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ل الفعلي                                      صالح         
ّ
ي الممارسة التشكيلّية المعارصة: بي   جدلّية التنق

 
ي خرائطّية المكان ف

ي اآلن 
اض  ي واالنتقال االفتر

 المنقض 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي واالنتقال ]
ل الفعلي المنقض 

ّ
ي الممارسة التشكيلّية المعارصة: بي   جدلّية التنق

 
خرائطّية المكان ف

ي 
ي اآلن 

اض   [ االفتر

 [ هيفاء ابن الحاج صالح  إعداد الباحثة: ] 
ي جماليات وممارسات الفنون] 

 
 [المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة، تونس، دكتوراه ف

 

 تلخيص: 

 هل نحن داخل سلطة الخريطة؟
ك داخل هذا العالم، والعالم مجّسد داخل خريطة، والخريطة تحت أمر الفنان   

ُ
ل
ُ
ي ف
ضنا أننا شخوص تسي  فز لو افي 

بلدانها ومدنها وحت  شوارعها، ويقلب محيطاتها   م فيها كيفما يشاء ومت  ما يريد، يعيد ترتيب 
ّ
، يتحك التشكيىلي
لها باليابسة،

ّ
ويرسم طرقا جديدة عليها. فكيف سيكون تفاعلنا مع خريطة مكاننا؟ ونحن نعلم أن الخريطة   ويبد

ي نكون فيه مغمورين 
اضز ل داخلها والسي  عليها، أو االنتقال من عالمنا إىل عالم افي 

ّ
: إما التنق ز ح فرضيتي 

بالفعل تقي 
 عن طريق وسائط تفاعلّية مرقمنة.   بالكل الرقىمي 

فرسم   والالمادي،  المادي  ز  للعالمي  ناقلة  من خرائطه  اإلشكالية، وجعل  إذن عىل هذه  التشكيىلي  الفنان  اشتغل 
إحياء  ويعيد  المحسوسة،  الخريطة  جمالّية  ل 

ّ
ليتعق وتتبع خطواته،  مكان،  من  مر  بدقة، كلما  خريطته  خطوط 

ع  ف 
ّ
يتوق لم  لكنه  المنقضية.  اللحظة  بقداسة  ويمسك  الماضية،  خياالته عن خريطة ذكرياته  داخل  البحث  ن 

اضيا  ز يديه ويصنع لعالمه عالما افي  ي ليجعل العالم بي 
اضز رسيعة الحضور واالستجابة، فراح يبحث عن وسيط افي 

 موازيا زمنيا ومكانيا.  
 

المفاتيح:  المادي   الكلمات  الخريطة،  الوسيط،  الرقمنة،   ، ي
اضز االفي  والتنقل  الفعىلي  التنقل  الزمن،  المكان، 

 لالمادي، الذاكرة...  وا
 

Abstract:  

Are we within the authority of the map?  

If we suppose that we are persons in orbit within this world, and the world is embodied within a map, 

and the map is under the command of the plastic artist, who controls it as he wants and whenever he 

wants, rearranging its countries, cities, and even its streets, overturning its oceans and replacing it with 

land, and drawing new roads on it. How will our interaction with the map of our place? And we know 

that the map actually proposes two hypotheses: either moving inside it and walking on it, or moving 

from our world in which we are immersed in the digital whole through digitized interactive media.  

The plastic artist then worked on this problem, and made his maps a vector of the material and immaterial 

worlds. He did not stop searching within his fast-presenting and responsive fantasies, so he searched for 

a virtual mediator to put the world in his hands and create for his world a virtual world parallel in time 

and space.  

Key words: Place, time, Physical and virtual navigation, Digitization, Medium, Map, Physical and 

immaterial-memory…  
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ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 مقدمة: ال

د ذلك 
ّ
ي الممارسة التشكيلّية المعاضة ، إذ يول

ل الفعىلي التواجد اإلجباري والتفاعل المبارسر مع المكان فز
ّ
ح التنق يقي 

ي تنتج بدورها مسارات خطّية متفّرعة. فذلك الخط  
ل حراكا فنّيا يتناغم مع خرائطّيته الت 

ّ
المرسوم عىل المكان التنق

اضيا  ل فعليا كانت أو افي 
ّ
ي الخريطة هو نتاج التنق

ر الجميع بذكرياتهم وتثّبت أو فز
ّ
، إذ أن الخريطة التشكيلية تذك

ستخدم كداعمة  
ُ
ل الفعىلي داخل المكان، إال أنها ت

ّ
ز كانت أداة يومّية يستخدمها اإلنسان للتنق حركاتهم عليها. فهي لي 

الذي يعمل كداعم لتشكيل خطوط الخريطة وبناء للرحلة واقعّية كانت   الوقت  ل 
ّ
ي تدخ

يأئ  أو خيالّية. ومن هنا 
زمن   أما  المكان.  داخل  الفعىلي  ل 

ّ
التنق تخص  ي 

الت  التشكيل  عملّية  يصف  الذي  الزمن  هو  ي 
الماضز ولعّل  هيكلها. 

اضية، بحيث يصنع من الخريطة مكا ز الخرائط االفي  ي هو ما يمي 
ي الحاضز أو الزمن اآلئز

ي داخل زمن آئز
اضز ن افي 

مات زمكنية متداخلة تأخذنا من العالم المادي إىل العالم الالمادي.  ز ق لتتواجد الخريطة    يسي  وفق ميكاني  عىل مفي 
 الفن والعلم. 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة  ▪

الذا   نبش خبايا  ي يحملنا إىل 
استيتيق  تعامل  التعامل معها هو  أن  الخريطة  الفعىلي  يرى ممارسي فن  والتصّور  كرة 

ل داخل الخريطة. ويرى البعض  
ّ
ر األحداث المنقضية، ويكون ذلك فنيا بإعادة تجربة التنق

ّ
للمكان، وبالتاىلي تذك

ي وليد اللحظة وهذا ما تقدمه  
ي زمن آئز

اضية مع المكان فز ي تجربة افي 
ء ال مادي يدخلنا فز ي

اآلخر أنه تعامل مع سر
: أعمال خرائط التقنيات التكنولوجّية الحديثة ل ز مستعمليها.  ومن هنا تنقسم أعمال ممارسي الخرائط إىل توجهي 

ل الذي يعمل بدوره عىل إعادة تمثيل األحداث المنقضية وبالتاىلي يجعل من المكان حامل 
ّ
فعلّية تعزز حدث التنق

ل فعل م
ّ
، وتجعل من فعل التنق ي

ي الماضز
ورة الزمنّية المتماثلة مع أحداث فز ي تقدمه الخريطة للذاكرة والصي 

نقضز
ي داخل مكان 

اضز اضّية تعزز االنتقال االفي  ي شكل خطوط متداخلة تعزز واقعّية الحدث. وممارسات خرائطّية افي 
فز

ي زمنيا  يختاره  
اضز ي تخيىلي يعمل عىل المستوى االفي 

اضز ل افي 
ّ
ل فعىلي بقدر ما هو تنق

ّ
ل ليس تنق

ّ
الفنان، هذا التنق

اض تقدمه  ي تمدنا بمعلومات وأمكنة تنسخ من الواقع. ومكانيا. هذا االفي 
ي العادة الخرائط الرقمّية الت 

 فز

 مشكلة البحث وأسئلتها وفرضياتها  ▪

ل الفعىلي داخل المكان الخرائطي الذي يتيح للمتقّبل أحداث فعلّية لكنها  
ّ
من هنا يكون التساؤل حول جدلية التنق

ي الذي يتيح للمتقّبل  
اضز ل االفي 

ّ
ز التنق ، فكيف تجعل هذه  منقضية، وبي  ي

ي زمن آئز
إمكانية السي  دون حركة فعلّية فز

ز  ز حركتي  ز منقض وحاضز وبي  ز زمني  الجدلّية من الفن التشكيىلي الخرائطي المعاض يأخذ منخ تشاركي وتفاعىلي بي 
اضية؟   تنقلية فعلية وانتقالية افي 

 أهمية الدراسة  ▪

 : ي
 
 تكمن أهمية هذه الدراسة ف

ي المشكلة المدروس وطبيعته داخل الممارسة التشكيلية المعاضة  
القدرة عىل تحليل اإلمكانيات المتوفرة للبحث فز

 . ي
 للخريطة وعالقته بالمكان الجغرافز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ل   -
ّ
ل الفعىلي والتنق

ّ
ز التنق ي بي 

ي والتقتز
ي الممارسات التشكيلية لفهم الفارق الزمتز

تطوير الخطط البحثية المناسبة فز
بحثية وفكرية وزمكانية  أساليب  ي    ع  الباحث عىل ترسر قدرة   ، من خالل  الخرائطي الفن  ممارسي  لدى  ي 

اضز االفي 
 مناسبة لربط العالقة بينهما. 

التق الرقمنة من خالل نموذج الخريطة، معالجة مشكلة الفجوة  التشكيىلي قبل وبعد  المراس  ز  نية والمفهمية بي 
 وتحديد نوعية النتائج المنجرة عنها من خالل األعمال الفنّية المعاضة.  

ق درات الباح ث عل ى اإللمام    قدرة الباح ث عل ى تطبيق وتنفي ذ الخط ط الموض وعة لم شكل البحث بم ا ي شمل  -
ي التغلب ا  لك شف عن ص الحيات وفعالياتلالمصادر البرصية والدراسية  بالمراجع و 

لمشكلة المدروسة، وكذلك فز
 عىل س لبياتها الملحوظة، وم ن ثمة تقديم التقارير المناسب من أجل نرسر وتعميم البحث. 

 محددات الدراسة  ▪

ي والحاضز  
ز الماضز ي ومراوحته بي 

ي اإلطار الزمتز
ي عالقتهما  إن حدود البحث تكمن فز

ي فز
وارتباطه بالمعط المكائز

ي  
ي االهتمام بالتجارب الفنّية المعاضة الت 

ة بذاتها. كما تكمن حدود البحث فز
ّ
بالخريطة كممارسة تشكيلية مستقل

ي خلق ُبعد جماىلي وفكري متطّور. 
ي وفاعلية الوسيط فز

اضز ل الفعىلي واالفي 
ّ
ط الضوء عىل مسألة التنق

ّ
 تسل

 فاتها وتعري   مصطلحات البحث •

ي بدأت بعد الحرب العالمية الثانية ) -
(  1945الممارسة التشكيلّية المعاضة للخريطة: هي الممارسات التشكيلية الت 

 . ي
اضز ل الفعىلي واالفي 

ّ
ي اهتمت الخريطة وإشكالية المكان والتنق

 حت  حدود اللحظة الت 

ي المن-
ز زمن الماضز ي الفن: ينقسم الزمن الخرائطي بي 

ي  الزمن الخرائطي فز
ر الماضز

ّ
ي الذي يقوم فيه الفنان بتذك

قضز
  . ي
ي اآلئز

اضز ي تجربة االنتقال االفي 
ي الذي يعيش فيه المتلق 

 وإحياء األحداث المنقضية والزمن الحاضز اآلئز

ز الجسد وخرائطية المكان بينما يكون االنتقال - ل مبارسر بي 
ّ
ي المكان تنق

ل الخرائطي فز
ّ
ل واالنتقال: يكون التنق

ّ
التنق

. الخرائطي  ي مغمور بالكل الرقىمي
ي من العالم المادي للعالم الالمادي الذي يصبح فيه المتلق 

اضز   انتقال افي 

ي الدراسة  •
 
 أداة الدراسة واإلجراءات والمنهج المتبع ف

ي "تشي   جا"  -
ان الصين 

ّ
ة الطويلة" وتجربة الجسد كأداة تفاعلية مع المكان الخرائطي لدى الفن  "المست 

ي  
ل فز

ّ
المكان عىل الحضور الفعىلي للجسد الذي يعد من أكير الوسائط ديناميكية ومطاوعة، وذلك يعود يعتمد التنق

ي يريد رسمها جسديا من خالل عملية 
ة الخرائطية الت  ي تقديم المسي 

ي الجسد ودوره فز
إىل قدرة الفنان عىل التحكم فز

ي 
ل. لذلك قام الفنان الصيتز

ّ
ز جا" المعاض    التنق تقنية الفوتوغرافيا بتوثيق أعماله  عىل    " باالعتماد Qin Ga"تشي 

وعه   ي مرسر
ي تهتم بعالقة المكان باإلنسان وعملية التأثر والتأثي  بينهما فز

ة الطويلة" الت  الذي أطلق عليه اسم "المسي 
«Longue Marche  بالده ي 

فز مكان  إىل  مرة  ي كل 
فز الفنان  فيذهب  ل، 

ّ
التنق عىل  باألساس  يعتمد  عمل  وهو   .»

" ثم يرسم ز ي قام   "الصي 
خريطتها باستعمال الوشم، ثم يقوم بتصوير ظهره  فوتوغرافيا وهو ينظر إىل المدينة الت 

ي  
ز عىل قدميه، وتسلق جبل يبلغ ارتفاعه    5000برسمها بلون مغاير. وقد قام الفنان بالمسر ي بالده الصي 

كيلومي  فز
ي ظروف قاسية. إذ حاول الفنان إعادة إحياء الحلقة التأسيسي  5000

ة  مي  فز ز الشعبية للمسي  ة لجمهورية الصي 
ي قام بها "ماو  

ز سابقا وأتباعه من  Maoالطويلة الت  ي الصي 
ز هرب   1936،  1934" زعيم الحزب الشيوغي فز حي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي رحلة طويلة  
ا عىل األقدام لمدة سنة كاملة( فز ز )أكير من مائة ألف رجل، وامرأة وطفل الذين سافرا سي  الشيوعيي 

ي قطعها 
ز  تعادل المسافة الت  ي الصي 

 باتجاه الحدود الغربية للبالد.  -الفنان فز

 

  

ز جا  ةصور فوتوغرافي:  4، صورة عدد  3، صورة عدد  2، صورة عدد    1صورة عدد   " تحت   Qin Gaللفنان "تشي 
ة الطويلة وتأسيس مجتمع طوباوي جديد"    The final site of the Long Marchعنوان "الموقع األخي  للمسي 

 and the foundation of a new Utopian society (2005) 

بالهوية  باالهتمام  بالفن عن طريق الجغرافيا،  التاري    خ  العمل إدماج  ي هذا 
ز جا" كانت رغبته فز  بالنسبة إىل "تشي 

ة. كما يبدو أن الفنان يحاول   ي يحاول من خاللها إثبات إحساسه بالمكان من خالل إحياء هذه المسي 
الجغرافية الت 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز الجسد  ي بي 
ي حوار جسمائز

وري أن نسافر بجسدنا لنكتشف المكان بطريقة أوضح ولندخل فز إظهار أنه من الرصز
ي بقدر كمادة والمكان كهوّية لتلك المادة. إذ يزور الفنان المكان  

إلحياء الذاكرة فيه، فالمكان ليس له معتز جغرافز
ي إحياء الذاكرة الجمعية والفردية.  

 أهميته فز

ي يخوضها الفنان مع جسده وحجم األلم الذي عاشه وهو يعير كل تلك  
يطرح السؤال نفسه عن سبب المعاناة الت 

ي إثب
ي إعادة إحياء الذاكرة الجمعية؟ أم فز

ات الهوية الفردية واالنتماء إىل الوطن؟ أم أنها األمكنة، هل السبب يكمن فز
ي كتجربة وجودية فنّية، أو سبيال لفك الرموز 

ي إعادة اكتشاف المسر
تحية لمعاناة الجيش األحمر؟ أو قد تكون فز

"يتم تحريك أجسادنا بالقراءة والكتابة، لتمديد أظافرنا، قمنا بإتقان العديد   الخرائطية وتحديد الهوية. حيث
ء إلعادة إنتاج كمّية وإشاراتمن الت  ي

ي نستخدمها اليوم للقراءة والحفر، ولكن وقبل كل شر
"، 1كنولوجيات النر

ز الخريطة. ومن جهة أخرى، أن نجعل من الخريطة  فالجسد يتفاعل مع المكان وينتج تنقال فنيا فعليا بينه وبي 
ز الجسد   والخريطة، فنحن ملتصقون بخريطتنا التصاقا عضو آخر من أعضائنا، هذا يعمق التواصل المبارسر بي 

 يعطينا الحياة، واإلنسان الذي هو جسد وروح، يأئر أن ينفصل عن األرض بما أنهما يمثالن االنتماء لهذا العالم. 

الفنان ال يقوم بإعادة رسم الخريطة فحسب عىل جسده بل يقوم أيضا بتسجيل األلم ومعاناة الموت، ويصبح إن 
ي ذلك  

ي هي رّبما التأمل فز
ز نسافر، فالتنقل قد يكلفنا المشقة، الت  ي حي 

األلم تأمال للخريطة، نحن نقوم بمجهود بدئز
ي وخطر المستقبل. ومن خالل 

ثمن ذلك السفر. والمساحة الجسدية هذه هي مساحة هووية تحدد التاري    خ الماضز
ز جا"  ز جسده والخريطة والقضايا " بتنظيم شكل جديد من المواجQin Gaهذه المعاناة، قام الفنان "تشيي  هة بي 

ة الطويلة تلك.  ي المسي 
 المؤلمة فز

ي الفن المعاض الذي أتاح استعمال 
يحمل الوشم عدة أبعاد تشكيلية وفلسفية، وقد أخذ نصيبه من االهتمام فز

 " أو "فن الجسد " الذي يعتمد فيه الفنان عىل الجسد بصفة أوىل Bady artالجسد ومن هنا ظهر "بادي آرت"  
"تم الحكم أوال عل الوشم من قبل  ويخوض فيه مغامرة جريئة يعير فيها الفنان عّما يريد تمثيله جسديا حيث  

 يكون 
ّ
ي تفضل البدالت السوداء الرسمية. "الرجل الحديث الذي يضع الوشم هو إما أن

االيدولوجيا الحديثة النر
ي مقاله"الزخرفة والجريمة Adolf Loosوس  هكذا يقول المهندس المعماري "ادولف لو   ". 2مجرما أو منحرفا 

" فز
 "Ornement et Crime .الذي يتحدث فيه عن االتساق الهيكىلي ويعزز البساطة " 

ي اختياره لهذا 
ز جا" أن يجعل من جسده محمال وأن يتجاوز كل المحامل األخرى، فقز ي "تشيي 

أراد الفنان الصيتز
ي المقابل قدالمحمل تقريب للهوية الذاتية وتأكيد عىل ديناميك

ه عىل األشخاص وفز "يتحول ية المكان وحركية وتأثي 
ء فيفقد كل إنسانيته  ي

فيعير الجسد عن الهوّية الفردية كما يمكنه أن يكون تمثيال للهوّية   ". 3الجسم تدريجيا إل شر

 
1  "Notre corps est mu par la lecture et l’écriture. Pour prolonge nos ongles, nous avons perfectionné nombre de 

technologies qui nous servent aujourd’hui à lire et à graver, mais surtout à reproduire quantité et signaux.  ", Denis Gielen, 
ATLAS de l’art contemporain à l’usage de tout, Musée d’art contemporain au Grand-Hornu, Gielen DENIS Atlas de l'art 

contemporain à l'usage de tous, Musée d’art contemporain au Grand-Hornu, Paris,  p 65 
2ouage ou la scarification ont d’abord été bannis par une idéologie moderniste qui leur préféra Jugés archaïques,  le tat «

les stricts costumes noirs. « l’homme moderne qui se tatoue est un criminel ou un dégénéré ». " Denis Gielen,  ATLAS de 
l’art contemporain à l’usage de tout, , Musée d’art contemporain au Grand-Hornu, p 65 

3»  Le corps se transforme peu à peu en objet et perd toute son humanité. L’art, lieu de réconciliation de conflit identitaire. « 

Anne-Jade Clisson, Art et histoire de l’art. 2013. ffdumas-00927049, HAL Id: dumas-00927049, Submitted on 10 Jan 2014, 

p 26 

00927049-https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas 

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00927049
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ل الفعلي                                      صالح         
ّ
ي الممارسة التشكيلّية المعارصة: بي   جدلّية التنق

 
ي خرائطّية المكان ف

ي اآلن 
اض  ي واالنتقال االفتر

 المنقض 

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ز عن بعضهما البعض فهما متحاوران وقد يصبح الجسد   مجّرد أداة  الجماعية. وأحيانا ال يمكننا أن نفصل الهويتي 
 أو محمال، بما أن الفنان لم يجد أي مانع من استعماله لجسده.  

م أبعاد فلسفية  
ّ
ي األعمال التشكيلية الخرائطّية المعاضة، إذ يقد

ي المكان الحضور الجسدي فز
ل الفعىلي فز

ّ
ح التنق يقي 

ان من خالل الصورة استيتقية جمالية ومفهمية تحملنا إلعادة أحداث منقضية أو خلق أحداث واقعّية، يوثق
ّ
ها الفن

ي يصنع 
تثبيت لحدث منقضز أن الصورة هي  بما   . أو رسمه لشكل خرائطي الفيديو بعد تقديمه لعرض قياسي  أو 

ز المكان والفنان.   عالقة ترابطية بي 

ان "ريتشارد لونغ   •
ّ
ي أعمال الفن

 
ي ف

 
 التنقل الفعلي والتوثيق الفوتوغراف

 " Richard Longذاكرة المكان بي  

، فعندما   ز ز العمليتي  ي المكان وعالقته بالوقت، الذي يعد الرابط بي 
ز التنقل فز ز العالقة بي  انون إىل تبيي 

ّ
سغ الفن

نتحدث عن السي  نحن بصدد التحدث عن الزمن الذي يمر والذي يرتسم تشكيليا من خالل ذلك الخط المنجّر 
. فالسي  وع كه الشخص وراءه وهو يسي  ل هي عملية إبداعية تأّملية، سواء كان عن ذلك الفعل الذي يي 

ّ
ملّية التنق

ي المساحة 
، فالسي  نوعان هو سي  فعىلي فز ي التخّيىلي

اضز ورة زمنية، أو عير السي  االفي  ي األرض أو صي 
ا فز ذلك السي  سي 

ي الفكر وعير الوسيط.  
ي فز

اضز  وسي  افي 

ز المكان والتنقل والخريط ي بي 
 التواصل العالئق 

ّ
ي عمل الفنان  من جهة أخرى، يعد

ة تواصل يكرس مبدأ الهوية الت 
ي ما انفك يبحث فيها ومن خاللها عن ذكرياته عىل غرار الفنان "ريتشارد لونغ"  

 Richardعىل تقديمها للمتفرج والت 
Long    و  ،" ( ي معاض  ز إنجلي  ي 

فوتوغرافز أعالم "فن 1945جوان  2هو رسام ونحات ومصور  أهم  من  ه 
ّ
أن (، كما 

ي أعماله باالشتغال عىل األرض خاصة، ثم يقوم بتوثيق أعماله فوتوغرافيا. إذ ينقل الفنان  األرض"، يهتم الف
نان فز

ي مشهد متناغم يحاكي تأثي  الزمن عليه. 
لذلك كانت أعماله تحتك بالطبيعة وتجاربه ينجزها عليها،     الطبيعة والفن فز

ي لدى "ريتشارد لونغ" أمرا أساسا لإلدراك وتسجيل وتوثيق ف
عل التنقل وأثاره عىل الطبيعة. كما تبدو أعمال فالمسر

ي نسج صورة خرائطية تشكيلّية. فهو يظهر  
ّية تنقل أفكاره  حول تداخل الزمن والمكان فز ان بمثابة تجارب تعبي 

ّ
الفن

ارتباط جسدي  ي 
فز الطبيعة  مع  والتواصل  المطلق،  الفضاء  ي 

فز والتنقل  الحركة  إىل حرية  يطمح  وكأنه  أعماله  ي 
فز

ي المكان وشخضي ت
ز يعكس عدم الثبات فز ان مع الطبيعة لي 

ّ
كون فيه األرض الوسيط األمثل للتواصل. فاشتغال الفن

سمان خريطة خطّية يومّية   ي ذلك التنقل بحيث يتناغم الزمن مع المكان في 
الواحد إال أنه جعل من الزمن يساعده فز

 متواصلة ومتداخلة. 

ي عمله  
 نهر بو قام الفنان فز

ّ
باستخدام الطبيعة كامتداد لخريطته، فكانت ،   2001" سنة    LineRiver Po,"خط

ي رسم عليها خط عريض متواصل وملتوي بالقيمة الضوئية األبيض ليصبح مرئّيا لكل من يمر 
األرض محمله الت 

ز األبيض واألسود، مما   عليه داخل غابات بايطاليا، ثم قام بتصوير العمل فوتوغرافيا وجعل من الصورة بالقيمتي 
ز  .  جعل ذلك التباين بي  ي

ي العمل الفوتوغرافز
  الفاتح والداكن ُيظهر الخط بصورة واضحة فز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

 

   " تحت عنوان ,Richard Long رسم عىل األرض بالدهان األبيض للفنان "ريتشارد لونغ  :   5الصورة عدد  
ّ
"خط

  2001" ايطاليا، River Po Line,نهر بو 

يبدو هذا العمل كنوع من االحتفاء البسيط بالمكان بكل المكونات من أرض  أو مساحة، أو مسار، من خالل أثر 
ي أو الزمن 

ي الزمن المنقضز
ي األرض فز

كه الخطوط، كلها تجسد حضورا غائبا للشخص وكأنها ترصد حركاته وتنقله فز تي 
ي  
ي فيصبح المكان بمثابة تسجيل ألحداث غائبة وقعت فز

ي المكان،  الماضز
ي وتركت أثرا فز

ل مسألة الماضز
ّ
"فالتنق

ي تحت سلطة التنقل، فالعمل يبدو كأنه تصوير ألحداث  لذلك كان".  4تتعلق  بمدى وكيف يمكن أن يحدث
الماضز

سلك دائما فأصبحت مرسومة عىل الطريق وكأنه محفور عليه. 
ُ
هامة لدى الفنان كانت قد انقضت أو ُسُبل كانت ت

بقيمت الخط  األرض، كتأكيد من فذلك  تكسو  ي كانت 
الت  واألشجار  الغابات  ي 

يلغز وكأنه  يظهر  األبيض،  الضوئية  ه 
ي  
فز ل 

ّ
التنق فعل  وليد  وكأنه  يبدو  للفنان  بالنسبة  فالخط   ، ي

المسر وفعل  الخط  ذلك  ز  بي  ي 
الت  العالقة  الفنان عىل 

   المساحة. 

ل  
ّ
ي التنق

" هو مجرد طبقة أخرى، هو  ومن جهة أخرى قد يكون هذا العمل بمثابة بداية رحلة أو خط للحياة، فز
 . ي
 
والجغراف ي  البشر التاري    خ  من  المتكونة  األخرى  الطبقات  آالف  فوق  األرض  سطح  عل  مقدمة  عالمة 

إظهاره تساعد عل  ال".  5والخرائط  ز  بي  ي 
العالئق  الجانب  تأكيد عىل  ي هذا 

يكون وفز ي 
الت  الفنان  وأعمال  خريطة 

ي تمكنه من رسم خريطته بنفسه 
ي حياته اليومية والت 

ي يمر منها فز
ي تربط اإلنسان بالمساحة الت 

محملها األرض والت 
 فوق طبقات مختلفة من األرض. 

 
4 Le déplacement, dont il s’agit devoir dans quelle mesure et comment il peut avoir lieu, jusques et y compris quand il 

devient stupéfiant. DAVILA, Thierry, Marcher, Crée, déplacements, flâneries, dérives dans l’art de la fin XXe siècle , 

Paris, Editions du Regard, 2002, p 19 
5 « Une marche n’est qu’une couche de plus, une marque déposée à la surface du terrain sur les milliers d’autres couches de 

l’histoire humaine et géographique. Les cartes aident à le montrer. »  LONG Richard, cit. in Lucy Lippard, Overlay: 

Contemporary Art and the Art of Prehistory, New York, Pantheon Books, 1983, p.129. 
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ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
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فّية". وت ز اليز
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ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 
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وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ي تعود مكوناتها إىل الطبيعة. هذه األ  ستخدمي
ي أعماله األشياء البسيطة الت 

ي الفنان" ريتشارد لونغ" فز
عمال تكون فز

ي قلب 
الذي ُرسم فز العمل  الطبيعة وكذلك هذا  ينبع من   مصدرها األساسي 

ّ
إن كثي  من األحيان بسيطة، حيث 

ي يريد الفنان االهتمام بها. هذا العمل ينتىمي إىل األعمال 
ز مكوناتها والفكرة الت  الطبيعة والذي يؤكد لنا العالقة بي 

ي ال تدوم طويال بفعل تأثي  
ي كثي  من األحيان، المنتهية الت 

 الطبيعة عليها بما أنها تصنع من الطبيعة وترسم فيها، فقز
ك هذه األعمال أي أثر مادي، إال من خالل توثيقها بالصور وهذا يعد مكونا من مكوناتها.   ال تي 

ي تجربة ماديّ 
ة وفكرّية  إن التعامل مع الواقع والمساحات الطبيعية هي طريقة إلرضاء الفنان الذي يريد أن يدخل فز

مع عالمه ليختار طريقه الذي يريد العبور منه. إذ تنوعت عناض الطبيعة واختلفت األماكن واختلفت معها الظواهر  
المسافة  فيه، فأصبحت  الوقت  والتنقل وفعل  الحركة  الفنان لتجسيد  أعمال  ي 

فز المستخدمة  والمواد  الطبيعية 
. لذلك تبدو غاية الفنان غاية استكشافية  موضوعا معيشيا يوميا ونفسيا يحرك ملكة التفكي    ي لدى الفنان الغرئر

ي الطبيعة واألمكنة المفتوحة فكانت إشكاليته تلمس الجماعة  
ألمكنة نفسّية يبحث فيها عن ذاته داخل الذوات وفز

مكان قبل الفرد بما أن الفضاء المفتوح هو سبيل للمشاركة والتفاعل مع العالم. إذ يختلف الفضاء المفتوح عن ال
ي يستطيع من خاللها إدخال الثقافة وتاري    خ اإلنسان إل مكونات النّص، المغلق،  

"بمعن  اكتشاف الطريقة النر
به  المحيطة  إل األشياء  ي عمل  بحيث    "6وتكوين نظرة خاصة 

المفتوح من واحد آلخر، فهو فز المكان  يختلف 
ي المطلق دون أي حواجز تمن

ع من الدخول فيه ومشاركة تجربة الفنان معه.  "ريتشارد لونغ" مكان عمومي مفتوح فز
ّ يقبل التحّرر من قيود الذاتية ويسي  عىل منهج التشاركية.    تشاركي

ّ
 هذا الفّن هو فن تفاعىلي

إن االهتمام بالجانب النفسي للفنان الذي يتخذ من األرض كحاملة للذاكرة، هو اهتمام بعالقته بالفضاء وإحساسه  
ل بالنسبة إليه اكتشافا لقيمة المكان وأثره عىل النفس.  يحملنا هذا للتأكيد به وبقيمته السيكولوجيّ 

ّ
ة، والذي ُيمث

الذاتية  رؤيته  ي 
فز يتفرد  نجده  لذلك  باألساس،  للذاكرة  انعكاس  أنه  عىل  المكان  مع  يتعامل  الفنان  أن  عىل 

ي الذي غالبا ما يرتبط السوسيولوجية مع المساحة والفضاء ويجعل منها صورة تعكس ذلك التفكي  السيكولو  جر
ل واكتشاف المكان.  

ّ
نق
ّ
ي وقيمته المعنوّية وفعل الت

ي هذه الحالة نتحدث عن زمن الماضز
 بذاكرة المكان وفز

المعاضة، قضية جوهرّية    تبدو  التشكيلّية  الممارسة   داخل 
ً
ي الظهور تدريجيا

ي أخذت فز
الت  قضية رسم الخرائط 

دي أصبحت تشغل تفكي  الفنان التشكيىلي المع
ّ
ي دوامة التطّور وأصبح يبحث عىل نموذج تجد

اض الذي دخل فز
ي بدورها تصبح نموذجا لذلك 

ات تختتر  خلف صورة الخريطة الت  يعكس صورة العالم وما يشهده اليوم من تغي 
ي حقيقة أنه يجب قراءة الخريطة عىل الوجه الذي 

التجدد، فالخريطة شاملة فعال ومضمونا. إذ يكمن تعقيدها فز
ل    رسمه

ّ
ل الوسيط الرقىمي  لها الفنان من خالل معرفة السياق الذي تم إنشاؤها فيه والغاية من ذلك التمث

ّ
أما تدخ

ي مع ذلك المكان.  
اضز ي من التفاعل المبارسر إىل التفاعل االفي 

ل ينقل المتلق 
ّ
 عىل هذه العملّية الوجودّية فهو تدخ

انة   •
ّ
ي لدى الفن

ي اآلن 
اض  ل االفتر

ّ
 " Olga Kisseleva"اولغا كيسيليفا"   خريطة المكان الرقمّية وإشكالّية التنق

ي أن تكون مجسدة عىل ارض الواقع عىل شكل تنصيبة أو أن تكون  
اضية ال تكمن فحسب فز إن خاصية األمكنة االفي 

اضية  ي صورة فوتوغرافية تأليفية، بل يمكنها أيضا أن تكون ذهنّية تخيلية، أو ابعد من ذلك، بأن تكون افي 
بة فز

ّ
مرك

ي اللحظة اآلنية. إذ  رقمية غي  ملموسة، كما يمكنها أيضا أن ترسم أمكنة اف
اضية يسي  فيها األشخاص فز

"تعمل  ي 

 
وت، جماليات الصورة من الميثولوجيا إل الحداثةعودة ناظم،  6  17ص   2013، التنوير للطباعة والنرسر والتوزي    ع، بي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

ترسم صورة المكان،   "  7األجهزة الفنية الجديدة بوضع الشبكة، بطريقة تشعبيه غت  مرئية وفعالة للغاية... 
ة مع الخريطة والمساحات   ح حيث يتعامل المتقّبل مبارسر ، خالفا عن أنها تقي  ي للمكان الخرائطي

اضز ي بناء افي 
فز

المتوفرة لديها،  التخ المعطيات  اضيا انطالقا من تلك  المكان افي  أيضا تتطلب صناعة  ي فهي 
البيائز طيط والرسم 

ز األشخاص داخل  لذلك أصبح العالم بأرسه يبحث عن اختصار الزمن وتقليص المسافات لتسهيل التواصل بي 
. من هنا بدأت الخرائط الرقميّ  ي جهاز رقىمي تفاعىلي

لة فز ز ي المكان الرقىمي  رقعة جغرافّية مخي 
ي فز

اضز ل اإلفي 
ّ
ة والتنق

 بأخذ مكانة هامة داخل الممارسة التشكيلّية المعاضة. 

ي الممارسة التشكيلية المعاضة مع  
ي ظهوره فز

ي كانت البادرة فز
ي بداياته بفن الفيديو الت 

ارتبط فن الخريطة الرقمّية فز
ز الفلكسيس Nam June Paik    (  "1932-2006الفنان المعاض "نام جون بيك  من أهم رواد فناني 

ّ
( الذي يعد

، كما انه من مؤسسيه ومن أول مستعمىلي التقنيات التناظرية والرقمية، والذي قام بتنصيبة ضخمة  وفن الرقىمي
ة من تلفزيونات مشتغلة متعددة األحجام،  بة من مجموعة كبي 

ّ
ي خريطة للواليات المتحدة األمريكية مرك

تتمثل فز
 
ّ
ي ُوضعت عىل تلك التلفزيونات.  شك

ان باستعمال األنابيب المضاءة باأللوان المختلفة المشّعة الت 
ّ
 لها الفن

 

 
تنصيبة متعددة الوسائط تتكون من تلفزيونات وخيوط كهربائية مضيئة بتقنية التجميع للفنان   : 6الصورة عدد  
 Venus  "1995 " تحت عنوان "فينوس Nam June Paik "نام جون بيك

 
ي المرقمن  هي  

ز المشاهد واألثر الفتزّ ي الفنون المرئية، إذ أن العالقة بي 
فالفيديو رقميا كان أم تناظريا، يأخذ مكانة فز

  ، الرقىمي خصائص  تحكمها  تمثل  -ضوء- "مركزعالقة  رقمية  صورا  لتعطينا   . الواقعي الزمن  ي 
 
ف تتواصل  ارزق" 

ل من األثر المرسوم إل إظهاره عل شاشة الحاسوب و  تجديدا عل مستوى الشكل العام للتنصيبة الن االنتقا
بعدها عن الشاشات الضخمة، يعطينا عالما محددا بالحدود األربعة للشاشة و مخصصا بالعالمات المكانية  

 
7  « Les nouveaux dispositifs technique fonctionnent sur le mode des réseaux, à la façon d’invisibles et très efficaces 

ramifications. Jamais la métaphore de la toile n’aura été aussi prégnante. » Florence de MEREDIEU, Arts et nouvelles 

technologies art vidéo et art numérique, Larousse, France, 2005  p 10 
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. وهذا يعد من أهم خصائص الفّن الرقىمي الذي يقوم عىل اعتماد الوسائط 8فوق وتحت وعن اليمي   واليسار" 

الحاملة للخصوصية التكنولوجية مثل الخرائط الرقمّية. إذ تخرج الخريطة من محملها المسطح الجامد  المرقمنة  
ي تظهر بمقتضاها خفايا 

ي وهذا ما يجّمل استيتيقا البث فيها والت 
ز المتلق  إىل محمل متحرك لتنسج العالقة بينها وبي 

ا عل الشاشات المتعددة أو عل  الرقمنة " مما يشكل بيئات حقيقية    الشاشة الضخمة جدا،فهذا البث يقام كثت 
ي تحمل خاصيات الرقمنة من   . 9" يشعر الزائر بأنه منغمس داخلها

ي الخرائط الرقمّية أو الت 
فوجود البث جوهري فز

  . ي
اضز اضية وزمن افي   ضوء وبث وحركة وأمكنة افي 

، هذا الفضاء ال يش ي
اضز ي الفضاء االفي 

ح الخريطة الرقمّية التنقل فز ي تقي 
اضز به عالمنا المادي بقدر ما هو فضاء افي 

مة مسبقا مثل "ج،ب،س"  نت أو ضمن تطبيقات مير " أو GPSيسي  وفق برمجيات متطورة ومرتبطة بشبكة االني 
ي   Google earth" أو "الجوجل ارثGoogle map"الجوجل ماب  

هم من التطبيقات الجديدة الت  "... أو غي 
ي المقابل ترسل بيانات، عىل  تصنع كل يوم. هي بمثابة شبكات ت

واصلية صناعّية يمكنها أن تستقبل معلومات وفز
ي تجعلنا نكتشف الفضاء 

ي الفضاء الخرائطي عند إدخال أو نسخ البيانات الالزمة الت 
سبيل المثال: يمكننا التجول فز

بتوظيفه الفنان  قام  الذي  لألشياء  الرقىمي  الكل  داخل  أصبحنا  أننا  بما  ي 
اضز االفي  ي 

عىل المكائز فأستغل  رقميا،  ا 
اضية.    الفضاءات التواصلية وضّمها ضمن أعماله الخرائطية إفي 

ي هذا المستوى،  
ي أعمالها  -Olga Kisseleva    (1965  ، )"اولغا كيسيليفا"     قامت الفنانة الروسيةفز

ي تشتغل فز
الت 

ي والتكنولوجيات   عىل تركيب الصورة والفيديو والوسائط التفاعلية الرقمّية بمختلف أنواعها لتحاكي 
التطّور الثقافز

بالمحيط المجتمغي  الوغي  التواصلية وتخدم  العالقات االجتماعية  تفاعىلي رقىمي قامت    -الجديدة ولتنقل  بعمل 
ية"   تحت عنوان   ي تجربة تفاعلية للوسائط المتعددة    "  DataScape Urban"بيانات المناطق الحض 

ل فز
ّ
يتمث

ز الكتشاف ومعرفة مشاكل المناخ. حيث قامت بتصميم هذا العمل قامت الفنانة بوضعها تحت تحكم البا ريسيي 
"  بالتعاون مع المصمم الفرنسي   ي  ، إلطالق    Berges de Seine"برجس دي سي     "ArtCOP21"  21"االرتكون 

ي باريس.  
ي تحسيسي حول المناخ والطبيعة فز

 وهو حدث ثقافز

 

تحت عنوان "داتاسكاب   Olga Kisselevaعمل تفاعىلي للفنان "اولجا كيسلفا"   :  8والصورة عدد    7الصورة عدد  
   DataScape Urban  "2015اربن"  

 
 

sur des écrans multiples ou sur de très larges écrans, constituant de véritables  Ces projections se déroulent fréquemment « 8 

environnements au centre desquels le visiteur se sent immergé » LAVAUD Sophie, éditions L’Harmatten collection, 

« champs visels » . 2 octobre 2002 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

" بحجم عمالق باستعمال الخشب األصىلي الخام  QR Code"رمز االستجابة الشيعة"  قامت الفنانة بصناعة  
ي شارع باريس قبالة  

النهر، حيث قامت بتشكيله عن طريق مربعات خشبية المأخوذ من الطبيعة مثبت عىل حائط فز
ي عير استعمال 

اضز ي الفضاء االفي 
مدهونة باألبيض واألسود، تحمل رمز االستجابة الرسيعة للمعلومات المرتبة فز

الوسيط الرقىمي "الهاتف الجوال". يقوم الهاتف الجوال بنسخ الرمز عن طريق تصويره لتصبح تلك الصورة كلمة 
ي فرنسا، تلك األمكنة   الرّس للعبور 

ي تقع فز
ي مشخص لالماكن الت 

اضز إىل التطبيق الخاص بها والذهاب إىل عالم افي 
ح لمستخدميها أهم المعلومات للمحافظة عليها.   تظهر معلومات بيئية عن الماء والمناخ وترسر

 

عدد "اولجا كيسلفا"   :    9الصورة  للفنان  تفاعىلي  "داتاس  Olga Kisselevaعمل  عنوان  اربن"  تحت  كاب 
DataScape Urban 2015 " 

وعا طوبوغرافيا هادفا، إىل ربط المشاة الذين   تهدف الفنانة "أولغا كيسيليفا" من خالل هذا العمل الذي يعد مرسر
اضية  ي والنظامي لقضايا المناخ، من خالل تقديم صورة افي  ية وكشف البعد التأثي  يمرون إىل العمل ببيئتهم الحرصز

، حيث  واقعية ضمن تراب ي
اضز ية" من خالل تركيب رمز البيانات   يوفر ط رقىمي افي  العمل "بيانات المناطق الحرصز

بالبيانات  ومتصل  بالمعلومات  ي 
غتز رقىمي  ي 

اضز افي  عالم  ي 
فز السفر  إمكانية  للمشاة  وتوفي   لالكتشاف  الرسيعة 

ي بي
ئتهم الفعلّية. هي إذن عملية توعوية التاريخية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية المتعلقة بالمناخ فز

ي أنقاض الطبيعة، أكدت فيها اختالف أبعاد الخريطة الرقمية عن الخريطة 
ز بدور الفن فز متها الفنانة للمهتمي 

ّ
قد

اضية،   ي لعبة تفاعلية افي 
ي هذا العمل دعوة المشاة للمشاركة فز

 حالي يرى فورست الورقية. كما يتم فز
ّ
"لتحقيق فن

 الفضاء الج
ّ
اك أن ي إشر

ز بهذا التمشر
ّ
ديد للممارسة الفنّية يكافة أنواعها هو فضاء التوجيه والتحكيم وهو يرك

ي اإلنتاج التشكيلي والعملية تكون بالضغط عل أحد مفاتيح المالمس عن بعد أثناء  
 
اضية ف وارالمواقع االفتر

ُ
ز

عن  للحديث  بدورها  تقودنا  ي 
والنر لذلك،  المخّصصة  المواقع  أحد  ي 

 
ف جديد..."   اإلبحار  فالخرائط 10واقع   .

 . ي
اضز ل من العالم الفعىلي إىل العالم االفي 

ّ
ح التنق اضية تقي   التفاعلية االفي 

ّ يقدم لنا معلومات بيئية أو سكانية عىل المكان المراد الذهاب إليه أو اكتشافه. ويمكن للرقىمي  ي
اضز ل االفي 

ّ
إن التنق

تؤثثها   تقرأ،  نصوص  أو  صور  شكل  ي 
فز تكون  المعلومات  هذه  الخريطة،  عن  طوبوغرافية  معلومات  يعطينا  أن 

 
 Poiétique de l’existence stratégies»شكيل وتشكيل األزمة زمن الرقميات قراءة لبعض الممارسات الحديثة"، القسنطيني رفيق "أزمة الت 10

contemporaines des arts », Triki RACHIDA , editions Sunomed, hamamet, tunisie, 2006, p166  
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    

 

كيب الصوري والصوتية المتتاىلي وهذه أهم خا ي والي 
،   الموسيق  سيكون ذلك ، عن طريق مالمسة صية الرقىمي

 )مثل الرقص أو السينما أو المشح أو الهندسة المعمارية أو الفيديو( ، وعن طريق الدخول 
ّ
أشكال أخرى للفن

ة لالهتمام حقا ي لعبة "التنصيب" ، أن الصورة الرقمية )أو "التوليف"( سوف تصبح مثت 
 
تأخذ الصورة   " .11ف

مكان   إذا  إذ  الرقمّية  تقنية.  تعددية  من  تمثله  لما  األخرى  المكونات  مكانية  كل  مفاجآت  ي 
اضز االفي  ل 

ّ
التنق م 

ّ
يقد

ي 
اضز ل االفي 

ّ
التنق إليها. بحيث يصبح  ي 

المتلق  يريد إيصال  ي 
الت  الغاية  التشكيىلي وينظمها بحسب  الفنان  حها 

يقي 
ي غالبا ما تهدف إىل غايات تحسيسية او توع

وية بالمكان وعالقته بالذات أو تهدف إىل  مشبعا بالخبايا الرقمية الت 
 . ي بعالم الموازي للعالم الفعىلي

ز المتلق   تمكي 
ي المكان ويجمعه داخل صورة متحّركة متتالية وكثيفة لدرجة انه ال يمكن عدها،  

اضز إذا يخترص لنا الفضاء االفي 
ي وز 

ي يد المشاهد ويطلب منه تفاعله معه. هذا الفضاء هو اختصار مكائز
. حيث يلعب الزمان عىل  ليقدمه فز ي

مائز
. فيصبح الزمن داخل  اضية داخل العمل التشكيىلي الخرائطي

ي اكتمال العملية التفاعلية االفي 
غرار المكان دورا هاما فز

اضية رقمية.  ي رحلة افي 
ي فز
ي راهن يحمل المتلق 

 الخرائط الرقمّية زمن آئز

 النتائج والمناقشة  •

ي أضحت تكتسح بقوة  نلخص بالقول أن الفنان المعاض ل      
م يعد بمنأى عن التطورات التكنولوجية الراهنة الت 

العرص  لند مع رهانات  ندا  الذي يسي   ي 
التقتز التطور  ، فهذا  التشكيىلي بشكل كبي  الفن  ي مست 

والت  اليوم  العالم 
متطورة ويطوعها من خالل فن ممنهج وترتيبات ابستمولوجية تجعل من الخريطة حاملة ألبعاد تشكيلّية فنّية  

، تطّور لمس جميع األصعدة.  ي  تواكب تقدمنا التكنولوجر

تعد ممارسة رسم األمكنة الخرائطية من الممارسات الفنية المختلفة عن سابقتها من الممارسات الفنّية. لذلك 
ز المادي و  ي هي جدلّية بي 

ي اآلئز
اضز ز االنتقال االفي  ي وبي 

ل الفعىلي المنقضز
ّ
ز التنق الالمادي فإن خرائطّية المكان بي 

. هذه الجدلية هي عملية تباينية مكتملة، تسغ لتوحيد   ي
ي اآلئز

اضز ي والحاضز االفي 
ي الفعىلي المنقضز

ز الماضز وبي 
ي استيعاب التقنيات 

ز هذه الجدلية مرونة الخريطة فز الممارسة الخرائطّية المعاضة مع الرقمنة ومن دونها. كما تبي 
 المختلفة.  

 واالستنتاجات توصيات البحث  •

عند إدخال الوسيط  –تبدو معطيات المكان بالتحّول بالتدري    ج، فبعد أن كانت فعلية حقيقّية ملموسة، أضحت  
ي الحقيقة إال ذلك الذي توهمنا به   -الرقىمي 
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ي من  
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ّ
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 .  إدخال الوسيط الرقىمي
 

 
11 Ce sera, par la suite, en se frottant à d’autres formes d’art (comme la danse, le cinéma, le théâtre, l’architecture ou la vidéo), 

et en entrant dans le jeu de « l’installation », que l’image numérique (ou « de synthèse »)  deviendra véritable intéressante. » 

Florence de MEREDIEU, Arts et nouvelles technologies art vidéo et art numérique, Larousse, France,  p 96 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة 
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز بجالينوس. وتوالت الدراسات  في 

ي الطب                    . 
ي ساهمت فز

 الحديث حت  اآلن  (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية -٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها   ٢.١

عرف السكتة الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو 
ُ
للوظائف   عام ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة   (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي   مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ين من قبل المنظمة األمريكية للسكتة الدماغية   ي القرن الحادي والعرسر
ح تعريف جديد للسكتة الدماغية فز

ة، اقي ُ ي اآلونة األخي 
وفز

ي األوعية 
ي الدماغ أو الحبل الشوكي أو خاليا الشبكية مرتبط بمسببات فز

ليشمل مفهوما أوسع. يتضمن أي دليل عىل موت دائم فز

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال  (Donkor, 2018)مرضية أو أشعة تصويرية .  الدموية بناء عىل أدلة

ي الوعاء  
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلقفارية" أو انفجار فز

عرف أيضا السكتة الدماغية اإلقفارية بمصطلح "احتشاء الدماغ" الذي  الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية 
ُ
فّية". وت ز اليز

ي  ي ِ
ِصماٌم ِدَماغز

ْ
ّ ويحصد نسبة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
% من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة ٨٧أو خ

ز لم يانالدماغية اإلقفارية بنقص إمداد كال من الدم واألكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو المؤدي إىل  نطقة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ   (Vijayan & Reddy, 2016)بداخل                                                       . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلقفارية إىل خمسة   TOAST        لتشخيص السكتة الدماغية، تنقسم السكتة 
وعىل حسب ما ورد فز

ي األوعية الدموية الدقيقة، سكتة دماغية مصدرها جلطة قلبية، سكتة  أنواع فرعية مثل
ز
ة، انسداد ف تصلب األوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسببات أخرى، أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)   

فية، فتحدث نتيجة نزيف داخل المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسبة   ز % ١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي  ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز
ي األوعية الدموية المتمددة أو   من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية فز

إال انفجار فز

ي األوعية ا
فية من نزيف داخل المخ أو تحت ترسب فز ز يف، تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموقع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلخر من حيث عوامل الخطر وطرق العالج. وبغض النظر عن إعاقة إمدادات الدم  

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ، وجود الدم فز

سواء كانت إقفارية أو نزفية يتسبب فز

الدماغية. ومع العلم، بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدقة يمكن االستعانة  

 . ز المغناطيسي أو التصوير المقطغي  ببعض األجهزة الحديثة مثل جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنتهي الن ة قصي 

ي األعراض ولكنها تستمر في 
ي تتشابه مع السكتة الدماغية فز

ة العاِبَرة" الت  فاِريَّ
ْ
ق

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها قبل إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen    
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ونية:   المراجع االلكتر
-Anne-Jade Clisson, Art et histoire de l’art. 2013. ffdumas-00927049, HAL Id: dumas-00927049, 

Submitted on 10 Jan 2014,  

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-00927049 

 « Le corps se transforme peu à peu en objet et perd toute son humanité. L’art, lieu de réconciliation de 

conflit identitaire. »  
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