنساف". 
 

 الخطاب التكنولوجي:  -3

                                                           
 .161، ص1365ِؾّىك ثٓ عّو: أٍبً اٌجالغخ، كاه صبكه، ثُوود،  اٌيِقشوٌ، عبه هللا أثً اٌمبٍُ(1)

 .121، ص1361، ثُوود، 1ثٓ عجل اٌمبكه: ِقزبه اٌصؾبػ، كاه اٌىزبة اٌعوثٍ، ط اٌواىٌ، أثً ثىو(2)

 .313، ص 1333، كاه ٍعبك اٌصجبػ، اٌىىَذ، 1ووَيوًَ، أكَش: عصو اٌجُٕىَخ، رو: عبثو عصفىه، ط (3)

 .155، ص2115، اٌّووي اٌضمبفٍ اٌعوثٍ، ثُوود، 4اٌووٍٍَ، ُِغبْ، وٍعل اٌجبىغٍ: كًٌُ إٌبلل األكثٍ، ط (4) 

 .215، ص2113، ثُوود، 1ٍجُال، ِؾّل: ِلاهاد اٌؾلاصخ، اٌشجىخ اٌعوثُخ ٌألثؾبس وإٌشو، ط (5)



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                              8102نيسان 
 
 

991 
 

عمى تعريؼ لممصطمح المركب )الخطاب التكنولوجي( لذا عرفاه تعريفا إجرائيا بأّنو:  لـ يعثر الباحثاف
نظاـ تعبيري ابالغي يتمظير كرسالة عف طريؽ النصوص البصرية ما بعد الحداثية المتداخمة مع 

 التكنولوجيات المعاصرة.
 

  

 الفصل الثاني ) اإلطار النظري(: 

 وفمسفة ما بعد الحداثة:المبحث األول: الخطاب التكنولوجي 

تتقدـ التكنولوجيا كؿ يوـ مستثمرة اإلكتشافات العممية ومحاولة التغمب عمى كؿ معضمة تحوؿ دوف 
عمميات التطوير والتنمية التي تيدؼ إلييا أغمب المجتمعات. ما إستدعى ذلؾ الباحثاف عمى الوقوؼ عند 

ح  دى مميزاتو األوسع إنتشارا ومقبولية. التكنولوجيا ذاتيا كمفيوـ يعد سمة مف سمات عصرنا وا 

، وقد صار الفف أو إتقاف صنعة معينة( تعني Tekhneإّف التكنولوجيا في أصميا األغريقي )
اإلستخداـ الشعبي لمصطمح التكنولوجيا فيما بعد يتماىى بإستمرار مع الصنائع المادية، وغالبا تتخذ نتاجات 

( بعدا ال ماديا ويفيـ أف تطبيقاتيا تعمؿ في عالـ إفتراضي، Softwareالتقنية العالية مثؿ برامج الحاسوب )  
. وقد تطور المفيـو في العصر الحديث ليعرؼ عمى أّنو "التطبيقات (ٔ)وتنتمي الى نوع الجميؿ التكنولوجي

المفيـو العممية لمنظريات العممية" كما أورد ذلؾ في الفصؿ األوؿ مف البحث الحالي. ومف الطبيعي أف يختمؼ 
تبعا إلختالؼ الزمكاف فيالحظ أّف ىنالؾ مف يصؿ إلى أبعد مف كونيا مجرد تطبيقات عممية لتكوف "تنظيما 

. ونظرًا إلتساع مفيـو (ٕ)لممعرفة اإلنسانية بييئاتيا العممية متضمنة المفاىيـ اإلجتماعية والظروؼ البيئية"
خصوصًا األوربييف يطمؽ عميو إسـ )فالسفة التكنولوجيا أصبح ىنالؾ جياًل جديدًا مف الفالسفة و 

. نزع معظـ ىذا الجيؿ الى وضع تقديرات ذات رؤى مغايرة لسابقاتيا تدور حوؿ فكرة أّف )*(التكنولوجيا(
ف كاف ال بد مف اإلشارة الى بداية  (ٖ) التكنولوجيا تمثؿ خطرا ييدد األشكاؿ الثقافية التقميدية األقدـ عيدًا. وا 

حيث إستخدمو المفكر )آرنست  ٚٚٛٔسفة التكنولوجيا( سنجد أّف أوؿ ورود لو  كاف عاـ ورود لمصطمح )فم
 (ٗ)(.Grundlinieneine philosophie der technikكاب( كعنواف لكتاب )

                                                           
ِعغُ ِصطٍؾبد اٌضمبفخ واٌّغزّع، رو: ٍعُل اٌغبٍّٔ، إٌّظّخ اٌعوثُخ ٌٍزوعّخ،  -ثُُٕذ، طىٍٔ، وآفواْ: ِفبرُؼ إصطالؽُخ علَلح(1) 

 .213، ص 2111، ثُوود، 1ط

 .5، ص 1313َه، و ٍبٍِ ِظٍىَ صبٌؼ: اٌزىٕىٌىعُب اٌّعبصوح، كاه اٌؾوَخ ٌٍطجبعخ، ثغلاك، مَبة، طه رب(2) 

ِٓ أهُ فالٍفخ اٌزىٕىٌىعُب: آهَٔذ وبة، وبهي ِبهوٌ، هُلعو، هواك ِلهٍخ فوأىفوود: )رُىَىكوهأكوهٔى، هوثود ِبهوُىى، )*( 

 .ٍىي، كوْ آَهل(ِبوَهىهفقُّو، عىهط هبثوِبً وآفووْ أؽلس عهلا أثوىهُ: عبن أَ
 .3، ص2112، اٌمبهوح، 1ِغّىعخ ِؤٌفُٓ: ِىعبد علَلح فٍ فٍَفخ اٌزىٕىٌىعُب، رو: شىلٍ عالي، اٌّووي اٌمىٍِ ٌٍزوعّخ، ط (3)

 .3ِغّىعخ ِؤٌفُٓ: ِىعبد علَلح فٍ فٍَفخ اٌزىٕىٌىعُب، اٌّصله ٔفَه، ص (4)



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                              8102نيسان 
 
 

991 
 

لقد تغير الخطاب الفمسفي منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف فظير فالسفة كاف ىميـ ىو تحطيـ 
لذي يدعي القدرة عمى المعرفة واإلدراؾ والفيـ، لكف األحداث التي مرت بيا أوربا وتدمير اإلنموذج العقالني ا

جعمت ىذا التصور العقالني غير قابؿ لإلستمرار، ألف اإلنموذج العقالني إرتبط بجغرافيا الحداثة وخمؽ لو 
نساف مقابؿ إنموذجا مضادا لو أطمؽ عميو اإلنموذج ما بعد الحداثي. وقد تضمف ىذا اإلنموذج سقوط اإل

التكنولوجيا ورفض التصور الكالسيكي لمعالـ ورفض التصور التقميدي لممعرفة، وجعؿ منيا موضع تساؤؿ 
بسبب األزمات التي سّببيا ىيمنة العقؿ في عصر الحداثة األسبؽ. لقد تركزت فمسفة ما بعد الحداثة بثالث 

ة والعممية وكؿ ما كاف مركزيا في عصر إتجاىات: كاف األوؿ منيا وىو األشمؿ يركز عمى نبذ العقالني
. أما الثاني، فيو إستمرار لفمسفة الحداثة نفسيا، ومف أبرز دعاتيا: )**(الحداثة، ومف أبرز دعاتو: جاؾ دريد

رائد الجيؿ الثاني لمدرسة فرانكفورت )يورغف ىابرماس(. في حيف أف اإلتجاه الثالث، فيو إتجاه توفيقي وسطي 
بقيف، ومف دعاتو: إيياب حسف وريتشارد رورتي. ولكؿ إتجاه مف ىذه اإلتجاىات مواقفو بيف اإلتجاىيف السا

 الفكرية. 
إّف أيسر طريقة لمتفريؽ بيف الحداثة وما بعد الحداثة قد وضعتو )ىيتشوف( بمخطط يحوي خواصيما 

خالؿ ما بعد الحداثة كرد المتقابمة، يتكوف مف سمسمة التعارضات النمطية اللتقاء الوسائؿ التي ربما بدت مف 
 .(ٖ)فعؿ عمى الحداثة

وعمى وجو العموـ نظر معظـ المفكروف المعاصروف إلى التكنولوجيا بوصفيا بنية شمولية. وقد 
يستدعي الى األذىاف الثورات العممية التي رأى )توماس كاىف( بأّنيا تغيرات فجائية عنيفة وتصادمية لألفكار 

لسياسية تمامًا، إذ تيدؼ إلى تغيير المؤسسات بإجراءات تمنعيا ىذه المؤسسات والمناىج. وىي مثؿ الثورات ا
نفسيا. وبمعنى آخر أّنيا تمثؿ خطابا سمطويًا شموليًا يفرضو اإلنساف ليكوف قانونا يسير عميو ىو ذاتو 

وال وقد وضع إييا ب حسف جد(ٔ) ويخضع لو فيما بعد وينعكس أثره عمى جميع مفاصؿ الحياة ومنيا الفف.
 (.ٔ-يوضح فيو خصائص كؿ مف الحداثة وما بعد الحداثة وكما في )المخطط 

 
 (Postmodernismما بعد الحداثية ) (Modernismالحداثوية )

 القصص العظمى           .ٔ
 األفكار الكمية .ٕ
 األصؿ .ٖ

 ضد القصص العظمى .ٔ
 التفكيؾ لمكميات .ٕ
 اإلختالؼ .ٖ

                                                           
اٌعىٌ ِٓ آفوَٓ أِضبي هوالْ ثبهد وُِشًُ فىوى، فعًٍ اٌوغُ ِٓ أ،  موو اٌجبؽضبْ عبن كهَلا هٕب ٌّىلفه إٌملٌ اٌضبثذ، عًٍ)**(

رىصُفهُ )ثبهد، وفىوى( عًٍ أٔهُ إٌّظوَٓ اٌّؤصوَٓ فٍ فٍَفخ ِب ثعل اٌؾلاصخ اال أْ ِىلفهُ اٌعبَ ِزؾىي وِزغُو وِىاوت ٌٍزطىهاد 

 ٌجُٕىَخ وِب ثعل اٌجٕىَخوبٌَُُّبئُخ واٌزفىُىُخ.اٌفىوَخ اٌزٍ طوأد عًٍ اٌَبؽخ اٌضمبفُخ، إم رٕمال ثُٓ اإلرغبهبد إٌملَخ ا

 . 3-2، ص2113، ثُوود، 1رو: ؽُله ؽبط إٍّبعًُ، إٌّظّخ اٌعوثُخ ٌٍزوعّخ، ط ،ٍُبٍخ ِبثعل اٌؾلاصُخ: (هُزشىْ، ٌُٕلا3)

 .332، ص2113، اٌغيائو، 1كوهرٍ، عبْ فواٍىا: فٍَفبد عصؤب، رو: إثواهُُ صؾواوٌ، ِٕشىهاد اإلفزالف، ط(1)
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 المرجعية الواحدة أو المركز .ٗ
 التأليؼ .٘
 اإلْنغالؽ .ٙ
 التراتبية .ٚ
 القصدية )وجود الغاية( .ٛ
 الخطة أو النظاـ  .ٜ

 التشبيو .ٓٔ
 الحضور .ٔٔ
 القاريء .ٕٔ
 الحتمية .ٖٔ
 العمؽ .ٗٔ
 االبتعاد .٘ٔ
 العرض .ٙٔ

 التعددية أو التوَزع .ٗ
 ضد التأليؼ .٘
 اإلنفتاح .ٙ
 الفوضى .ٚ
 المعب .ٛ
 الصدفة .ٜ

 التضاد .ٓٔ
 الغياب .ٔٔ
 الكاتب .ٕٔ
 الالحتمية .ٖٔ
 السطح .ٗٔ
 المشاركة .٘ٔ
 الرغبة .ٙٔ

 
تاريخية تؤدي الى ذلؾ. وكاف مف ضمف الظروؼ التي أدت إلى ظروؼ ومف الطبيعي أّف ىنالؾ 

إستقالؿ الفمسفة المعاصرة عف القرف الماضي ىو الثورة التكنولوجية المتسارعة التي حصمت في القرف العشريف 
 والسيما في النصؼ الثاني منو والتي وّلدت ظيور أزمات وتحوالت فكرية يمخصيا الباحثاف بالنقاط اآلتية:

 الفيزياء النيوتنية والتي سببتيا طروحات الفيزياء الحديثة وخصوصّا طروحات أنيشتايف.أزمة  -ٔ
نقد العمـ والتشكيؾ في جدوى منيج العموـ الطبيعية وذلؾ بسبب التعاطي السمبي مع اإلختراعات التكتولوجية  -ٕ

 وما أظيره مف حروب ودمار عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
ض عنو مف ظيور تيارات منيا ما يدعوا الى تقويض الميتافيزيقا. وأخرى ما دعت إحياء الميتافيزيقا وما تمخ -ٖ

 الى أف ىناؾ ميتافيزيقا تكمف ما وراء التكنولوجيا.
 

وكاف أحد مصاديؽ األثر التكنولوجي عمى الفمسفة المعاصرة ىو ظيور أنواع جديدة مف الثقافات مرتبطة 
مثمت الثقافة في إطار العصر الرقمي ذلؾ الفضاء التواصمي الجديد  بالعالـ اإلفتراضي كالثقافة السيبيرية التي

 (ٔ)في إطار التجربة اإلنسانية حيث إنبثقت نتيجة لمتقارب التكنولوجي بيف المعموماتية والوسائط اإلعالمية.

                                                           
 .212، ص2113، ثغلاك،1اٌغبف، ووَُ: ِشىالد اٌفٍَفخ فٍ اٌعصو اٌولٍّ، كاه اٌشؤوْ اٌضمبفُخ اٌعبِخ، ط (1)
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إّف أغمب ما تحقؽ في المجاؿ العممي في وقتنا الحالي كاف في فترة مف الزمف مجرد خياؿ، فالقوانيف 
لطبيعية ال تكوف حقيقة ثابتة مف الناحية العممية، قبؿ أف يقوـ الخياؿ بدوره في الكشؼ عنيا، فالخياؿ نوع ا

مبتكر يقوـ بربط الحقائؽ عف طريؽ وضع الفروض العممية، وفي المفيوـ العممي يعد الخياؿ شكؿ أدبي يقـو 
 (ٔ) التطور التكنولوجي. بتصوير المستقبؿ اإلنساني وما ينطوي عميو مف مجيوؿ إستنادا الى

إتجاه الفمسفة نحو العممية واإلستفادة مف المنجزات النظرية والفكرية التي قدميا العمـ. عالقة بيف 
الفمسفة والعمـ وثيقة مف خالؿ إستعراض التفاعؿ المستمر بيف الحقائؽ العممية والتفكير الفمسفي. فالحقيقة 

وال تبتعد مجتمعات ما بعد الحداثة عف الرؤى .(ٕ)امض الطبيعةكانت موضوعا لمتأمؿ الفمسفي إلستجالء غو 
نما بطريقة عرضيا وتوزيعيا وترتيبيا  التي قدميا مفكروا )المابعد( عنيا في كونيا تقرف المعرفة بالفائدة فقط، وا 

س تيالكيا، ليذه المعرفة، فتقدـ تكنولوجيا الحاسوب بشكؿ خاص أدى الى تثوير أنماط انتاج المعرفة وتوزيعيا وا 
وىنالؾ اعتقاد يرى بأف ظيور ما بعد الحداثة يقترف بظيور تكنولوجيا الحاسوب ابتداء مف الستينيات كقوة 

وبيذا المعنى يكوف لما بعد الحداثة خطابا فاعال يحمؿ طابعا  (ٖ) مييمنة عمى كافة نواحي الحياة االجتماعية.
. وبما إّف (ٗ)تكنولوجيا، بعيدا عف الخطاب المساني بإعتباره مقوؿ الكاتب وانما ىو "سياؽ مف المعاني"

الخطابات تحتاج الى تحميؿ، يرى الباحثاف بأّنو مف األجدى إنتقاء المغة التي تتناسب مع األدوات التي صيغ 
ا الخطاب الفني التشكيمي، وىو رأي يقترب مف الرأي البنيوي الذي قاؿ بو ياكوبسوف في معرض حديثو عف بي

أدبية األدب، ذلؾ ألف التحميؿ البنيوي ذو طابع عممي محايد، وبالتالي إستخداـ نفس األدوات التي عممت عمى 
نولوجي وحضوره في فف ما بعد الحداثة إنشاء الخطاب في تحميمو. وىذا يفرض الحقا ومع إستدعا الجانب التك

يفترض إستخداـ أدوات مناسبة تراعي مادية اآللة  -الفني التكنولوجي–إّف في حالة تحميؿ الخطاب المزدوج 
 وروحية الفف.

 

 المبحث الثاني )الطابع التكنولوجي في الفن(:

ليس مف الغريب اف يحمؿ الفف طابعا تكنولوجيا، فكما اشرنا سابقا باف كممة تكنولوجيا عند االغريؽ 
تعني الفف او الحرفة، لكف الغرابة تكمف في تحوؿ قيمي شامؿ قد طاؿ الفف ومرتبطا بالوقت ذاتو 

ى بو االغريؽ الف كؿ مرحمة بالتكنولوجيات المعاصرة، فمف الواضح اف مفيوـ التكنولوجيا لـ يعد ذاتو الذي ناد
وكؿ عصر لو متطمباتو ومتغيراتو، والعصر الحالي ربما يمثؿ اكثر العصور التي مر بيا االنساف استيالكا 
لكؿ ما انتجو سابقا فانطوى عمى المفاىيـ مفيوـ اخر يحاكي لغة عصر االستيالؾ وىو مفيوـ )إعادة 

                                                           
 .31، ص 2112اٌغواهٌ، ٍهبَ ِؾّل صبٌؼ: اٌفٓ واٌعٍُ، إصلاهاد ِغٌٍ اٌضمبفخ اٌعبَ، طواثٌٍ، (1)

 .53-56، ص2113، ثغلاك،1اٌشؤوْ اٌضمبفُخ اٌعبِخ، طغضُت، أؽّل شُبي: ِالِؼ اٌعًّ اٌفٍٕ فٍ اٌفٍَفخ اٌّعبصوح، كاه (2)

كهاٍخ فٍ اٌزؾىالد االعزّبعُخ واٌضمبفُخ فٍ اٌغوة، رو:ؽبهس ِؾّل ؽَٓ، وثبٍُ عٍٍ فوََبْ، اثٓ -ِغّىعخ ِؤٌفُٓ: ِب ثعل اٌؾلاصخ(3)

 .31، اٌغيائو، ص1إٌلَُ ٌٍٕشو واٌزىىَع، ط

بْ، 1ٌٕملٌ، عبٌُ اٌىزت اٌؾلَش، طعطُخ، ِؾّىك عبَل: اٌمُّخ اٌّعوفُخ ٌٍقطبة ا(4) ّّ  .43، ص2111، ع
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ثاف مف منظور ضعا العادة اإلنتاج، ويرصد الباحبح خاالجديد اص التدوير( بمعنى اف أي شيء في العالـ
تاريخي اف الفف والتكنولوجيا صنواف اليفترقاف اال اف المتغير بينيما ىو التكنولوجيا فالفف ربما في اعـ وابسط 

نساني ابداعي، غير اف أدوات االبداع مع المرحمة التي يمر بيا العالـ تتغير تبعا لمدى ا تعريؼ لو نشاط
ظروؼ اإلنتاج وبالتالي يصبح الفف رىينا بالتقنية وتابعا ليا لما يمكف اف نطمؽ عميو بموضة العصر تطور 

الفنية اذ ال يعني ذلؾ غياب كؿ ما ىو سابؽ مف الفنوف التقميدية والطميعية وانما تفترض رؤيتنا بما نحف في 
تحت إعادة اإلنتاج اما الفف عصر الشاشة وعصر الصورة غيابا عنيما واذا ما حضرا فحضورىما يندرج 

الحالي الذي ال يرتبط بإعادة انتاج فنوف الماضي فيو ما اطمقنا عميو توصيؼ )موضة العصر( النو يمثؿ 
تعبيرا صادقا عف الخطاب االشمؿ الذي يعيشو االنساف، ذلؾ ما يصنعو تعدد مستويات الخطاب الداللية فما 

ثاف االنكفاء عميو. ىناؾ ميزة خاصة تمعب دورًا أساسيًا في إعطاء بيف المباشرة والتضميف ىو ما يحاوؿ الباح
ثورة التكنولوجيا، مالمحيا، ىي القدرة عمى إعادة إْنتاج النصوص كافة بصورة مؤتَمَتة عمى غرار ما يحصؿ 

ذا ما ألفتنا  عند طباعة الصور.ولقد أّدت سرعة االبداعات التقنية وتواترىا الى صعوبة متابعتيا واستيعابيا، وا 
النظر الى أّف العمـ يعمؿ عمى تقديـ الحقائؽ الموضوعية المباشرة، ويفسرىا بعيدا عف الساحات الميتافيزيقية 
التي تعدأحد أوجو النشاط األساسي لمفنوف عمى امتدادىا وتنوعيا، سيستشؼ وجود تنافر ويبدو مف ىذا التنافر 

كوف الجمع بينيما؟. إّف الجواب يكمف في أّف ىناؾ صمة بيف أّف ىناؾ تباعدا ظاىريا بيف العمـ والفف، فكيؼ ي
االثنيف عمى الرغـ مف إختالؼ غايتيما الذي يعمؿ عمى تشديد التباعد بينيما، فالعمـ لو غاية أساسية وىي 
السيطرة عمى قوى الطبيعة وتفويضيا لصالح البشرية، بينما الفف غايتو جمالية، وقد تدنوا الى مرتبة النفعية 

ث يدمج بيف الفف والفائدة منو أو المنفعة، وأىميا الجوانب التصميمية واليندسية والتي تعد صمة الوصؿ بيف حي
العمـ والفف.فعمى سبيؿ المثاؿ، يالحظ أّف بعد ظيور )الباوىاوس( كمدرسة تصميمية بعد الحرب العالمية 

الحرفييف والمصمميف، متناوال بذلؾ العالقة  األولى، حاوؿ مؤسسيا )والتر كربيوس( باجتياد الجمع بيف الفنانيف
( ٕٖٛٔكما يعداف )الفف والعمـ( مف فروع النشاط الذىني لإلْنساف، اال أّنو ومنذ عاـ ) (ٔ)بيف الفف والصناعة.

رأيًا مخالفًا لرأي )سقراط( الداعي الى ربط الجميؿ بالمنفعة، إذ يقوؿ )غوتو(: "بوجو عاـ ما أّف  )*(اعمف )غوتو(
. بمعنى أّف اي منجز ابداعي إذا اشتمؿ عمى أكثر مف (2)شيء ما مفيدا حتى يبطؿ أّف يكوف جميال" يصبح

وظيفتو الجمالية يدنوا الى مرتبة ثانوية بسبب الشروط النفعية أو الوظيفية األخرى التي تطغت عميو.لقد طرح 
لتي تنتجيا الماكنة صفات الفف )ريد( تساؤاًل في غاية األىمية مفاده: "ىؿ يمكف أْف تتضمف األشياء ا

                                                           
 .13، ص2116،اٌهُئخ اٌّصوَخ اٌعبِخ ٌٍىزبة ، 1وهجخ، فبهوق: كوه اٌقبِخ فٍ فٓ اٌزصىَو، ط (1)

 ( شبعو وعبٌُ طجُعٍ وِفىو أٌّبٍٔ.1232 -1143)*( َىهبْ فىٌفغبٔظ غىره )

 .262، ص1323، ِٕشىهاد عىَلاد، ثُوود، 3ل أطىُٔىً، طرُغُُ، فٍُُت فبْ: اٌّناهت األكثُخ اٌىجوي، رو: فوَ(2)
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 افضل من واحد( 10( انديوارهول )1شكل )

وتعقيبا عمى ىذه الرؤية يتبادر الى ذىف الباحثاف التساؤؿ اآلتي: لماذا تدخؿ الكثير مف  (ٔ)األساسية؟"
المتاحؼ كأعماؿ فنية كمبولة المنتجات الصناعية والتي إرتبطت بمكانة وظيفية نفعية في حياة سابقة الى 

( عمى سبيؿ المثاؿ؟لو ُأفُتِرض أّف اإلجابة كانت أّف عممية وضعيا في ٔ-دوشامب( )شكؿالفناف )مارسيؿ 
لفات النظر لمجانب الشكمي منيا ذو البعد التاريخي، فإّف ذلؾ  المتاحؼ أدى الى إستبعاد جانبيا الوظيفي وا 

بالعمؿ الفني، كما أّنيا ليست عمال فرديا  سيؤثر سمبًا، ألّنيا ليس لقية أو اثرًا فريدًا حتى يتسنى وصفيا
ْف كانت عماًل فرديًا فإّف غاية الصانع ىي التأكيد  ابداعيا، حتى وا 
عمى وظيفتو االنفعية التي صممت مف أجميا، وبيذا الشكؿ سيكوف 
التصميـ أمرا ثانويا ومقيدا بيذه الوظيفة النفعية، لذا فاف وصفيا 

 .ة خاصة بالمؤسسة التي تتبناىابالمتحفية ال يخمو مف وجود أدلج
ويمكف االستعانة بما قدمو )والتر بنياميف( في رصده لعالقة الفف 
بالتكنولوجيا عف طريؽ تطور عممية نسخ األعماؿ الفنية، بدءا مف 

، الى عممية الطبع عمى الحجر عممية الصب والطبع لدى االغريؽ
باستخداـ االيدي، الى التصوير الفوتوغرافي، الذي أدى إلى تغيير 
أساليب إْنتاج األعماؿ الفنية تغييرا جذريا، وأدت إلى تطورات تقنيات 

اإلستنساخ اآللي مع حموؿ القرف العشريف إلى ظيور أشكاؿ فنية تفرض نفسيا بوصفيا أشكااًل فنية أصيمة، قد 
موضحًا أّف وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة، قامت بفصؿ الفف نيائيا عف مجاؿ أثرت عمى أشكاؿ الفف التقميدي، 

الطقوس المقدسة، فاستنساخ الفف تقنيا، أو وفرة اإلْنتاج بوسائؿ تكنولوجية، تدؿ عمى أّف الصورة يمكف أّف تنتج 
ف إدراكو بكميات ىائمة بوسائؿ صناعية، مف بينيا التصوير واإلستنساخ، إذ يصبح تمقي الفف أوسع نطاقا م

وفيمو، وبالتالي يفقد العمؿ الفني ىالتو المقدسة )أي تأثيره السحري الناجـ عف فرادتو، وتحوؿ العمؿ الفني الى 
،كما أشار إلى أّف تقنية إستنساخ األعماؿ الفنية بكميات كبيرة ادى الى اقتراب العمؿ الفني (ٕ)قيمة إستعراضية(

مف المتمقي بعدما كاف حكرًا عمى الصفوة المتميزة مف البرجوازية وأصبح مف الممكف اإلستماع إلى عمؿ 
الموناليزا جميع البيوت  موسيقي تـ تسجيمو بمدينة تبعد االؼ األمياؿ، عف طريؽ اإلسطوانة ويمكف أّف تدخؿ

مف واحد( وىو اسـ ألحد أعماؿ  أفضؿ  ٖٓأو باألحرى )
( نسخة  مكررة مف الموناليزا عمى ٖٓ) )وارىوؿ( والذي يمثؿ 

( ويتضح مف ٕالتصويري،انظر شكؿ ) نفس السطح 
وحرض عمى مبدأ االقتناء الكمي.  العنواف أّنو قد أشاد بمكر 

                                                           
 .13،صاٌمبهوح، ثلد، عبٌُ اٌىزت، وآفو، فزؼ اٌجبة عجل اٌؾٍُُ ٍُل: رواٌزصُُّ اٌصٕبعٍ،  أٌٍ -هَل، هوثود: اٌفٓ واٌصٕبعخ،  (1)

  اٌفُٕخ اٌّصٕىعخ ِٓ اٌجوؤي واٌفقبه َّىٓ رصُٕعهب ثىُّبد ضقّخ، فُّب علا اٌعًّ اٌفٍٕ اٌنٌ وبْ فوَلا ال َّىٓ  األعّبيؽُش وبٔذ

، اٌّؤٍَخ اٌغبِعُخ ٌٍلهاٍبد 1.َٕظو: ِؾّل هِضبْ ثَطبوٍََ:عٍُ اٌغّبي ٌلي ِلهٍخ فوأىفىهد اكوهٔى ّٔىمعب، طآٌُباْ ََزَٕـ 

 Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical.ونٌه:113،ص1332وإٌشو واٌزىىَع، ثُوود، 

Reproduction، Transcribed: by Andy Blunden، 1998،Philosophy Archive @ marxists.org 

 .43-42، ص2111، إٌّظّخ اٌعوثُخ ٌٍزوعّخ، ثُوود، 1ٍُىٌىعُب اٌفٓ، رو: ؽَُٓ عىاك لجٍَُ، ط(إَُه، ٔبربٌٍ: ٍى(2

 دوشامب )الينبوع(( مارسيل 9شكل )

http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/index.htm
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تدخؿ الطمب والعرض واإلستيالؾ مف ناحية، ومف ناحية ُأخرى إّف بنية  ويالـز ىذه المقولة جدوى إقتصادية
الثقافة الجمعية إرتبطت باإلسراؼ واإلفراط والبعثرة والتبديد، ويؤكد "أّف تشيؤ الواقع الفني الحديث ادى الى نزوع 

ف ورائو السمطة الصورة الى التجريد فإّف كؿ إدعاء لمواقعية في الفف ىو بمثابة وىـ وخداع وقناع يخفي م
وأّف خاصية إعادة اإلْنتاج في مرحمة مابعد الحداثة، أصبحت بعيدة تماما عف الميارة  (ٕ)العمياء لمحداثة التقنية"

الحرفية التي كاف يتطمبيا سابقا فف الرسـ، إذ تحولت ىذه الميارة الى وظيفة ثانوية تتمثؿ في كيفية توظيؼ ما 
مف الدىشة واإلْنبيار، كذلؾ أّف العمؿ الفني في عصر إعادة إْنتاجو التقنية، يعاد إْنتاجو وتكييفو، لخمؽ نوع 

يتخذ برأي )بنياميف( مصيره المحتوـ بإعادة إْنتاجو )شكال سياسيا(، ولمسبب نفسو تحدث )ماركيوز( عف الفف 
يقي لمفف في المجتمع األيديولوجي لذلؾ رفض النظرة الماركسية لمفف التي تتبنى عبارة )لينيف(: "أّف الدور الحق

، ففي النظاـ اإلشتراكي يقـو الفف بتصوير الواقع محاكيا (ٔ)ال يتعدى كونو سنا صغيرا في آلة الدولة اإلشتراكية"
لمطبيعة متجاىال وظيفتو االصمية بوصفو رفضا لمواقع وتباعدا عنو، وبالتالي أّف كؿ مجتمع  يمكف أْف يقرأ 

لمجتمعات وحسب أيديولوجية الطرح الصوري لمعمؿ الفني، بؿ وحتى عمى العمؿ قراءة مختمفة عف غيره مف ا
ّف ابسط مثاؿ عف  مستوى الثقافة الفردية، ويعد فف البوب المدخؿ األساسي لتقنيات اإلستنساخ بعد الكوالج،وا 
 المجتمع الفني التجاري اآللي التقني يبرز مف خالؿ نوع مف الفنانيف أمثاؿ )مذرويؿ( الذي لـ يكؼ عف
الحديث عف التمقائية اإلبداعية والمثؿ العميا ومف ثـ تتغير ىذه الميجة ليعترؼ صراحة بأّنو أشبو ما يكوف 

 (ٕ)برجاؿ األعماؿ، فمو أربع مساعديف، وسكرتيرة تعمؿ طيمة الوقت، وتسعة استوديوىات يصنعوف فييا لوحاتو.
ه المرة عف طريؽ السير الذاتية لمفنانيف، فيناؾ مف وىكذا كما قدميا )بنياميف( يفقد العمؿ الفني ىالتو، لكف ىذ

فقد متعة ولذة العمؿ واكتفى بنشوة اإلْنتاج! وبالتالي يصبح التناقض بيف ذات الفناف ومخرجاتو سمة ىامة، 
فيناقض )مذرويؿ( نفسو عف طريؽ )مرثياتو( ذات الطرح التعبيري المفعـ بالروحانية، وبيف الواقع التقني 

يتحدث عنو، مع أّف ذلؾ ال ينفي الجانب االبداعي في أعمالو، مما يفضي بنتيجة عف تقمب  المعاصر الذي
المزاج والحالة النفسية فتارة يكوف ابف عصره بحديثو المياؿ الى التجارة وتارة اخرى يستعد مخيمتو الذاكراتية 

 تاج الفني.ليفضي بما يجوؿ بخاطره عمى قماشة الرسـ والتي بدورىا تكوف عامال في اإلنْ 

لـ تكف كتابات )بنياميف( دائما مع النخبوية ضمف إتجاه فرانكفورت، عمى الرغـ مف إْنتقاده لممجتمع 
الصناعي واإلستيالكي اال أّنو يؤكد عمى المحظة اليوتوبية االيجابية في إْنتاج السمع اإلستيالكية الجماىيرية 

لذا ال يجب النظر  (ٖ)الكثير مف الموضوعات اليومية. التي حررت االبداع مف الفف وسمحت لو أْف يياجر الى
الى الفف ضمف سياقو المتحضر فإْنو بذلؾ يفقد معناه الثقافي األصمي، ولف يكوف محايدًا، فيناؾ كثير مف 

                                                           
 .311، ص2111،ثُوود،1( ِعيوى عجل اٌعبٌٍ: عّبٌُبد اٌؾلاصخ اكوهٔى وِلهٍخ فوأىفىهد، ِٕزلي اٌّعبهف، ط2)

، 2111ٌزٕىَو ٌٍطجبعخ وإٌشو واٌزىىَع، ثُوود، ، ا1( عجل اٌوؽُُ، ؽٕبْ ِصطفً: اٌفٓ واٌَُبٍخ فٍ فٍَفخ هوثود ِبهوُىى، ط1)

 .111ص

 .23، ص2112اٌّبٍىُٔخ واِوَىب، ِىزجخ االٔغٍى اٌّصوَخ،  –( عجل اٌعيَي، ىَٕت: ٌعجخ اٌفٓ ثُٓ اٌصهُىُٔخ 2)

 .12ص، 2111اإلٍزهالن وِب ثعل اٌؾلاصخ، رو: فوَبي ؽَُٓ فٍُفخ، ِىزجخ ِلثىٌٍ، اٌمبهوح،  ( فُيهٍزىْ، ِبَه: صمبفخ3)



 تطوير المدنفي مؤتمر الفن والتكنولوجيا إضاءة معرفية                                                              8102نيسان 
 
 

910 
 

االمثمة وجد باألساس قبؿ المتحؼ وخارجو ىناؾ الكثير مف المفكريف الذيف يجادلوف بأّف الفف ارفع مف الثقافة 
تحتاج الى إمكانيات مادية ىائمة في سبيؿ إْنجاز عمؿ فني واحد،  )*(، إذ أّف أعماؿ الفناف )كريستو(الشعبية

 (ٔ)( عمى ذلؾ، بمعنى آخر أو كما يقوؿ دوبريو: "أّف الماؿ قد خمص الفف مف موتو المعمف"ٖكما يدلؿ الشكؿ)
اؿ الفنوف البصرية وانما مف الممكف فالفناف المعاصر لـ يعد مف يتكيء عمى خمفية اكاديمية تخصصية في مج

اف يكوف خبير حاسوب او مصور فوتوغرافي، خبير تكنولوجي او مصمـ رسوـ حاسوبية...بعيدا جدا عف مف 
تمقى التدريب التقميدي لمفنوف الرفيعة فينالؾ خمفيات ثقافية متنوعة وال حدود لمعمؿ الفني القائـ عمى الوسائط 

 فناف وخيالو والخبير اف شئت.المتعددة سوى حدود قدرات ال

لقد تنبأ الرساـ األلماني )فرانز مارؾ( سابقا "إفَّ فف 
المستقبؿ سوؼ يعطي صورة وشكال لمعتقداتنا العممية وسوؼ يكوف 
فنا عميقا بالقدر الكافي لتوليد أعظـ وأجمؿ تحوؿ لـ يشيد لو العالـ 

 -ما بعد الحداثية-في الحقبة الحالية وفعال يالحظ  (ٔ)مثيال مف قبؿ"
تشيد تداخال واسعا بيف الفف والتكنولوجيا وقد يكوف العالـ اإلفتراضي 

الشاشة اليوـ أوضح الذي أصبح الشغؿ الشاغؿ اليـو وقد تكوف 
مصداؽ لمتحوؿ بواسطة العمـ والتكنولوجيا، إذ تقدـ الجزء 

ى مف عالـ افتراضي مختمؼ، ومف مكاف وزماف آخر. وميما كانت طبيعة األضخـ مف البث الصوري المنتق
الصورة فإنيا تشكؿ جزء مف الحاضر في آنية معينة تمثؿ الفرجة المفيوـ األشمؿ ليا. بالتالي فاف ىذه الصورة 

واسطة الشاشة قد تمثمت بوساطة التطور التكنولوجي بعد عدة تحوالت تدريجية بدءا مف الرسـ بأدوات بسيطة وب
خمؽ حزوز ومرورا بالرسـ بالفحـ ومف ثـ األلواف بأنواعيا وحتى بواسطة الكاميرا والتمفاز ومف ثـ اإلعالنات 
بجميع أنواعيا وأجيزة االتصاالت مف حواسيب وىواتؼ خميوية، فقد أثرت الشاشة اليوـ بجميع مرافؽ الحياة 

بؿ ألنيا فتحت الباب لتمؾ الفنوف لتتحرر ولتتحوؿ مف  ومنيا الفنوف والعمارة، ليس لكونيا أداة تفاعمية وحسب،
حتى أصبحت متحؼ الفف وقاعات الروض الفنية تزدىر بالكثير مف (ٖ)صيغ جامدة إلى أخرى ديناميكية.

 (.٘،ٗالمعارض والفعاليات الفنية تستعيض بالشاشة عف السطوح التقميدية. ينظر الشكميف )

 
 
 

                                                           
 َعُش وَعًّ فٍ ُٔىَىهن، اٌىالَبد اٌّزؾلح فٍ غبثووفى، ثٍغبهَب 1335 )*( ووََزى، فٕبْ ِفبهٍُّ وٌل ِٓ عبئٍخ صٕبعُخ

 kaldorartprojects.org.auفٍ ُٔىَىهن،اٌىالَبد اٌّزؾلح األِوَىُخ. َٕظو:  2113رىفٍ عبَ  األِوَىُخ.

 .261، ص2111، كاه اٌّأِىْ ٌٍزوعّخ وإٌشو، ثغلاك ،1ىاهٍ، ط ( كوثوٌ، هَغٌُ: ؽُبح اٌصىهح وِىرهب، رو: فوَل1)

 .32، ص 2112اٌغواهٌ، ٍهبَ ِؾّل صبٌؼ: اٌفٓ واٌعٍُ، إصلاهاد ِغٌٍ اٌضمبفخ اٌعبَ، طواثٌٍ، (2)
(3)

، 2115، ثغلاك، 1طعجبه، ٍالَ، وثالٍُ ِؾّل: اٌفٓ اٌّعبصو أٍبٌُجه وارغبهبره، ِىزت اٌفزؼ ٌٍطجبعخ واالٍزَٕبؿ واٌزؾضُو اٌطجبعٍ،  

 .116ص

 ( كريستو )غابة مغلفة(1شكل )       
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 (٘شكؿ )                                           (ٗشكؿ )                        
وبالعودة الى الصفة التي تعظِّـ الفف التكنولوجي ىناؾ ما يناقض التساؤؿ الذي طرحو الباحثاف، ىو 
وجود أعماؿ فنية شاخصة خارج المتحؼ أو ما تسمى بالفنوف الكبرى، فمع العمارة المعاصرة، التي تمتاز 

ور الخياؿ عمى احتوائيا، بسبب محدودية المدركات الحسية لإلْنساف مع ما يممكو مف صور بالغرابة وقص
وخياالت مسبقة عف الشيء، فبناء المركز الثقافي الفرنسي في باريس والذي صمـ مف انابيب وجسور معدنية 

اف قد عبر عنو طف( اي ما يعادؿ تقريبا ضعؼ وزف )برج ايفؿ(. ىذا المركز ك ٖٓٓ٘ٔفوالذية بمغ وزنيا )
( حيث لـ يستطع اخفاء دىشتو قائال: "أّف ىذا الذي أراه ليس بناء، أّنو الو ٜٚٚٔ)شيراؾ( يوـ افتتاحو عاـ )

 (ٔ)مرعبة أو مصنع ال يصنع شيئا، ولكف ارجو أْف يصنع الثقافة عمى االقؿ".

النوع بقصور قدرتو كاف ىذا جراء تزاوج الفف بالتكنولوجيا. لذلؾ يشعر المتمقي ألعماؿ مف ىذا 
اإلستيعابية واإلدراكية عف التفريؽ بيف ما ىو فف وما ىو صناعة وما ىو خميط بينيما ومف ىنا ظير مصطمح 
)الصناعة االبداعية أو الفنوف الصناعية( وىو نوع مف األشارة الى التكنولوجيا المرتبطة بالفف ليوفؽ بيف الفف 

حصيمة التوسع في مجاؿ الفف التطبيقي والتزييني، ونتيجة نفاذ عمـ والصناعة. وقد جاءت )الفنوف الصناعية( 
فالتكنولوجيا تنفذ الى كؿ شرائح الحياة والوجود وتحدث  (ٕ)الجماؿ الى التقنية ودخوؿ الفناف الى حمبة اإلْنتاج.

اإلجتماعية، تغيرا عميقا في المجاؿ اإلدراكي والذىني وتصادـ ما ىو تقميدي وبمدي في جميع مستويات الحياة 
فيحدث في المجتمع الواحد تمايز بيف أيديولوجيات وذىنيات، وكثيرا ما تؤدي ىذه االختالالت الى ردود فعؿ 

 (ٖ)تدعو الى العودة بقوة الى الماضي والتراث.

والفنوف والصناعات االبداعية تمعب دورىا كمحركات إقتصادية لمنمو وليا كذلؾ اثارىا اإلجتماعية، 
المعنى الضيؽ فإْف الفنوف تؤثر كذلؾ في عمؿ المجاالت االخرى مف التنمية اإلقتصادية الى الصحة وبيذا 

والتخطيط، ألّنيا معنية بجودة وجاذبية وأداء وجماؿ وتصميـ البيئة وكيفية بث الحياة فييا كما تشجع عمى 
، وبناء عمى ما سبؽ فة المدينةشكؿ خاص مف التخيؿ واالبتكار النقدي، بحاجة الى أّف يترسخ عميقا في ثقا

                                                           
 .31، ص 1331،كاه اٌىزبة اٌعوثٍ، كِشك، 1اٌجهٍَٕ، عفُف: ِٓ اٌؾلاصخ إًٌ ِب ثعل اٌؾلاصخ فٍ اٌفٓ، ط(1)

 .136ص  ،2111، عّبْ، ِٕشىهاد اِبٔخ عّبْ اٌىجوي، 1ط، ؽَُٓ ٍَُِ عّعخ: رو اٌفٓ، اعٕبً رلافً: وافووْ اوفَُبُٔىىف،(2)

 .212ص ،2113، ثُوود، 1اٌشجىخ اٌعوثُخ ٌالثؾبس وإٌشو، طٍجُال، ِؾّل: ِلاهاد اٌؾلاصخ،  (3)
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يمكف تحقؽ ذلؾ عمى  ممكف اختصار المسافة التي تفصؿ بيف الفف والتكنولوجيا ضمف اطر افتراضية، اذ ال
مستوى واقعي، فقد عاد الفف ليعبر عف نفسو بالمفيـو االغريقي او ابعد قميال تاكيدا مف الباحثيف عمى ما 

يا ومفاىيميا بينيما اال اف الفصؿ جائز عمى المستوى النقدي بالتعبير عف يمتمكو االثناف مف تماه وتداخؿ اجرائ
 احدىما كمركز تجاوزي، اي انو يتجاوز كؿ ما يحيط بو ضمف نسقيتو الخاصة.

 
 

 :عنها االطار النظري لمبحث أسفرالمؤشرات التي 

حدى مميزاتو األوسع   -1 ، إذ إتجو إنتشارا ومقبوليةتعد التكنولوجيا ذاتيا كمفيوـ سمة مف سمات عصرنا وا 
 الفكر ما بعد الحداثوي نحو العممية واإلستفادة مف المنجزات النظرية والفكرية التي قدميا العمـ. 

( بعدا ال ماديا حيث أف مف تطبيقاتيا Softwareتتخذ نتاجات التكنولوجيا العالية مثؿ برامج الحاسوب )   -ٕ
عتقاد يرى بأف ظيور ما بعد الحداثة يقترف بظيور تكنولوجيا اظيور ىو خمؽ عالـ إفتراضي، ما دعا الى 

 الحاسوب كقوة مييمنة عمى كافة نواحي الحياة االجتماعية. 
يعد تحطيـ وتدمير اإلنموذج العقالني الحداثي الذي يدعي القدرة عمى المعرفة واإلدراؾ والفيـ ىدفا عاما  -ٖ

 التطور التكنولوجي اليائؿ.كاف مف أسبابيا  وىي فكرة لفكر ما بعد الحداثة
تركزت فمسفة ما بعد الحداثة بثالث إتجاىات: كاف األوؿ منيا وىو األشمؿ يركز عمى نبذ العقالنية  -ٗ

والعممية وكؿ ما كاف مركزيا في عصر الحداثة. أما الثاني، فيو إستمرار لفمسفة الحداثة نفسيا. في حيف أف 
بيف اإلتجاىيف السابقيف. ولكؿ إتجاه مف ىذه اإلتجاىات مواقفو  اإلتجاه الثالث، فيو إتجاه توفيقي وسطي

 الفكرية. 
عد معظـ المفكروف ما بعد الحداثيوف الثورات العممية بأّنيا تغيرات فجائية عنيفة وتصادمية لألفكار  -٘

ؤسسات والمناىج تشبو الثورات السياسية تمامًا، إذ تيدؼ إلى تغيير المؤسسات بإجراءات تمنعيا ىذه الم
 نفسيا. 

تمثؿ الثورات التكنولوجية لدى اإلنساف في عصر ما بعد الحداثة خطابا سمطويًا شموليًا يفرضو اإلنساف  -ٙ
 ليكوف قانونا يسير عميو ىو ذاتو ويخضع لو فيما بعد وينعكس أثره عمى جميع مفاصؿ الحياة ومنيا الفف.

كرية كاف أىميا، أزمة الفيزياء النيوتنية ونقد العمـ وّلدت الثورات التكنولوجية ظيور أزمات وتحوالت ف -ٚ
حياء الميتافيزيقا.  والتشكيؾ في جدوى منيج العموـ الطبيعية وا 

إحد مصاديؽ األثر التكنولوجي عمى الفمسفة المعاصرة ىو ظيور أنواع جديدة مف الثقافات مرتبطة بالعالـ  -ٛ
في إطار العصر الرقمي ذلؾ الفضاء التواصمي الجديد في اإلفتراضي كالثقافة السيبيرية التي مثمت الثقافة 

 إطار التجربة اإلنسانية حيث إنبثقت نتيجة لمتقارب التكنولوجي بيف المعموماتية والوسائط اإلعالمية.
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يعد فالسفة التكنولوجيا الخياؿ نوع مبتكر يقوـ بربط الحقائؽ عف طريؽ وضع الفروض العممية عمى  -ٜ
 مفيوـ العممي إذ يعد شكاًل أدبيًا.العكس مما ىو في ال

يفترض إستخداـ أدوات مناسبة تراعي مادية اآللة  -الفني التكنولوجي–في حالة تحميؿ الخطاب المزدوج  -ٓٔ
 وروحية الفف وبأسموب عممي.

 
 

 الفصل الثالث )إجراءات البحث(:
 أواًل: مجتمع البحث:

يشمؿ مجتمع البحث الحالي، مجموعة مف األعماؿ الفنية التي تشتغؿ وطبيعة المشكمة التي تخص       
تمظيرات الخطاب التكنولوجي الذي يمثؿ الحدود الموضوعية كما أشار الباحثاف سابقا، إذ قاـ الباحثاف بجمع 

كتب والمصادر وشبكة اإلنترنت لإلفادة أكبر قدر مف مصورات األعماؿ الفنية التشكيمية المعاصرة الواردة في ال
 منيا بما يتناسب مع حدود البحث ويحقؽ ىدفو.

 
 ثانيًا: عينة البحث:

، )*(( نماذج فنية، بشكؿ قصدي مف قبؿ مجموعة مف الخبراءٖتـ اختيار عينة البحث البالغ عددىا )
 ووفقًا لممبررات التالية:

 
 العينة لمجتمع البحث.األخذ بمشورة السادة الخبراء في مدى تمثيؿ  -ٔ
 األخذ بمشورة السادة الخبراء في مدى تحقيقيا ألىداؼ البحث. -ٕ
 التركيز عمى التنويع في األساليب الفنية. -ٖ
 اعتماد التحقيب الزمني. -ٗ
 

 ثالثًا: أداة البحث:

                                                           
 هم:الخبراء (*)

 أ. ك. ؽبىَ ٍٍطبْ اٌجىوٌ،روثُخ فُٕخ،وٍُخ اٌزوثُخ/ عبِعخ اٌىىفخ. .1

 هٍُ، وٍُخ اٌفٕىْ اٌغٍُّخ / عبِعخ ثبثً. –أ.َ.ك.وبًِ عجل اٌؾَُٓ اٌشُـ، فٕىْ رشىٍُُخ  .2

 ؽبِل فضُو اٌؾَٕبد، روثُخ رشىٍُُخ، وٍُخ اٌفٕىْ اٌغٍُّخ/ عبِعخ ثبثً.أ. َ. ك.  .3
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مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث، إعتمد الباحث المؤشرات التي أسفر عنيا اإلطار النظري لتحميؿ عينة      
 بحث.ال
 

 رابعًا: منهجية البحث:
إعتمد الباحثاف المنيج الوصفي لتحميؿ نماذج عينة البحث كونو يحقؽ ىدؼ البحث المتمثؿ  بكشؼ 
تمظيرات الخطاب التكنولوجي في فف ما بعد الحداثة وباإلعتماد عمى المؤشرات التي تمخض عنيا اإلطار 

 النظري.

 خامسًا: تحميل نماذج العينة:

 (ٔإنموذج )

 اسـ الفناف:كاريف كولماف

 اسـ العمؿ: الطاووس

 سـٖ.ٗٔٔ×ٗ.ٕ٘ٔالقياس: 

 ٕٓٓٓتاريخ العمؿ:

 المادة: صورة رقمية كسورية

 العائدية: مجموعة خاصة

يصور ىذا النص البصري شكال حمزونيا يبدأ بنقطة مف مركز العمؿ وصوال إلى الجوانب التي جعميا الفناف 
مابيف الفضاءات غير المشغولة والكتؿ الزخرفية الممتدة مف المركز إلى  متناظرة مف خالؿ التقابؿ الواضح

جانيف مف العمؿ، وبالتالي يكوف العمؿ عبارة عف قطعة زخرفية ممونة كونتيا تكرارات شبو نمطية لألشكاؿ 
ـ والخطوط واأللواف. وبشكؿ عاـ جاءت ألواف العمؿ بصورة خميط مابيف األلواف المتضادة والتي شغمت معظ

مساحة العمؿ وىي الموف البنفسجي والموف األصفر والبرتقالي المصفر، كما أف ىنالؾ مجموعة ألواف جاءت 
 منسجمة ضمف نسؽ رتيب ىي الرمادي واألخضر واألزرؽ.

إف عمؿ الفناف )كاريف كولماف( يعد بمثابة عمؿ تجريدي رقمي ذو طابع زخرفي يميؿ إلى النمطية الموجودة 
المية صاغو الفناف عف طريؽ برامج الحاسوب. كما جاءت قياسات العمؿ الرقمي بمقدار في الزخرفة اإلس

سـ( أي أف ىذا ىو أكبر قياس لمعمؿ محتفظا بدقتو العالية فمف الممكف طباعة أحجاـ ٖ.ٗٔٔ×  ٗ.ٕ٘ٔ)
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ذي التكنولوجي ال أصغر لكف عند طباعة أحجاـ أكبر يتعرض العمؿ لمتشويو. ىذا المنجز مواكب لمتطور
حدى مميزاتو األوسع إنتشارا ومقبولية وقد أضافت اليو تكنولوجيا الحاسوب . أصبح سمة مف سمات عصرنا وا 

( والتوصيؿ Mass Productionوالكـ الكبير ) الكثير مف اإليجابيات إلى بنية الفف عف طريؽ سرعة اإلنجاز
يسر إلى كؿ متمقي فأي شخص يستطيع اآلني واالستنساخ، فقد أصبح اقتناء األعماؿ الفنية الرقمية ىو األ

اليوـ أف يجمؿ منزلو بعمؿ رقمي توفره الشبكة العنكبوتية بعد طباعتو، بمعنى إف الفف أصبح في متناوؿ 
وليذا السبب ذاتو قوضت التكنولوجيا الفرادة التي كاف يمتاز بيا العمؿ الفني وأصالتو، وبالتالي يفقد  الجميع

الة( التي أشار إلييا )والتر بنياميف( في معرض حديثو عف العمؿ الفني في عصر العمؿ الفني العبؽ أو )الي
االستنساخ التقني، فيناؾ فارؽ كبير ما بيف األعماؿ األصيمة واألعماؿ التي تحاوؿ تحقيؽ المساواة في 

عنيا ال يشعر  المجتمع فالموناليزا عمى سبيؿ المثاؿ ال توجد بعبقيا األصيؿ إال في )الموفر( ومف يقتني نسخة
بذات األىمية بالنسبة لمف يقتني األصؿ، فتكنولوجيا الحاسوب واالتصاالت واالستنساخ قد جعمت مف العالـ 
قرية صغيرة ووىبت النسخ الفنية لمجميع عمى حساب الفف األصيؿ، بالتالي فإّف خاصية إعادة اإلْنتاج ىنا، 

تطمبيا سابقا فف الرسـ، إذ تحولت ىذه الميارة الى وظيفة أصبحت بعيدة تماما عف الميارة الحرفية التي كاف ي
ثانوية تتمثؿ في كيفية توظيؼ ما يعاد إْنتاجو وتكييفو، لخمؽ نوع مف الدىشة واإلْنبيار. ذلؾ ألف التقنيات 
 الرقمية سيمت عممية إعادة اإلنتاج بشكؿ كبير، ومع ذلؾ نجد أف بتداخؿ ىذه التكنولوجيا إلى عالـ الفف أبرزت
إلى الوجود خطاب جديد حوؿ الذائقة الفنية واألثر والتأثير المتبادؿ عف طريؽ التثاقؼ ما بيف المجتمعات، كما 
إف الفف قد استشرؼ آفاقا أخرى فوضتيا التكنولوجيا الحاسوبية عف طريؽ آلية عمؿ البرامج التي تييء 

يع الفناف صناعة تأثيرات مختمفة لخمؽ إمكانيات ىائمة في التعامؿ مع أي شكؿ ضمف إطار العمؿ، إذ يستط
عمؿ العمـ ىنا عمى تقديـ الحقائؽ الموضوعية المباشرة، وفسرىا  خامات وأشكاؿ جديدة، فضال عف ذلؾ فقد

بعيدا عف الساحات الميتافيزيقية التي تعد أحد أوجو النشاط األساسي لمفنوف عمى امتدادىا وتنوعيا وال سيما 
مر فيو )ريشة الطاووس( في إنجاز عمؿ فني رقمي قائـ عمى التكرارات النمطية اإلنموذج أعاله.الذي استث

لألشكاؿ مولدا بذلؾ أشكاؿ أخرى ناتجة عف األشكاؿ األولى في سمسة ممتدة قائمة عمى الخبرة في التعامؿ مع 
في انسيابية برامجيات الحاسوب، إلظيار الجوانب اإلبداعية في التكويف عف طريؽ التقابؿ والتكرار والموف 

 وانسجاـ.

 (ٕأنموذج )

 اسـ الفناف:أنشكابور
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 اسـ العمؿ: بوابة السماء

 -----------القياس: 

 ٕٚٓٓتاريخ العمؿ:

  stainless steelالمادة: 

 العائدية: مدينة شيكاغو

( وبحجـ stainless steelيمثؿ المنجز البصري نصب معدني مصنوع مف الفوالذ المقاوـ لمصدأ )      
توسط احدى ساحات مدينة شيكاغو األمريكية وىي مف المرافؽ العامة المزدحمة، والعمؿ ذو شكؿ ضخـ 

بيضوي يشبو حبة )الفاصوليا( مف زاوية النظر األمامية، وىو مرتكز عمى األرض مف جانبيف ومفتوح مف 
 المنتصؼ، ويبدو سطح العمؿ ناعما براقا مرآويا يعكس كؿ ما حولو.

ش كابور( مف الفنوف الكبرى )الفنوف المكانية( أو البيئية طويمة األمد عكس معظـ أعماؿ يعد عمؿ الفناف )ان
الفف المعاصر وخصوصا البيئي منو كفف األرض وفف الشارع والفف الكرافيتي أي التي تنفذ خارج جدراف 

حرص عمى توظيؼ  العض والمتاحؼ الفنية والتي تتصؼ بمؤقتيتيا وزواليا بعد فترة مف الزمف، إال أف الفناف
واستثمار تقنيات الصير والصب آليات اإلظيار المعاصرة عف طريؽ المكننة في إنجاز صرح جمالي يمتاز 

 بمقاومتو لعوامؿ المناخ عمى مر الزمف.

تتجمى ميارة كابور في كونو صانعا حاذقا وفنانا مرىفا في الوقت ذاتو، مما جعمو يفمح في تحويؿ مواده الخاـ 
الجمالية مركبة  اعيا، فنيا(، ليترجـ ويظير بأشكالو الجديدة أحاسيسو وأفكاره، وىذا يعني إف أفكارهتحوياًل )صن

)ماديو، روحيو( فكابور ال يعوؿ عمى محاكاة األشكاؿ الواقعية، ألنو مدرؾ لحقيقة عجز المحاكاة عف إيجاد 
نما يعوؿ عمى األشكاؿ المبتكرة، وف ي شكمو ىذا يكمف مفيوـ المحاكاة الحرفية ومنح قيـ فنية إبداعية جديدة، وا 

 يتسـ باألبية والميابة والميونة واالنسيابية معا. الدقيقة عف طريؽ االنعكاس،كما انو وفي الوقت ذاتو

إف الحجـ اليائؿ لمعمؿ والموقع المميز وبنية االنعكاس  
كميا عوامؿ تسيـ في قراءة العمؿ مف ناحيتيف األولى 
في مدى التضايؼ ما بيف التكنولوجيا والفف المعاصر 
فقد أدى ىذا االنبيار بالتكنولوجيا إلى تبنى المجتمعات 
المعاصرة جماليات مف نوع آخر والتفاعؿ معيا كونيا 

نوع مف الصدمة عف طريؽ الحجـ والنوع تحدث 
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ومجانية العرض، كما في الشكؿ )أ(، والثانية في أف العمؿ يمثؿ جانبا وظيفيا اقتصاديًا كمعمـ سياحي، 
إذيعكس العمؿ المارة والبنايات المعمارية عمى سطحو الفوالذي الذي يشبو المرآة، ومف خالؿ ىذا التفاعؿ بيف 

تضح لمعمؿ مضموف استيالكي نتيجة لموقعو ضمف بيئة مدنية، جاعال مف ىذا الشكؿ والضوء واالنعكاس، ي
الصرح المرآوي عمى تماس مباشر مع الحياة االعتيادية. كما وفي الوقت ذاتو ممكف أف يقرأ العمؿ بوصفو 

ساحة شكال مطمقا واضعا االعتبار لمفيوـ االنعكاس، فكونو شكؿ يمثؿ حقيقة، أما كونو بنية انعكاسية يمثؿ م
ما بيف الحقيقة الخارجية المتمثمة بالبيئة المحيطة وبيف 
جوىره كشكؿ خالص. فقد ساىمت التكنولوجيا بجعؿ 

)كوجيتو( المتمقي يرى صورتو في العالـ عف طريؽ خاصية االنعكاس التي امتاز بيا عمؿ كابور، ليجد لنفسو 
، وتمثؿ ىذه الفكرة تجسيدا لمقوالت بودريار عند وصفو أنا موجود( مع ىذه الجموع معاصر )أنا انعكس،إذف

الحياة المعاصرة في شكؿ الػ)سيموالكر( وسيطرة األشباه، فالتكنولوجيا تجعؿ مف كؿ شيء يمر ببوابة 
االفتراضي، واألخر، والغائب، بالتالي تعبر عف الحضور، واالنا، والواقعي، وىكذا تبقى في دوامة مف 

 ؿ إلى الحقيقة، ويعد اصدؽ تمثيؿ عمى ذلؾ شبكات التواصؿ االجتماعي الرقمي.االنعكاسات دوف الوصو 

مف التواصؿ الشكمي -فردا أو جماعة  –إف الفناف )أنش كابور( تجاوز بفكرة التواصؿ بيف المتمقي وغيره 
 إلى التكامؿ المحدود إلى التواصؿ الفكري الموضوعي الواسع الشامؿ، ومف التكامؿ النظري مع اآلخر

الحقيقي، ومف التفاعؿ العقيـ الى التفاعؿ اإليجابي. متجاوزا بفكره مف االنغالؽ إلى االنفتاح ومف االنكفاء 
حوؿ الذات إلى االنفتاح عمى اآلخر. وقد استحضر )كابور( بعممو ىذا كؿ القوى المتناقضة فالمرأة الشاسعة 

اصر التأليفية، حيث ال يكوف المتمقي فييا عابر شكمت في حقيقتيا حقوال خصبة بفكرة الجماؿ تشترؾ فييا العن
سبيؿ بؿ يصبح جزء مشيد كوني متحرؾ ومتغير. فكانت مرآتو تقيـ عمى الحد الفاصؿ بيف مفردات نفسية ال 

 يمكف تممس الطريؽ فييا حسيا.

 (3انموذج )

 جيمس توريؿاسـ الفناف:

 Perception اسم العمل:
 -----------القياس: 

 ٖٕٔٓالعمؿ:تاريخ 

 شكل )أ(
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 (LEDالمادة: ضوء بتكنولوجيا )

 Guggenheim Museum, New Yorkالعائدية: 

( Ledتمعب فييا تكنولوجيا الحاسوب والضوء مف نوع ) المنجز الفني لػ )جيمس توريؿ( ىو عبارة عف غرفة
دورا رئيسا في خمؽ مكاف جديد إفتراضي تضيع فيو التفاصيؿ بدرجة كبيرة جدا ليكوف المكاف عبارة عف لوف 

 يحيط بالمتمقي. 

يحاوؿ المنجز البصري تحطيـ وتدمير اإلنموذج العقالني الحداثي الذي يدعي القدرة عمى المعرفة واإلدراؾ 
ا بعد الحداثة وىي فكرة كاف مف أسبابيا التطور التكنولوجي وىذه العممية تعد ىدفا عاما وسمة لفكر م والفيـ

يندرج المنجز تحت قائمة الفنوف المتداخمة مع التكنولوجيا ويمكف ابراز عنواف اكثر دقة ألجؿ اليائؿ. و 
التصنيؼ فيندرج تحت عنوف )فف الضوء( ومثمما يتضح في الصور اعاله اف العمؿ يمثؿ صالة العرض 

عمؿ الفني عند توريؿ فضاًء مكانيا ذو صيغ لونية مختمفة، وىذا التنوع والغنى الموني يجعؿ بكميتيا، فيصبح ال
مف ىذا العمؿ حامال لفمسفة نزعة التعبير في الفف خصوصا في الفف الفرنسي اباف الحداثة، الستدعائو ضمف 

يحمؿ المنجز طابعا حركيا  سايكولوجيا بو، كماتعددة تتصؿ حسيا بالمتمقي وتؤثر بنية المكاف ازمنة لونية م
نما زمانيًا لكونو يحمؿ طابعا لونيًا يتغير بيف مدة وأخرى خالقا  يدعو لمتفاعؿ والتواصؿ معو ليس مكانيا فقط وا 
بذلؾ تأثيرات سايكولوجية تتزامف وطبيعة األجواء المونية التي تخمؽ بيئة إفتراضية ذات أبعاد ميتافيزيائية 

ية المكاف الفيزيائية )طوؿ، عرض، إرتفاع( وكذلؾ إختفاء أو تشتيت الظؿ إلى أبعد لضياع األبعاد المحددة لبن
حد ممكف مف خالؿ إستخداـ تكنولوجيا إنارة متطورة وىي تعمؿ أيضا عمى تحطيـ المكاف بشكؿ إفتراضي 

لدى المتمقي  ليحمؿ طاقة الزماف والمكاف بعدا يوتيوبيا. وبالتالي نجد تأثير عمؿ )توريؿ( عمى المتمقي فيولد
 صدمة تتكوف نتيجة ضياع المكاف أو غرابتو. 

ويتمظير الخطاب الذي يبثو امتزاج الفف بالتكنولوجيا بابعاد متعددة تعبر عف احداث نوع مف الصدمة
يعجز العقؿ معيا عمى التعاطي مع المكاف حيث يييمف المكاف عمى المتمقي ليستمب منو تاريخانية المكاف 

نما منجز معاصر بكؿ ما تحممو الكممة مف واإلستطاعة، ويط مؽ العناف لمشعور. ىو ليس منجزا تقميديا، وا 
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معنى، حيث حضور التكنولوجيا الحديثة والفمسفة المعاصرة التي ضاع فييا اإلنساف وأصبح مصيره الى 
 العدمية والى المجيوؿ.

 )أحد مراسمي صحيفة نيويورؾ تايمز الذي دخؿ المكاف اإلفتراضي الذي صنعو )توريؿ وقد كتب
واصفا مشاعره: إف اندفاع الدـ إلى رأسي كاد يرفعني إلى ركبتي. وقاؿ آخر: أنو حدثت لو ىزة ذىف عقمية في 

 ٔالغرفة.

الفنوف التكنولوجية اف صح التعبير وخصوصا مع اعماؿ )توريؿ( اظيارا لذلؾ الخطاب الذي يمّني  لقد امتازت
الذات بمديات إمكانيات واستطاعة العالـ االفتراضي فيفتح بذلؾ افاقا كانت فيما مضى يوتوبيا، محوال أياىا الى 

بسايكولوجيا المتمقي، وبعبارة  ياف  يرتبطافميتافيزيقا معاشة زمانيا، ما يدعو الى نوع مف القمؽ والمتعة الوجود
أخرى يعيش المتمقي نوعا مف العدمية اإليجابية.اف األثر التكنولوجي عمى الفف والفمسفة المعاصرة أدى الى 
ظيور أنواع جديدة مف الخطابات الثقافية مرتبطة بالعالـ اإلفتراضيفي إطاره التواصمي الجديد في فضاء 

 التجربة اإلنسانية.

 
 الفصل الرابع:

 ويتضمف اآلتي:
 أوال: نتائج البحث:

اف المديات الواسعة التي صاحبت التطور التكنولوجي جعمت منيا كمفيوـ يتمظير مرافقا لمنتاجات الفنية  -1
 . وتداخؿ معيا كتطبيؽ وممارسة ويظير ذلؾ في كؿ نماذج عينة البحث

( بعدا خطابيا ال ماديا حيث أف مف Softwareتتخذ نتاجات التكنولوجيا العالية مثؿ برامج الحاسوب )   -2
تطبيقاتيا ما قد تمظير عمى شكؿ عالـ إفتراضي، يقترف بظيور تكنولوجيا الحاسوب كقوة مييمنة، ويظير 

 ( مف عينة البحث. ٖ،ٔذلؾ جميا في اإلنموذجيف )
راؾ والفيـ ىدفا عاما يعد تحطيـ وتدمير اإلنموذج العقالني الحداثي الذي يدعي القدرة عمى المعرفة واإلد -3

لمخطاب الفكري ما بعد الحداثي وىي فكرة كاف مف أسبابيا التطور التكنولوجي اليائؿ كما في األنموذجيف 
(ٕ،ٖ.) 

                                                           
1
https://www.theguardian.com/artanddesign/2112/jan/26/blinded-by-the-light-james-turrell-obliterates-the-

senses-in-st 

 

http://www.nytimes.com/2013/06/16/magazine/how-james-turrell-knocked-the-art-world-off-its-feet.html
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أّف التغيرات الفجائية التي وصفت بكونيا عنيفة وتصادمية لمثورة العممية والتكنولوجية. ىذا الطابع قد حممو  -4
، ٕاتو التي تتمظير عمى ساحة التمقي ويبدو ذلؾ بينا في االنموذجيف )الفف ما بعد الحداثي كسمة مف سم

 ( مف عينة البحث.ٖ
يتبدى خطاب التكنولوجيا بصور مختمفة ضمف اطاره الفني،  فيو خطاب استيالكي يعتمد إعادة انتاج الثقافة  -5

ع الثوابت اذ ابعد ( مف عينة البحث، وىو خطاب عدمي استالبي في تعاممو مٕوالجسد، كما في االنموذج )
( ٔالفرادة واحؿ النسخة محؿ األصؿ الذي ال وجود لو فاألصؿ كالنسخة تماما، ويظير ذلؾ في االنموذج )

 مف عينة البحث. 
يتمظير الخطاب السمطوي لمتكنولوجيا عمى الفف مف خالؿ ادواتو التي فوضيا لوالدة المنجز الفني ويظير  -6

 ذلؾ في كؿ عينة البحث.
تطمباتو ومتغيراتو، كما ىو الحاؿ مع التحوالت التي طالت معظـ ثوابت االنساف ومنيا التحوؿ كؿ عصر لو م -1

 القيمي، التي كاف لمتكنولوجيا دورا فاعال فييا. ويظير ذلؾ جميا في جميع نماذج العينة. 
يدا عف الساحات أّف التكنولوجيا كنتاج عممي لمعمـ تعمؿ عمى تقديـ الحقائؽ الموضوعية المباشرة، وتفسرىا بع -2

الميتافيزيقية التي تعد أحد أوجو النشاط األساسي لمفنوف عمى امتدادىا وتنوعيا. إال أنيا قامت بخمؽ ميتافيزيقا 
 جديدة تتسـ بخصائص التكنولوجيا ذاتيا. ويظير ذلؾ جميا في جميع نماذج عينة البحث. 

بعيدة تماما عف الميارة الحرفية التي كاف أّف خاصية إعادة اإلْنتاج في مرحمة ما بعد الحداثة، أصبحت  -3
يتطمبيا سابقا فف الرسـ، إذ تحولت ىذه الميارة الى وظيفة ثانوية تتمثؿ في كيفية توظيؼ ما يعاد إْنتاجو 

 وتكييفو، لخمؽ نوع مف الدىشة واإلْنبيار. وقد شمؿ ذلؾ جميع نماذج العينة.
بقصور قدرتو اإلستيعابية واإلدراكية عف التفريؽ بيف ما ىو  يشعر المتمقي ألعماؿ الفف والتكنولوجيا المتطورة -11

 فف وما ىو صناعة وما ىو خميط بينيما. ويظير ذلؾ واضحا في جميع نماذج العينة.
الفنوف والصناعات االبداعية تمعب دورىا كمحركات إقتصادية لمنمو وليا كذلؾ اثارىا اإلجتماعية، أصبحت  -11

ف تؤثر كذلؾ في عمؿ المجاالت االخرى مف التنمية اإلقتصادية الى الصحة وبيذا المعنى الضيؽ فإْف الفنو 
والتخطيط، ألّنيا معنية بجودة وجاذبية وأداء وجماؿ وتصميـ البيئة وكيفية بث الحياة فييا كما تشجع عمى 

موذج شكؿ خاص مف التخيؿ واالبتكار النقدي، بحاجة الى أّف يترسخ عميقا في ثقافة المدينة. كما في اإلن
 ( مف عينة البحث.ٕ)

 ثانيا: اإلستنتاجات:

نقطاعات حصمت  -ٔ يبدو أف الجانب العقالني غير مغيب تماما في فنوف ما بعد الحداثة فينالؾ إمتدادات وا 
 وعمى مستوى التطبيؽ ولـ تقتصر عمى اإلنقطاعات فقط.
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يصعب تصنيؼ المنجزات الفنية ما بعد الحداثية ذات الطابع التكنولوجي إذ يظير في المنجز الواحد عدة  -ٕ
نتماءات كإف يكوف المنجز ذاتو فف شاشة وفف رقمي وفف كسوري وفف مفاىيمي...   وما الى ذلؾإرتباطات وا 

 مف اإلتجاىات.
 تاح الداللي والشكمي.يتسـ الخطاب التكنولوجي في فف ما بعد الحداثة بسمة اإلنف -ٖ
 لـ يكف لمخامات والوسائط التقميدية حضورا قياسا بالوسائط المتعددة والبرامجيات الحديثة. -ٗ

 

 ثالثا: التوصيات:

 يوصي الباحثاف باآلتي:
تفعيؿ الندوات والمؤتمرات البحثية التي توثؽ تمظيرات الخطاب التكنولوجي في فف ما بعد الحداثة وبشكؿ  -ٔ

 ة النتاجات والتحوالت.مكثؼ نظرا لكثر 
 تعزيز حركة ترجمة المصادر األجنبية ذات البعد التكنولوجي ما بعد الحداثي في الفف. -ٕ
تحديث مناىج الدراسة في المؤسسات والمعاىد والكميات المختصة بدراسة الفف وبما يواكب التحوالت السريعة  -ٖ

 في العمـ والفف.
 رابعا المقترحات:

 الدراسات اآلتية:يقترح الباحثاف إجراء 

 إشكالية التصنيؼ في الفنوف المعاصرة ذات الطابع التكنولوجي.  -ٔ
 الفف السبراني بيف األنسة واآللية. -ٕ
 القيـ األخالقية وتمظيراتيا في الفنوف التشكيمية المعاصرة.    -ٖ

 
 قائمة المصادر والمراجع العربية واالجنبية.

، منشورات امانة عماف الكبرى، ٔحسيف مسمـ جمعة، طاوفسيانيكوؼ، واخروف: تداخؿ اجناس الفف، تر:  .ٔ
 .ٕٚٓٓعماف، 

، ٕٔٔٓ، المنظمة العربية لمترجمة، بيروت، ٔاينيؾ، ناتالي: سوسيولوجيا الفف، تر: حسيف جواد قبيسي، ط .ٕ
 .ٕٔٔٓ،بيروت،ٔمعزوز عبد العالي: جماليات الحداثة ادورنو ومدرسة فرانكفورت، منتدى المعارؼ، ط

 .ٜٜٚٔ،دار الكتاب العربي، دمشؽ، ٔعفيؼ: مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة في الفف، طالبينسي،  .ٖ
معجـ مصطمحات الثقافة والمجتمع، تر: سعيد الغانمي،  -بينيت، طوني، وآخراف: مفاتيح إصطالحية جديدة .ٗ

 .ٕٓٔٓ، بيروت، ٔالمنظمة العربية لمترجمة، ط
 ، ٖٜٛٔ، منشورات عويدات، بيروت، ٖتر: فريد انطونيوس، طتيغيـ، فيميب فاف: المذاىب األدبية الكبرى،  .٘
 .ٖٕٔٓ، بغداد،ٔالجاؼ، كريـ: مشكالت الفمسفة في العصر الرقمي، دار الشؤوف الثقافية العامة، ط .ٙ
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جبار، سالـ، وبالسـ محمد: الفف المعاصر أساليبو واتجاىاتو، مكتب الفتح لمطباعة واالستنساخ والتحضير  .ٚ
 .ٕ٘ٔٓ، ، بغدادٔالطباعي، ط

 .ٕٛٓٓالجراري، سياـ محمد صالح: الفف والعمـ، إصدارات مجمس الثقافة العاـ، طرابمس،  .ٛ
 .ٕٛٓٓالجراري، سياـ محمد صالح: الفف والعمـ، إصدارات مجمس الثقافة العاـ، طرابمس،  .ٜ

 .ٕٚٓٓ، دار المأموف لمترجمة والنشر، بغداد ،ٔدوبري، ريجيس: حياة الصورة وموتيا، تر: فريد زاىي، ط .ٓٔ
 .ٜٕٓٓ، الجزائر، ٔدورتي، جاف فراسوا: فمسفات عصرنا، تر: إبراىيـ صحراوي، منشورات اإلختالؼ، ط .ٔٔ
 .ٜٜٚٔذياب، طو تايو، و سامي مظموـ صالح: التكنولوجيا المعاصرة، دار الحرية لمطباعة، بغداد،  .ٕٔ
 .ٜٚٙٔوت، ، بير ٔالرازي، أبى بكر بف عبد القادر: مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، ط .ٖٔ
 .ٕ٘ٓٓ، المركز الثقافي العربي، بيروت، ٗالرويمي، ميجاف، وسعد البازغي: دليؿ الناقد األدبي، ط  .ٗٔ
سيد، وآخر، عالـ  الحميـ عبد الباب أسس التصميـ الصناعي، تر: فتح -ريد، ىربرت: الفف والصناعة،  .٘ٔ

 الكتب، القاىرة، بدت.
 .ٜ٘ٙٔمحمود بف عمر: أساس البالغة، دار صادر، بيروت،  الزمخشري، جار اهلل أبى القاسـ .ٙٔ
 .ٜٕٓٓ، بيروت، ٔسبيال، محمد: مدارات الحداثة، الشبكة العربية لألبحاث والنشر، ط .ٚٔ
، التنوير لمطباعة والنشر ٔعبد الرحيـ، حناف مصطفى: الفف والسياسة في فمسفة ىربرت ماركيوز، ط .ٛٔ

 ٕٓٔٓوالتوزيع، بيروت، 
 . ٕٕٓٓالماسونية وامريكا، مكتبة االنجمو المصرية،  –: لعبة الفف بيف الصييونية عبد العزيز، زينب .ٜٔ
 .ٕٔٔٓ، عّماف، ٔعطية، محمود عايد: القيمة المعرفية لمخطاب النقدي، عالـ الكتب الحديث، ط .ٕٓ
، ٔغضيب، أحمد شياؿ: مالمح العمؿ الفني في الفمسفة المعاصرة، دار الشؤوف الثقافية العامة، ط .ٕٔ

 .ٖٕٔٓبغداد،
 .ٕٓٔٓفيزرستوف، مايؾ: ثقافةاإلستيالؾ وما بعد الحداثة، تر: فلاير حسيف خميفة، مكتبة مدبولي، القاىرة،  .ٕٕ
 .ٖٜٜٔ، دار سعاد الصباح، الكويت، ٔكريزويؿ، أديث: عصر البنيوية، تر: جابر عصفور، ط .ٖٕ
الغرب، تر:حارث محمد حسف،  دراسة في التحوالت االجتماعية والثقافية في-مجموعة مؤلفيف: ما بعد الحداثة .ٕٗ

 .ٕٛٔٓ، الجزائر، ٔوباسـ عميخريساف، ابف النديـ لمنشر والتوزيع، ط
، ٔمجموعة مؤلفيف: موجات جديدة في فمسفة التكنولوجيا، تر: شوقي جالؿ، المركز القومي لمترجمة، ط .ٕ٘

 .ٕٛٔٓالقاىرة، 
، المؤسسة الجامعية ٔنموذجا، طمحمد رمضاف بسطاويسي:عمـ الجماؿ لدى مدرسة فرانكفورت ادورنو  .ٕٙ

 ٜٜٛٔلمدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 
، بيروت، ٔىيتشوف، ليندا: سياسة ما بعدالحداثية، تر: حيدر حاج إسماعيؿ، المنظمة العربية لمترجمة، ط .ٕٚ

ٕٜٓٓ . 
 .ٕٙٓٓ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ٔوىبة، فاروؽ: دور الخامة في فف التصوير، ط .ٕٛ

29. kaldorartprojects.org.au 
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30. Walter Benjamin: The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction، 
Transcribed: by Andy Blunden، 1998،Philosophy Archive @ marxists.org 

31. https://www.theguardian.com/artanddesign/ٕٓٔٛ/jan/ٕٙ/blinded-by-the-
light-james-turrell-obliterates-the-senses-in-st 
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