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، وتبحث في تطّور الفكر الفني اليوم "البناء التشكيلي للكتابة في العمل الّرقمي تعالج هذه الدارسة :الملّخص

والداّلليّة للفنان اليوم، ويستكشف  القدرة اإلبداعيّة ومعالجته لمواد فنية بطرق مختلفة، ذلك أّن هذا التطور يعكس

تشكيالت فنّية  إنتاج على والتدريب الداّلليّة غير المرئيّة من خالل تجلّيها المباشر في األثر الفنّي الّرقمي، العالقات

بتجارب أعمال مسقطة  بتشكيالت بسيطة أو االكتفاء مجّرد وهذا ال يعني .النظام والفوضى: ترواح بين معنيين هما

المتلّقي،  بشخصية كبيرة، بدرجة أّن تركيب الكتابة يتعلّق، ومّما ال شّك فيه .عن مكنونات العمل الفنيّ  تعبّر

تجربة  ومن آخر إلى شخص طرق اإلنجاز الّرقمي والعرض تختلف من األمر الذي يجعل به، والظروف المحيطة

اإلبداع  وال ريب أّن هذه الخصوبة في مجال الكتابة باب من أبواب تنميّة إلى أخرى، زمنية فترة إلى أخرى، ومن

 التقنيات والوقائعو واألحداث البصريّ  في داخل النص وبناء على ذلك، نقّر بأّن هناك معانَي خفية تكمن .يركب

األثر  في التّفرس درجات ازدادت تفّرس، إذ كلماو إلى جهد ودراية تحتاج فهي .للعيان واضحة تبدو ال المرئيّة، وقد

 الفهم والتنبؤ على المتعلّم بقدرة ترتبط والفراسة هنا .إبداعاأكثر  النتائج كانت( النص البصري المرئي)الفنّي 

تبدو الكتابة من هذا المنطلق مادة بناء فنّي،  .من األثر الفنّي الّرقمي إلى ما هو أبعد تمتدّ و بالمعنى، المتّصلة باألبعاد

غير "وض ما يجعلها وهي في ذات الوقت مادة تشكيل فكري، فيها من الوضوح ما يجعلها منظمة وفيها من الغم

وفي الحالتين يكون المشهد الرقمّي أثرا فيه من الرموز ما يميزه، وفيه من القيم الفكرّية ما يجعله موضع ". منظمة

 .جدل، فنظام الكتابة متكّون من وحدات تختّص كل واحدة منها ببناء وقواعد

 
 .الفن الّرقمي، الكتابة، النظام، الفوضى: احيةالكلمات المفت

 

 :ةالتعديالت المطلوبة من الباحث

 إضافة العنوان باللغة االنجليزية -1
 إضافة الملخص باللغة االنجليزية -2

 إضافة الكلمات المفتاحية باللغة االنجليزية -3
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 :تمهيد

إلثى التّفكيثر فثي دورهثا فثي تأثيثث الفضثاء التّشثكيلي الّرقمثي " الكتابثة"يدعونا السثؤال عثن  

ومثن تقاليثد الفثن مثا يجعلثه مثادة درس غنيّثة . اليوم، واعتبارها أسلوبا من أساليب التّعبير الفنّي فيثه

كثثون هثثي بمعطيثات ذات قيمثثة جماليّثثة، تكثون بنيثثة التّشثثكيل فيثه منّظمثثة بحسثثب مقترحثات فكريّثثة ت
 ".انفعاالت إبداعية"و" تشابكات"و" سكنات"و" حركات"األخرى وليدة 

كيف تبدو الكتابة في الفضاء التّشكيلي الّرقمي؟ وعن أّي نثوع مثن الكتابثة نبحثث؟ وهثل هثي 

 نظام محكوم بقوانين التّركيب الفنّي، أم هي فوضى تكتسح الفضاء التّشكيلي؟

ادة بنثثاء فنّثثي فثثي العمثثل التشثثكيلي الّرقمثثي، وذلثثك نثثدرس فثثي هثثذا البحثثث مسثثألة الكتابثثة كمثث

 Roman Opalka: باالعتماد على دراسة وصفية تحليلية لمجموعة من أعمال الفنانين المعاصرين
نكتشثف فيهثا تركيبثات وبنثاءات  ،Matt Mullicanو Philipp Boisnardو Ruedi Baurو 

فالمركبثات فثي هثذه . شفراتها اللغوية والفنيةرقمية حينا وومرسومة حينا ثانيا، ونقوم بتحليلها وفّك 

ما فيها من و األعمال مختلفة ومتنوعة، وتحليلها يسمح باستكشاف ما فيها من وضوح يجعلها منّظمة

وفي الحالتين يكون المشهد الّرقمثي أثثرا فيثه مثن الرمثوز مثا يميثزه ". غير منظمة"غموض يجعلها 
قواعثد و ل، فنظام الكتابة قائم على وحدات لكّلٍّ منها بنثاءوفيه من القيم الفكريّة ما يجعله موضع جد

 .خاصة

الفرضيّة األساسية في هذه الدّراسة، في أّن للكتابة دورا في تأثيث الفضاء تتمثّل و

وهي ترسم بنفسها دورها الفعلي . التّشكيلي الّرقمي، يتراوح بين نظام الشكل وفوضى الفعل الفنّي

 .حدودها الفنيّةفي التّشكيل، وتكشف عن 

ننطلق في هذه الدراسة من فكرة مفادها أّن الكتابة مادة فنّية تؤثّث الفضاء التّشكيلي الّرقمي،  
فهثي تشثترط أن تكثون . وتعّزز هثذه الفكثرة مقولثة تعتبرهثا نسثقا فكريثا قبثل أن تكثون نمطثا بصثريّا

ي الكتابثة المواجهثة يجثب أن يوجثد فث"فثي قولثه  Cheng Francois "خماسثية البنثاء كمثا عرفهثا

دماء في عروقها، وإذا وجد عيب في أحد العناصثر الخمسثة، فهثي إذا و الوضوحو والطاقة والهيكل
."ليست من الكتابة

1
يفيد هذا التّعريف أّن الكتابة هيكل يختّص بصفة وطاقة ووضوح، بل أكثر من  

تها أن يكثون الخطثثاب ومثن صثثفا. ذلثك فهثي ثريثثة بمثا تحملثه مثثن دالالت ومعثان فثي أعمثثاق بنيتهثا

أن يكون البناء البصري في هيكلها ذا بعد جمثالي، وفثي هثذين العنصثرين يكثون الوضثوح و موّجها

 .مبعث طاقة ذهنيّة وفكريّة

تناسثق فثي و إّن ما نجده من تناقض في الحركات وتقابل في البناءات وتجانس في المفردات 

فهل غيّر النّمط الّرقمي من . لفضاء التّشكيلي الّرقمياألشكال وفي بنية الكتابة؛ إنّما هي مواد تؤثث ا
تركيب الكتابثة تشثكيليا، أم هثو حثافى علثى عبثيتهثا ونظامهثا فثي األثثر؟ وهثل تجثاوز الفثن الّرقمثي 

الخطاب الكتابي في األثر الفنّي؟ وكيف يمكن تفسير وجودها في الفضاء الّرقمي؟ وهل هثي مبحثث 

 تندرج ضمن النسق السيميائي؟سميولوجي، أم هي عالمات تشكيلية 

البحث بجديّة عن أساليب تكوين األثر و إنّنا مدفوعون إلى إعادة تقليب مؤثثات الفضاء الفنّي،

الفنّي في العصر الّرقمثي الحثديث، وإعثادة صثياغة أبنيتثه الفكريّثة، وترجمثة وحداتثه البصثريّة إلثى 

تابثة فثثي الفعثل الّرقمثي ومثن التّشثثكيل دالالت نتوّصثل بهثا إلثى بلثثوا الغايثة مثن تو يثف الكو معثان
هل هي نثوع مثن أنثواع التّعبيثر، أم : الكتابي في الفن الّرقمي، ونجيب من خاللها عن األسئلة اآلتية

هي تمّرد على السائد الفنّي؟ وهل هي صثياغة جديثدة تواكثب العصثر فحسثب، أم هثي فعثل تحثديث 

                                                   
1
 Angélique, Coatleven-Brun, «La peinture prise aux lettres ou comment définir, une troisième structure 

visuelle en art»,sous la direction de M. Hélène Saule- Sorbe, Université Michel de Monlaigne-Bordeau3, 
Ecole doctorale Monlaigne-Humanités, Présente et Soutenue Publiquement le 22 juin2012, p118 
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هي نقد للوضثع الحثالي مثن حيثث هثي لغثة  وتطوير يعود إلى تكوين الفنان ومواكبته للعصر؟ وهل

 تكتب؟ و تقرأ

لقد اخترنا تقسيم هذه الدراسة إلى وحدتين، وهو اختيار نرمي من خالله إلى اإلجابة عن هذه 

 :األسئلة وغيرها، وتحليل هذه اإلشكالية، وذلك على النحو التالي

 

 مؤثثات الفن الّرقمي اليوم بين التشكيل والتصميم .2

ما يمكن أّن تمدّنا به األعمال الّرقمية من مخزون ثقافي يرتقثي إلثى أعلثى  قبل أن نغوص في

الدرجات، كان البد لنا من اإلشارة إلثى أّن هثذا الثنمط الفنّثي لثيس بثالنمط الجديثد وال هثو باألسثلوب 

 فالكتابة قديمة قثدم اإلنسثان، إذ أّن أول. الحديث، إنما هو أسلوب متجذّر في عمق التّجربة اإلنسانية

ما جّسده اإلنسان هو السعي إلى تدوين حياتثه اليوميثة مثن خثالل تلثك الرسثوم التثي عهثثر عليهثا فثي 
تفهثم و فهثذه الرسثوم هثي كتابثة حّولهثا مثا تواضثع عليثه أهثل االختصثاص إلثى لغثة تقثرأ. المغارات

ام الحياة في وتفّسر، لغة كانت المنفذ الذي به هّون اإلنسان البدائّي عن نفسه قسوة الطبيعة وقسوة نظ

 -الهيروغليفية بصفة خاصة كغيرها من أنواع الكتابات –وقد تطورت الكتابة . تلك الفترة التاريخيّة
بأنّهثا أسثلوب معقّثد، وأنهثا كتابثة "وتحّولت من لغثة بسثيطة التشثكيل إلثى لغثة معقّثدة البنثاء، عرفثت 

ا فثي نفثس الكلمثةتشخيصية وترميزية وسمعية في نثص واحثد، وفثي نفثس الجملثة، وأقثول أيضث
2
 ."

وتحّولثثت بعثثد ذلثثك لتكثثون مثثادة تشثثكيل فنّثثي، ومثثادة اجتمثثع حولهثثا علمثثاء ومفكثثّرون مثثن انتمثثاءات 

 ". اإلنسان"ومشارب مختلفة، وبحثوا في ما يمكن أن تخفيه من كنوز فكرية قد تمّكنهم من فّك لغز 

شيء حقيقة البثد مثن ذلك أّن هذه الذات وحدة فكريّة وشكل من أشكال الوجود، وهي قبل كل 

، فتثاري  األشثكال ال يرسثم مثن خثالل خثط واحثد "التثاري "إثباتها من خالل ما يمكثن أّن يقدمثه لنثا 
فاإلنسان مجبر على إعادة تقليثب نفثس البحثوث، . آخر يولدو متصاعد، إنّما هو أسلوب يتخذ نهاية،

فثثال يكفيثثه البحثثث  3"ادتهثثاأصثثل الفّكثثر البشثثري هثي التثثي تقثثوم ب عو وهثو نفسثثه يثثدرك أّن المثثثابرة

يفّكك كل شثيء قثد تفكثك مثن قبثل لكثي و للتوّصل إلى نتيجة ما، بل عليه أن يبحث في المبحوث فيه

. هثذا هثو النشثاط الفكثري لديثهو هكثذا هثو اإلنسثان. يتأّكد من أّن كل بحث يقدّم الجديد دون منازعثة
 الجديد في تعبيراته ومشاغله الفنّية؟فكيف يكون النشاط الفنّي اليوم؟ وكيف يوّ ف هذا المخزون 

مثن تحثويالت وتغييثرات، فث ّن مثا  وضمن كل ما يمكن أّن تحدثه هذه المادة في الثنّمط الفنثيّ  
تقثرأ و الذي تكون الكتابة فيه مادة تعبير فنّي ومادة تقثرأ بصثريا" الجديد"يميزها هو، هذا األسلوب 

بثين و ، ألّن العالقة التي تجمع بينه"البحث الفنّي"ا وفي الحالتين يكون الفنّان هو مصدر هذ. سمعيا

ال على النحو اإلبداعي بقدر ما تفّسثر سثيميائيّا، و الرسم والكتابة عالقة ال تفّسر على النحو الجمالي

الكتابة والرسم متطابقان في "والتسليم بأّن . فبين الرسم والكتابة توجد هذه الذات الفاعلة فنّيا وفكريّا
بثأّن عمثق الثذات هثو و فكرة مردّها إلى االقتناع الكلّي بأّن األفكار وليدة هذه األسثاليب، 4"أعماقهما

 .الذي يحدث فعلها التّشكيلي دون تردد

من هثذا المنطلثق يمكننثا أّن نعتبثر أّن الكتابثة أسثلوب فنّثي حثديث ينتمثي بشثكل مثن األشثكال 

المواد التي نجثدها فثي هثذا الثنمط الفنّثي  الذي فيه يكون تجريد األشكال من أهم" الفن المعاصر"إلى

ذلك شأن بعض فناني . والذي فيه يكون النظام العنصر األساس في هذه البنية على اختالف تجلّياته،

                                                   
2
 Angelique, Coatleven-Brun, «La peinture prise aux lettres ou comment définir, une troisième structure 

visuelle en art », sous la direction de M. Hèlene Saule- Sorbe, Université Michel de Monlaigne-Bordeau3, 

Ecole doctorale Monlaigne-Humanités, Présente et Soutenue Publiquement le 22 juin2012, p101 
3
 Henri Focillon, vie de formes, Presses Universitaire de France, Paris, (1943), 1993, p.17 

4
 Paul Klee, théorie de l’art moderne, Gallimard, Paris, 1956, 1998, p58  



 

 1011 (12) 21، مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا -أماراباك                             4

 

 

الذي جعل من الّرقم كتابة وجعثل مثن هثذه التّشثكيالت بنيثة  Roman Opalka""هذا العصر مثل
ذلثك أّن الجزئيثة . الت ما يجعلها محط أنظثار البثاحثينفنّية فيها من النظام ما يميزها وفيها من الدال

 .في نظره هي المرصد األول والهدف المراد تحقيقه، كما هو مالحى في هذه األعمال

  

Gros plan sur un fragment d'un Détail Fragment d'un des premiers Détail 

  
Un Détail en entier Fragment d'un Détail. 

2111و 1691بين  بال نهاية،-1691/1رومن أوبالك : 1صورة 
 5
 

 
جعثل مثن  Ruedi Baurمن الرقم أسلوب تعبير، فثي حثين أن  Roman Opalkaلقد جعل 

فقد جعل هذا . الكلمات لغته الخاصة، وأداة تزويق ترتقي بهذه المادة إلى أعلى درجات اإلبداع الفنّي

بثين هثذه " الجمثع"و" التّثأليف"و" التّرتبيثب"األخير من النظام أساس البناء الفنّثي لديثه، حيثث نجثد 
يختثار الكلمثات وبهثثذه وفثق رغباتثثه، هكثذا " عالمثات منظمثة"الكلمثات لكثي تشثكل فثي نهايثثة األمثر

"شثعرا"الطريقة يجعل منهثا 
6
فهثو ال يبحثث عثن الكلمثة العامثة بثل عثن الكلمثة الصثحيحة، التثي ".  

                                                   

تثوفي سثنة و  Somme( Hocquincourt(فثي 1631بولوني ولد سنة –فتوغرافي بولوني الجنسية وذو ثقافة فرنسية و رسامو هو فنان 

إلثى غايثة 1616ينتمثي إلثى التيثار المعاصثر مثن سثنة  rsovieVaمتخرج في أكادمية الفنون الجميلثة ب Italie( Chieti( ب يطاليا 2111

قام برسم األرقام من خالل نظام تصاعدي فهو يرسم األرقام باألبيض على خلفية 1691رسم سلسلة من المونوكروم بيضاء في سنة 1693

  teil.frcre-www.jprevertnlg93.ac.سوداء
5
 http://www.jprevertnlg93.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Roman_Opalka-2.pdf  

Roman Opalka, 1965/1-infini (prononcé «1965 de 1 à l'infini») entre 1965 et 2011 peinture à l'huile, 

photographie, enregistrement sonore. Châssis en bois entoilé, papier photographique, bande magnétique. 

195 X 135 cm  
6
 Ibid p1 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hallencourt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chieti
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_beaux-arts_de_Varsovie
http://www.jprevertnlg93.ac-creteil.fr/
http://www.jprevertnlg93.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Roman_Opalka-2.pdf
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" تخلق رابطا مدنيا
7
يؤدي و يفته الجماليثة و يقلب محتواها ويجعل منها تصميما يواكب العصرو ،

المعلومة التي سوف تدوم مثل تتحدث الكلمات عن األشياء الصحيحة، "فبالنسبة إليه، . واالستهالكية
"ما هو أزلي أو موسمي

8
 .، وهكذا يجعل منها تصميما عميق الداللة

 
رودي بور، نظام جديد لمدينة ميتز، في خدمة ديوان السياحة: 2صورة 

9
 

 

بتشكيل وتزويق المسثاحات، بثل هثو يتجثاوز ذلثك ليجعثل  Philippe Boisnard ال يكتفيو

تصثميما ّرقميثا يطثرح مثن خاللثه إشثكالية التركيثب بالكلمثات، لتكثون الكتابثة المشثكل الثرئيس  منها
وهو في ذلك الترضيه تشكيالته بقدرما يدعو المشاهد لتصميم صورته الشخصثية . للعرض الّرقمي

 .بنفسه وبالكلمات التي يريدها

جعل منه لغة بصرية تثدعونا تكتسح اإلسقاطات الّرقمية الفضاء وتؤثثه باألضواء المختلفه لت

تبدو التشثكيالت مختلفثة . إلى فّك شفراتها والتمتع بما فيها من نظم متشابكة حينا ومتناثرة حينا آخر

التركيثثب، تحكمهثثا قواعثثد ضثثوئية، ونمثثط حركثثي يتثثزامن مثثع مثثؤثرات صثثوتية يقثثوم هثثذا الفنثثان 
 .إيحاءاتو جمالياتباختيارها بعناية فائقة، ليكون فضاء العرض مزيجا من إبداعات و

Philippe Boisnar  للفنان( عمل مسقط)صورة من عمل رقمي مركب من كلمات : 4صورة  

                                                   
7
 Ibid p1 

8
 Ibid p1 

9
 http://ruedi-baur.eu/assets/gallery/139/1041.pdf 

http://ruedi-baur.eu/assets/gallery/139/1041.pdf
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Philippe Boisnar  صورة من عمل مسقط فيديو للفنان 1صورة  

10Festival "Chercher le texte" au Cube / 25.09.13 

 
أّمثا البنيثة فتتكثّون مثن . وداللثةهكذا تندرج الكتابة ضمن وحدة فنّيثة عميقثة متكّونثة مثن بنيثة 

، والتي تقوم بدورها بتشكيل شكل ما؛ وأّما الداللة فتتكّون "الكلمة"مجموعة من الخطوط التي تشّكل 

من هنا تكون الغاية من اإلبداع . من عدّة معان متفّرعة بحسب ما يمكن أن يمليه عليها تشكيل البنية
ي ما يجعله متميزا ومن القدرة على الترميز ما يجعله هي تشكيل نمط جديد، فيه من التوازن البصر

 .مادة بحث ودرس

وفي معاني هذا الشكل من جهة، وبحثثا فثي " الشكل "من هذا المنطلق يكون بحثنا بحثا عن  
داللة المعانى من جهة أخرى؛ ألّن الخلق اإلبداعي متكّون من أنساق بصثرية وفكريثة نطلثق عليهثا 

، "الكلمثة بنثاءش شثكليّا"الثذي جعثل مثن " مثات ميليكثون"عليثه فثي أعمثال  هذا ما نقف". عالمة"اسم 

، وبثين الكلمثة والحثرف والثرقم يكثون تشثكيل "الثرقم كتابثة"جعثل مثن و "الحثرف بنيثة"وجعل مثن 
 .الفضاء مختلفا عن غيره

 
مات ميليكون، مقتبس من كتاب هذا الشخص : 3صورة 

11 

                                                   
10

 https://www.flickr.com/photos/le-cube/9952724925 
11

Matt mullican, that person’s book , art council England, co-published in 2007,p53 

https://www.flickr.com/photos/le-cube/9952724925
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 .تمردات النظام والفوضىالكتابة بين  .1

من هذا المنطلق يكون بحثنا حثول بنيثة الكتابثة فثي العمثل الفنّثي وحثول طبيعثة العالقثة بثين  
فقثد شثّكلت رسثومه مشثاهد بصثرية، فيهثا مثن ". مثات ميليكثون"نظام الكتابثة لثدى و الفعل التشكيلي

؛ وبثين فعثل النظثام وفعثل "عثلفوضثوية الف"النظام ما يشدّ االنتبثاه، وفيهثا مثن الثال نظثام مثا يجعلهثا 

فعثال "ف لى أي مدى يمكثن اعتبثار النظثام . الفوضى تكون الحركة اإلبداعية هي مرصد كل أثر فني
كيف يمكن لنا رصد هذا الفعل؟ وماهي مقّوماته؟ وإن كان النظام في تعاريفه البديهية هو و ؟"إبداعيا

ن نكتفثثي بمثثا يمكثثن أن تمثثدّنا بثثه هثثذه فهثثل يمكثثن أ"... المضثثبوط"و" المثثنّظم"و" المرتّثثب"الشثثيء 

المفاهيم من معان، أم أن ما تحمله هذه المفاهيم أعمق مما تدّل عليثه؟ وهثل يمكثن اعتبثار الثال نظثام 

اإلبداع بالفكر؟ وهل يمكن أن يلتقي النظام بالال و فعال إبداعيا؟ وهل يمكن أن يرتبط الفعل بالحركة
نظاَم؟ وماهو مفهوم الال نظام؟ وإن كان الثال نظثام فثي أحثد  نظام؟ وهل يمكن أن يؤّسس النظامه الال

فهثل يمكثن لنثا رصثد نظثام ... تعاريفه هو هذا الشيء الفوضوي، غير المرتب، العفوي، المفرط فيه

 عالقتها بنظام الفوضى؟ و ؟ وماهي عالقة الكتابة بفوضى النظام"الفوضى"في هذه 

، ويكثون التثأليف بثين الوحثدات 12"ضثما "و" ناقر"جمعا و"و"تأليفا " من هنا يكون النظام 

الشثثكلية مرتّبثثا وفثثق ميثثوالت الفنثثان، ويكثثون الجمثثع هثثو هثثذا الجمثثع العميثثق بثثين  ثثاهر التشثثكيل 

النظثام هثو الثذي "ولهذا ف ن اإلقرار بثأّن . ومضمونه، ويكون القرن والضّم هو هذا التشكيل الموّحد
 ي أنّثثثه هثثو الثثثذي يسثثاعد علثثثى كشثثف المشثثثابهات، يعنثث(intelligibleالبينثثثات )يعيثثد المعقثثوالت 

وهثو بثذلك يسثاعد . بين الوحدات الشكلية، وهي طريقة من طرق ترتيب المفثاهيم 13"االختالفاتو

كشثف مثا يمكثن أّن نرصثده فثي الفضثاء و على كشف توازن البنية من خثالل رصثد تشثابه األشثكال
. 14"أحسثن نظثام ممكثن"ألنّهثا تمثّثل التشكيلي من اختالفات، فتكون البنيثة رصثيدا مثن التوازنثات 

ألّن معرفثة النظثام أو الثال نظثام " هكذا يكون النظثام موّزعثا وفثق نظثم األفكثار ووفثق ذاتيثة الفنّثان 

ونعني بذلك أّن الدوافع الذاتية هي التي تشّكل بنيثة . 15"مرتبطة بمرجع خاص، هو الرؤية الذّاتية 

تهثا ووفثق رغباتهثا الفّكريثة، حتثى يتجلّثى أمامنثا العمل وهي التي تسوق النسق البصري وفق ميوال
. 16"يبرز بوصفه عالمة إْن على صعيد المثادة أو الموضثوع أو الحثدث أو القصثد"و العمل مكتمال

بحثاالت "من عالمات البناء التّشكيلي، ويكون الحثدث الفنّثي مرتبطثا " عالمة"من هنا تكون الكتابة 

فكيف يمكن . حاالت هي حاالت تمّرد فكري في بعض األحيانعلى اعتبار أّن هذه ال" الذات الفاعلة
حاالت التفكير "رصد هذه الحالة؟ وهل يمكن أن تندرج ضمن الفعل اإلبداعي، أم أنّها تندرج ضمن 

 ؟"العميق

                                                   
12
 175ص  1661. الصادر الطبعة دار" نظم "ابن منظور، لسان العرب المجلد الثاني عشر، 

13
 Groupe u, traite du signe visuel pour une rhétorique de l’image, edution du seuil 1992, p41 

14
 Groupe u, traite du signe visuel pour une rhétorique de l’image, edution du seuil 1992, p42 

15 René-Jean Dupuy, Michel Butor, Werner Arber, René Thom, Edgar Morin, Michel Crozier, Ordre 

et désordre, Tome XXIX, Rencontres internationales de Genève, Histoire et société d'aujourd'hui, Les 

Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, 1984, p142 
16

  126،ص2115سيدي بلعباس الجزائر : مفاهيمها،الطبعة األولىو يم الشيباني، معالم السيميائيات العامة أسسهاعبد القادر فه
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" كتاب هذا الشخص"مات ميليكون، دون عنوان، مقتبس من : 4صورة 

17
 

 

  
مات ميليكون، مقتبس من كتاب هذا الشخص : 1صورة 

18 

 

ال يكتفثثي "مثات ميليكثثون"نالحثى مثثن خثالل هثثذه الرسثوم التثثي تؤثثثث الفضثاء التّشثثكيلي، أّن 

بمجّرد التشكيل، وال تلهمه جمالية الحرف أو الكلمثة أو الثرقم، بقثدر مثا تسثتدرجه قثدرة الخثط علثى 

فما يمكن أّن تحمله دالالت الخثط مثن معثانٍّ هثي التثي تمكننثا مثن فهثم مثا . تشكيل ما هو غير مرئي
الخثط "في قولثه إّن  Barthesمكن أّن يدل عليه تشكيل الكتابة من رموز وعالمات، وهذا ما أثبته ي

" فعل بصري
19.
فنجد أّن الخط األفقي فثي . وتكون داللة الخط على اختالف هيئاته متعددة المعاني. 

وبثين الهثدوء والصثفاء، وهثو مثا يفصثل بثين السثماء واألرض و االنبسثاط"أحد تعاريفه يفيثد معنثى 
"المثثادي والروحثثي 

20
الشثثكل األكثثثر اختصثثارا لالمتنثثاهي ممكنثثات " ؛ أّمثثا الخثثط العمثثودي، فهثثو

يعني أّن قيمة هذا الخط ال تكمن فثي قدرتثه علثى تعثويض المتناقضثات  ، وهذا21الحركات الساخنة

"قيمة الرابط بين اإلله واإلنسان" ، بل هي تتجاوز ذلك لتشير إلى"تعويض المنبسط بالعلوى"أو
22
؛ 

                                                   
17

 Matt mullican, that person’s book, art council England, co-published in 2007, p7 
18

 Matt mullican, that person’s book, art council England, co-published in 2007, p73-74 
19

 Rolands barthes, l’obtus, seuil, Paris, 1982, p 157 
20

 Angelique, Coatleven-Brun, « La peinture prise aux lettres ou comment definir, une troisieme structure 

visuelle en art », sous la direction de M. Hèlene Saule- Sorbe, Université Michel de Monlaigne-Bordeau3, 

Ecole doctorale Monlaigne-Humanités, Présente et Soutenue Publiquement le 22 juin2012, p 44 
21

 Ibid 45 
22 

Ibid 45 
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التحويثثل " أّمثثا الخثثط المائثثل، ف نّثثه يمثّثثل ذلثثك الوسثثيط بثثين الخطثثين العمثثودي واألفقثثي، وهثثو يعنثثي 

 .، أي أنّه في ميالن الخط يكون الحراك والتحّول والنشاط23"والتحّرك واإليحاء بما هو نشيط 

ت االنفعثاال"إن ما يتميّز به هذا النوع من الخطوط يجعل من التشثكيل تشثكيال ينثدرج ضثمن 

فما يمكن أّن تمثدنا بثه تراتيثب الحثرف أو ". االنفعاالت اإلبداعية"و" االنفعاالت الفكرية"و" النفسية
الرقم من نظام متوازن في بناء المشهد البصري، هو جانب النظام؛ على أّن جانب الال نظام فيه من 

 . وفق قوة االفتعالو النظام ما يجعله مرتّبا وفق هذه االنفعاالت

الثثال نظثثام أحثثد نظثثم الكتابثثة، فقثثد شثثّكل مثثادة صثثعبة التعريثثف، ألنّثثه يتنثثزل ضثثمن  ولمثثا كثثان

الشثيء "و "التصثادم"و" العفويثة"وقد ارتثبط بمفثاهيم . المتناقضات التي تتكّون في كل نظام موجود

"المفرط فيه
24

ويقودنا هذا إلى اسثتنتاج ". غير المنظم"، وعرف في بعض األحيان على أنّه الشيء 

 .أّن هذه الفوضى هي حالة من حاالت التعبير الفنّيو "الفوضى"نظام هو بشكل من األشكال أّن الال 

لقد تعّمدنا استعمال مصطلح الفوضى في هثذا البحثث ألنّثه ثثري بمعثان دقيقثة تسثاعدنا علثى  

فثي  -الالنظثام  –ويمكثن أّن تعثرف الفوضثى . كشف ما يمكن أن يخفيه هذا النمط الفنثي مثن أسثرار
"l’absence d’un dessein intelligent" "غيثاب مشثروع ذكثي"رى علثى أنّهثا أحيثان أخث

25
، 

هكثذا يكثون اللالنظثام . entropie"26""حالة للال نظام في نظام مثا "في بعض األحيان على أنّها و

عثن قاعثدة الترتيثب، فتكثون " التمثّرد الفعلثي"حالة من حثاالت و "حاالت الهذيان الفكري"حالة من 

متلئة بمجّسمات غير متكافئة وغيثر متوازنثة بصثريا، وتكثون األشثكال مبعثثرة فثي الصورة لوحة م
اتجثاه "هثي " entropie" ف. التجزئة الفعليةو "التدمير الشكلي"الفضاء، ويكون مصدرها هو هذا 

مضثطربة و ، بمعنثى أنهثا عشثوائية البنيثة27"مثن خثالل تثدمير الشثكل  -الثال نظثام -نحو الفوضثى 

وحالثة " حالثة الفعثل"ويقودنا هذا التحليل إلى اسثتنتاج أنّ . ا تكاد تكون غير مكتملةالتّشكيل حتى أنّه
التفكيثر نثوع مثن االسثتنتاج "ألّن " تفكيثر بصثري"هي التثي تجعثل مثن المثادة أداة "التمرد الفكري"

 .28"القائم على استخدام الصور العقلية التي تحوي المعلومات المكتسبة من األشياء المرئية

مزدحمثة البنثاء، نكتسثب منهثا " مثادة بصثرية"الصثدد جعثل الفثّن الّرقمثي مثن األثثر  في هذا 
وجعثل الفثّن ". نفكثر بصثريا"المعاني، ونستخلص على إثرها المعطيات الفكريّة والدالليّثة التثي بهثا 

وهكثذا، بثين قثوة الفعثل وعفويتثه ". فعثل فنثي" ومصدر كل" قوة فعلية"مصدر " المادة"الّرقمي من 

 .الرموزو وتبعثرها، تكون هذه اللوحة مزيجا من العالمات" األرقام"أو " الحروف"تيب وبين تر

فقثثد امتزجثثت حركثثة الثثذهن بحركثثة الفعثثل، وتحّولثثت هثثذه الحركثثات إلثثى قثثّوة عبّثثر عنهثثا  

"Kandinsky "تدخل الحياة في مواد معطاة، وهذه الحياة يهعبَّر عنهثا بتثوترات مثا، . بحركة قوة ما

من جهتها، تقدّم تعابير داخلية للعنصر، والعنصر هو النتيجة الفعليثة لحركثة القثوة علثى والتوترات 
"المواد

29
الفعل واللمسات تكون االنفعاالت هي تلك التوترات حينا والسثكنات حينثا و وبين الحركة. 

تنوعه  ثانيا، وبين هذا وذاك تكون الدوافع الداخلية هي مصدر هذه القوة ومصدر هذا الفعل الفنّي في

                                                   
23

 Ibid 45 
24

 René-Jean Dupuy, Michel Butor, Werner Arber, René Thom, Edgar Morin, Michel Crozier, Ordre et 

désordre, Tome XXIX, Rencontres internationales de Genève, Histoire et société d'aujourd'hui, Les 

Éditions de la Baconnière, Neuchâtel, 1984, p142 
25

 Bernard Piettre, ordre et désordre:le point de vue philosophique p31 

 https://www.u-picardie.fr 
26

 Groupe u, traite du signe visuel pour une rhétorique de l’image, Edition du seuil 1992, p40 
27

 Ibid 41 
28 

المعرفيثة ومهثارات التّفكيثر "جانييثة"عبد هللا علثى   إبثراهيم، فاعليثة اسثتخدام شثبكات التّفكيثر البصثري فثي العلثوم لتنميثة مسثتويات 

 www.nu.edu.sa/cمرجع إلكتروني  11،ص 2119البصري لدى طالب المرحلة المتوسطة،
29

 Wassily Kandinsky « point et ligne sur plan », Gallimard, Paris,1992,(1991),p111 

https://www.u-picardie.fr/
http://www.nu.edu.sa/c
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بثثالتوازن و فقثثد امتزجثثت فثثي المقترحثثات الّرقميثثة باالنفعثثاالت النفسثثية. وتثثوتره وسثثكونه وهدوئثثه
الفكري، وتحّولت الممكنات لدى المبدعين من مواد إلى أنسثاق بصثريّة مختلفثة البنثاء، منهثا مثا هثو 

 . منظم ومنها ما هو غير منظم، وبين النظامين يكون الحدث الفني قد اكتمل

مات ميليكون تجربة تحت التنويم المغنطيسي : 9صورة 
30 

 

، "الحثاالت الفكريثة"و "الحثاالت النفسثية"ضمن " مات ميليكون"يندرج الفعل التّشكيلي لدى 

لهذا ف ّن نظم الكتابة لديه مرتبطة بما يمكن أّن تقدمه لثه هثذه الحثاالت التثي تتجثاوز هثذه المعطيثات 
عنثدما تتطثابق مثع "منّظمثة "اإلنسثان هثو الثذي يسثمي األشثياء "ذلثك أّن ". بالثذات"لتكون مرتبطة 

فالنظام هو ما يروق لتخياّلتنا، ويتماشى مع . توقّعاته وغير منّظمة عندما تكون على العكس من ذلك

 فقد امتزجت الدوافع بالتوقعات، وتداخلت.31"أفكارنا، والال نظام هو ما ال يعجبنا و تعقيدات جسدنا
بدواخلها، حتى اكتشفنا مثن خثالل و حاالت التوتّر بحاالت الهدوء، وارتبط النظام بالذات وبأفكارها

"كتمان للفوضى" هذا االمتزاج أنّه في النظام 
32
خلق "لكن إلى أّي مدى يكون هذا الكتمان مصدر . 

إال بالعقل؟ وإذا ؟ أال يمكن أن يكون كتمان البنية الشكلية هو تصريح ضمني بنظام ال يدرك "إبداعي

الرصثد "كان بين النظام والفوضى يكون التساؤل حول إشكاليات بصرية وفكرية تبحث في أعماق 
 في بنيثة نظاميثة؟" فوضى النظام"، فكيف يمكن لنا رصد "الرصد الجمالي"و في أعماق "التشكيلي

 في بنية فوضوية التركيب؟" نظام الفوضى" كيف يمكن لنا رصدو

" االحتقثان الثداخلي"ده الكتابة من تراتيب، وما يمكن أّن تعبّر عنثه حثاالت ما يمكن أن تجسّ  

" فعليثا"الثذي قثد يكثون " الغيثاب" من مشاهد بصرية، يمّكننا من فهم أّن أصل الحدث الفنّي هثو هثذا

ونعنثي " غيابا ذهنيثا"أمام سيطرة قوى الفكر عليها، وقد يكون " للحركة"ونعني به الغياب الجزئي 

ت االنسالخ الكلي عن الواقع، كما هو الحال فثي مخطوطثات مثات ميليكثون المجسثدة تحثت به حاال
 ". التنويم المغناطيسي" تأثير

 
 2115(ب/تركيب مجموعتين، وتني بينالي أ)مات ميليكون، دون عنوان : 7صورة 

33
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31

 Bernard piettre, ordre et desordre:le point de vue philosophique..p36 
32

 Groupe u, traite du signe visuel pour une rhétorique de l’image, Edition du seuil 1992, p41 
33

http://www.hausfuerkunsturi.ch/haus-fuer-kunst-uri/archiv/kuenstlerinnen/matt-mullican-g-t.html 

Untitled (Combination of the Two, Whitney Biennale, Rubbing A/B) », 2008, Acryl und Ölstift auf 
Leinwand, Frottage, 243.8 x 365.8 cm; Courtesy Mai 36 Gallerie, Zürich 
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2115عنوان، تركيب مشهدين مسقطين،مات ميليكون، دون : 5صورة 

34
 

 

إّن ما يمكن أّن يمدّنا به المشهد البصري أو المشهد الّرقمي من متميزات، وما يمكن أّن تقدمه 

من معطيات، يقودنا إلى التساؤل حول درجات التعقيثدات التثي يمكثن "التراتيب الفوضوية "لنا هذه 
، ألننثا اعتثدنا دائمثا أّن نخلثط فعثال بثين "حالثة الفوضثى"و" النظثام"حالثة : أّن نستمدّها من الحالتين

الشيء المنظم والشيء غير المنظم، فنعتبثر األّول شثيئا بسثيطا والثثاني الثذي ال يخضثع إلثى النظثام 

"شيئا معقدا
35
تمثيل بسيط، أم هو على العكس "فهل يمكن التسليم بأّن النظام هو بشكل من األشكال . 

حمل على التيه في اكتشاف بنيته؟ وهثل يمكثن أّن نعتبثر أّن الفوضثى هثي من ذلك معقّد إلى درجة ت

تمثيل معقّد البنية، أم هي بنية بسيطة التركيب يمكن من خاللها اكتشاف مثا بثه تكثون الكتابثة نظامثا 

 تركيبيا؟ 

يتمثّل األمر األول في : تقودنا هذه التساؤالت إلى اكتشاف أمرين أساسين في بنية األثر الفني 

 ".جمالية فوضى النظام"، ويتمثّل األمر الثاني في "توازن النظام الفوضوي"

 

                                                   
34

 Ibid, http://www.hausfuerkunsturi.ch/haus-fuer-kunst-uri/archiv/kuenstlerinnen/matt-mullican-g-t.html 

«Untitled (Combination of the Two, Performance, Withney at Park Avenue Armory) », 2008, DVD-R, 

Pal/CD; Courtesy Mai 36 Galerie, Zürich 
35

 Bernard Piettre, ordre et désordre : le point de vue philosophique complexité. P36 
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Philippe Boisnar صورة رقم 6: جزء من عمل مسقط فيديو للفنان  

 

تكثون هثذه البنثاءات و بين المعقّثد والبسثيط تكثون التشثكيالت رمثوزا،و بين التوزان والنظام 

فكيف يمكن لنثا . وفيها من البساطة ما يجعلها غير منظمةمرّكبات فيها من التعقيد ما يجعلها منظمة 
رصد ما به تكون الكتابة بسيطة الشكل غير معقّدة على الرغم من حاالت الفوضى داخلها ؟ وكيثف 

بثين البسثيط والمعقّثد و يمكن لنا أن نكشف أنّه في نظام الكتابة يكون تعقيثد المبسثط وتبسثيط المعقّثد؟

تكثون الكتابثة أثثرا فنيّثا يتّسثم بالوضثوح حينثا وبالتعقيثد . لتفكير البصريتكون العالمة أحد أساليب ا
 حينا آخر، وبين التعقيد والتبسيط يكون التشكيل هو أساس العمثل الفنثي، فتصثبح األلثوان واألشثكال

". منزلة اإلنسان في الوجود"التركيبات تشكيالت محورها غايات وأهداف فكرية تدور جلّها حول و

وضثوح و الكتابة من هذا المنطلق شكال من أشكال البنية الفنية تثراوح بثين غمثوض شثكلهاوتصبح 

من هنا كثان البثد لنثا مثن البحثث فثي مثا . دالالتها حينا وبين بساطة شكلها وتعقيد دالالتها حينا آخر
فكيثف  .-المعقّثد والبسثيط  -يمكن أن تمدّنا به المادة التشثكلية مثن تعثاريف دقيقثة لهثذين المفوهثومين

يمكن لنا البحث في تعريف مفهوم المعقّد؟ وهل نحن بصدد البحث عن التشثكيل المعقّثد فثي مسثتوى 

بنية الشكل، أم نحن نبحث في عمق التفكير المعقّد من خالل قراءة الشثكل المعقّثد؟ وكيثف يمكثن لنثا 
عكثس مثن ذلثك، هل يمكثن أن يكثون البسثيط فثي شثكله معقّثدا دالليثا؟ أم هثو الو رصد الشكل المعقّد؟

فيكثون المعقّثد شثكليا بسثيطا دالليثا؟  ثّل الجثدل قائمثا فثي تعريثف المعقّثد والبسثيط، ألن ميثدان الفثن 

التشكيلي ال يحدّد مفهوم المعقد من ناحية علمية تجربية وال من ناحيثة رياضثية بقثدر مثا يبحثث فثي 
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" تفكيثر عميثق" عمل فني هثو ومردّ هذا إلى أن مرصد كل. تعريفه فلسفيا وشكليا وبنيويا وسيميائيا

تغييثثر أسثثلوب الترميثثز والتمييثثز والتقثثثدير " يعثثود بالضثثرورة إلثثى طاقثثة دفينثثة لهثثا القثثدرة علثثى
"والتطوير

36
 . هرت بعد ذلك في شكل فني ثقافيو ، طاقة تشّكلت كلّها في الفكر

 
 :الخاتمة

يبدو أن الّسلوك اإلنساني اليوم سلوك رقمّي بامتياز، وأنّه إذا كان الفعثل الفنثّي اليثوم ينثدرج  

ضمن هذه المنظومة الرقميّة، ف ّن النسق اإلبداعي الذي أنتجه هذا السلوك هو بالضرورة فعل داللي 
اصل رقميّا، وتحّول متناه وإنتاج للمعنى ال حدّ له، في زمن تغيّرت فيه معطيات الحياة، وأصبح التو

رقمثّي مختلثف كثل االخثتالف مثن حيثث التركيثب والتثأليف فثي جثّل  معاصثرالفعل الثّقافي إلى فعل 

فأّي دور يمكن أن تلعبه كتابثة هثذه اإلسثقاطات الّرقميثة فثي  ثّل كثل . مجاالت اإلبداع الفنّي الّرقمي

 هذه التغيرات والتحّوالت التي يشهدها المجال الفنّي اليوم؟ 

الّرقمنة، و ّن اإلنسان يعيش اليوم بين متطّورات الحياة العصرية وبين تكنولوجيات االتصالإ 

مكّونثات و ف ذا كان الفعل الفنّي ينثدرج ضثمن البحثث فثي الكتابثة وأبعادهثا التّشثكيليّة فثي التّركيبثات
تبثاره الثذات الفاعلثة التّجربة الّرقمية، أال يدعونا هذا األمر إلى التّأمل برهة في كينونثة اإلنسثان باع

 ؟ وهل سيكون الفنان هو ذاته الفنان اليثوم وغثدا؟ أو أنّثه يشثهد تغييثرا فثي بنيتثهالّرقميةفي التّجربة 

تفكيره وطرق عيشه؟ وإذا كانت التجارب الّرقمية في معنثى اإلبثداع، فعثن أّي معنثى نبحثث اليثوم و

 ونحن نعيش الوسط االفتراضي بكل معانيه؟

البحث إلى تسجيل جملة من المعطيات والتّسثاؤالت التثي ال يمكثن نفيهثا أو  لقد أفضى بنا هذا

فكان تركيزنا على دور الكتابة في البناء التّشكيلي الّرقمثي، . المعرفيتجاهلها أو إزاحتها من الحقل 
ومثا يمكثن أن تمثدّنا بثه تمثثّردات النظثام فثي اإلسثقاطات الفنيثة، وتبعثثثر فوضثى الكتابثة فثي الفضثثاء 

فهل تمّكنّا في هذه الدراسة من رصد دور الكتابة في الفن الّرقمي ؟ وما هي . يلي الّرقمي اليومالتشك

 اإلضافات الجديدة التي رصدناها في األثر الفنّي الرقمّي؟

انصثّب التركيثز فثي هثثذه الدراسثة علثى أهميثثة الكتابثة فثي الفضثثاء التّشثكيلي الّرقمثي مفهومثثا 

تّجربة المعاصرة التي تساعد على كشف جملثة مثن القواعثد التثي وموضوعا وإبداعا من إبداعات ال

بهثثا يمكثثن تفكيثثك روابثثط الفعثثل الفنثثّي المعاصثثر، وعلثثى إبثثراز دور العالمثثة كمؤثثثث فثثي الفضثثاء 
التّشكيلي المعاصر، فالرابط الّرقمي بمجاالته الّسمعية والمرئيّة تحثّول إلثى رابثط افتراضثي تحكمثه 

 . في كل لحظة يشهد فيها النظام التّكنولوجي تغييراقواعد جديدة قابلة للتغيّر 
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