مضحىيات ثحليل الصىرة :مً العحبات الضيميىلىجية،
ل ى املقاربات الضىصيىلىجية
بقلم :د .السَراء زرقحن
جامعة اللاي لّضر باثىة1

د .أةمد عماد الديً خىاوي
جامعة دمحم ملحن دباغحن صعيف2

مخلّ::
ًخإعجب مٗنى الهٓعة بحن زىاثُت امل٣اعبت الؿٓؾُٓلٓظُت ْالخدلُل الؿُمُٓلٓجيٖ ،بر مغاخل
٢غاءاث ٖمٓصًت ،في الضالالث الٓاَغة ْال٩امىتْ ،التي حؿ ى لخ٣ضًم ْن ٠بٗاص ٖالماث ألآً٣هت
البهأأغٍتْ ،جأأإٍْال ملأأا جخًأأمىّ اللٛأأت الغمؼٍأأتْٞ ،أأ ٤الؿأأُا ١الؿٓؾأأُٓ-ز٣أأافي املىأأخج للهأأٓعة (الغؾأأالت
البهغٍت)ْ ،ؾِ ه٣اقاث الحُاة املجخمُٗت ،املك٩لت للمغظُٗاث )(repères
  ُ٨ٞأ أ أأًٞٓ ٠أ أ أ أأ ٤الباخ أ أ أأض فأ أ أ أأي مج أ أ أأا ٫جأ أ أ أأإٍْالث مٗ أ أ أأاوي الهأ أ أ أأٓعة ،ب أ أ أأالجم٘ بأ أ أ أأحن الؿٓؾأ أ أ أأُٓلٓظُاْالؿُمُٓلٓظُا
 ما ي املغظُٗاث الؿأُمُٓلٓظُت للهأٓعة ُْ٦أً ٠م٨أً ٢أغاءة ْجدلُأل عمٓػَأا البهأغٍت ،باالٖخمأاصٖلى قب٩اث الخدلُل املٗضة لِا
 ماطا وٗني بامل٣اعبت الؿٓؾُٓلٓظُت لخدلُل الهٓعة ؤًً جلخ٣ي امل٣اعبت الؿٓؾُٓلٓظُت بامل٣اعبت الؿُمُٓلٓظُت لخإٍْل مٗنى الهٓعةؾخٓ٩ن إلاظاباث ٖلى َظٍ ألاؾئلتَ ،ض ٝم٣الىا الحالي.
الكلمااات املححاةيااة :امل٣اعبأأت الؿٓؾأأُٓلٓظُت ،الؿأأُمُٓلٓظُا ،الهأأٓعة ،الغؾأأالت البهأأغٍت ،الغمأأؼ،
املٗنى ،الخإٍْل.
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، يٍ انؼتببث انظًُُىنىجُت: يظتىَبث تحهُم انصىرة....................................... ................................ ٍُ انشهزاء سرل.د
ئنً انًمبرببث انظىطُىنىجُت
ٍَ أحًذ ػًبد انذٍَ خىا.د

résume:
Le sens de l’image oscille entre l’approche sociologique et l’analyse
sémiologique, à travers les étapes des lectures verticales, dans la sémantique
apparente et cachée qui cherche à fournir une description des dimensions
des marqueurs d’icônes visuelles , Et une interprétation de ce qui est
contenu dans le langage symbolique en fonction du contexte socioculturel
de l’image(message visuel), au milieu des discussions sur la vie
communautaire formées pour les références .
- Alors, comment le chercheur combine-t-il sociologie et sémiotique dans le
domaine des herméneutiques des significations de l’image ?
- Quelles sont les références sémiologiques pour la lecture d’images ?
Comment peuvent-ils lire et analyser leurs symboles visuels en adoptant
leurs propres réseaux analytiques ?
- Que signifions-nous par approche sociologique de l’analyse d’image ?
- Où l’approche sociologique rencontre-t-elle l’approche sémiologique de
l’herméneutique du sens de l’image ?
Les repenses de toutes ces interrogatoires scientifiques seront les
objectifs de notre récent article.
Mots clés: approche sociologique, sémiologie, image, message visuel,
symbole, sens, herméneutique.

:مقدمة
خخٗ أ أأضصٞ ، الت أ أأي حؿ أ أ ى الىٓغٍ أ أأاث الؿٓؾ أ أأُٓلٓظُت صعاؾ أ أأتها،شح أ أأرة أ أأي الٓ أ أأٓاَغ الاجه أ أأالُت٦
 بخٗأأضص املأأضازل الىٓغٍأأت التأأي ٌؿأأذى لهأأا ٖلأأم،الضعاؾأأاث الؿٓؾأأُٓلٓظُت لأأظاث الٓأأاَغة الاجهأأالُت
أاء الىٓأغي٣ مأً البدأض َأٓ املُٗأاع فأي الاهخٝالِأضٞ ،)ُت بلأى مأا بٗأض الحضازأت٨ُالؾ٨الاظخمإ (مً ال
 املعأأخغة لضعاؾأأت مٓيأإٔٓ الٓأأاَغة الاجهأأالُت،اَُمُأأت ْلظغاءاجأأّ املىهجُأأتٟ ؤَأأغٍ امل٤أأْٞ ،املىاؾأأب
 ْمؿخٍٓاث جإزحرَأا ٖلأى،اَاث ؤبٗاصَا٣ِم اؾْٞ الِاٛ ْجدلُل آلُاث اقخ،ؿحرَاٟ جٝ لهض،املخخاعة
 بلأأى٫ٓ للٓنأأ،أأاَُم بظغاثُأأتٟأأضًم ماق أغاث حٗأأاْص بٓاؾأأُتها بىأأاء م٣ ج٫ مأأً زأأال،أأ٘ الاظخمأأاعي٢الٓا
 مأأً همأأٓطط زالسأأي٤ ًىُلأأ، ال ًدُأأا ؾأأٓٔ ْؾأأِ بِئأأت اظخماُٖأأت،ٗأأل بوؿأأاويٞ أأت الخٓانأأل٣ُ٣أأٓن خ٧
. الٗام٫ يمً مسُِ الاجها،)بل ْالغؾالت (الٓؾُلت٣ املؿخ، ؤؾاؾّ املغؾل،زُي
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ل أأظل ،٪ظ أأاءث ظ أأضْٔ صعاؾ أأت الؿ أأُا ١الاظخم أأاعي ل ٟٗأأل الخٓان أأل ف أأي خ ٣أأل الاٖ أأالم ْالاجه أأا٫
ي أ أأغْعة بدشُ أ أأت مىهجُ أ أأت ،ج٣خا أ أ ي التر٦ح أ أ ٖل أ أأى م ِٟأ أأٓم "املٗن أ أأى"؛ ه أ أأّ ًمش أ أأل املغظُٗ أ أأت املك أ أأتر٦ت
ْاملؿأأتهضٞت ،بأأحن َغفأأي ٖملُأأت الخٓانأألَْ ،أأٓ الٗهأأب املحأأغ ٥للٗملُأأت ٩٦أألٞ ،مأأً زأأال ٫الخٟاٖأأل
ٖب أأر الغم أأٓػ اللؿ أأاهُت ؤْ ٚح أأر اللؿ أأاهُت جخٓل أأض املٗ أأاويْ ،جدك أأ٩ل ؤًً أأا بدؿ أأب الخ أأإٍْالث الجماُٖ أأت
(املغظُٗأأت املجخمُٗأأت ،املخُأأا ٫الجم أأي ،)..للأأضالالث صازأأل الٗملُأأاث الاجهأأالُت ،بمسخلأأْ ٠ؾأأاثلِا
املُبٖٓت ،الؿمُٗت ،البهغٍت ْإلال٨ترْهُت الغ٢مُت.
ْمل أأا  ٧أأان مٓي أأٖٓىا ًس أأخو "باله أأٓعة"  ٓ٦أأاَغة اجه أأالُت ،خاْلى أأا ه ٣أأل ٢غاءاته أأا م أأً املؿ أأخٓٔ
الجم أأالي الٟن أأي ،بل أأى مؿ أأخٍٓاث الخدلُ أأل ْالبد أأض ٖ أأً مٗاه ه أأا الٓ أأاَغة ْال٩امى أأت ،م أأْٟٓحن امل٣اعب أأت
الؿٓؾأُٓلٓظُت ،بمُٗأت امل٣اعبأاث التأي مأً قأأإ ها جٓيأُذ (جإٍْأل) مِٟأٓمي "الغمأؼ" ْ"املٗنأى" ،بُأأغح
مؿإلت "الخإٍْل ٦مىهن ًاؾـ لِٟم الهٓعة بٗمٍْٟ ،٤خذ مأالث ْاؾٗت جخسُا اٖخباعاث الخدلُل
الؿُمُٓلٓجي املحضْصةٍْ ،دغع الهأٓعة مأً قأبا ٥قأب٩اث الخدلُأل التأي وعأجِا بأاخشٓا اللؿأاهُاث
ْالؿُمُٓلٓظُاْ ،اقخٛل ٖل ها بالخُبُ ٤باخشٓا الاٖالم.
ْألا ُ٦أ أ أأض ،ؤن "اله أ أ أأٓعة" مِم أ أ أأا ٧اه أ أ أأذ صعظ أ أ أأت بؿ أ أ أأاَتها ْْي أ أ أأٓخِا ٞ ،أ أ أأي م أ أ أأً ْظِ أ أ أأت هٓ أ أ أأغ
الؿٓؾأأُٓلٓظُحن جأأٓحي بةقأأ٩الُت حؿأأخٓظب الضعاؾأأت املىهجُأأت بالخدلُأأل ْالخٟؿأأحرٞ ،الهأأٓعة ٚحأأر
زالُت مً الٛمٓىْ ،جدمل زل ٠اَاعَا حٗضصا في املٗاويٌ ،ؿخُُ٘ مكأاَضَا الٗأاصي ،ؤن ًأغٔ مأا
حؿمذ بّ خاؾت البهغ زانخّْ ،مؿخٓاٍ ال٨ٟغي ْاهخماءاجّ الاظخماُٖت ْبُئخّ الؿٓؾُٓ-ز٣اُٞت،
ل ٨ه أأا باليؿ أأبت لل أأضاعؽ الباخ أأض ،عؾ أأالت به أأغٍت مش٣ل أأت بال أأضالالث املخ ُٟأأت زل أأ ٠عمٓػَ أأا امللٓه أأت،
بالؿُا٢اث املجخمُٗت املحضصة ػم٩اهُا.
ل ٣أأض ؤن أأبدذ اله أأٓعة جُ أأغح ٧ةق أأ٩الُت ٖل أأى بؿ أأاٍ البد أأض ،هٓ أغا لُِمىته أأا ْؾ أأٗت اهدك أأاعَا
صاز أأل مجخم أأ٘ اله أأٓعةْ ،ال أأظي ن أأغها وٗ أأِل صازل أأّ ْ ُٞأأّ ْمٗ أأّ ْهد أأً ظ أأؼء مى أأّ ُٟٞ ،أأّ اله أأٓعة
ع٣ُٞخىا ْمغا٣ٞخىا ،ؤًىما هٓلي ؤبهأاعها بال َْىأا ٥نأٓعة جىٓأغ الُىأا ٖلأى نأٟداث ال٨خأب فأي الجغاثأض
ْاملجالثٖ ،لى نٟداث الٍٓب ،جيخٓغها في املجأ  ،٫امل٨خأب ،اْ الكأاعٕ ،جُالٗىأا ٖلأى الحٓاؾأِب ،ؤْ
ٖلى َٓاجٟىا الجٓالت التي جالػمىا بضْعَا.
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نأأاعث الهأأٓعة جدُأأا بىأأا ْهدُأأا لهأأا ْلِأأا ؤًًأأا عخلأأت خُأأاة  ،1مأأاَغة بٓغُٞأأت زانأأُتْ ،زانأأُت
الاهخٗاف املؿخمغ ،صازل ٖالم الحُاة الغ٢مُتْ ،الكٓ ١إلال٨ترْوأي ال مٟأغ م هأا ،جدانأغها جساَأب
ٚغاثؼها جاعة ْحؿتهضٓ٣ٖ ٝلىا جاعة ؤزغٔ .خُض ٓ٧هذ لأضًىا ُْٖأا بهأغٍا اؾأتهالُ٦ا ْز٣اٞأت ظماُٖأت،
صازأل مجخمأأ٘ ع٢مأأي اٞتراضأ ي ،مكأأ٩ل مأأً البهأغٍتٓٞ ،نأألذ الخُأأٓعاث التأي َالتهأأا ج٣ىُأأاث الاٖأأالم
ْالاجهأأا (TIC) ٫خأأض املخاصٖأأتٞ ،2سأأضإ الهأأٓعة ٢أأاثم ٖلأأى ؤن مٛؼاَأأا ًم٨أأً فأأي مٓيأأِٖٓا املٗلأأً-
املخٟي حٗبر ٖىّ مكِضًا ٖلى قاقت بحجم مدضصً ،ست  ٫الٗالم ْجل ي املؿاٞاث.
ٞالهٓعة الٓاَغة ) ،(phénomèneبق٩الُا ) ،(La problématiqueجغاًَ ظمِٓعَا (ْمخل ٣ها
الباخأأض زان أأت)ٖ ،ل أأى الٓن أأٓ ٫بل أأى "املٗن أأى"٢ ،ب أأل مغاَىخأأّ ٖل أأى املخٗ أأت الٟىُ أأت ْالبه أأغٍت ٖل أأى خ أأض
الؿٓاء ،لظل٧ ٪ان الٓنٓ ٫بلى مؿخٓٔ جإٍْل املٗاوي ،لضالالث الهٓعة الىاَ٣أت-الهأامخت ،املخى٣لأت
ع٢مُا يمً الًٟاءاث الؼم٩اهُت املخٗضصة ،طاث الؿُا٢اث ) (contextesاملخىاً٢تٖ ،ملُأت نأٗبت
ْص٣ُ٢أأت جدخأأاط بلأأى جأأإَحر هٓأأغيْ ،لَأأاع م هجأأي بظغاجأأيٌ ،ؿأأمدان بخدِ٣ُ٣أأا ْٞأأ ٤م٣اعبأأت ؾٓؾأأُٓ-
ؾُمُٓلٓظُت
ْهٓأ أغا لِخ أأّ الُغْخ أأاث ظمُٗ أأا ،ظ أأاء م٣الى أأا َ أأظا لُُ أأغح مجمٖٓ أأت م أأً إلاظاب أأاث ْالٗىان أأغ
الخدلُلُت ،خًٓ٢ ٫اًا جإٍْل املٗنى في الهٓعة (البهغٍت) ،مجُبا ٖلى إلاق٩الُاث الخالُت:
م أأا ي املغظُٗ أأاث الؿ أأُمُٓلٓظُت لله أأٓعة ْ ُ٦أأ ً ٠أأخم ً٨الباخ أأض ال أأضاعؽ ملٓي أأِٖٓا م أأً ٢أ أغاءة
ْجدلُل لٛت الغمٓػ البهغٍت ،باالٖخماص ٖلى قب٩اث الخدلُل الؿُمُٓلٓظُت املٗضة لِا
ما ي خضْص الخ٣اء امل٣اعبت الؿٓؾُٓلٓظُت بامل٣اعبت الؿُمُٓلٓظُت لخإٍْل مٗاوي الهٓعة ٠ُ٦-وؿخُُ٘ ججؿُض الجم٘ بحن امل٣اعبخحن لخدلُل الهٓعة يمً همٓطط مٓخض

ٖ 1لى خض حٗبحر «ظِـ صْبغٍّ" في مال ّٟالظي ًدمل ٖىٓان "ةياة ومىت الصىرة".
 2الخ٣ىُاث الحضًشت في ج٨ىٓلٓظُاث الاجهاْ ٫م ها الَٟٓٓقٓب ).(Photoshop
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أوال -في صيميىلىجيا الصىرة:
ؤؾخسضم مهُلب الؿُمُٓلٓظُا ٢ضًما ،في مجا ٫الخُُِب٢ ،بل ؤن ًُلٖ ٤لى الٗلم الظي
ًضعؽ مضلٓالث ظمُ٘ ألاهٓمت إلاقاعٍتْ ،ؤن مٗنى "الؿُمُاء" َٓ هٕٓ مً الٗ٣ا٢حرً ،خٓنل بّ بلى
٢لب (هٓاة ،لب) ألاقُاء ل٨ك ٠خ٣ُ٣تها٢ْ ،ض نىِٟا البٌٗ ٦مظَب ٨ٞغيْ ،اٖخبرَا آزغْن
ٖلم َالؾم ٌؿخسضمّ بٌٗ املخهٓٞت ل٨ك ٠الحـ ْْٓاَغ الخٓاعَْ ،١ظا ماجبِىّ ببً
زلضْن في م٣ضمخّ ،جدذ ٖىٓان "علم أصراراللروي" َْٓ ،ما ؾمي الخ٣ا "بالؿُمُاء".

1

 -1مدخل محاَيمي:
ؤما ُٞما ًسو الاقخ٣ا ١اللٓٛي لل٩لمتٞ ،ؿُمُٓلٓظُا )sémiologie( :مً ألانل الُٓهاوي
( )sémeionؤْ (ْ )semanoاملخٓلضة ي ألازغٔ مً ٧لمت (ْ )sémaحٗني الٗالمت(الضلُل) (،)signe
ْ ي ميؿٓبت بلى ال٩لمت ألانل (( ،)sensاملٗنى) /ؤما لٟٓت ( )logieمكخ٣ت مً (ْ )logosحٗني:
خضًض ؤْ صاعاؾت

2

ْطَب البٌٗ ٖلى ؤ ها ٖلم ٖلٓم اللؿاهُاث ملٗغٞت ص٣ُ٢ت للمٗاوي ْاملخٗل٣ت بالضاْ ٫املضلٓ٫
مً ألالٟاّ.

3

ْل ً٨خضًشا ٖغَ ٝظا الٗلم بضعاؾخّ ؤهٓمت الٗالماث التي ًبخ٨غَا إلاوؿان ٦ىخاط لّ
مٗاويْ ،صالالث طاث ٖال٢ت بؿلٓ ٥إلاوؿان.
اصعالةا:
ٖغٞذ الؿُمُٓلٓظُا ٖلى ؤ ها ٖلم الٗالماث ْإلاقاعاث ؤْ الضْا ٫اللٍٓٛت ؤْ الغمؼٍت ؾٓاء
٧اهذ َبُُٗت ؤم انُىاُٖت ،ؾٓاء جمشلذ ُٞما ْيّٗ إلاوؿان ًٖ َغٍ ٤الازترإ ،ؤْ ما جم

ُ٨ٍْ 1بُأضًا املٓؾأٖٓت الحأغة http:// Frwiktionary. Org/ roiki/ S% C% Agnnio-بخأاعٍش  2020/09/16الؿأاٖت
(ْ )23:21ؤَل٘ ٖل ها بخاعٍش  2020/12/20الؿاٖت (.logie. )16:27
 2بغهاع جٓؾان :ماهي الضيميىلىجيا ،جغظمت :هُٓ ،٠ؤٞغٍُ٣ا الكغ ،١املٛغب.2000 ،2ٍ ،
 3مغؾأأُلٓ صاؾأأ٩ا ،٫الاثلاَااات الضاايميىلىجية املعاصاارة ،جغظمأأت :خمأأضاوي زمبأأض ،اٞغٍُ٣أأا الكأأغ ،١املٛأأغب،1ٍ ،
.1989
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الاجٟاٖ ١لُّ م٘ ؤٞغاص مجخمّْٗ ،ؤظم٘ ٖلى جٟؿحر صالالتها ْم٣انضَا ،ؤْ ؾٓاء ٧اهذ ٖالماث
َبُُٗت ؤٞغػتها َظٍ ألازحرة بك٩ل ٖٟٓي ُْٞغي ال صزل لعوؿان في ْظٓصَا ْال في خضْ ها.

1

مً َىا ًخطب ؤن الؿُمُٓلٓظُا جضعؽ ما َٓ لٓٛيْ ،ما َٓ ٚحر لٓٛي ٞ ،ي جخٗضٔ املىُٓ١
بلى ما َٓ بهغيٗ٦ ،الماث املغْع ْلٛت الهم ْالب٨مْ ،الكٟغاث الؿغٍتْ ،صعاؾت ألاػٍاء َْغاث٤
الُبش...
ًغجبِ مهُلب الؿُمُٓلٓظُا بالٟغوؿُحنْ .2ب٩ل ما َٓ هٓغيْ ،بٟلؿٟت الغمٓػ ْٖلم
الٗالماث ْألاق٩ا ٫في نُٛتها الخهٓعٍت الٗامتٞ ،ةن ٧لمت الؿُمَُُٓ٣ا ()sémiotique
ألامغٍُ٨ت٢ .3ض خهغَا الٗلماء في ما َٓ ه ي ْجُبُ٣ي ْجدلُليْ ،مً َىا ظاءث الضعاؾاث في
ؾُمُٓلٓظُا الهٓعة ،ؾُمُٓلٓظُا املؿٓح ،ؾُمُٓلٓظُا الؿِىما..
ْلىخ ٤ٟؤن املهُلب الكاج٘ جضاْلّ في الضعاؾاث ألا٧اصًمُتٖ ،لمُا ْهٓغٍا ْجُبُُ٣ا َٓ
مهُلب الؿُمُٓلٓظُا (.)sémiologie
مما صبق لىضع جعريحىا إلاجرائي للضيميىلىجيا في كىنها :دراصة العالمات برمىزَا
ودالال ها ،وهي العلم ال ،يقىو بححليل املعاوي على أصط مىظمة ومىحظمة ،عىر ثخبع مضحرة
العالمة في كىف اللياة ااجحمعية ،والقىاهحن التي ثحكم ا.
ل٣ض ناع الخدلُل الؿُمُٓلٓجي جهٓعا هٓغٍا ْمىهجُا جُبُُ٣ا ،في قتى املٗاعْ ٝالضعاؾاث
الاوؿاهُت ْالاظخماُٖتْ ،ؤصاة في م٣اعبت ألاوؿا ١اللٍٓٛت ْٚحر اللٍٓٛتْ ،ؤنبذ مٟخاخا خضازُا،
ٌؿِل ٖلى الضاعؾحن مؿإلت الِٟم ،ملخخل ٠الٗالماث البهغٍت ،الؿمُٗت ،امل٨خٓبت،
املىُٓ٢ت....بلخ مً زال ٫آلُاث مىهن الخدلُل الؿُمُٓلٓجي ،ل٣غاءة املاصة الاجهالُتْ ،جٟؿحرَا،
ْالظَاب بُٗضا في بُٖاء املٗاوي الٗمُ٣ت لغؾاثلِا.

 1ظمُل الحمضاْي ،مدخل ل ى املىهث الضيميائي ،املٛغب :املغ٦ؼ الش٣افي الٗغ ي.2006 ،
 2وؿبت بلى الٗالم الٟغو ي " ،"f. de Saussureمال" :ّٟالضعؽ اللٓٛي ْاللؿاهُاث".
 3وؿبت بلى الٗالم ألامغٍ٩ي ،"Charles Saders peirce" :مال٦" ّٟخاباث خٓ ٫الٗالمت".
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الرمس  :Symbolي ٖالمت ازخحرث باالجٟا « Convention » ١جٓحي بمغظِٗا ألانليْ ،مىّ ّ
الغمؼي:
ْ ي نُٛت ال ٌكبّ  ٞها الضا ٫املضلٓ ،٫اٖخباَي في ؤؾاؾّ ،ؤْ مدٌ انُالحيْ ،اللٛت
»  « langueي ؤبل ٜمشا" ًٖ ٫الغمؼ".
املعنى  َٓ :Sensاملِٟٓم الخهٓعي إلاصعا٧أي خأٓ ٫شأ يء ؤْ مٓيإٔٓ مٗأحنً ،خ٣اؾأمّ ؤٞأغاص املجخمأ٘،
يأأمً الٓغُٞأأت ال أأؼ م٩اهُأأت ،ال ًملأأ ٪ن أأٟت الشبأأٓث ْالك أأمٓ ،٫بأأل ًخٛحأأر بخُٛح أأر املجخمأأ٘ ،الش٣ا ٞأأت
ْالؼمً.
ألايقىهاة»  : «Iconeأي ٖالمأت حٗأحن مغظِٗأا ،بٓاؾأُت زهأاثو حٗأٓص بلأى َأظا ألازحأر ٣ٞأِ ،زأاعط
٧أأل الاٖخبأأاعاث التأأي جأأٓٞغ ؤْ ٖأأضم جأأٓٞغ املغظأأ٘ » ً ،« Référenceدأأضص بحأأرؽ مِٟأأٓم ألآً٣هأأت بشالزأأت
ؤنىا:ٝ
الصىرة ٖ :Imageاصة ما حٗغ ٝانُالخا بإ ها ش يء ؤهجؼ ل٩أي ً٩أٓن مغثُأا ْ ،أي جمشُأل ٖأً شأ يء ؤْ
ج٣لُض لّ ْ ،ي حعجُل ق٩ل الجؿم ؤْ املىٓأغ بُغٍ٣أت ٢ابلأت للأضْامٍْ ،م٨أً عئٍخأّ مباقأغة ،ؤْ ٖأً
َغٍأ أأ ٤بَأ أأاع ؤْ ظِأ أأاػ (ْؾأ أأُلت اجهأ أأالُت)ٌ ،ؿأ أأمذ باملكأ أأاَضة٢ ،أ أأض ج٩أ أأٓن ٖبأ أأاعة ٖأ أأً عؾأ أأم ،نأ أأٓعة
ٓٞجٓٚغاُٞت ،لٓخت ٞىُت ،بقاعة بعقأاصًت ،الٞخأت بقأِاعٍت ،نأٓعة ٖلمُأت (ٞلُ٨أتَ ،بُأتْ ،..جأإحي ٖلأى
َُئتها ال هاثُت ،بًٟل بزغاط املهٓع (املغؾل)ْ ،الظي ٌؿأ ى بلأى الجأٓصة لخبأضْ الهأٓعة (الغؾأالت)،
ٖلى ؤخؿً هِٓغ مً خُض :الخإَحر ،ػاٍْت الغئٍت ،ألالٓان ،الىو املغا....٤ٞالخ.
ْالهٓعة ؤًا ٧ان هِٖٓا :زابخت ؤْ مخدغ٦ت ،جٓظّ ملكاَض ها (املؿخ٣بلحن) عؾاثل مُٗىت ،لظل ٪ظاءث
مغاصٞت للغؾالت البهغٍت ،1لِل لٛتها الخانت ْعمٓػَا الخانت ؤًًا.
لىححق لجرائيا أن الصىرة دعامة مً دعائم الاثصال في عصرها اللا ي ،كىنها ثحمحازبقادرة
اثصالية محعددة الىظائف ،وو قا لضيميىلىجيا ألايقىهة ،الصىرة هظاو ثحمل في فات الىقد
املعنى والاثصال ضمً شكل ومضمىن ،ما يضمى الرصالة البصرية.

٢ْ 1ض جدمل مٗاوي مخٗضصةْٖ ،اصة مأا جٓنأ ٠بالأظَىُاث ،هأا جخ٩أٓن فأي ؤطَأان الىأاؽ ٖأً املاؾؿأاث ؤْ الأضًاهاث
ؤْ بٌٗ الكخهُاث٢ْ ،...ض جٓ٩ن ماؾؿت (ْاُٗ٢ت) ،اٞترايُت ؤْ مٟبر٦ت.
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ل ٣أأض جُ أأٓعث اله أأٓعة بخُ أأٓع الخ٨ىٓلٓظُ أأاث الغ٢مُ أأت الحضًش أأت لٓؾ أأاثل الاجه أأاٞ ،٫إن أأبدذ
نأأٓعا طاث ؤنأأىاٖ ٝضًأأضة٢ْ ،ؿأأمِا "بأأٓ ٫املاس أ ي" »  «Paul almassiبٓيأأّٗ زُاَأأت جه أأيُُٟت
للهٓعٞ ،جاءث في الهىٟحن الخالُحن:
 اله أأى ٠ألاْ :٫ج أأضزل جدخ أأّ اله أأٓع الؿ أأِىماثُت (الؿ أأِىما ،الخلٟؼٍ أأٓن ،ال ُٟأأضًٓ ،)...ؤْ م أأا ًُل أأ٤ٖل ها بالهٓع املخدغ٦ت.
 الهى ٠الشاويْ :جىضعط جدذ ما حٗغ ٝبالهٓع الشابخت ْجى٣ؿم بلى ٢ؿمحن: -1الهٓع الجمالُت.
 -2الهٓع الىُٟٗتْ :جًم الهٓع الٓزاثُ٣ت ،الهٓع الاقِاعٍت ،إلازباعٍت
ْمِم أأا أ ٧أأان ه أإٔٓ اله أأٓعة ٞ ،أأةن لِ أأا ُْْ ٟأأت عثِؿ أأُت ْؤز أأغٔ زاهٍٓ أأت :الدع أأجُل ،الخٓان أأل ،إلا٢ى أأإ،
الاهخ٣اص.
 -2مضحىيات قراءة و م داللية الصىرة:
ل٣أض خُٓأذ مؿأإلت ٢أغاءة الهأٓعة بىٖٓ هأا الشابخأأت ْالؿأمُٗت البهأغٍت ،باَخمأأام بأال ٜفأي ٖهأأغ
الش٣اٞأأت الٗالُأأتْ ،مجخمأأ٘ ال٣غٍأأت الٓ٩هُأأت٩ٞ ،اهأأذ مجأأاال للبدأأض ْالضعاؾأأت بأأحن جسههأأاث ٖضًأأضة
بأأضءا بالٟلؿأأٟت ْاللؿأأاهُاثْ ،مأأغْعا بأأالٗلٓم الاظخماُٖأأت ْالؿٓؾأأُٓلٓظُا الاجهأأالُتْْ ،نأأٓ ٫بلأأى
الؿأأُمُٓلٓظُآٞ ،يأأٗذ مجمٖٓأأت مأأً الخٗغٍٟأأاث مخىٖٓأأت بدىأإٔٓ املأأضازل املٗغُٞأأت-ؾأأاب٣ت الأأظ٦غ،
ٚح أأر ؤ ه أأا الخ ٣أأذ ٖى أأض م ِٟأأٓم "الخُ أأا ٫الاظخم أأاعي" ) (Imaginaire Socialeال أأظي ًغج ٨أأؼ ٖلُ أأّ  ِٞأأم
الهٓعة في مؿخٍٓاث ال٣غاءة الشالر:
َ -1بُٗت الهٓعة -2 .جدلُل مٓ٩هاث الهٓعة -3 .املىٓٓع الخإٍْلي /جإٍْل الهٓعة

1

ٍْ أ أأغٔ الباخ أ أأض "ط صًغاه أ أأض" ) ٨ٞ ،(J.Derandأ أأغة ؤن زُ أ أأا ٫املجخم أ أأ٘ ٌك أ أأ٩ل هٟؿ أ أأُت ظماُٖ أ أأت
مؿ أأخ٣لت ،جيك أأِ  ٦أأغْح الجماٖ أأت ،2الت أأي جخج أأضص ي أأم ها مجمٖٓ أأت املحخٍٓ أأاث ألاؾ أأُٓعٍت ،الش٣ا ٞأأت

 1حٗض املغخلت الشالشت مً ٢أغاءة الهأٓعة ألاَأم ٖلأى إلاَأال ٓ٧ ،١هأا ٢أغاءة مٗم٣أت فأي مٗأاوي ْمأضلٓالث الهأٓعة ،ججأاْػ
املغخلخحن ألاْلى ْالشاهُتٖ ،لى اٖخباع ؤ هما مغخخان ج٣ىِخان حٗبر ٖ هما ال٣غاءة الٓنُٟت.
٢ 2غٍىت مً مهُلب الالْعي الجماعي الظي ْيّٗ "ؽ ؽ ًٓو.(S S Yonng) "ٜ
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الك أأٗبُت ،الح٩اً أأاث املاهد أأت لل ٣أأُمْ ،املُِ٩ل أأت للىٓ أأغة الِٟمُ أأت للٗ أأالم ف أأي ْ ٢أأذ ْم ٩أأان مد أأضصًً،1
ْاهُال٢أأا مأأً َأأظا الاٖخبأأاع ٞأأةن  ٢أغاءة الهأأٓعة البهأأغٍت جسخلأأ ٠بالًأأغْعة مأأً مجخمأأ٘ زأأغ ،ؤْال؛
بؿأأبب املغظُٗأأت الش٣اُٞأأت ل٩ل همأأا (املغؾأأل-الغؾأأالت) (الجمِأأٓع-املخل٣أأي) ،يأأ ٠بلأأى َأأظا ،ؤن ال٣أغاءة
الؿأأُمُٓلٓظُت للهأأٓعة حكأأترٍ اهخ٣أأا ٫ال٣أأاعت مأأً املؿأأخٓٔ الخُُٗنأأي بلأأى املؿأأخٓٔ الخًأأمُني ْ ،أأي
ٖملُت بصعاُ٦ت لِا ٖال٢ت مباقغة ْالغابِ الش٣افي-الاظخماعي لِظا ألازحرً ،جٗلّ ًخجاْػ مغخلت جل٣ي
الخٍُٓ ْألالٓان ،بلى مغخلت ال٣غاءة املٓظِت ْ ٤ٞما ًدملّ مً صالالث ْمٗاوي ْزلُٟاث ؾٓؾُٓ-
ز٣اُٞت ،2مما ًسلٖ ٤ضة ٢غاءاث للهٓعة الٓاخضة.
ْؾأأُمُٓلٓظُا الهأأٓعة ،جسًأأ٘ َأأظٍ ألازحأأرة بلأأى ٖأأضة مؿأأخٍٓاث للخدلُأأل هجملِأأا فأأي الٗىانأأغ
الشالر الخالُت:
أ -املضا ااحىي الحعيينا اايً :مش أأل الاهُب أأإ الاْلأ أأي بمج أأغص الخٗ أأغى بلأ أأى اله أأٓعة املغؾ أألت ،بط ال ًخٗأ أأضٔ
مؿأأخٓٔ إلاخاَأأت بمدخٍٓأأاث الهأأٓعة الٓأأاَغة بكأأ٩ل ٖأأامَْ ،أأٓ مأأا ٖبأأر ٖىأأّ" عٍْأأً باهٓٞؿأأ٩ي" (R.
) ،Panovskyبوي ؤظض ه ٟأ ي ؤمأام مجمٖٓأت مأً الخُأٍٓ ْألالأٓان فأي مؿأخٍٓاث ُ٢اؾأُت ،ا٦دكأِٟا
بهٓعة ٍٖٟٓت"ٞ .3ؿُمُٓلٓظُا ًجض املخل٣ي(املكاَض) ٢غاءجّ ؤمام صا ٫ممشل ملضلٓ ،٫مٗحن ْمترظم
لاأ يء (مٓيأإٔٓ) زأاعجي ،ج٩أأٓن بُ همأأا (الضا/٫املأضلٖٓ )٫ال٢أأت حعأجُل ؤْ جُأأاب ٤مدأأٌ ،بأحن مأأا َأأٓ
مخ٣ضم ْمٗغْى في الهٓعة مً الٓاٞ .٘٢الهٓعة ي عؾالت بهغٍت جدمأل ٖأضة مٗأاوي مغثُأت ،هاججأت
ًٖ اجداص ّ
الضا ٫باملضلٓ.٫
ب -املضاحىي الحضاامينيٌٗ :أغ ٝبإهأأّ مأا ْعاء الهأأٓعة (املٗنأى) ،بهأأّ مؿأخٓٔ ال٣أغاءة الغمؼٍأت (املٗنأأى)،
بهأ أأّ مؿأ أأخٓٔ ال ٣أ أغاءة الغمؼٍأ أأت ،مؿأ أأخٓٔ الخُ٨ٟأ أأ ،٪ؤي جُ٨ٟأ أأ ٪الغؾأ أأالت البهأ أأغٍت (املٓيأ أإٔٓ) ،بلأ أأى
ظؼٍئأأاث جدأأُذ الغئٍأأت مأأً الؿأأُذ هدأأٓ الٗمأأ ،٤للٓنأأٓ ٫بلأأى املٗنأأى املُٗأأا ،أأي مداْلأأت مأأً املكأأاَض
(املخل ٣أأي) جٟؿ أأحر اله أأٓعة ب أأل الغؾ أأالت البه أأغٍت ٣ْٞ ،أأا الهُباٖاج أأّ الكخه أأُت ْاهخماءاج أأّ ال٨ٟغٍ أأت-
1

Jean Grazeuneuve: La communication de masse, Paris, édition Panel, 2012, p 63.
Ibid, p 64.
 3مؿأخيبُت مأً قأأب٩اث جدلُأل الهأأٓعة التأي ظأأاصث لهأا ٢غٍدأأت البأاخشحن فأأي َأظا املجأأاْ ٫التأي بأأضْعَا ٧اهأذ مؿأأخلِمت
مً زالزُت "عْالن باعث" ) (R.Banthesفي جدلُل الهٓعة.
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الش٣ا ُٞأأتْ ،مدُُ أأّ الاظخم أأاعيْ ،اي أأٗا بٗ أأحن الاٖخب أأاع الؿ أأُاْ ،(Contexte) ١ال أأظي ؤهخج أأذ  ُٞأأّ
اله أأٓعةْ ،البٗ أأضًً الؼم أأاوي ْامل ٩أأاوي الل أأظان َغخ أأذ ف أأي مجلتهم أأا الغؾ أأالتَْ ،ى أأا ًم ٨أأً ؤن ًخ٣اؾ أأم
ز٣ا ٞأأت الخٟؿ أأحر ْال ِٟأأم مجخم أأ٘ بإ٦مل أأّ ،ؤْ مجمٖٓ أأت م أأً املؿ أأخ٣بلحن (الجمِ أأٓع) ج أأغبُِم عْاب أأِ
الخسهو ألا٧اصًمي ،ؤْ هٟـ الٗاصاث ْالخ٣الُض ؤْ الش٣اٞت املكتر٦ت.
جا -املضحىي الحقرير  ْ :ي مغخلت طْي الازخهام مً الباخشحن ْالضاعؾأحن ،هأا مغخلأت جأخم  ٞهأا
ال ٣أغاءة بٗ أأحن ها ٢أأضة ،ج ٟأأدل  ٞه أأا ْعاء مٗن أأى املٗن أأى ،أأي مغخل أأت الخإٍْ أأل ْي أأبِ (ج٣غٍ أأغ) جٟؿ أأحراث
مىُُ٣أأت ،ملحخأأٓٔ الغؾأأالت البهأأغٍت (الهأأٓعة) ،التأأي ًأأضمِا فأأي قأأ٩ل اؾأأخيخاط لجملأأت مأأً الخدلأأُالث
الجامٗت لٗىانغ املغخلخحن الؿاب٣خحن ،ؤًً ًغبِ بحن ؤظؼاء الهٓعةٍْٟ ،ؿغ ٖال٢اتها ْالاَاع الظي
ؤهخجأ أ أأذ ْبصأ أ أأذ ُٞأ أ أأّ صْن اَمأ أ أأا ٫لكأ أ أأخو املغؾأ أ أأل ْمكأ أ أأاعبّ الش٣اُٞأ أ أأت-ألاًضًٓلٓظُ أ أأتْ ،جٍٓ٩ى أ أأّ
الاظخم أأاعي ،لخ ٩أأٓن ظمُِٗ أأا ماقأ أغاث ًبن أأى ٖل أأى ؤؾاؾ أأِا املخل ٣أأي (ال أأضاعؽ-الباخ أأض) ،اؾ أأخيخاظاجّ
املٗنأ أأى الٗمُأ أأ ٤للغؾأ أأالت البهأ أأغٍتْ ،ال أ أظي ال ًسل أ أأٓ بأ أأضْع مأ أأً املخأ أأؼْن الؿٓؾأ أأُٓ-ز٣أ أأافي للخُ أ أأا٫
الاظخماعيْ ،املٓعْر املجخم ي ْالخ ًٍٓ٩املٗغفي ْالاهخماء ألا٧اصًمي لِظا ألازحر.
لهأ أأظا الحأ أأضًض ،ه٩أ أأٓن ٢أ أأض ؤ٦ملىأ أأا بقأ أأاعجىا املأ أأٓظؼة خأ أأٓ ٫مأ أأا ظأ أأاء فأ أأي ؾأ أأُمُٓلٓظُا الهأ أأٓعة،
٦جٓاهب ج٣ىُت للخدلُأل جًأ٘ فأي الحؿأبان الؾأخ٣با ٫الٗامأل املجخم أي ،الأظي ًيأخج الهأٓعةٍْٟ ،أخذ
مجاالث الؾخ٣بالِا ،ما ًدُذ ٞغنا لخٗضص ال٣غاءاث يمً املٗنى الٓاَغ ؤْ الخٟي لِظٍ ألازحرة.
لأأظل ،٪ؾأأىداْ ٫فأأي الٗىهأأغ املأأٓالي ،ؤن هخُأأغ ١للجٓاهأأب الؿٓؾأأُٓلٓظُت للهأأٓعة ،مأأً زأأال٫
املأأضازل الىٓغٍأأت ْؤَغَأأا املٟاَُمُأأت ،التأأي خاْلأأذ الخأأٓى فأأي مجأأا ٫ال ٣أغاءاث ْالخدلأأُالثْ ،التأأي
جغج٣ي ملؿخٍٓاث الخإٍْل ،يمً الٗملُاث الاجهالُت التي ٌكِضَا املجخم٘.
راهيا -في صىصيىلىجيا الصىرة:
جدٓلأأذ الهأأٓعة بلأأى ْأأاَغة اظخماُٖأأت ،بٟٗأأل َُمىتهأأا ٖلأأى الش٣اٞأأت املحلُأأت ْالٗاملُأأتٞ ،لأأم ٌٗأأض
باإلم٩أ أأان الخٛاض أ أ ي ٖأ أأً الخأ أأإزحر ال٨بح أأر الأ أأظي ؤن أأبدذ جخمخ أأ٘ بأ أأّ فأ أأي بٖأ أأاصة بىأ أأاء ْحكأ أأُ٨ل الٗأ أأالم
املٗانغ٣ٞ ،ض اهخجذ الهٓعة ْاٗ٢ا ًدؿم بالخُٗ٣ض ْال٨شاٞتْ ،اٗ٢ا مخٗضص الابٗاصً ،خُلب م٣اعبت
ه٣ضًت ،جخه ٠باالهٟخاح ْاملغْهت ،لدؿخُُ٘ ِٞم جدٖٓ ٫الم الهٓع ْالخُا ٫بلأى ْا٢أ٘ ا٦ثأر خ٣ُ٣أت
ُ
ْج٣بال ْخًٓعا مً الٓا ٘٢الٟٗلي املٗاف ،بأل بن ْا٢أ٘ الحأاُ ٣ًُ ٫أغ بأإن الهأٓعة جدٓلأذ بلأى مُٗأاع ملأا
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َ أأٓ خ ٣ُ٣أأي ْْا ٢أأي ْل أأِـ الٗ ٨أأـٞ ،1باليؿ أأبت لل٨شح أأرًً ال ٌٗ أأض الح أأضر خ ُ٣ُ٣أأا م أأالم ًِٓ أأغ بل أأى
الكاقاث الًٓثُت.
ْم أأً َى أأا ظ أأاءث الضعاؾ أأاث الؿٓؾ أأُٓلٓظُت ف أأي مج أأا ٫إلاٖ أأالم ْالاجه أأا ٫خ أأٓ" ٫مجخمٗ أأاث
الغؾأاثل البهأغٍت ْالهأٓع الال٨ترْهُأت" » «Messages visuelles et images électroniquesالتأي
باجأ أأذ جدانأ أأغ الٓا٢أ أأ٘ الاظخمأ أأاعي ،بأ أأل ْجاؾأ أأـ ملىٓٓمأ أأت املٓلُأ أأت ملؿأ أأخٍٓاث الاصعاْ ٥الاؾأ أأخجاباث
الاظخماُٖتٖ ،لى ؤؾاؽ ٗٞل املكأاَضة » «La visualisationخأٓ ٫مِٟأٓم الهأٓعة ،مِٟأٓم املجخمأ٘
بلأأى مجخمأأ٘ ٌٗأأاف ُٞأأّ الاأ يء ،مبخٗ أضا ٖأأً طاجأأّ ،مٟٓيأأا الهأأٓعة بأأضًال ٖىأأّ ،ؤهأأّ مجخمأأ٘ ٌؿأأدبض٫
ُٞأأّ مٗ أأاوي املحؿ أأٓؽ ،ب أأضالالث م٣خُٟأأت م أأً ن أأٓع خاي أأغة ج ٣أأضم هٟؿأأِا ٖل أأى ؤ ه أأا املحؿ أأٓؽ ب أأال
مىاػٕ.
ْ ٢أ أأض اعج أ أأبِ مه أ أأُلب "مجخم أ أأ٘ الٟغظ أ أأت" بضعاؾ أ أأاث الُٟلؿ أ أأٓ ٝإلاًُ أ أأالي املٗان أ أأغ ظٓعظُ أ أأٓ
ؤ ٚأأامبحن » ْ ،«Georgio Agambenال أأظي طَ أأب بل أأى ؤن الٟغظ أأت أأي لحٓ أأت اهٟه أأا ٫اله أأٓعة ٖ أأً
الٓا ٢أأ٘ ْجدٓلِ أأا بل أأى ْا ٢أأ٘ خ ٣ُ٣أأي مٗ أأافٞ ،ل أأم حٗ أأض اله أأٓعة جخد أأغٔ الض ٢أأت ف أأي مُاب ٣أأت الٓا ٢أأ٘ ،ب أأل
ؤنبذ الٓا َٓ ٘٢ظؼء ال ًخجؼؤ ًٖ الهٓعة ٠ُ٦ ،طل٪
بن ظملت الضالالث ْاملٗاوي املحملأت فأي الغؾأاثل البهأغٍت ،ل أي فأي خغ٦أت صئْبأت ْٚحأر مىُٗ٣أت،
جُبأأ٘ املجخمٗأأاث املٗانأأغة ،مأأً زأأال ٫مأأا جخضاْلأأّ ْؾأأاثل إلاٖأأالم املغثُأأتْ ،صْع الؿأأِىما ْقاقأأاث
مٓا٢أأ٘ الخٓانأأل الاظخمأأاعي مأأً نأأٓع ْعمأأٓػ جخٗلأأ ٤بإهمأأاٍ مِٗكأأت اٞترايأأُت ملجخمٗأأاث مخسُلأأت،
ؤزأأظ ًمأأاعؽ ْبهأأٓعة مت اًأأضة يأأُٛا ٦بح أرا ٖلأأى الٓا٢أأ٘ الٟٗلأأيْ ،ؤنأأبذ ألا ٞأغاص ًجتهأأضْن فأأي ج ٣أ ي
َُئاث الهٓع املٗغْيت ٖل هم.
ل٣أأض حؿأأغبذ الهأأٓعة بلأأى نأأمُم الٗال٢أأاث الاظخماُٖأأتْ ،جدٓلأأذ مأأً الِأأامل بلأأى املغ٦أأؼ٦ ،مأأا
هحح أأذ ف أأي حُٛح أأر ق أأغٍْ الٗملُ أأت الا٢خه أأاصًت ف أأي املجخمٗ أأاث املٗان أأغة ،ؤً أأً جدٓل أأذ بل أأى ن أأىاٖت
ضخمت ْٖملُاث بهخاظُت ْاؾٗت ،مً زال ٫الدؿٍٓ ٤املغجي للؿأل٘ ،ؤًأً جىُبأ ٤الؿألٗت –الهأٓعة،
بلحٓت الٟغظت ْاملكاَضة-الاؾتهضاٞ ٝخ٣خدم الؿلٗت مجا ٫الحُاة الاظخماعي.
ٖ 1بض الؿالم بً ٖبض

 :ميثيىلىجيا الى اقع ،صاع جٓب٣ا ،٫املٛغب ،3ٍ ،2009 ،م.09
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ٍْا ٦أأض الؿٓؾ أأُٓلٓجي الٟغو أ أ ي مِك أأُل م أأاٞح ْلي »  « Michel Mafisoliف أأي مال ٟأأّ" جإم أأل
الٗأأالم" ؾأأُُغة الهأأٓعة ٖلأأى جٟانأأُل خُاجىأأا املٗانأأغة بكأأ٩ل ٧امأألٍْ ،1أأغٔ بأأإن جمِٓأغاث الهأأٓعة
ْاملخسُأ أأل الغمأ أأؼي ْلٗبأ أأت املٓأ أأاَغ ٢ ،أأض ؤنأ أأبدذ ظمُِٗأ أأا جدخأ أأل مغ٦ؼٍ أأت فأ أأي ظمُأ أأ٘ مىأ أأاحي الحُأ أأاة
الاظخماُٖت.

2

جخدٓ ٫الهٓعة لضٔ ماٞح ْلي بلأى ماٌكأبّ الُأَٓم » ْ ،« Totemجْٓأ ٠بٓنأِٟا مغ٦أؼ ظأظب
ظماعيْ ،اؾخُ٣اب ٌٗمل ٖلى جد ٤ُ٣الغبِ ْالخٓانل بحن ألاٞغاص صازأل املجخمأ٘ الٓاخأضْ ،بأظل٪
جخجأأاْػ الهأأٓعة خؿأأب مِٟٓمأأّ املٓا٢أأ ٠ال٨ٟغٍأأت الخ٣لُضًأأت الغاًٞأأت لِأأاْ ،املىأأضصة لهأأا ٖلأأى اٖخبأأاع
ؤ ه أأا مغجبُ أأت ب ٩أأل مٓ أأاَغ الاهد أأال ٫الش ٣أأافي ْالخ ٨ٟأأ ٪املجخم أأيْ ،ح ُٛأأب للٓا ٢أأْ٘ ،ب٣ل أأب امل ٟأأاَُم
جدٓلذ الهٓعة في ٖاملىا املٗانغ بلى مغ٦ؼ ٌؿخُ٣ب خٓلّ الترابِ الاظخماعي.
ل٣ض ؤنأبدذ الهأٓعة جدخأل م٩اهأت مغ٦ؼٍأت فأي مٗٓأم الُ٣أٓؽ ْالش٣اٞأت الجمُٗأت ،التأي حؿأٓص
ؤؾ أألٓب الحُأ أأاة املٗانأ أأغة فأ أأي املجخمٗأ أأاث البك أأغٍت بإ٦ملِ أأا ،خُأ أأض " ال ًم ٨أأً للباخأ أأض فأ أأي املُأ أأضان
الؿٓؾُٓلٓجي ؤن ًحجم ًٖ إلاقاعة بلى ؤي مضٔ ًٓضب حٗضص الهٓع ْخًٓعَا ال٨لي الُٓمي ،ممأا
ًؼٍأأض مأأً بزبأأاث ٞغي أأُت ٧أأٓن الهأأٓعة مؿ أأتهل٨ت بكأأ٩ل ظمأأاعي ،جخج أأاْػ البٗأأضًً امل٩أأاوي ْالؼم أأاوي،
ْجهلب ٗ٦امل للغبِ ْالجم٘ ٞ ،ي جٓخض بحن مٗاوي الٗاعٞحن بُبُٗتها".

3

لأأم حٗ أأض اله أأٓعة ٖىأأض "م أأاٞح ْلي" مدا ٧أأاة للٓا٢أأ٘ الخ أأاعجي ْال جمش أأُال لأأّ ،ب أأل ؤن أأبدذ ْؾ أأُلت
لأ أأعصعاْ ،٥وكأ أأغ ز٣اٞأ أأت ظماَحرًأ أأتْ-ؾأ أأاثُُتْ-اؾأ أأٗت جخسُأ أأا مدأ أأضصاث الٍِٓ أأت ْالأ أ ّأضًً ْالٗأ أأغ،ٝ
ٍْدّ ٤٣
الخما ي ْالكٗٓع باالهخماء بحن ؤٞغاص املجخمٗاث املٗانغة.
ْمً َىا وؿخُُ٘ ال ،٫ٓ٣ؤن ؤٚلبُت امل٨ٟغًٍ في مُأضان الٗلأٓم الاظخماُٖأت ْالٗلأٓم إلاوؿأاهُت
مأأً ه٣أأاص ْمِخمأأحن بً٣أأاًا الش٣اٞأأت ،مخ٣ٟأأٓن خأأَُٓ ٫مىأأت الهأأٓعة ٖلأأى مٟأأغصاث الحُأأاة املٗانأأغة،
ٍْدللٓن ُٞما ْعاء ألازغ ال٨بحر البأال ٜلخلأ ٪الُِمىأت ْالؿأُُغة » ٖ ،« La manipulationلأى الش٣اٞأت

 1مِكُل ماٞح ْلي :ثأمل العالم ،جغظمت ٞغٍض الؼا ي ،املكغْٕ الٓ٣مي للترظمت ،1ٍ ،2005 ،م .29
 2هٟـ املغظ٘ ،م .32
ٖ 3بض ٢ضْع الشاوي :صيميائية الصىرة ،ألاعصن ،صاع الٓعا ١ألاعصهُت.2008 ،
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الجمُٗأ أأت ْإلاصعا ٥ال ٟأ أأغصي ْالجمأ أأاعيْ ،ل ٨أ أ هم ًسخلٟأ أأٓن خ أ أأٓ ٫جأ أأإٍْالث مٗ أ أأاوي الهأ أأٓعة ْجدضً أ أأض
ؤبٗاصَاْ ،لظل ٪ظاءث الٗضًض مً امل٣اعباث التي جداْ ٫يبِ صالالث الهٓعة ْا٦ؿالها مٗنى.
جيأأخج الهأأٓعة مأأً زأأال ٫الخمشأأُالث املخىٖٓأأت للٓا٢أأ٘ الاظخمأأاعي املٗأأاف مٗنأأى ال ًم٨أأً للخمشُأأل
امل أأخ ً٣ؤن ًً أأ٘ لأ أأّ خ أأضاٞ ،الهأ أأٓعة ؾ أأٓاء ٧اه أأذ جمشأ أأُال ؤْ  ٗٞأأال يأ أأمىُا 1ال ًم ٨أأً ؤن حك أأخٛل ؤْ
ج٨دؿأأب ُ٢مأأت بال مأأً زأأال ٫جيؿأأُ٢ ٤أأاثم ٖلأأى مأأا جبُدأأّ الٗال٢أأاث الاظخماُٖأأتٞ ،جمِأأٓع املخل٣أأحن ال
ً أ أأغصْن ٖل أ أأى اله أ أأٓعة به أ أأٓعةْ ،ل٨أ أ أ هم ًيخ٣ل أ أأٓن بل أ أأى الخٗلُ أ أأْ ،٤م أ أأً ز أ أأم ب أ أأض عْح لجم أ أأاص اله أ أأٓعة
املكخه أأتْ ،بامل٣اب أأل ،بن جغ ٦أأذ اله أأٓعة لحالِ أأا جب ٣أأا ٚامً أأت ْب٣ائَ أأا م٣خه أأغة ف أأي البٗ أأض الٟن أأي
ؾأُدغمِا مأأً ٓ٢تهأاَْ ،أأظا مأً مأأا ًا٦أض ٧أأٓن الهأٓعة عمؼٍأأت بكأ٩ل نأأغٍذُ٢ ،متهأا الاظخماُٖأأت جت اًأأض
ٖبر ٖىانغ الخمشُل التي جؼٍض مً ظمالُاث بهخاط املٗنى.
ْ٦شحرة ي امل٣اعباث التي خاْلذ ج٣أضًم قأغْخاث جٓاُ٣ٞأت زىاثُأت (الخمشُأل ،املٗنأى) ،ملأا ج٣ضمأّ
الهٓعة للٓا ٘٢الاظخماعي ؾيخٗغى َمِا:
 -1املقاربة الظاَرثية:
أأي م٣اعب أأت ٞىُ أأت بالضعظ أأت ألاْل أأى » ،«Artistiqueع ٦أأؼث ٖل أأى ال٨ك أأ ٖ ٠أأً ألابٗ أأاص الجمالُ أأت
لله أأٓعة ٦م أأا جخجل أأى ف أأي الٟى أأٓن املخخل ٟأأت ٣ٞ ،2أأض  ٢أأضم "ؾ أأاعجغ" ْمحرلٓل أأٓهتي جٟؿ أأحراث َام أأت مل ِٟأأٓم
الهٓعة ،م٣ترها بمِٟٓم الغئٍت ،في بَاع اَخمام ألاْ ٫بمِٟٓم زغ ْزبرة الخُاْ ،٫الشاوي بمٓيٕٓ
البضن(الجؿأ أأض) ْزبأ أأرة املغجأ أأي٣ٞ ،أ أأضما جدل أأُالث ؤؾأ أأِمذ فأ أأي هٓغٍأ أأت ال ٣أ أغاءة ْالخل٣أ أأي .ل٣أ أأض ٢أ أأضمذ
الٓاَغجُت ؤصْاث بخضازُت ل٣غاءة الهٓعة جخمشل في:
 الٟٗل ال٣هضي. -مِٟٓم ملء الٟغاٚاث.

ٍْ 1دُل في الؿُمُٓلٓظُا الخٓانل ٖلى الٓاٗ٢ت البالُٚت (املترظم ) Act sémique -
histoire des masses-medias, aroach théoriques, France,Edits
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 -2املقاربة الضيميىظيقية:
حٗخبأأر مأأً ؤقأأِغ امل٣اعبأأاث التأأي جىاْلأأذ الهأأٓعة مأأً زأأال ٫الخدلُأأل الٗالمأأاحي ألاً٣أأٓوي ،جغ٦أأؼ
اَخماماتها ٖلى  ٪ٞقٟغاث الغؾالت املغثُتّ ْ ،عصَا بلى مٓ٩هاتها ألاؾاؾُت ْْخضاتها الهٛغْٔ ،ل ٨ها
ال جخجأأاْػ طلأأ ٪لل٨كأأٖ ٠أأً الخلُٟأأاث املخٗأأضصة ال٩امىأأت ْعاء الكأأ٩ل الخأأاعجي للهأأٓعة ،ؤًأأً ًدخأأل
املغج أأي املغجب أأت ألاْلأ أأى ف أأي ٢اثم أأت الخدلُأ أألَْ ،ؿ أأ ِ٣الالمغجأ أأي م أأً خؿ أأاباتها ،لأ أأظل٧ ٪اه أأذ امل٣اعبأ أأاث
الؿُمُٓلٓظُت ي ؤْلى الخُٓاث لخدلُل الهٓعة املغثُت.

1

 -3املقاربة الاجحماعية:
أأي م٣اعبأأت ٖلأأى ٖ٨أأـ ؾ أأاب٣تها الؿأأمَُُُٓ٣ت ،جغ٦أأؼ اَخمامِأأا ٖل أأى ال٨كأأٖ ٠أأً زأأاع الت أأي
جترِ٦أأا مٗأأاوي الهأأٓعةْ ،جماعؾأأِا صالالتهأأا ٖلأأى ؤٞأغاص املجخمأأْ٘ ،جدلأأل امل٣اعبأأت الاظخماُٖأأت الخدأأٓالث
املؿأخجضة ٖلأأى مىٓٓمأت ال٣أأُم الاظخماُٖأت ،اؾأأدىاصا لأععر الحأأضاسي ملِٟأٓم الُ٣مأأت ْ ،أي م٣اعبأأت لِأأا
ُ
ؤَمُتها ،ها حٗغٔ مماعؾاث الهٓعة ٖلى ؤعى الٓا ٘٢مً زال ٫إلاظابت ٖلى ألاؾئلت لخالُت:
  ٠ُ٦جازغ الهٓعة  ٠ُ٦جيخج ماطا جمشل مضلٓالتها يمً إلاَاع اللٓٛي الغمؼي للمجخم٘ ما ي املٗاوي التي ج٣ضمِا يمً مًامحن عؾالتها املغثُت ما ي ٖال٢اث خضْصَا الك٩لُت ْألآً٣هُت بالٓا ٘٢الاظخماعيٚحر ؤن َظٍ امل٣اعبت الاظخماُٖت حؿلِ يأٓء جدلُأل الهأٓعة ٖلأى آزاعَأا ؤ٦ثأر م هأا جدلُلِأا ٖبأر
مًامُ ها ْ ٪ٞقٟغاتها.

2

 -4املقاربة املاركضية:
جخ أأضازل ْجخالق أأى م أأ٘ امل٣اعب أأت الاظخماُٖ أأت م أً خُ أأض الِ أأض ،ٝل ٨ه أأا جغ ٦أأؼ جدلُلِ أأا ٖل أأى  ُُٟ٦أأت
جُْٓأأ ٠الغؤؾأأمالُت املٗانأأغة للهأأٓعة ،ملأأا لِأأا مأأً اهدكأأاع ظمأأاَحري ٦ساصمأأت لِأأا 3مأأً ؤظأأل جغؾأأُش
)Enrico Fuchigoni: La civilisation de l’image, France, petite bibliothèque / Payot 2003,pp(23-27
َٓ 2ماؽ ٫ .ماٟ٦اًل :إلاعالو الدو ي ،الىظريات والاثلاَات ،جغظمت خىحن  ،الاماعاث ،2003 ،م 48
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ؤ٦ثأأر ٢أأٓة للمجخمأأ٘ الاؾأأتهال٧ي ،الأأظي ً٣لأأو مأأً ٢أأضعة الجمأأاَحر ٖلأأى امل٣اْمأأت ،مأأً زأأال ٫الٗأأغْى
املٛغٍ أ أأت ،الت أ أأي حٗ أ أأغى لِ أ أأا اله أ أأٓع الضٖاثُ أ أأتْ ،اله أ أأٓع إلاق أ أأِاعٍت ْإلاٖالهُ أ أأت ،ؾ أ أأٓاء املُبٖٓ أ أأت ؤْ
الؿ أأمُٗت ؤْ الؿ أأمُٗت البه أأغٍت ،أأي م٣اعب أأت ي أأمً م أأا ٌٗ أأغ ٝباال٢خه أأاص الؿُاس أ ي ،طْ إلاؾ أأ٣اٍ
الاظخم أأاعي ٢ْ ،أأض جبن أأى َ أأظٍ امل٣اعب أأت مجمٖٓ أأت م أأً ه ٣أأاص م أأا بٗ أأض الحضاز أأت ؤق أأِغَم :جح أأري اًجلخ أأٓن
»  ،« Tiery Egyltonصً ُٟأأض َ أأاصعفي » ٞ ،« David Harvyغٍأ أأضًغٍ ٪ظُمؿ أأٓن « Fredirick
1

» .Gemson

 -5املقاربة الىظرية الىقدية:
جىُل أأ ٤م أأً ؤن أأٓ ٫ماع٦ؿ أأُت ،ل ٨ه أأا حٗ أأؼػ جدلُلِ أأا باالؾ أأخٟاصة م أأً بهج أأاػاث مضعؾ أأت الخدلُ أأل
الى ٟأ يْ ،الت أرار الُِجلأأي الٗ٣الوأأي ْ ،أأي حؿ أ ى فأأي ٦كأأ ٠الٗال٢أأاث الىاقأأئت بأأحن الهأأٓعة ْجٟأأا٢م
ألاػمأأاث صازأأل الٗأأالم املٗان أغ ،ؤًأأً ًد٣أأَ ٤أأض ٝالدا أ يء ْالاٚت أراب٢ْ ،2أأض ٢أأضمذ جدلأأُالث َامأأت
ْص ٣ُ٢أأت لله أأٓعة ،م أأً ز أأالْ ٫ؾ أأاثل الاٖ أأالم ؤْ الضٖاً أأت ْإلاٖاله أأاث .بن م أأا ٌٗ أأاب ٖل ه أأا َ أأٓ ا٦خ ٟأأاء
ؤ أأحالها بالخدلُأأل ْالٓنأأْ ،٠لَمأأا ٫ج٣أأضًم بظأغاءاث ل٣أغاءة الهأأٓعةْ ،لأأٓ ختأأى مأأً ظاهأأب الى٣أأض،
ْحٗؼٍؼ ُٚاب الخٟي ٖلى خؿاب الٓاَغ.

3

 -6املقاربة ما بعد اللدارية:
ي م٣اعبت جٓ٣م ٖلى مغاظٗاث للم٣اعباث الؿاب٣تْٚ ،البا ٦ما ً ٫ٓ٣آالن َاْ » :« Alan Haw
"ًجأب ؤن ج٣بأأل ألاقأأُاء ٖلأأى قأا٧لتها فأأي الٓا٢أأ٘" ،4ن ال٨ٟأأغ مأأا بٗأض الحأأضاسي ٌٗأأغ ٝبالى٣أأض الخأأاعجي
لألق أ أأُاءَْٗ ،خب أ أأر ؤي خ أ أأضًض ٖ أ أأً البيُ أ أأت املاْعاثُأ أ أت للٓ أ أأٓاَغ َ أ أأٓ م أ أأً ٢بُ أ أأل الؿ أ أأغصًاث ال٨ب أ أأرٔ
»  ،« Grandes narativesالتي جيخمي للٗهغ الحضاسي الكمٓليْ ،الهٓعة لهظا املضزل ُ٦ان مؿخ٣ل
بظاجأ أأّْ ،أ أأاَغ املٗنأ أأى مأ أأً زأ أأالٖ ٫ىانأ أأغَا الكأ أأ٩لُت ،ن املٗاًىأ أأت بالغئٍأ أأت جٟ٨أ أأي ل ٣أ أغاءة الغؾأ أأالت
 1هٟـ املغظ٘ ،م68
2
Maurice Merlau Panty: le cinéma et la nouvelle psychologie insens et non sens, suisse, Edition
Nagel genève,1995, Ed 3, p59
 3خٟىاْي بٗلي :مدخل ا ى هظرية الىقد الثقافي املقارن ،الجؼاثغ ميكٓعاث الازخال ،2007 ،ٝم 273
 4هٟـ املغظ٘ ،م 150
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البهأغٍتْ ،جىأأضعط اؾأأِاماث "ظأأٓ ٫صْلأأٓػ"» ْ ، « Jul Dolouzظأأان بٓصعبأأاع » ،« Jean Bondrillad
ْآالن صًٓي  ،« Alan Deuyيمً َظٍ امل٣اعبت.

1

 -7املقاربة الىصائعية:
ًهأأٗب جهأأيُِٟا ،ؤْ ختأأى عبأأِ ٖال٢اتهأأا املباقأأغة بامل٣اعبأأاث الؿأأاب٣ت الأأظ٦غ ،ن املؿأأاَمحن
يأأم ها مخٗأأضصْا املكأأاعب املٗغُٞأأت ْاملىهجُأأتٞ ،مأأشال هجأأض "عظأأِـ صْعٍأأّ" »  2 « Regis Debretع٦أأؼ
ٖلأأى ٖامأأل الٓؾأأاثِ الاجهأأالُت ْٖلأأى عؤؾأأِا الهأأٓعةْ ،التأأي حكأأ٩ل هٓأأغة ؤٞأغاص املجخمأأ٘ خأأٓ ٫ظمُأأ٘
املُُٗاث الاظخماُٖتْ ،للى الٗالم ظملتْ ،الباخض َغبغث قُلغ »  3،« Herbert chillerالظي خاْ٫
٦ك أأ َ ٠أأغ ١الخالٖ أأب ب أأالٓعي ْحك أأُ٨ل ال أغؤي الٗ أأام ف أأي الؿُاؾ أأت م أأً ز أأال ٫الضٖاً أأتٖ ،ب أأر ْؾ أأاثل
الاجها ٫الجماَحريْ ،ؤبغػ صْع الهٓعة الٓاٗ٢ت في ٢لب َظٍ الٓؾاثل.
ٞالهٓعة بطن ي بمٗنى ما عمٓػ ْاَغة ملٗان (ْاَغة ؤْ زُٟت) ،جدضص باٖخباع جىُٓمِا زانا
لٓخضاث صاللُت مخجلُت ،مً زال ٫ؤقُاء ٧اثىت في ؤْيإ مخىٖٓتْ ،فأي جٟأاٖالث بأحن َأظٍ الٗىانأغ
ْألاق٩ا ،٫مً زال ٫ألالٓان ْالخٍُٓ ْٖبر خًٓعَا في الًٟاء ْالؼمً ٞ ،ي عؾاثل بهغٍت جاَغ
ٖ أأٓالم امل أأضلٓالث ،بمٗاه ه أأا الٓ أأاَغة ْال٩امى أأت ،ي أأمىت الٗٓام أأل املجخمُٗ أأت ،الت أأي حؿ أأاَم ف أأي اهخ أأاط
الهأٓعة ،لُ٩أأٓن املٛأأؼٔ مأأً ٢غاءتهأأا ججأأاْػا لغمٓػَأا ْصالالتهأأا الؿأأُمُٓلٓظُت٦ْ ،كأأٟا ملأأا ْعاء مٗاه هأأا
الؿٓؾُٓلٓظُت ٖبر مدُت الخإٍْل.
رالثا -في صىصيى-صيمىلىجيا الصىرة:
ل٣ض خُٓذ مؿإلت "املٗنى" باَخمام ْاؾ٘ صازل الضعاؾاث الٟلؿُٟت ْختى الؿٓؾُٓلٓظُت،
ْ٢أأض خ٣أأ ٤ؤمبرجأأٓ ا٧أأٓ»  « Umberto Ecoفأأي َأأظا املٓيأإٔٓ ج٣أأضما ال ٌؿأأتهان بأأّ ،جىٓحأرا ْجٟؿأأحرا ؤْ

1

Patrice: Une histoire de l’image moderne, études critique, France, Edition panel, 2014,pp(160166).
 2في ٦خابّ" :ةياة الصىرة ومما ها"
 3في ٦خابّ" :الاثصال وال يمىة الثقا ية واملحالعبىن بالعقىل"
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جأأإٍْال٣ٞ 1أأض ٦كأأ ٠فأأي مالٟأأّ "ال٣أأاعت فأأي الح٩اًأأت" » ٖ ،« Lector in Fabulaأأً بيُأأاث مخٗأأضصة،
ٌٗغيِا ق٩ل مدخأٓٔ املأاصة إلاعؾأالُتْ ،التأي بأضْعَا ج٣أضم اخخمأاالث ٦شحأرة للمٗنأىْ ،جٟأخذ مجأاالث
ؤْؾأأ٘ لخٗأأضص املٗأأاويْ ،حؿأأخٓظب َأأظٍ البيُأأاث ٖىأأض "بً٩أأٓ" اهسأغاٍ املخل٣أأي (املؿأأخ٣بل) فأأي الغؾأأالت
البه أأغٍتْ ،ال أأظي ؤَل أأٖ ٤لُ أأّ اؾ أأم ال ٣أأاعت الىم أأٓطجي ،ن  ٧أأل عؾ أأالت جٟت أأرى املك أأاع٦ت الخٟؿ أأحرًت
ملخل ٣ها (٢اع ها) الىمٓطجي.

2

بطن ،مٗنأأى الغؾأأالت البهأأغٍت (الهأأٓعة) خأأضر صًىأأامي ًخٓلأأض بمؿأأاَمت مأأً املخل٣أأي (املكأأاَض،
ال ٣أأاعت ،املؿ أأخ٣بل) ٖب أأر املغخل أأت ألاْل أأى الت أأي حؿ أأمى ب أأال٣غاءة (املك أأاَضة)  ٧أأإْ ٫زُ أأٓة للٓن أأٓ ٫بل أأى
مغخلت الخإٍْل.
ْملأأا ٧أأان الِأأض ٝالأأظي جأأغْم الهأأٓعة اًهأأالّ ملخل ٣هأأا (مؿأأخ٣بلِا ،مكأأاَضَا) َأأٓ بىأأاء املٗنأأى،
املك٩ل زل ٠بُيُتها الٗمُ٣تٞ ".الهٓعة ج ٫ٓ٣ؤ٦ثر مما ًغٍض املغؾل ٓ٢لّ ،ب ها ْب٩ل بؿاَت لِؿذ
خُاصً أأت ف أأي ه ٣أأل املٗن أأىْ ،3ل ٨ه أأا ججب أأر املخل ٣أأي الباخأ أضٖ ،4ل أأى  ٞأأ ٪عمٓػَ أأا بخج أأاْػ مغخل أأت ال٣أ أغاءة
الؿُدُت (الك٩لُت)ْ ،التأي جأٓحي بأاملٗنى الٓأاَغ ،مأً زأال ٫الٗالمأاث مأغْعا بلأى مغخلأت الًأم ٖبأر
جدلُأأل الغم أأٓػ ،بدش أأا ٖأأً املٗن أأى الخ ٟأأي (امل٣ه أأٓص) ْْنأأٓلّ بل أأى مغخل أأت الخإٍْأألْ ،الت أأي حٗ أأض مغخل أأت
جٟاٖأل ٖمُأأ ٤بأحن املخل٣أأي (املؿأخ٣بل الباخأأض) ْبأحن الهأأٓعة (الأىو)٦ ،5مأأا ًأظَب الُأأّ ؤمبرجأٓ بً٩أأٓ
»  ًٖ « Umberto Ecoمٗنى الخٟاٖل بحن (املخلُ٣املغؾل) مً الغؾالت زال ٫املؿخٍٓحن الخالُحن:
 -1جٟاٖل املغؾل باملؿخ٣بل جٓانل.
 1عقأأُض الاصعَ أ ي :صاايمياء الحأوياال (املعنااى بااحن العبااارة وإلاشااارة) ،املٛأأغب ،املأأضاعؽ لليكأأغ ْالخٓػَأأ٘،2000 ،1ٍ ،
م.47
 2املُلٓص الحاجي :مقال جشكل املعنى لدي امىرثى ايكى ،جٓوـ ،ميكٓعاث ؾٓؾت ،2012 ،م 87
 3ظما ٫قٗبان قاْؽ :الهأٓعة ْالخٓانأل ْاقأ٩الُت الخإٍْأل ،مللاة الصاىرة والاثصاال ،ظامٗأت َْأغان 1املجلأض ،2
الٗضص  ،2014 ،3م 140
 4هخدضر َىا ًٖ املخل٣ي للهٓعة ،املىخ٣ا ٖلى زانُت البدض ،ؤي الأضاعؽ فأي مُأضان الٗلأٓم إلاوؿأاهُت ْالاظخماُٖأت
ٖلأأى ْظأأّ الٗمأأٓمْ ،البأأاخشٟي مٓيأإٔٓ الهأأٓعة يأأمً جسه أ ي ٖلأأٓم إلاٖأأالم ْالاجهأأاْ ٫الؿٓؾأأُٓلٓظُت به أأٟت
زانت
٦ 5ما ًظَب الُّ امبرجٓ اً ٓ٩في هٓغٍت الخل٣ي للىو الاجهالي.
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 -2جٟاٖل املؿخ٣بل بالغؾالت  جإٍْل.
ٞالٟٗأأل الخأأإٍْلي َأأٓ الٛاًأأاث ال٣هأأٓٔ لٗملُأأت الٓنأأٓ ٫بلأأى املٗنأأى الٗمُأأ ٤للغؾأأالت البهأأغٍت
(اله أأٓعة)٦ْ ،م أأا ًً أأ٘ لى أأا امل ٨ٟأأغ ب أأٓ ٫عٍ ٩أأٓ » ٖ ،« Paul Ricoreملُ أأت  ٞأأ ٪الغم أأٓػ (الل ٍٓٛأأت ْٚح أأر
اللٍٓٛت)ٖ ،بر مغخلت الِٟأم ْالتأي ٌٗأً ًبهأا" :مخابٗأت خغ٦أت الغؾأالت مأً صالالتهأا بلأى مغظُٗاتهأاْ ،مأً
مأأا حٗبأأر ٖىأأّ مأأضلٓالتها بلأأى ْ٢أأاج٘ َأأظٍ ألازحأأرةْ ،مأأا ً أضْع خٓلِأأاْ ،ؤن صالالث الغؾأأالت ال ج٣خهأأغ فأأي
٢هضًت املغؾل  ،ِ٣ٞبل جخٗضاَا بلى ظِأت مغظُٗأاث املؿأخ٣بلَ ،أظا الخٟاٖأل ًسلأٖٓ ٤امأل ٍْٟأخذ
حٗضصا للمٗاوي جدُدِا الغؾالت (الىو-الهٓعة).

1

ل٣أأض ع٦أأؼ امبرجأأٓ اً٩أأٓ فأأي قأأغْخاجّ لً٣أأاًا الخإٍْأأل املخٗل٣أأت (بأأالىو-الهأأٓعة) ٖلأأى مُُٗأأاث
جُبُُ٣ت جىُل ٤مً ج ٪ُ٨ٟالغؾالت ق٨ال ،للٓنٓ ٫بلأى املٗنأى املًأاَْ ٝأٓ ؤ ٢أ ى صعظأاث الخإٍْأل
ْال أأظي ؤَل أأٖ ٤لُ أأّ مه أأُلب »  َْ ،« Semiosisأأٓ الٓن أأٓ ٫بل أأى الح ٣ُ٣أأت املُل ٣أأت 2زل أأ ٠مً أأمٓن
الغؾالت البهغٍت.
ْختأأى فأأي مجأأا ٫الؿٓؾأأُٓلٓظُا ًدبأأ٘ اؾأأخٗما ٫املىأأاملن الخإٍْلُأأت ،زانأأت فأأي مُأأضان البدأأٓر
ْالضعاؾأأاث التأأي حكأأخٛل ٖلأأى الِٟأأم املخٗلأأ ٤بٟأأ ٪الغمأأٓػ فأأي بَأأاع ؾٓؾأأُٓ-ز٣أأافيْ ،التأأي حٗخمأأض ٖلأأى
ألاَأأضا ٝاملىهجُأأت ،التأأي ًسخاعَأأا الباخأأض ٦مدُأأاث للٓنأأٓ ٫بلأأى مغخلأأت جُبُأأ" application " ٤
الخإٍْل ٖبر املغاخل الخالُت:
-1مغخلت الخٟؿحر
-2مغخلت الِٟم
-3مغخلت الخإٍْل

1

Enrico Fulchignoni: La civilisation de l’image-petite bibliothèque/ payot paris, 1995 ; p223
2ؤمبرجٓ اً :ٓ٩عْاجي ْها٢أض فأي مجأا ٫اللؿأاهُاث٢ ،أضم مؿأاَماث َامأت فأي مجأا ٫الخإٍْأل ْالضعاؾأاث الؿأُمُٓلٓظُت،
ْ٢ض جغظمذ ظل ؤٖمالّ للٛت الٗغبُت
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ْهٟأـ املغاخأأل الأأشالر الؿأأاب٣تًُ ،لأٖ ٤ل هأأا فأأي مُأأضان اللؿأاهُاث ْمُأأضان الاجهأأا ،٫بالأأضْاثغ
الشالزُتَْٗ 1غيِا بالخٟؿحراث الخالُت:
 -1الخٟؿحر َٓ :الخيؿُ ٤الغمؼي للضالالث ْٓ٢ ٤ٞاٖض ْآلُاث.
 -2الِٟم َٓ :الاهخ٣ا ٫مً صاللت (الىو –الهٓعة)ْ ،للأى املغظُٗأت الخاعظُأت ٖلأى ؾأبُل املُاب٣أت ؤْ
الازخال ٝبما جدُدّ املهضاُ٢ت » .« La crédibilité
 -3الخإٍْل َٓ :الاهخ٣أا ٫صازأل مًأمٓن (الأىو-الهأٓعة)ْ ،البدأض فأي ؤٖمأا ١الأضالالث للٓنأٓ ٫بلأى
الح٣ُ٣ت (ًجم٘ بحن الخُاْ ٫الٓا.)٘٢

2

بن جإٍْأأل املكأأاَض لباخأأض (املخل٣أأي-املؿأأخ٣بل) للهأأٓعة (الغؾأأالت البهأأغٍت) (مٓيأإٔٓ البدأض)،
ججٗل أأّ ملؼم أأا بخُْٓ أأ ٠مل٩اج أأّ الحؿ أأُت املغثُ أأت٢ْ ،ضعاج أأّ املٗغ ُٞأأت خؿ أأب جسهه أأّْ ،اهخماءاج أأّ
الؿٓؾ أأُٓ-ز٣ا ُٞأأتْ ،زبراج أأّ الاظخماُٖ أأتْ ،زان أأت جدضً أأضٍ َضا ٞأأّ البدشُ أأت (م٣ه أأضٍ ف أأي صعاؾ أأت
اله أ أأٓعة) لُخٓن أ أأل بل أ أأى جد ُ٣أ أأ ٤مؿ أ أأخٓٔ  ِٞأ أأم املٗن أ أأى الؿٓؾ أ أأُٓ-بجه أ أأالي ،املخ ٟأ أأي زل أ أأ ٠اله أ أأٓعة
(الهأأامخت-الىاَ٣أأت)ُٞ ،د٣أأ ٤املخٗأأت البدشُأأتٍْ ،هأأل بلأأى مغجبأأت إلابأأضإ٧ ،لِأأا زهأأاثو ججٗأأل مىأأّ
مكاَضا ًسغط مً صاثغة املكاَضًً الٗاصًحن (الؿضح)ٍْ ،مٓ ٘٢طاجّ الباخشت يمً الشالزت ؤنىاٝ
الخالُت:
* املشاااَدة الضااعحية (الشااكلية ْٞ :« Le premier contact » :)Formelle :هأأا ٌكأأ٩ل الباخأأض
(املخل٣أي-املكأأاَض) ،عئْؽ ألا٢أأالم خأأٓ ٫املٗنأأى الٓأأاَغ ،مأأً زأأال ٫مأأا ًِٓأأغ مأأً ٖال٢أأاث ؾأأببُت مأأً
مخٛحأراث الٓأأاَغة (مٓ٩هأأاث الٗمأأل الٟنأأي) بمِٟأأٓم ؾٓؾأأُٓلٓجيْ ،التأأي جتأأرظم بلأأى الخدلُأأل الخُُٗنأأي
الٓأأاَغي مأأً ظِأأت الكأأ٩ل للهأأٓعةْ ،املخمشلأأت فأأي (ج٣أأضًم الهأأٓعةْٖ ،ىانأأغَا الدكأأُ٨لُت :مأأً زأأال٫
َ أ أأغح الدؿأ أ أأائُ٦ :٫أ أ أأ ٠جأ أ أأم ج٣أ أ أأضًم الهأ أ أأٓعة ْإلاظابأ أ أأت الُُٟ٨أ أ أأت مأ أ أأً خُأ أ أأض :الكأ أ أأ٩ل )،(Format
الخ أأإَحر)ْ (Cadrageالل ُ٣أأت إلاظمالُ أأت )َ ،(Plan d’ensembleغٍ ٣أأت التر ُ٦أأب )،(Composition
ال ًٟأ أأاء ) ،(Espaceالً أ أأٓء ) ،(Lumièreإلاي أ أأاءة ) ،(L’éclairageألال أ أأٓان الأ أأىو (ٖال ٢أ أأت ال أ أأىو
ًًِٗ1ا "بٓ ٫عٍٓ٩ع"ٗ٦ ،ىانغ ؤؾاؾُت لِٟم (الىو ،الهٓعة) الٓاَغ الجلي للمٗنأىْ ،للخإٍْأل َأظا ألازحأر ل٨كأ٠
ما زٟي مً صالالث ٚحر مهغح لها.
ٚ 2غافي :قراءة في الضيميىلىجيا البصريةٖ ،الم ال٨ٟغ ،الٗضص ًٓ ،1لُٓ  ،2002م 227
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بالهٓعة) ) ،(Typographie) ،(légendeاللمؿت ٞ ،(La touche)1جمُِٗأا ٖالمأاث جًأ٘ الخدلأُالث
الك٩لُت مدِ مغخلت الخٟؿحر.
* املش اااَدة الىاعي ااة ) ْ :(Contienteأأي الت أأي ج ٣أأٖ ٠ى أأض خ أأضْص ال ِٟأأمْ ،جبد أأض ف أأي زباً أأا املٗن أأى
امل٣هأ أأٓص (الخٟأ أأي)ً ،دأ أأاْ ٫الباخأ أأض (املخل٣أ أأي) مأ أأً زاللِأ أأا ا٦دكأ أأا ٝالٗال٢أ أأاث بأ أأحن مأ أأا َأ أأٓ ْأ أأاَغ
ْيمني ،في ْ٢ذ ْاخض ،مً زال ٪ٞ ٫قأٟغاث الغمأٓػْ ،الخٓنأل بلأى املٗنأى ٖبأر الخدلأُالث (ُُٟ٦أت-
٦مُت) ،الخًمىُت لؿُا٢اث الهٓعة ) (mise en contextاملخخلٟت (املهضعٍت ،الٟىُتْ ،املجخمُٗت)
لِٟم مد ٤٣مً زال ٫الغمٓػ (الٓاَغة –ال٩امىت) ،لُٓ٩ن املخل٣ي ٢ض ْنل بلى مدُت الِٟم.
* املش اااَدة امللول ااة ) ْ :(Herméneutiqueأأي الت أأي ح ٛأأٓم ف أأي زباً أأا اله أأٓعةْ ،جبد أأض ف أأي املٗن أأى
(الٗمُ أأ ،)٤ب أأل ٍْ٨ك أأ ٠م أأً زاللِ أأا املخل ٣أأي (الباخ أأض-املك أأاَض) املٗن أأى الب أأاًَ ،م أأً ز أأال ٫ج ٣أأضًم
جدلُالث ؾُمُٓلٓظُت ٖلى مؿخٍٓحن:
الضمني  الحعييني ،والضمني  الحضميني
للٓنأٓ ٫بلأى املٗنأى ال٩أامً فأي بأاًَ الهأٓعة ،مخجأاْػا املٗنأى الٓأاَغ الجلأي ،بلأى املٗنأى الٗمُأ٤
الخٟأي ْ :أأي ؤؾأمى مغاخأأل جدُ٣أ ٤ألاَأأضا ٝاملىهجُأت فأأي البدأض الؿٓؾأأُٓلٓجي بهأٓعة ٖامأأتْ ،التأأي
ًدبأضٔ مأً زاللِأا ٟ٦أاءة (الباخأض-املخل٣أي)ْ ،الأأظي ًٟأخذ مأأالث ٖضًأضة ؤمأام مٗأاوي ظضًأضة للغؾأأالت
(املٓي أ أإٔٓ-اله أ أأٓعة) ،جاَل أ أأّ بل أ أأى مؿ أ أأخٓٔ الى ٣أ أأضْ ،لل أ أأى مؿ أ أأخٓٔ الخإٍْ أ أأل ف أ أأي البد أ أأض الؿٓؾ أ أأُٓ-
ؾُمُٓلٓجي بهٓعة زانت.
ًٓضب الجضْ ٫الخاليَ ،غٍ٣ت بؾ٣اٍ امل٣اعبت الؿٓؾُٓلٓظُت ٖلى ٖملُأت البدأض ٖأً املٗنأى،
م أأً ز أأال ٫ال ٣أغاءة الخدلُلُ أأت للغم أأٓػ الضاللُ أأت للغؾ أأالت البه أأغٍت ،املحمل أأت ي أأمً زىاثُ أأت (الٓ أأاَغ،
الخٟي) في الهٓعة:

 1ؤهٓأأغ :صلُأأٓ ًٞأأُل :قأأب٨ت جدلُأأل الهأأٓعة الشابخأأت ،همظظأأت بُضآٚظُأأت لأأبٌٗ املغظُٗأأاث الؿأأُمُٓلٓظُت ،مللااة
لاداب والعلىو الاجحماعية ،2019 ،مجلض ٖ ،16ضص  ،04ظامٗت ؾُُ ،٠الجؼاثغ ،م م (.)29-25
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جدول رقم ( :)02يبحن املقاربة الضىصيىلىجية لعملية البحث عً املعنى للصىرة
ألاَداي

املقاربة

املىهجية

الضىصيىلىجية

البدض ًٖ املٗنى الٓاَغ

الخٟؿحر

الُْٟٓت

البدض ًٖ املٗنى املخٟي

الِٟم

البيٍُٓت-الٟٗل

ألاَداي املعر ية

البدض ًٖ املِٟٓم
الٗمُِٞ( ٤م-الِٟم)

الخإٍْل

الخٓالضًت
الخضاْلُت

أهىا املىاحث

مىاملن ٦مُت
مىاملن ُُٟ٦ت
ْمىاملن ٦مُت
مىاملن ُُٟ٦ت

عىاصرالححليل املاهجي
ٖالثُ٣ت املخٛحر الخاب٘
باملؿخ٣بل
الٓاَغ-الباًَ

باًَ-الباًَ

خاثمة:
ٌؿ أأخُُ٘ الباخ أأض ف أأي مُ أأضان الٗل أأٓم الاظخماُٖ أأت ،ؤن ً أأضعؽ بق أأ٩الُت ج أأإٍْالث مٗن أأى اله أأٓعة
بك أ أأتى ؤهٓاِٖ أ أأا (الشابخ أ أأت ،املخدغ ٦أ أأت) ،م أ أأً ز أ أأال٢ ٫غاءته أ أأا ْ ٞأ أأ ٤م ٣أ أأاعبخحن هغاَم أ أأا مخ ٩أ أأاملخحن هٓغٍ أ أأا
ْلظغاثُ أأا ،ج ٩أأاصان جخُاب ٣أأان ٖل أأى مؿ أأخٓٔ ألاَ أأضا ٝاملىهجُ أأت ،للٓن أأٓ ٫بل أأى املٗ أأاوي الٗمُ ٣أأت ،ب أأضءا
باملٗأأاوي الٓأأاَغةْ ،التأأي حٗلىأأا الهأأٓعة مأأً الجأأاب الخ٣نأأي (الٟنأأي ،الجمأأالي) ْٞأأ ٤املأأضازل الُُْٟٓأأت،
مأأغْعا با٦دكأأا ٝاملٗأأاوي الخُٟأأتْٞ ،أأ ٤الخدلأأُالث البيٍُٓأأت ْهٓغٍأأاث الٟٗأأل ،زلأأ ٠املاَُأأت الضاللُأأت
للترُ٦ب أأت الغمؼٍ أأت مل أأا زل أأ ٠الٓ أأاَغْْ ،ن أأٓلّ بل أأى الاخترا ُٞأأت البدشُ أأتْ ،الت أأي ججٗ أأل م أأً اؾ أأخيخاظا
الباخ أأضْ ،جإٍْالج أأّ للمٗن أأى الٗمُ أأ ٤لله أأٓعة ٚاً أأت الٛاً أأت للغؾ أأالت البه أأغٍت ،م أأً ز أأال ٫امل٣اعب أأاث
الؿٓؾ أأُٓلٓظُت الخٓالضً أأت ْالخضاْلُ أأت ،بم أأا ًخٓا ٞأأ ٤م أأ٘ املى أأاملن ال ُُٟ٨أأت ،إلُٖ أأاء  ٞأأغم ملج أأاالث
اؾدكغاُٞت ،خُض جب٣ا ٖلى الهٓعة يمً مجاالث مٗغُٞت ْٞىُت خُت.
َخأأان امل٣اعبخأأان َمأأا :امل٣اعبأأت الؿ أأُمُٓلٓظُت بمغاخلِأأا (الخُُٗيُأأت ،الخًأأمُيُت ْالخ٣غٍغٍ أأت)،
ْامل٣اعب أ أأت الؿٓؾ أ أأُٓلٓظُت بجمُ أ أأ٘ م أ أأضازلِا الىٓغٍ أ أأت (الُْٓ ُٟأ أأت ،البيٍُٓ أ أأت ،ال ٟٗأ أأل ،الخٓالضً أ أأت،
الخضاْلُت ،)..مٓظِخحن با َضا ٝاملىهجُت الشالر (الخٟؿحر ،الِٟم ،الخإٍْل).
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ٞب أأحن املج أأغص ْامللم أأٓؽْ ،الٓا ٢أأ٘ ْالخُ أأا ،٫الٓ أأاَغ ْال ٩أأامً ،الجل أأي ْاملخس ٟأأيً ،ب ٣أأا املٗن أأى
خبأأِـ الغمأأؼ ْالضاللأأت مدأأغعا ب ٣أغاءاث جدلُلُأأت ؾٓؾأأُٓ-ؾأأُمُٓلٓظُت )،(Socio-Sémiologiques
ججم أأ٘ ب أأحن الٓن أأ ٠الٓ أأاَغ لجم أأا ٫اله أأٓعةْ ،ال ٛأأٓم ف أأي ؾ أأُا٢اث ج أأإٍْالث مٗاه ه أأا .خُ أأض ًمش أأل
الىمٓطط الخالي ،امل٣اعبت الؿٓؾُٓ-ؾُمُٓلٓظُت لخإٍْل مٗنى الهٓعة:

املقاربة الضىصيىلىجية

دالالت املعنى وقراءات الصىرة

املقاربة الضيميىلىجية

مغخلت الخٟؿحر

 املٗنى الٓاَغ مكاَضة ق٩لُت

مغخلت الخُٗحن

(الُُْٟٓت)

(الٗالمت) (٢غاءة ؤْلُت)

(جدلُل الك٩ل)

مغخلت الِٟم

املٗنى الخٟي امل٣هٓص مكاَضة ْاُٖت

مغخلت الخًمحن

(البيٍُٓت-الٟٗل)

(الغمؼ) (٢غاءة ْاُٖت)

(جدلُل املًمٓن)

مغخلت الخإٍْل

 املٗنى الٗمُ ٤مكاَضة ماْلت

مغخلت الخ٣غٍغ

(الخٓالضًت -الخضاْلُت)

(مٗنى-املٗنى)(٢غاءة ٖمُ٣ت)

(٢غاءة الخدلُل)

* قائمة املراجع:
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