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 ، "البناء التشكيلي للكتابة في العمل الّرقمي

 1منال بالحائزة العريبي 

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

يعكس  التطور  هذا  أّن  ذلك  مختلفة،  بطرق  فنية  لمواد  اإلبداعّية  ومعالجته  اليوم،   القدرة  للفنان  والّداللّية 

 على والتدريب  الّداللّية غير المرئّية من خالل تجّليها المباشر في األثر الفّني الّرقمي، ويستكشف العالقات 

والفوضى. إنتاج النظام  بين معنيين هما:  فّنية ترواح  يعني تشكيالت  بتشكيالت  االكتفاء مجّرد  وهذا ال 

أو  الفنّي. بتجارب أعمال مسقطة تعّبر  بسيطة  العمل  الكتابة    عن مكنونات  أّن تركيب  فيه  ومّما ال شّك 

طرق اإلنجاز الّرقمي  األمر الذي يجعل به، المتّلقي، والظروف المحيطة بشخصية كبيرة، بدرجة يتعّلق،

وال ريب أّن هذه   إلى أخرى، زمنية فترة تجربة إلى أخرى، ومن ومن آخر إلى شخص  والعرض تختلف من

وبناء على ذلك، نقّر بأّن هناك معانَي خفية   اإلبداع كبير. تنمّيةالخصوبة في مجال الكتابة باب من أبواب  

 فهي للعيان. واضحة تبدو  ال المرئّية، وقد  واألحداث والتقنيات والوقائع البصريّ  في داخل النص  تكمن 

المرئي( األثر الفنّي )النص البصري   في الّتفرس درجات ازدادت  إلى جهد ودراية وتفّرس، إذ كلما تحتاج

بالمعنى،   المّتصلة باألبعاد  الفهم والتنبؤ على المتعّلم بقدرة ترتبط والفراسة هنا أكثر إبداعا. النتائج كانت 

تبدو الكتابة من هذا المنطلق مادة بناء فنّي، وهي في ذات   .من األثر الفنّي الّرقمي إلى ما هو أبعد  وتمتدّ 

يجعلها منظمة وفيها من الغموض ما يجعلها "غير منظمة". الوقت مادة تشكيل فكري، فيها من الوضوح ما  

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

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

 
الثقافات والتّكنولوجيا  جامعة قفصةة عوو مبرر الرح  العلمي في ،  باحثة جامعية بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصةة  في علوم التراث،  هدكتورا  1
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 الّرقمي، الكتابة، النظام، الفوضى.الفن الكلمات المفتاحية: 

 

Writing in the digital architecture: order and chaos 

 

Manal Al-Araibi 1 

 

Abstract: This study deals with the plastic construction of writing in digital work, 

and examines the development of artistic thought today and its treatment of 

artistic materials in different ways, as this development reflects the creative and 

semantic ability of the artist today, and explores the invisible semantic relations 

through its direct manifestation in the digital artistic impact, And training in 

producing artistic formations that range between two meanings: order and 

chaos.This does not mean mere sufficiency with simple formations or 

experiments with projected works that express the contents of the artistic 

work.There is no doubt that the composition of writing depends, to a large extent, 

on the personality of the recipient and the circumstances surrounding him. Which 

makes the methods of digital achievement and presentation differ from one 

person to another, from one experience to another, and from one time period to 

another, and there is no doubt that this fertility in the field of writing is a great 
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door to the development of creativity. The visual events, techniques, and visual 

facts, and they may not seem clear to the eye, they require effort, know-how 

and observation, as the higher the degrees of observing the artistic effect (visual 

visual text), the more creative the results. Here it is related to the learner's ability 

to understand and predict meaning-related dimensions, and extends far beyond 

the digital artistic impact. From this point of view, writing appears to be an artistic 

building material, and at the same time it is an intellectual formation material, in 

which there is clarity that makes it organized and in it there is ambiguity that 

makes it “disorganized”. In both cases, the digital scene has a trace of symbols 

that distinguishes it, and there are intellectual values that make it the subject of 

controversy, as the writing system consists of units, each of which is specialized 

in building and rules                       . 

 

 تمهيد:

يدعونا السؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤال عن "الكتابة" إلى الّتفكير في دورها في تأثيث الفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي الّرقمي اليوم،  

واعتبارها أسؤؤؤؤؤلوبا من أسؤؤؤؤؤاليب الّتعبير الفّني فيه. ومن تقاليد الفن ما يجعله مادة درس غنّية بمعطيات ذات 

ة، تكون بنية الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيل فيه منّظمة بحسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤب مقترحات فكرّية تكون هي األخرى وليدة "حركات" قيمة جماليّ 

 و"سكنات" و"تشابكات" و"انفعاالت إبداعية".

كيف تبدو الكتابة في الفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي الّرقميل وعن أّي نوع من الكتابة نبحثل وهل هي نظام  

 سح الفياء الّتشكيليلمحكوم بقوانين الّتركيب الفّني، أم هي فوضى تكت
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ندرس في هذا البحث مسؤؤؤؤؤؤؤؤؤألة الكتابة كمادة بناء فّني في العمل التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي الّرقمي، وذلك باالعتماد  

 Ruediو  Roman Opalkaعلى دراسؤؤؤؤؤؤة وحؤؤؤؤؤؤفية تحليلية لمجموعة من أعمال الفنانين المعاحؤؤؤؤؤؤرين:  

Baur  وPhilipp Boisnard  وMatt Mullican،   نكتشؤؤؤف فيها تركيبات وبناءات رقمية حينا وومرسؤؤؤومة

حينؤا ثؤانيؤا، ونقوم بتحليلهؤا وفؤّك شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفراتهؤا اللغويؤة والفنيؤة. فؤالمركبؤات في هؤذه األعمؤال مختلفؤة ومتنوعؤة،  

وتحليلها يسؤمح باسؤتكشؤاف ما فيها من وضؤوح يجعلها منّظمة وما فيها من غموض يجعلها "غير منظمة".  

مشؤؤؤؤؤؤؤؤؤهد الّرقمي أثرا فيه من الرموز ما يميزه وفيه من القيم الفكرّية ما يجعله موضؤؤؤؤؤؤؤؤع  وفي الحالتين يكون ال

 جدل، فنظام الكتابة قائم على وحدات لكلٍّّ منها بناء وقواعد خاحة.

الّتشكيلي وتتمّثل   الفضاء  تأثيث  للكتابة دورا في  أّن  الّدراسة، في  الفرضّية األساسية في هذه 

لشكل وفوضى الفعل الفّني. وهي ترسم بنفسها دورها الفعلي في الّتشكيل،  الّرقمي، يتراوح بين نظام ا

 وتكشف عن حدودها الفنّية. 

ننطلق في هذه الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة من فكرة مفادها أّن الكتابة مادة فّنية تؤّثث الفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي الّرقمي،  

تشؤؤؤؤؤؤؤترو أن تكون خماسؤؤؤؤؤؤية  وتعّزز هذه الفكرة مقولة تعتبرها نسؤؤؤؤؤؤؤقا فكريا قبل أن تكون نمطا بصؤؤؤؤؤؤؤرّيا. فهي  

في قولؤؤه "يجؤؤب أن يوجؤؤد في الكتؤؤابؤؤة المواجهؤؤة والطؤؤاقؤؤة والهيكؤؤل   Cheng Francois البنؤؤاء كمؤؤا عرفهؤؤا"

يفيد    1والوضؤوح ودماء في عروقها، وذذا وجد عيب في أحد العناحؤر الخمسؤة، فهي إذا ليسؤت من الكتابة."

ح، بل أكثر من ذلك فهي ثرية بما تحمله من  هذا الّتعريف أّن الكتابة هيكل يختّص بصؤؤؤؤؤؤؤفة وطاقة ووضؤؤؤؤؤؤؤو 

دالالت ومعان في أعماق بنيتها. ومن حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفاتها أن يكون الخطاب موّجها وأن يكون البناء البصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري في 

 هيكلها ذا بعد جمالي، وفي هذين العنصرين يكون الوضوح مبعث طاقة ذهنّية وفكرّية.

 
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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ت وتجؤؤانس في المفردات وتنؤؤاسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤق في إّن مؤؤا نجؤؤده من تنؤؤاقل في الحركؤؤات وتقؤؤابؤؤل في البنؤؤاءا 

األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكال وفي بنية الكتابةي إّنما هي مواد تؤثث الفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي الّرقمي. فهل غّير الّنمط الّرقمي من  

تركيؤب الكتؤابؤة تشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيليؤا، أم هو حؤافه على عبثيتهؤا ونظؤامهؤا في األثرل وهؤل تجؤاوز الفن الّرقمي الخطؤاب 

ن تفسؤؤير وجودها في الفيؤؤاء الّرقميل وهل هي مبحث سؤؤميولوجي، أم الكتابي في األثر الفّنيل وكيف يمك

 هي عالمات تشكيلية تندرج ضمن النسق السيميائيل

إّننا مدفوعون إلى إعادة تقليب مؤثثات الفيؤاء الفنّي، والبحث بجدّية عن أسؤاليب تكوين األثر الفنّي  

رجمة وحداته البصؤؤؤؤؤؤرّية إلى معان ودالالت في العصؤؤؤؤؤؤر الّرقمي الحديث، وذعادة حؤؤؤؤؤؤياغة أبنيته الفكرّية، وت

ل بها إلى بلوي الغاية من توكيف الكتابة في الفعل الّرقمي ومن الّتشؤؤؤؤؤؤكيل الكتابي في الفن الّرقمي،  نتوحؤؤؤؤؤؤّ

ونجيب من خاللها عن األسئلة اآلتية: هل هي نوع من أنواع الّتعبير، أم هي تمّرد على السائد الفّنيل وهل 

العصؤؤؤؤؤر فحسؤؤؤؤؤب، أم هي فعل تحديث وتطوير يعود إلى تكوين الفنان ومواكبته   هي حؤؤؤؤؤياغة جديدة تواكب 

 للعصرل وهل هي نقد للوضع الحالي من حيث هي لغة تقرأ وتكتبل 

لقؤد اخترنؤا تقسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيم هؤذه الؤدراسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة إلى وحؤدتين، وهو اختيؤار نرمي من خاللؤه إلى اإلجؤابؤة عن هؤذه 

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

 

 مؤثثات الفن الّرقمي اليوم بين التشكيل والتصميم  .1

قبؤؤؤل أن نغوي في مؤؤؤا يمكن أّن تمؤؤؤّدنؤؤؤا بؤؤؤه األعمؤؤؤال الّرقميؤؤؤة من مخزون ثقؤؤؤافي يرتقي إلى أعلى  

الدرجات، كان البد لنا من اإلشؤؤؤارة إلى أّن هذا النمط الفّني ليس بالنمط الجديد وال هو باألسؤؤؤلوب الحديث، 

ده إنما هو أسؤؤؤؤؤؤؤلوب متجّذر في عمق الّتجربة اإلنسؤؤؤؤؤؤؤانية. فالكتابة قديمة قدم اإلنسؤؤؤؤؤؤؤ ان، إذ أّن أول ما جسؤؤؤؤؤؤؤّ

اإلنسؤؤؤؤؤؤان هو السؤؤؤؤؤؤعي إلى تدوين حياته اليومية من خالل تلك الرسؤؤؤؤؤؤوم التي عرثر عليها في المغارات. فهذه 

ر، لغة كانت المنفذ  الرسؤؤؤؤؤوم هي كتابة حّولها ما تواضؤؤؤؤؤع عليه أهل االختصؤؤؤؤؤاي إلى لغة تقرأ وتفهم وتفسؤؤؤؤؤّ
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طبيعة وقسؤؤؤؤؤؤوة نظام الحياة في تلك الفترة التاريخّية. وقد  الذي به هّون اإلنسؤؤؤؤؤؤان البدائّي عن نفسؤؤؤؤؤؤه قسؤؤؤؤؤؤوة ال

وتحّولت من لغة بسؤيطة التشؤكيل   -الهيروغليفية بصؤفة خاحؤة كغيرها من أنواع الكتابات  –تطورت الكتابة  

إلى لغة معّقدة البناء، عرفت "بأّنها أسؤؤلوب معّقد، وأنها كتابة تشؤؤخيصؤؤية وترميزية وسؤؤمعية في نص واحد، 

". وتحّولت بعد ذلك لتكون مادة تشؤؤكيل فّني، ومادة اجتمع  2ملة، وأقول أييؤؤا في نفس الكلمةوفي نفس الج

حولها علماء ومفكّرون من انتماءات ومشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤارب مختلفة، وبحثوا في ما يمكن أن تخفيه من كنوز فكرية قد 

 تمّكنهم من فّك لغز "اإلنسان". 

ود، وهي قبل كل شؤيء حقيقة البد من إثباتها  ذلك أّن هذه الذات وحدة فكرّية وشؤكل من أشؤكال الوج

من خالل ما يمكن أّن يقدمه لنا "التاريخ"، فتاريخ األشؤكال ال يرسؤم من خالل خط واحد متصؤاعد، إّنما هو  

أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوب يتخذ نهاية، وآخر يولد. فاإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان مجبر على إعادة تقليب نفس البحوث، وهو نفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤه يدرك أّن 

ل إلى نتيجة ما، بل عليه    3ي التي تقوم بإعادتها"المثابرة وأحؤؤؤؤل الّفكر البشؤؤؤؤري ه فال يكفيه البحث للتوحؤؤؤؤّ

أن يبحؤث في المبحوث فيؤه ويفكؤّك كؤل شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيء قؤد تفكؤك من قبؤل لكي يتؤأكؤّد من أّن كؤل بحؤث يقؤّدم الجؤديؤد 

دون منازعة. هكذا هو اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤان وهذا هو النشؤؤؤؤؤؤؤؤاو الفكري لديه. فكيف يكون النشؤؤؤؤؤؤؤؤاو الفّني اليومل وكيف 

 ف هذا المخزون الجديد في تعبيراته ومشاغله الفّنيةليوكّ 

من تحويالت وتغييرات، فإّن ما يميزها   وضؤؤؤؤؤؤؤمن كل ما يمكن أّن تحدثه هذه المادة في الّنمط الفنيّ  

هو، هذا األسؤؤؤؤؤؤؤلوب "الجديد" الذي تكون الكتابة فيه مادة تعبير فّني ومادة تقرأ بصؤؤؤؤؤؤؤريا وتقرأ سؤؤؤؤؤؤؤمعيا. وفي 

ان هو مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر هذا "البحث الفّني"، ألّن العالقة التي تجمع بينه وبين الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤم والكتابة  الحالتين يكون الفنّ 

ر سؤؤؤيميائّيا، فبين الرسؤؤؤم والكتابة   ر على النحو الجمالي وال على النحو اإلبداعي بقدر ما تفسؤؤؤّ عالقة ال تفسؤؤؤّ

 
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 
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فكرة مرّدها إلى   4ن في أعماقهما"توجد هذه الذات الفاعلة فّنيا وفكرّيا. والتسؤؤليم بأّن "الكتابة والرسؤؤم متطابقا

االقتناع الكلّي بأّن األفكار وليدة هذه األسؤؤؤؤؤؤؤؤؤاليب، وبأّن عمق الذات هو الذي يحدث فعلها الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي دون 

 تردد.

من هذا المنطلق يمكننا أّن نعتبر أّن الكتابة أسؤؤلوب فّني حديث ينتمي بشؤؤكل من األشؤؤكال إلى"الفن  

األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكال من أهم المواد التي نجدها في هذا النمط الفّني على اختالف   المعاحؤؤؤؤؤؤؤؤؤر" الذي فيه يكون تجريد 

والذي فيه يكون النظام العنصؤؤؤؤؤؤؤر األسؤؤؤؤؤؤؤاس في هذه البنية. ذلك شؤؤؤؤؤؤؤأن بعل فناني هذا العصؤؤؤؤؤؤؤر  تجّلياته،

الذي جعل من الّرقم كتابة وجعل من هذه الّتشؤؤؤكيالت بنية فّنية فيها من النظام    Roman Opalka"مثل"

ا وفيهؤا من الؤدالالت مؤا يجعلهؤا محط أنظؤار البؤاحثين. ذلؤك أّن الجزئيؤة في نظره هي المرحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد مؤا يميزهؤ

 األول والهدف المراد تحقيقه، كما هو مالحه في هذه األعمال.

  

Gros plan sur un fragment d'un 

Détail 

Fragment d'un des premiers Détail 

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

 في 1931بولوني ولد سةةنة  –فتوغرافي بولوني الجنسةةية و و اقافة فرنسةةية  و رسةةامو  هو فنان)Somme( tHocquincour   2011توفي سةةنة  و  

رسة  سةلسةلة  1963إلى غاية 1959ر المعاصةر م  سةنة  ينتمي إلى التيا Varsovieمتبرج في أكادمية الفنون الجميلة ب Italie( Chieti( بإيطاليا

 قةام برسةةةة  ا رقةام م  ام  ناةام تصةةةةةاعةدر فهو يرسةةةة  ا رقةام بةا بي  على الفيةة سةةةةوداس 1965م  المونوكروم بيوةةةةةاس في سةةةةنةة  

creteil.fr-www.jprevertnlg93.ac 

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/
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Un Détail en entier Fragment d'un Détail. 

 5  2011و  1965بال نهاية، بين - 1/ 1965: رومن أوبالك 1حورة  

 

جعؤؤل من    Ruedi Baurمن الرقم أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤلوب تعبير، في حين أن    Roman Opalkaلقؤؤد جعؤؤل  

الكلمؤؤات لغتؤؤه الخؤؤاحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤة، وأداة تزويق ترتقي بهؤؤذه المؤؤادة إلى أعلى درجؤات اإلبؤداع الفّني. فقؤؤد جعؤؤل هؤذا 

األخير من النظؤام أسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاس البنؤاء الفّني لؤديؤه، حيؤث نجؤد "الّترتبيؤب" و"التّؤأليف" و"الجمع" بين هؤذه الكلمؤات 

يختار الكلمات وبهذه الطريقة يجعل منها  لكي تشؤؤؤؤؤؤؤؤكل في نهاية األمر"عالمات منظمة" وفق ركباته، هكذا 

، ويقلب 7". فهو ال يبحث عن الكلمة العامة بل عن الكلمة الصؤؤؤؤؤؤؤؤحيحة، التي تخلق رابطا مدنيا"  6"شؤؤؤؤؤؤؤؤعرا"

محتواها ويجعل منها تصؤميما يواكب العصؤر ويؤدي وكيفته الجمالية واالسؤتهالكية. فبالنسؤبة إليه، "تتحدث  

، وهكذا يجعل 8الصؤؤؤؤحيحة، المعلومة التي سؤؤؤؤوف تدوم مثل ما هو أزلي أو موسؤؤؤؤمي"الكلمات عن األشؤؤؤؤياء  

 منها تصميما عميق الداللة.

 
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 
7 Ibid p1 
8 Ibid p1 

http://www.jprevertnlg93.ac-creteil.fr/IMG/pdf/Roman_Opalka-2.pdf
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 9: رودي بور، نظام جديد لمدينة ميتز، في خدمة ديوان السياحة 2حورة  

 

يتجاوز ذلك ليجعل منها  بتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيل وتزويق المسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاحات، بل هو    Philippe Boisnardوال يكتفي  

تصؤؤميما ّرقميا يطرح من خالله إشؤؤكالية التركيب بالكلمات، لتكون الكتابة المشؤؤكل الرئيس للعرض الّرقمي. 

وهو في ذلك الترضؤؤيه تشؤؤكيالته بقدرما يدعو المشؤؤاهد لتصؤؤميم حؤؤورته الشؤؤخصؤؤية بنفسؤؤه وبالكلمات التي  

 يريدها.

باألضؤواء المختلفه لتجعل منه لغة بصؤرية تدعونا إلى فّك   تكتسؤح اإلسؤقاطات الّرقمية الفيؤاء وتؤثثه

شؤؤؤؤؤؤؤؤؤفراتها والتمتع بما فيها من نظم متشؤؤؤؤؤؤؤؤؤابكة حينا ومتناثرة حينا آخر. تبدو التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيالت مختلفة التركيب، 

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

http://ruedi-baur.eu/assets/gallery/139/1041.pdf
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تحكمها قواعد ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوئية، ونمط حركي يتزامن مع مؤثرات حؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوتية يقوم هذا الفنان باختيارها بعناية فائقة،  

 رض مزيجا من إبداعات وجماليات وذيحاءات.ليكون فياء الع

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

 
Philippe Boisnar  حورة من عمل مسقط فيديو للفنان  5حورة  
10Festival "Chercher le texte" au Cube / 25.09.13 

 

فّنية عميقة متكّونة من بنية وداللة. أّما البنية فتتكّون من مجموعة  هكذا تندرج الكتابة ضؤؤؤؤؤؤؤؤمن وحدة  

من الخطوو التي تشؤؤؤؤّكل "الكلمة"، والتي تقوم بدورها بتشؤؤؤؤكيل شؤؤؤؤكل ماي وأّما الداللة فتتكّون من عّدة معان  

ط  متفّرعة بحسؤؤؤؤؤؤب ما يمكن أن يمليه عليها تشؤؤؤؤؤؤكيل البنية. من هنا تكون الغاية من اإلبداع هي تشؤؤؤؤؤؤكيل نم 

 جديد، فيه من التوازن البصري ما يجعله متميزا ومن القدرة على الترميز ما يجعله مادة بحث ودرس.

من هذا المنطلق يكون بحثنا بحثا عن "الشؤؤؤكل " وفي معاني هذا الشؤؤؤكل من جهة، وبحثا في داللة  

ليها اسؤؤم "عالمة".  المعانى من جهة أخرىي ألّن الخلق اإلبداعي متكّون من أنسؤؤاق بصؤؤرية وفكرية نطلق ع

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

https://www.flickr.com/photos/le-cube/9952724925
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هذا ما نقف عليه في أعمال "مات ميليكون" الذي جعل من "الكلمة بناًء شؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلّيا"، وجعل من "الحرف بنية"  

 وجعل من "الرقم كتابة"، وبين الكلمة والحرف والرقم يكون تشكيل الفياء مختلفا عن غيره.

 
 11: مات ميليكون، مقتبس من كتاب هذا الشخص  3حورة  

 الكتابة بين تمردات النظام والفوضى. .2

من هؤؤذا المنطلق يكون بحثنؤؤا حول بنيؤؤة الكتؤؤابؤؤة في العمؤؤل الفّني وحول طبيعؤؤة العالقؤؤة بين الفعؤؤل  

شؤؤؤّد التشؤؤؤكيلي ونظام الكتابة لدى "مات ميليكون". فقد شؤؤؤّكلت رسؤؤؤومه مشؤؤؤاهد بصؤؤؤرية، فيها من النظام ما ي

االنتباه، وفيها من الال نظام ما يجعلها "فوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤوية الفعل"ي وبين فعل النظام وفعل الفوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤى تكون الحركة 

اإلبؤداعيؤة هي مرحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد كؤل أثر فني. فؤإلى أي مؤدى يمكن اعتبؤار النظؤام "فعال إبؤداعيؤا"ل وكيف يمكن لنؤا 

هو الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيء "المرّتب" و"المنّظم"  رحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد هذا الفعلل وماهي مقّوماتهل وذن كان النظام في تعاريفه البديهية  

و"الميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤبوو"... فهل يمكن أن نكتفي بما يمكن أن تمّدنا به هذه المفاهيم من معان، أم أن ما تحمله هذه 

المفؤؤاهيم أعمق ممؤؤا تؤؤدّل عليؤؤهل وهؤؤل يمكن اعتبؤؤار الال نظؤؤام فعال إبؤؤداعيؤؤال وهؤؤل يمكن أن يرتبط الفعؤؤل 

س النظامر الال نظاَمل  بالحركة واإلبداع بالفكرل وهل يمكن أن ي لتقي النظام بالال نظامل وهل يمكن أن يؤسؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ

وماهو مفهوم الال نظامل وذن كان الال نظام في أحد تعاريفه هو هذا الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيء الفوضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤوي، غير المرتب،  

 
11Matt mullican, that person’s book , art council England, co-published in 2007,p53 
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العفوي، المفرو فيه... فهل يمكن لنا رحؤد نظام في هذه "الفوضؤى"ل وماهي عالقة الكتابة بفوضؤى النظام  

 نظام الفوضىل وعالقتها ب

، ويكون التأليف بين الوحدات الشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكلية 12من هنا يكون النظام " تأليفا "و"جمعا و"قرنا" و"ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤما "

مرّتبا وفق ميوالت الفنان، ويكون الجمع هو هذا الجمع العميق بين كاهر التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيل وميؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمونه، ويكون  

القرن واليؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّم هو هذا التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيل الموّحد. ولهذا فإن اإلقرار بأّن "النظام هو الذي يعيد المعقوالت )البينات  

intelligibleبين الوحدات الشؤؤكلية،    13ذي يسؤؤاعد على كشؤؤف المشؤؤابهات واالختالفات"(، يعني أّنه هو ال

وهي طريقة من طرق ترتيب المفاهيم. وهو بذلك يسؤؤؤؤاعد على كشؤؤؤؤف توازن البنية من خالل رحؤؤؤؤد تشؤؤؤؤابه  

األشؤؤؤؤؤؤؤكال وكشؤؤؤؤؤؤؤف ما يمكن أّن نرحؤؤؤؤؤؤؤده في الفيؤؤؤؤؤؤؤاء التشؤؤؤؤؤؤؤكيلي من اختالفات، فتكون البنية رحؤؤؤؤؤؤؤيدا من  

. هكذا يكون النظام موّزعا وفق نظم األفكار ووفق ذاتية الفّنان  14ل "أحسن نظام ممكن"التوازنات ألّنها تمثّ 

. ونعني بؤذلؤك أّن الؤدوافع 15" ألّن معرفؤة النظؤام أو الال نظؤام مرتبطؤة بمرجع خؤاي، هو الرليؤة الؤّذاتيؤة "

ركباتها الفّكرية،  الذاتية هي التي تشؤؤؤؤّكل بنية العمل وهي التي تسؤؤؤؤوق النسؤؤؤؤق البصؤؤؤؤري وفق ميوالتها ووفق

حتى يتجّلى أمامنا العمل مكتمال و"يبرز بوحؤؤؤفه عالمة إنل على حؤؤؤعيد المادة أو الموضؤؤؤوع أو الحدث أو 

. من هنا تكون الكتابة "عالمة" من عالمات البناء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي، ويكون الحدث الفّني مرتبطا  16القصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤد"

حؤاالت تمّرد فكري في بعل األحيؤان. فكيف   "بحؤاالت الؤذات الفؤاعلؤة" على اعتبؤار أّن هؤذه الحؤاالت هي

يمكن رحؤؤد هذه الحالةل وهل يمكن أن تندرج ضؤؤمن الفعل اإلبداعي، أم أّنها تندرج ضؤؤمن "حاالت التفكير  

 العميق"ل

 
 578ص  1990اور، لسان العرب المجلد الثاني عشر،"نا  " دار الصادر الطرعة   اب  من 12

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 
  129،ص2008مفاهيمها،الطرعة ا ولى: سيدر بلعراس الجزائر و  عرد القادر فهي  الشيراني، معال  السيميائيات العامة أسسها16
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 17: مات ميليكون، دون عنوان، مقتبس من "كتاب هذا الشخص" 4حورة  

 

  
 18: مات ميليكون، مقتبس من كتاب هذا الشخص  5حورة  

 

نالحه من خالل هذه الرسؤؤؤؤؤؤؤؤؤوم التي تؤثث الفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤاء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي، أّن "مات ميليكون"ال يكتفي بمجّرد 

التشؤؤؤؤؤؤؤكيل، وال تلهمه جمالية الحرف أو الكلمة أو الرقم، بقدر ما تسؤؤؤؤؤؤؤتدرجه قدرة الخط على تشؤؤؤؤؤؤؤكيل ما هو  

مكن أّن يؤدل عليؤه  غير مرئي. فمؤا يمكن أّن تحملؤه دالالت الخط من معؤانٍّ هي التي تمكننؤا من فهم مؤا ي

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

1874-published in 2007, p73-art council England, co , that person’s book,Matt mullican  
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. وتكون  .19في قوله إّن "الخط فعل بصؤؤؤؤؤري"    Barthesتشؤؤؤؤؤكيل الكتابة من رموز وعالمات، وهذا ما أثبته  

داللؤؤؤة الخط على اختالف هيئؤؤؤاتؤؤؤه متعؤؤؤددة المعؤؤؤاني. فنجؤؤؤد أّن الخط األفقي في أحؤؤؤد تعؤؤؤاريفؤؤؤه يفيؤؤؤد معنى  

ي أّما الخط 20واألرض وبين المادي والروحي ""االنبسؤؤؤؤؤؤاو والهدوء والصؤؤؤؤؤؤفاء، وهو ما يفصؤؤؤؤؤؤل بين السؤؤؤؤؤؤماء  

يعني أّن قيمة هذا  ، وهذا21العمودي، فهو" الشؤؤؤكل األكثر اختصؤؤؤارا لالمتناهي ممكنات الحركات السؤؤؤاخنة

الخط ال تكمن في قدرته على تعويل المتناقيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات أو"تعويل المنبسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤط بالعلوى"، بل هي تتجاوز ذلك  

ي أّما الخط المائل، فإّنه يمّثل ذلك الوسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط بين الخطين  22واإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان"لتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤير إلى" قيمة الرابط بين اإلله 

، أي أنؤّه في ميالن الخط 23العمودي واألفقي، وهو يعني " التحويؤل والتحّرك واإليحؤاء بمؤا هو نشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤيط "

 يكون الحراك والتحّول والنشاو.

"االنفعاالت النفسؤية"    إن ما يتمّيز به هذا النوع من الخطوو يجعل من التشؤكيل تشؤكيال يندرج ضؤمن

و"االنفعؤؤاالت الفكريؤؤة" و"االنفعؤؤاالت اإلبؤؤداعيؤؤة". فمؤؤا يمكن أّن تمؤؤدنؤؤا بؤؤه تراتيؤؤب الحرف أو الرقم من نظؤؤام  

متوازن في بناء المشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤهد البصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤري، هو جانب النظامي على أّن جانب الال نظام فيه من النظام ما يجعله  

 . مرّتبا وفق هذه االنفعاالت ووفق قوة االفتعال

ولما كان الال نظام أحد نظم الكتابة، فقد شؤّكل مادة حؤعبة التعريف، ألّنه يتنزل ضؤمن المتناقيؤات  

، وعرف 24التي تتكّون في كل نظام موجود. وقد ارتبط بمفاهيم "العفوية" و"التصؤؤؤادم"و "الشؤؤؤيء المفرو فيه"

اج أّن الال نظام هو بشؤؤؤؤؤؤكل من  في بعل األحيان على أّنه الشؤؤؤؤؤؤيء "غير المنظم". ويقودنا هذا إلى اسؤؤؤؤؤؤتنت

 األشكال "الفوضى" وأّن هذه الفوضى هي حالة من حاالت التعبير الفّني.

 
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 
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 
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لقد تعّمدنا اسؤؤتعمال مصؤؤطلح الفوضؤؤى في هذا البحث ألّنه ثري بمعان دقيقة تسؤؤاعدنا على كشؤؤف  

في أحيان أخرى    -الالنظام    –ما يمكن أن يخفيه هذا النمط الفني من أسؤؤؤؤرار. ويمكن أّن تعرف الفوضؤؤؤؤى 

، وفي بعل األحيان على  l’absence d’un dessein intelligent"25على أّنها "كياب مشروع ذكي" "

. هكؤذا يكون اللالنظؤام حالة من "حاالت الهؤذيان الفكري" entropie"26أّنهؤا "حالة للال نظؤام في نظؤام ما ""

مات غير متكافئة    وحالة من حاالت "التمّرد الفعلي" عن قاعدة الترتيب، فتكون  الصؤؤؤؤورة لوحة ممتلئة بمجسؤؤؤؤّ

وغير متوازنة بصؤؤؤؤؤؤريا، وتكون األشؤؤؤؤؤؤكال مبعثرة في الفيؤؤؤؤؤؤاء، ويكون مصؤؤؤؤؤؤدرها هو هذا "التدمير الشؤؤؤؤؤؤكلي" 

، 27من خالل تدمير الشؤؤؤؤؤؤؤكل "  -الال نظام -" هي "اتجاه نحو الفوضؤؤؤؤؤؤؤى  entropieوالتجزئة الفعلية. ف" 

ّتشؤؤكيل حتى أّنها تكاد تكون غير مكتملة. ويقودنا هذا التحليل إلى بمعنى أنها عشؤؤوائية البنية وميؤؤطربة ال

اسؤؤؤؤؤؤؤتنتاج أّن"حالة الفعل" وحالة "التمرد الفكري"هي التي تجعل من المادة أداة "تفكير بصؤؤؤؤؤؤؤري" ألّن "التفكير  

نوع من االسؤؤؤؤؤؤؤؤتنتاج القائم على اسؤؤؤؤؤؤؤؤتخدام الصؤؤؤؤؤؤؤؤور العقلية التي تحوي المعلومات المكتسؤؤؤؤؤؤؤؤبة من األشؤؤؤؤؤؤؤؤياء  

 .28رئية"الم

في هذا الصؤؤؤؤؤدد جعل الفّن الّرقمي من األثر "مادة بصؤؤؤؤؤرية" مزدحمة البناء، نكتسؤؤؤؤؤب منها المعاني،   

ونسؤؤؤؤتخلص على إثرها المعطيات الفكرّية والداللّية التي بها "نفكر بصؤؤؤؤريا". وجعل الفّن الّرقمي من "المادة" 

وبين ترتيؤب "الحروف" أو مصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر "قوة فعليؤة" ومصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤدر كؤل" فعؤل فني". وهكؤذا، بين قوة الفعؤل وعفويتؤه  

 "األرقام" وتبعثرها، تكون هذه اللوحة مزيجا من العالمات والرموز.

 
25 Bernard Piettre, ordre et désordre:le point de vue philosophique p30 

 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 40 

رصةرر لد   عرد هللا على محمد إبراهي ، فاعلية اسةتبدام بةركات التّفكير الرصةرر في العلوم لتنمية مسةتويات "جانيية"المعرفية ومهارات التّفكير ال 28

 www.nu.edu.sa/cمرجع إلكتروني  10،ص  2006طمب المرحلة المتوسطة، 

https://www.u-picardie.fr/
http://www.nu.edu.sa/c
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"  Kandinskyفقؤد امتزجؤت حركؤة الؤذهن بحركؤة الفعؤل، وتحّولؤت هؤذه الحركؤات إلى قّوة عّبر عنهؤا " 

والتوترات من جهتهؤؤا،  بحركؤؤة قوة مؤؤا. تؤؤدخؤؤل الحيؤؤاة في مواد معطؤؤاة، وهؤؤذه الحيؤؤاة يرعبمر عنهؤؤا بتوترات مؤؤا،  

. وبين الحركة والفعل 29تقّدم تعابير داخلية للعنصؤؤؤر، والعنصؤؤؤر هو النتيجة الفعلية لحركة القوة على المواد"

واللمسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤات تكون االنفعاالت هي تلك التوترات حينا والسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكنات حينا ثانيا، وبين هذا وذاك تكون الدوافع 

ل الفّني في تنوعه وتوتره وسؤكونه وهدوئه. فقد امتزجت في الداخلية هي مصؤدر هذه القوة ومصؤدر هذا الفع

المقترحات الّرقمية باالنفعاالت النفسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤية وبالتوازن الفكري، وتحّولت الممكنات لدى المبدعين من مواد إلى 

أنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤاق بصؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرّية مختلفة البناء، منها ما هو منظم ومنها ما هو غير منظم، وبين النظامين يكون الحدث 

 مل. الفني قد اكت

 30: مات ميليكون تجربة تحت التنويم المغنطيسي  6حورة  

 

يندرج الفعل الّتشؤؤؤؤكيلي لدى "مات ميليكون" ضؤؤؤؤمن "الحاالت النفسؤؤؤؤية" و"الحاالت الفكرية"، لهذا فإّن  

المعطيؤات لتكون مرتبطؤة  نظم الكتؤابؤة لؤديؤه مرتبطؤة بمؤا يمكن أّن تقؤدمؤه لؤه هؤذه الحؤاالت التي تتجؤاوز هؤذه  

"بالذات". ذلك أّن "اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤان هو الذي يسؤؤؤؤؤؤؤؤؤمي األشؤؤؤؤؤؤؤؤؤياء "منّظمة "عندما تتطابق مع توّقعاته وغير منّظمة  

عندما تكون على العكس من ذلك. فالنظام هو ما يروق لتخّيالتنا، ويتماشؤؤؤى مع تعقيدات جسؤؤؤدنا وأفكارنا، 

 
29 Wassily Kandinsky « point et ligne sur plan », Gallimard, Paris,1992,(1991),p111 
30 https://researchfacility.wordpress.com/2011/05/15/sam-at-8qmatt 

https://researchfacility.wordpress.com/2011/05/15/sam-at-8qmatt
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وافع بؤالتوقعؤات، وتؤداخلؤت حؤاالت التوّتر بحؤاالت الهؤدوء،  .فقؤد امتزجؤت الؤد 31والال نظؤام هو مؤا ال يعجبنؤا "

وارتبط النظؤام بؤالؤذات وبؤأفكؤارهؤا وبؤدواخلهؤا، حتى اكتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤفنؤا من خالل هؤذا االمتزاج أنّؤه في النظؤام " كتمؤان  

. لكن إلى أّي مدى يكون هذا الكتمان مصؤؤؤؤدر "خلق إبداعي"ل أال يمكن أن يكون كتمان البنية  32للفوضؤؤؤؤى"

صؤؤريح ضؤؤمني بنظام ال يدرك إال بالعقلل وذذا كان بين النظام والفوضؤؤى يكون التسؤؤالل حول الشؤؤكلية هو ت

إشؤؤكاليات بصؤؤرية وفكرية تبحث في أعماق "الرحؤؤد التشؤؤكيلي"و في أعماق "الرحؤؤد الجمالي"، فكيف يمكن  

لنا رحؤؤؤؤؤؤؤد "فوضؤؤؤؤؤؤؤى النظام" في بنية نظاميةل وكيف يمكن لنا رحؤؤؤؤؤؤؤد" نظام الفوضؤؤؤؤؤؤؤى" في بنية فوضؤؤؤؤؤؤؤوية 

 التركيبل

ده الكتؤابؤة من تراتيؤب، ومؤا يمكن أّن تعّبر عنؤه حؤاالت "االحتقؤان الؤداخلي" من    مؤا يمكن أن تجسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤّ

مشؤؤؤؤؤؤاهد بصؤؤؤؤؤؤرية، يمّكننا من فهم أّن أحؤؤؤؤؤؤل الحدث الفّني هو هذا" ال ياب" الذي قد يكون "فعليا" ونعني به  

ابا ذهنيا" ونعني به حاالت االنسؤؤال   ال ياب الجزئي "للحركة" أمام سؤؤيطرة قوى الفكر عليها، وقد يكون "كي

 الكلي عن الواقع، كما هو الحال في مخطوطات مات ميليكون المجسدة تحت تأثير" التنويم المغناطيسي". 

 
 33  2008: مات ميليكون، دون عنوان )تركيب مجموعتين، وتني بينالي أ/ب(7حورة  

 

 
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 

http://www.hausfuerkunsturi.ch/haus-fuer-kunst-uri/archiv/kuenstlerinnen/matt-mullican-g-t.html
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 342008: مات ميليكون، دون عنوان، تركيب مشهدين مسقطين،8حورة  

 

إّن ما يمكن أّن يمّدنا به المشؤؤؤؤهد البصؤؤؤؤري أو المشؤؤؤؤهد الّرقمي من متميزات، وما يمكن أّن تقدمه لنا  

هذه "التراتيب الفوضؤوية "من معطيات، يقودنا إلى التسؤالل حول درجات التعقيدات التي يمكن أّن نسؤتمّدها  

نخلط فعال بين الشؤؤيء المنظم والشؤؤيء من الحالتين: حالة "النظام" و"حالة الفوضؤؤى"، ألننا اعتدنا دائما أّن  

. فهل يمكن  35غير المنظم، فنعتبر األّول شؤؤؤؤؤؤؤيئا بسؤؤؤؤؤؤؤيطا والثاني الذي ال يخيؤؤؤؤؤؤؤع إلى النظام شؤؤؤؤؤؤؤيئا معقدا"

التسؤؤؤؤؤؤؤليم بأّن النظام هو بشؤؤؤؤؤؤؤكل من األشؤؤؤؤؤؤؤكال "تمثيل بسؤؤؤؤؤؤؤيط، أم هو على العكس من ذلك معّقد إلى درجة 

ن أّن نعتبر أّن الفوضؤؤؤؤى هي تمثيل معّقد البنية، أم هي بنية  تحمل على التيه في اكتشؤؤؤؤاف بنيتهل وهل يمك

 بسيطة التركيب يمكن من خاللها اكتشاف ما به تكون الكتابة نظاما تركيبيال 

تقودنا هذه التسؤؤؤؤؤؤالالت إلى اكتشؤؤؤؤؤؤاف أمرين أسؤؤؤؤؤؤاسؤؤؤؤؤؤين في بنية األثر الفني: يتمّثل األمر األول في  

 لثاني في "جمالية فوضى النظام"."توازن النظام الفوضوي"، ويتمّثل األمر ا

 

 
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. P39 

http://www.hausfuerkunsturi.ch/haus-fuer-kunst-uri/archiv/kuenstlerinnen/matt-mullican-g-t.html
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Philippe Boisnar حورة رقم 9: جزء من عمل مسقط فيديو للفنان   

 

بين التوزان والنظام وبين المعّقد والبسيط تكون التشكيالت رموزا، وتكون هذه البناءات مرّكبات فيها   

فكيف يمكن لنا رحؤد ما به تكون  من التعقيد ما يجعلها منظمة وفيها من البسؤاطة ما يجعلها غير منظمة.  

الكتابة بسؤيطة الشؤكل غير معّقدة على الرغم من حاالت الفوضؤى داخلها ل وكيف يمكن لنا أن نكشؤف أّنه  

في نظام الكتابة يكون تعقيد المبسؤؤؤؤؤؤؤط وتبسؤؤؤؤؤؤؤيط المعّقدل وبين البسؤؤؤؤؤؤؤيط والمعّقد تكون العالمة أحد أسؤؤؤؤؤؤؤاليب 

يّتسؤؤؤؤؤم بالوضؤؤؤؤؤوح حينا وبالتعقيد حينا آخر، وبين التعقيد والتبسؤؤؤؤؤيط    تكون الكتابة أثرا فنّياالتفكير البصؤؤؤؤؤري. 

يكون التشؤؤؤؤؤكيل هو أسؤؤؤؤؤاس العمل الفني، فتصؤؤؤؤؤبح األلوان واألشؤؤؤؤؤكال والتركيبات تشؤؤؤؤؤكيالت محورها غايات  
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وأهداف فكرية تدور جّلها حول "منزلة اإلنسؤؤؤؤؤؤؤان في الوجود". وتصؤؤؤؤؤؤؤبح الكتابة من هذا المنطلق شؤؤؤؤؤؤؤكال من  

الفنية تراوح بين غموض شؤؤؤؤكلها ووضؤؤؤؤوح دالالتها حينا وبين بسؤؤؤؤاطة شؤؤؤؤكلها وتعقيد دالالتها  أشؤؤؤؤكال البنية  

حينؤا آخر. من هنؤا كؤان البؤد لنؤا من البحؤث في مؤا يمكن أن تمؤّدنؤا بؤه المؤادة التشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكليؤة من تعؤاريف دقيقؤة 

وهل نحن بصؤؤدد  . فكيف يمكن لنا البحث في تعريف مفهوم المعّقدل-المعّقد والبسؤؤيط    -لهذين المفوهومين

البحث عن التشكيل المعّقد في مستوى بنية الشكل، أم نحن نبحث في عمق التفكير المعّقد من خالل قراءة 

الشؤؤؤكل المعّقدل وكيف يمكن لنا رحؤؤؤد الشؤؤؤكل المعّقدل وهل يمكن أن يكون البسؤؤؤيط في شؤؤؤكله معّقدا دالليال  

ل كّل الجدل قائما في تعريف المعّقد والبسؤؤؤؤؤيط،  أم هو العكس من ذلك، فيكون المعّقد شؤؤؤؤؤكليا بسؤؤؤؤؤيطا دالليا

ألن ميدان الفن التشؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي ال يحّدد مفهوم المعقد من ناحية علمية تجربية وال من ناحية رياضؤؤؤؤؤؤؤؤية بقدر ما 

يبحث في تعريفه فلسؤؤؤؤؤؤؤفيا وشؤؤؤؤؤؤؤكليا وبنيويا وسؤؤؤؤؤؤؤيميائيا. ومرّد هذا إلى أن مرحؤؤؤؤؤؤؤد كل عمل فني هو" تفكير  

، 36اقة دفينة لها القدرة على" تغيير أسلوب الترميز والتمييز والتقدير والتطوير"عميق" يعود باليرورة إلى ط

 طاقة تشّكلت كّلها في الفكر وكهرت بعد ذلك في شكل فني ثقافي.

 

 الخاتمة:

لوك اإلنسؤؤؤاني اليوم سؤؤؤلوك رقمّي بامتياز، وأّنه إذا كان الفعل الفنّي اليوم يندرج ضؤؤؤمن    يبدو أن السؤؤؤّ

هذه المنظومة الرقمّية، فإّن النسؤؤق اإلبداعي الذي أنتجه هذا السؤؤلوك هو باليؤؤرورة فعل داللي متناه وذنتاج  

احؤؤؤؤل رقمّيا، وتحّول الفعل الّثقافي إلى للمعنى ال حّد له، في زمن تغّيرت فيه معطيات الحياة، وأحؤؤؤؤبح التو 

رقمّي مختلف كؤل االختالف من حيؤؤث التركيؤؤب والتؤؤأليف في جؤّل مجؤؤاالت اإلبؤداع الفّني    معؤؤاحؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤرفعؤؤل  

الّرقمي. فأّي دور يمكن أن تلعبه كتابة هذه اإلسؤؤؤؤؤؤؤؤقاطات الّرقمية في كّل كل هذه التغيرات والتحّوالت التي  

 يشهدها المجال الفّني اليومل 

 
36 Louis-José Lestocart, Paul valery: L’acte litteraire comme pensee de la,p3, http://www.tribunes.com 

http://www.tribunes.com/
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ّن اإلنسؤؤؤؤؤان يعيو اليوم بين متطّورات الحياة العصؤؤؤؤؤرية وبين تكنولوجيات االتصؤؤؤؤؤال والّرقمنة، فإذا إ 

كؤان الفعؤل الفّني ينؤدرج ضؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤمن البحؤث في الكتؤابؤة وأبعؤادهؤا الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيليّؤة في الّتركيبؤات ومكّونؤات الّتجربؤة  

تبؤاره الؤذات الفؤاعلؤة في الّتجربؤة  الّرقميؤة، أال يؤدعونؤا هؤذا األمر إلى التّؤأمؤل برهؤة في كينونؤة اإلنسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤان بؤاع

ل وهل سؤيكون الفنان هو ذاته الفنان اليوم وغدال أو أّنه يشؤهد تغييرا في بنيته وتفكيره وطرق عيشؤهل  الّرقمية

وذذا كانت التجارب الّرقمية في معنى اإلبداع، فعن أّي معنى نبحث اليوم ونحن نعيو الوسؤؤؤؤؤط االفتراضؤؤؤؤؤي  

 بكل معانيهل

البحث إلى تسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤجيل جملة من المعطيات والّتسؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤالالت التي ال يمكن نفيها أو  لقد أفيؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤى بنا هذا

. فكؤان تركيزنؤا على دور الكتؤابؤة في البنؤاء الّتشؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤكيلي الّرقمي، ومؤا المعرفيتجؤاهلهؤا أو إزاحتهؤا من الحقؤل 

يلي  يمكن أن تمّدنا به تمّردات النظام في اإلسؤؤؤؤؤؤؤقاطات الفنية، وتبعثر فوضؤؤؤؤؤؤؤى الكتابة في الفيؤؤؤؤؤؤؤاء التشؤؤؤؤؤؤؤك

الّرقمي اليوم. فهل تمّكّنا في هذه الدراسؤؤؤؤؤؤؤؤة من رحؤؤؤؤؤؤؤؤد دور الكتابة في الفن الّرقمي ل وما هي اإلضؤؤؤؤؤؤؤؤافات  

 الجديدة التي رحدناها في األثر الفّني الرقمّيل

انصؤؤّب التركيز في هذه الدراسؤؤة على أهمية الكتابة في الفيؤؤاء الّتشؤؤكيلي الّرقمي مفهوما وموضؤؤوعا  

ّتجربة المعاحؤؤؤؤؤؤؤؤرة التي تسؤؤؤؤؤؤؤؤاعد على كشؤؤؤؤؤؤؤؤف جملة من القواعد التي بها يمكن تفكيك  وذبداعا من إبداعات ال

روابط الفعل الفنّي المعاحؤؤؤؤؤر، وعلى إبراز دور العالمة كمؤثث في الفيؤؤؤؤؤاء الّتشؤؤؤؤؤكيلي المعاحؤؤؤؤؤر، فالرابط  

معية والمرئّية تحّول إلى رابط افتراضؤي تحكمه قواعد جديدة قابلة للتغّير   في كل لحظة الّرقمي بمجاالته السؤّ

 يشهد فيها النظام الّتكنولوجي تغييرا. 
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