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 ملخص البحث
أرتأينا إلى دراسةةةي بح نا نا الومسةةةمي  تموسا المسةةةاة  التجوسي بح ت تاي بناا حا نة( الا(اةيت  دراسةةةي تانتنسي ت  توةةةون  ة ةي ب ةةةم    

ت الستيةي   والتح خاضها الفن عاحي والتشكتل الف ل األو  اإلطار الونه ح : توون حشكني الباث وأهوتته حسنطتن الومء عنى التامال
الفنح خاصةةةةةةي لوا نة( الا(اةي علت ح ا  ع ةةةةةةت التعنملم سا الوةاصةةةةةةته   والتح أدت ق(ورها الى بتة أباك واسةةةةةةةي و (ي(ه لتن  االت اهات 

نشةةكل حبا ةةت بتها   السةةسوا أدت إلى تمال(   واألسةةالتا الفنسي الوةاصةةته بح النتا ات الفنسي الا(ي ي والةاةوي عنى المسةةاة  التجوسي والتح أةتت
الة(ي( حن بنما ع ةةةةةةةةةت التماصةةةةةةةةةل التجوح وارتباطها الوبا ةةةةةةةةةت والسةةةةةةةةةتي  ح  الةالم ط حوا أةتت ن ةةةةةةةةةمره أ  اقسي بح تنلسي حتطنبات الةالم  

سةةات الواد ي الكحكااسي ط ه ا اال تواعسي وال ةافسي واالجت ةةاد ي ططط حن خ   خنل ل ي خطاج  (ي(ه ح  الةالم حنف ةةني حن جمااتن الواسةةم 
  حا  ةل االت اهات واألسةةةةةةةالتا الفنسي تت ه اامت   لتتتةح ناالسةةةةةةةتةااي لنة(ي( حن تةنسات والسات التماصةةةةةةةل واالوهار التجوسي   الون(ح ي ح

 ت الوفتمحي والوت ةةةةةةةالاي ح   عناصةةةةةةةت تعميناتها الفنسي   ولتتام  تن  الت ارج الفنسي لنتا ات تاول ال ااا الفعتئ واالداةح الةاقل لنتأوي
الةالم الواس  ط حن خ   كسةت الاما ك قتن التشةكت ت الفنسي عاحيط وتةاقل حلتنا الفنما ح  نةوةها بح الفن والاساهط وخت نا قتسةأ الت 

( الا(اةيل وحا ح(ت أا ازها لنوشةةةةةةكني: حا دور تن  المسةةةةةةاة  التجوسي بنساي وووسةساي بح ت تاي بناا حا نة( الا(ةي ل وحاأةتها عنى بنما حا نة
يمَ ه أو تاةةهةا بح اتةا ات الفنةاا الاة(اةمئ ل وحا هح تةنسةات والسةات أوهةارها التح أعتوة(ها الفنةاا بح أا ةاز اتةا ه الفنح التجوح ل وه ا حا 

الا(اةمئ بح اللنل الفنح ألهوسي الباث بح حمضةةةةةمعته   والتح تةول عنى بتة الو االت الماسةةةةةةي وال تت حا(ده نطتد حةتن   ل(ت الفناا 
الولتعت والة ةةةةةةةةةةةةةةت ال ة(ي( ال تت حألمف أوال تت حكتر بح حةطسةاته الفنسةي السةةةةةةةةةةةةةةانةةي قل تطميتها إلى ح ةاالت أختت ح(ي ةي وحتنمعي حما بةي 

أيهاحسي وحتوةوني  لة ةت التعنملم سا التجوسي الا(ي ي ط كن ي حمار  (ي(ه وحا(ةي نةمالم ابتتاضةسي حمازيي لةالونا الواسةمص ت ةمريي وتلتنسي
لهار ل( ه حوا بح عناصةتها الفنسي  أ ااءاتها الفعتيي والفنسي الوتفاعني والوسةتفكه لنوتنةح لنتفاعل واالافةا  حةه نةسي احساء واةاره ال(هشةي واالا

اللتح سات التةنت( يط حوا ي(رك  سةةةةهل أجتناءات الفناا نةسي أوهار الفعته والوةنى دوا الن مء لنوفاوسم واالبتتاضةةةةات البسةةةةسطي التح تةتو(ها  
الفناا حتطنباته وتطنةاته الفنسي ضةةةون ح توةه حن خ   اتا ه لنفنما التجوسيط وأ ةةةاره إلى ح(ت أهوسي تأةتت ه ا التطمر الة ةةةتئ  ع ةةةت  

(ي( حن الفنما التةنت( ي االليت   بح تام  آلسات وادوات االت ةةةةا  والتماصةةةةل حن خ   تن  المسةةةةاة  التجوسي   حىد اي طل  إلى أسةةةةتةطاج الة
 وتفاعنها الون(حج بنساي وعنوساي وووسةساي حةها ط نةسي خنل اتا ات بنسي ع ةةةةةةةةةةةةةةتيي ح(ي ي تتةاقل ح  حتطنبات الةالم الوةاصةةةةةةةةةةةةةةتحتوراي نأه(اف

لوكااسي والكحااسي الباث وال ئ توةةةةةةةةون : بح التةتف عنى دور المسةةةةةةةةاة  التجوسي بح ت تاي  بناا حا نة( الا(اةي ط وح(داا الباث نا(ودت ا
وصةةمال والومضةةمعسي : يتو ل بح تموسا المسةةاة  التجوسي بح ت تاي بناا حا نة( الا(اةيط الوكااسي : أورواا والكحااسي : بتته حا نة( الا(اةيط  

سةةةةتةااي وهح عونسي ا إلى تا(ي( الو ةةةةطناات والتح توةةةةون  تةتيفات أصةةةةط حسي لنمسةةةةاة  التجوسي وخت نا قتةتيا أ تاةح لنو ةةةةطنة :
ح  وتفةتل كل حا تشةةةونه المسةةةاة  التجوسي  الااسةةةمج   الشةةةا ةةةي   الفت(يم   العاحتتا   السةةةتنوا والتنفاز  ال ةةةمت وال ةةةمره ططال ت وأا(حا ها 
  التشةةةةةةكتل الفنح عاحي ط نة( حةال تها نوا يتوا ةةةةةةى ح  حمضةةةةةةمعي الت تاي الفنسيطأحا الف ةةةةةةل ال ااح  االطارالن تئت تو ل بح الوباث االو 

  المجمف عنى حلت اتها الفنسي وحا  شةكل تنم  المسةاة  التجوسي كةن ةتاي أسةاسةاي  ةا    مقدمة عن الوسائط  القميةة أثرقائ عى  النن أالنائ 
الةالم ووسةساي وحةتفساي عاحي وبنساي خاصةةةةةةةةةةي   وكسةسي الة(ره عنى التةاحل ح  تن  المسةةةةةةةةةةاة  طط  نةسي خ(حي  بح تة(دت   عنى تنم  أحتسا ات

حمضةةةةةةةمعاتها التح تاتال إلى حنم  سةةةةةةةتيةي  وتطميتها وحوايتها حسةةةةةةةتةل ي علت تسةةةةةةة تل الوةنمحات وأتواي خكاها بح أحا ن أحني علت تن  
ي والفن خاصةةةةةةي ط وحا لها حن دور حهم بح ح ا  التشةةةةةةكتل الفنح لوا نة( الا(اةي   كماها  تةنسات اال هكه االلعتتواسي ل وس  الو االت عاح

ن خ   بنسي حما بي لنماج  وحنلسي ألحتسا ات الو تو ط علت تنلتتها لوتطنبات الة ةةةت ناالقتعارات واللنل الفنح لننتا ات الفنسي واالق(اعسي ح
  سةةةةةةنطنا   دأر الوساااائط  القميةة الت اهاتئائأل أايساااائلة  الناةة ليئ اثد ال دارةوباث ال ااح : الت (ي( والباث والت تيا الوسةةةةةةتوتطططال

الوةةةةمء عنى دورها الوىةت بح ت تت الفن والمجمف عنى حلت ات  (ي(ه وأ  ت أتسةةةةاعاي وصةةةةةماي   حىةتاي بح الو توةات علت تاميل ةةابتها  
وتفوةةةتنها عنى ال وك الفنح واوفاوسوه التةنت( ي ط حوا  كشةةةا لنا سةةةةح الفناا الوةاصةةةت الى سةةةنةي سةةةتيةي الت تت والت(او  أو االسةةةته ك   

ألق(ا  كسةسات  (ي(ه حسةةةةةتا(ةي علت التوسةةةةة  نأسةةةةةت    كل حاهم ح ني أو حسةةةةةتهن  تأ ت(اي عنى اكعته االسةةةةةته  سي لعل حا بح الم مدط  
السةةةةةسوا تاملها إلى سةةةةةوي ةةافسي عنى اام حتكاي(  سات الةتض الب ةةةةةتئطوا(ورت ينةكي عنى الفن لس ةةةةةبة حتكي عالوسي تتفنن وتتن ط ن وال

ةةابي ع ةةةت التماصةةةل ووهمر بنما الواد يط ح  المجمف عنى   ناأل ةةةساء اهتواحها  وةةةاهح علت عتض ال ةةةمر واالصةةةمات والعنوات وال ئ
وسات  (ي(ه تتتب  نالااسةةةةةةةةةمج واالاتتات  طط  كفن المسةةةةةةةةةاة  التجوسي والوتة(ده   والوسةةةةةةةةةتةتني طات التةنسات التجوسي الا(ي ي والوتتبطي نُوسةةةةةةةةةد
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ده دوٍراي نالمسةةةةاة  االع حاتسي   حتل ه حن الماج  االبتتاضةةةةح واجةاي حمسمساي  وكنها التماصةةةةل والنةاء حن خ لهط لةل  المسةةةةاة  التجوسي والوتة(
مره علت تامالتها ق(ءاي حن الاسةةةح الى ال حةةم   لتٍتاي بح إح(اث تامالت  ةةةكنسي بح ال ةةةمره عنى حسةةةاج الووةةةوما   السةةةسوا تنم  ال ةةة

والتح تةول عنى التمةتل الكحكااح وحلاطبي الفةل   حن خ   إعاده  تشةةةةةكتل الماج  عنى وبل حلت اته الشةةةةةكنسي وا ةةةةةمره  (ي(ه قماسةةةةةطي 
طتادم  الفن الى  1حنها : النتاةج توةةةةون    الت عا فسه تةنساي وتتكتلساي ط وصةةةةمالي إلى الف ةةةةل ال الث : النتاةج واالسةةةةتنتا ات : ا كت نةوةةةةاي 

تال  بةل تةنح حفتمد عنى الواتول وال حتمج  ط حن خ   ارتباطه نالتعنملم سا التجوسي ووساةطها الوتة(ده   التح ااةكس  بح تأةتتها عنى ا
آلسي حومرها إلى حنطةي  (ي(ه كةةةةةةةةةة لمحي بنسي  الفناا وتةنساته وآلسي إوهارها   كالنمحي الفنسيت   بح تعمينها الشكنح وحووماها   قل تامل 

 ها العتتواسيت ح هكه نالي حاسمج   ول ي خطاج ُأختت ح  الوتنةح لتعما حمضمعاي له أددت ق(ورها إلى بتة آباك واسةي   أحاي الوتنةح إلدرا
الفن الوةةةةةةةةةةةمةح     –فمجي ودح ها لتةنسي النمحسا ارت ط ا م الفناا ت تاته الفنسي وبةاي لتفةتَّنِه لبةض المسةةةةةةةةةةةاة  الوت2وت تتت او  أاتا ه لها ط

الةاةوي عنى التةلتت الوةةةةةةمةح الوتناأم ح  أسةةةةةةاسةةةةةةسات الون ك الفنح   لنشةةةةةةكل والنما والاتكي بح بوةةةةةةاء ح نم نةسي تاةتل البة(ين ال الث 
  الل(ا  الب ةتئ الوتاةل قماسةطي والتان  الوفةمدين عنى سةطة  ةا ةات حسةطايط علت تام  أ ةكاله الوسةطاي إلى ة ةسي اإلنةاد حن خ 

طعكزالتة(د التةنح   والسات أوهارت التجوسي حن أةتاء الةونسي اإلق(اعسي بح 1الوةةةمء والنما والاتكيطتط أحا االسةةةتنتا ات ا كت البةض حنها : 
ن خنل اله ااي بح االا از والتح تفتة اللنل واالقتعارات الفنسي الوةاصةةةةةةةةةةةته   السةةةةةةةةةةةسوا تةنسات الوةال ي اإللسي لنوةنمحي   إط تةكز ق(ورها ح

التجوسي لمح(ه المسةةةةةةةةةاة  الوتة(ده  لتامينها إلى    عنى أحتواالت الح(ود لهاط وه ا حا   ةنها ل ي الة ةةةةةةةةةت علت التةاحل ح  تن  الون محات
ه نالتألسا والت ةةةمر وال ةةة(بي  اام طسةةةةى الفناا اام أ  اد قنى  (ي(ه وحةلته لنةالم حن خ   ت تاته الفنسي   وتو تل ال بعت 2بنما رجوسي 

كل دورا حهواي بح خنل ر يي  (ي(ه لنفناا تلتنا عن ر يته السةةةةةةةةانةي   التحكيي بح التةلتت ط علت التام  بح قناء ا احه الفنح  ط وال ئ  ةةةةةةةةَّ
ي الوتة(ده والتعنملم سا التجوسي ت ات الةالم أو اللتئي الواسطي نه   حن خ   إرتباطه ح  أهم التطمرات أو االسةةةةةةةةتعشةةةةةةةةابات بح ح االت الةنم 
 تموسا المسةةةةةةةةةةةةاة  التجوسي بح  الا(ي ي وتة(د ال ةابات األختتطت حتوراي بح الوةتتحات والتمصةةةةةةةةةةةةسات والتح تو ن  بح طكتها : الوةتتحات :

ت ح  الفنما التشةةكتنسيطاسةةتا(اث حناهج تسةةن  الوةةمء عنى أهوسي ودور المسةةاة  التجوسي بح ت تاي الفناا الةتاجح الوةاصةةتتطوالتمصةةسات : 
 الوسئط  القميةة(-القميةة –الوسئط   -الكىيئأل الينتئحةة)اوظةف  ت لت  جاةوي الو ادر الوةتو(ه بح كتاني الباثط

Abstract 
A study in (the employment of digital media in the experience of a postmodern artist) (analytical study) 
that included three chapters, the first methodological chapter: it included the research problem and 
highlighted its importance Shedding light on the rapid transformations that art in general and artistic 
formation undergoes, especially for postmodernism, through the era of contemporary technology, which 
in turn led to opening wide and new horizons for those contemporary artistic trends and methods in 
modern artistic production based on digital media that directly affected them , In particular, it led to the 
generation of many arts of the era of digital communication and its direct and rapid connection with the 
world. Which affected positively in meeting the world's social, cultural and economic requirements... 
through the creation of a new discourse language with the world separated from the laws of physical and 
spatio-temporal sensors. This is what made artistic trends and methods turn towards it, to elevate with 
the help of many techniques and mechanisms of digital communication and presentation, integrated with 
the elements of its artistic formations, and to transform these artistic experiences into products bearing 
the intellectual and performance aspect that are open to open interpretations and reconciled with the 
surrounding world.By breaking down barriers between public art formations. The various arts meet each 
other in art and life. And we came out with questions about the problem: What is the role of these digital 
media, technically and functionally, in the experience of the post-modern artist? What is its impact on 
postmodern art? What is the extent of its achievement or achievement in the products of the modernist 
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artist? And what are the techniques and mechanisms of its manifestation that the artist has adopted in 
achieving his digital artistic output? ? This directs the importance of research in its subject, as it witnesses 
a broad and non-specific opening, with the modernist artist in an innovative artistic creation and a new 
era that is unfamiliar or not repeated in its previous artistic data and its development into a modern and 
contemporary. Diverse fields keep pace with the era of modern digital technology. As a new and updated 
dialogue language with virtual worlds parallel to our concrete world, it is conceptual and brief, and includes 
in its artistic elements its interactive and provocative intellectual and artistic inspiration so that the recipient 
interacts with it This facilitates the artist's acquisitions in order to show the idea and meaning without 
resorting to the simple concepts and assumptions adopted by traditional software. Thus, the artist realizes 
his artistic requirements and aspirations within his community through his production of digital arts. He 
pointed out the importance of the impact of this modern development (the age of the machine), in 
transforming the mechanisms and tools of communication and communication through these digital media, 
which leads to the polarization of many traditional arts and their integrated artistic, scientific and functional 
interaction with them. In order to create modern modern artistic productions that meet the requirements 
of the contemporary world. Through the objectives of the research, which included: To identify the role of 
digital media in the experience of the postmodern artist. We defined the research with its spatial, temporal 
and objective limits: it is represented in the use of digital media in the experience of the postmodern artist. 
Spatial: Europe and temporality: the postmodern period. In order to define the terms, which included 
idiomatic definitions of digital media, and we came up with a procedural definition of the term: it is the 
process of using and activating all that is included in digital media (computer, screen, video, camera, 
cinema and television, sound and image..etc) and its integration with the artistic formation in general. 
After processing it in line with the theme of the technical experience. The second chapter (theoretical 
framework) represented in the first topic: an introduction to digital media and its impact on art and the 
artist, standing on its artistic output and what constitutes the diversity of digital media as a basic element 
that stands in its plurality, on the diversity of the world’s functional and cognitive needs in general and 
artistic in particular, and how to be able to deal with Those media.., in order to serve their topics that 
need quick solutions, develop and protect them in the future by recording information and completing its 
storage in safe places through these electronic devices for all fields in general and art in particular. And 
their important role in the field of post-modern art formation, as they are artistic techniques that keep 
pace with reality and meet the needs of society. By meeting the requirements of the age with innovations 
and artistic creation of artistic and creative productions through innovation, research and continuous 
experimentationThe second topic: The role of digital media in postmodern artistic trends and methods, we 
shed light on its influential role in changing art, identifying new, more extensive and difficult outputs, and 
influencing societies by transforming their culture into a rapidly changingcommodity or circulation. 
Consumption, give preference to taste. Technical and traditional concepts. Which reveals to us the 
contemporary artist's quest to invent new innovative ways by sticking to the exploitation of everything that 
is natural or consumer, and stressing his consumerism of everything in existence. In turn, art is reflected 
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in becoming a global movement that masters and enjoys the aesthetics of visual presentation. In particular, 
her transformation into an increasingly cultural trait by displaying images, sounds, and words is 
proportional to her interest in physical objects. Standing on the culture of the era of communication And 
the emergence of arts with modern digital technologies associated with new names related to the computer 
and the Internet.. as the art of digital and multimedia, and using media, taking virtual reality into a real 
reality through which it can communicate and meet. Digital and multimedia played a major role in bringing 
about formal transformations in the image at the expense of the content, especially the diversity of the 
image through its transformations from the sensual to the absurd, which works on spatio-temporal 
documentation and addressing the verb By reshaping reality according to its formal outputs and in a new 
way by technically and synthetically manipulating it. Coming to the third chapter: Results and conclusions: 
We mention some of them: The results included 1. The transformation of art into a technical act that is 
open to the possible and the unexpected, through its association with digital technology and its multimedia, 
which was reflected in its impact on the artist's production, techniques and the mechanism of their 
manifestation (such as painting), In its formal composition and content, the mechanism of its presence 
has turned into a new area such as (electronic art board) equipped with a computer machine, and another 
speech language with the recipient to be his subject, which in turn opened wide horizons for the recipient 
to realize it and change the pattern of his production of it. Technical according to its activation media and 
its integration with Lumiarte technology - light art, based on light expression in harmony with the 
fundamentals of artistic achievement, in terms of form, color and movement in a dark space in order to 
achieve the missing third and fourth dimensions on the surface of flat screens. By transforming its flat 
shapes into three-dimensionality through optical illusions realized with light, color and movement.). As for 
the conclusions, we mention some of them ; 1. Technical pluralism and the mechanisms of its digital 
manifestation have enriched the creative process in creation and contemporary artistic innovations, 
especially the techniques of automated information processing, which in turn enhance the creation of 
hybridity in achievement, which opens up to limitless possibilities. This is what makes it the language of 
the age by dealing with these systems digital multimedia unit to convert it into digital art 2. The artist 
seeks to find new and expressive structures for the world through his artistic experience, and to represent 
the non-idea by composition, perception and chance towards symbolism in expression. Through a shift 
in the construction of his technical system. Which constituted an important role in creating a new vision 
for the artist that differs from his previous vision, towards the world or the surrounding environment, 
through its association with the most important developments or explorations in the fields of multiple 
sciences, modern digital technology and the multiplicity of other cultures. Suggestions: (Using digital 
media in the experience of the contemporary Iraqi artist). Recommendations: Introducing curricula that 
highlight the importance and role of digital media in the plastic arts.) With a list of approved sources in 
writing the research .                                                                 

 1توظيف الوسائط الرقمية يف جتربة فنان ما بعد احلداثة
 الفصل األول
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 ـ مشكلة البحث وأهميته 
أا التامالت السةتيةي   والتح خاضةها الفن عاحي والتشةكتل الفنح خاصةي لوا نة( الا(اةي علت ح ا  ع ةت التعنملم سا الوةاصةته   أدت إلى  

تت ة أباك واسةةةةةي و (ي(ه لتن  االت اهات واألسةةةةالتا الفنسي الوةاصةةةةته بح النتا ات الفنسي الا(ي ي والةاةوي عنى المسةةةةاة  التجوسي والتح أةبت
نشةةةكل حبا ةةةت بتها   السةةةسوا أدت إلى تمال( الة(ي( حن بنما ع ةةةت التماصةةةل التجوح وارتباطها الوبا ةةةت والسةةةتي  ح  الةالم ط ق(ءاي حن بنما  

داء والفن الوفاوسوح طط  وصةةةمالي إلى الفنما التجوسي علت تناأم وأا(حال أسةةةي وحةطسات الفنما االسةةةاص ح  حةطسات التعنملم سا الا(ي ي  األ
التجوسي خاصةةةةةةةةي  حوا أةتت ن ةةةةةةةةمره أ  اقسي بح تنلسي حتطنبات الةالم اال تواعسي وال ةافسي واالجت ةةةةةةةةاد ي ططال ط حن خ   خنل ل ي خطاج 

لةالم حنف ةةةني حن جمااتن الواسةةةمسةةةات الواد ي الكحكااسي ط علت واج  أبتتاضةةةح تلتنح أ ااةح حنسةةة م ط ه ا حا  ةل االت اهات  (ي(ه ح  ا
الفنسي  واألسةالتا الفنسي تت ه اامت   لتتتةح ناالسةتةااي لنة(ي( حن تةنسات والسات التماصةل واالوهار التجوسي   الون(ح ي ح  عناصةت تعميناتها

سةةةةةةةةةةةةةةتلة(اي اللتاح سةات التجوسةي بح اإلاتةال والتملسا الفنح طلتتام  تنة  الت ةارج الفنسةي لنتةا ةات تاوةل ال ةااةا الفعتئ واالداةح    حن خ   ا
 الةاقل لنتأوي ت الوفتمحي والوت ةةةالاي ح  الةالم الواس  ط حن خ   كسةةةت الاما ك قتن التشةةةكت ت الفنسي عاحيط وتةاقل حلتنا الفنما ح 

وه ا حا يمَ ه ألهوسي الباث بح حمضةمعته   والتح تةول عنى بتة الو االت الماسةةي وال تت حا(ده نطتد حةتن     الاساهطنةوةها بح الفن و 
لة(ت الفنةاا الاة(اةمئ بح اللنل الفنح الولتعت والة ةةةةةةةةةةةةةةت ال ة(ية( ال تت حةألمف أوال تت حكتر بح حةطسةاتةه الفنسةي السةةةةةةةةةةةةةةانةةي قةل تطميتهةا إلى  

 ي حما بي لة ت ح االت أختت ح(ي ي وحتنمع
التعنملم سا التجوسي الا(ي ي ط كن ي حمار  (ي(ه وحا(ةي نةمالم ابتتاضسي حمازيي    2ةةةةةةةةاوظةف الوسئط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ اثد ال دارةاا

سةةةةتفكه لنوتنةح لنتفاعل  لةالونا الواسةةةةمص ت ةةةةمريي وتلتنسي أيهاحسي   وحتوةةةةوني بح عناصةةةةتها الفنسي  أ ااءاتها الفعتيي والفنسي الوتفاعني والو
م واالافةةا  حةةه نةسةي احسةاء واةةاره الة(هشةةةةةةةةةةةةةةي واالالهةار لة( ةه ط حوةا  سةةةةةةةةةةةةةةهةل أجتنةاءات الفنةاا نةسةي أوهةار الفعته والوةنى دوا الن مء لنوفةاوس

ن خ   اتا ه لنفنما  واالبتتاضةةةةات البسةةةةسطي التح تةتو(ها اللتح سات التةنت( يط حوا ي(رك الفناا حتطنباته وتطنةاته الفنسي ضةةةةون ح توةه ح
التجوسيط وأ ةةةةةةاره إلى ح(ت أهوسي تأةتت ه ا التطمر الة ةةةةةةتئ  ع ةةةةةةت االليت   بح تام  آلسات وادوات االت ةةةةةةا  والتماصةةةةةةل حن خ   تن  

ي خنل اتا ات بنسي المسةةةاة  التجوسي   حىد اي طل  إلى أسةةةتةطاج الة(ي( حن الفنما التةنت( ي وتفاعنها الون(حج بنساي وعنوساي وووسةساي حةها ط نةس
 ع تيي ح(ي ي تتةاقل ح  حتطنبات الةالم الوةاصت ل ا التل نة(ه تسا الت لنوشكني: 

 طحا دور تن  المساة  التجوسي بنساي وووسةساي بح ت تاي بناا حا نة( الا(ةي ل وحاأةتها عنى بنما حا نة( الا(اةيل1
ل وحةا هح تةنسةات والسةات أوهةارهةا التح أعتوة(هةا الفنةاا بح أا ةاز اتةا ةه الفنح  طحةا حة(ت أا ةازهةا أو تاةةهةا بح اتةا ةات الفنةاا الاة(اةمئ  2

 التجوح ل
 : التةتف عنى دور المساة  التجوسي بح ت تاي بناا حا نة( الا(اةيط   هدف البحث
 : حدود البحث 

 يتو ل بح تموسا المساة  التجوسي بح ت تاي بناا حا نة( الا(اةيط  الومضمعسي :  ط1
 الوكااسي : أورواا   ط2

 3ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوظةف الوسئط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ اثد ال دارةا
 الكحااسي : بتته حا نة( الا(اةيط ط3

 :  ـ حتديد املصطلحات
 عتف السسةةةةةةةةةةةةةةمعحت التموسا حن الموسفةةةي وتةنح حةةةا  ةتن بح التمي حن عوةةةل أو طةةةةاي أو أتت طلةةة ط   (:Employing. التوظةف )   ط1

 ت106 السسمعح، لميي حةنمف ص1
 تط7 سكمت، رو قتت  ت ي  ص2وهح الفاة(ه الوةتني التح  اةةها الشحء ط  الوظةنةعتبه سكمت حن  :  التوظةف ط2
 (A. S. Hornby. ox ford . p.266)3ثمئ )مئموس اكسنورد( الثقاله ايثا  اإلالئدة من ثأ ثيتئد الئطدة شتء مئ.  .3
 .Elias a. Elias& ed 4 "نك ا" اسةتةول لننف  أو حم  لننف ط  : وهح عونسي االاتفا  نالشةحء أو تاميني لنونفةيط ااتفا ، ااتفالتوظةف  - ط4

Elias p. 768ت 
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: "وهح المسةةاة  الوشةةفته قتنسةةسةات جاقني لنةتاءه الساي ط وهح المسةةاةل التح  وكن أاشةةا ها وعتضةةها وتة(ينها واةنها وحف ها الوساائط  القميةة   ط5
  الفت(يم التجوسي وال ةةةةةمر وصةةةةةفاات المياط وجماع( اللسااات وال ةةةةةمت التجوح  عنى اال هكه االلعتتواسي التجوسي التح تشةةةةةول اللتاحج وحةاط

 طتAbraham das,p.27  5" والعتا االلعتتواسي طوهح عكي المساة  الوطلمعي والتةنت( ي أو التناوتيي األختتط
سي كالعولتمتت واال هكه الواوملي    الو(واات وهح التح  طنل عنتها نالمساة  ال (ي(ه ط وهح أستل(اي اال هكه االلعتتواالوسئط  القميةة : " ط6

 والعتا االلعتتواسي والةاج الفت(يمت   التح  ساع(ها االاتتات  بح أاشاء واشت
 4ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ةةةةةةةةةةةةةةةةاوظةف الوسئط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ اثد ال دارةا

هح المساة  الا(ي ي  الواتمت ناالضابي إلى الت ست(ات الواد ي األختت ح ل طا ته الف ش طططويفول نةض الةنواء تةتيا المساة  التجوسي  
(اعح  والتح تةول عنى االاتةا  حن االالت الااسةبي الوو (ه إلى اال هكه التح تةول عنى تاميل االت ةاالت البشةتيي   التتفسه   واالاتال االق

 ط تJohn , Demuyakor ,p95 6ورا  المساة  التجوسي ناالالت والمساة  التفاعنسي السانةيط "
: وهح عونسي اسةةتةااي وتفةتل كل حا تشةةونه المسةةاة  التجوسي  الااسةةمج   الشةةا ةةي   الفت(يم     الوساائط  القميةة  فالتثقيف اإلجقاطت لتوظة

 فنسيط العاحتتا   الستنوا والتنفاز  ال مت وال مره ططال ت وأا(حا هاح  التشكتل الفنح عاحي نة( حةال تها نوا يتوا ى ح  حمضمعي الت تاي ال
 5ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالت اتقبة الائ  مئ اثد ال دارة اوظةف الوسئط  القميةة 

 اإلطار النظري الفصل الثاني
 ة وأثرها على الفن والفنان .املبحث األول : مقدمة عن الوسائط الرقمي

 ة( ع تاا الاالح وهم ع ت التماصل التجوح الستي    السسوا حا  ه(ت الةالم حن تطمر تعننم ح كلتت بح ح ا  تا(يث المساة  التجوسي  
عاحي طالسةسوا خمضةه  وتطميتها   حن أ ل األسةهاي بح حةال ي الة(ي( حن االحتسا ات الموسةسي اإلاسةااسي بح  وس  ح االت الةنمي والفنما  

عسي الة(ي( حن الو االت الوهوي كو ا  عالم االاتتات  ال ئ  ة( الوى ت األو  بح ال مره الوفةني لنمساة  التجوسي و بكات التماصل اال توا
الاساه اال تواعسي واالت ةةةةةةاالت االلعتتواسي   واالختتاعات الةنوسي واالقتعارات اإلق(اعسي   والتح ااةكسةةةةةة  نشةةةةةةكل حبا ةةةةةةت بح تأةتاتها عنى  

اةسات وال ةافسي نشةةكل واسةة    السةةسوا اعتواد الةالم أ و  بح تتب  االخبار واإلع ي ال ةافسي والسةةساسةةسي  واال تواعسي واالجت ةةاد ي علت الفوةة
وي بح تن  الاتكي  الونتشةةةةةةةةةةةةته ططوأتتها ط ل ا أصةةةةةةةةةةةةبا  التةنسات والسات أوهارها والوسةةةةةةةةةةةةتن(ه عنى ال مره التجوسي   الوتطمره بح ركاةكها حه

التعننم سي التجوسي الوةاصةةته والتح تةول عنى   أختكا  الوةنمحات الوا(ده واللاصةةي نشةةحء حا(د ح ل ال ةةمر أو ال ةةمت أو الن ةةمص   
سا ات تطإط  شةكل تنم  المسةاة  التجوسي عن ةتاي أسةاسةاي  ةا بح تة(دت   عنى تنم  أحت3616 وباء حابظ   عل( السة ي  7إلى رحمز ةناةسي ت  

  التنفاز   الةالم ووسةساي وحةتفساي عاحي وبنساي خاصي  وكسةسي الة(ره عنى التةاحل ح  تن  المساة  كةة  الااسمج   الشا ي   الفت(يم   الستنوا   
 العاحتتا ططوأتتها حن المساة  التجوسيط نةسي خ(حي حمضمعاتها التح تاتال إلى حنم  ستيةي  

 6ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوظةف الوسئط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ اثد ال دارة 
ات وأتواي خكاها بح أحا ن أحني علت تن  اال هكه االلعتتواسي ل وس  الو االت عاحي والفن  وتطميتهاوحوايتها حسةةةةتةل ي علت تسةةةة تل الوةنمح

تن خاصةةةي وه ا حاأ ( ألسه  لتلمبتسةةةكحت أاها الا(اةي الفاةةي ج( جادت نالفةل الى ت تتتات ا  اقسي حن خ   التمسةةة  السةةةتي  بح ال توه وتاسةةة
تاد وال ةابات التح تسةةةةةتفت( حبا ةةةةةته حن ه ت االحمر أا تشةةةةةةت نأاهم ج( ت اوزوا الووسةات  حسةةةةةتميات الووسشةةةةةي والتة(ي الطلح ناتث  وكن ل ب

تل ا ا ( أا المسةةاة  التجوسي لها دوراي حهواي بح  148-147 اقم رحوي   احااح ص8الطلسوسي التح اعاج  داةوا تة(ي الاساه عنى االرض طط" 
ت بنسي حما بي لنماج  وحنلسي ألحتسا ات الةالم علت تنلتتها لوتطنبات الة ةةةت ناالقتعارات  ح ا  التشةةةكتل الفنح لوا نة( الا(اةي   كماها  تةنسا

اةي  واللنل الفنح لننتا ات الفنسي واالق(اعسي حن خ   الت (ي( والباث والت تيا الوسةةةةةةةةةتوت طوه ا حاألتوسةةةةةةةةةنات علت حما بي بنااح حا نة( الا(
السةةةةةةةةسوا التح    تف حموفتها قلتاعي الحا(وده حن الة(رات ال حتناوسي بح االا از الفنح التجوحلن مره التجوسي وأا ازت لنفن التجوح نشةةةةةةةةكل حات

ت تتوت  تن  المسةاة  التجوسي لنااسةمج والفمتمأتاف والشةا ةات التجوسي الولتنفي الا مي والةتوض الب ةتيي علت المسةاة  التجوسي كالفت(يمها
تعميناته الشةةةكنسي لةناصةةةتت الفنسي الوتكبي   نةسي حةال تها رجوساي ك ةةةمر بمتمأتافسي ورسةةةمحات  واالب ي ططوأتتها   بح أا(حا ها الوتناأم ح 

(ده رجوسي وتاملها إلى اتا ات حلتعته أق(اعسي والوتو ني نةمالوه االبتتاضةةةةسي اال ااةسي بح حمضةةةةمعاتها الولتنفيطأسةةةةاسةةةةها تن  المسةةةةاة  الوتة
مره التجوسي علت تامالتها ق(ءاي حن الاسةةةح الى ال حةةم  والتح تةول عنى تمةتل الكحاا والوكاا  واناةها ال ةةةمره التجوسيط السةةةسوا تنم  ال ةةة

 وحلاطبي الفةل حن خ   إعاده قناء أو تشكتل الماج  عنى وبل حلت اته الشكنسي وا مره  (ي(ه علت الت عا بح تتكتلها تةنساي   بأصبا  
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 7ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةثد ال دارة اوظةف الوسئط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ ا
السةةةةةةةةسوا بح السةةةةةةةةسطته عنى وعح الوتنةح وتشةةةةةةةةكتنه قل  االا توتن  الة(ره عنى التأةتت والفةل أ  ت حوا توتنعه أئ وسةةةةةةةةتني إت ةةةةةةةةا  أختت  

قةةه الو تةةو  الوةاصت نو تو  االستةتاض والةةةاةةةم بح  والت عا نه أو ايهاحه   حوا  ةل ع تاا  سوى قةة   ع ةةت ال ةةمره والةة ئ أت ا  
الستنوا   حتوراي نشكنها الةاي بح التنفكيما والعولتمتت والةاج الفت(يم  قنةةاء حوارتةةه االا عنى ال مره   قةة(ءاي حةةن  كنهةةا الوتاتك االو  حةةن

بون خ   التة(د التةنح   ت4-3دط عل( الاوت(    ةةةةةةةا ت  ص 9 ع اات والتح عَّ(ت ل ي التماصةةةةةةةل أو األت ةةةةةةةا  حا قتن الو توةات تواال
طتلنل ه ااي تفتة عنى أحتواالت الح(ود لهاط وه ا حا   التجوح بح اللنل واالا از الفنح الوةاصةةةةةةةةةةةةةت واةنح تةنسي الوةال ي اإللسي لنوةنمحي

 صالة  10  ةنها   ل ي الة ت علت أدخا  الون محات التجوسي لمح(ه المساة  التجوسي كالااسمج  نةسي حةال تها وتامينها لفن رجوح طططتط
ي   وتو تل ال بعته نالتألسا والت ةةةمر وال ةة(بي  ت ط سةةةاعساي الفناا اام أ  اد قنى  (ي(ه وحةلته لنةالم حن خ   ت تاته الفنس202رضةةةا  ص

كةل دورا حهوةاي بح خنل ر يةي  ة(ية(ه لنفنةاا تلتنا عن ر يته  اام التحكيةي بح التةلتت ط  لة ا ا ة( إا عةاحةل التام  وا ةاحةه بح الفن   جة(  ةةةةةةةةةةةةةةَّ
عشةةةابات بح ح االت الةنمي الوتة(ده والتعنملم سا السةةةانةي   ت ات الةالم أو اللتئي الواسطي نه   حن خ   إرتباطه ح  أهم التطمرات أو االسةةةت

اأ ةار ألسه  التجوسي الا(ي ي وتة(د ال ةابات االختت بهم ق(ورت يهحء قتئي حنفتاي أحاي الفناا لتلتعت أهم التةنسات واالسةالتا الوتنمعيطط  وه ا ح
مضةةةةةم  كاا ج( دب  بن حانة( الا(اةي الى الن ت بح زوا ا لم  اا ه ا التام  بح قىره الو دطق سةةةةةم ت كا ةةةةةفاي عن تأةتتاته ت ات الفن نوةملته :

 تعن الى ح( جتيا طات قسوي بنسي، وااتةل حن بمقسي الفن الى طبةات وحماضس  ت(اولسي حلهمره نالون ت الشاحل ال ئ  وم االع اات 
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د الت اريي وحا طنل عنسه االدج الوكابئ او الومازئ ال ئ  شةةةةةول كتا الطبةات الشةةةةةةلسي  والعاريكاتتت وعتوض حنت ةةةةةا النتل واب ي هملتم 
نفتوعها الولتنفي والتح تةتض أالبا بح صةةةةاالت الوطارات وتوةةةةم سةةةة سةةةةل التعا والتوحااسةةةةسي والسةةةةتته ال اتسي وال ومض واللسا  الةنوح  

اسةةةاي قل عتبي حىةته بح النتا ات الفنسي الوةاصةةةته لنتعنملم سا الا(ي ي  بال ةابي التجوسي أصةةةبا  أسةةةت5 ص حاو(  سةةةاي   ق سةةةم 11وأتتها"
شةةةةةةةكل وضةةةةةةةتوره تامسةها ل(ت الفناا وأعتوادت تةنساتها   نةسي التماصةةةةةةةل والتةلتت ح  الةالم ط وه ا ينةكي أ  اقساي بح تطمر واافتاد الولتني ن

ح   وس  الطتوحات الومضةمعسي ط حوا  سةهل أجتناءات الفناا نةسي أوهار واسة  اام الة(ره عنى اللنل واالقتعار الفنح والتةاحل نشةكل وا  
فنسي الفعته والوةنى دوا الن مء لنوفاوسم واالبتتاضةةةةةةةةةةةةةات البسةةةةةةةةةةةةةسطي التح تةتو(ها اللتح سات التةنت( يط حوا ي(رك الفناا حتطنباته وتطنةاته ال

ته الفنسي التشكتنسي الة تيي والوتطمره   وهح االداه الوناسبي ل  سا   ضون ح توةه حن خ   اتا ه لنفنما التجوسي والتح ع(ت   أح(ت أدوا
ال (ي(ه التح أعتادت عنى حةتنسات التةنسي ن وس  تل ةة ةةاتهاطط  بنعل ع ةةت أدواته وحل(عسه طط  بنم  ة( هناك حةايتت و ةةتول تةت( الةول  

(ه كالتح و (ااها ل(ت الفناا "أاسةةةتملسشةةةن" ال ئ  وةةةم  وس  حلنفات الفنح الا دوره الاساه أختنف  وتة(دت التسةةةوسات وأدوات التةلتت ال (ي
 أح ( عل( السةةةةةة ي   عت( تط إط أ تاز الفناا ح(ود لمحته والمااه وبت ةةةةةةاته وتةنساته  12الطلسةي طط  إط نات كل  ةةةةةةحء حباحاي ل سةةةةةةتل(اي ت ط

ته والساته الوتنمعي بح التةلتت واالداء الفنح   والتح بتا  أباك  التةنت( ي   نة( طل  ال ةةةةةةةةةةةةةتد المسةةةةةةةةةةةةةاةطح الوتنم  بح تةنساته التجوسي   وأدوا
سةح  الت يي ل( ه بنساي ت ات الباث والت تيا الوسةتوتط بح اللنل الفنح الا(اةمئ الونفن  حن ال اق  اام الوتام  والوتاتك وحن الوفهمي الا

 اام الطتد الوفاوسوح الفعتئ ال (ي( لنفنط كال ئ 
 9ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيةة الت اتقبة الائ  مئ اثد ال دارة اوظةف الوسئط  القم 

التأةتئ أو التفاعنح   الفنما االداةسي ططوأتتهات   التح سةةةةاهو  بح أسةةةةناد    ألتوسةةةةنات بح تةنسات والسات االوهار لنفنما  الفت(يم ارت   والفن
 الفناا اام أوهار وكشةةا حتطنباته الفنسي وأاةاش حلتنته وأدرا ه ال هنح اام العشةةا واالقتعارات ال (ي(ه بح بنهم ط علت الباث والت تيا

نةحط إا عونسي صةةناعي الفنما عاحي والتجوسي خاصةةي   لوا نة( الا(اةي ج(  لنوماد واالداءات  الولتنفي اام أدهاش وأح(اث ال ةة(حي ل(ت الوت
أرتعكت عنى حلت ات الفناا الوا(ةي او ال (ي(ه   حن خ   طهنتته اللال ةةي بح إاتال صةةمرته الفنسي الوتلتني قناءي عنى أسةةي بنسي  (ي(ه 

ل ر يي  (ي(ه لنماج  علت را  الفن نالاساه   سةةةةةاعساي اام تو تل الفعته ووسةةةةةاةل وتةنسات حتنمعي ح(ي ي طات ارتبال نال مره التجوسي   نةسي خن
 هة(ف بةنح له وتةة( وهةا عنى الون ك الفنح طط   اع ي حن الون ك وسةةةةةةةةةةةةةةتنةي لتت وةي بعتته تنة    واالتةالح أصةةةةةةةةةةةةةةبة الون ك الفنح طو حةنى 

أ  ةاله الى طات الفناا " بالفن ل ي خاصةي ل ت ةا   ة ة(ها   وحفهمي   قماسةطي الفعته الوىةته واشةكل  بةا  عنى الوتنةح والتح تةول عنى
بي  الفناا لولاطبي الوتنةح والتأةتت نه طط  بالفن بوةةة  عن كماه وسةةةتني حن وسةةةاةل االت ةةةا  الةاحي    ة( طتيةي ل خبار واةل وتتا م الوةت 

بةالونا االا أصبة حةت(اي بح ةمرته التجوسي   ت  136 ص  حاح( ستح    13 علت أ سا  ع(ي(ه وحتتالسي طط  وأداه ووستني لفهم ال ات والةالم ط"
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اام اإلاتال ال ةةةمرئ   حتى أصةةةبة عالونا ينطل نالتماصةةةنسي علت تن  ال(الالت والتحمز التح حمل  الةالم الماج  إلى  ةةةا ةةةات رجوسي كلتته  
ت ح  حن محةات الةةالم التحكيةي التح قة(أت تتام  بتهةا لنتماصةةةةةةةةةةةةةةل والتةةاقةل اال توةاعح وال ةةابح   كنو  ح وةل حن الة جةات قتن التنةح والت  

   ل حاهم حتةح إلى حاده لنتفعتت ط بال ةةمره التجوسي   الاةنح قها الشةةكل الواسةةمص بح عالونا ال اهت   وال النمحي أو الونامتي   بة( حن
 السنوا والوستد ق(الي عنها وال 
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لوتنفكه جة( حنة  حانهةا الةي الت ةةةةةةةةةةةةةةميت ال ةةةةةةةةةةةةةةمره الفمتمأتافسةي التةنتة( ةي والونتةطةي بح بتنم طط  حاتف ةايقهةا كمةسةةي أو حة(ث عةاةنح   بةالعةاحتتا ا

الوةةةمةح والتاديم ك ةةةمره صةةةمتسي قل اةنح قها ال ةةةمره الوتةسي الول مةي   عن طتيل التنفكه والااسةةةمج والوتسةةةني عن طتيل الفوةةةاةسات طط   
جني ل ح(اث الةالوسي  وج  أعتوادها التمي كماسةةةةطي أسةةةةاسةةةةسي ل ت ةةةةا  قتن اإلاسةةةةاا وافسةةةةه والةالم األخت طوكن اي رحكئ و ةةةةا ةةةةي ق  سي اا

ت ط والتح أحت(ت الى أداه أوهار رجوسي حةاصته وهح الشا ي  Antonio Damasio ,1999ط 14وحاتكي لنةةم  وحافكه لنهوم والفوم  تط
ف الةالم  التجوسي   التح تة( أح(ت المسةةاة  التجوسي الوهوي والتح عون  عنى  تمدحت( الةالم حن خ لها بأصةةبا   ةةا ةةي ااجني ل ةابات وحةار 

للنمئ    كالتح انتوسةها بح الشةا ةي العلتته لنع اات والونتم ات   بح الشةمار  واالسةماك والشةا ةي ال ة تته الوتو ني نالتنفاز و ةا ةي الهاتا ا
( أداه حن  طوهةة ا حةةا   ةنهةةا تنةةةا دوراي كلتتاي بح ر يةةي الةةةالم نون ةةار حلتنا   بهح تةوةةل عنى اةةةل ال ةةةابةةات والفنما علت االةتت   قةةل تةةة

اي بح  أألدوات الوةتو( عنتها والتح تسةةةةةةةةةهم بح االاتال الوةاصةةةةةةةةةت واالتالح أاةكي تأةتتها عنى  مااا الاساه كالفنما والةواره   لها دوراي كلتت 
تنمعي طط   أقهار و ةةةة( الوتنةح ألتها حن خ   تفاعنه واةاره أافةاالته ال اتسي ت اهها  لوا تةتضةةةةُه حن صةةةةمر أو أح(اث أو حشةةةةاه( صةةةةمريي ح

 عن  واالتالح دخمله بح عالم أيهاحح طهنح ال ئ يُّنسةسه و مد الشةا ةي أحاحِه بتةطسه ُحتةي هاةني بح التفتل واالتالح  توةنتنه وخ(اعِهط بوة 
اا  حا تاونه تن  الشةةةةا ةةةةات حن  مااا  والسي وووسةسي   تو ل فسوا تةتضةةةةُه حن حشةةةةاه( صةةةةمريي حتاتكي ةتيي ناالضةةةةماء التح تونىء الوك
اضساي نالاساه عنى ح(ار التمي   واشكل حستوتط وه ا حا أدت الى أا تعةةةةةةةةةةةةةما تن  التةنسات التجوسي واتا اتها الفنسي حوتكه   طات طانةاي أستةت 

 أداةساي   أ تك  الوتنةح حةها كوشارك بةا  أو  كء حن تن  الت تاي والتح تاول سنطي التأةتت فسه 
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والةول عنى كسةةةةت تمجةاته واالتالح خ(اعه حن خ   تفاعنه ح  تن  الت تاي فبأسةةةةتل(اي االلي كمسةةةةتني تةلتتيي بح الفن   يكيل  و  نِه لها   
(ه  حفهمي النمحي الوسطاي وال (ار ووساةل الت ميت التةنت( ي احاي حومرها لتتم ه الفن   اام اوطتن بح التةلتت تتا  قتنهوا " حنه سي واح

الولتح ي وال ةةةةةةةمره الوتل(لي حتكساي   وهاتاا المسةةةةةةةتنتاا تةمداا كوا  ةم  همبسةةةةةةةتاتت : الى االطتاف الا(ود ي لنفن   الى ح(ود  هوا : اللنسي 
إط إا التام  الوسةةةةةةةةتوت بح سةةةةةةةةساك الفن   ح  التطمر التةنح والتعنملم ح والةنوح  ةل   ط  ت364 دط أحهك حاومد  ص15حالم  ة( بناي طط" 

اي   إلا از وأوهار أهم الت ارج الفنسي والتح ين أ التها الفناا نوا  وتنعه حن حهارات حتة(ده وحكتسةةةةةبي وطهنسي حفتمحي حن االلي ح ةةةةة(راي حهو
ه ا حا  ةل الةالم الوةاصةةت قتحتدِه تةنح وا ةةتئ ورجوح   بهح ل ي ات ةةاله الوةاصةةته حا قتن الشةةةمج والتح اعتو(تها كمسةةتني لنتماصةةل   

حن خ لها خارل حا(ود ي الةتن السةةةةةةةةةةةةةسوا ر يي حا يتاد لنا ر يته أو الن ت ألسه ط وه ا حا  ةل الفناا بح طلسةته وأالالت ن ةةةةةةةةةةةةةتيي ُيند ت  
لتجوسي   سةةةةى اام أب ت الةتمد التح كاا  ُتةدت(تن عن الت جة  نالوفاوسم الوةاصةةةته وال (ي(ه والتح ت ةنه طو ع جي وةسةي ح  عالم المسةةةاة  ا

سأ لت يي  (ي(ه حن خ   آلسات ال ةةةةناعي ال ةافسي الواةةي لنوتةي والتتفسه وعلت وسةةةةاةل االت ةةةةا   واالت ةةةةا  الوةاصةةةةتط حو ا  ةل الةالم حهُّ
الفعتئ الوتة(ده   والتح حةة  التماصةةةةةل حاقتن الو توةات وع جاتها ال ةافسي   وأل اء الا(ود فسوا قتنها والتح جادتها اام التطمر بح المعح  

وال ئ جاد الى وهمر الع تت حن الفنما الوةاصةةةةةةته والتح تاول أح(ث التةنسات التجوسي والمسةةةةةةاة  الا(ي ي الةادره   ال طططحواال تواعح وال ةاب
الااسةةةمج واالاتتات  نفن السةةةسوا تن  الفنما الوتتبطي نالااسةةةمج واالاتتات  ق(ءاي  عنى اللطاج والتماصةةةل ح  الوتنةح والة(ره عنى أ ت انه

 وصمالي إلى بن المساة  تط ن(سح الوتعتر والتنسواتس  والتفاعنحالنو  الهو الاساقح 
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 املبحث الثاني : دور الوسائط الرقمية يف االجتاهات واألساليب الفنية ملا بعد احلداثة
 ةةةةةةةةةةةةةةكنة  التامالت التح طتأت عنى االت ةاهةات الفنسةي حةا نةة( الاة(اةةي   خطمه حتةة(حةي اام االاة(حةال ح  تةنسةات  ة(ية(ه طات ارتبةال عوتل    

فنح بح تعمينه الةاي الى قناء  ةكنح حكدول وحتناأم حاقتن تتكتباته الشةكنسي لو ومعي حن اال ةساء نالمسةاة  التجوسي   السةسوا تام  الون ك ال
نةي حن جلل االاسةةةةاا طط  واتتحتنها الى داخل الت تاي الفنسي ح  تةنسات ع ةةةةتيي االلي وااللعتتواساتت  ووف   الوةتبسةةةةي حن الطلسةي والو ةةةةُّ
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(ةي  بنما رجوسي حتنمعيت   ع(ت كأداه التماصةةةةةةةل واالت ةةةةةةةا  الوبا ةةةةةةةت ح  ةةابات الو توةات لوةال تها وأرتةاةها إلى اتا ات ع ةةةةةةةتيي حا
ا قناٍء الولتنفي والتح تتوا ةةةةةةى ح  تة(ي ال مره التجوسي التح كسةةةةةةا  الةالم نأ قتعاراتها   إط ا ( أا تن  الت ارج الفنسي ج( ارتبط  بح اا ازه

لوةاده وااللةي حن تةة(د واخت ف بح الطتوحةات الفعتيةي ال ة(ية(ه   والتنم  التةنح والت تيلح عنى وسةأتهةا أو صةةةةةةةةةةةةةةس تهةا الاة(ي ةي   نوةا تطتحةه ا
  ال ئ يتبةه الفناا بح االا از الفنح بوةةةةةةةةةةةة  عوا تة(حه الو ةةةةةةةةةةةةادبي   أط " أتاد التة(د بح تم هات حا نة( الا(اةي لنفنااتن حها وي الطان 

ووارسةةةةةةةي الفنسي   وتمسةةةةةةةس  النطاك اإلاتا ح لنفن وتطميت النهج الشةةةةةةةاحل بح اسةةةةةةةتل(اي ال ةابي  التاة( الوكعمي لنكعي الا(اةي   واعاده تم سه ال
تط بون خ   ولمل ع ةةةةةةةةةت حا نة( الا(اةي   أعنن  عن ةماراته بح ح ا  الوةنمحاتسي 138 سةةةةةةةةةسم   سةةةةةةةةةتتمارت  ص16وحمضةةةةةةةةةمعاتها طط" 

فن عنى وبل حلت ات  (ي(ه وأ  ت أتسةةةةةةةةةةاعاي وصةةةةةةةةةةةماي   حىةتاي بح  واالت ةةةةةةةةةةاالت الوتة(ده ل لي والااسةةةةةةةةةةمج طط   والتح أدت الى ت تت ال
الو توةات علت تاميل ةةابتها الى سةةةةةةنةي سةةةةةةتيةي الت تت والت(او  أو االسةةةةةةته ك   وتفوةةةةةةتنها عنى ال وك الفنح واوفاوسوه التةنت( ي ط حوا 

   كل  كشا لنا سةح الفناا الوةاصت ألق(ا  كسةسات  (ي(ه حستا(ةي علت التوس  نأست  
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سةةةةةةةته  سي لعل حا بح الم مدط وا(ورت ينةكي عنى الفن لس ةةةةةةةبة حتكي عالوسي تتفنن وتتن ط حاهم ح ني أو حسةةةةةةةتهن  تأ ت(اي عنى اكعته اال
  وةةةةةاهح السةةةةةسوا تاملها إلى سةةةةةوي ةةافسي عنى اام حتكاي( علت عتض ال ةةةةةمر واالصةةةةةمات والعنوات وال ئ ن والسات الةتض الب ةةةةةتئط

بالاتكي الفنسي الوتتبطي نالتعنملم سا التجوسي والمسةةةةةةةاة  الوتة(ده األختت   كاا لها دوٍركلتٍت بح إح(اث تامالت   .الواد ي ناأل ةةةةةةةساء اهتواحها
علتتامالتها ق(ءاي حن الاسح الى ال حةةم  والتح تةول عنى تمةتل الكحاا   ااوع الصورة كنسي بح ال مره عنى حساج الوووما   السسوا  

خ   إعاده قناء أو تشةةةكتل الماج  عنى وبل حلت اته الشةةةكنسي وا ةةةمره  (ي(ه علت الت عا بح تتكتلها تةنساي    والوكاا وحلاطبي الفةل   حن
اا هة ا التام  بح قىره الومضةةةةةةةةةةةةةةم  كةاا جة( دب  بن حةانةة( الاة(اةةي الى الن ت بح زوا ةا لم تعن الى حة( جتيةا طات قسوةي بنسةي، وااتةةل حن  "  

ولسي حلهمره نالون ت الشةةةاحل ال ئ  وةةةم االع اات والعاريكاتتت وعتوض حنت ةةةا النتل واب ي هملتمد بمقسي الفن الى طبةات وحماضةةةس  ت(ا
الت اريي وحا طنل عنسه االدج الوكابئ او الومازئ ال ئ  شةةةةةةةول كتا الطبةات الشةةةةةةةةلسي نفتوعها الولتنفي والتح تةتض أالبا بح صةةةةةةةاالت 

 تط5حاو(  ساي   ق سم  ص 17ال اتسي وال ومض واللسا  الةنوح وأتتها"  الوطارات وتوم س سل التعا والتوحااسسي والستته
وسةةةةتني أت ةةةةا  حبا ةةةةت وحىةت حبا ةةةةت عنى وعح الوتنةح   والت عا فسه بح ع ةةةةتاا الوتتب  نوسةةةةوى ع ةةةةت ال ةةةةمره     أط تة( ال ةةةةمره   

سا التجوسي الا(ي يط حن خ   تنم  ا ةةةةةةكالها حن ال اق  وتماصةةةةةةل ح توةاتها ةةافساي وحوةةةةةةارياي بح قناءها وتة(حها وحما لتها لة ةةةةةةت التعنملم 
سةتني وتةنسي  اام الوتاتك كالتح ا (ها ق(ءاي نالسةتنوا والتنفاز والعمحلتمتت والوماايل والةاج الفت(يم وصةمالي ل ع اات   والتح أةلت  التتها كم 

  م ساي طع تيي حتة(حي بح التماصل والتةاقل قتن ةةابات الو توةات الوتة(حي تعنمل
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نةُه عَّلتها حن اا ازات تُّنلح وتُّةلت عن ر باتنا    بسةةةةةةنطتها الوامريي بح الةالم الوةاصةةةةةةت   تنب  أو ُتسةةةةةةَتود( حن خ   ُه أو حا ا ةةةةةةد حا ادنت د
ائليىصاااااقئأل اهشاااااعئرية أالدعئطةة لوعو  أالتقأي  بلماسةةةةةةةطتها اتلتل وات ةةةةةةةمر   بهح تة( ح(اراي ألهتواحاتنا ق(ءاي حن ال ةةةةةةةمر الوتو ني 

  ال ةابح واالجت ةةةةةةةادئط وه ا حا يىك( لنا إا عونسي صةةةةةةةناعي الفن لوا نة( طط  السةةةةةةةسوا أرتباطه نالت(او   أالتساااااوين النات أال قئالت أالتتئر  
الا(اةي ج( أرتعكت عنى حلت ات الفناا الوا(ةي او ال (ي(ه   حن خ   طهنتته اللال ةةةةةةةي بح إاتال صةةةةةةةمرته الفنسي الوتلتني   حةتو(اي عنى  

أتت الونةط    قناءي عنى أسةةةةةةةةةي بنسي  (ي(ه ووسةةةةةةةةةاةل وتةنسات حتنمعي  تاترت حن جتمد الاتفسي والتةنت( أوالوألمف بح االا از اام الت تيا 
ن  نةسي خنل ر يي  (ي(ه لنماج  علت را  الفن نالاساه   سةةةةةةةةةةةةاعساي اام تو تل الفعته كه(ف بةنح له وتة( وها عنى الون ك الفنح طط   اع ي ح 

حفهمي   قماسةطي الفعته الوىةته واشةكل  بةا  عنى الوتنةح والتح  الون ك وسةتني لتت وي بعتته تن    واالتالح أصةبة الون ك الفنح طو حةنى و 
تةول عنى أ  ةةةةةةةةةةاله الى طات الفناا  أا  التنم  بح أختال حمضةةةةةةةةةةمعات اتا ات بنما حا نة( الا(اةي   وال ئ   هت ح(ت  حتيي أعتوادها 

ضةها الب ةتيي الوتة(ده والون(ح ي ح  الةناصةت الفنسي عنى أهم المسةاةل والمسةاة  ال (ي(ه أو الوا(ةي   والتح أسةتن(ت عنتها بح أختال عتو 
  واتفةتنها بح عمالم ابتتاضةةةةةةسي    كئلتسااااد أالىاة أال ةاة أال دال أاهداء أال قاة أال ااااوءاألختت   لت ةةةةةةبة  كءاي حتعاح ي لنت تاي الفنسي   

وحا حةةته الن م   الن النةديواني لها ط وصةةةةةمال الى أ ااةسي بح عناصةةةةةتها التشةةةةةكتنسي الوت تته والوت (ده   الوىةته بح   ج الب ةةةةةت واالسةةةةةت 
ُه   وال ةمره الونبة ي حن وسةاةةةةةةةةةةةةةةةةل التماصةل اال تواعح حن    الصاورة القميةةالتجوسي لنوتنةح كمسةتني أت ةا  ح  االخت طط  السةسوا حا ولد(تةةةةةةةةةةةةةةةَ

ةمئ قماسطتها الوتة  نةح وتستةطت عنةى تأةتةتات عنسه   بهةح تاول حن الطاجةي والةةمه الوىةةته   والتةح تاد
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شااائشااائأل أسااائط  أو   نه اام الت ن ل أو ال(خم  الى عالم  (يٍ( حماٍز لةالم الماج  ط وال ئ تو ل بح   حلتنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه وتمجةاته حن خ   دبةه

كشةا ةات الةتض العلتته حنها وال ة تته والتح لها دوٍر حهٍم بح تمحت( حلتنا الو توةات بح ر يي حمح(ه     اهاصائ  أالتوالا  اهجتيئعت
حي التةمح( قتةن أاةاص كااةةما بح حةا حوةى حنةكلتن نةوهم عن نةض نالوسابات واالنةص بح    بة " أا احة( ااةكاسةات حا  تت كاا تنةاحح

وه ا حا  ةكي ج(رتها عنى تفةتل أو  ةةان الوتلتل ال وةح لوا توتنعه حن ج(ره عنى أحت ك ت ط  314هاربح  د فت(   ص 18التماصةةل طط" 
فناا الا(اةمئ وأستوتارت بح بعته الباث واال تشاف علت تموسا كل حاهم ع تئ  أا سةح ال  الةالم وأعاده تتكتبه عنى وبل حا تتأا نه ط

 (ي(   وأاط جه اام الوسةةةاحات الماسةةةةي بح االق(ا  والت (ي( قناءاي عنى اطاك التماصةةةل واالت ةةةا  الوفتمد ح  الفوةةةاءات االاسي الا(ث   
كئهنتقمةديئ , أالن التقاة  , أالنن الينئهةيت , أالوساائط    ةةةتيي الوتنمعيطط   نةسي أةتاةه نالاتكات الا(ي ي  الولتنفي والتنميت ناالبعار الة

الفنح   قتئةي  وهة ا حةا   ةةل  بنما حةا نةة( الاة(اةةي الوتنمعةي بح أختا هةاوالتح تة(بةةه اام التنةاجض ح   مااةا الاة(اةةي السةةةةةةةةةةةةةةانةةي    اليتثاددة
سي حفةني ل وس  المسةةةةةةاة  والتةنسات التجوسي والساتها التماصةةةةةةنسي واالت ةةةةةةالسي ح  الةالم ط إط  ةةةةةةكن  عن ةةةةةةتاي بةاالي بح تام  الو حة التشةةةةةةكتن

ءاي حن " االجتتاد لنون ك الفنح   علت تةةةةاقةةةل الفنما أو أا(حا ها ح  نةوها لتشكل خطمه بح التام  لنفةةةن بةةةح  وتةةة  ح ةةةاالتةةةه وأ كاله   ق(
ال(عاةح وصةةةمال الى اعاده صةةةساأي اعوا  بنسي  ةةةهتته قتود تناسةةةا الة ةةةت الا(يث او تعتار صةةةمره وت تتت المااها او النة( الوبا ةةةت الااد  
ئي لاساه االاسةةةةةةةاا الوةاصةةةةةةةت   صةةةةةةةار لكاحاي عنى الفنااتن التةلتت قمضةةةةةةةمد حطنل عن ابعارهم   ولم  ةت ةةةةةةةت دور الفنااتن عنى رصةةةةةةة( اللت

 التعنملم سي وااللسي وال ناعسي الواسطي نه   
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تئي  واةنها الى لمحته قل جاي نالة(ي( حن حااوالت التاميت والتطميت   التح اضةةةاب  الع تت لنلتئي بح اطار اضةةةفاء حسةةةاي ااسةةةااسي عنى تن  الل
وزت ه ت الوااوالت التعنملم سي البارده قه(ف ت وتل الاساه التمحسي لنبشةةةةت واالسةةةةت اني الحتسا ات االاسةةةةاا الوتكاي(ه وا ةةةةباعها   واالتالح ت ا

وه ا   .  ت16ص,     دط حاو(  ساي   ق سم19اطةةةةةةةةار النمحي الى الشةةةةةةةةار  والو(ينةةةةةةةةي وحاطي الوماص ت واالافاك والطاةتات والسسارات ططط" 
والتح أدت ق(ورها إلى ت تتت ح حة اإلاتال الوةاصةةةةت وح اهتُت      حاانتوسةةةةُه بح التام  الااصةةةةل بح ال مهت التةنح وآلسات إوهارت الوتة(ده  

  ألتباعه طتاةل التعنملم سا الوةاصةته ووسةاةل االت ةا  الوتة(ده قل السةسطته عنى الةالةةةةةةةةةةةةةةةم   ن ةنةةةةةةةةةةةةةةةه عالم المسةاة  السةتيةي   حتث إا الفن
بة الةالم  ةج نالتعنملم سا التح ااةكس  بح تأةتتها عنى اتال الوةاصت ج( تادم  إلى بن طئ بةل تةنح حفتمد عنى الواتول وال حتمج ط بأص

اج الفناا وتةنساته وآلسي إوهارها   كالنمحي الفنسيت   بح تعمينها الشةةةكنح وحوةةةوماها   قل تامل  آلسي حوةةةمرها إلى حنطةي  (ي(ه   ول ي خط
ي   أحةةاي  أددت قةة(ورهةةا إلى بتة آبةةاك واسةةةةةةةةةةةةةةةةة ُأختت ح  الوتنةح لتعما حمضةةةةةةةةةةةةمعاي له لنمحي  

بأصةةةةةةةةةةةةةةبة ن حكااه أا ينف  أو ينتج لمحته عن   أاتةةةا ةةةه لهةةةا ط  الوتنةح إلدرا هةةةا وت تتت او  
ألمااةةةةه   بباائلةاا   الفتيمت   واسةةةةةةةةةةةةةةتلةةةة(  نةةةةالتةةةة      الشاااااااائشااااااااة بده  من لوحة القيئ طتيل  

اتا ِه حطلمعاي   ق(الي حن أا  كما حتسمحاي أو     لسُّلتل الكتقأنةة متعزة الت آلة ال ئسااااو  
نى جوا ةةةةةةةةةةةه النمحيط وا بح  الشةةةةةةةةةةةكل  حنف اي ع  تط1رجم

الوتة(ده ح  نةوةةةةةها    فسةةةةةة الو ا  لنتفاعل   إا دحج وسةاةل ووسةاة  أالت ةا  والتماصةل     
 ال والح حاقتن البشت والتةتج والتماصل فسوا قتنهم حهوا تباع(ت الوسابات 
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الةالم    بح عالم ابتتاضةةةةةةح  (ي( يت  ةةةةةةى حنه عالونا الواسةةةةةةمص   اام عالم ةتئ نالتحمز والة حات واالر ةةةةةةاداتططط وه ا حا  يتوتك نه طل  
أالبتتاضةةةةةةةةةةةةح الوتام  إلى عالم بةنح أنح   نكل اإلحكااسات الةاقني لعاتال والتفاعل ح  الوتنةح حن خ   تموسا المسةةةةةةةةةةةةاة  الوتة(ده التح  

ةنى والوتباين حن ق(ورها تةكي تأةتتاي كلتتاي عنسه وتفاع ي حستوتاي وحلتنفاي قتن ال واهتت  حىد ا نال مره اام التأويل الوفتمد بح التفستت أو الو

 1شكل رقم  
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ال  حتنةح إلى أختطط   السةةةةسوا حا أا كته تةنسات الااسةةةةمج واإلحكااات التجوسي والتح لها دوٍر حنامي بح تةكيك ح االت حنفتاي وحتنمعي ألاو
الولتنفةي بح  الفن    االا ةازات الفنسةيط لة ا اتت اخت ف التةنسةي السةةةةةةةةةةةةةةةانةةي وتطمرهةا التح أعتوة(هةا الفنةاا   بح عونسةي الت وس  والتتكتةا لنوماد

التتكتلحت أصةةةةةبة األا ضةةةةةتوره أ ةةةةةتاك واعطاء أهوسي بح ت(خل الوتنةح بح تن  الت تاي   ن سةةةةةتل(اي وسةةةةةاةل ووسةةةةةاة  االت ةةةةةا  التعنملم سي 
لتجوسي  ق(ءاي بح تموسا المسةةةاة  ا   الااسةةةمج ططتط –اإلضةةةاءه   –األجوار ال ةةةناعسي   –الاتاره  –ال ةةةمت   –الوةاصةةةته والوتنمعي   كالفت(يم  

ي حن أ ل خ(حي النتال الفنح الوةاصةةةةةت حن جلل بناا حا نة( الا(اةي والتح تة( حن المسةةةةةاةل أو التةنسات الوهم تامسةها ضةةةةةون تمةتل الكحكااس
ر    لنون ك الفنح   السةةةةةةسوا حاحةةته العاحتتا بح ح ا  التطمر ال (ي( بح الت ةةةةةةميت الفمتمأتابح   وتةنح " نال ةةةةةةمر الونتةطي نأ ةةةةةةةاعات لتك 

أو أحساااي أحاي السطة الشفاف أو الةا ي ال ئ تُّطب  ال مره عنسهط بهم  اتفظ ق  ةي أنةاد كاحني   –ناتث تُّ هت صةةةةةةةةةةةةمراي نأنةاد ة ةي خنا 
ه تط إط  ةتو(ها الفناا بح أختال اتا ه الفنح الةاةم عنى دح ها ح  تعمينات170  لمسةةةةةةةةةةةح سةةةةةةةةةةةوتث   أدوارد  ص20حن أئ زاويي ُين ت ألسه "

الوتكبي لةناصةةةةةةةةتت الشةةةةةةةةكنسي الوتة(ده اللاحات   السةةةةةةةةسوا تتكتا قناءي عنى إ ةاٍ  
حتكح حتناأم حا قتن سةةطمد أ ةةكالها الوتكبي حن  هي   وخنل إ ااءات ن ةةتيي  

 تل(   قها عتن الوتنةح   عَّلت تعمينه أل كا   (ي(ه قماسطي 

الا اااااداراااااة   ااثاااااد  مااااائ  الااااااائ   ااتاقباااااة  الات  الاقماياةاااااة  الاوسااااااااااااائطا   ااوظاةاف 
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ه أ ةةةكا  كال(واةت والوتاةاتططوأتتها   لت  هت نةض حن الوةادا والك ال كشةةةتاة  االلونتمي الةا سةةةي لنوةةةمء والوافكه لناتكي   وتشةةةكتنها نِة(د
إط ا م ت تاته  بح النها ي كو سةةةةةةةةةةةةةوات كتويي أو حكوبات ط كالتح حةةها نةض حن الفنااتن وبةاي لتةنسي الهملمأتابح حنهم   تمحاص وينفتد تط

د ط  الفنسي الةاةوي عنى تو تل الاتكي نأ ةا  حتمئ أيهاحح  ل(  الب ةةت ويلهتت ط وأوهار قسوتها ال والسي علت االضةةماء واأللماا وعول السةةطم 
ت   الةةاةوةي عنى التةلتت الوةةةةةةةةةةةةةةمةح بح تو تنةه لتنة   ث  النن ال اااااااااوطت -لومةائ ثرأل   ةالتح ح نهةا الفنةاا  تمحةاص ولسفتدت بح ت تاتةه الفنسةي  

ت تاي كمسةتني ووفها لل(حي حتطنبات أو حةطسات بعته الةول الةاةوي بح أسةاسةها عنى  الشةكل والنما والاتكي بح بوةاء واسة  وح نمت   إط  ال
 ة( الشةةكل والاتكي خ ةةمصةةاي عن ةةتين حهوتن بح حوةةمرهوا   نةسي تاةتل البة( ال الث الوفةمد عنى سةةطة الشةةا ةةي الوسةةطاي   بوةة  إلى  

ن   الكحنت   وال ئ  ة( أسةةةةةةةةةةةاص ت تاته  لمحسا ارتت   علت تام  أ ةةةةةةةةةةةكاله  تمةتل البة( التا
الوسةةةةةةطاي إلى ة ةسي اإلنةاد حن خ   الل(ا  الب ةةةةةةتئ الوتاةل قماسةةةةةةطي الوةةةةةةمء والنما  
والاتكيط إط  ةول عنى تفةتَّنِه لبةض المسةةةةةةةةةةةاة  الوتفمجي بح جُّ(رتها عنى عكي االضةةةةةةةةةةةماء 

ه   كك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال الوتا ا الوتاتكي والةا سةةةةي لتن  عنى  ةةةةا ةةةةات  ةةةةبه  ةةةةفابي طات ح مي كلتت 
االضةةةةةةةةةةةةةماء لتتمل( عن طل  أاوال حت تته حن االضةةةةةةةةةةةةةماء الونماي والونةكسةةةةةةةةةةةةةي   بح حتكتها 
الوتم هي داةواي وا(وا تمجا اام حة(حي الشةةةةةا ةةةةةات   وه ا ق(ورِت ينةكي أ  اقساي عنى ت تتت  

وهت( قسوةمئ الشةكل وكأص   او  التعمين الوتةنل نالوةمء الى حتكي ولما و ةكل   كةةةةةةةةةةةةةةة   ت
 ت ط2  كوا بح الشكل رجم 
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سةةةسوا  أحا الفناا   أماتت آوكتت   بعاا  ت تاته الب ةةةتيي ح  الوةةةمء ح ايته بح تتكتباته العماسي نةسي التةلتتعن الاتكي والفوةةةاء والكحن   ال 
تئي والوتاتكي   ح  ال و  حا قتنه واتن حفتداته وعناصةتت الشةكنسي الوتكبي حن نةض اللاحات الولتنفي   تو ن  نو ومعي حن الوسةاحتت الووة
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ل( أحسةةةاسةةةاي نالفوةةةاء واالاتكي والكحن   السةةةسوا علت   توةةةوتنها لبةض حن الوماد كاللشةةةا وحاتك العهتااء والوةةةمء إط تتفاعل فسوا قتنها لتمد
ىد ي اام تشةكتنه الون(حج ألجتاصةه الوةمةسي ، وح ومعي حن الوسةاحتت الو لتي عنى جواش وخشةا ، وحاتكات كهتااةسي وح ةاقسة احاحسي   ح

ل( أحساساي نالومء واالفواء والاتكي والكحن ط كوا بح  الشكل رجم  الت يي العماسيت ط 3تمد

اسةةةةةةتوتاريي الفناا بح الباث والت تيا نشةةةةةةكل أ لت   السةةةةةةسوا حااولته بح التةتج نشةةةةةةكل أعول حن الاساه والطلسةي وأسةةةةةةتةااتها بح أختال     
ساء أتت الوألمبي أو االبعار ال (ي(ه أتت الوطتوجي سةةةانةاي    ةنُه ينطنل نلطمه  (ي(ه طات  ت ارج بنسي  (ي(ه ط إط  سةةةةى لنعشةةةا عن اال ةةة

توجي  ر يي أوسةةةة  لةالم الماج    نةسي خنل وسةةةةتني أت ةةةةا  وتماصةةةةل حشةةةةتتكي حا قتن الفن والاساه   عَّلت التاَّتر حن جتمد الواده واال ةةةةساء الوط
حتكي بنسي حىةته ، عُّ(ت كو ةةةةةة(ٍر أو وسةةةةةةتني للنل وبهم الفن   تو ن  نالة(ي( حن االت اهات الفنسي  التح   نا عنتها التتاني واالقت ا    اام  

الوةاصةةةته والتح  سةةةةى إلى تمةسةها وتسةةة تل كل خطمات حمضةةةمعاتها   حتى أصةةةبة عالم المسةةةاة  والتةنسات التجوسي حهوي بح ا اد وأوهار  
(ودت آلسةةةنمج أو حوارسةةةي حةتني   السةةةسوا توةةةون بن الن ي وال سةةة( واالداء واالرض   إط الق( تن  الفنما ق(ءاي نالفن الوفاوسوح ال ئ تتة(ت ح

 حن تموسا ع(ه وساة  وتةنسات لتمةسةه وأوهارت لنةالم ط إط أا تن  األسالتا 
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يهة(ف اام أحسةاء الوفهمي أو  لهةا أهة(اف وحةطسةات حلتنفةي سةةةةةةةةةةةةةةةى لتت وتهةا الفنةاا الوفةاوسوح واختا هةا لنةةالم   إط ا ة( أا الفن الوفةاوسوح   
افسةةه ط قل تسةةنس  الوةةمء عنسه نشةةكل حبا ةةت حتا( اي اإل ةةكا  التةنت( ي لنتةتيا والت ةةنسا طنةت(اي بح كشةةفه  الفعته الهادبي ق(ال حن الون ك 

ي وال ةافسي الوُّةتد(ه لتد ةةمراتِه  عن هميته لنتنةح علت او  أو سةةساك حةتنط سةةاعساي بتها الفناا اام أحساء أبعارت االصةةتني خارل ح(ودت اال تواعس
الن ي أتت حا(ده  ال هنميي   ُحةتو(اي عنى أسةةةةةةةاص بنسةةةةةةةفح وطو حنهج تانتنح تتة(ي فسه الن ي   العتاني والةتاءه  وال ةةةةةةةمت ت عنى الفن طأط تة( 

تني ل  تشةةاف والتمسةة  ، خارل قنو  حةتن واضةةة واشةةكل حتعاحل  لنت سةةت( الشةةكنح والمضةةمد الب ةةتئ  وو مد ال ماهت التةنت( ي   ولعن وسةة
بةالةوةل الوفةاوسوح يتسةةةةةةةةةةةةةةم   حة(ود ال ماهت الوكلمتةي بح ال تف الو نةةي علت دب  الون ك الفنح اام حةا وراء الاة(ود أوال حتةح وال حةألمف ط 

الفنسي" التةنت( ي   وا م ن ةةةةةةفي عاحي ناالسةةةةةةتة   بح اسةةةةةةتل(اي الن ي أو الت ةةةةةةميت الفمتمأتابح وحتى االصةةةةةةمات   ق(ال حن الط ء أو الوماد "
 ة( بح أأنا  تو تنسي ق(يني ح ل اللتاة  أو أرجاي   ووسةةاةل اإلع ي حن الفتنم والفت(يم أو وسةةاةل األداء   أط يُّ تت سةةساك الةول حاتمات ، وال ئ  

ا الوفاوسوح ج( أتب  سةةةةةةةةةةساجاي  ت ط ل ا ا ( إا الفناNewman,Michael & Jon Bird ,p20 21االحساا    اابا هاحاي حن الوفاوسوسي طططت  
مينها الى أداه التفعتت ألا از   ي أو حفاوسم حُّا(ةي     (ي(اي بح طتد أبعارِت   عَّلت أعاده صةةةةةساأي اال ةةةةةساء وتاد ت تاته الفنسي   الةاةوي عنى أسةةةةةُّ

     مزيا تُّ تد الةول حن حاديتدِه لتُّ هت بعتِته كمسوي  والسي ولسي كواده سةةةنوسي حسةةةتهنعي ط كفنااح الوتحني الوبكته لنفن الوفاوسوح أقتزهم 
  مزوث ، لمراي وينت   ورواتت حمريي ، 
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و مزيا قميي   وراحسةةةةةةةةةةةةةة(ا حتةلت ط إط ا ة( الت تاةي الفنسةي لة(يهم   جةاةوةي عنى   
نه ح حن(حج لنة(ي( حن المسةةةةةةاةل االت ةةةةةةالسي كال ةةةةةةمره والن ي الوتتبطي تناأم ح

نالعتاني والةتاءه   والتح تة( وسةةةةةةةةةةةةةةتني حتةسي لنعنويط علت ااتةا  حامر الفن اام  
الن ي افسها   السسوا اعتواد بنااتها عنى أسي واواطل بنسةسي بح تو تل الت تاي 

ال ةةةةةةةةي وِانُّ ي  (ي(ه   وااتيي تاحي الفنسي  نةسي أعاده قناء أو تشةةةةةةةةكتل بعتتِه الل
علت أجتناةِه لنمساةل الوناسبي كةةةةةةةةةةةأداه لل(حتها وأعتوةةةةةةةةةةةادها لتاةتل خطاٍج طهنٍح 

 (لح حىةت ح  الوتنةح ط علت تتكتكت عنى أهوسي  السساك الن مئ   السسوا بح أعتوادت عنى الن مص الن ميي والةتاءه   بح كسفتةةةةةةةةةةةةةةةي خنةةةةةةةةةةةةةةةل 
 4شكل رقم 
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اط  ةول الفناا عنى تة( م الةول الةاةم عنى الفعته   كتسةةةةةةةةا الت حةتني حسةةةةةةةةتفكه أو ح تته ل هن الوتنةح   حوا  لنل ع جي  الوةنى بنساي وةةافسايط 
الفناا    (لسي حا قتن الةول والوتنةح   وحن خ   تن  الةونسي التفاعنسي والواةةي لن (  ألتوسةةةةةةةةةةةةناها بح أقتز ت اراِه لنفن الوفاوسوح   كت تاي

بح   كتسح وة ث كتاسحططوأتتهات ط إط أستةاا بح تو تل اتا ه الفنح الة(ي( حن المساة  الوتة(ده   وهم تتكتا حن م حن    مزيا كمزوث
ع(ه عناصةةت  تو ن    كتسةةح حمسةح حن اللشةةا و صةةمره بمتمأتافسي لنعتسةةح نالا م الطلسةح وحن ةةل ل ةةمره حمسةةةي لنوةنى أو التةتيا 

  بتن  النتا ات تة( قسااات عالم    تي عنى ال (ار ط والتح تو ل بعته الفناا علت المسةاةل الفمتمأتافسي والن مييالن مئ لنعتسةح حن الةاحمصت ح ل
الن مئ  الماج  ووسةاة ي لتو تنهط   بال ةمره الفنسي طهنسي حتلتني   تةتتج حن الن ي نالعتاني التح ت ةل العنوي حنومسةي أو واضةاي   ضةون النص  

ه بتها  ةةةةةةةةةةحء حن االسةةةةةةةةةةتفكاز لنوتنةح وهح حااولي حن الفناا ل(ب  الوتنةح اام حالي حن االافةا  النفسةةةةةةةةةةح ال ئ ي(بةه  الوتةح واطتيةي  (ي(
لنباث عن الفعته والعشةةا عنها   بهح تة( السةةلا التةسسةةح بح أح(اث 

 ال(هشي أو ال (حي ل(ت الوتنةح والواةةي ق(ورها تفاع ي  (لساي   

ات القميةاااة الت  الوساااااااااااائط   ال اااداراااة اوظةف  اثاااد  مااائ  الاااائ   قباااة 
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الااصةةةةةةةةةةةةل حا قتنةةةةةةةةةةةةُه وحا قتةةةةةةةةةةةةن الةول حوا ُي ار طهنُه قتمال( ال مر أو 
ت ط وه ا حا  ةكي أهوسي التمةتل نأح(ت المساة  التجوسي كةة  ال مره والفت(يم والتنفكيما ططت  4ل (ي(ه  ت اهها     وا بح الشكل رجم  اال كا  ا

بعارت ودورِت البارز بح الفن الوفاوسوح ط ولم  كتفح الفناا الوفاوسوح بح التةلتت عن تطنةاته الفعتيي ضةةةةةون تن  الا(ود قل أاطنل اام تو ل أ
بح   لت ارتباطه الوبا ةت نالطلسةي وتسة تل أو تمةتل لطةمسةها الوناخسي الوت تته ن ةمره تتناأم وتتةاقل ح  الون ك الفنح حسةت  ي كل حاحم مدع

  ئياللتئي لل(حي بنه   اام را  الطلسةي نالفن حن  هي   وأسةةةةةةت    اال ةةةةةةساء الوسةةةةةةتهنعي أو الولت لي وأختا ها ن ةةةةةةس ي  (ي(ه حتناأوي ح  اللت
الواسطةي حن  هةي أختت طططألتوسةةةةةةةةةةةةةةنةاهةا لة(ت بنةااح االرض وكسةسةي التةلتت عن أبعةارهم وتو تنهم لت ةاراهم الفنسةي الوتتبطةي نةالطلسةةي  أ ةةةةةةةةةةةةةةةةي 
الشةةةةةةوي   االحطار   وأتتهات   نةسي كسةةةةةةت ح(ود بنه ح  الولت   والو ني والوسةةةةةةتهن  وتةاقنها ح  الةماحل والةناصةةةةةةت الطلسوسي   اام خنل  

مال(ه حن أ ةةكا  أختت   ناالسةةتةااي وأ ةةتاك أح(ت التةنسات التجوسي لتسةة تنها وتمةسةها زحكااساي ط حن تن  الت ارج الفنسي لفن االرض  أ ةةكا  حت
ا  ووال ئ أا كت الة(ي( حن بنااح االرض كةةةةةةةةةةة   اااسح همل     سم دينسفتن ططوأتتهم ت   والتح ساهو  بح قث االبعار ال (ي(ه الونهوي ل ق(

تعار بح الو ا  الوةوارئ   حن تن  الت ارج الفنسي  لنفنااي اااسةةةح همل    أافاك الشةةةوي   وخماتم ال ةةةلمر ططوأتتهات ط والفناا  سم    واالق
ضةة   رحا  الشةةاطئ ودواحي  تتح ت اف ت ت تاتهوا الفنسي علَّت أسةةت  لهوا لةناصةةت الطلسةي  أ ةةةي الشةةوي والتحا  ططت بح تو تل ت تاتهوا 

  السةةةةسوا أ ةةةةةي الشةةةةوي السةةةةاجطي عنى ال (راا واالافاك  حبا ةةةةته واشةةةةكل آاح ح  تمال( اإل ةةةةكا  ال (ي(ه حن خ   ااةكاص الوةةةةمء    الفنسي 
 وال    بح ح(اخنها الوفتمحي وتمةسةها قماسطي ال مر الفمتمأتافسي   نةسي أ ةاف أو ت لت  الكحن عنى وبل ر يي ةاقتي   أتت حت تته 
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ات قماسةةةةةةةطي التحا  وتمةسةها نالنا ي صةةةةةةةمرياي جلل أزالتها نةماحل التةتيي أو حتامليط بوةةةةةةة  إلى تو تل الفناا أ ةةةةةةةكاله الشةةةةةةةلتهي ق(واحات الوس 
واالا(حال حةهُّ ط كوا بح    الطلسوسي  التياد والوسات ت ط وه ا حا أسةةةةتمجا الوتنةح بح حالي حن ال(هشةةةةي واالالهار  حُّسةةةةت تباي لنةول عَّلت التفاعل

  تط5 الشكل رجم 

 

بالتعنملم سا التجوسي   ع(ت عاحل حىةت وا ةةةةةةةةةةمره حبا ةةةةةةةةةةته بح  
تطمر المسةةةةةةاة  التجوسي وت(اخنها الونسةةةةةة م ح  الفنما  الوتة(ده 
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ق(ءاي نالعاحتتات والت ةةةةةةميت التجوح االلعتتواحطط  والتح تسةةةةةةتل(ي االجتاص الو(ح ي بح عالم العمحلتمتت و ةةةةةةا ةةةةةةات الةتض الب ةةةةةةتئ وأب ي  
وا ططال    والونةكسةةةةةةةةي ق(ورها عنى ةةابات الو توةات الوتطمره  علت تسةةةةةةةة تل الة(ي( حن ح اهتها الولتنفي أو أح(اةاي  الفت(يم الونماي والسةةةةةةةةتن

تيي حةتني حن حساتها الوةاصةةةته   وه ا ق(ورت ينةكي أ  اناي عنى تكاي( اإلاتال بح الومضةةةمعات والةتوض الب ةةةتيي لتتسةةة  بح أحكااساتها التةلت
لةناصةةةةت والمسةةةةاةل الوىةته بح الشةةةةكل الب ةةةةتئ   إط   أصةةةةبة الت ةةةةميت التجوح ع حي عنى الة ةةةةت والةملوي واللسا   حن خ   االسةةةةتةااي نا

 دط عل( الاوت(    ةةةةةا ت  22الب ةةةةةتئ االاسةةةةةااح طط  الوتاتك ق  ح(ود أو جتمد طط  كا ةةةةةفاي عن الل ةةةةةاةص ال تت عاد ي ل  ةةةةةساء الةاد ي ت 
لا(اةي   هم أال اجها الوسةةةةةةةةةةةةتوت بح االق(ا  اام الت تتت أو االقتعار ألهم الت ارج الفنسي الوةاصةةةةةةةةةةةةته    أا حا  وُّتك بنما حا نة( ا ت ط578ص

 والتح تةكي أحكااسي وخلته الفناا بح اللنل االق(اعح ال (ي( وال تت حألمف   النا وي عن عونسات الت تيا 
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عالم الوتنةح وأ ةةةةتا ِه بح الت تاي الفنسي وعنى اطاك أوسةةةة ط حموفاي  وس   لوتعتره التح حةةها الفناا عَّلتد حسةةةةتَّتتدِه الفنسي   حنطنةاي اام أجتاايا
ال يتمجا المسةةةةاة  الوتة(ده حاقتن التةنت(ئ والتعنملم ح نةسي تاةتل حتطنباته التح تتمارت حاقتن ال ااا الموسفح والتةلتتئ ال والح والفنح   و 

لتعتسةةةةا ووسفي أختت ودور أخت تىد ه   ح  أ ةةةةتا ها نأح(ت التةنسات الا(ي ي  عن( أئ حفتده  ةةةةكنسي أو حاد ي  سةةةةت(عتها ضةةةةون حن كت الفنح 
 لنمصةةةةةةةةم  إلى ت ارج بنسي أق(اعسي حلتعته   حهوتها قث االبعار والتسةةةةةةةةاةل اام الةالم وتمةسةها علت أح(ت المسةةةةةةةةاة  التجوسي الو كمره حسةةةةةةةةبةاي 

ت ةةةةةةميتئ حتاتك للث التسةةةةةةاةل حم  الةالم ج( تعما حتتبطي نال ااا   العاحتتا و ةةةةةةتاة  الفت(يم   كفن ال سةةةةةة( وبن االداء وتموسفه كسةةةةةةطة
 ال والح أو السةةةةةساسةةةةةح أو الومضةةةةةمعات اال تواعسي كال ني والول(رات والةنا وحناجشةةةةةي تن  الوماضةةةةةس  ح نوا ح نته الفنااي االداةسي   حارينا

 ت6بح الشكل رجم  أقتاحمبتتش أح(ت حماضسةها عن الاا والتطتف واال تشاف والةنا ال س(ئ ت كوا

 

 

 

مرتط وج(  سةةةةةى بنااح ال سةةةة( إلى تسةةةة تل لا مئ لةتوضةةةةه ال سةةةة( ي واالاسي قمسةةةةاةل   حَّوا أصةةةةبة ال سةةةة(  ةةةةكل الفنح حتنم  قتأوي ته وت ةةةةَّ
ضةةس  حاقتن االسةةتةتاضةةح وأب ي  العتتواسي كالعاحتتا التجوسي لتمةتل ال ةةمر الفمتمأتافسي وتسةة تل أ ةةتطي الفت(يم  لتن  الةتوض الولتنفي الوما

هاز  وةاةمسي أ تواعسي وأتتت طططحوا يىدئ ق(ورت  الى تل(ي( اال ةةةةكا  الت ةةةةميتيي التشةةةةلتهسي واعتواد ا ةةةةكا  اق(اعسي او هم ت كةي الشةةةةحء واال 
 عنسه 

الاااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااادارااااااااااااااااااااة   اوظةف الوساااااائط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ اثد 
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السةةةةةةةةةةةةسوا التةلتت عنها حن خ   أسةةةةةةةةةةةةنمج آخت تو دَل بح    قتاتيا ح هتت اللار ح ط 
ة  عنسه رسةمحاتِه  أسةت ناءتِ  عن سةطة النمحي وأسةت(عاء ال سة( ق(الي عنها   كسةطٍة  سةُّ
وكتاقتِه ويتةاحل حةه نة اةن وط ءات ت ةنه  اا ح االعوا  الناتسي والتشةةةةةةةلس ةةةةةةةسي  

طه ا حا   ةل دور التعنملم سا ت  7   ةةةةةةكل رجم   الوهوي  التح تةتتا نوماضةةةةةةس  حلتنفي
التجوسي   حهواي بح حةال ي الة(ي( حن الومضةةمعات اال تواعسي واالجت ةةاد ي والسةةساسةةسي  
و ال ةةةافسةةيططط  وتمةسةهةةا زحكةةااسةةاي   بهح تةة(عم إلى تةةةاقةةل ال ةةةابةةات لنو توةةةات واللنةة(اا  

وبن الشةار  وأتتها حن الفنما الا(اةميي التح وةة  ت اراها الفنسي علت   الوتاوةته    لتتباد  وتن(حج بعتياي ح  نةوةها كالفن العتابتتح واللتئح
وتتباد  ال ةمره التجوسي وأ ةتطي الفت(يم و ةا ةات االع ا وال(عا ي   والتح سةوا  لنةالم نأا يتام  إلى جتيي صة تته تتةاقل فسوا قتنها ةةافساي 

 تط8علت تعميناتها الشكنسي الوتنمعي  والساي وووسةساي ططط  كل رجم أخبارها أع حساي   ح  أقتاز هميتها وحمروةاتها الاواريي 

 

وانفي المج  أصةةةبا  تن  الفنما سةةةنطي جميي تسةةةسطت عنى حامر الشةةةار  الةالوح   ن وس  ح االتها وطتحها الفعتئ   السةةةسوا نة( أرتباطها 
 التماصنح  ح  التنةح علت تةنسات والسات أوهار ح(ي ي  لساةل طل  التاال والتماصنسينالمساة  االت السي 
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االاح الوتعاحل والمح(وئ ح   وس  أاااء الةالم  كةةةةةةةةةةةةةةةسةنطي  الشةا ةي وعتوضةها الب ةتيي نكابي ح محها وبوةاءاتها الوفتمحي والو نةي وأب ي   
و ة( االاتبات حن خ   تتب  حا   م   السةتنوا ططت التح تة( حن أخطت المسةاة  التجوسي بح اةل الا(ث علت الفت ي والوشةاه(ه والتأةت الب ةتئ 

بح الةالم طط  والتح أصةةةةةبا  االا كمسةةةةةتني أع حسي ودعاةسي لةة( الة(ي( حن ال ةةةةةفةات لنسةةةةةساحي والسةةةةةفت وعةمد الةول نلطاج أ ةةةةةارئ ت ات 
الشةةةا ةةةي   والتح" تىدئ دوراي    حفهمي الماج  افسةةةه واان أحاحها الاتت الماج  قل اتت الماج  حنةكسةةةاي عنىالتنةح   وال ئ أةت نشةةةكل سةةةتي  عنى  

حهواي كماها حنةطفاي واةطي تام  بح الفنما التشةةةةةةةةةةةكتنسي   إط تنةل صةةةةةةةةةةةمراي حن عالم  

أبتتاضةةةةةةةةةةةةةةح حلتنا وحن حكةةاا وزحةةاا اخت حهوةةا   اا  طلسةتهوا   تنةنه الى الااضةةةةةةت بح آاسي  حةتني هح  
 دط حاو( 23كء حنُه  بتضة  افسةها كماج  ينةل صةمراي حن عمالم حلتنفيططط"آاسي الفت ي   أط تطتد الشةا ةي ال ةمره  وكأاها أحت(اداي لنماج  أو  

سِه       الن الشااائشاااةط ل ا ا ( نأا    ت ط49 سةةةةةاي   ق سةةةةةم   ص ج(  ةةةةةكَّل عاحل حهم بح تةكيك ةةابي ال ةةةةةمره ل(ت الوتنةح حن خ   تنوسي وعَّ
بو ي إلى    وأدرا ِه لنةالم الواس  نِه والوةةةةةةةةةنحء  نال سوةةةةةةةةةات أو الة حةةةةةةةةةات  والتساةل طط  وه ا حا  ةل سنطي الشا ي ووسوَّنتها  والساي وووسةساي 

  االت كالسفت والسساحي   وبح ح ا  التسميل السنةح لبةض الونت ات الةالوسي ط االها ال ةابح   ق(ت أهوتتها تاتل بح  وس  الو
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وسات  (ي(ه لنفنما التجوسي واللتاح سي   ب هتت حن ةةابي ع ةةةةةةةةةةةةةت التماصةةةةةةةةةةةةةل ُحسةةةةةةةةةةةةةد
ططوأتتهةا   والتح تتتب  تةنسةاي نةالاةاسةةةةةةةةةةةةةةمج واالاتتاتة  وأتتهةا   والتح أعتوة(ت عنى  

واتل ت حن الماج  االبتتاضةةةةةةةح واجةاي حمسمساي  وكنها التماصةةةةةةةل   المسةةةةةةةاة  االع حاتسي
والنةاء حن خ لهط بون تن  الفنما الوةتو(ه عنى تةنسات الااسةةةةةةةةةمج واللتاح سات بح 
تن سم ال ةةمره وبةاي لنو ا  الفنح ال ئ   ةل حنها ح(اراي لنق(ا  كواده لماسي وحسةةاحي 

التماصةةنح ال ئ يتل ها وسةةتني خطاج أو حمار بعتئ حبا ةةت ح  التنةح   علت رسةةاةل تاول  تشةةكتنسي وكوسي ضةةمةسي   ولنو ا  االت ةةالح أو
  حوةةةةاحتن تتبتهسي وتسةةةةميمسي قنفي المج    كالتح ا (ها التمي بح أا وي ال ةةةةناعي ال ةافسي : ح ل صةةةةناعي الفتنم واالسةةةةطمااي والعنتا والةاج

ضةةون الون ك الفنح   كةن ةةتاي حتككياي بح أاتال تن  الت تاي الفنسي   عنى وبل تن    أ ةةتاك الوتنةح الفت(يم والتسةةمي الوتاتكيطح  تاةتل ه(ف
 التةنسات التح تةتو( عنى أوهار الشةةةةةكل الب ةةةةةتئ قناءي عنى سةةةةةساجات  (ي(ه ح ايته لنسةةةةةاقل   وطل  نة(ي االعتواد عنى  (لسي الة جي حا قتن

( كال ةةةةةساأات التجوسي لنااسةةةةةمج عنى أةاره الوتةي وال(هشةةةةةي واالافةا  ل(ت الوتنةح  الشةةةةةكل والواده   واالتالح  ةول طل  الشةةةةةكل الون ك ال (ي
بوةةةةةةةة  الى تافتك حلتنته والت عا قها حن خ   تن  اال ةةةةةةةةكا  الت تي( ي والهن(سةةةةةةةةسي الوتعتره اللالسي حن الووةةةةةةةةوما والوتشةةةةةةةةكني حن تن  

ي والنماسي  بو ي عن اإل كا  الو سوي ال ناةسي وة ةسي اإلنةاد  والتح تشتتك بتها التعمينات الشكنتةةةي والنةةةماتةةةي والوتوتكه نالمسوي والش(ه الومةس
  المسم والةناصت الفنسي الون(ح ي ح  حومرال مت  كالومسسةى والفت(يم ط بةةةةةةةةة " نوااولي الفناا ألست وار حةطسات اآلحساسات الب تيي   وبح

ر بح عتن ال  ناوت وحا يمل(ت بتها الباث عن أألةت ال ئ يتتكه الوشه( الو مد
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نوسةةةةةألي   الة جي ال (لسي قتن ر يي حمضةةةةةمعسي ور يي طاتسي   قتن  –ألت ات ال (ي( يتتب  كوا  ةم    قماتتت  حن أيهاحات ن ةةةةةتيي حوةةةةةنني با 
كنن ت ط 357 دط أحهك   حاو(  ص24وماهت بتكيملم سي وأختت افسةةةةةةةةةةةةةااسي ت كوا يتتب    نأدخا  ه ا ال (  الةنوح بح السةةةةةةةةةةةةةساك الفنحتط" 

بةل ن ةةتئ توتكل فسه الاتكي وال ةةمت والوةةمء بح الفوةةاء يكية حفهمي النمحي وال (ار احاي حوةةمر  وال ئ  ة(اا   النقاكت  أالنن السا قانت
 ت ط12االلي   بهم عنم التاكم االلح ط  كوا بح الشكل 
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   ةمد طل  الت جة الهتحماح حا قتن التةنسات الا(ي ي   السةةسوا بح ح ا  توةةوتن المسةةاة  التماصةةنسي أو االت ةةالسي التجوسي ح  نةوةةها  فسةةة   
الح  التالو ا  لنتفاعل ال والح حا قتن الت تاي الفنسي والوتنةح  والتماصةل فسوا قتنهم حهوا تباع(ت الوسةابات بح عالم أبتتاضةح  (ي( وحوت  وا

(ه تنطنل الةونسةي أألق(اعسةي بح طل  الةةالم أألبتتاضةةةةةةةةةةةةةةح   والوت ة(ده بح او  و مدها حن حالي أق(اعسةي الى حالي أختت   والتح تفتة آباك  (ية
  اام الوسةةةةتةلل ويتاتر الوةنى نشةةةةكٍل أوسةةةة  واطتك طكسي حلتعته وحلت(عي وطل  لوا يتوتك نه طل  الةالم أألبتتاضةةةةح الوتام  الى عالم بةنح

عنسةه    أنح نكةل أألحكةااةات الةةاقنةي ل اتةال والتفةاعةل ح  الوتنةح حن خ   تموسا المسةةةةةةةةةةةةةةاة  التجوسةي والوتةة(ده التح قة(ورهةا تةكي تةأةتتاي كلتتاي 
 وتفاع ي حستوتاي وحلتنفاي قتن ال واهتت  الوتنةتنت ط 
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حتنم  التوسةةةةناها بح ت ارج الة(ي( حن بنااح الفن التجوح ح ل الفناا   سةةةةمكح حسكاحح   هتتوكح أوحت(ا سةةةةكمت درافسيتططوأتتهم  واشةةةةكل  
موسا وحلتنا الماح( عن األخت   كال ئ توونته الت تاي الفنسي والةاةوي عنى أست(عاء الة(ي( حن المساة  الوتة(ده   ولنتةنسات الا(ي ي ح  ت

الاتكات االداةسي لن سةةةة( أل وا  الةتض الب ةةةةتئ   الةاةم عنى خنل قتئي طا حسةةةةاحي ابتتاضةةةةسي  تامئ عنى أ هكه  أسةةةةتشةةةةةار وح سةةةةات ح  
مر الوةةةةةمء والومسةةةةةسةى والفت(يم والااسةةةةةمج   ضةةةةةون وسةةةةة  أو قتئي رجوسي تامئ عنى  ةةةةةا ةةةةةات عو جي   بتن  الوشةةةةةاه( أو الةتوض  حوةةةةة

سةاجطي  االسةتةتاضةسي تلاطا الوتنةح وتةول عنى أ ةتا ه عَّلَت تأةتِت واا(حا ِه   ح  الةتوض وتفاعنِه ح  الوت تتات الااصةني بتها كاالضةماء ال
 ل االختتط   لتتام  حتكاتهم الى صمت وصمره وه ا حى ت اام تطمر الفن والتعنملم سا وامسي المساة  الوتة(ده والومسسةى والمساة

 

تتمبت فسه كل   حااوالي الفناا أا  ةتو( بح حلت اته التشةةةةةةكتنسي عنى خنل واجٍ  أبتتاضةةةةةةحٍ  
أسةةةةةةةةةباج الةمه لنت(خل بح حساه الوتنةح وتعدسِفها ح  حةتوةةةةةةةةةسات التعنملم سا أئ أسةةةةةةةةةت وار  
الفنما الولتنفي بح طل  الماج    نةسي التأةتت عنى أبعارت وأحسةةاسةةه االافةالح طل  المسةة   
ت أتت الماجةح   الوونمء نةال ةةةةةةةةةةةةةةمر واال ةةةةةةةةةةةةةةكةا  الوتنمعةي والوُّنهوةي لنلسةا  لتنة  الت تتتا

لعتتواسي والتامالت بح اال ةةكا  وال ةةمر الوُّنل ي   بح طل  الماج  االبتتاضةةح التجوح علت أ ةةكالها الو تده والو سةةوي والوتكبي وبةاي لاكحها اال
 طواتاح سات الااسمج وهن(سسات ال مت والومسسةى لت بة عمالم  لتهي ناالح ي 

اوظةف الوسااااااائط  القميةة الت اتقبة الائ  مئ اثد 
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نة  الاة(ود قةل ت ةاوزهةا اام أحسةاء  ولم  كتفح الفنةاا بح طتد حةطسةاتةه الفعتيةي   عنة( ت  ت ة ج الوتنةح وتشةةةةةةةةةةةةةةتكةه داخنهةا لتتفةاعةل حةهةا طوالتح  
ال كتيات وتمةسةها علت ألسات وتةتسات أوهار رجوسي سةةةةةةاهو  نشةةةةةةكل بةا  بح  نا الواضةةةةةةح نكل حا  اول حن طكتيات أو ح كتات خاصةةةةةي  

كوشةةةاه( ت ةةةميتيي نالوتنةح   علت تو تنه لةمالم ابتتاضةةةسي   تعاد تعما حمازيي لوشةةةاه( حمسمسي اا وي عن دحج الواضةةةح نالااضةةةت   وتة( وها 
حمسمسي حىةته نال وهمر  أط ت(ور حم  كسةسي  ةل الوتنةح  وسش لا ات حن الاوسوسي والتأحل ح   سةةةةةةةةةةةة( أتت حادئ اات اي عن أسةةةةةةةةةةةةةاطات 

ت   الةاةم عنى تموسا )الن التىةيئاكضةةةمةسي   ويت اوج حةها  شةةةةت ويتفاعل وتتمل( ل( ه حشةةةاعت واحسةةةاسةةةسي   السةةةسوا كال ئ ألتوسةةةنات بح  
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لمسةةةةةةةةةةةةةةاة  التجوسةي السةةةةةةةةةةةةةةسوةا االعتوةاد عنى تةنسةات والسةات أوهةار حة(ي ةي لتاةتل تنة  الت تاةي الفنسةي   والتح تهة(ف اام التفةاعةل والت جح علت  ا
 ةةةس ي  أختتاك الا(ود الكحكااسي   بهم بن جاةم عنى " أسةةةتنادت لشةةةبكات التماصةةةل واالت ةةةاالت التجوسي   نةسي تمطت( وتفةتل الة جي التفاعنسي ك

ت  Ascott, Roy , p55 25ماصةةةةنسي حا قتن االبتاد حهوا تباع(ت الوسةةةةابات قتنهوا   كنم  حن التماصةةةةل قتن  سةةةة(ين حادئ وأخت رجوح ط" ت
عنى ح ومعةي حن   إط أعتوة( الفنةاا بح تو تةل ت تاتةه الفنسةي    نةاو  سةةةةةةةةةةةةةةتتحمات   الة ئ اا كعونةه  الانمت ط1992لنفنةاا   -14ط  ةةةةةةةةةةةةةةكةل  رجم
حهوتها خنل  سةةةة( أتت حادئ ينتج عن  والةاةوي عنى سةةةةتيتين بح أحا ن حنف ةةةةني   وحكوده نشةةةةا ةةةةات وكاحتتات بت(يم      الوفتدات الشةةةةكنسي

أسةةةةةةةال صةةةةةةمره عالسي ال(جي ل سةةةةةة( أح(هوا   عنى سةةةةةةتيت  حاقتنهوا وا(وا  ال س( ال ااح لتاةتل التفاعل
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و تو تةةل أتاي الة جي علت حتكات ال س( وحت(ا عنى الستيتط وال ئ يىدئ الى ق(ورت  أضابي ران  صمتح   ن تةةي التتكتةةك عةةنى كسفتةةي خةةنل أ 

  اام أع ا سةنطي الوتنةح بح تاكوه نسةتت الةول  بح أ ةكالِه   ه ا حا ج(حه الفناا حموفاي أهم المسةاة  علت حتكات ال سة( عنى السةتيتط أط
الوتنةح وأ ةةةةةةةةةتا ه حن ضةةةةةةةةةون الةول ط علت أع ا سةةةةةةةةةنطته التاكوسي نالوشةةةةةةةةةه(  ا ( نأا أا ي الفنما التفاعنسي هم السةةةةةةةةةةح اام التفاعل ح 

الت ةةميتئ التجوح   السةةسوا بح تاكوه نسةةتت الةول   أط عول عنى أداره عالوه االبتتاضةةح التجوح حن خ    ةة( و  ج الوتنةح   الى داخل  
وهم جاةم عنى  اعتوادت المسةةاة  التجوسي نأاماعها وأ ةةتاك الوتنةح    لتنئعىتالئلنن االةول و ةنِه يُّ(يتُت قنفسةةِه   ح تتاي أ ةةكالِه وا ةةمره حسةةتوته    

 ,Stefan 26بح الت تاي الفنسي   نةسي حةال ي وتملت( اإل ةةةكا  الفنسي والوتنمعي قتنم  سةةةنمكساته علت أا وي أسةةةتشةةةةار وح سةةةات خاصةةةي طت 
Gobel, p120 ت طحةتو(اي الفناا عنى أ هكه   العمحلتمتت   والتاسةةةي واالسةةةتشةةةةار نالاتكي والاتاره والت تتات الوناخسي ت   حا(ةاي االخت ف

  –  15بح وهمر ال ةمره حن حتنةح الخت ناسةا االخت ف بح التفسةتت والوشةاركي   ه ا حا ه(ب  ألسه الفنما التفاعنسي كوا بح  الشةكل رجم  
ح ةةةةةةبادت حن  6000ت   وال ئ عول عنى تموسا الفن التفاعنح بح ت تاته الفنسي الةاةوي عنى أضةةةةةةاءه  2016ناا قتاوا أا( لتني قسوةةةةةةاء لنف

 جلل حشاركي  وهمرت بح الت تاي تن  علت وع(هم عناصت رةسسسي بح االا از علت التفاعل حةها نفتة االضاءه نأافسهم ط
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الوتنةح    بالفناا  ةتوةةةةةةةةةة( المساة  التجوسي كلتئي ح ةوي للنل ت اراه الفنسي الةاةوي عنى بعته الفن الوفتمد ح  ال وهمر   حن خ    ألتةاةه ح  
ي حا أات ه  نالتفاعل والوشةةاركي ال سةة( ي والوتاقبي الب ةةتيي حتث  وكن لنتنةح إعاده اسةةتل(اي حا أاتج   قنفي الطتيةي التح  وكنه أعاده اسةةتل(ا

ا حا ال وهمرط حسةةةتل(حاي أح(ث التةنسات ح ل رسةةةمحات الااسةةةمج والتسةةةمي الوتاتكي والفت(يم واإلاتتا  والتوامتات والتعنملم سا الاتمييط وك تت 
دت لمسةةاةل اإلع ي  تعما األ سةةاي الفنسي تفاعنسي ط السةةسوا بح أجتباسةةه حن المسةةاة  التجوسي تةنسات حةتني للنل قتئي أبتتاضةةسي لنوتنةح ح  أعتوا

ت   ائنورامئ ا ةقةلنفن الاوتئ والوةارض التفاعنسي ط ح نوا حا ج(حه الفناا  حمريي قساامات   بح أهم ت اراه الفنسي والوتو ني بح ت ست(ت لةةةةةةةة   
در يت    360واكاويي ح لتي    حتاتكي لنو(يني الوسةةةتوته الت تتتطأط ووا الفناا أةنتا عشةةةت  ةةةا ةةةي عو جي حكوده قنفي الة(د حن اراي لنوتاقبي  

 ة( واجةاي حاد اي    تةتض حشةةاه( لوناوت خ ني وحوتةي لوناطل حلتنفي لو(يني حتاتكي وحت تته  نشةةكل حسةةتوت   لتنتج عن طل  الوشةةه( واجةاي  
ي بنساي وعنوساي حن خ    خار ي عن الوألمف تسةةةوة لنوتنةح أداء ت تاته الل(اسي والفعتيي علت تفاص وتفسةةةتت الاةاةل الاوةةةتي لو(يني ح(هشةةةي

وصةةةةمالي إلى تةنسي رجوسي أختت تةاحل حةها الفناا بح صةةةةساأي  تط16حتاجلته ن ةةةةتيا ي  ق(هشةةةةي وصةةةة(حي ت ات تن  الو(يني الةالوسيط   ةةةةكل رجم  
ساية بواسا ة التقاة   لاور متللنل  األنةاد ال  ةح  الت ةةميتت تاته الفنسي   والتح السةةسوا اال  حسةةاحي كلتته بح الو االت الفنسي   كفنما  

  ثشثة إستخدام عى  يثتيد أالذ  ،القميت 
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مقسومة عى  شئشئأل  لورأ  حةنمحات  حن قها يتةنل وحا  ال(قسةي  تفاصتنها حفظ  الوتاد  اال ساد  عنى  الوم هي     ت  ال وطةة الىةزر)اليوجئأل 
أط تةول ه ت التةنسي الا(ي ي عنى تاةتل عالم أبتتاضةةح  امئ  )العةىوغقاف(اال وهح تةنسي   ة ةسي كو سةةم  لنفوةةاء  إختا ه ةم   شابيةة مثىقة

ضةةمةسي ل ةةمر ة ةسي االنةاد حنف ه كتسةةمحات عنى سةةطمد  ةةفابي أو حةتوضةةي    عنى أنةاد وعول أتت حمسةح أو واجةح   ااتج عن أسةةةاطات
لسن  بت(يمياي   والتح تعاد تعما وهوسي أو  باسي  خادعي أو حمهوي لنب ت   ألتوسناها ل(ت الة(ي( حن ت ارج بنااتها ح ل   تسم الج   ستث و 

الهتنمأتافسةي لنفنةاا التةايننة(ئ  ات قمرا  ت بح تموسفةه لتنة  التةنسةي بح    ااح حةاص   ات قمرا ططوأتتهمت   بنم تنةاولنةا أحة(ت تنة  الت ةارج  
أختال ت تاته الفنسي والةاةوي عنى طبةات حتة(ده حن الةواش واللس  والنسةةةسج والشةةةبكات إلاشةةةاء عتوض ن ةةةتيي ح هني ة ةسي األنةادط تشةةةبه 

ه عن( عتضها حن زوا ا حلتنفيط كةةةةةةةة و ه الفتاه الاكين والوتأحلت   وال ئ  النمحات التقسةي لن مر الو سوي الوتنلئي التح تت تت وتتام  نوهار 
عول نشةةةكل ج ةةة(ئ عنى أوهار أو  أقتاز ح حاها الماجوسي وبةاي لتةلتتاته التح تةكي  ةةةل ةةةتتها الوىلوي وحاالت الاساه والومت وأتتها حن  

 ت ط17(اي أةتتياي أتت واجةح  كاد  كما  باح ط وا بح  الشكل رجم الوفاوسم الفنسةسي اللمط ي طط  عنى  ا ات رقسةي و فابي   لساةل حشه
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  أط    والموسفح  ال والح الفنح  ح اله  أخ   ال ئ والووت  الفنح أا ازت بح  التجوح  السةةةات  تو ل  والتح  الجت تسم   السانااح  الفناا ت تاي بح أحا   

  اقاة    عنى  الب ةةةتئ   عتضةةةه  تو تل  بح أعتو(
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  من أالياوعة  اليىونة الكقاونةة  اهشااااايئ   من  متيوعة  عى  مئطم سااااا ق    ثالتقاضااااات  عئلم  لخىن  اليتساااااية الصاااااور  من ليتيوعة  رميت
  حتناأوي ح  حتكي ولةا االطفا  االافةالسي  لىبصق  أميتثة  مواية  شب ةة  ائل ىم  أالقامصة  اليت قاة  , أغةقائ أالابئاةة الب قية ال ةوانئأل

 طالو تته بح طهنسي الطفل والتح تةول عنى تفةتل حلتنته وتمسس  ح(ركاته الاسسي ح  الوشه( 
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وسات  (ي(ه طات ع جي نا ط1 لمسةةاة  والتةنسات التجوسي والوتة(ده   السةةسوا تةنسات الااسةةمج  تفةتل ع ةةتالتماصةةل لت ارج بنسي ح(ي ي تتتب  نُوسةةد
 واالاتتات    واالا(حال ح  المساة  االع حاتسي لتتل  حن الماج  االبتتاضح واجةاي حمسمساي  وكنها التماصل والنةاء حن خ لهط

عنى حسةاج الووةوما   السةسوا تنم  ال ةمره علت تامالتها  لةل  المسةاة  التجوسي والوتة(ده دوٍراي كلتٍتاي بح إح(اث تامالت  ةكنسي بح ال ةمره ط2
ق(ءاي حن الاسةةةةةةةةةةةةةةح الى ال حةةم  والتح تةوةل عنى التمةتل الكحكةااح وحلةاطبةي الفةةل   حن خ   إعاده  تشةةةةةةةةةةةةةةكتةل الماج  عنى وبل حلت اته 

 الشكنسي وا مره  (ي(ه قماسطي الت عا فسه تةنساي وتتكتلساي ط
حفتمد عنى الواتول وال حتمج  ط حن خ   ارتباطه نالتعنملم سا التجوسي ووسةةةةةةةةةاةطها الوتة(ده   التح ااةكسةةةةةةةةة  بح  تادم  الفن الى بةل تةنح   ط3

ي تأةتتها عنى اتال الفناا وتةنساته وآلسي إوهارها   كالنمحي الفنسيت   بح تعمينها الشةةةةةةةةةكنح وحوةةةةةةةةةوماها   قل تامل  آلسي حوةةةةةةةةةمرها إلى حنطة
سيت ح هكه نالي حاسةمج   ول ي خطاج ُأختت ح  الوتنةح لتعما حمضةمعاي له أددت ق(ورها إلى بتة آباك واسةةي     (ي(ه كةةةةةةةةةةةةةةة لمحي بنسي العتتوا

 تط1أحاي الوتنةح إلدرا ها وت تتت او  أاتا ه لها ط   وا بح  كل رجم
الفن الوةمةح الةاةوي عنى التةلتتالوةمةح الوتناأم   –ا م الفناا ت تاته الفنسي وبةاي لتفةتَّنِه لبةض المسةاة  الوتفمجي ودح ها لتةنسي النمحسا ارت  ط4

والاتكي بح بوةةةاء ح نم نةسي تاةتل البة(ين ال الث والتان  الوفةمدين عنى سةةةطة  ةةةا ةةةات حسةةةطايطعلت  ح  أسةةةاسةةةسات الون ك الفنح لنشةةةكل والنما  
 تط3   2الوتاةل قماسطي الومء والنما والاتكيط وا بح   كل رجم تام  أ كاله الوسطاي إلى ة ةسي اإلنةاد حن خ   الل(ا  الب تئ 
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ي حةطساته الفنسي وال والسي  تموسا الفناا الوفاوسوح لة(ه تةنسات ووسةةةاة  رجوسي   نةسي التمةتل االاح أو النا مئ الكحكااح لنةول الفنح وخ(ح ط5

وأةارته  الةاةوي عنى أحساء الوفهمي أو الفعته الهادبيط ُحةتو(اي عنى أسةةةةةةاص بنسةةةةةةفح وطو حنهج تانتنح تتة(ي فسه الن ي عنى الفن لولاطبي التنةح  
ل اللتاة  أو أرجاي   ووساةل اإلع ي حن  نالتفاعل واالافةا  ح  الت تاي الفنسي كةةةةةةةةةةةةةة  العتاني والةتاءه وال مت وال مره   وا م تو تنسي ق(يني ح 

 تط 8  7   6   5   4الفتنم والفت(يم والتنفكيما والت ميت الفمتمأتابح أو وساةل األداءط كوا بح   كل رجم 
االت السي  أصبا  الفنما سنطي جميي تسسطت عنى حامر الشار  الةالوح   ن وس  ح االتها وطتحها الفعتئ   السسوا نة( أرتباطها نالمساة    ط6

  والتماصنسي ح  التنةح علت تةنسات والسات أوهار ح(ي ي   لساةل طل  التاال التماصنح االاح ح  الةالم كةةةةةةةةةةةةةسنطي  الشا ي وعتوضها الب تيي
وشةةةةاه(ه  نكابي ح محها وبوةةةةاءاتها الوفتمحي والو نةي وأب ي السةةةةتنوا ططت التح تة( حن أخطت المسةةةةاة  التجوسي بح اةل الا(ث علت الفت ي وال

والتأةت الب ةةةةةةةتئ و ةةةةةةة( االاتبات حن خ   تتب  حا   م  بح الةالم طط  بوةةةةةةة  عن كماها وسةةةةةةةتني أع حسي ودعاةسي لةة( الة(ي( حن ال ةةةةةةةفةات  
 تط10   9ط كوا بح   كل رجم  لنسساحي والسفت وعةمد الةول نلطاج أ ارئ ت ات التنةح

وسات  (ي(ه لنفنما ال ط7 تجوسي واللتاح سي الوتتبطي تةنساي نالااسةةمج واالاتتات    عون  عنى تن سم ال ةةمره    وهتت حن ةةابي ع ةةتالتماصةةل ُحسةةد
تل ها وبةاي لنو ا  الفنح ال ئ   ةل حنها ح(اراي لنق(ا  كواده لماسي وحسةاحي تشةكتنسي وكوسي ضةمةسي   ولنو ا  االت ةالح أو التماصةنح ال ئ ي

ول حوةةةةاحتن تتبتهسي وتسةةةةميمسي قنفي المج    ناالسةةةةتناد الى المسةةةةاة  االع حاتسي وسةةةةتني خطاج بعتئ حبا ةةةةت ح  التنةح   علت رسةةةةاةل تا
التماصل والنةاء حن خ لهط  كأا وي ال ناعي ال ةافسي  صناعي الفتنم واالسطمااي والعنتا    واالتلاط حن الماج  االبتتاضح واجةاي حمسمساي    وكنها
 تط11رجم والةاج الفت(يم والتسمي الوتاتكيط كوا بح   كل 
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ر الشةةةةةكل الب ةةةةةتئ قناءي عنى سةةةةةساجات  (ي(ه ح ايته لنسةةةةةاقل   وطل  نة(ي االعتواد عنى  توةةةةةوتن التةنسات الا(ي ي التح تةتو( عنى أوهاط  8

 (لسي الة جي حا قتن الشةةةةةةكل والواده   كال ةةةةةةساأات التجوسي لنااسةةةةةةمج عنى أةاره الوتةي وال(هشةةةةةةي واالافةا  ل(ت الوتنةح بوةةةةةة  الى تافتك 
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ن(سةةسي الو سةةوي والوتعتره  الوتوتكه نالمسوي والشةة(ه الوةةمةسي والنماسي والتح تشةةتتك حلتنته والت عا قها حن خ   تن  اال ةةكا  الت تي( ي واله
 ت ط12بتها المسم والةناصت الفنسي الون(ح ي ح  حومر ال مت كالومسسةى والفت(يمط وا بح   كل رجم 

ات االداةسي لن سةةةة( أل وا  الةتض الب ةةةةتئ    أسةةةةت(عاء الفناا الة(ي( حن المسةةةةاة  التجوسي والوتة(ده   لنتةنسات الا(ي ي ح  تموسا الاتكط  9
الةاةم عنى خنل قتئي طا حسةةاحي ابتتاضةةسي تامئ عنى أ هكه أسةةتشةةةار وح سةةات ح  حوةةمر الوةةمء والومسةةسةى والفت(يم والااسةةمج   ضةةون  

الةتوض وتفاعنِه ح  الوت تتات  وس  أو قتئي رجوسي تامئ عنى  ا ات عو جي تلاطا الوتنةح وتةول عنى أ تا ه عَّلَت تأةتِت واا(حا ِه   ح   
 ت13الااصني بتها كاالضماء الساجطي والومسسةى والمساةل االختتط   لتتام  حتكاتهم الى صمت وصمرهط كوا بح   كل رجم

بن رجوح  ة(ية(   يهة(ف اام التفةاعةل والت جح علت أختتاك الاة(ود الكحكةااسةي  تو ةل نفن   تموسا المسةةةةةةةةةةةةةةةاة  والتةنسةات التجوسةي   ألختالط10
ا التنسواتس  الةاةم عنى  ةةةةةةةبكات التماصةةةةةةةل واالت ةةةةةةةاالت التجوسي   نةسي تمطت( وتفةتل الة جي التفاعنسي ك ةةةةةةةس ي تماصةةةةةةةنسي حا قتن االبتاد حهو

 تط13ن حادئ وأخت رجوح ط كوا بح   كل رجمتباع(ت الوسابات قتنهوا   كنم  حن التماصل قتن  س(ي
وهم بن جاةم عنى المسةةةةةةةةةةاة  التجوسي نأاماعها أل هكه   العمحلتمتت    سةةةةةةةةةةةى الفناا اام تفةتل وأ ةةةةةةةةةةتاك الفن التفاعنح بح ت تاته الفنسي   ط11

اإل ةةةةكا  الفنسي والوتنمعي قتنم      ي وتملت( والتاسةةةةي واالسةةةةتشةةةةةار نالاتكي والاتاره والت تتات الوناخسي ت  وأ ةةةةتاك الوتنةح بتها   نةسي حةال 
 طبح وهمر ال مره حن حتنةح الخت  حسا االخت ف بح التفستت سنمكساته  علت أا وي أستشةار وح سات خاصي حا(ةاي االخت ف
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  ط أ ةةةةةتاك الفناا حن المسةةةةةاة  التجوسي تةنسات حةتني ح  أعتوادت لمسةةةةةاةل اإلع ي لنفن الاوةةةةةتئ والوةارض التفاعنسي كلتئي ح ةوي   للنل12
قبي  عتوض ن ةةةةةةتيي جاةوي عنى بعته الفن الوفتمد ح  ال وهمر  ناامراحا كلتتهت   علت ألتةاةه ح  الوتنةح نالتفاعل والوشةةةةةةاركي ال سةةةةةة( ي والوتا

 تط16الب تيي لتوكتن الوتنةح حن إعاده استل(اي حا أاتج ط كوا بح   كل رجم 
صمر ح سوي قماسطي  تامئ عنى أنةاد وعول أتت حمسةح أو واجةح يتشكل حن  للنل عمالم ابتتاضسي  الهملمأتافت   طأ تاك الفناا تةنسي13

 وحا  ال(قسةي  تفاصةةةةةتنها حفظ  الوتاد اال سةةةةةاد  عنى الوم هي    ت الوةةةةةمةسي  النتكر الوم ات أ ةةةةةةي إسةةةةةتل(اي  عنى   ةتو(  وال ئ ،التتكتا التجوح  
صةةةةةمر حتسةةةةةمحي عنى  و     تاره  االبتتاضةةةةةسي  الب ةةةةةتيي الةتوض  لتن   وحكول حهم  ك كء  حةها نالتفاعل  الوتنةح وأ ةةةةةتاك  حةنمحات حن قها  يتةنل

اات ي عن أسةةةةاطات لتكريي ضةةةمةسي ل ةةةمر ة ةسي االنةاد حنف ه كتسةةةمحات عنى سةةةطمد  ةةةفابي أو حةتوضةةةي بت(يمياي      ةةةا ةةةات  ةةةبكسي حةنةي
 تط17   16كوا بح   كل رجم  والتح تعاد تعما وهوسي أو  باسي  خادعي أو حمهوي لنب ت تاره أختت  

 االستنتاجات

السةةةةةةةسوا تةنسات الوةال ي اإللسي   عكز التة(د التةنح والسات أوهارت التجوسي حن أةتاء الةونسي اإلق(اعسي بح اللنل واالقتعارات الفنسي الوةاصةةةةةةةته   ط1
ح  لنوةنمحي   إط تةكز ق(ورها حن خنل اله ااي بح االا از والتح تفتة عنى أحتواالت الح(ود لهاط وه ا حا   ةنها ل ي الة ةت علت التةاحل 

 تن  الون محات التجوسي لمح(ه المساة  الوتة(ده  لتامينها إلى بنما رجوسي ط
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  سةةةةةةةةةةةى الفناا اام أ  اد قنى  (ي(ه وحةلته لنةالم حن خ   ت تاته الفنسي   وتو تل ال بعته نالتألسا والت ةةةةةةةةةةمر وال ةةةةةةةةةة(بي  اام التحكيي بح ط2
كل دورا حهواي بح خنل ر يي  (ي(ه لنفناا تلتنا عن ر يته السةةةةةةانةي   ت ات الةالم أوالتةلتت ط علت التام  بح قناء ا احه الفنح    ط وال ئ  ةةةةةةَّ

(د اللتئي الواسطي نه   حن خ   إرتباطه ح  أهم التطمرات أو االسةةةةةةةةةةةةتعشةةةةةةةةةةةةابات بح ح االت الةنمي الوتة(ده والتعنملم سا التجوسي الا(ي ي وتة
 ال ةابات األختتط

ا الفعتيي    التام  بح قىره الومضةةةةةةةةةةةةةم  عاحل حهم بح تم سه ر ت بنما حا نة( الا(اةي اام زوا ا أتت حألمبي أو حسةةةةةةةةةةةةةلمجي بح طتوحاته ة(  ط3
 ط احلالسسوا تن  الكوا ا التح لم تعن الى ح( جتيا طات قسوي بنسي ، حنتة ي حن بمقسي الفن الى طبةات وحماضس  ت(اولسي حلهمره نالون ت الش

باته وتطنةاته الفنسي  أا التة(د ي بح أجتناءات الفناا لنمسةةةاة  التجوسي والوتة(ده   سةةةاهم نشةةةكل كلتت بح تمسةةة  أدرا اته ال هنسي اام تنلسي حتطن ط4
سي  اام أوهار الفعته والوةنى دوا الن مء لنوفاوسم واالبتتاضةةةةةةةةةةةةةات البسةةةةةةةةةةةةةسطي التح تةتو(ها اللتح سات التةنت( يط والتح ع(ت أح(ت أدواته الفن

 التشكتنسي الة تيي والوتطمره   وهح االداه الوناسبي ل  سا  ال (ي(هط
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تجوسي بح اإلاتال ال ةةةةمرئط ال سةةةةسوا سةةةةنطي ال ةةةةمره الفمتمأتافسي ال اقتي والوتاتكي قم مد أب ي  أصةةةةبة عالونا ينطل نالتماصةةةةنسي علت ةمرته ال ط5
ح   كنو  الفت(يم والسةتنوا ، لتةكيك تن  ال(الالت والتحمز التح حمل  عالم الماج  إلى  ةا ةات رجوسي كلتته لنتماصةل والتةاقل اال تواعح وال ةاب

 ح  حن محات الةالم التحكيي التح ق(أت تتام  بتها كل حاهم حتةح إلى حاده لنتفعتت ط  ح ول حن الة جات قتن التنةح والت ت 
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  عكزت التةنسي التجوسي بح الوةاراي قتن الاوةةةمر الفمتمأتابح واجتتاحات التسةةةم حن حتث عناصةةةت اإلوهار ، لتتام  ال ةةةمره الفمتمأتافسي الى ط6
 لمحي تشكتنسي والتح كاا لها دور حهم بح تةكيك النتال الفنح الولتعت الةاةم عنى الن اي التجوح ط

بي االسةته  سي والتجوسي وأا(حا هوا ح  نةض   بح تةكيك خنل الةمالم االبتتاضةسي ال (ي(ه والوت تته   والتح تة( حن سةوات بنما  سةاهو  ال ةا ط7
نال ةمره التجوسي والشةا ةي لن(عا ي واإلع ا وأ ةتطي الفت(يم و ةا ةات الةتض الب ةتئ والسةتنوا واالب ي الوتاتكي    احانة( الا(اةي علت ارتباطه

تبةث ن  ااءاتها الوىةته بح طهنتته   لنتفاعل حةُه لسطنل جتاءاته  راحاوأتتها والتح  ةةةةةةةةةكن  ل ي خطاج أع اح حمد ه حبا ةةةةةةةةةته لنوتنةح    والباام 
 ل( ه  الفعتيي اامها   وا(ورت تُّةنن تن  الةونسي التفاعنسي الوتاةةي قتنهوا لا ي أ تا ه كةن ت حاتك حهم بح الت تاي الفنسي وح(وث ال (حي

 أ تاء دراسي اليقتقحئأل : 
  تموسا المساة  التجوسي بح ت تاي الفناا الةتاجح الوةاصتتط -
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