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 :لخصالم

ل يضًا خياوجدان وأإعمال عقل وإلى وة من الفنان عدالمعاصر بمثابة الفن  ىيعى فالطب رالمنظد يع     

ل عادة تمثيإلفى محاولة  ،ى الجماليةالمتلقذائقة  تعميقتسهم فى  ديدةية جرفعمفاق ح آتلى فإ همن سعيًا؛ قىالمتل

 ،اواقعيتهمحافظًا على  يعةطبلل تهظحفي مالتجلي ير الذى المباش غيرو المباشر عبيرالل التخ من ىرئلم المالعا

 المتعارفتخرجها من حالتها فيكسبها طاقة  ،الفكرى ة والسمولسفالفي ى مستولديه إل يررتقي مستوي التعبيحيث 

 ها المتلقىمع اعليتف صور حسيةعميقة تحمل ى مجازية تتحول إلى دالالت رمزية رة أفكار ورؤعليها فى صو

تصل به ه إعادة تأويل الطبيعة من حولو فكيرأمل والتدعوة للت أيضًا فهى ؛لديه ةثقافلة واعرفالم عاسترجإمن خالل 

  .وراء تشويش الحياة وتدنى القيمالخفية الكامنة وك القيم إدراإلى 

كنوع من  ،ةالمعاصر صريةالبون فى الفنيعى لمنظر الطباب يهامإلاألبعاد الفكرية لبحث هذا ال يناقشو     

 ،دهشةم ىرخأحقائق التى تكشف عن ذهنية ال رةصوالاستحضار ة، من خالل يعطبالة ؤير فىيادية عتالا فضر

وتمنحه ، لوفةأغير ملطبيعة بطرق االستمتاع بامتلقى ال من خاللها يستطيع، بصورة أعمق الرؤية معها تتضح

ير التفك مهارات تنميةالبحث إلى  هدفوي .مفاهيميةالة وريفكالو جماليةال العمل الفنى قيم رأيضًا القدرة على تقدي

من خالل  على النقد والقدرةالجمالى التذوق االرتقاء بمستوى  لككذو، لفنلدى جمهور ا بصرى والثقافة البصريةال

 ًافنيتقنيًا و ةالمعاصر التشكيليةون فى الفن إيهامى كمعادل بصرىلطبيعى اظر لمنرية لد الفكاألبعاعن الكشف 

 .ًايوجمال

 حية: المفتا تالكلما

 ةمعاصربصرية  نونف ؛يعىطبمنظر  ؛أبعاد فكرية

Abstract: 

        The landscape in contemporary art is an invitation from the artist to the work of mind and the 

imagination of the recipient. to open new horizons of knowledge that contribute to deepening the 

appreciation of the recipient aesthetically, in an attempt by the artist to re-represent the visible world 

through direct expression that appears clearly through his observation of nature, while preserving its 

realism as his level of expression rises to the level of philosophy and intellectual supremacy, thus 

gaining nature An energy that takes it out of its known state and transforms it into ideas, metaphorical 

visions, and deep symbolic connotations that carry sensual images with which the recipient interacts 

through the retrieval of his knowledge and culture; It is also an invitation to contemplate, think, and 

reinterpret the nature that leads the recipient to an awareness of the underlying and hidden values 

behind the confusion of life. 

        This research discusses the intellectual Dimensions to Illusion by the landscape in contemporary 

visual arts, as a kind of rejection of the ordinary in seeing nature, by evoking a mental image that 

reveals other amazing facts, and in which the vision becomes more profoundly. Through which the 

recipient can enjoy nature in unfamiliar ways. The research aims to develop visual thinking skills and 

visual culture among art audiences, as well as raise the level of aesthetic appreciation and the ability 

to criticize by revealing the intellectual dimensions of landscapes as an important visual equivalent in 

contemporary arts. 

keywords: 

Intellectual dimensions; Landscape; Contemporary visual arts. 
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 :ةمدمق

ثقافةة  هريةة التةى تعبةر عةن     جوالر يايالمعة السةمات و أهةم   -عامةة  بصورة  –المنظر الطبيعى  متلكي

يقتةرن   ،يةاً نون التشةكيلية تاريخ يز الفلذي يمالتغير المستمر ا إنف ،من هذا المنطلق ؛ليهإ ينتمىالذى العصر 

الفنان  ؛ ذلك ما يدعوئيةوالبي جتماعيةدية واالاالقتصاالتغيرات وتحركه التحوالت  الذىقع عبير عن الوابالت

 مبةدأ من  ؛والتطور المفاهيم دائمة التغير ةكبامول ،ةالموروث المفاهيم التقليديةلى ع ثورةال دائم أن يكونإلى 

 استحضةار  الةذى يةدعو إلةى   الفنةى   هلة معبنةاء  فةى  المعاصةر  لركيزة التى يعتمد عليها الفنان المفهوم هو اأن 

 اكهريةةدى تةةالو ،الفنةةي العمةةل أغةةوارفةةي معهةةا ويةةدخل فكةةرة الصةةر ستبي يقةةي كةةلمتلا ىدعقليةةة لةةيةةات الالعمل

 ،(ARِ)والمعةزز   (VR) أعمال الواقع االفتراضةى ، كمعاصرةلبا تتسمرية وصتكوينات من خالل  المتلقى

 ٍنامعة بحقيقة ملّحةة و  ةمشحون ةبصوربل تقدمه  ،دفقع المرئي كهال تعكس الوا ؛للواقعة صورة موازي فى

 فةض رالجديةد المسةتقل كنةوع مةن      اعناهة بمة ل مةر ألو اراهة وكأنةه ي  ى،تلقة أمام عةين الم  ا الفنانيضعه ةمكثف

ن ة مةةصةةورال فتنتقةةل ،دهشةةةحقةةائق مذهنيةةة بال رةوصة الاستحضةةار والمألوفةةة ألشةةياء ة ارؤيةة ىفةةالعتياديةة  ا

 إلى إطارها التخيلى. ىإطارها الواقع

 : البحث مشكلة

 :يناليالت ينلالتساؤ ىف تتحددو

 ًا وفنيةاً تقنية  ةالمعاصةر  ون البصةرية نة فةى الف مفهةوم المنظةر الطبيعةى    ر وفكة فى تغّير إلى ال دىلذى أا ما 

  ؟وجماليًا

كمةدخل جمةالى    ةالمعاصةر  ون البصةرية فةى الفنة  يعةى  الطبمنظر وم الهاالستفادة من تغير مف يمكنكيف  

 ؟الفنون وتذوقها لنقد

 حث:الب اضفر

 ونفنةةفةى ال  لمنظةر الطبيعةةى ة لالفنيةة والجماليةة و نيةةةالتق المفةاهيم وكةةذلك  رفكةا األ فةةى عتنةو الو تغيةر ال إن 

 ًارصةو ر ضة ستحت ةرؤى مجازية  إلةى عليهةا   المتعةارف  تةه مةن حال  حّولهت أدى إلى ،ةالمعاصر البصرية

 .دهشةمرى خأحقائق تكشف عن  عميقةدالالت رمزية  ذات حسية

 .قهاوتذو البصرية لنقد الفنون ًاجمالي خاًلدميعد  ؛ةاصرالمع أبعاده الفكريةب لمنظر الطبيعىا 

 ف البحث:داهأ

 .ةالمعاصر ون البصريةفى الفن ىهامإي رىكمعادل بصلطبيعى ا لمنظررية لد الفكبعاألاعن ف كشال 

 .ةاصرلمعا البصريةلفنون افى  يعىلطبالمنظر ا سماتتحديد  

 .ًايوجمال ًافنينيًا وقت ةاصرلمعا البصريةلفنون افى لطبيعى المنظر ا مفهوم ف عنالكش 

 .هانون وتذوقلفلنقد ا ىجمالخل دمك صرعى المعابيالمنظر الط ممفهو راالستفادة من تغي 

 لفن.جمهور ا دىل لىامالذوق الج، وتربية افة البصريةثقالية تنم 

 حث:البية أهم

نظةر  مالفةن  فةي  ة تحدثالمسة  والفنيةة نيةة  التقاألسةالي    الةرؤى واألفكةار، وكةذلك    سهم في االطالع علةى ي 

 .ىالطبيع

 . صرمعاال فنال فى ىنظر الطبيعمفهوم الم تطورتتبع ودراسة  

علةى   ين المتةذوق ة تعة حضة رؤيةة وا تساعد في تكةوين   التىلية لجمااو ةالبصري المستجدات التأكيد على 

  يلية.التشك رة الفنيةصوقراءة ال

 .ةالمعاصر ون البصريةفى الفنيعى ظر الطبمنالي فيما يتعلق بمفهوم سهم في اإلثراء العلمي والمعرفي 
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 يتلقة الم كاردإ ةزيةاد  علةى  الفنةي، بمةا يسةاعد    وقيةدة للتةذ  مةداخل جد و لةول ي إيجةاد ح م البحةث فة  اهيسة  

 التعلم. فرص وتحسين

 :ثبحال حدود

 الطبيعةى المنظةر   فةي مفهةوم   رالتغية وكذلك  ،األبعاد الفكريةدراسة  و رصدى الحالي علالبحث يقتصر  

لمطلوبة ت االمعلوماى للحصول عل، ةالفنون البصرية المعاصرأعمال  عدد منفي  ،ًايالوجم ًافنيتقنيًا و

  ة.دراسلا ههداف هذأيق تحقح بالتي تسم

  حث:الب منهج

 ه لهذه الدراسة.فى التحليلى لمالءمتالوصنهج مللبحث ااستخدم ا 

 .الشكل والجوهربين  ىالطبيعالمنظر أواًل: 

شةهد  ملل المكونةة و الجاذبةة  عناصةر الفةي   يكمةن  أحةدهما  ؛منطلقةين  مةن ى ظر الطبيعالمن تناوليمكن 

 ؛ذلةك  مةن خةالل   ،وكةذلك الفنةان   يالتهوتفضة  مشاهديكمن فى عين وعقل الرائى أوال، واآلخر هفسن طبيعيال

 فةى  تةه لطريق جسةيد ت وهة  لفنةان، وإنمةا  ا يةراه ل لمةا  مجةرد تسةجي   سلةي  -فنى كعمل  - ىر الطبيعالمنظ يصبح

الصةي    أحةد د عة ي يعةى طبالظةر  مناللذلك فةإن   .غير مادية أخرى ًاقيممنحه في ،عقله عينب كهيدربصار ما تاس

 لهاماإلمن أهم مصادر  ىهيعة الطب أنمن منطلق  ،البصريةبداع للفنون ة اإلاالساسية فى ممارس التشكيلية

، جدران كهفه ىعل الحيوان حركات ورسمل وسّج ورصدمنذ أن حاكى اإلنسان البدائى  ،بالنسبة ألى مبدع

 عناصةر  تقةد للة  . والرسةوم  ة أمةام تلةك  ريسحس الوقطعض المن خالل أداء بفى محاولة منه للتغل  عليه 

حتةى االقةرن التاسةع عشةر       هلة  لمكونةة لعناصةر ا ا أهةم مةن  و الفنةى تشكيل العمل في  ضروريًا رًاأمعة الطبي

 لفن، على أساس أن الفن ما هةو إال د اواع، الذى يعتبر أن الوصف وسيلة لتأكيد قالتشابهبسب  معيار وذلك 

 محاكاة للطبيعة.

مةةن خةةالل المنةةاهج التةةي "و بيعيةةةاإلدراك البشةةري األساسةةي للمنةةالر الطاذج مةةن يفةةفحص تلةةاإن  

كةان النمةوذج الموضةوعي     ؛القةرون األخيةرة  حتةى  و ،إلةى العصةر الحةديث    {أفالطون}من  فةسلفالاتبعها ا

 {لةوك } السةفة ، بما في ذلك جمال المنةالر الطبيعيةة. لكةن الف   لجمالم الفهيزود الفالسفة  هو الذى باألساس

س في ر وليمال على أنه كذب في عيني النالالجوا ددحقد  {إيمانويل كانط}وخاصة  {بورك}و {وميه}و

النظريةات المعاصةرة لجةودة    الجمالية و {كانط}به بين فلسفة اشتأوجه ال فإن .(Lothian, 1999)" يءالش

ون األخيةرة  قةر ال ى مةدى علة سةفة  اعتمةد معظةم الفال  حيةث   ،بناًء على منظةور تطةوري  يتم ة يعيلطبالمنالر ا

ر شةاع المن ميتضة  ثقافيةاً وفكريةًا   قًاسة نر تبة عي بيعةى المنظةر الط  فةإن نةا  ه نمة  ،اتجهة النظر الذاتية للجماليو

 .المكانطبيعة   ولات حذكريوال

 . مع الواقعالظاهرى لتماثل احتمية و ىالطبيعالمنظر  . أ

 رتطةوّ األسةاس   فةى  ووهة ، لفةن ا اريختة دار علةى مة   عديةدة ات رمة المنظر الطبيعةى  مفهوم  تطّورلقد 

 - ىنةدون بوجوتةو دي  } اإليطةالى  اننة فالأن أراد منةذ   ،واقةع البصةرى  للشةكلية  الاة محاكة الوم مفهفى ل تحّوو

Giotto di Bondone}عصةر ت ايدابة  فى خلفيات األعمال الفنية فى روطّو رغّي الذى  7331-7621ا 

اسةةتبدل الخلفيةةة  حيةةث ذه،سةةتاأ بو"التةةى رسةةمها بطريقةةة مبتكةةرة تخةةالف أسةةل  ،7اكمةةا فةةى شةةكل  النهضةةة

 صةورة بللمتلقةى  القصةص الةدينى    ديمقة تفقام ب ،(32، ص7896 عالم،) "عيةبمنالر طبيبيزنطية الذهبية ال

نشةةد ى يالةةذ -ى كالسةةيكهوم اله بةةالمفمةةن حولةة الطبيعةةة كةةاةاحموتجسةةيد مةةن خةةالل إلنسةةانى قةةع ااولب لقةةرأ

ى خل بهةا إلة  دية ثةم   ،تحضةيرية  ومرسة  شكل ة فىعيبالطعناصر تجميع رسم وطريق عن  - النموذج الجميل
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 ى.نةةفل المةةعى مكمةةل للووعنصةةر ثةةانكخلفيةةة  -ا ا وتنميقهةةبعةةد تجميلهةة - إضةةافتهابوم سةةمه كةةى يقةةداخةةل مر

ولكةن  للعمةل الفنةى   ل مكمة صةر  كعنيعةى  المنظر الطببة ا أيضة ن الرومانسةى  فنةا ال ناسةتعا فقد يقة نفس الطربو

 ًاقة ابمطنةى  للعمةل الف  يعةى ة المنظةر الطب إضةاف إلةى   نويسمانالرومد ع دقف ،للتناول الكالسيكىمغاير  بمفهوم

العمةل  موضةوع   ىفة الكةامن  انسةى  مالروالخيةال   ؛ كةى يعةادل  ميةل تهذي  أو تجدون واقع فى الما هو ل تمامًا

 البكةةرفةةى الطبيعةةة المرسةةم وخارجةةه حتةةى اكتشةةف ردد بةةين داخةةل ذلةةك الحةةين أصةةبح الفنةةان يتةة منةةذ .نةةىالف

(Pristine nature) ومعه  -مرسمه ن من فناال قيقية لخروجحالاية البد هى هذهتعد و؛ نوع آخر من جمال

 - هخاللةة نمةة لهةةر ،مغةةاير مفهةةوبم جمةةالىفنةةى و منطلةةقصةةد ووجةةد فيهةةا  ى رالتةة ،إلةةى الطبيعةةة -أدواتةةه 

ت كانة  هتة يبداى ذالة  ؛فةى الفةن   ىعواقالة المةذه    -لرومانسى فى الفن االطبيعى  نظرمالواقعية باإلضافة إلى 

مرسةمه إلةى    ممةا دعةا الفنةان إلةى نقةل      فنةى، ال لعمة للًا هو موضةوع ته ذا فى حد الطبيعى منظرلاأن  راعتباب

إعةادة   ومتعارف عليةه مةن حيةث    لما هو متبع جديدة ومغايرة هيممفاميالد ول وحتعن  الهواء الطلق، معلنًا

-7982اعةى  طبيالظةر  لمناسةة  مدرب ىموقةد تمثةل هةذا فيمةا سة     ، رؤية الفنان للطبيعة مةن حولةه  حول نظر ال

 John - بلاجةةةون كونسةةةتيةةةف االنجليةةةزى الفنةةةان }ا الرورومصةةة أهةةةم روادهةةةا مةةةن نمةةةى التةةة  7811

Constable}7931-7112 ا  ،{تيرنةةر ويليةةام جوزيةةفو - J. M. W. Turnerا }7917-7111 . 

- روسةو  روودتية } فنةان لا ؛اوالمؤسةس الفعلةى لهة    الباربيزون فى فرنسةا  مدرسة ضًا منروادها أيأهم ومن 

Theodore Rousseau} نةان والف ، 7921-7976ا { ليةه ا ميفرانسةو-   Jean François Millet} 

الفةةال  حيةةاة مشةةاهد  تصةةويررصةةد وتعمةةق فةةي  ك الوكةةذله الريفيةةة سةةاعدت نشةةأت الةةذى   7911-7978ا

واقعيةة  فهةوم  مى د علة يتأكلاو ،إلى أسلوب أكثر قوة وواقعية ويةالبساطة والعفمن وبه أسل غيرت ىلإ، اليومية

  .مع الواقعمل الفنى ع العلموضوى رهظااللتماثل احتمية و المنظر الطبيعى

 

 

 

 

 

 

 

 .2341 ،تمبرا على خشب ،بهذلا نه قطعة ميغرتالقديس انطونيوس االباتي  :وتو دى بوندونى:جي [2]شكل 

 .ةليديقالشكلية الت وتحدى المبادئ ىإيهام كمعادل بصرى ىالطبيعلمنظر ا . ب

 هةا درجةات ألوان تتغيةر   التةى  ،الطبيعةة  تصويرل هجر الفنان لمرسمه وخروجهإن  ؛على جان  آخر

قةد  ؛ فحة النهةار صة فى  على الموجودات شمسلاضوء انعكاس تأثير سطوع ت اوفتب  بس ،ميوعلى مدار ال

 أحةد الخيةارين؛   - ىنة الف هعملة الطبيعة التى يحاكيها فى  درجات ألوان فىغير يحدث ت التى ح - همن  طّلتي

 حظةة الل دراكإل ،فةى يةوم آخةر   فى نفس التوقيةت الةذى بةدأ منةه     ثم يأتى  ،كانإّما أن يجمع أدواته ويغادر الم

دون أن عملةه الفنةى   ام تمة بإم حتةى يقةو  ، نيةك التصةوير  تك ىفة  عرسة ُيأنةه  . أو لتى بدأ منهاضوئية واللونية اال

 الفرنسةى  (Impressionism - إنطباعيةة )أنتج وا  تا ما المنطلقذلك  ؛يحدث ثمة تغّير فى درجات ألوانه
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بةل  ، الطبيعةى  ظةر نالموم همف فى ولالتى أحدثت تح ، 7862-7981ا{Claude Monet – مونيه ودكل}

حينمةةا اسةةتعان  ، المشةةكلةجةةاوز تلةةك  ت فةةى يةةةالعلميةةات  النظر إلةةى نداسةةتالةةذى  فةةى تةةاريخ الفةةن  وتحةةول 

حةةدد  الةةذى  7161-7286{ اIsaac Newtonـةة  نيةةوتناق إسةةح}للعةةالماللةةون نظريةةة ب (االنطبةةاعيون)

: ةالطيفيةة وألوانةةه مالحظتةةه لظةاهرة قةةوس قةز    مةةن خةالل ى، حسةاس اللةةون بةةع اإلمنو هة  أن الضةةوءا رهة عب

عند تحليل شعاع ر تظهى تال البنفسجى(، - النيلى – األزرق – األخضر – األصفر – البرتقالى – األحمر)

 واالصةفر  راألحمة  :ةاسةي ألساأللةوان ا  إلةى ذلةك  مةن خةالل    نتهةى زجةاجى، لي  رنشور مس عبالشم من ضوء

تلك  استخدام قيطر ، عنتصوير المشهد وقتفى  (االنطباعيون)ا من خاللهقلل و اختزلالتى و؛ رقزواال

ن ك بةأ م ذلة تية و، بحيث تتجمع فى عةين المشةاهد   هائيتجزولوحة مباشرة ى الت إليمن البال األلوان األساسية 

العةةين بمزجهةةا  موتقةةشةةكل نقةةط في متجةةاورة فةة تهموحةةاتةةي يضةةعونها علةةى لالن بةةاأللوا رينيالتةةأثعةة  يتال"

، (6118)مقةداد،  " صةفراء وحمةراء متجةاورة    طنقة  مثل البرتقالي المكون من، خليطًا من بعيد لونًا وتراها

  .سود والخطو  الحادةاللون األعاد استب مع

دعوة ى الة تبن {الذىمونيه ودكل لفنان }ر اتصّوى لإ ، 6ا شكل( رالحوجار شأر العمل الفنى )يشيو

 /ضةوء )فةى لحظةة   صةوره مةن قبةل     كةان قةد  الةذى  المشةهد  نفس ر يصوتار تكر خالل نمإلى إعمال الفكر، 

 (لونيةة  /الضةوء )وم بتغييرهةا وفقةًا للحظةة    قة ي يةة أخةرى  موعات ودرجةات لون ترض مجثم يف ،محددة (لونية

عةة  لنزبا تواتسةم   نةادت  حينون الحداثة نفل النواة هى (نطباعيةالا)صارت  امن هن .ارهاتالتى يخاألخرى 

 ،للةةون خاصةة يةة  الجمو ر ومفهةوم مغةةاير بفكة  المنظةةر الطبيعةى مةةن خةالل تصةوير    لفةن اضةوعية فةى   موالال

ن يدود التي تفصل بالضوء، وقد ألغت الحالتعبير عن وفية اصلاوان األلجات على تدر التركيز دت فيتجس

ومةن   يوميةة التوحاة مةن الحيةاة   مشةاهد مسة   الطبيعة ورسةم  لىإ ىاعالفنان االنطب خرج كذلك ،رسموال ونللا

تسةجيل  لةى  مةد ع يعت الةذى  الفكرى جوهروال هومالمفعلى هذا  تدكأوقد  .لضوء الشمس يعيةوالت الطبالتح

 .الموجودات وأثرها على (ةلوني /ءوض)لحظة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2122 ،سم 34×20زيت على توال،  ،روالح رجاأش ه:كلود موني [0]شكل 

 ،اثةة فنةون الحد  أواخةر  مةع  إلةى منتهةاه   التقليةدى  عةى المنظر الطبي هوممفوصل  ؛لقالمنطنفس  منو

 الهولنةدى  اننة فال ادأر نمةا يح ،رهوللوصةول إلةى الجة   ل االستغناء عةن التفاصةي  إلى  يدعو ر مختلفولكن بفك

من تحدى التى  ، 3شكل ا رةشهوالمرسم شجرته   7888-7916ا{Piet Mondrian - موندريان تب}

 صةةرعناالوجةةرد كافةةة   لخةةص فقةةد ية،الهندسةة يةةةالتجريدكةةر ومفهةةوم  فب، المبةةادا الشةةكلية التقليديةةة لهةةا خال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%86
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ن ة مة شةبك ها إلةى  تفاصةيل  لوحة لهةا و واختز ،وأوراقوأغصةان  مةن سةيقان   ؛ شةهد المصةور  فى المالموجودة 

مسةةتطيالت كبيةةرة ومربعةةات فيمةةا بينهةةا  نكةةّوتوالتةةى ، ااًمةةتمعليهةةا ة دمةةاعمتال رأسةةيةالو فقيةةةاأل  وخطةةال

 األلةوان  ؛التةى أصةلها   ،لةون مةن األلةوان األساسةية    كل مساحة منها على حده ب طالءب قام ،مختلفةات مساحب

 مكونةةة للشةةجرة، وقةةدلا واألوراق ابين األغصةةانراغ مةةفةةلتمثةةل ا هةةاأن، باعتبارنةةة لقةةوس قةةز المكو الطيفيةةة

ة يحةوى ألةوان الطيةف السةبعة وفةق نظرية      ذى الة  هةو الضةوء  الطبيعةة و موجةود فةى   أصله ال أعاده الفنان إلى

، ومةةةن االرتبةةةا  حتةةةى  التقليديةةةة يةةةةمةةةن التصةةةورات التمثيل حةةةررتم بصةةةرى إيهةةةامى كمعةةةادل نيةةةوتن{}

  .شائعةباالستخدامات الرمزية ال

 

 

 

 

 

 

 

 .2202 - 2221، التفاح شجرةتطور : انوندريبيت م [4] شكل 

 .المعاصرلمنظر الطبيعى ل ةيراألبعاد الفكًا: ينثا

معطيةةات مةةا يسةةتحدث مةةن  كةةل سةةتثمر ي -اصةةرن المعصةةة الفنةةاعةةام وبخال بشةةك - نفنةةاالأخةةذ  دلقةة

التطةور  لطبيعةة   وذلةك نظةراً  ، بيعىعبير عن المنظر الطفى الت المختلفة احل تاريخ الفنرم التكنولوجيا عبر

 ة،المتعةدد  ميةديا ال ئطوسةا كافة هى لناتم الال مستخدااالإتاحة و ،معاصرةلاة ثقافبال االفن وارتباطهفى مفاهيم 

تجةةاوز الحةةدود ي تشةةكيلىبنةةاء لغةوى  رية المعاصةةرة عبةارة عةةن  نةةون البصةةى فةى الف ظةةر الطبيعةةلمنح ابأصة ف

 مةا تنةاول كةل   ي حيةث ، واحةد  ٍنآرى محةاكى وتخيلةى فةى    ياقةع تصةو  الزمان فةى و لمكان وعنصرى ال المادية

ة تغلية  الجوانة  الروحية   ب يتسةم   أصةبح  لككةذ و ، رو  العصةر مةع   ناس وما يت رالبشمات امتعن إهيعبر 

ى الفنة للتعبيةر  وتطويةع الفكةر الفلسةفى    ، الثقافيةقيمته الفن بذ اتخاو، لألشياء ارجيةالخ على المظاهر الحسية

يمثلةه  ذلةك مةا   ن أمثلة مو. عصركل  ىالمجتمع ف ىنية فحس  المشكالت والقضايا اآلر الطبيعى منظال عن

بعنةوان  فنةى   لعمة مةن خةالل     -7813ا {Gabriel Dawe -و ل دجبرائي}ى المكسيك جوهر فكر الفنان 

 ادمةو لا باسةتخدام  ىمعمةار  هيكل إنشاءكل شي غى الفراتجهيز فبارة عن و ع، وه 8اشكل  (A1الضفيرة )

المسةةتوحى مةةن  المعنةةىات ذات قيةةدالتع مةةنو ،نةةةمةةن الخيةةو  الملو كثيةةرة طبقةةاتفةةى  ،للمالبةةس األساسةةية

  .الطبيعة

ة ـعالقةة ودــةةوج فةةى ب ـسةةتت لةـالمتداخةة اهيمـالمفةة مةةن ديةةدالع هنةةاك أن أدركةةتقةةد ل" : وديةةذكر ا          

 نشةعر  ماعندف .للجسد المأوى يرفوت على درةـالق وهى ،ةـالمعماري ةـوالهندس ةـالموض من كلبين  ةكترـشم

 بةين  الةدمج  خةالل  مةن أنةه  دت فوجة  ،المبنةى  داخةل  الدخول يمكننا السماء تمطر عندماو ،سترة ىنرتد ردبالب

 ًةاية بد ،بتحول ءيوااإل حساسإ مري ،الخيط من مصنوع فعلي هيكل إنشاءو للنسيج مادةالو المعمارى الحجم
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 وفعلكل المكان لظالل هي ريةالبش  روال تهدئة إلى ،جى لخيو  النسيالماد المستوى ىلع مالجس يةحما نم

 هالةد   وبحة  أنةه تةأثر  " شةير إلةى  يكمةا   .(Dawe, 2021)" قويةة  ولكنهةا  خفيةة  بطريقةة ضةواء  لةوان واأل األ

قةد  و. هاسة ملي أن ريةد ي ناكة  هنأ لدرجة همضيئراها ي فكان ،الضوء من شعاع يخترقها عندما خاصًة ،لغيومل

، واللون الشكل حيث نم الدراماتيكية هتغيراتخاصة و اربالقط لةالطوي هرحالت خاللبالسماء  هعجابازداد إ

نيةة، فهةو   فلفى أعماله ا الخيط استخدام تيارخا أما .(Dawe, 2021)" ونالل تدرجات مستخدي هما جعلذلك 

 بنيةة  فةي  متأصةلة  الرجولةة  كانةت  حيةث  ،كمكسةي لا يف مًاديق يةعجتماالا الثقافة لنقدمن الفنان  محاولة مثابةب

 مطلعةة أختةه   نةت كاد فقة  .ه عنةدما كةان صةبياً   دية ل اإلحباطةات  مةن  العديد إلى أدتوالتى  ،سيكىالمك تمعالمج

 .زطريالتها أهم من ،والدألاعلى  ةمحظور كانت معينة أنشطة على

 مةن منطلةق الةرفض    ،ةتقنية لا هةذه  فتكشةا سا إلةى  هدفع إلى فضول اإلحبا  هذا ذكريات توقد تحول         

 تءجةا وقةد   ،مرنةة  وغير وصلبة دائمة أنهاب أحياًنا تتسم التي تماعيةجاال رافعاال نم العديد في كيكلتشوا

 هةذه اعتراضية علةى   رمزية تثيالكتم يطالخ باستخدام ئهابإنشا قام التي ماريةالمع الهياكلو األعمال الفنية

 شةةبكة حرفيةةًا تعنةةي والتةةي ،Plexus) - الضةةفيرةة تشةةبه )قةةدمع تيبةةاتركل فةةى شةةك، االجتماعيةةة عةةرافاأل

 ولكنةه  ،ببيئتةه  الجسةم  اتصةال  إلى فقط يشير ال ألنه، وتدعمه الجسم معت التيالدموية  األوعية أو بعصااأل

 وترالتة  ىإلة أيضةًا   يشةير و ،نفسةه  التركية   تشةكل  التةي  يةو  الخ مةن  معقةدة  ةبكبشة  مباشر بشكل أيًضا يرتبط

 داخةةل الجةةوهري النظةةام ةالضةةفير تستحضةةرو. ملمةةوس بشةةكل يهتةةز الةةذي ،المشةةدود طالخةةي فةةي لتأصةةالم

واسةطة  ب ىمادلالاو ىالماد فيها بين يدمج ،كمحاكاة للحياة اليومية الطبيعة في الموجودة ةيالظاهر ضىفوال

 .ملونة ضوئية شعةآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0221 واشنطن، ،جاليرى يكنوري، فراغلفى ا تجهيز ،A1الضفيرة  :داو جبرائيل[ 3]شكل 

  :عىيلمنظر الطبل الحقيقى امإليها .2
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كةى   ،إلةى فطرتةه التةى نشةأ عليهةا      الطبيعةى  نظةر  الم -ود الحةد ترامةى  مال - المعاصةر بفكةره  لقد أعاد الفنةان  

 ،مختلةف تقنةى   فكةر وسةلوب  أولكةن ب  لهةا  واقةع الظةاهرى  استحضةار ال  عن طريقله الطبيعة من خاليحاكى 

 لفنةةانل،  1ال شةةك (رةيغالصةة رية والوقةةائعالبصةةهةةام األو) بعنةةوان: مركةة فنةةى  لعمةة كعلةةى ذلةة د ويؤكةة

 رـمنظل ةدة رؤياـعإ عبارة عنو وه ، -7818ا {Gregory Euclide - ىدــقلييإ ىرجريجو} االمريكى

 لىلقة عالمع من داخل اللوحةالمرسومة  هراصعن فقدت، حيث دىير تقليلوب غذه بأستم تنفي ىدتقلي ىيعبط

 مةن فنةي  ال تركية  هةذا ال ببنةاء   {ىقليةد يإ }قةام  وقةد   ،لمكةان ية اأرضة  إلةى من الحةائط  المشهد ليكتمل  الحائط

األشةجار  مةن  ه سةتوحا الم يعيةة الطبور الصةخ وة الورقية لة   قوالعديةد مةن ال  ا ىلة باإلضافة إ ،اتاتنبالمخلفات 

 التةةدفقمةةن هةةر نك اغفةةرلا فةةى ةمركبةة ة إبداعيةةةارتبطةةت اللوحةةة بطريقةة لقةةد  .حولةةهن مةة ةتةةات الجميلةةابوالن

، رأحجةةار األنهةةاو الصةةخور مةةن ُصةةنع تركيةة فةةى  ليفةةيض علةةى االرض ،اطةةار اللوحةةة جللعناصةةر خةةار

النتيجةة  هةرت  لو .وأشةياء أخةرى   ىكتيلبالسة فنج اسة مةن اإل  تاجة ازج . كما وجد عدةالعشابواغصان األو

نظةر الطبيعةى   عةن الم  للتعبيةر  ةلفة ختقةة م ا طري، أنهة يقيةوكأنها تبدو حق دهشبشكل ممقنعة ورائعة ئية لنهاا

 االيهةام ة للعمةل الفنةى و  مةع العناصةر التفكيكية   المتلقى عل اتفمن خالل ها تابراز جمالياتها واهميتعتمد على 

 د مةةنديةةعلا نبةي  يجمةةعجملةةه فةى م  الفنةةىالعمةةل و ،قيةةد وادهةا  اكثةةر تعبصةورة   تقليةةدىلابيعةةى الط منظرالبة 

ر هظت واضحةسالة رمن خالله  أن يوجهالفنان راد أقد و .قق تامايش وتوافتع فى تلفةخمالوسائط والمواد ال

ن إ "ه:لة وى قذلك فة يتضح و ؛هافيلعبث وخوفه من اوضرورة احتواءها والحفاظ عليها  عةللطبيالشديد حبه 

ويؤكةد  . (gregorye, 2021)"لطبيعةا لىع يطرا نسنفسنا بأنننحن نخدع أ ،ميةكون مح  أن تة يجالطبيع

كشةف   التةى ية جمال المنالر الطبيععلى والمدن.  فيخضراء احات الدور المسدة إعا علىأيضًا لهامن خال

  . مجسمة حةول مرة في لوعنها أل

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0222، ك يورنيو، ثالحدي الفن متحف، غيرةقائع الصوالورية البصهام األو :دليإقيجوري جر [5شكل ]
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 اسونإلي أوالفور} الدنماركي الفنان أننجد  ؛ةيتفاعلو أةر جرب أكثبأسلوولكن  ،النهجعلى نفس و

- Olafur Eliassonاإلنسةان اولة حمالمتمثل فى ، ىطبيعال العالم بين الحدود طمسب قد قام  ،-7821{ ا 

 مجةرى عمةل فنةى تحةت مسةمى: )    فةى   ظهةر ذلةك بجةالء   يو .ىهةام بةالواقع الحقيقة   ياإل بينو فى تقليد الطبيعة

 و عبةارة عةن  وهة  ضةًا، أي تلقةى المو نةى بنةاء العمةل الف  و فنةان ال بةين  بالتشابك الفكرى زيميت ، 2ا شكل (النهر

خةل  لةة دا فةى مسةاحة هائ   ريةصةخ  أرضو نهةرى  مجةرى ب زودمة  ،وسةاحر  ضخم طبيعي منظر إنشاء إعادة

 لةةىعه تشةةجيع خةةالل نمةة ،نفسةةه الفةةن علةةى المتلقةةى انتبةةاه ركةةزأن ي{إلياسةةون} درالقةةد أ .قاعةةة العةةرض 

مةةن  وأساسةةى عنصةةر هةةام بوصةةفه  عةةرضال داخةةل متلقةةىال يصةةبح وهكةةذا ،طبيعيةةةلا رنةةالالم شةةافتكاس

 نةان الف يستحضةر  ؛بهةذا البعةد الفكةرى    الطبيعيةة  لرالمنةا  ةصةياغ  خةالل  منف .العناصر المكونة للعمل الفنى

 صيتخلك ل ذلخالن فم .بالمتاحف طالمرتب والفكر للسلوك ديةتقليال وقعاتالت جن لت ،بالحرية ًاأولي ًاسإحسا

 ىعلةة شةةيء يوجةةد ال ، حيةةثعيةةةيالطب رالمنةةال فةةراغ يةةقعةةن طر السةةطحية المعلومةةات مةةن"  إلياسةةونا

 يسةةمح ممةةا ،المفاجئةةة ة المتلقةةىتجربةة أو لفضةةاءاهةةذا  داخةةل للتصةةرف متوقعةةة قةةةطري توجةةد وال ،الجةةدران

 .(Quddus, 2014)"بالذات عوروالش سيةالح التجربةو رالتفكي بحرية

 

 ،، مضخاترطوم، خ، أغطية بالستيكيةذفوال ،لرم، حصى، كانيةربأحجار ) النهر، : مجرىالفور إلياسونأو[ 1ل ]كش

 .0223، ، الدنماركلحديثن الفا معرض 

 

 ىف  -7818ا {Yasuaki Onishi ـ ىونيشأ ىياسواك} ليابانىا للفنانويكمن البعد الفكرى 

ن ذلك أل .ىألخرا الفضاء رلواه أو ،ةبيالجاذ ،الهواء ،وقتال ثلم يةمرئال غير الظواهرتجسيد ب امههتما

 الصخور بين فةلمساا يًضاأ وفه ،رالصخ هو النحت كان إذا" يقول:يث ح ،خاص مفهوم يهلد  يشىأونا

 لمن خال ، يتم ذلك(Oldenhuis, 2018)" همابين والتأمل التواصل أيضًاو هو ،اتالنحو المطرقة وبين

 ًامادي ًامظهر خلقلالنحتية له أعما تركي  عمليةفى  العناصر ابه تجمعت التي ةلطريقافى الفنان تحكم 

 .عيدا عن الوجود الخارجىخاص بالفنان ب، وخلق عالم مادى غيرال وأ للمجهول

أن الفن هو ابداع لقيم انسانية   7816 :7817ا  André Malraux – مالرواندريه ا كما قالو 

)إبراهيم، " ون أن يكترث فى شئ بالحقيقة الموضوعيةد، لما غريبا عن الواقعيخلق الفنان بمقتضاها عا
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، وهو  1ال شك( المخفية طبيعيةال المنالر) ان:بعنو رك م ىفن عمل لذلك من خال ضحتوي(، 13ص

 كالشوأ ،جاتمووت ،جينس ةلشبك أفكارو متمثل فى صور معتاد، ريغ طبيعىلمنظر  رتصون عبارة ع

 ،تيكوالبالس والكرتون الغراء :مثل يةعادوخامات  مواد خداماست خالل من ،مشرقةو ائمةوع متدحرجة

 طيسوال باعتباره عةطبيال فضاء إلى ينظر ينمايجول بخاطر المتلقى حعما  ى أونيشاا هبواسطتالتى يعبر 

 تاتحونالمف ،دفري شكلفكر وب صممةم مةضخ عمااًلأ الفنان من خالله ينفذالذى  -مرئى الغير  -الخاص 

 ن ينقلأاستطاع  ، حيثالكون مثل حركة يكيةناميد فى حركة مرارستبا غيرتت طبيعية منالر يه الناتجة

و أ تقنياتوال ت ياانمكإ رضعن مشهد وال يستع  أونيشىابر ال يع ناهو .رضخل صالة العالطبيعة دا بها

 ماتكل جدتو ال، فمعها هتفاعللمعطياتها و هبالة واستقيعطببالالمتلقى  حساسإعبر عن ، ولكنه ياتخام

صل، األ ىف جذابة تجدها ال عادية ةطناعيصا مادة لتتحو عندما ىالمتلق به ريشع الذي الشعور لوصف

البد  المذهلة  أونيشياعمال أل السماوية الرؤى فتلك. والمتعة الرهبةب ًاشعور تعطيهضخمة  يةنف ةقطع ىلإ

 . فنه ديشاه شخص أي على ًادائم ًاانطباع تتركوأن 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 .0221، األمريكية تحدةالم الواليات ،هيوستن ،المخفية الطبيعية المناظر :ىأونيش ىواكياس[ 3شكل ]

سلسةلة   من جزًءكعرضه تم ، الفراغفى  ضخمهيز تجعبارة عن هو و،  9كل اش الفنىالعمل   ماأ

 نونة للف ىمتحةف مةور  ب () (Roppongi Crossing - ىنجروبةو  معبةر ): إسةم  أطلةق عليهةا   فنيةة  أعمال

الذى  ،(”pronounced Mé, meaning “eye)بإسم: فريق فني ياباني أعضاء فيذه قام بتن وقد. كيوبطو

رج ـالمخة و ، 7893ا {Haruka Kojin - نيوجـكة  اروكاـهة }، وهةم: الفنانةة   عضاء أساسيينيضم ثالثة أ

 ،  -7818ا {Kenji Minamigawa - اواغمينامي كينجي}
 

                                                           


 كيو.طوب نلفنول رىموف متح ىفنوات س تقام كل ثالثة لمعاصرلفنية اض اسلسلة من المعار 

https://www.mori.art.museum/en 
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 االتصال والتفاعل، ،"Méمجموعة الفن الياباني ": ماسوي هيروفومي، ميغاوامينا جيكين، كوجين اروكاه[ 1شكل ]

 .0222، كيو، طوونتحف موري للفنم راغ،تجهيز فى الف

 فةى هيئةة  نةى  الفل العمة يظهةر  و،  -7891ا {Hirofumi Masui -  ماسةوي  يروفةومي ه}اإلنتةاج   مديرو

حمل يجعله  ذلك ما، بشكل ال يصدق يةواقع بهيئة بدويو ،متحفال عةداخل قاط حيمالمواج أل مذهل ي ركت

 ىم مةائ جسة  نةه وكأ ،واقةع ظةاهرى لل استحضار التصوير ال الذى يتم من خالل، (والتفاعل صالتاال) :عنوان

 ءاتضة التةى  يقةة  العم القطعةة الزرقةاء  ع قبةالوا يهةام  ، والةذى يزيةد مةن اال   المتلقةى ، ينةتفخ ويتةدفق نحةو    ىحقيق

، المتحركة تيةحات النالموجعلى  الشمس شعةأ سقطحيث تالعمل  خلف ةالنافذنبعث من ضوء الملا ةاسطبو

 ىيحةاك ف ،ر طوال اليوميتغي ًافتخا ق ضوًءمما يخل ،عين المتلقىنها تموج بالفعل أمام تبدو وكأ علهامما يج"

 ةعةةعلةةى القط ىحتةةوت ىلتةةالجةةدران اين بةة ينحصةةر الفنةةى العمةةلذا لةةم يكةةن إو .ط تماًمةةاالمحةةي حركةةة المشةةهد

 أن عطية محسن ار ويذك .(Taggar, 2019)"أكملهاب رفةالغ رفق ويغمن يتد، فقد تتوقع أةقاء العميقرالز

لخلةق   ،ولكن بإستخدام وسائط غير تقليدية ييعالمنظر الطبم لشكل هممارستواصلو الفنانون المعاصرون "

سةبياًل للتفكيةر فةي     يبيعالط رالمنظ أصبح، وانأو بتراكي  في المك، يةلألرض بتأثيرات تصوير تفسيرات

 .(93، ص6171عطية، ) "ا عليهوتأثيره، على األرضلتي يعيش اإلنسان ماكن ايقة التعامل مع األطر

 :الطبيعى ظرلمنلاضى فترالااإليهام  .0

 ىذال ىالتكنولوج بسب  التطور ،سريعو هائلير بشكل تغتتطور وت ةمعاصربصرية الال نوالفن إن

مةن   للعةالم كنةا  الحةدود فةي إدرا  إلةى تجةاوز   سةعى  تفنيةة  مةال  عوق فةى أ غيةر مسةب  بشكل كبير و أصبح مؤثرًا

فنةى   تجهيةز فةى   ، والذى لهر بوضةو  يعىتناول المنظر الطبل بعاد الفكريةألا تطّورتفقد وبالتالى ، حولنا

 التخصصات ىمتعددين المعاصرين لفنانمن ا قفريقام بتنفيذه  ، 8اشكل  ( حدودعالم بال: )بعنوان تفاعلى

لعةةالم ذات وان الةةقةةة بةةي تكشةةاف العالإلةةى اسنتةةاجهم الفنةةى  إيهةةدف و .() (Team Lab) مى:مسةةتحةةت 

تعتمةد   ىمجموعةة مةن األعمةال الفنيةة التة      عبارة عن الفنىذا العمل هو لجديدة من خالل الفن.ورات اصلتوا

                                                           


 : (Team Lab) دسين لمهنن وارمجيوالمبلفنانين ين مثل امتخصصمن مختلف الي مجموعة ه، ومقرها اليابان عة فنية دوليةهي مجمو

 علومقاء الفن والفي الت حارإلى اإلباونية عالت مارساتهمتسعى م ماريين الذينعمسين الهندلماء الرياضيات والملمتحركة وعلرسوم اورسامي ا

 .(/https://borderless.teamlab.art) عالميةال ةوالطبيعي التكنولوجياو
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 داخةل ة ية نال الفاألعمة تلةك  تتحةرك  ف، حةدود  بةال  متواصةل  واحةد  تشكل عالمالمتكامل ل لرقمىتركي  الى الع

  .الناسوعالقات مع تشكل روابط كى ، الغرف بحرية

 

 

 

 

 

 

 

 

 .0221، ، طوكيولفنونمتحف موري ل ،تجهيز تفاعلى د،حدو الم بالع :Team Lab[ 2] شكل

باعتبار ، بالزمن ثرأتتأحيانًا أخرى و ،ًاانأحيتختلط و ،ا البعضمع بعضهل عناصر العم وتتواصل

بشةكل  داخةل العمةل   تجةول  كةى ي متلقةى  الفرصةة لل ة مةع إتاحة   ،نلوقةت مثةل جسةم اإلنسةا    لها نفس مفهةوم ا أن 

مةن   ى اآلخةرين علة  العةالم ويتعةرف   ذلةك  فهمتية ف، ينمةع اآلخةر   ديةد ج عةالم ستكشاف ا بقصد، مدهشتفاعلى 

فةي  ود ال حةد بة  واحةد  عةالم إلةى  حةول  يتوتتةداخل العةوالم مةع بعضةها و     ،بحرية تحركت التى، خالل أجسادهم

كاة سقو  المةاء علةى الصةخر    محاو صخور رقميةإنتاج  تلقى من تمكن الم عادمساحة افتراضية ثالثية األب

تصلة يتم تمثيل الماء من خالل سلسلة ميث . حالشالل اًلشكالرقمى اء تدفق الم يرسمكذلك و، مىيهاإ بشكل

عنةةدما يقةةف الشةةخص علةةى  و ،ب التفاعةةل بةةين الجسةةيماتحسةةا م يةةتمثةة ،الرقميةةةجزيئةةات المةةن العديةةد مةةن 

ق الميةاه  تمر تةدف يسة و ،فق الميةاه مثل الصخرة التي تغيةر تةد   هو اآلخرفإنه يصبح  لأو يلمس الشالالصخرة 

ا تكرار الحاالت المرئيةة  ال يمكن أبًدمع مالحظة أنه  ،األشخاصي بسب  تفاعل الفعل تحول في الوقتفي ال

 .مرة أخرىبقة السا

الةذى  الفنان  فكرمن ضاعفت ساعدت والتى مية الرقيا التكنولوج بفضل ل ممكنًايأصبح المستحلقد 

الةدخول   كنه، فقط يمعندما يريد محاكاة الطبيعةخياله الواسع و جول بخاطرهي ن اليسير عليه تنفيذ مام بات

، المناسةبة والمحببةة إليةه    اضةية فترالم االوالعة مةن  د مةا يرية  إلى  - مصاحبة المتلقىب -بفكره وعالمه الواقعى 

يروق لةه   الفكرية والخيالية حسبما برؤى الفنانالمحمل  – المنظر الطبيعىب االفتراضىإليهام اب حيث يقوم

 ىى المةةدى الةةذعلةةالتةةى تةةدل مةةن أهةةم األمثلةةة و. لطبيعةةىلمنظةةر ال واقةةع الظةةاهرىاستحضةةار المةةن خةةالل  -

 للفنانةة ،  71شةكل ا  (الفصةول االربعةة  ) فنةى بعنةوان:   لعم ؛ور رقمىمن تط يةالبصر ونالفنإليه  توصل

 virtual -ى تراضاالفواقع ال)تقنية تستخدم  التى ،{Anna Zhilyaeva – يلييفاا زآن} الروسية الفرنسية

reality) م إلى ما هو أبعد من حدودهالرس للوصول بتقنية.  
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 .0223 لندن،قع افتراضى، وا ،ةربعاال لفصوال :ييفاا زيلآن[ 22ل ]شك

 املةة ومنحوتةات  تجارب بصرية ك فهى تعتبر، لوحاتجرد ثير من مإبداعاتها هي أكثر بكن أنجد ف

فةي عمليةةة الوصةةول   ًالكةن أيضةة ، وقةةط فةي موضةةوع ورسةالة العمةةل الفنةةي  يس فلةة ،شةاهد مرسةومة تغمةةر الم 

 فكانةت  ؛قةوانين الفةن والفيزيةاء    ىتحةد رادت أ"أنهةا   : زيلييفةا ا حيةث تةذكر   الفنةى،  مةل عال داخةل  واالنغمةاس 

تلةةك الخبةةرة  ،(Arif, 2021) "نحوتةةات للرسةةمإنشةةاء م ثةةل فةةىتتم ،حقيقتةةينين رغةة  فةةي بنةةاء جسةةر بةة ت

اسةةتخدام  حتةةرافكةةذلك او ،لكالسةةيكيةاالفنةةون وجميلةةة الفنةةون ال ى دراسةةةالواسةةعة فةةيتهةةا مةةن خلف ةمسةةتوحا

، وخلق أسلوبها جسر بين النظامينذلك الإلى بناء سعت ف، ىع االفتراضلواقجيا الجديدة لتكنولوا مكانياتاإل

ت منحوتةة  اء لوحةا إنشة فةى  والمسةاحة   السةتفادة مةن الحجةم   امةن خةالل    ،أشةكال الرسةم   علةى جديد ال لخاصا

مةةن  جةزءً  هارسةوم  تصةبح أو .ثنةائي األبعةةاد  منظةر الطبيعةى  لالرسةم  الماديةةة  القيةود جةاوز  يةة األبعةاد تت  ثالث

وقةد   ،لمةذه شةكل  بعةدم  ملونةة مةن ال  لمنةالر طبيعيةة   خلق عوالم جديدة ت { أنييفالزي} . لقد استطاعتءدااأل

 .عليةتفاضها الأشاد اآلالف حول العالم بأعمالها الفنية وعرو

 Jennifer - سةتينكام   جينيفةر } ة األمريكيةة فنانة لل ، 77ا شةكل  (دراويشالالفنى ) ملعال كذلكو

Steinkamp} حول ة مستحدثالستكشاف أفكار مع الفيديو ئط الجديدة الوساتركي  قوم بالتى ت ، -7819ا

المةأخوذة فةى   الفكريةة   اهة ارؤمةن خاللةه   توحى سة تلةذى  ا خيل،والحركة والت االفتراضية لمساحة المعماريةا

 ددعةرض متعة   تركية   مةن  يتكةون  فهو ،مولويةلة اائفمن طالدراويش مارسها يطقوس من هذا العمل الفنى 

 {سةتينكام  }ر يةذك و. ىتلتف وتدور فى جو صةوفى روحةان  ذات أغصان أشجار  ربعةأللدقة ا ىلعا لفيديو

تسةعى  وروابط األرضةية    مةن الة  الةرو  ي حركة ترمز إلةى تحةرر  ف شيلدراوا ، يدورةنشوالفي خضم  أنه"

كة رقانون حلى عوالخروج  ،السيطرة نع دةبعيفى حرية الفروع تحرك تفاإللهي. كيان الالتواصل مع لى إ

 ,Steinkamp) "سةةاحرةة ور خياليةةالةةدوران لألشةةجاحركةةة ر تظهةةف، رشةةجادة بجةةذور األمقيةةلا لطبيعةةةا

-7111ا {lHege .F .W .G – هيجةل } فلسةفة هةو محةور   الةذى  مطلةق    الوالر فتراضال وفقًا .(2004

فةى   هةى  نمةا و فكريةة إ كل ما فى الوجود من لواهر طبيعية أو ماديةة أو نظةم إنسةانية أ   "ن ذلك أل ، 7937

وقوام الجدل ، سمية هيجل بالجدلما يالت هو قانون هذه التشكو، الرو كالت ظهر من مظاهر تشالنهاية م

الفن بة لوعى أن تعى ذاتها ووسيلتها فى بلوغ هذا ا ةهايى النهى فلرو  رة مستمرة وغاية احركة أو صيرو

 . (781،ص7889مطر، ) "والفلسفة
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 .0223، نيا، إسبا ، مدريد Espacio Fundación Telefónicaمؤسسة  دراويش،ال: كامبستينجينيفر  [22شكل ]

 

 Sonja - نسنريشهي سونياا البيئة ةلفنانل،  76ا شكل الخوانق الثالثة() فنىال لعمأّما ال        

Hinrichsen  ، نهر )فى  وجودةالمالثالثة  لقنوات الضّيقةل افتراضى ىمستقبل فكرى  هو عبارة عن طرف

كل  السائحينآالف تجذب فهى  ،الصينمن أكثر العجائ  الطبيعية شهرة في دة واح تعدوالتى  ،(ىانغتسليا

ة ات الصخرينالتكوي مشاهدة، من خالل لقديمريخ الصين اتاف على لتعرلمتن السفن عام الذين يأتون على 

 بسب  ؛ًامؤخرالبيئة  هذهالم معتم تغيير  وقد. منحدراتالها في جدران تالتي تم نحد ئلقصاد ا، ورصالغريبة

الطبيعية حتى تناس   منالرال فى تغييرعو إلى التفكير دي ذلك ما، ةألسباب اقتصادينهر ذا العلى ه اء سدبن

 . آلت إليهمما  أغراضنا بشكل أفضل

 ملعالال حو للرد على عدد من التساؤالتشاركة المتلقى مب {نيشسهينر} صورتر وفك ثارأ ذلك ما       

بشكل  نغيره حتى يخدم قضاياناهل س، ؟عليه ونحافظفيه لنظر عيد ال سنه :ةالقادم في القروني الطبيع

هذه عن  جابةاإل وقد حاولت. ؟الم افتراضيصبح ذاكرة يتم نقلها فقط في عيل ًاتمام بتدميره، أم سنقوم ؟أفضل

ت الوقفس ي نير فيث لذىا، مرك فى عمل فيديو  ليةستقبالمنظورات المعدد من  من خالل عرض ؤالتالتسا

، فأنا أقل اهتماًما بإنشاء جمهوري فكرًيا بينما أرغ  في إثارة الفكر وإشراك" ل:المتلقى، حيث تقو يرتفك

أح  أن أقوم بتجسيد ، فأنا نسانمن صنع اإلهى ات التي عالمنا مليء بالمنتج أن ىداعتقال، أعمال فنية دائمة

 زايدمع تولصور ومقاطع الفيديو. يات الناس وكذلك في افي ذكر تعيش كى، عملي في تجارب مثيرة

، أعتقد أنه من الضروري أن نعيد اكتساب وعي أكبر ببيئاتنا الطبيعية يعةانفصال المجتمع الحديث عن الطب

 .(Hinrichsen, 2019" )وعجائبها وحدودها
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 .0222الصين، ، ثالثةال قالخوان :هينريشسن سونيا [20]ل شك

 .هاوتذوق نونلنقد الف ىخل جمالمد رصعى المعاظر الطبيالمنثالثًا: 

ية المعاصرة لبصرفنون الا المنظر الطبيعى فى ناولت نيتضح أ ؛قض السابلعرل ان خالم

 ادمباخالل ومن  ؛بمفهوم الفن المعاصرو .وحدهما لبصرلمعرفة واتقدمه اقات أكثر مما يستحضر طا

ألفكار ل خلتدا - الهائلةالتكنولوجية و الفكرية الثورة بفضل - أحدثتالتى  ناقضاتوالجمع بين المت التوليف

باإلضافة  ة البصرغير حاس األخرى كافة حواس المتلقى عاءداست تطّل  ذلك، ازدادت أبعادها عمقًاالتى 

قاصرًا على  أصبح غير ، الذىىبجمال المنظر الطبيع أعمقو أكبر ًااستمتاعلتحقيق ، إعمال العقل لىإ

أيضًا، مفاهيمى و وفكرىكيان جمالى أصبح  ذلك ألنه ،ه لتجميل المكان الذى يعرض فيهاقتناؤ وأ مشاهدته

قته أيضًا ببيئته وبالطبيعة فة وخبرة الفنان وعالتكونت من ثقا التى ،هرية والجوهريةالظاتغيرت أبعاده قد 

إلى  الفنان يغوص بروحهن أ  7887 - 7918ا {Henri Bergson – برجسونهنرى } ويرى .من حوله

، نقاء حيث يواجه حقيقة أكثر، بعيدا عن المستويات التي تتبلور فيها األشياء في أشكال محددة، قاع الحقيقة

، وعندما يوفق في التعبير عنها، ها ولكنه اكتشفهايصح القول بأنها خلقوال  ،تطلعه على أشكال أخرى

وأصبحنا ، روا رؤى ألشياء انتقلت اليناوالفنانون العظام هم أولئك الذين ابتك ،نتعرف عليها كشئ حقيقي

يزتها ولكن م ،النعدمت قيمتها، نانولو كانت هذه الرؤى ال تصلح لغير الف ،رؤانا نحن أيضاأنها  نشعر

 )محمود، "ويعرفها لنا، رغم أنها كانت خافية قبل أن يكتشفها الفنان، ها قريبة مناالكبرى اننا نشعر أن

فى صورة عمل فنى للمناقشة وقضايا جمالية  أفكارطر  بالفنان  يقوم ؛ومن هذا المنطلق(. 732ص

 كعنصر ،لمتلقىامج دو ماحإقيتطل  من الفنان  الذى ،عىبالمنظر الطبيوحى ي جمالىفكرى حوار يتضمن 

اسيس الذاكرة لصور الرمزية وأحا الذى جوهره ،المكّونة لبيئة المنظر الطبيعى ةيسىسااأل عناصرالن م

كانت ا التى هتة تخرجها من حالطاقة هائلفيكسبها  ،الحواس بفعلتلقى الما ضرهيستح ىالت ة،ثقافللمكونة لا

ى إلسريعًا عاطفة تصل تحمل  يقةعمرمزية ت دالاللى ول إة تتحى مجازيأفكار ورؤة صورعليها فى 

ى به إلل تص فكيرل والتأمشكل دعوة للتلتى يسترجعها فى اعل مع تلك الثقافة االذى بدوره يتف المتلقى

 .ةومدهش غامضة دالالت اتذ بحتأصالتى  عيةطبيألشكال الارمزية وراء الخفية الكامنة و قيمالك اإدر

 لديه القدرة -اآلخر هو  - أصبحو والجمالية، تذوقيةال ثقافتهتعمقت مت ونو هتعالم دور الذىذلك المتلقى 
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 مهاراتمما يزيد من ؛ وتفكيره أيضًا ليةالجماالحسية وجربته ه تكًا إّيامشار ،مع الفنان حاورالت على

على  والقدرةالجمالى التذوق مستوى االرتقاء بكذلك و، هيلد الثقافة البصريةتنمية بصرى وير الالتفك

 تداعى األفكارعمليات بعض  ًامع والمتلقىو أحد اإلجراءات التي يدرك بها الفنان هو ؛إصدار حكم جمالى

 .رهو في األساس تعبيالذى الفن فى 

 حثلبا تصياوئج وتاتن

 :لبحثنتائج ا :أواًل

 ذات حسية ًارصور ضستحت ةرؤى مجازي إلىعليها  المتعارف حالتهن مالمنظر الطبيعى  حّولتلقد  

وكذلك  لفكرية،األبعاد ا فى عتنوالو تغيرال؛ بسب  رىخأق حقائشف عن تك عميقةالت رمزية دال

 .ةالمعاصر البصرية ونفى الفن عىالطبيلمنظر ة لة والجماليالفنيو نيةالتق مالمفاهي

 التفكير البصرىثقافة  انتشارفى ثر ومؤل ّعابدور ف سهمت ىإليهام بالمنظر الطبيعاألبعاد الفكرية ل إن 

  لميًا.وعا يًامحل لىكيالفن التش ألعمال

  يةترفيه قيفيةتثو فكرية -ة تفاعلي خلق بيئة يعمل علىرية المعاصرة منظر الطبيعى فى الفنون البصال 

  .يديةللتقا االتجاهاتى علة المعرف في االتجاه الفنى اذه فوقتثبت ا أكم، عالمها اإليهامىفى 

 ؛لجمهورل جاذبة أصبحت ةلمعاصرا لبصريةون افى الفنر الطبيعى لمنظلالغير معتادة كيبات الترإن  

 أصبحت والتى ،يةراضتاالفلعاب الوا لفيديوامال عأ فى تغلغلتلتى ايا التكنولوج اتمستحدث بسب 

 .وتكون صادمة أحيانًا ،براعةو ًاشإدهاأكثر  ًاصور تقدم

 لامج فى هامن الصع  تنفيذتى كان الاألبعاد الفكرية  تجسيد ىفيا التكنولوج مستحدثات تسهمكما  

  .صريةالب نوالفن

 .نىفوالفكرى لوعى اللساس كأ رالمعاص عمت المجتيرامتغ س  معبما يتنا طبيعةالشاف تكإعادة ا 

 ،المباشرة  والغير مباشرةه من خالل صور ،ةالمعاصر ون البصريةفى الفن يعىلمنظر الطبلسهم ي 

 .بشكل عام وبخاصة المتذوق فنلجمهور ال ىرفمعوال مىعلال راءاإلث فيالفكرية  هأبعادكذا و

 

 صّيات:التوأهم  يًا:نثا

لما تقدمه الطبيعة من قيم و رؤى جمالية  االهتمام بدور التربية الفنية فى توجيه الطالب والباحثين 

ئته ق التوازن بين اإلنسان وبيحقي بما النقد،على  والقدرةالجمالى التذوق مستوى االرتقاء ب فىتساهم 

 بوجه عام.

األخرى  ةالفني الموضوعاتجمالى واإلبداعى لترصد تطّور الفكر االمزيد من الدراسات التى إجراء  

 .ةصرالمعا ون البصريةفى الفن

 .ةرالمعاص بصريةال ونفنالى ف تعبير الفنىفكر واليدة للدج أبعاد شافتكاوالبحث  رةضرو 
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