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امللخ�ص
لقد بلغت ال�صورة �أوجها وازدهارها �إبان مرحلة الت�صوير يف نهاية القرن التا�سع ع�شر وبدايات القرن
الع�شرين� ،إذ ظهرت ال�صورة ال�شم�سية ،وال�صورة ال�سينمائية ،وال�صورة التلفزيونية امللونة وغري امللونة
اللتقاط املج�سمات واملجردات.
ويف العقود الأخرية ،انت�شرت ال�صورة الرقمية يف جميع جماالت احلياة الثقافية والأدبية والفنية واجلمالية
والعلمية والبيداغوجية ،وهيمنت ال�صورة الرقمية على املو�سيقى والغناء والإ�شهار والكليب ،وتقل�صت اللغة
املنطوقة ،فانتقلت ال�صورة من احلالة الثابتة �إىل املتحركة ،ومن احلالة ال�صامتة �إىل احلالة الناطقة و
الناب�ضة باحلركة.
�إذ ًا ،ماهو مفهوم ال�صورة املرئية؟ وماهي �أهم مراحلها؟ وماهي �أهم مقارباتها املنهجية؟ وماهي �أهم
مكوناتها البنيوية والداللية والوظيفية؟ هذا ما �سوف نر�صده يف مو�ضوعنا هذا.

الكلمات

املفتاحية� :سيمائية ،ال�صورة الرقمية ،الداللة ،اجلمالية ،الإ�شهار.
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Abstract
Image reached its peak during what might be called the phase of image, which took
place in the end of Nineteenth Century and the beginning of the Twentieth Century.
In such a phase, photography, filming, television, uncolored and colored, monitoring
both corporeal and abstract things, came into being.
In the last decades, the digital image has spread throughout all domains: cultural,
literary, artistic, aesthetic, scientific, and pedagogical. Also, it has dominated music,
singing, advertisements, and video clips. While verbal language are shrinking, image
became in a state of constant movement, active and speaking, after being static and
mute.
Thus, what does the concept of visual image mean? What are the fundamental
phases of visual image? What are the methodological approaches that are used in
dealing with it? What are its structural, semantic, and functional constituents? This
study will respond to such questions.

Keywords: Semiotics, digital image, semantics, aesthetics, advertisement.
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سيميوطيقـــا الصورة البصرية
جميل حمداوي
�ص .ب  - 1799الناظور  - 62000املغرب
مفهـــوم ال�صـــورة املرئية:
حتيلنا كلمة ال�صورة على الت�صوير والتمثيل
واملحاكاة .ومن ثم ،فال�صورة هي التي تنقل لنا
العامل �إما بطريقة حرفية مبا�شرة و�إما بطريقة
فنية جمالية� .أي� :إن ال�صورة تلتقط ما له �صلة
بالواقع �أو املمكن �أو امل�ستحيل .والآتي� ،أن ال�صورة
قد تكون لغوية بيانية كما هو حال ال�صور البالغية
من ت�شبيه ،وا�ستعارة ،وجماز ،وكناية ...،وقد
تكون �صورة ح�سية ب�صرية �أيقونية� ،أو عبارة
عن �أن�ساق �سيميائية غري لفظية ،تتج�سد ب�شكل
جلي يف اجل�سد وال�سينما وامل�سرح والفوتوغرافيا
واحلا�سوب والكني�سية وامليم ...وغري ذلك
من الأن�ساق احل�سية املتعلقة باملو�ضة والطعام
والعمران والأزياء والإ�شهار...
ومن املعلوم� ،أن ال�صورة خري من �ألف كلمة
على م�ستوى التبليغ والتوا�صل والإفهام� .أ�ضف
�إىل ذلك� ،أن ال�صورة قد تنقل العامل ب�إيجاز
و�إيحاء واخت�صار� ،أو قد تنقله مف�صال وا�ضحا
وجليا .و�إذا كانت العالمة اللغوية يف الت�صور
الل�ساين ثنائية الطابع ،جتمع بني الدال ال�صوتي
واملدلول املفهومي املجرد ،ف�إن ال�صورة املرئية
تقوم على عنا�صر ثالثة :الدال واملدلول واملرجع.
ويقوم املرجع -هنا -بدور هام يف ت�سنني ال�صورة
وت�شفريها ب�صريا ومرئيا وح�سيا.
مراحل االهتمام مببحث ال�صورة:
ميكن احلديث عن جمموعة من املراحل التي
http://journals.uob.edu.bh

قطعتها ال�صورة الب�صرية يف الثقافة الغربية ،وهي
على النحو التايل:

املرحلة الت�أ�سي�سية:

لقد ارتبطت هذه املرحلة مع جمموعة من
�أعالم ال�سيميولوجيا �أو ال�سيميوطيقا ،مثل:
فرديناند دو �سو�سري ( ،)F.De Saussureولوي
هلم�سليف ( ،)Louis Hjelmslevو�شارل �ساندري�س
بري�س ( )CH.S.Peirceعلى النحو التايل:

 -1فرديناند دو �سو�سري:

من املعروف �أن فرديناند دو �سو�سري (-1857
1913م) عامل لغوي �سوي�سري � ،ساهم بجدية يف
ت�أ�سي�س الل�سانيات وال�سيميولوجيا معا ،كما يت�ضح
ذلك جليا يف كتابه (حما�ضرات يف الل�سانيات
العامة) الذي �ألفه عام 1916م .بيد �أن ال�سيمائيات
لها تاريخ طويل ،وجذور موغلة يف القدم� ،إذ تعود
يف امتداداتها �إىل الفكر اليوناين مع كل من:
�أفالطون و�أر�سطو والرواقيني  ...كما تطورت �أي�ضا
مع فال�سفة ع�صر النه�ضة ،وفال�سفة مرحلة ع�صر
الأنوار ،وعطاءات العرب القدامى .لكن تبقى هذه
امل�ساهمات متوا�ضعة جدا� ،أو هي عبارة عن �أفكار
متناثرة حتتاج �إىل تن�سيق نظري ونظام منهجي
ومنطقي� .أما البداية احلقيقية لل�سيميولوجيا ،فقد
كانت مع الت�صور ال�سو�سريي ،حيث قطع هذا العلم
اجلديد �أ�شواطا علمية ملحوظة ،واخرتق العديد
من العلوم واملعارف ،بل �إنه �أعاد ترتيب العالقات
بينه وبني الل�سانيات والإب�ستمولوجيا والفل�سفة
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وعلم النف�س وعلم االجتماع والأك�سيوماتيك.
ومن ثم ،فلقد انتقلت ال�سيميائيات من تبعيتها
ل ًّل�سانيات� ،إىل قيامها بجمع �شمل العلوم ،والتحكم
فيها ،و�أنتجت �أدوات معرفية ملقاربة خمتلف
الظواهر الثقافية التي ترد يف �شكل �أن�ساق توا�صلية
ودالالت.
وعلى الرغم من �أنها تبدو متعددة ،حيث
�إن هذه الكلمة قد ا�ستعملت لتغطي ممار�سات
متنوعة ،ف�إن لها وحدة عميقة ،تتجلى يف كونها
تنظر �إىل خمتلف املمار�سات الرمزية للإن�سان
باعتبارها �أن�شطة رمزية و�أن�ساقا دالة .وبذلك،
�أوجدت لنف�سها موقعا �إب�ستمولوجيا �شرعيا.1
هذا ،ولقد عد دو �سو�سوير ال�سيميولوجيا علما
للعالمات ،وحدد لها مكانة كربى� ،إذ جعلها العلم
العام الذي ي�شمل يف طياته حتى الل�سانيات ،وحدد
لها وظيفة اجتماعية ،وتنب�أ لها مب�ستقبل زاهر .ويف
هذا ال�سياق ،يقول دو �سو�سري »:ميكننا �أن نت�صور
علما يدر�س حياة الدالئل داخل احلياة االجتماعية،
علما �سيكون فرعا من علم النف�س االجتماعي.
وبالتايل ،فرعا من علم النف�س العام .ونطلق على
هذا العلم ال�سيميولوجيا من (� Sémionأي الدليل)،
و�سيكون على هذا العلم �أن يعرفنا على وظيفة هذه
الدالئل وعلى القوانني التي تتحكم فيها .ولأن هذا
العلم مل يوجد بعد ،فال ميكن التكهن مب�ستقبله،
2
�إال �أن له احلق يف الوجود ،وموقعه حمدد �سلفا».
هذا ،وتدر�س ال�سيميولوجيا-ح�سب دو �سو�سري-
الأن�ساق القائمة على اعتباطية الدليل .ومن ثم،
لها احلق يف درا�سة الدالئل الطبيعية كذلك� .أي:
�إن لها مو�ضوعني رئي�سني :الدالئل االعتباطية
والدالئل الطبيعية .وعالوة على ذلك ،ينبغي على
ال�سيميولوجيا �أن ت�ستعري من الل�سانيات مبادءها
ومفاهيمها وت�صوراتها النظرية ،لكي حتظى
با�ستقاللها ،وتخ�ص�ص جمالها الإب�ستمولوجي،
 -1حنون مبارك :درو�س يف ال�سيميائيات ،دار توبقال للن�شر،
الطبعة الأوىل �سنة 1987م� ،ص.102:

2- F.D. Saussure: Cours de linguistique générale,
payot, Paris, p:33.
http://journals.uob.edu.bh
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وحتدد مفاهيمها التطبيقية وم�صطلحاتها
الإجرائية ،كما فعل روالن بارت ()R.Barthes
حينما قال" :مبثل هذه النظرة ،ما يرتتب عنها
�صارت ال�سيميولوجيا تابعة لل�سانيات ،بل وفرعا
منها .واملنهج الذي ر�صده دو�سو�سري بخ�صو�ص
التحليل الل�ساين ،من املفرو�ض ،وفق هذا
الطرح� ،أن ين�سحب على الأن�ساق ال�سيميولوجية،
مثل :التزامنية (ال�سانكرونية) ،والقيمة،
3
والتعار�ض،واملحورين الرتابطي واملركبي".
عالوة على ذلك ،تقوم العالمة عند دو
�سو�سري على الدال واملدلول مع �إق�صاء املرجع
املادي احل�سي .ومن ثم ،فالعالقة املوجودة بينهما
عالقة اعتباطية ،ماعدا املحاكيات للطبيعة
( ،)onomatopéesو�صيغ التعجب .ومن هنا ،اليتحد
الدليل من خالل جماله املادي ،بل من خالل
العالقات االختالفية والتعار�ضية على م�ستوى
جتاور الدوال واملدلوالت.
ومن مميزات الدليل ال�سو�سريي:
 -1الدليل �صورة نف�سية مرتبطة باللغة ال بالكالم.
 -2ي�ستند الدليل �إىل عن�صرين �أ�سا�سيني :الدال
واملدلول مع �إبعاد الواقع املادي �أو املرجعي؛ لأن
�إق�صاء املرجع يعني �أن ل�سانيات دو �سو�سري
�شكالنية ،ولي�ست ذات بعد مادي وواقعي كما
عند جوليا كري�ستيفا (.)Julia kristeva
 -3اعتباطية الدليل ،مع ا�ستثناء الأ�صوات
الطبيعية املحاكية ،و�صيغ التعجب والت�أمل.
 -4يعترب النموذج الل�ساين يف درا�سة الأدلة غري
اللفظية هو الأمثل والأ�صل يف املقاي�سة.
� -5إن الدليل ال�سو�سريي حمايد وجمرد وم�ستقل،
يق�صي الذات والإيديولوجيا.
هذا ،وقد �أغفل دو �سو�سري بع�ض امل�ؤ�شرات
ال�ضرورية يف التدليل ،كالرمز والإ�شارة والأيقون،
وقد ح�صر عالمته يف �إطار ثنائي قائم على الدال
واملدلول .وقد ا�ستفادت من هذه الثنائية جمموعة
 -3د.حنون مبارك :درو�س يف ال�سيميائيات� ،ص.72:
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من املقاربات ال�سيميوطيقية يف حتليل الن�ص،
حينما ركزت على درا�سة �شكل امل�ضمون ،و�إبعاد
الواقع �أو املرجع مبحاوالته املختلفة.
هذا ،ويتخذ مفهوم اعتباطية الدليل �صبغة
ا�صطناعية �أو �ضرورية لدى العامل اللغوي بنفن�ست
( )Benvenisteيف كتابه (طبيعة العالمة اللغوية)
(� .)1979أما روالن بارت ،فقد اعرت�ض على
ت�صور دو �سو�سري لل�سيميولوجيا ،حينما جعلها
العلم العام الذي يحوي الل�سانيات برمتها ،و�أكد
على قلب الأطروحة جاعال ال�سيميولوجيا فرعا من
الل�سانيات ،وهي تتطفل على مفاهيم الل�سانيات
ومبادئها وم�صطلحاتها .كما انتقد بارت «اجلانب
النف�سي الذي غلفت به العالقة بني الدال واملدلول،
كما يف توكيد �سو�سري �أنهما «يتحدان يف دماغ
الإن�سان ب�آ�صرة التداعي (الإيحاء)» ...،وقد عزا
جورج مونان  G.Mouninهذه النزعة النف�سية
يف نظرية �سو�سري �إىل �أنه كان« :رجل ع�صره»،
مما يعني �أن نظريته تدخل يف �سياق علم النف�س
الرتابطي ،كما �شدد البع�ض الآخر على املبنى
الثنائي للعالمة عند �سو�سري ،وانغالقها على
4
نف�سها ،ب�سبب �إهمالها للمرجع� ،أو امل�شار �إليه».
وعلى الرغم من هذه االنتقادات ،فقد �أثرى دو
�سو�سري املقاربة ال�سميوطيقية بكثري من الت�صورات
واملفاهيم وامل�صطلحات الل�سانية ذات الفعالية
الكبرية يف الإجراء ،وفك مغالق الن�صو�ص ت�شريحا
و�إعادة بناء.
بيد �أن ما يهمنا عند دو�سو�سري هو ال�صورة
احل�سية .فقد �أ�شار يف حما�ضراته ب�أن علم اللغة
(الل�سانيات) يهتم مباهو لفظي وغري لفظي.
مبعنى �أن هناك علمني متجاورين :الل�سانيات
وال�سيميولوجيا .ومن ثم ،فالل�سانيات تدر�س اللغة
درا�سة علمية يف �ضوء املعطيات ال�صوتية وال�صرفية
والرتكيبية والداللية والتداولية .يف حني ،تدر�س
ال�سيميولوجيا ماهو ب�صري و�أيقوين ومرئي،
 -4نقال عن عواد علي :معرفة الآخر ،مدخل �إىل املناهج النقدية
احلديثة ،املركز الثقايف العربي ،الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل �سنة
1990م� ،ص.77:
http://journals.uob.edu.bh

مثل :ال�صور ،والدوال الب�صرية ،واملخططات،
والر�سوم ،واللوحات الت�شكيلية ،وال�صور ب�أنواعها
املختلفة (الفوتوغرافية-الإ�شهارية -ال�سينمائية-
امل�سرحية -الرقمية .)...وقد اعترب فرديناند دو
�سو�سري ال�سيميولوجيا علما عاما مادام يدر�س ماهو
لفظي وغري لفظي .بينما تكتفي الل�سانيات بدرا�سة
اللغة املنطوقة .لكن روالن بارت ( )R.Barthesيف
كتابه (عنا�صر ال�سيميولوجيا) قد قلب الكفة،
�إذ يعترب الل�سانيات علما عاما� ،أما ال�سيميولوجيا
فهي علم خا�ص؛ لأن ال�سيمويولوجيا تعتمد يف
و�صفها للظواهر الب�صرية واملرئية على معطيات
الل�سانيات ،فت�ستخدم جمموعة من مفاهيمها،
كالدال واملدلول ،وال�سانكروين والدياكروين،
واملحور الرتكيبي واال�ستبدايل ،والكالم والل�سان،
والت�ضمني والتعيني...

�شارل �ساندري�س بري�س:

ارتبط االجتاه الرمزي بالفيل�سوف املنطقي
ت�شارلز �ساندر�س بري�س (1914-1838م)،
وهو الذي �أطلق على علم العالمات م�صطلح
ال�سيميوطيقا ( ،)Sémiotiqueوتقوم هذه الأخرية
لديه على املنطق والظاهراتية والريا�ضيات.
ومن ثم ،فال�سيميوطيقا مدخل �ضروري �إىل
املنطق� .أي� :إن هذا الأخري فرع مت�شعب عن علم
عام للدالئل الر مزية .وبالتايل ،يرادف املنطق
ال�سيميوطيقا .ويف هذا النطاق ،يقول بري�س:
"�إن املنطق مبعناه العام ...لي�س �سوى ت�سمية
�أخرى لل�سيميوطيقا� ،إنه النظرية �شبه ال�ضرورية
�أو ال�شكلية للدالئل ،وحينما �أ�صف هذه النظرية
باعتبارها �شبه �ضرورية �أو �شكلية ،ف�إين �أود �أن
�أقول� :إننا نالحظ خا�صيات الدالئل التي نعرفها،
و�أننا نن�ساق ،انطالقا من هذه املالحظة ،بوا�سطة
�سريورة ال �أتردد يف ت�سميتها بالتجريد �إىل �أقوال
خادعة للغاية .وبالتايل ،فهي ب�أحد املعاين �أقوال
غري �ضرورية �إطالقا .وتتعلق مبا ينبغي �أن تكون
عليه خا�صيات كل الدالئل امل�ستعملة من قبل عقل
علمي� .أي :من قبل عقل قادر على التعلم بوا�سطة
5
االختبار".
5- Pierce:Ecrits sur le signe.Seuil, Paris, 1978, p.120.
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وهكذا ،فال�سيميوطيقا لدى بري�س مبنية على
الريا�ضيات (�صياغة الفر�ضيات ،وا�ستنباط
النتائج منها) ،واملنطق  ،والفل�سفة ،والظاهراتية.
ويبدو لنا من كل هذا �أن ال�سيميوطيقا البري�سية
مبثابة بحث رمزي مو�سع .وبالتايل ،فهي تنكب على
الدالئل الل�سانية وغري الل�سانية .ومن الوا�ضح "�أن
مفهوم الدليل ما كان له �أن يكون كذلك لو مل يو�سع
لي�شمل خمتلف الظواهر كيفما كانت طبيعتها .وقد
�أكد بري�س �أنه مل يكن بو�سعه �أن يدر�س �أي �شيء،
مثل :الريا�ضيات والأخالق وامليتافيزيقا واجلاذبية
وعلم الأ�صوات واالقت�صاد وتاريخ العلوم�...إلخ �إال
6
بو�صفه درا�سة �سيميوطيقية".
وعليه ،ف�سيميوطيقا بري�س ذات وظيفة فل�سفية
ومنطقية ،ال ميكن ف�صلها عن فل�سفته التي من
�سماتها :اال�ستمرارية ،والواقعية ،والتداولية .ومن
ثم ،تكمن وظيفة ال�سيميوطيقا البري�سية "يف �إنتاج
مراقبة مق�صودة ونقدية للعادات �أو االعتقادات،
وهنا يوجد املجال اخلا�ص باملعرفة الفل�سفية �أو
العلمية التي تبلور ،يف �أوقات حمددة من تاريخها،
�سل�سلة من املعايري التي ت�سمح بتحديد ماهو
�صادق� ،سواء كان هذا ال�صدق مفكرا فيه باعتباره
مالءمة(كفاية) �أم باعتباره ان�سجاما داخليا �أم
7
باعتباره م�شاكال للواقع".
وتعد �سيميوطيقا بري�س �أي�ضا مبثابة
�سيميوطيقا الداللة والتوا�صل والتمثيل يف �آن واحد.
كما �أنها �سيميوطيقا اجتماعية وجدلية ،تعتمد على
�أبعاد منهجية ثالثة هي :البعد الرتكيبي ،والبعد
 - 6حنون مبارك :نف�سه� ،ص.79 :

7- Coronti(E): L’action du signe. Cabay.Librairie.
Editeur Lauvain, La Neuve, p:29.

الداليل ،والبعد التداويل .وال�سبب يف ذلك يعود
�إىل �أن الدليل البري�سي ثالثي ،نظرا لوجود املمثل
باعتباره دليال يف البعد الأول ،ووجود مو�ضوع
الدليل(املعنى) يف البعد الثاين ،ويتمثل البعد
الأخري يف امل�ؤول الذي يف�سر كيفية �إحالة الدليل
على مو�ضوعه ،انطالقا من قواعد الداللة املوجودة
فيه.
وعلى �أي حال ،فقد �سيق بري�س �إىل احلديث
عن العالمة و�أمناطها يف كتابه (كتابات حول
العالمة) ،قبل ظهور كتاب فرديناند دو�سو�سري
(حما�ضرات يف الل�سانيات العامة) عام 1916م.
ومن ثم ،تتكون العالمة عند بري�س من املمثل
واملو�ضوع وامل�ؤول ،وتنبني على نظام ريا�ضي
قائم على نظام ثالثي �صارم .ومن هنا� ،أ�صبحت
ظاهريات بري�س ثالثية:
 -1عامل املمكنات (�أوالنية).
 -2عامل املوجودات (ثانيانية).
 -3عامل الواجبات (ثالثانية).
ويعني العامل الأول الكائن فل�سفيا .ويعني
الثاين مقولة الوجود .ويق�صد بالثالث الفكر يف
حماولته تف�سري معامل الأ�شياء .وهكذا ،ميثل امل�ؤول
الفكرة �أو احلكم الذي ي�ساعد على متثيل العالمة
متثيال حقيقيا على م�ستوى املو�ضوع .عالوة على
ذلك ،قد تكون العالمة البري�سية لغوية �أو غري
لغوية .وبالتايل ،فهي �أنواع ثالثة :الأيقون والإ�شارة
والرمز .وتتفرع هذه الأ�شكال الرمزية �إىل فروع
متعددة ومت�سعة ،ميكن حتديدها على ال�شكل
التايل:

املمثل

العالمة -ال�صفة

العالمة -املفرد

العالمة -النمط

Représentamen

Qualisigne

Sin Signe

Légisigne

املو�ضوع

الأيقونة

الإ�شارة

Objet

امل�سند �إليه

Icone

االفرتا�ض

الربهان

Intreprétant

Rhème

Decisigne

Argument

امل�ؤول

http://journals.uob.edu.bh
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وهكذا ،فالعالقة التي جتمع بني الدال
واملدلول �ضمن الأيقون هي عالقة ت�شابه ومتاثل،
مثل :اخلرائط ،وال�صور الفوتوغرافية ،والأوراق
املطبوعة ...التي حتيل على موا�ضيعها مبا�شرة
بوا�سطة امل�شابهة� .أما الإ�شارة �أو العالمة
امل�ؤ�شرية ،فتكون العالقة فيها بني الدال واملدلول
�سببية وعلية ومنطقية ،كارتباط الدخان بالنار
مثال� .أما العالقة املوجودة بني الدال واملدلول
فيما يتعلق بالرمز ،فهي عالقة اعتباطية وعرفية
وغري معللة .فال يوجد ثمة� ،إذ ًا� ،أي جتاور �أو �صلة
طبيعية بينهما.
وما يالحظ على تق�سيمات بري�س تو�سعها
وت�شعبها ،حتى �إنها يف �آخر املطاف ،ت�صل
�إىل �ستة و�ستني نوعا من العالمات ،و�أ�شهرها
التق�سيم الثالثي ،لأنه �أكرث جدوى ونفعا يف جمال
ال�سيميائيات ،و يتمثل يف :الأيقون ،والإ�شارة،
والرمز.
هذا ،وقد بد�أ بري�س ي�سرتد مكانته العلمية
يف جمال ال�سيميوطيقا ب�أمريكا املعا�صرة ،ويف
باقي الدول الغربية �أي�ضا ،وخ�صو�صا يف فرن�سا،
حيث عرف به الأ�ستاذ جريار دولودال (Gérard
 )Delladalleيف كتابه الذي ترجم فيه ن�صو�صا
بري�سية حتت عنوان (كتابات حول العالمة)،
"وكان هذا ما وجه �إليه الأنظار ،فقد ا�ستفاد مولينو
( )Molinoمن مفهومه اخل�صب للعالمة ،وهو ي�ضع
لبناته الأوىل لبناء �سيميولوجيا الأ�شكال الرمزية.
ومن املمكن جدا� ،أن يكون �أ�صحاب مدر�سة باري�س
8
ال�سيميوطيقية قد ا�ستفادوا منه يف هذا الباب".
بيد �أن بنفين�ست ( )Benvenisteقد �صوب �سهام
النقد �إىل بري�س� ،آخذا عليه مبالغته يف حتويل
كل مظاهر الوجود �إىل عالمة ،حتى �إن الإن�سان
�أ�صبح لدى بري�س عالمة ،وذلك يف مقال بعنوان
(�سيميولوجيا اللغة) ،حيث يقول بنفن�ست" :ينطلق
بري�س من مفهوم العالمة لتعريف جميع عنا�صر
العامل� ،سواء �أكانت هذه العنا�صر ح�سية ملمو�سة

يرتبط الل�ساين الدامناركي لوي هلم�سليف
( )Louis Hjelmslevبالكلو�سيماتيكية ،وهي نظرية
لغوية بنيوية ل�سانية .ومن �أهم م�ؤلفاته( :مبادئ
النحو العام) (1928م) ،و(مقدمات نقدية حول
نظرية اللغة) ( .)1943وقد عرف اللغة ب�أنها
�شبكة من الوظائف ال�سيميوطيقية .مبعنى �أن اللغة
تت�أ�س�س �سيميوطيقيا على الثنائية املنهجية التالية:
�شكل امل�ضمون و�شكل التعبري ،و من ثم ،حتقق
هذه الثنائية الوظيفة ال�سيميوطيقية �أو ما ي�سمى
بال�سيميوزي�س ،وتتج�سد واقعيا عندما يرتابط

 - 8حممد ال�سرغيني :حما�ضرات يف ال�سيميولوجيا ،دار الثقافة،
الدار البي�ضاء ،الطبعة الأوىل 1987م� ،ص.58:

 -9نقال عن عواد علي :معرفة الآخر ،مدخل �إىل املناهج النقدية
احلديثة� ،ص.83:
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�أم عنا�صر جمردة ،و�سواء �أكانت عنا�صر مفردة �أم
عنا�صر مت�شابكة ،حتى الإن�سان -يف نظر بري�س-
عالمة ،وكذلك م�شاعره ،و�أفكاره .ومن الالفت
للنظر �أن كل هذه العالمات ،يف نهاية الأمر ،ال
حتيل على �شيء �سوى عالمات �أخرى ،فكيف ميكن
�أن نخرج عن نطاق عامل العالمات املغلق نف�سه؟
نر�سي فيها عالقة تربط بني العالمة ،و�شيء �آخر
9
غري نف�سها".
وبناء على كل هذا ،نقول� :إن �سيميوطيقا
بري�س �صاحلة لتطبيقها يف �إطار املقاربة الن�صية
واخلطابية ،با�ستعارة مفاهيمها ،وا�ستدعاء
�أبعادها التحليلية الثالثة :البعد الرتكيبي ،والبعد
الداليل ،والبعد التداويل .بالإ�ضافة �إىل املفاهيم
الدالئلية الأخرى الثالثة :الأيقون ،والرمز،
والإ�شارة ،لأن كثريا من الإنتاجات الن�صية
والإبداعية حتمل دالالت �أيقونية ب�صرية ،حتتاج
�إىل ت�أويل وتف�سري من خالل ا�ستقراء الدليل
واملو�ضوع وامل�ؤول.
وعليه ،فلقد اهتم بري�س بال�صورة ب�شكل بني،
كما يتجلى ذلك وا�ضحا حينما �أورد مفهوم الأيقون
القائم على املماثلة .يف حني ،كانت ت�صورات دو
�سو�سري حول ال�صورة م�ضمرة وخمت�صرة ،ومل
تت�ضح �شيئا ما �إال حني حديثه عن الأن�ساق غري
اللفظية.

لوي هلم�سليف:
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امل�ستويان ال�شكليان معا .يف حني ،ي�شري م�ضمون
اجلوهر �إىل الفكر ،وم�ضمون التعبري �إىل الأ�صوات
الفونيتيكية� .أما �شكل التعبري ،فيدر�س الأ�صوات
الفونولوجية .لذا ،فلقد ركز هلم�سليف على �شكل
اجلوهر و�شكل التعبري معا لتح�صيل الداللة
املو�ضوعية والإيجابية ،م�ستبعدا كل ما يرتبط
بامل�ضمون ،كما يظهر ذلك جليا يف هذه اخلطاطة:

الن�ص
ال�شكل

ال�شكل امل�ضمون ال�شكل

امل�ضمون

امل�ضمون

ومن هنا ،فال�سيميوطيقا – ح�سب هلم�سليف-
هي مبثابة درا�سة �شكالنية للم�ضمون والتعبري معا،
تتحقق با�ستنطاق ال�شكل �إن تفكيكا و�إن بناء ،و�إن
حتليال و�إن ت�أويال ،عرب م�ساءلة الدوال من �أجل
حتقيق معرفة دقيقة باملعنى �سطحا وعمقا.
 -2املرحلة الفنيـــة �أو الت�شكيليـــة:
ظهرت هذه املرحلة بن�ش�أة مدر�سة البهاو�س
(� )Bauhaussأو مدر�سة الفن الفيمارية ()Weimar
�سنة 1930م ،وكانت هذه املدر�سة تهتم بتحليل
ال�صور الت�شكيلية كما يف لوحات التجريديني
كادين�سكي ( ،)Kadinskyوكلي ( ،)Kleeو�إيتني
( ،)Itenneمثال،
ويف هذه املرحلة بالذات ،اهتم الدار�سون
والنقاد ب�سيميائية العالمات الب�صرية ودالالت
ال�صور املرئية يف الأعمال الت�شكيلية ،بالتوقف عند
�ألوانها ،وخطوطها ،و�أ�شكالها ،وتركيبها ،وت�أليفها،
وبنياتها  ،ودالالتها ،و�أغرا�ضها .وال نن�سى �أن نذكر
�أي�ضا مرا�سالت الفنانني (فان جوغ ،Gogh Van/
وكوكان ،Gauguin /ومانيه ،)Manet/والدرا�سات
النقدية التي ارتبطت ب�صالونات ديدرو و بودلري...
http://journals.uob.edu.bh

503

وي�ؤ�شر هذا كله على وجود درا�سات مبكرة يف
10
�سيميولوجية ال�صورة.
ويف �سنة 1945م ،ت�ساءل �أندري بازان (André
 )Bazinعن خ�صو�صية ال�صورة الفوتوغرافية
وعالقتها بالت�شكيل وال�سينما ،وبال�ضبط يف كتابه
(�أنطولوجيا ال�صورة الفوتوغرافية).
هذا ،وقد اهتم م�ؤرخو الفن ومنظروه بال�صورة
املرئية درا�سة وحتليال وتوثيقا كما هو حال كل
من :لوي ماران ( ،)Louis Marinوهوبري دامي�ش
( ،)Hubert Damischوروالن بارت ( )R.Barthesيف
مرحلته الأوىل.
 -3املرحلـــة الت�صنيفيــــة:
يق�صد باملرحلة الت�صنيفية تلك املرحلة
البنيوية التي كانت تعنى بت�صنيف ال�صور املرئية،
والبحث عن دالالتها وفق ر�ؤية ل�سانية و�سيميائية.
وقد ت�شكلت هذه املرحلة ما بني �سنوات ال�ستني
وال�سبعني من القرن املا�ضي ،مع كل من روالن
بارت( ،)R.barthesوكري�ستيان ميتز (،)C.Metz
و�أمربطو �إيكو ( )U.Ecoوكاروين ( ،)Garroniدون
ن�سيان جهود ال�شكالنيني الرو�س ورومان جاكب�سون
يف درا�سته عن ال�صور البالغية وال�صورة املرئية،
�سيما ال�سينمائية منها.
وعليه ،يعترب روالن بارت خري من ميثل اجتاه
ال�صورة ،لأن البحث ال�سيميولوجي لديه هو درا�سة
الأنظمة الدالة ،فجميع الأن�ساق والوقائع تدل.
فهناك من يدل بوا�سطة اللغة ،وهناك من يدل
بدون اللغة ال�سننية ،بيد �أن لها لغة داللية خا�صة
بها .ومادامت الأن�ساق والوقائع كلها دالة ،فال
عيب من تطبيق املقايي�س الل�سانية على الوقائع غري
اللفظية� .أي� :أنظمة ال�سيميوطيقا غري الل�سانية
لبناء الطرح الداليل .ومن هنا ،فقد انتقد بارت
يف كتابه (عنا�صر ال�سيميولوجيا) الأطروحة
ال�سو�سريية التي تدعو �إىل �إدماج الل�سانيات يف قلب
ال�سيميولوجيا ،مبينا �أن الل�سانيات لي�ست فرعا ولو
10- A.Regarder: Vocabulaire des études sémiotiques
et sémioloqiques, Sous la direction de Driss Ablali et
de Dominique Ducard, PUF, Paris, 2009, p: 128-129.
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كان مميزا ،من علم الدالئل (ال�سيميولوجيا)،
بل ال�سيميولوجيا هي التي ت�شكل فرعا من
11
الل�سانيات.
ومن هنا ،فقد جتاوز روالن بارت ت�صور
الوظيفيني الذين ربطوا بني العالمات واملق�صدية،
و�أكد على وجود �أن�ساق غري لفظية ،حيث التوا�صل
غري �إرادي ،لكن البعد الداليل موجود بدرجة
كبرية .وتعترب اللغة الو�سيلة الوحيدة التي جتعل
هذه الأن�ساق والأ�شياء غري اللفظية دالة ،حيث �إن
كل»املجاالت املعرفية ذات العمق ال�سو�سيولوجي
احلقيقي تفر�ض علينا مواجهة اللغة ،ذلك �أن
الأ�شياء حتمل دالالت.غري �أنه ماكان لها �أن تكون
�أن�ساقا �سيميولوجية �أو �أن�ساقا دالة لوال تدخل
اللغة ،ولوال امتزاجها باللغة .فهي� ،إذ ًا ،تكت�سب
�صفة الن�سق ال�سيميولوجي من اللغة .وهذا ما
دفع بارت �إىل �أن يرى �أنه من ال�صعب جدا ت�صور
�إمكان وجود مدلوالت ن�سق �صور �أو �أ�شياء خارج
اللغة؛ بحيث �إن �إدراك ماتدل عليه مادة ما يعني
اللجوء ،قدريا� ،إىل تقطيع اللغة؛ فال وجود ملعنى
�إال ملا هو م�سمى ،وعامل املدلوالت لي�س �سوى عامل
12
اللغة».
�أما عنا�صر �سيمياء الداللة لدى بارت ،فقد
ح�صرها يف كتابه (عنا�صر ال�سيميولوجيا) يف
الثنائيات البنيوية التالية :ثنائية الدال واملدلول،
وثنائية التعيني والت�ضمني ،وثنائية الل�سان والكالم،
وثنائية املحور اال�ستبدايل واملحور الرتكيبي .وقد
حاول بارت بوا�سطة هذه الثنائيات الل�سانية �أن
يقارب الظواهر ال�سيميولوجية ،ك�أنظمة املو�ضة،
والأ�ساطري ،والطبخ ،والأزياء ،وال�صور ،والإ�شهار،
والن�صو�ص الأدبية ،والعمارة � ،إلخ...
و�أخريا ،ميكن للمقاربة الن�صية واخلطابية يف
بعدها ال�سيميوطيقي �أن ت�ستعني بثنائيات بارت
الل�سانية  ،بغية البحث عن داللة الأن�ساق اللفظية
وغري اللفظية يف الأن�شطة الب�شرية والن�صو�ص
الإبداعية الأدبية والفنية.
 -11عواد علي :نف�سه � ،ص.96:
 - -12حنون مبارك :نف�سه� ،ص.74:
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ومن �أهم كتاباته pول ال�صورة نذكر:
(الر�سالة الفوتوغرافية) (1961م) ،و(بالغة
ال�صورة) (1964م) ،و(عنا�صر ال�سيميولوجيا)
(1964م) ،و(نظام املو�ضة) (1965م) ،و(الغرفة
امل�ضيئة) (1979م).
وعلى العموم ،يعد روالن بارت من ال�سباقني �إىل
درا�سة ال�صورة درا�سة ل�سانية و�سيميولوجية منذ
1964م .وقد ربط ال�صورة بوظيفتها الت�صويرية
والتمثيلية للعامل .مبعنى �أن ال�صورة �أيقون متاثلي
للعامل املحاكى .وبعده مبا�شرة ،انطلقت درا�سات
كري�ستيان ميتز ( )CH.Metzيف درا�سة ال�صورة
انطالقا من �أعمال روالن بارت القائمة على ثنائية
ال�صورة والتماثل الأيقوين ،وقد ن�شر ذلك يف جملة
(التوا�صل) يف عددها اخلام�س ع�شر �سنة 1970م.
و يف احلقيقة� ،إن درا�سات ال�صورة قد انبثقت كلها
من �أعمال فرديناند دو�سو�سري وهلم�سليف وبري�س.
هذا ،وقد اهتم �أمربطو �إيكو ( )U.Ecoبت�صنيف
ال�صور بالرتكيز على الر�سائل التوا�صلية غري
اللفظية� ،إذ فرع الأن�ساق الب�صرية �إىل �أنواع عدة
على النحو التايل:
� -1سيميوطيقا احليوان :ويخ�ص الأمر
بال�سلوكيات املت�صلة بالتوا�صل داخل اجلماعات
غري الإن�سانية� .أي :اجلماعات غري الثقافية.
 -2العالقات ال�شمية :كالعطور مثال.
 -3التوا�صل اللم�سي :كالقبلة وال�صفعة.
� -4سنن الذوق :ويتعلق الأمر مبمار�سة الطبخ.
 -5العالمات امل�صاحبة ملا هو ل�ساين
( :)Paralinguistiqueك�أمناط الأ�صوات يف
ارتباطها مع اجلن�س وال�سن واحلالة ال�صحية...
والعالمات امل�صاحبة للغة كالكيفيات ال�صوتية
(علو ال�صوت ومراقبة العملية النطقية،)...
وال�صوتيات (الأمزجة ال�صوتية :ال�ضحك
والبكاء والتنهدات).
ال�سيميوطيقا الطبية :تبني لنا عالقة الأعرا�ض
باملر�ض.
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حركات الأج�سام والإ�شارات الدالة على القرب:
ويتعلق الأمر باللغات الإ�شارية احلركية
(. )Gestuels
الأنواع ال�سننية املو�سيقية.
اللغات الرمزية �أو امل�شكلنة ( :)Formalisisمثل:
اجلرب والكيمياء و�سنن ال�شفرة (.)Morse
اللغات املكتوبة والأبجديات املجهولة والأنواع
ال�سننية ال�سرية.
اللغات الطبيعية :مثل :اللغة العربية والفرن�سية
والإجنليزية والإ�سبانية...
التوا�صل املرئي :مثل الأن�ساق اخلطية واللبا�س
والإ�شهار.
ن�سق الأ�شياء :مثل املعمار وعامة الأ�شياء.
بنيات احلكي وال�سرد.
الأنواع ال�سننية الثقافية :مثل� :آداب ال�سلوك،
والرتاتب االجتماعي ،والأ�ساطري ،واملعتقدات
الدينية القدمية.
الأنواع ال�سننية والر�سائل اجلمالية :مثل:
علم النف�س ،والإبداع الفني ،والعالقات بني
الأ�شكال الفنية والأ�شكال الطبيعية.
التوا�صل اجلماهريي :مثل :علم النف�س ،وعلم
االجتماع ،والبيداغوجيا ،ومفعول الرواية
البولي�سية ،والأغنية.
13
اخلطابة (.)La rhétorique
 -4املرحلة الن�صـــــية:
متتد هذه املرحلة من �سنوات الثمانني من
القرن الع�شرين حتى �سنوات الألفية الثالثة ،وقد
متثلها جمموعة من الدار�سني الذين انكبوا على
درا�سة الن�صو�ص الب�صرية �سيميائيا (الن�صو�ص
الت�شكيلية ،والن�صو�ص امل�صورة ،والن�صو�ص
الإ�شهارية ،والن�صو�ص الكاليغرافية ،والن�صو�ص
ال�سينار�ستية ،)...مثل :فريناند �سانت مارتان
( ،)Fernand Saint martinوجماعة مو (،)Groupe µ
 - 13حنون مبارك :نف�سه� ،ص.24:
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وغي غوتيي ( )Guy Gauthierيف كتابه (ع�شرون
در�سا حول ال�صورة واملعنى) ،وجاك فونتاين
( )Jacques Fontanilleيف كتابه (�سيميوطيقا املرئي
للعوامل امل�ضيئة)...وهلم جرا

مقارب ــات ال�صــورة املرئية:

عرفت ال�صورة الب�صرية �أو املرئية جمموعة
من املقاربات  ،مثل :املقاربة الل�سانية (فرديناند
دو �سو�سري ،وجورج مونان ،ولوي هلم�سليف،
وبري�س ،وروالن بارت ،وبرنار تو�سان (Bernard
 ،)...)Toussaintواملقاربة الن�صية (�أمربطو
�إيكو ،)...واملقاربة ال�سيميوطيقية (جاك فونتاين،
وكري�ستيان ميتز ،)..واملقاربة البالغية (روالن
بارت ،وجماعة مو ،)...واملقاربة التداولية (روجر
�أودان ، )Roger Odin /واملقاربة النف�سية التحليلية
(بيري لوجوندر ،Pierre Legendre/و�سريج تي�سرون
 ،)/Serge Tesseronواملقاربة الفل�سفية (جورج
ديدي هوبرمان  ،George Didi-Hubermanو ماري
جوزي موندزان ،Marie-José Mondzain( /و فيليم
فلو�سار يف كتابه ( فل�سفة ال�صورة) (1995م)،
واملقاربة الفينومينولوجية (مريلو بونتيM./
 ،)Merleau- Pontyواملقاربة الأنرتوبولوجية
(الفيل�سوف الأملاين بينتار يف كتابه ( �أنرتوبولوجية
ال�صورة) (2005م))...
عالوة على هذا ،فهناك القراءة الفيلمية
لل�صورة مع كري�ستيان ميتز ( ،)C.Metzوالقراءة
ال�سيميائية للق�صة امل�صورة مع بيري فريزنولد
دورويل ( ،)Pierre fresmanlt-Deruelleوالقراءة
ال�سيميائية للإ�شهار مع روالن بارت ،وجورج
بنينو ( ،)G.peninouودوران (،)J.Durand
والقراءة ال�سيميوطيقية لفن الت�شكيل مع دام�ش
( ،)H.Damischوالقراءة ال�سيميوطيقية لل�صورة
الفوتوغرافية مع روالن بارت ،والقراءة ال�سيميائية
للفيلم البيداغوجي وو�سائط الإعالم مع جونفييف
جاكينو ( ،)Geneviève Jacquinotوالقراءة
ال�سيميوطيقية للتلفزة مع فران�سوا جو�ست
(... )François jost
وقد ا�ستفادت �سيميولوجية ال�صورة من
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تخ�ص�صات عدة ،مثل :الإعالم ،وعلم التوا�صل،
والأنرتوبولوجيا ،وعلم االجتماع ،وعلم النف�س،
وعلوم اللغة ،وعلم اجلمال ،وتاريخ الفن ،وقد
انفتحت  -اليوم – ب�شكل كبري على ال�صورة
الرقمية واحلا�سوبية.

�أ�صناف ال�ص ــور املرئية :

ميكن احلديث عن �أنواع عدة من ال�صور
الب�صرية ،منها :ال�صورة اجل�سدية ،وال�صورة
الفيلمية ،وال�صورة الت�شكيلية ،والق�صة امل�صورة،
وال�صورة الفوتوغرافية ،وال�صورة التلفزية،
وال�صورة الرقمية ،وال�صورة الأيقونية ،وال�صورة
الإ�شهارية ،وال�صورة الإعالنية �أو التوجيهية �أو
التح�سي�سية ،و�صورة ال�شعار (اللوغو،)Logo/
وال�صورة امل�سرحية ،وال�صورة الديداكتيكية،
وال�صورة الكاريكاتورية ،وال�صورة الف�ضائية،
وال�صورة اخلطية ( ،)Graphiqueوال�صورة
ال�شم�سية ،وال�صورة املنحوتة ،وال�صورة
املعمارية ...ولكل �صورة من هذه ال�صور بنياتها
ومكوناتها النوعية والداللية والرتكيبية والوظيفية
داخل �سياق تداويل ما.

كيف نقارب ال�صورة املرئية �سميوطيقيا؟

عندما نتعامل مع ال�صور املرئية �أو الب�صرية
�سيميوطيقيا ،فالبد من مراعاة عنا�صر منهجية
هي :البنية ،والت�صنيف ،والرتكيب ،والداللة،
والوظيفة ،والقراءة ال�سياقية .ويعني هذا �أن البنية
ت�ستلزم درا�سة ال�صورة املرئية بتفكيك مكوناتها
البنيوية وتركيبها ،ك�أن نتوقف عند �ألوانها،
و�أ�شكالها ،وتركيبها ،وت�أليفها ،وعنا�صرها ،خا�صة
�إذا كانت ال�صورة املرئية عبارة عن لوحة ت�شكيلية
�أو �صورة فوتوغرافية �أو �صورة �إ�شهارية...
وبعد ذلك ،ننتقل �إىل م�ستوى الت�صنيف،
فنميز بني ال�صور املتنوعة واملختلفة  ،ك�أن منيز
بني ال�صورة اللغوية وال�صورة الب�صرية ،وال�صورة
احلية وال�صورة الثابتة ،وال�صورة امللونة وغري
امللونة ،وال�صورة املبا�شرة وال�صورة املوحية �إلخ...
وعليه ،فعملية الت�صنيف مهمة يف التحليل
http://journals.uob.edu.bh

البنيوي للتمييز بني املختلف واملت�شابه� .إذ تنتج
الداللة ،ويت�ضح املعنى ،عرب االختالف والت�ضاد.
�أما على م�ستوى الرتكيب ،فالبد من ا�ستح�ضار
العالقات اال�ستبدالية القائمة على ا�ستبدال الدوال
احل�سية ترادفا واختالفا ،والت�شديد على العالقات
الرتكيبية التي تنتج على م�ستوى الت�أليف �أو حمور
املجاورة والرتكيب.
�أما فيما يخ�ص الداللة ،فالبد من الإ�شارة
�إىل جمموعة من الدالالت  ،مثل :داللة املماثلة،
وداللة املطابقة ،وداللة الت�ضمن ،وداللة االنعكا�س،
والداللة ال�سيميائية ،والداللة الرمزية ،والداللة
التمثيلية ،وغريها من الدالالت الأخرى...
عالوة على ذلك ،لل�صورة املرئية جمموعة
من الوظائف ح�سب موقعها ال�سياقي ،فهناك
الوظيفة الت�صويرية ،والوظيفة التمثيلية ،والوظيفة
الإحالية ،والوظيفة الأيقونية ،والوظيفة املرجعية،
والوظيفة التخييلية ،والوظيفة التوثيقية ،والوظيفة
التف�سريية ،والوظيفة الت�أويلية ،والوظيفة الت�أثريية،
والوظيفة الإيديولوجية ،والوظيفة الإ�شهارية،
والوظيفة التزيينية ،والوظيفة التقبيحية،
والوظيفة ال�سحرية ،والوظيفة الوجودية ،والوظيفة
الهوياتية ،والوظيفة الإعالنية ،والوظيفة النف�سية،
والوظيفة االجتماعية ،والوظيفة اجلن�سية،
والوظيفة التوجيهية ،والوظيفية الرتبوية،
والوظيفة الديداكتيكية ،والوظيفة التقريرية،
والوظيفة الت�ضمينية� ،إلخ...
وال ميكن فهم ال�صورة وتف�سري معطياتها
وت�أويلها �إال �إذا وردت يف �سياق تداويل �أو ن�صي �أو
ذهني معني .مبعنى �أنه ال ميكن تفكيك ال�صورة
وتركيبها �إال يف �سياق ب�صري �أو ن�صي .وقد يكون
هذا ال�سياق ذهنيا� ،أو ن�صيا� ،أو تداوليا .ومن جهة
�أخرى ،ميكن �أن يكون ال�سياق داخليا �أو خارجيا،
كما ميكن �أن تكون القراءة ال�سياقية �أفقية �أو
عمودية �أو حمورية.
وبناء على ما �سبق ،ت�ستوجب درا�سة ال�صورة
الرتكيز على العالمات الب�صرية الت�شكيلية،
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والعالمات الأيقونية ،والعالمات الل�سانية ،مع
اال�ستعانة بثنائية التعيني والت�ضمني ،وثنائية
اال�ستبدال والت�أليف ،وثنائية الدال واملدلول،
وثنائية التزامن والتعاقب ،والبحث يف معمار
ال�صورة (اال�ستهالل ،والعر�ض ،واخلرجة)،
ور�صد وظائف هذه ال�صورة (الوظيفة اجلمالية،
والوظيفة التوجيهية ،والوظيفة التمثيلية،
والوظيفة الداللية ،والوظيفة الإعالمية ،والوظيفة
الإخبارية ،والوظيفة الإيديولوجية ،والوظيفة
الت�أثريية ،والوظيفة االقت�صادية ،والوظيفة
الرتبوية التعليمية ،والوظيفة ال�سيا�سية…)
هذا ،وت�ستعمل ال�صورة املرئية جمموعة من
الآليات البالغية والب�صرية بغية الت�أثري والإمتاع
والإقناع  ،ومتويه املتلقي ،مثل :التكرار ،والت�شبيه،
والكناية ،واملجاز املر�سل ،واال�ستبدال ،والتقابل،
والت�ضاد ،واجلنا�س ،واال�ستعارة ،واملبالغة،
واملفارقة ،وال�سخرية ،واحلذف ،والإ�ضمار،
والإيجاز ،والتوكيد ،وااللتفات ،والتورية ،والتعليق،
والتكتم ،والقلب ،والتماثل ،والت�شكيل الب�صري…
وعلى العموم ،ي�ستوجب حتليل ال�صورة �سيميائيا
�أن ن�صف ال�صورة على م�ستوى الإطار واملنظور
والعتبات ،ومقاربتها �إيكونولوجيا (،)Iconologie
ودرا�سة مكوناتها البنيوية حتليال وت�أويال ،والرتكيز
على العالمات الت�شكيلية الب�صرية ،وا�ستقراء
العالمات اللغوية ،وا�ستكناه العالمات الأيقونية،
مع البحث يف املقا�صد املبا�شرة وغري املبا�شرة،
وت�شغيل �آليات الت�أويل(ا�ستدعاء امل�ؤول الدينامي)،
بتتبع عمليات ال�سيميوزي�س (التدالل) ،واالنتقال
من التعيني �إىل الت�ضمني ،مع االنتقال �أي�ضا من
القيم الأك�سيولوجية املجردة املحايدة �إىل القيم
الإيديولوجية باملفهوم ال�سيميائي.
وهكذا ،ت�ستوجب املقاربة ال�سيميوطيقية
لل�صورة االنطالق من م�ستويات معينة ،مثل:
امل�ستوى الل�ساين الذي يتمثل يف درا�سة جمموعة
من البنيات :البنية ال�صوتية والإيقاعية ،والبنية
ال�صرفية والرتكيبية ،والبنية البالغية .وبعد ذلك،
االنتقال �إىل امل�ستوى ال�سيميائي الذي يتمثل يف
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درا�سة العالمات الب�صرية والأيقونية بنية وداللة،
واالنتهاء بامل�ستوى التداويل الذي يهتم بدرا�سة
املقا�صد املبا�شرة وغري املبا�شرة لر�سائل ال�صورة.
تركيب وا�ستنتاج:
وخال�صة القول ،تعرف ال�سيميوطيقا ب�أنها
درا�سة العالمات � ،سواء �أكانت لغوية �أم ب�صرية.
و�إذا كانت الل�سانيات قد ركزت كثريا على الدوال
اللغوية ،ف�إن ال�سيميوطيقا اهتمت كثريا بالدوال
الب�صرية والعالمات غري الل�سانية .ومن ثم ،يعد
مبحث ال�صورة من �أهم املباحث التي تناولها
ال�سيميوطيقا� ،إىل �أن �أ�صبح احلديث – اليوم-
جاريا عن �سيميوطيقا ب�صرية �أو مرئية ،تعنى
بدرا�سة ال�صورة احل�سية يف خمتلف مكوناتها
البنيوية والداللية والتداولية.
وي�ضاف �إىل هذا� ،أن �سيميوطيقا ال�صورة قد
انت�شرت كثريا يف الثقافة الغربية ما بني �سنوات
ال�ستني وال�سبعني من القرن الع�شرين .و�أ�صبحت
ال�صورة تخ�ص�صا م�ستقال مرتبطا بال�صحافة،
والت�سويق ،والإ�شهار ،وال�سينما ،والتلفزة،
وامل�سرح ،والرتبية ،والت�شكيل ،والت�صوير ...ومن
جهة �أخرى� ،صارت مقاربة ال�صورة مقاربة علمية
ممنهجة ،متتح �آلياتها وم�صطلحاتها و�أدواتها
الإجرائية والتطبيقية من ال�سميويطيقا والبالغة
والل�سانيات...
وعليه ،فقد عرفت �سيميوطيقا ال�صورة �أربع
مراحل �أ�سا�سية هي :مرحلة الت�أ�سي�س مع فرديناند
دو �سو�سري وبري�س ولوي هلم�سليف ،ومرحلة الفن
والت�شكيل مع مدر�سة الفن الفيمارية ،واملرحلة
الت�صنيفية مع روالن بارت و�أمربطو �إيكو  -مثال،
واملرحلة الن�صية التي ركزت على الن�صو�ص
الب�صرية ،مثل :الق�ص�ص امل�صورة ،والكتابة
ال�سينار�ستية ،والكتابة الفيلمية� ...إلخ مع جمموعة
من الدار�سني ال�سيميائيني.
والميكن حتليل ال�صورة تفكيكا وتركيبا �إال
مبراعاة جمموعة من العنا�صر املت�ضافرة ،مثل:
البنية ،والت�صنيف ،والرتكيب ،والداللة ،والوظيفة،
والقراءة ال�سياقية.
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