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 : ملخص البحث
يقدم هذا المقال تحليال للممارسة الفنية الشخصية السياقية تحت عنوان "النسخ إبداع"، انطالقا من التعرف على الوظيفة الرمزية للفن 

ية  السياقي، مرورا إلى اآلليات الجوهرية التي أسست لهذا الشكل التعبيري، وكيفية توظيف هذه اآلليات في الممارسة الفنية السياقية الشخص
كار آليات سياقية وطرق تملك شخصية للفضاء المدني، ووصوال إلى أهم االستنتاجات واكتشاف النسخ كقيمة إبداعية أكثر منها وابت

توثيقية. وهنا، تتنزل الممارسة الفنية الشخصية السياقية ضمن مقاربة ذاتية تقوم على االلتزام الشخصي بالخروج من الفضاء المغلق 
تزام باالنفتاح على الفضاء المدني وتحويل العناصر المعمارية إلى مفردات تشكيلية ضمن أثر فني تنصيبي المعرض(، واالل-)المتحف

الفن السياقي كإستراتيجيا جديدة للفن ترتكز أساسا على إنتاج وابتكار أثر فني نتوصل من خالل هذا المبحث إلى تقديم    سياقي عرضي.
ابداع تنصيبات فنية تحكي هوية الموقع وتروي الزخم التاريخي والحضاري الذي يحمله معلم "سور في عالقة بمكان إنجازه انطالقا من  

 تونس". -المدينة العتيقة بصفاقس 

 الفن السياقي، اآلليات السياقية، التملك، العناصر المعمارية، التنصيبة الفنية، التغطية، التفاعل، النسخ : تاحيةالكلمات المف

 : مقدمة البحث
لتسليط الضوء بشكل مركز على العالقة بين األثر الفني ومكان إنجازه بوصفها شرطا رئيسيا إلنجاز تنصيبة فنية سياقية، ال 
بد من العودة االكيدة الستحضار أهم التيارات الفنية التي تناولت موضع وموقع العمل الفني كإشكالية جوهرية، لنجد أن أهم تيار تطرق 

، ليكون السؤال الجوهري الذي حاولوا إثارته هو "هل  1966اعتمدها كركيزة فنية هو تيار "محامل وسطوح" منذ سنة إلى هذه اإلشكالية و 
أن القماشة هي السطح الوحيد الذي يمكن أن يحتوي عمال فنيا؟" ثم وفي مرحلة زمنية ليست بالبعيدة يطرح أول من نظر ومارس الفن  

 لسؤال بصورة أشمل "هل أن المعرض والمتحف هو الفضاء الوحيد الحتواء أثر فني؟"ذات ا   1974السياقي جان سويزنسكي سنة 

أقدم من خالل هذا المقال مقاربة شخصية لفن يتجاوز فكرة "الحامل" في مفهومها التقليدي، ليلتحق بزمرة المنظرين والفنانين 
معاصرة تستفز دالالت ومعاني عميقة من السياق والفضاء الذين حولوا العالم المادي إلى عالم فني، كما أتواصل مع مرجعيات فنية  

الذي تنشأ داخله مثل جان سويدزينكي الذي أسس للفن السياقي من خالل تكريس أكثر من ثالثين سنة في التنظير لهذا المنهج التعبيري  
لى التعاريف التي يقدمها بول أردين ، إلى جانب التركيز ع2014إلى سنة    1974باإلضافة إلى إنتاجه أعماال فنية سياقية منذ سنة  

حول هذا التوجه الفني الذي يشمل طرقا تعبيرية مختلفة أهمها الشكل التعبيري المعاصر الذي ظهر مع النصف الثاني من القرن العشرين 
 .   In-situ installation» (Pujas, 2015) »التي تكون في عالقة بمكان إنجازها  "التنصيبة"

 مشكلة الدراسة  
عتني هذا المقال بإشكالية العالقة بين األثر الفني التنصيبي ومكان إنجازه بوصف هذه العالقة شرط وجود ومعيار إحداث لفن  ي

  -سياقي. فكيف للعالقة بين التنصيبة الفنية المتمثلة في الستار الفوتوغرافي والمعلم التاريخي المتمثل في "سور المدينة العتيقة صفاقس
 ثر فني سياقي؟ تونس" أن يؤسس أل 

 

 فرضيات الدراسة  
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المغلق )المتحف - الفضاء  الشخصي بالخروج من  ذاتية تقوم على االلتزام  السياقية مقاربة  الشخصية  الفنية  المعرض(،  -الممارسة 
 وااللتزام باالنفتاح على الفضاء المدني.

 عرضي. تحويل العناصر المعمارية إلى مفردات تشكيلية ضمن أثر فني تنصيبي سياقي  -

 أهداف الدراسة 
إبتكار أثر فني في عالقة بمكان إنجازه عبر التأصيل النظري لمفهوم التنصيبة في الفضاء العمومي وعالقتها بالفن السياقي،  

ات  والتعمق في دراسة الممارسات الفنية التي استغلت الفضاء العمومي كسياق للتنصيبات الفنية، وإنجاز تنصيبة فنية بآليات سياقية وأدو 
 تملك شخصية للعناصر المعمارية وألغراض يومية، والتواصل مع نبض الحياة اليومية وااللتزام بالتعبير عن قضايا المجتمع.

 أهمية الدراسة 
تثمين المعارف النظرية للفن السياقي وتوظيفها في التجربة الشخصية للوصول إلى آليات سياقية وطرق تملك شخصية للفضاء  

 ية بالستار الفوتوغرافي التي وظفت كآلية سياقية جديدة وطريقة تملك فريدة للمعالم والفضاءات المفتوحة. العمومي عبر التغط

 األصالة 
ضمن مبادرة توعوية تطمح لتثمين التراث المادي والالمادي عموما والمعماري والحرفي للمدينة العتيقة بمدينة صفاقس على 

ى تقديم تجربة فنية شخصية في ربوع شوارع هذه المدينة ومعالمها القيمة والعريقة، كما  وجه الخصوص، أسعى من خالل هذا المقال إل
أسعى إلى التواصل المباشر مع مشاغل بيئة المحلية، وذلك قصد ترقب تطلعات السكان المحليين ومشاغلهم حول هذا الموروث "سور 

ن خالل تقديم مقاالت علمية وأعمال فنية تثمنه وتعالج قضايا هذا الموقع المدينة العتيقة" المهدد بالسقوط إذا ما تم تسليط الضوء عليه م
 التاريخي وتهدف إلى إحياء كل من تاريخ وواقع وحلم المدينة. 

 منهجية الدراسة 

تي  تضمن المقال انتقاال من المستوى النظري إلى التطبيقي وذلك من خالل المعالجة النظرية لمفهوم الفن السياقي وأهم اآلليات ال
 يقوم عليها هذا المنهج التعبيري، ثم المرور إلى الممارسة التطبيقية التي تتلخص في تجربة شخصية في الفن السياقي. 

 الفن السياقي  .1

 الوظيفة الرمزية للفن السياقي  .1.1
تهتم أساسا بتوظيف العناصر المعمارية من الفضاءات العمومية في الممارسة    2بمثابة إستراتيجيا جديدة للفن   1يمثل الفن السياقي 

الجماهير  إلى  مباشرة  ويتجه  منها،  شبر  كل  ويتملك  المدينة  نسيج  داخل  يتغلغل  فن  فهو  تشكيلية،  مفردات  إلى  وتحويلها  الفنية 

 
خالله هوية ومعاني العمل الفني تعتمد على أنه "منهج فني تتخذ من    «contextualism»يقدم سيباستيان ريهولت بمعجم جماليات وفلسفة الفن تعريفا للسياقية 1

 ".وتستند وترتبط تماما بالسياق الذي وضعت وصممت فيه
( على تفانيه واشتغاله الدائم على هذا  1974يعود أصل تسمية فن سياقي إلى الفنان والناقد البولوني جان سويدزينسكي، حيث تشهد أكثر من ثالثين سنة )منذ سنة  2

العديد من   2014إلى سنة  1974لى المستوى النظري والتطبيقي حيث نظر للفن السياقي على أنه إستراتيجيا جديدة للفن. فقد قدم منذ سنة  المنهج التعبيري سواء ع

  .المقاالت والمؤلفات المنشورة في مجال الفن السياقي بأوروبا وكندا
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، كما أنه  4ة المحلية ويعالج ويرمز للقضايا الراهنة ، ليصبح جزء من النشاط االجتماعي ينطلق من البيئ (Ardene, 2002)3والمدنيين
 فن حالم بواقع جديد، لذلك فهو شكل فني ينوه بأهمية المبادرة التوعوية ويلتزم بالتعبير عن تاريخ وواقع وحلم المدينة.

 اآلليات الجوهرية للفن السياقي .2.1
 يرتكز الفن السياقي على جملة من اآلليات، حيث يلتزم الفنان بـ:

 تعاقد بين األثر الفني والبيئة التي تحتضنه. )يفقد األثر الفني كل مقوماته ورموزه إذا ما تم تغيير مكان إنجازه(. -
 االنخراط ضمن نسيج الحياة اليومية والتعبير عن قضايا المجتمع )االجتماعية، السياسية، االقتصادية، التاريخية...(   -
 آلخر في الفضاء العمومي حسب الظروف والبيئة التي يختارها إلنشاء أثره الفني. ديناميكية وقابلية تحول الفنان من مكان  -
 مباشرة تعبيرية وقرب من البيئة المحلية للمواطنين قصد التعبير عن مشاغل المنطقة.  -
يبات فنية، عروض  تملك لمكونات الفضاء المدني )المعمارية:البنايات، الجدران، األبواب، النوافذ...( من أجل إرساء أثر فني )تنص -

 أدائية...(.  
 تأسيس أثر فني زائل وعرضي.  -

 التنصيبة الفنية الشخصية "النسخ إبداع " .2

 صور التنصيبة الفنية  .1.2
 (. 2( واثناء التجربة الفنية )صورة عدد 1التنصيبة الفنية "النسخ ابداع" في صيغتها النهائية )صورة عدد   2و 1تقدم الصورتان  

 

 
   .يقا لهذا الشكل التعبيري وحدد أهم صفاته ومقوماته في كتابه "الفن السياقي"نظر الناقد والفيلسوف الفرنسي بول أردين للفن السياقي وقدم تعريفا دق 3
 تعتمد الفني العمل ومعاني هوية خالله من  تتخذ فني منهج" أنه على  «contextualism»للسياقية تعريفا الفن وفلسفة جماليات بمعجم ريهولت سيباستيان يقدم 4

 ".فيه وصممت وضعت الذي بالسياق تماما  وترتبط وتستند
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 1صورة عدد

 صورة فوتوغرافية ملتقطة أثناء عرض التنصيبة الفنية سياقية شخصية، النسخ إبداع: صورة فوتوغرافية ممزقة للسور قبل 
 2017ترميمه، السور الخارجي للمدينة العتيقة، الباب الشرقي، صفاقس، 

 
 أ
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 ت

 للتنصيبة الفنية الشخصية "النسخ إبداع")أ، ب، ت( صور أثناء تحضير وتجريب وضعيات مختلفة  2صورة عدد 
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 الخاصيات الفنية للتنصيبة  .2.2
 مختلف الخاصيات الفنية للتنصيبة في صيغتها النهائية )من محمل ومواد ومقاسات وتمويل...(. 1يقدم الجدول عدد 

 "النسخ ابداع" 1الخاصية العنية للتنصيبة الواردة في الصورة عدد   1جدول عدد 

 (. 1إنشاء أثر فني بالمنهج الفني السياقي بطريقة التملك للجدار )صوة عدد  الفنيطبيعة العمل 
 السور الخارجي للمدينة العتيقة، الباب الشرقي، صفاقس، تونس. الحامل 
 نسخة من صورة فوتوغرافية للسور قبل الترميم مطبوعة على حامل ورقي.  المواد 

 صورة المطبوعة تماثل المقاسات األصلية لها على السور. حقيقية حيث مقاسات الحجارة في ال المقاسات 
 م 1.9  وعرضها م 3.5طول الصورة الفوتوغرافية للجدار المطبوعة على حامل ورقي :

 يوم واحد   زمنية العرض
وقع التصريح بالموافقة كتابيا من قبل الجهات المعنية بصيانة المدينة العتيقة بصفاقس، مع  الصيغة القانونية 

 .تقديم مطلب عرض وقتي بالمعهد الوطني للتراث داخل المدينة العتيقة قوبل بالموافقة
الخيالي للموقع، البعد الرمزي والتاريخي    -تهتم التنصيبة الفنية بالعالقة بين الجانب الوظيفي الجمالية 

 الحضور والغياب. –لهذا الموروث المادي "السور"، جمالية الخفاء والجالء 
الحفاظ على شكل السور في هيئته بعد الترميم، وتغطية جزء من السور بنسخة مطبوعة على   الشكل والمادة 

حامل ورقي تحمل صورة السور قبل الترميم، مع إخفاء كل تفاصيل السور بعد ترميمه وإجالء 
 جزء صغير منه بعد تقطيع الحامل الورقي.  

 .التأثير على نظرة المشاهد- نظرة المشاهد 
 .التركيز على ما وقع إخفاؤه-
 .إيجاد نظرة جديدة : النظر بطريقة مختلفة للموقع، إعادة اكتشافه-

 .تمويل شخصي بالكامل، فالعمل الفني وقع إنجازه بتمويل ذاتي التمويل 
 1-2تفعيل لآلليات السياقية السالف ذكرها في العنصر عدد  اآلليات السياقية

اء العمومي عبر التغطية وتغليف جزء من السور بالنسخة الورقية، وتكييف كل التملك للفض - طريقة التملك
 .من المعطيات المكانية : المقاسات والسياق التاريخي مع النسخة الورقية

 تملك المكان عبر ملئ الفراغ بالنسخة المطبوعة.  -
 تفاعل شخصي مع الموقع - التفاعالت  

 تفاعل مكونات التنصيبة مع الموقع -
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 تونس" -تفاعل شخصي مع الموقع: "سور المدينة العتيقة بصفاقس .3.2
إن التعايش مع معطيات الشارع وتملك عناصرها المعمارية هي أول وأهم خطوة نحو تشكل فكر تشكيلي سياقي ينبع من عناصر 

لسياقية "النسخ إبداع" صورة عدد  الموقع وبداية تشكل أول مالمح تصور ألفكار تنبع من رحم المكان، ففي التنصيبة الفنية الشخصية ا
 يصبح المعطى "الجدار" بكل معطياته وتحوالته وتغيراته عبر الزمن جزء من األثر الفني وحـامال له في اآلن.   1

صورة فوتوغرافية التقطتها لسور المدينة العتيقة صفاقس قبل ترميمه، وتبين الوضعية المتردية لهذا الموروث    3تمثل الصورة عدد  
مز التاريخي وكيفية تآكله وتداعيه للسقوط بسبب اإلهمال وترك الظروف البيئية والمناخية تحوله من تحفة تاريخية إلى كومة أحجار والر 

سكان مدينة بصفاقس، فهو رمز تاريخي ويعتبر أقدم سور إسالمي بالمغرب  مآلها االنهيار،  فهذا المعلم  هو مصدر فخر  لي ولكل
صمد وحافظ على شكله الخارجي دون أن ينهار أي جزء منه  إلى أنه السور الوحيد على مستوى الوطني الذي  العربي، هذا باإلضافة

ذات السور للمدينة العتيقة بصفاقس بعد ما تم   4بينما تمثل الصورة عدد    5من بين كل األسوار في واليات أخرى من مدينة تونس.
 ألصلية للسور بفضل الترميم  وصيانة  الحجارة والكلس األصليين. وبالتالي حصلت تغطية البنية ا 2017ترميمه سنة 

  
 

 

 

 

 
، م  863و  م  856البن الناجي أن سور المدينة العتيقة بصفاقس قد تم تشييده في عهد األغالبة على يد إبراهيم بن األغلب بين سنة   معالم اإليمان ذكر في كتاب 5

تعري البنية األصلية    3عدد    م، وتبين الصورة  859قبل أن يتم تجديده بالحجارة والكلس سنة    م   849وأجمعت أهم المصادر أن السور شيد بالطوب حوالي سنة  

 للسور بسبب عدم الترميم والصيانة وظهور الحجارة والكلس األصليين. 

 3صورة عدد  

تونس -سور المدينة العتيقة صفاقس
تعري البنية : 2017قبل الترميم سنة 

األصلية للسور بسبب عدم الترميم 
والصيانة وظهور الحجارة والكلس 

  األصليين

 

 4صورة عدد  

تونس -سور المدينة العتيقة صفاقس
تغطية البنية : 2017بعد الترميم سنة 

األصلية للسور بفضل الترميم 
  وصيانة الحجارة والكلس األصليين

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

290 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 : صور فوتوغرافية لحالتين متناقضتين لعنصر بنائي الجدار  4و 3صور عدد 
 "سور المدينة العربي" بصفاقس قبل وبعد الترميم 

 تفاعل مكونات التنصيبة مع الموقع  .4.2

 تملك الجدار واختيار النسخة المطبوعة على ورق كمفردة تشكيلية 1.4.2

مفارقة بين مفهوم الفن السياقي كابتكار ألثر فني في على عالقة بمحيطه  في بداية هذا العنصر أجد أنه من الهام جدا إحداث  
الذي يحتضنه والذي أتبناه كمنهج فني شخصي وكباحثة متخصصة في هذا المجال، والذي يتعارض مع مفهوم الغرض الفني كإنتاج  

تواصل دائم بين كل من العمل الفني والفنان    ألثر فني مستقل. وهنا ندقق الفارق بين اإلنتاجين، فإنتاج غرض فني مستقل هو بمثابة
ن  والغرض إنطالقا من تمثيله بطرق مختلفة كالرسم والنحت والحفر، بينما يقصي الفن السياقي العمل الفني ويهتم أساسا بالعالقة بين الفنا

المكان وعناصر المكان والسياق الذي والغرض إنطالقا من الحضور المباشر في الموقع، وليهتم هذا الشكل الفني بالعالقات بين كل من  
يندرج فيه التدخل الفني ومختلف مستويات التفاعالت التي يولدها، ولتكون األعمال الفنية السياقية في شكل تنصيبات فنية عرضية، أو 

 (Ardene, 2002).6عروض أدائية وغيرها من األشكال الفنية المفتوحة على العموم
هي تملك الفضاء المدني بكل مقوماته واستحداث طريقة فريدة وشخصية في تملك هذا المكان، ثم    فأهم ركيزة في الفن السياقي

إن التملك في الفن السياقي هو عبارة عن اختيار ذاتي لعنصر ومكون من مكونات المدينة، وفي التنصيبة الفنية الشخصية "النسخ إبداع" 
ناء األثر الفني، كما أن هذا المنهج التعبيري هو عبارة عن تفرد في طريقة تحويل كان اختيار سور المدينة العتيقة نقطة جوهرية في ب

)  Morizot.7عنصر من الموقع إلى مفردة تشكيلية تفقد كل مقوماتها إذا ما تم تغيير السياق المكاني والتاريخي الذي أنشأت داخله 
and Pouivet, 2007)  . احل إنشاء األثر الفني الشخصي، ثم إن تملك السور بطريقة لذلك كان اختيار السور مرحلة رئيسية من مر

النسخ   إلى مفردة تشكيلية عبر  "السور"  الموقع  الذي تخيرته ألحول عنصرا من  السياق  تغييرا وتحويال نحو  تتطلب  فريدة وشخصية 
هذه الطريقة نكتشف أن الفن السياقي  واستغالل النسخة من الجدار المطبوعة على ورق كمرجعية وكمفردة تشكيلية تتفاعل مع الجدار.  ب 

 هو مجموعة من التفاعالت، أولها تفاعل شخصي مع المكان وتفاعل مكونات التنصيبة مع الموقع الذي نشأت بداخله وألجله. 

 التملك عبر التغطية والتغليف بالورق الفوتوغرافي   2.4.2

همية في االختيار للعنصر الذي يتدخل عليه الفنان  تختلف طرق التملك للموقع من فنان إلى آخر كما وسبق ذكرنا، لتكون األ
حسب السياق الذي يتخيره له، فإلى جانب اختيار "سور المدينة العتيقة" تخيرت طريقة شخصية في تملكه تتمثل في طباعة نسخة من 

"السور" الموقع  عناصر  مع  التشكيلية  المفردة  هذه  وتكييف  حقيقية  بمقاسات  ورق  على  فوتوغرافية  التغطية   ،صورة  فعل  ومن خالل 
  3والتغليف، أحرص على أن تغطي الصورة مساحة هامة من السور تناهز الثالث أمتار تمثل الحالة األولى للجدار في الصورة عدد  

 .  4مع الحفاظ على الشكل وإحداث ثقب من خالل فعل التمزيق للورق لتتجلى الحالة الثانية للجدار في الصورة عدد 
 

لقة بـ" الجماليات العالئقية  األحداث العامة ،" المناورات "، أداء فنون الشارع ، أعمال الحفر ، إبداعات الشبكات وفنون اإلنترنت ، إبداعات تشاركية أو تلك المتع "6

، يمكن وضعها   ات السياسية التي يقودها فنانون ، الشركات االقتصادية التي تم إنشاؤها باسم الفن ... كل هذه الصيغ ، التي انتشرت في القرن العشرين"، المنتدي

فإن الجميع مع ذلك يجدون تماسًكا   منهم، وتباعدت مصائر كل    تتطابق، وإذا كانت أهدافهم قد ال    طبيعتهم، بطرق مختلفة تحت عنوان الفن "السياقي". إذا اختلفت  

 ."وية المعطاة "للسياقشامالً بمجرد النظر إليه من زاوية االرتباط بالمبدأ الذي يستندون إليه: الواقع. ولكل منهم هذه الخاصية التي تجمعهم وتوحدهم: األول
 ".التملك هو" فعل فني يتمثل في استعمال مرجعية خالل إنشاء عمل فني جديد 7
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أن الفننان كريستو هو أول من تملك الفضاء المدني والطبيعي من خالل فعل التغطية بالستار القماشي، في  ال يمكن أن ننكر 
القماشي، وذلك من أجل   الستار  الفوتوغرافي عوض  التغليف ولكن بالورق  التقنية في  المعاصرين هذه  الفنانين  العديد من  اتخذ  حين 

وقع، هذا إلى جانب االعتناء بشكل دقيق في اختيار المرجعية لتحقيق تواصل وتكييف استغالله كمفردة تشكيلية تتفاعل مع عناصر الم
الذي يتميز باختياره لفعل التغليف والتغطية بالورق الفوتوغرافي    JRمع المكان الذي ينشأ بداخله األثر الفني، ولعل أهمهم الفنان الفرنسي  

( وفي الكثير من أعماله  5)صورة عدد    8كطريقة خاصة به لتملك األفضية العمومية والمباني، وفي تنصيبته الفنية "سر الهرم الكبير"
ي إلى مفردة تشكيلية، وبالتالي إبداع أثر تنصيبي الفنية األخرى نكتشف اعتماده األساسي على هذا الفعل كوسيلة لتحويل عنصر هندس

 سياقي بامتياز. 
 

 
 5صورة عدد 

 جي ارJR 2016، سر الهرم الكبير، تنصيبة فواوغرافية صرحيه، مبنى اللوفر، باريس، 

الترميم( وعنصر معماري )السور بعد  3.4.2 قبل  إرساء عالقة جدلية بين مفردة تشكيلية )نسخة فوتوغرافية للسور في حالته 
 الترميم( في تنصيبتي الفنية الساقية 

 
  :ومجريات ومراحل إنشائها على الرابط الموالي "ن اكتشاف نقاط نظر أخرى لتنصيبة "سر الهرم الكبيريمك 8

art.net/fr/news/4-http://www.jr 
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رميم( تتبلور فكرة الجمع بين مطبوعات فوتوغرافية )نسخ فوتوغرافية للسور في حالته قبل الترميم( وعناصر معمارية )السور بعد الت 
) ,Soulages  9" إزاء مفهوم "اإلبداع الفوتوغرافي "Malrauxكنقطة جوهرية ترتكز عليها الممارسة الشخصية. أعود هنا إلى موقف مالرو "

بما أن الفوتوغرافيا أصبحت بالنسبة له وسيلة إلنتاج صور مطبوعات تتفرد بقيمتها الفنية وليست مجرد إعادة تمثيل ألعمال   (2015
جرد أشباح ألصل. وهو بهذه الطريقة يقر باستقاللية الصورة الفوتوغرافية عن أي مرجعية بما أنه أصبح لها كيان خاص بها  فنية وم

وحامل ورقي وحدود وإطار لها وحدها يقيلها من أي مرجعية ويفتح بذلك تصورا جديدا لمفهوم التمثيل على أنه ليس انتماء لفضاء مادي 
حسب تعبير مارلو. فالصورة تنتمي بأي طريقة إلى عالم خيالي وبالتالي   «Arts fictifs» الم خيالي صرف حقيقي وإنما هو انتماء لع

تتحول هي في حد ذاتها إلى عمل فني، وبما أنها تمثيل خيالي للواقع فهي بمثابة تمثيل خالق ومبدع لسياق جديد مختلف تماما عن  
الشخصية "النسخ إبداع" يلتقي كل من الخيال مع الواقع لينسج مالمح أثر فني يرتكز  الفضاء والزمان األصليين لها. وفي هذه التنصيبة

مزيج على العالقة بين األثر وحامله، فال تستقل الصورة الفوتوغرافية لتصبح أثرا فنيا مستقال وال تنتمي كل االنتماء للعالم الخيالي، فهي  
 )(Soulages, 2002 10قي والخيالي في اآلن ذاته بين مفردات تشكيلية وعناصر معمارية وجمع بين الحقي

مع الفضاء    ))Valéry, 1957  11يعتبر فضاء الصور الفوتوغرافية المطبوعة الجزء الذي أبحث من خالله عن عالقة إنشائية   
الحقيقي، تتجاذب تتقارب تتحلل وتعيد تركيبا وتتبع سياقا يجعلني أقترب أكثر فأكثر من مجال ديناميكي يتحول إلى محفز إبداعي، يشتت  
انتباهي جحافل المارة ولكنني ما ألبث أن أبحث عن تفاصيل صغيرة  أجمعها، ففي التنصيبة الشخصية "النسخ إبداع " أقترب من المدينة 
أجوب شوارعها ويسترعي انتباهي تفاصيلها الدقيقة، يتلخص اختياري عندها إلطار الصورة الفوتوغرافية ليقطع مع نسق متواتر لطبيعة 
الجدار قبل وبعد أن يتم ترميمه "سور المدينة العربي"، أبحث عندها عن تشكيل لتنصيبة تنبع من فكرة الصورة الفوتوغرافية وحاملها 

عليه. أتفحص طريقة الجمع بين حالتين مختلفتين لعنصر بنائي ومن خالل المزاوجة بين تمثيل ومثول لذات العنصر   الورقي المطبوعة
 في حالتين متناقضتين.

 قراءة في الدالالت التشكيلية والجمالية .3

 الصورة من فضاء افتراضي إلى فضاء المدينة .1.3
بناء العمل الفني المعاصر بعد أن كانت تقنية رصد للحظة ولزمن ومجرد  أصبحت الصورة الفوتوغرافية من بين أحد أهم عناصر   

تخزين لمشهد مبصر على شريط. وتخطت البعد التقني لتلتحق بالمجال الفني "الفوتوغرافيا التشكيلية"، وليغوص الباحثون في هذا المجال  
أتحول بالصورة من حامل افتراضي )شاشة اآللة الفوتوغرافية،  وفي أبعاده الجمالية والفكرية وما يمكن أن يتحمله من بعد إشكالي عميق.  

 شاشة الحاسوب( إلى حامل ورقي والهدف هو االنتقال إلى بعد مادي للصورة، فهذا التحول بمثابة رؤية متجددة لألبعاد الخيالية والحقيقية 

 
تكوين صورة هي في حد   منه،ولكن أيًضا    تسجيله، يمكن للتصوير الفوتوغرافي أن يعمل كما هو الحال مع الظواهر المرئية: ال يمكنه فقط    فني، باستخدام عمل  "9

 "ذاتها عمل فني

 
يمكن أن ينتمي العمل   ي، الفوتوغراف: التفاصيل والحجم واألسلوب وتصنيف الفنون وكل شيء يتغير. مع التصوير لألعمال عمل عرض الصور يغير استقبالنا "10

 " .والعالم غير الواقعي حيث يتم تحويله إلى فوتوغرافي ُولد، الفني إلى عالمين: العالم الحقيقي حيث 
 يقوم األثر الفني السياقي على مبدأ اإلنشائية التي عرفها بول فاليري عل أنها "األثر الفني في األثناء".   11
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راك البصري مع اإلدراك الحسي لينتج لغة تعبيرية للصورة من خالل تجسدها المادي ومن خالل تفاعلها مع عناصر مادية، فيتجاوب اإلد
 (. 2002)الزين،  " .قوامها "التجديـد الدائم وتجاوز المألوف، والكشف والريادة

يعتبر التدخل الفني في الشارع والممارسة المادية بمثابة بلورة لتصور إشكالي، وترجمة فعلية لجملة من المشاعر التي تسكنني   
الشارع، فأتفاعل معه ومع عناصره، وأحاول أن أجد الصيغة التي تتناسب مع المنهج التعبيري الذي رسمته وأحاول عندما أزور موقعا من  

أن أطبقه، منهج خططت له ثم تصورته وصورته حبرا على ورق، ومن ثمة حاولت أن أجربه على أرض الواقع، ليتحول ألثر فني ينتقل 
 من االفتراض إلى االنجاز.

المعماري ألطبعها على حامل ورقي،  أتخير عنصرا م  العنصر  لذات  العتيقة بصفاقس" وألتقط صورة  المدينة  الشارع "سور  ن 
وأبحث عن بعد جمالي ال يحتفي بمكونات الصــورة كافتراض استحضار لغرض حقيقي وتحويله غرض فني فقط، وإنما عن طريق جمع 

 ا الجمع. االفتراضي مع الحقيقي بغية البحث عن قراءة جمالية لهذ 
يصبح الجمع بين صورة افتراضية تحولت إلى شكل مادي وبين شكل حقيقي "عنصر من الشارع" بداية تشكل عالقة بين شكل ثنائي 
وآخر ثالثي األبعاد. يصطدم عندها الفضاء الحقيقي مع الفضاء االفتراضي، فيحدث إرباك بين حالتين مختلفتين من العناصر المبصرة، 

 شكلين متناقضين يعتبر بمثابة تحد تعبيري يحاول بجميع السبل أن يجمع بين الفن والحياة.ولكن الجمع بين 
أتصور كما أتخير قراءة متجددة للعالقة بين األثر الفني ومكان إنجازه، وأستغل تشكيليا الصورة باعتبارها لغة بصرية كونية وقوة   

 مادي، فأتعامل مع بعدها المادي والبصري في اآلن ذاته. تعبيرية فذة، ومن خالل تحويلها من شكل المادي إلى شكل 
كما أثبت بأن الصورة يمكن أن تتحول إلى جزء من الواقع من خالل تشكلها المادي لتصبح غرضا مثلها مثل أي غرض ماثل  

من خالل طباعة الصورة . وبذلك تتحول الصورة من انتمائها لواقع افتراضي إلى وجود مادي يتفاعل مع عناصر من الشارع في الشارع
  .بمقاسات مطابقة لمقاسات األغراض الحقيقية الموجودة في الشارع 

ومن خالل تدخالتي الفنية في الشارع أشرع ألن تتخطى الصورة بأن تكون سوى إدراك بصري، لتتحول من إدراك حسي إلى   
ان. كما أشرع ألن يصبح لها حامل فريد ومتميز، كما إدراك مادي أيضا، فمن خالل نسخها بتقنية طباعة تصبح تنتمي إلى مكان وزم

أحرص على أن تتحرر من إطار يكبها، فعوض أن تكون حبيسة جدران فضاء عرض، يصبح لها وجود بالفضاء العمومي " فالصورة 
أيادينا، كما يمكن أن نلمسها تكون دائما وأبدا مجسدة في شكل غرض يكون له وجود فعـــلي بالعـــــالم المادي: فباإلمكان أن نأخذها بين  

ونداعبها حتى وإن كان هذا ممنوعا )على جدار متحف(. فهي تنتمي بهذه الطريقة إلى المجال المادي، الحقيقي، الملموس، لتنتقل من 
  ) (12Robic, 2008وسائل صناعتها )اآللة الفوتوغرافية، الكاميرا، الكمبيوتر، الناسخة...( إلى ذاتها وفي حاملها."  

 النسخ إبداع   .2.3
إن األثر الفني هو بمثابة خطاب جمالي يتميز بفرادته وبابتكاره الذي ال مثيل له، ولكنه في اآلن ذاته هو عبارة عن وحدة ترابط   

شكل من أشكال التقليد بين مثـــــــــــــال ونسخة، وهي حقيقة ال مفر منها ذلك أن العملية اإلبداعية تقوم باألساس على أدنى أو أقصى  
 التشخيص(.-والتطابق بين المثال وما يمثله )التجريد

 
: يتم التقاطها باليد ، ويتم لمسها أو مداعبتها المادي  : تتجسد الصورة دائًما في كائن موجود في العالم  المادي  تتجسد الصورة دائًما في كائن موجود في العالم   "12

آلة التصوير   الكمبيوتر،  الكاميرا، ت تصنيعها )تمتد من أدوا   ملموسة، تنتمي إلى سلسلة متصلة مادية    الطريقة، جدار المتحف(. وبهذه    )علىحتى لو كان ذلك ممنوًعا.  

 .." ...( إلى نفسها في دعمها
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ولكن يضل السؤال يدور حول هذا التذبذب الكبير في اعتبار األثر الفني أصال أم نسخة أم أنه مزيج بينهما، ويتعمق هذا التساؤل   
إلى يومنا هذا من مواكبة لهذه التقنيات ومجاراة لها من خالل    أكثر فأكثر حين نقرنه بالتقدم التكنولوجي وما آلت إليه الفنون البصرية

وجي معالجة فنية بالبرمجيات الحديثة واالستلهام من واقع افتراضي. فما اقتران الفنون البصرية بالبرمجيات بمختلف مستويات تقدمها التكنول
كبر نسبة من التفاعل، وهو ما نجده في العديد من التيارات سوى دليل قوي على أن هدفها األول هو أن تكون قابلة للنسخ لتعمم وتصل أل

 الفنية خالل سنوات الستينات من القرن المنقضية )فن الفيديو، فن الكمبيوتر، الفن التفاعلي...(. 

تقال بحد يعتبر التصوير الفوتوغرافي أحد تقنيات التوثيق في مجال الفنون التشكيلية وحديثا أصبحت الصورة الفوتوغرافية فنا مس 
ذاته، ولكن يضل السؤال قائما ومحل جدل متواصل ودائم، وهو في كيفية تشكل األثر الفني فهل هو نسخة من أصل أم أنه االثنين في  
اآلن ذاته؟ بل يتعمق التساؤل خصوصا وأن هذه التقنية هي في األصل لها وظيفة توثيقية أي لها قابلية نسخية قبل أي شيء آخر، لذلك  

الل األبعاد التشكيلية لهذه الوظيفة األصلية ينبع في الحقيقة من فهم وتبني لهذه اإلشكالية، كذلك فإن تعاملي مع هذه اآللة كان  فإن استغ
موصوال ال محالة بخلفية إشكالية تنبع من وعي بجدلية العالقة بين األصل والنسخة وبين الغرض وصورته، فأحاول أن أبحث عن سبل 

ة تشكيليا في البحث التطبيقي الذاتي، ومن خالل تجربتي الفنية السياقية تتحاور وتتواصل األبعاد التوثيقية مع األبعاد استغالل هذه العالق
 التشكيلية لآللة الفوتوغرافية. 
سنوات أحد أهم المنشورات خالل   (Walter, 2003)  13ومن بينها "العمل الفني في عصر النسخ التقني"   تعتبر كتابات والتر بنجامين

الثالثينات من القرن العشرين التي تناولت مفهوم العمل الفني على أنه أثر يتميز بالفرادة مهما كان موصوال أو خاضعا لتقنيات طباعة  
، كما تمثل التجارب الدادئية أحد أهم المحطات الفنية التي مزجت الفن  aura14 » « ونسخ فوتوغرافي، ليدعم فكرة تفرد األثر بـ"الهالة"

خالل سنوات الخمسينات مسألة عالقة الفن والتقنية   Andy Warholالوسائط التقنية و الوسائل اإلعالمية، ولكن تطرح أعمال الفنان  ب
بطريقة مختلفة، أساسها التعامل مع النسخة المطبــوعة من صورة فوتوغرافية على أنها وحدة تشكيلية مؤسسة لألثر الفني، وعنصرا تعبيرا 

 ا في اآلن ذاته للتطورات التقنية. متجددا وحاضن
أكثر منها    كآلية تشكيلية  النسخ  فكرة  تعتمد على  فنية معاصرة  بداية تشكل حقيقي ألعمال  الخمسينات  أواخر سنوات  وتعتبر 

مقننات الصلة التي    توثيقية، ولتعتبر الصورة الرقمية جيال جديدا من الفنون المواكبة للتطور التكنولوجــــي، ولتمثل ثورة حقيقية على جميع
تربط بين أصل ونسخة، وتغييرا جوهريا وجينيا لطبيعة عالقة األثر الفني مع الواقع والعالم المادي، وقد شبه الفنان التشكيلي التونسي 

 (.  2007نور الدين الهاني الثورة الرقمية بثورة الطباعة عند ظهورها )الهاني، 
ـات تشكيلية ووسيلة لتحقيق المغالطة بين أصل ونسخة وبين واقع افتراضي وآخر حقيقي،  يمكن استغالل اآللة الفوتوغرافية لغايـ 

فهي بمثابة آلة تمكن من إنتاج صور ونسخ قابلة للتفعيل والتوظيف في المجال الفني، وذلك انطالقا من فاعليتها وقدرتها على إنتاج 
 Gutenbergإلى حامل مادي بتقنيات طباعة أسس لها جوتينبيرق  نسخ من األشياء واألغراض الحقيقية عبر تحويل واقع افتراضي  

. وبهذه الطريقة أكون قد سلكت طريقا معاكسا )  (impression offset, serigraphie, photocopieومختلف طرق تطويرها من
 . t, 2006)(Fores 15لتصور فريد فوريست الذي يؤكد على ال مادية العمل الفني وتحوله إلى عمل افتراضي باألساس

تتمثل العملية اإلبداعية بهذه الطريقة في استغالل الصورة من خالل وجودها المادي وكشكل مسطح ذي بعدين وليس في استغالل  
صورة افتراضية، فالنسخ والتشكل المادي للصورة الفوتوغرافية من خالل طباعتها على حامل ورقي هو مرحلة من مراحل اإلنجاز خالل  

 
 

 " .في عصر االستنساخ التقني ، ما يتالشى في العمل الفني هو هالته "14
 " .ال يمكن إدراكه لحواسنا التحديد، بل ما هو على وجه  المرئي، وال تمثيله التصويري  المادي، لم يعد "ما يؤسس" العمل "هو دعمه  15

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 ثالثون الو  التاسع العدد

 م  2022 –  الثانيكانون  –  2تاريخ اإلصدار:  

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
   

295 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

الشخصية ال تكتمل إال بدمجها ضمن حيثيات الموقع، كما أنه تقنية فنية ذاتية وطريقة تملك للموقع استغليتها في جميع    التجربة الفنية
  تدخالتي الفنية في الشارع حتى باتت النسخة المطبوعة عنصرا تشكيليا وآلية إبداعية ومؤسسا رئيسيا لألثر الفني التنصيبي الشخصي.

   Warhol, Vostell,      Roushenburgة المطبوعة على محامل مختلفة لدى العديد من الفنانين مثلنجد هذا اإلستغالل للصور  
نطلق لتتحول الصورة الفوتوغرافية من قاعدة تقنية إلى مفردة تشكيلية ترتبط بتصور وبتجريب لفاعلية هذه اآللة وتحويلها إلى آلية إبداعية ت

الفني وطريقة لألثر  المفاهيمي  التصور  الفضاء   من  تحول من  بمثابة  على حامل  المطبوعة  الفوتوغرافية  الصورة  تمثل  كما  إخراجه. 
ولتضل فكرة الصورة المطبوعة هي أساس ومنبع كل إنجاز فني شخصي سياقي،  االفتراضي وإدراجها ضمن السياق اليومي "الشارع"  

لتحقيق عالقة وثيقة بين عنصر تشكيلي ومعماري وهو ما فاستغالل الصورة والنسخة المطبوعة ليس غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة  
 . 5في عمله "سر الهرم الكبير" صورة عدد   JR( ولدى 1وجدناه في عملي الشخصي "النسخ إبداع ")صورة عدد 

للعنصر وطباعته على ورق   تمر العملية اإلبداعية بمراحل إنشائية تبني للفعل وتؤسس له، كما تتالحق األفعال من تصوير 
ولكن تختلف    JRوالعودة به لعين المكان والتغطية بالستار الفوتوغرافي الورقي لتكون مسارا وخط بحث منهجي، أتحد فيه مع الفنان  

 اق.نتيجته مع كل تجربة ومع كل سي 
 الخاتمة
خالل تملك الفضاء العام    دعم هذا المقال فكرة التحول من إنتاج عمل فني داخل ورشة أوفي فضاء خاص، إلى اإلبداع مني 

تفاعليا باألساس )تفاعل شخصي مع المكان   والجمع بين مفردات بصرية ومعمارية، وذلك غاية ابتكار تنصيبات فنية تتبع مسارا تعبيريا
  لتنصيبة مع المكان(. كما تدعم البعد الفكري والنقدي لألثر الفني السياقي، حيث يحمل العمل التنصيبي قضايا المكان وتفاعل عناصر ا

تعبيرات تحكي هوية هذا الفضاء وتروي الزخم التاريخي  ضمن سياق حضاري وتاريخي ومعماري، وبذلك اكتشفنا طرقا مختلفة في ابداع
 والحضاري الذي يحمله هذا المعلم.

إن عملية اختيار نسخ صورة تحتوي على عنصر من الشارع، كانت عملية تحسس لبعد إبداعي يمكن أن أستلهمه من المعطى المبصر  
"الشارع"، وهو بمثابة تملك لجزء من هذا الفضاء العمومي وتحويله إلى عمل فني من خالل عملية النسخ التي مثلت بالنسبة لي فعال 

 إبداعيا.    
الفوتوغرافي في  ولكن    الفني هو خلق فريـد، كما أن التصوير  النسخ بتقليد ما هو أصلي، بينما العمل  لطالما ارتبط مصطلح 

تنصيبتي "النسخ إبداع" تحول من آلة توثيقية إلى آلية تعبيرية وتشكيلية صرفه تؤسس للعملية اإلبداعية، فهذه اآللة ليست مجرد وسيلة  
غير، فالنسخة المطبوعة من الصورة الفوتوغرافية يمكن أن تصبح عنصرا تشكيليا وآلية إبداعية باإلضافة  إلنتاج نسخة من أصل فقط ال  

 إلى أنه مؤسس رئيسي لألثر الفني التنصيبي السياقي الشخصي. 
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Abstract: 

 This article presents an analysis of the personal contextual artistic practice under the title "Copying is creativity", starting 

from the identification of the symbolic function of contextual art, passing through to the essential mechanisms that 

established this expressive form, and how to employ these mechanisms in personal contextual artistic practice and the 

creation of contextual mechanisms and ways of personal ownership of space civil society, arriving at the most important 

conclusions and discovering copies as a creative rather than a documentary value. Here, the contextual personal artistic 

practice descends within a subjective approach based on a personal commitment to exit from the closed space (museum-

exhibition), a commitment to openness to civil space and the transformation of architectural elements into figurative 

vocabulary within an accidental contextual installation art. Through this topic, we presenting contextual art as a new 

strategy for art based mainly on the production and creation of an artistic impact in relation to the place of its achievement, 

based on the creation of artistic installations that tell the identity of the site and narrate the historical and civilizational 

momentum carried by the landmark “Antique City Wall in Sfax - Tunisia”. 

Keywords: Contextual art, contextual mechanisms, appropriation, architectural elements, in-situ installation, coverage, 

interaction, copy 
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