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    ::::لكمة البد مهنالكمة البد مهنالكمة البد مهنالكمة البد مهنا----
يلني ملعاجلة موضوعه ثري من القضاU أمام  سه يف  باحث  سبقد جيد ا ك نف إما أن يأخذ : ل

تاب، وجمf، ومقال، وإما أن يقف يف  يه األيدي يف لك  ـي اlي تقع  كpجلاهز ا عل ملنهت
يح y إلقاء نظرة شامf الطرف اآلخر فال بحوث إال املعرفة العامة اليت  تت يأخذ من ت~ ا ل

ها ا+ارسون يف هذا احلقل أو ذاك هود اليت أ نفقعىل ا مث يديل بدلوه ف� أ�روه من أفاكر . جل
يس y من .. وما طرحوه من قضاU، وما عرضوه من حلول يل األول  س~ ا لواlي  سب لي

يف، هد إال امجلع وا لتصنا ـى إىل يشء من الرأي أخرياجل غري أنه الرأي اlي . نهت ورمبا ا
يس رأيه . تشلك يف إطار معرفة غريية تلقاها مما مجع ورتب لوأن الرأي اlي خيرج به 

ـي إلهيا لك من س~ يل اخلالصات اجلاهزة اليت  ينهتأصا�، وإمنا هو من  أما . مهنجه قب
يدا ع ي£ املغامرة اليت تطوح به  ثاين  بعا س بل يأ،وجتعل سريه رضp من ف بد ا هن الطريق ا ململع

تح يف لك خطوة خيطوها بحث . لفا يه لن يكون دامئا عني احلق اlي  يغري أن ما يصل إ ل
بل يف املوضوع، وقد يكون  يل من  يل يضاف إىل ما  قنه، بل قد يكون رضp من ا ق تضل لع

بحث أن يصل إ نعطف p+رس إىل وات جديدة ما اكن  للتحا جديدا  ي لهيا لوال املغامرة، ف
نارص املوضوع ها  لعواإلصغاء إىل نداءات اlات يف   .حتسس

تب ورش من مقاالت  با ف�  يه ا+ارس،  بل  ثريه موضوع الصورة حني  نذ³ ما  ك م عل نقي يق
تجدة، والطرح  ناويهنا إغراء املهنج اجلديد، والرؤية ا سـوحبوث، حتمل يف  ملع

نفيس،و¼ج«عي، واألنرثبولو¹، وا تصادي، وغريهلا قيايس، و¼ وكأن الظاهرة  …لسـ
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نا القول  يf بأن  ية  تعطياجلديدة قد متت حمارصهتا من لك جانب، وأن هذه املداخل املعر كف ف
ورمبا اكن من اÄدي قراءة قوامئ املصادر واملراجع اليت تذيل لك . الفصل يف املوضوع

بدأ من  تجد فهيا الرأي اlي  يحبث،  هار وعلوم لينهتـي إىل" أرسطو"ف ش آخر pحث يف اإل
يه . ¼تصال سان حلظة من اللحظات،وأهنا يف  ينوكأن الصورة مل تغب عن حارض اإل عن

يات ال  تلون يف و تلفة، و ئات  شلك يف  نفك من ا ته، ال  سه و ضعوأحا ت خم ي ت ت لغ هي ل س
ية هنا  .مت

ست pملوضوع اجلديد، وال الظاهرة الطارئة ـي  يإذا  لف ناس، حىت يضج  ه ياة ا ليف  ها أهل لح
ياز p رشق واملغرب، وجيعلون عرصمه عرص الصورة متا ئا يف الصورة قد تغري .. مل شيأم أن 
تابة هده يف لك قول و هلع اlي  كفأحدث فهيم هذا ا ش ئا لو قدر !. نل يوم هتدد فهيم  Òإهنا ا ش يل

يهتم هناية ال رجعة فهيا سا تفاء النهتت إ ¼ yن هلع يف لك !.. نخ بعث ا لنعم ذ³ هو  م
توارى.. اساتا+ر ها.. يرتاجع.. ييشء ما  لقتفي وراء سطوع الصورة وتأ  !. خي

ناس رشقا وغرp؟ أم أهنا ختص  ثريه الصورة عامة ا شمل الهتديد واخلوف اlي  لهل  ت ي
ساحر، أو  سحر عىل ا نقلب ا ثلام  بت علهيم  ناس هلم هبا ويق الصf، فا لطائفة من ا ل ي نقل ث مل

بد اآلبق اlي يدفع لعثلام يفعل ا نهم ث£ أو أشد  رش  يده  م رش  م ب نا العامل إىل .سـ قسم؟ فإذا 
بال املادة و¼سزتادة مهنا: شطرين يس y من األمر يشء إال ا سـهت~  تقشطر  سـل ومه . م

ناس ية من ا لالغا تعملوهنا . لب هم ومرامهيم،  سخرون الصورة من أجل أهدا تج  سـوشطر  ي ين ف م
هوات،حتفزي تح أبواب ا شسالحا إل�رة الغرائز، و يf لف  fهارا، ومه ق يفا، دعاية وإ قلا و شي تك

 .ترتبع عىل عرش املال واألعامل
سمه إىل  ية، وإمنا  ية وأيديولو يا سم العامل إىل أقطاب  نا يف عامل الصورة، ال  نقإ سـ سـ نق جن

تج: قطبني نسـهت~ و تعزيز الرؤى .. مم يات من وراء ذ³  ياسات واأليديولو لمث تأيت ا جسـ ل
ها ا توات اليت  ملوا ينهتج تزناف الطاقات، وتلويث الفضاءات،وخلق أفواه دامئة ل سـتج يف ا ن

تاج تصاعد وترية اإل تصاعد  ناجلوع لالسـهتالك اlي  ب فاlي اكن يرى العامل قامئا عىل أفاكر . ي
توجه،  با أحادي ا ية، مث  يا يات وتوات  ية، مث عىل أيديولو ية،أو قو لورؤى د قط سـ سـ جي م ن

نة، وال يرى من وراء ذ³ هو لهميعاملي ا تاج،  بضة سامرسة املال واإل رشية يف  ف وقوع ا نق لب
يوم يف قلوب هذه الطائفة  هلع اlي حتدثه الصورة ا نه أن يعرف مقدار ا لراء ال  ل ميك ٍ
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بل إخراا لالسـهتالك العام يق فهيا  تد سارع إىل جحب الصور وا قlpات، واليت  ق ل غري . ت
ها، و يفضحأهنا تعمل أهنا ترتد علهيا محمf مبا  ìيقهتا أمام الرأي العام  .حقيفيش 

ية تا لإهنا الرؤية اليت حناول إخراا يف هذه املقا� من خالل احملطات ا  :ل
ياد: الصورة-1 يل وا حلا  .لمتث
بري: الصورة-2  .لتعالرسا� وا
يف: الصورة-3 تدجني وا يا  .لتكل
مترد: الصورة-4 تجاوز وا لا  .ل

تابة ôرخي جديد للص توايل الزمين كإهنا اخلطوات اليت حتاول  لورة، ال يغرتف مادته من ا
تاج  ند وظائف الصورة وحتوالهتا من خالل اإل توقف أساسا  تطور، وإمنا  نومراحل ا ع ي ل

تأثري واألثر تلقي، وا لوا  . ل
ياد: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----1111 يل وا يادا يل وا يادا يل وا يادا يل وا حلا حلث حلث حلث     : : : : للللمتمتمتمتث
رش    سابع  متر كذ³ إىل هناية القرن ا ع ثلام قام الفن يف خطواته األوىل عىل احملااكة وا ل سـ

يال ت ها  يل موضو مترت الصورة املرسومة يف  شعوب األخرى ، ا ثقربا +ى الغرب وا ث ل متي عمت سـ

تطابق يه أمسى املراتب اليت يطمح إلهيا  هارة، واكنت فكرة ا تطاعة وا نا حد ¼ لأ سـ ملي م
هوم  يل"مفالرسام، فاكنت الصورة بذ³ تأخذ  اlي ال يدعي أبدا أنه " image" "لمتثا

يل y عرب الصورةيطابق موضوعه مطابقة سعى إىل نقل  ية، وإمنا  ث  ي هدف . متلك لوكأن ا
تعداه  سب، وال  يل املوضوع و ند حد  ـي  ياألول واألخري من إخراج الصورة إمنا  ح ث ع متي نهت

يس y من طموح إال ذ³ العرض األمني احملايد  . لأبدا، بل 
نطلق يف الفن، وأرست y القاعدة    ية اليت مل لقد عززت فكرة احملااكة هذا ا نظرية وامجلا لا ل

ية رس ية، وا ية،وا ية،والصورة ا نون،فاكنت الصورة ا ند إلهيا يف اكفة ا حا لف ملت تلف ن للفظ .. لنحس
تقريب يل وا ها إىل ا لها تدور يف ف~ احملااكة اليت ترجع موضو لمتث ع يار جودهتا ال . لك معو

يقا pملوضوع اlي تعرضه لصنفك  ش. ي ية يف  نومل تكن الصورة الفوتوغرا أهتا بدعا من ذ³ ف
توجه العام ية . لا بدا يا ا نولو يد احملااكة، حىت وإن اضطرهتم ا ها يف تأ ئفقد اجهتد أ ل جك تك لهل

توحة عىل ضوء  ساعات أمام العدسة ا بار املوضوع عىل الوقوف  ملفللمصورة إىل إ لج
ساطع شمس ا لا ساعات، يف . ل تصوير أمام الرسام  سات ا يد ألذهان  ئة اليت  لويه ا ل جل تع لهي
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 . ضعيات خاصة، وفق زاوية نظر حمددةو
سعى إىل    ت لقد اكنت نظرية احملااكة صادقة يف إدعاءاهتا، فمل تزمع يف يوم من األUم أهنا 

يني، وإمنا  سا تجعل ا+ال هو عني املدلول يف لغة ا ية للموضوع، وأهنا  ناملطابقة ا لل سـ للك
يل اlي يرتاجع درجات عن موضوعه ية معفإذا ز. لمتثركزت عىل ا فنا أن الصورة الفوتوغرا

ياد  تقوم يه األخرى عىل احملااكة p حليكون ا+ال فهيا عني املدلول، وتفوز يف هناية املطاف ل
ثين  نا  نا نفعل ذ³ أل ساين اخلاص يف لك رمس وفن،فإ يه من اإل تجرد  تام اlي  تا نسـف ن ن ن ت ل

شأهتا ياقات اليت تصاحب  نمهنا مجf ا ياقات اليت تقد.. لسـ نا املوضوع وهو لسـت~ ا لم 
ئة اليت  يزتين به، وا بس اlي  يه، وا هر  تار اÄال اlي  يتعد للصورة  سـ يخ هسـ لي ملل ف سـيظ ف

تجره ته، أو  ته، أو يف pحة  سا، أو واقفا، أمام  ميطل هبا عىل العدسة، جا بي ب ل .. مكتسـ
يعة املعىن اlي جيب علهيا إخراجه فهيا  .طبوكأن املوضوع مييل عىل الصورة 

ها فقط؟ لقد اكن يف فن الرمس جتاذب بني  هل يكو   بة موضو يد ر يادها يف  عن  غح جتسـ
نان يعه ا لفما يريده املوضوع، وما  ية لآل� . يسـتط نا نعرف القدرة ا نأما يف الصورة فإ لتقن

" روالن pرت"³l قال . ونظمن فهيا ا+قة، ونعرف ما يريده املوضوع lاته يف الصورة
"Roland Barthes "لقد أردت أن أعرف ما يه يف ذاهتا، وأي « :عن الصورة

سـ�ت ومعرفة اليشء يف ذاته جتريد y من وظائفه ) [1](» متزيها عن مجموع الرسومات لا
تولو ته األ نبال وصوال إىل  يقحق ثلام يقولونق مية  تعلق . ج يطرح سؤال آخر  يساعهتا  سـ

يف pها أكرث؟ . لتصن نا وضع الصورة  توجب  نفهمأي يف أي خانة  ي لي  عل
نان   بة ا يد ر يط  تاج إىل و شاط فين  لف إن الرمس  غ سـ سـ حي تعريف اlي قدمه . لتجن لوهو ا
يزت" تو نجريوم  بارها حني حتدث عن املادة " لسـ pيطا" عت "  يقع بني" Médium" "سـو

بة غالر بو إلهيا العمل الفين، " . الفعل"و" ّ ئة اليت  بة حتدد املرايم، وبني ا ّذ³ أن الر يصّ ي ت لهغ ّ ّ ّ
يا يف املادة ها تدر يٌق  ّوالفعل إجناز و ل جيحتق ئا من ذ³ ) [2].(ٌ شييد أن الصورة ال تقدم  ب

نه  تحدث  عالرتيب اlي  ي يزت"ت نتو تدخل يف إصالح " عامل"واملصور فهيا " لسـ يفقط، قد 
بات الصورة با  تطلشأن املوضوع،  ملي ته: مسـتج . لمن ضوء، وبعد،وزاوية، وفق خواص آ

ته من جانب وموض ي( يقابل لو ئة الرسام يف معم£،  بعده عن  ئة  حوت~  ح ي ت هي وعه من ه
شاهد ها  للمجانب آخر،فريكز أساسا عىل املعاين اليت جيب عىل ألوانه أن  إنه خيزتل . حتمل
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تغاىض عهنا أبدا  يات اليت ال  ية ا باه، مث يقوم  شد ¼ هم اlي  تموضوعه إىل ا تعم ن خللفي ت بمل
تصوير نقل لك يشء عن . لآ� ا تار من موضوعه، فإن اآل�  تفإذا اكن الرسام خيزتل و خي

نا كام تراه يف واقع احلالموضو ميها نقال أ يايت اجلاري حلظة . ع تطع من ا+فق ا حلألهنا إمنا  تق
يار توايل األحداث وجمرUهتا ئة واحدة، وخترا من  بت فهيا حركة يف  تواحدة  هي نا . تث نإ

شاهد يف واقع األمر  شاهد الصورة إمنا  نحني  نا"ن ئة، " مز سدا يف  يمت إيقافه يف حلظة  هجم
بعدسـميكن ا ها  يسا فن  . خت

تجه الصورة إىل ماال هناية، مل حيدث « :هبذا احلرج حني قال" pرت" لقد شعر    تنإن ما 
تحرك احلدث إىل : إال مرة واحدة يا اlي ال ميكن إعادته وجودU، وفهيا ال  ياك يد  يإهنا  يكتع نم

توازيني) [3](» .يشء آخر هد وجود عاملني  نا إزاء الصورة  موكأ نش عامل األحداث يف : ن
ند  تة اليت توقف احلدث  ثا عتوالهيا وتواترها وجرUهنا يف الزمان واملاكن، وعامل الصور ا ب ل

نة يا، حىت وإن وجامع الصور يو, بعدد من اللحظات اليت ال رابط. معينقطة  يهنا دال ل  ب
بري خاص، ومحل . اكنت مرمقة ومؤرخة تعألن للك صورة زمهنا اخلاص اlي انطوى عىل 

يق لعني اآل� يت ا+ تفظ هبا لوال ذ³ ا سحة عابرة ما اكن للعني أن  بوته  قيف  ثب حت م إهنا . لتث
يه، سواحن ذات اللحظ اخلاطف اlي ال ميكن إرجاؤه وال العودة إ لتعامل مع ا ل  كربيق ت

 .خاص يف نظرة خاطفة
نة    نارص، أ سكه من  نة ف�  تقد أهنا أ ي(  ياد إذا ومه يضاف إىل الصورة  ي فا ع مت ي نع محل م ح

ئات رشية فرصة متيل الصورة . هيف� تعرضه من ألوان و ي( تعطي للعني ا لبغري أهنا  ح
تح عىل بريي  شف عن بعد  سجونة يف الورق،  يق يف اللحظة ا تد نفوا يق تع تك مل  القراءة ل

يال حمايدا، طرفا يف  يل حادث  تقطت  بح به الصورة اليت ا تأويل، و سجوا سج ل تص تل لت
يات اليت  تأثريية لك ا تجاوز يف قدرهتا ا يس واملعاين، قد  ية عامرة pألحا نمعاد� دال ل ت لل س

تصوير األوىل ية ا بت  لصا معل  .ح
بري: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----2  بريالرسا� وا بريالرسا� وا بريالرسا� وا     ::::للللتعتعتعتعالرسا� وا

نا لكام عد2 إىل الصورة، وجت   ها عىل ن إ تعرف من خال لاوز2 فهيا اإلطال� العامة اليت  ن
تل من الصورة فضاء  مين اlي  نرص ا بحث فهيا عن ا يال  ها،واقرتنا  حيموضو لع ن قل ملهب ل ع
نا أن  بني  يث سد الفراغ، تأ همة ا تقوم  نارص األخرى اليت ترتاجع  تصدر به ا لوجحام،  ت Ò ل ل لع ثي مب
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نظور اlي تعرضه الصورة، والزاوية اليت تصويرية من ملا ية ا ل حتددها الرؤية، ترفع ا لعمل
بيث إىل جمال الرؤية احملمp f+ال� تقاط ا لعجمال ¼ تلقي الصورة أن . ل تحمت عىل  مومن مث  ي

ها تني  ليفرق بني و ية : ضعي ها،وو شري فهيا الصورة إىل موضو يني اليت  ية ا ضعو ت تع عضع ل
تجابة للقراءة  نارصها ا تحرك فهيا  سـاإلحياء اليت  ع تأويلت يني؟ . لوا ـي ا تعوأخريا أين  لي نهت

بدأ اإلحياء؟  يوأين 
يني" لقد اكن    تضمني"و" لتعا متدها ) اإلحياء" (لا يف " pرت"عمن املصطلحات اليت ا

ميي حملاورة الصورة تني «: هازه املفا بني وو تضمني  يني وا ظيفآخذا مصطلحي ا كقط ل لتع
سالف،فإذا اكنت  U ية يا ملتني يف  ئ مي يةظيفالو"سـ6م تطرح سؤال ماذا تقول " لتعيينية ا

ية،فإن  يب عهنا القراءة الو صفالصورة؟ واليت  ية"سـتج يفة ا ينالو ية" (لتضمظ ) ئأو اإلحيا
يف قالت سـتطرح يا،وهو  يا وتأو كسؤ¼ إجرا يل ته/ئ ) [4](» تقوy؟/لتقول الصورة ما قا

نون نون األخرى جتارب . لفوهام ما يطرح عادة عىل لك فن من ا تلقي  للفغري أن يف ôرخي ا ل
تاا ما  ها املقارpت، فاكن من  تلفت من خال نظرUت،وا ها الرؤى وا نترامكت من خال لل خ ل

يه لك حني  نقدي عرب مراح£ وأعرصه، تصب  فيعرفه الفكر ا ند إىل ل تستجتارب أخرى 
تامخة للفن، واليت تغين حقوy لك حني ية ا سا ملتوحات املعارف اإل ن ن بيد أن تلقي الصورة . ف

تلقي  ييك للصور قد ال جيد ا ياك سارع ا تجارب، ويف مغرة ا يض من ا ململ حيظ هبا ا ن مل ت لل لف
شعر إزاءها  تضمني، وأن الصور حني تغمره  يني إىل ا تقال من ا يفرصة ¼ ل تع شعر به لن يمبا 

ها ياة  نافذ ا يه  سد  يه املوج  لكالغريق اlي يطغى  حلم عل ي  .فعل
سذاجة حني يقرتح" pرت" قد جند يف قول    ية لقراءة « :لرضب من ا lهبأن القاعدة ا

بقة تأيت إما من  بقة،وهذه األحاكم ا ها دون أحاكم  ها و سـالصورة يه أن  سـ تق ملتق م سـ بلن نبل
ية تار ية،أو ا نا ا+ يا خيمر ل ي ت متد عىل قانون نجع ية،اليت  ية،أو امجلا ية،أو اإليديولو ثقا تع،أو ا ل جل ف

يات واألمرUت  ،إال أنه ال بد من ..)أنظر وال انظر،افعل وال تفعل،قل وال تقل(ملهنا
تأويل ية ا تأويالت،أو  نا قراءة الصورة،وهو تعدد ا بدأ اlي تطرحه  p ل¼عرتاف مجع ل ي » علمل

نع ) [5]( ية اليت  ثقا ش=ته ا نا من  تداء جتريد الواحد  سـىن ا تصيف  ل م ب فت م Òفك َ ُ ي
تلقي  به من ا يف  ياد،  نا قد أنكر2 عىل الصورة ا يف أحاكمه؟ فإذا  ملمعرته،و نطل ف حل يكك تك Òف ُ

متي أصال إىل  تفاعل يناlي  تلقي يه أصال ذ³ ا هات؟ فاحلاسة القارئة يف ا لة من ا مل جل
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نافرها، أما إذا  ها أو  ها، يف جتا تال ها أو ا يات يف توا تاملعريف احلاصل بني املر سجع ف خ نفق
يه علهيا قانون افعل وال تفعل يب إىل ما  تقلت إىل دائرة الفعل فإهنا ح«  ميلا تج .. ستسـن

سلوك وفق الرؤ لاlي يرصف ا Ò سجf للعامل واألحداثُ  .ملى ا
يه    تأويالت، أو ما  تعدد ا سم كام أن الغريب يف اقرتاح pرت، هو وجود هذا اإلقرار  ل يب
تأويل"ب لية ا يك مؤرشا، وال أيقو2، " مجع يك رمزا، وال تعرض  علألن الصورة ال تقرتح  عل

برص مهنا إىل  يك حلظة خاطفة من حدث، يه أقرب إىل ملح ا لوإمنا تعرض  ثابت عل لالرمز ا
شلكه ولونه وحضوره شاخص  با شاهد خطفا من احلركة ارسمت عىل .. ل نا يف الصورة  تإ ن ن

نج أو اسرتخاء، من غضب  ئة قد نقرأ فهيا ما اكن يف احلدث من  سجلت  شـالورق،  ي تف ه
نة أو قلق يس اليت تركت بصمهتا العجىل عىل … نيأو رضا،من طمأ ئت من األحا سوما  ش

يات سامت والو ضعا نصت يف ف. لق ئا، غري أهنا ا تقد يكون املصور أراد لصورته أن تقول  قش ي
يضه، وعرضت ما اكن حياول إخفاءه أصال  .نقحلظهتا 

تابع             يف طرحه ذاك، ويقرتح هو اآلخر طريقة يف " pرت" "عبد احلق بلعابد"ي 
تعامل مع الصورة قائال  « :لا

سرتشد بفطرته - بل لك يشء أن  ييه   .قعل
نا¼ع - سن معمل  ـي أ ية، تلقا ه«د عىل ا ح ف ئ  .هل
يه - شاعر اليت نقهتا إ يه،ومقدار ا ته  لمعرفة الوقع اlي أحد مل  .فث
نا من  - شفه  يداهتا، وما  هم  تلقي الصورة،يه حلظات 6مة  لاللحظات األوىل  تك سـل تعق لف

ية لقراءهتا، أو ) [6](» .معاين تلزمات اإلجرا تجرد اللكي أمام الصورة من ا ئوكأن ا سـ ملل
تظار صدور الو, مهنا ثل . نعىل األقل ال مغري أن ¼ع«د عىل مصطلحات غامضة، 

هم يريد أ" ¼سرتشاد pلفطرة" تح اÄال أمام لك  ية اليت  فهو رضب من ا تف ن يعطي لتعم
يه ية"كام أن . تلالسرتشاد معىن يوافقه ويوا تلقا ئا نقدية، وال من " ل لست من املفاهمي ا لي

ئا سوى الوقوف  ها ا+ارس، ألهنا ال تعين  سرتحي إ ية اليت ميكن أن  تصورات ا يا ل شسف ي لفلل
تظار اlي قد يطول أو يقرص آلت قد ال يأيت أبدا ية أمام الصورة، مث ¼ نيف  مث أن . بلهن

ية جن تلقا ئعل من ا سن معمل"ل ية، ألنه مل " حأ ياقة  تجرأ وتعدى حدود لك  نا بذ³  علمفإ ل ن ن ن
يا يؤسس معرفة بل دورا  ية من  تلقا مييعرف  ئ تعللل  .ق



ياد   بري-حلا يف-لتع وا مترد-لتكي وا ية لقراءة الصو - ل وا  حبيب مونيس/د.أ                              معلحنو طريقة 

سادس  تقى ا+ويل ا لا نص األديب " ملل ياء و ا لا 504 "لسـمي

هم    تلقي الصورة، يه حلظات 6مة  باحث حني يقرر أن اللحظات األوىل  لف إن ا ل ل
سري يل و تاج إىل د تفيداهتا، أمر  ل حي هد ألن اللحظة األوىل. تعق نقل إىل العني سوى ا ملش ال  ت

نارص واأللوان p تظا ته  لعيف  مكي بل-والصورة . لك نا من  قثلام  ئا من -قلم ثين  ي ال  شت تسـ
نارص وحتديد  شاهد العودة إلهيا كرة أخرى لفرز ا تحمت عىل ا ها، ومن مث فإنه  لعموضو مل ي ّ ع

هد املصور ها عىل بعض، وتوزيع أدوارها داخل ا شنة  ملبعض  .همي
شلك ". انفصاال"هذا الرتاجع " ندريه مالروأ"يسمي   p تيض اإلملام ّألن ¼نفصال حركة  ل تق

ية اإلدراك بارا يف  ية ا شطا معلأعطهتا ا+راسات ا ت ت عجل فاألشاكل أجحام يف حاجة إىل جمال . ل
ت£ ها يف إطار احلزي اlي  ها وأعرا ها عرض أطوا حتيح  ضي ل ل ّـي ³l اكللوحة يف حاجة . ت فه

يلإىل رؤية عن ب تفا تفرس يف ا بل ¼قرتاب وا صعد  ل ّل سط . ق تأويل يف أ بو³l اكن ا ل
يد الصورة ). [7](ّتعاريفه هو وضع املدراكت يف لكامت تقد6ا من جديد تعقرمبا يكون من 

ها، بلوهنا، بغرابهتاأهنا  بشلكتوقفك أوال  اlي حدث " ¼نفصال"لتتيح ³ فرصة … تسـ
يال إىل الوراء" اتصال"بعد  قلوسمح p ³لرتاجع  شحذ فهيا .. ت تإهنا حلظة القراءة اليت 

ية تأو تخرج فهيا لك طاقاهتا ا ية، و يلاlات لك أدواهتا القرا ل سـ تكون أمام حلظة . تئ سـألهنا 
ية .. ظاهرة.. حدث.. ساسحأوقفت الزمن يف إ تأ ثري من الطاقة ا ملتاج إىل  ل ك حت

تخراج مادهتا ية،والفطرة. سـال تلقا نفع فهيا ا ئويه اللحظة األكرث دقة أمام الصورة، ال  ل .. ت
نقل اللون  تعدادات األوية، وإمنا يه حلظة موكو� إىل د تأميل  يوغريها من ¼ ل سـ

شلك إىل معاين بري. .إىل لكامت.. إىل أثر .. لوا  ..تعإىل 
يف: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----3333 تدجني وا يفا تدجني وا يفا تدجني وا يفا تدجني وا يا يل يل يل     ....للللتكتكتكتكل
تايل   تدرج وفق املهنج ا ثني يف حقل دراسة الصورة عىل أن قراءهتا  با تفق جل ا ل  ت ل  :حي

يعة( طبيعة الصورة1-  ياء من ا يوا2ت،أ سام، بوجوه،أ شـ لطج  ) …ح
 :حتليل مكو2ت الصورة 2- 

نظمي اÄمل للصورة-1-2     : لتا
نظور-2-2     : ملا
 :اإلطار -2-3   
نظر- 2-4     .لزاوية ا
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 .اإلضاءة واأللوان -2-5   
تأوييل 3- نظور ا لا تقل .تأويل الصورة/ مل ثة من قراءة الصورة، ثا سـإال أن املرحf ا ل ستل

ية  ية،جتاوز القراءة الو صفها كوهنا قراءة تأو يلس تني(بنف سا تني ا بقاملر ل  ) [8](.)حل
   fثل اخلطوة األوىل مرح تعرف " connexion" "¼تصال"مت  متد عىل حاسة ا لألهنا  تع

ـي ها،  يعة الصورة وتعني جما هاألوية اليت حتدد  فل ب " حدث" "حيوان" "وجه" "طبيعة: "طل
سع  يع اليت  تإىل غري ذ³ من املوا " حياة الصورة"ويه مرحf حرجة يف . لها الصورةتض

توقفه شاهد،  يهنا وبني ا مترار وجودها عىل قدرهتا يف إحداث اتصال  توقف ا سـألنه  مل يي ب .. سـ
ها معقتدرجه إىل  ته، .. يسـ تخرج من خربته و نة إىل املصور،  ـي مد بب  يقظوهذا ا سـ ي تف ه س لل

ية اليت  ثا تح هبا مرحلهتا ا ثالثة اليت  نأدواهتا ا ل ت نظمي اÄمل للصورة"تسمى بتفل من ": لتا
 .. منظور، وإطار،وزاوية نظر، وإضاءة وألوان

هر املصورين،    ية يف رشح هذه املادة، وقدمت فهيا جتارب أ تب ا ش لقد توسعت ا Òلك ُن لتق
تصوير نارات يف عامل ا ترب  ية اليت  تار هر الصور ا لمن خالل أ تع خي مل تقاط . ش يات ا لشارحة  كيف

تفرد يف طالصورة، حمددة  تح فهيا العدسة عىل ا ها املصور، و مليعة اللحظات اليت  نفب تنص يقت
يوم -غري أن ذ³ يعد . احلادثة ساp �نوU، ألن -لا سب y إال  حمن مايض الصورة، وال  حي

ته يف  ها آ ية اليت  تا لاملصور يقف يف قلب احلدث اجلاري، ميطره بوابل من الصور ا ت ل يحت ت مل
ية ثا نا ناقدة، موإذا عاد إىل . ل نه ا يات الصور، يرقهبا  توا شاشة  يه ا لبه، تعرض  ي ل ل عل بعت م ك

تخدمه هة اليت  نظور ا نظوره اخلاص،أو وقف  تسـوفق  جل م تخرج الصور اليت . م تُسـمث 
يان سـيب للك ذ³، ويطوى غريها يف ملفات ا نتج لسـ  .ت

   fيف" إهنا مرح ندس " conditionnement" "لتكيا تجه فهيا الصورة خبطاب  ماليت  ت
تغل الطاقة يف نه،  هد إىل رمس فكرة  p تع تجاوز حاسة ا ئهتا وألواهنا،  سـ  ع مت تي ش ملي له

ثريا من  ساب يشء آخر وخيفي  ئا عىل  نظور اlي يعرض  نة يف ا بريية الاك كا ح ش مل يتع م ل
تطع  متة الغامئ الغامض، واإلطار اlي  ية األبعاد، وتراجع الوضوح إىل  با يل يف  تفا يقا ع ب ض ص ل

يه /الصورة من إطارها املاكينمن احلدث حزيا خيرج  تعل ترتاجع  تارخيي إىل إطار  فا مف ل
 .حدود الزمان واملاكن

هو اlي يمل شعث الصورة،    نظام للمعىن،  نرصا  ف لقد اكن اإلطار يف فن الرمس  م ع
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يا، حني يقوم بعزل  ية يعمل معال  شطط فهيا، غري أنه يف الصورة الفوتوغرا سـوهيذب ا عكل ف
متي إىل احلد تننارص  بقهيا خارج دائرة الضوءع  Uئوخيزتل احلدث إىل جزية . فيث ان«ء جوهر

ية األحداث يد2 يف رمس وا قعقد ال  شاهدونه عىل . تف تقدون أن ما  ناس  يحىت صار ا يع ل
ي£ يف آن ته و تفصالصورة هو احلدث لكه، وأن الصورة قد نقلت إلهيم  تقاد . مجل عذ³ ¼

ته ب  تدجني"ننعفهيم هو ما  منذجة"و" Domestication" "لا  Modélisation" "لا
سمح به " يال عن جتاوز حدود اإلطار، ويظل جسني احلزي اlي  ت،حني يعجز العقل أوا خل

نظور نارص املعروضة إىل . ملأبعاد ا نا يف هذه احلا� نعجز عن ختطي ا لعإ بل"ن " قاملا
نا قراءة وتأويال" املابعد"و نا إعامل فكر2 يف املعروض  يتعذر  ي علي عل نا إال ف ل، ويس  ل

بوال واسـهتالاك ناUه،  ثوث يف  تقاد ا قيل ¼ ث ب ع ملسج  .. ت
بارات،تعمل عىل فرز اللحظات    باء، ومراكز ¼ تخ إن إدارة الصور يف واكالت األ سـن

ها إال محل وة نظر واحدة، وإذا  رس إال يف اجتاه واحد، وال ميكن  لاليت ال ميكن أن  ُتَف
تحت عىل تأويل، فإنه ح« يال « :ف.  عائد إلهيا من طريق أو آخرنفا ًمل تعد الصورة  تسج

ية،  lياغة ا ية ا ية ودخلت يف  يفهتا ا نللحظة مرية يف ماكن ما، إذ جتاوزت و لص معل ن ظ هئ ّ لتق ٍ

يقة والزيف بة ا حلقو ًفالصورة وإن pتت قادرة عىل فضح احلدث، ولكهنا صاحلة أيضا . لع

ثرية، حني تعامل من أجل إخفاء حقائق  كلال ً متارس فعال ضدUسـ وطاملا أن أمه جزء يف . ً
تقدمة وجتربهتا الطويf، تدخل  ياهتا ا بب  نجز غريب  ها، فإهنا،  ملالصورة هو إيصا ن تقمك سب ل

بة  يط"لعيف  منذجة"و " لالقوبة"و" لتمنا ية" لا ثقا ية وا يا ية وا فيف أبعادها اإلعال لم سـ » .لسـ
يط"ذ³ أن ) [9]( ناس، " Profilage " "لتمنا ية خلق منط من ا لنرصف إىل  معل ي

ناس وفق هذه  يف ا بل، وكأن  يأة هلم من  هون حنو قمي  هم و لتفقون يف أذوا ن 6 تصي ق تج يق
ش ، "unidimensionnel"اهبة متالرؤية إمنا يطمح إىل خلق طائفة ذات أبعاد واحدة 

يل حنو مادهتا ت~ ملسس الصورة فهيم ذ³ ا يد معايريه . تتح يط يف تأ كفإذا متادى ا لتمن

ـى رسيعا إىل  ناس حيملون " Stéréotypes" "لالقوبة"نهتا متع رشاحئ من ا لاليت خترج  للمج

يا  تجابة، ال ميك" مفرباك"عو بول و¼ ئا  نقد،  يا من حاسة ا سـواحدا خا ي ل للقل ن نعهتم 6
بقات حيملون نظرة واحدة للموضوع املعروض  يع ا ية، وإمنا مه يف  بقة ¼ج« pلط مج ع لط

سلوك تحهثم عىل ذ³ ا لعلهيم من فرط ما تلقوا من إشارات  ال هتمت " لالقوبة"و. تسـ
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سـهت~ املادة الواحدة من مه  ية، وإمنا هتمت أساسا pالسـهتالك، فقد  يpألعامر والفروق ا لطبق
تفاوت وبدرجة واحدة من الهنميف أعام تفاوتة أشد ا لر  رشحية . م لند هذا احلد تكون ا ع

رشية قد انهتت إىل حدود  منذجة"لبا تالىش فهيا لك معامل " Modélisation " "لا تاليت 
متزي تالف وا ثقافة و¼ن«ء احلضاري، وسـ�ت ¼ لا خ منذجة . ل للقد اكنت أوىل خطوات ا

ية  شعوب،  يف -كام هو معروف-ملالعا باس الغريب اكفة ا سح ا باس، حني ا يد ا لتو لل ت كلل ح
ميه ومعايريه  تعامل  ية ¼ندماج يف اآلخر، وا يدية، خفلق فهيا قا سـهتا ا ناها عن أ قوأ سـ بل تقل ب لث ل

سري خارج . يف األذواق واألحاكم تخلف وا هم شارة عىل ا ند  لبل pت الزي القويم  ل بعضع
تحرض  . لدائرة ا

سحر ية والرتبوية اليت بلقد pتت ¼سـهتانة  ترتكهبا  تيج الصورة املوة من األخطاء اإلسرتا
يات والعقول واألذواق، ومفعوها  lيس يف ا تغافل عن دورها ا+ ئات، حني  لا نس ت هي ّ له

يحي" شاعر" لتسطا يس، ويطفئ شعf ا ب_ األحا نقد، و ملاlي يلغي حاسة ا ي ألن . سل
ثابة نص« :مصدر القوة الصورة بة، وأهنا ثرية مبيمكن يف كوهنا  توح عىل اللغات قا ط مريئ  مف

تعددة سمح بقراءات  مبقدر  يال . ي برصية 6ّدت الخرتاق ا تالل الصورة للطاقة ا bفا ل ح
بور الرسا�  بوء عىل الوعي، أي  نة ا شغال اlهين، وصوال إىل  تايل ¼ pعالعام، و b مي ن هل ً

ندسة يف الصورة إىل مربع الالوعي، مبا جعل للصورة  ّا برص إىل مل تجاوز ا ل6مة رسية  ت ّ
بصرية  ) . [10](».لا

ناعة الرأي العام، خالل  ية يف إمالء املواقف و ية ا هذه ا تعامل  صوقد اكن أول ا ن خلفسـ لتقل
ية ا تخا بامحلالت ¼ ناس عىل ن ية من أجل محل ا ية، اليت طورت مراكزها هذه ا لألمر لتقن يك

شف . قبول هذا املرحش ورفض غريه تكبل ومحلت الصور رسائل حتط من قدر اخلصم، و
بة  تجاوز  يه pع«د رضب من اإلحياء  ية، وشري إىل مواطن الكراهة  يوالته ا تعن  ي عت ف خلف م

بارشة يف الالوعي،و تقر  ته، و مالوعي ورقا سـ ية يب نوع من الصور املو حقد مسي هذا ا ل
"image subliminale ."تاح تظة « : نفألن ا ية  ها إىل مضّخة معر ّحدود الصورة  مك ف حييل

مثة رسا� غري  بعد امجلايل مهنا،  متي إىل جمرد ا بريات ال  فحبزمة دالالت، وإحياءات، و لن تتع

هم يف إجناب كوب ية للصورة،  رسب خارج احلدود الر كمرية  مس تسئ ها عىل تت ية  هو سة  م تعكمف
نع الوعي ية عن  سؤو ية واملعرية ا ثقا ناشط ا صمجمل ا ل مل ل فمل متدت عىل ) [11](» .ف عفقد ا
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تحم الوعي مبا تطرح من  ها،  يات ملوا نتريب  تق يع ضخلف تلف معه، ك خييض يعارض املوضوع و ق
بارشا ية ربطا  p شاز للصورة مدعاة إىل ربط املوضوع األصل ميكون الرتيب ا خللف نف فإذا . لك

يف  ته، مت للصورة  تلفات تأكد +ى الوعي صf املوضوع  ئات  يتكرر الربط يف  ي خم تكي خبلف ه
يوم حني يربطون اإلس. اlات يف شعور حمدد وموقف معني ث£ من لكام يفعلون ا ميالم وما 

نف واخلراب ئا يرمز لإلسالم إال ويقدم . لعصور وإشارات pإلرهاب وا شيفال تاكد ترى 
توى الالوعي بني املوضوع  نفس، فمي الربط رسيعا عىل  شمزئ مهنا ا يات  سـعىل  ل مت خلف

ته مترب . خلفيو رش من  ها الغرب بعد أحداث احلادي  سبولك الصور اليت أ ع  2001تجن
ية لتصب يف هذا ا ية وا+ يا يه القوى ا تعاون  يجي اليت  نهدف ¼سرتا يف سـ سـ ت لت

تصادية، لك بفكرته وأدواته  .قو¼
مترد: : : : الصورةالصورةالصورةالصورة----4444 تجاوز وا متردا تجاوز وا متردا تجاوز وا متردا تجاوز وا للللا     ....لللل
ثل القائل    ساحر"مل قد يكون ا سحر عىل ا لانقلب ا ثل " ل بري عىل املرحf اليت  متخري  تع

مترد تجاوز وا لا تقين. ل تقدم ا بت من ا لذ³ ألن الصورة اليت ا ل َ ا+قة والوضوح، كتس Ò
يح للعني   Uها وقفا أبد تو رسعة يف خطف اللحظات اليت تعجز العني عن رصدها،  توا قف لتف ْ ل
ها أول  بان من أ تخلص مهنا مادة قد ال تكون يف  متالها يف هدوء، وأن  طلقأن  سـ حسـ ت ت

يه، . مرة تو ساعة عن انفالت الصورة من سلطة الريب، ومتردها عىل إرادة ا جحفديث ا لق ل
سطرةوجت نفلت من سلطة الريب. ملاوزها حدود األهداف ا ي(  قألهنا  يل « :تح تشكحتاول 

يدا عن ت~ الصور اليت كرسـهتا الوسائل  بوقة،  يات جديدة غري  بعأساطري وأيديولو مسـ ج
fنوات طوي ية عرب  سـاإلعال ية اليت  .م ندي األمرييك يف العراق والضغوطات ا سـا لنفجل

ها صورا ها، ميكن حتو يلتعرض  ل شلك ي بدأ صورة أخرى يف ا تايل  pية، و ية  ì فوتوغرا ت ت ل لن ف ف
تفوق دامئا ندي األمرييك ا ملغري ا  )[12](» .جل

سه   ندي املدرع مبا  ئة ا تجاوز  ي(  بإن العني  جل ي يلت ه يه من ح كتفمن بزة، وما حيم£ عىل  l
يه خوفا  يا من لك إرادة، قد تقرأ يف  تدجج به من سالح، تصادف وا خا ينواق، وما  ل عي

همة نا، وعدم إميان  مبد يل دفاع مهتور عن . في تل وتدمري، إنه هو من  نعه من  بفلك ما  قيص ق
تاح y من سالح يه لك ما  تخدم  نفس،  يا سـ فل رس. ي  أبدا انطالقا من تفوقوته الضاربة ال 

ته، وإمنا يه  هالك-فقط–ملهمإجادته  باب ا سه أ تدفع هبا عن  ل ردات فعل غامش،  سـّ نف  . يسـ
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ثf من الصور،    تعراض أ p مترد إال تجاوز وا يقة ا يان  يل  نا من  م ويس أما حق ب م سـل ل ب لس ل
تجاوز حدود الرقابة، وتطرح عىل  تفصد عن الصورة من دالالت،  ها ما  تسد من خال ي لجن

ناعة إىل أخرىملا تقاده، وحتوy من  ئf أخرى، تزعزع ا قشاهد أ ع يات من . سـ لفتففي صورة 
هم احلواجز،  هم من اlهاب إىل املدرسة، ويضع يف طر هم حاجز أمين  يقسطني يعرت نع ميض فل

نار يات إطالق ا سالح، يف و هم ا هر يف وجو لو ضع ل ه يف هذا اإلطار العام احملفوف . يش
ية،  تصممي هpخلوف واحلقد والكرا هر وا نا الصورة عالمات القوة وا لنرتقب أن حتمل إ لقي ل

يات العزل هلع والرتاجع واخلضوع +ى ا ييل، وا ندي اإلرسا l+ى ا ت ئ لفجل غري أن الصورة يف .. ل
نا اآليت  :لمتردها خترج 

تضادين هدها العام قطاعني  متقدم الصورة يف  ندي : مش يات وقطاع ا جلقطاع ا لفت
نع  ثل ا ندي  تعارض احلاصل بني القطاعني، وأن ا شري رصاحة إىل ا ييل، ويه  ملاإلرسا مي جل ل ت ئ

بات إىل املدرسة يات اlا هاlي يقف يف وجوه ا نفد قرار . لفت سكري  بب ما يقف ا يو للع لس
نع واحلرمان نع، غري أن ال. ملا يل ا ملصورة حني تعرض مادهتا يف حلظهتا اخلاطفة ال تريد  تسج

تجاوز لك ذ³، وهتم£ لرتكز عىل تعارض من لون آخر تة، وإمنا  يه ا شري إ توال  ب ل قد ال . لت
ها عيع العني أن تراه يف خضم توايل األحداث وسار ت بيد أن إيقاف احلدث يف حلظة . تسـتط

تلفة  نارص يف فضاء الصورة خمحمدد، يرفع إىل العني رسا�  لعتاج إىل إعادة توزيع أدوار ا حت
تايل نحو ا لعىل ا  :ل

بات،  يات الغا شاهد عددا من ا ند هذا القطاع من الصورة،  توقف  نا حني  ضإ ت ن ع ن لفن
سامت الوجه تعابري الرفض وعدم  نه pألصابع، وقد محلت  قيرصخن يف وجه أحدمه، و ينعت

ثريا من اجلر سالم، بل نقرأ فهيا  ك¼ نا عن عالمات اخلوف، أو ست حبثأة واإلقدام، وإذا 
ئاهتن، أو إشاراهتن ها أثرا يف  هر والرتاجع فلن جند  هيا ل هن ونفقه . لق سمع رصا خبل ناكد  ن

يا إحداهن، وكأن . كثريا من 6oن سامة خسرية ترسم عىل  ناك يف اخللف جند ا حمو ت ت به
تالل ياق ¼ حاملوقف ال ميت إىل   .سـ

نا سأل أ سـمث  تجه هذا الغضب لكه؟ عىل من يصب ذ³ الرصاخ؟ يف وجه إىل: نفن ي من 
نا   fئ سامة يف الوجه اخللفي؟ إهنا أ سخر ¼ شري األصابع واألكف؟ وممن  جتعلمن  سـ ت ت بت

ثاين لتفت عىل القطاع ا يه: نل سكري لرنى  فقطاع ا  :لع
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نار،يضع عىل أنفه ا  ية إطالق ا سك برشاشه يف و ييل اlي  ندي اإلرسا لغلا ل ضع مي ئ يظ جل
ند، جمرب عىل أداء اخلدمة.. نظارة سكرية 6رتئة.. جمإنه  يق اlقن ..لعبزته ا .. متعب.. حلغري 

ية نقطة ا شـرمبا يقف ألUم يف هذه ا يف.. لتفتيل ته ما  خييس يف  ئي ما يو, pلقوة .. هل
سلط نفس.. لتوا يس y من مه سوى ا+فاع عن ا سالحه  سك  لوكأنه وهو  ب بري .. لمي لتعإن ا
تف يةياlي  ثري من ا يه  سامته  نصد من  ك لبلهق ندي حبال من األحوال .. ف ثل هذا ا جللن  مي

ساسة ها ا ييل اليت يروج  ندي اإلرسا لصورة ا ئ سأل هذا اجلزء من قطاع الصورة.. لجل : نوقد 
 fسالح يف وه؟ إن الزبة الاكم هر ا ندي؟ من هو عدوه اlي  لمن يواجه هذا ا يشجل

ناك؟هل من ح! تشري إىل أجواء احلرب  هرب قامئة 
تجاوز حدود    ية  سافات دال نا  بدى أما يع الصورة مرة أخرى،  يد  ت وحني  ل م ت جتم منع ت

يني، مل يعد  يال جديدا من ا نا نطالع  تفصد من الواقع،  يات  نالصورة إىل و لفلسطيج جتعل ت ضع
ييل، يقذفون يف وه غضهبم، ومتردمه، وحتدهيم ندي اإلرسا تحام مع ا ئهم ¼ جل ل وأن .. خييف

يحقق يف غده القريب ¼نقالب األكربه يل  سـذا ا  :إنك تراه اآلن بعني أخرى. جل
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نريان احلروب  ها  تعر أطرا بة عىل العامل واليت حوته إىل قرية  تعا بإن األحداث ا سـ ل فمل تق
نارصي نظرية  سلحة دفعت  مواملواات ا ية " صدام احلضارات" مل بجح مبدى صد قإىل ا لت

نظر تحمك لا رش و ية حمكت مايض ا ية ôر تون بعدها  ية  رشا سـة ¼ خي مت بنغ ّ ت لت ن حس له ف
تصدي ملروجهيا داعني إىل . مسـتقبلهم نظرية من بد سوى ا ناويئ هذه ا لومل يكن  ل حوار " مل
نابر "احلضارات ية حوته إىل شعارات تزين  م، إال أن خطاب هؤالء قد توحش بزنعة خطا ل ب

ت يات وصفحات اÄالت وا سـا بعض ممن توجه توا مللتق p تلفزيون، مما حدا لوديوهات ا ل
ية ناول هذا اخلطاب من وة نظر  علميا إىل حماو�  ت ثق من الرتامك . علم سؤال اlي ا نبوا ل

ية أن  سا ية العلوم اإل ية؛ يدور حول إماك يد عن الزنعة اخلطا توجه ا هذا ا ناملعريف  ن ن ب بع لل ل
ها أن تقار لبط مفاهمي هذا احلوار؟ و هل  تقى يعىن تض هود  نا  يا؟ ومبا أ ملبه  ن شمهنج

هام هذه األخرية يف بلورة مفاهمي  ساءل، حنن بدور2، عن مدى إ نا أن  يات،  يا pس ت فل ئ نمي لسـ

يل العالقات بني  تحمك يف  رس من ختلص أطراف احلوار من العقد اليت  ية  شكثا تقف تي تت
ثقافات؟   لا

يب،  بحث ووسائل ا لتنقوكام هو مالحظ من حتديد حقل ا نا يف هذا ل تو قففإن ما  يسـ
سعى ألن جتعل  تصاصات، اكنت و ال تزال  يات، كغريها من ¼ يا تاملقام هو أن  ا ئ خمي لسـ

هول معلوما، لكن ذ³ اكن وال يزال حمفوفا مبخاطر مجة،  يد قربا وا Äالغريب مألوفا، وا ي لبع
تحرر م ية يوم سعت إىل ا سا لويه خماطر ناكد نعرث علهيا يف لك العلوم اإل ن ن سلطة ن

ية تفصل ا+ارس عن الظاهرة  ثا عن موضو ية،  بع خطى العلوم ا سفة  عا حب يع ت بلفل لطل ت
ساطة خارج . املدروسة تحرر، ألن ذ³ وبلك  سار هذا ا بع  بودون أن خنوض يف  ل م تت

ثقافة من  يات لولوج عامل ا يا تطرق  حملاوالت ا نا لن نعدم دا يف ا نا، فإ لموضو ئ مي ل ن لسـع

ية األ نا ئخالل معاجلة   .2 و اآلخرث
ثقايف هو حماو�   ته عىل أرض الواقع ا يات ملعا يا رشوع علمي pدرت هذه ا لوأمه  جل ئ لسـمي م

ية اليت ختزتهنا ذاكرة لك هوية يف تصورها لآلخر ثقا يعة الصورة ا ند  فالوقوف  ل ب واللك . طع
بقة و األحاكم اجلاهزة و أشاكل اإلقصاء  سوده األفاكر ا يش يف عامل  نا  سـيعمل أ ت ملن نع
توات،  بدءا من وسائل اإلعالم مرورا مبا  تة ا با شارب،  تعددة ا ًواإللغاء، حوام£  ً ل ي ت ممل م
يس آخرا pحلقل األديب، خاصة إذا اكن  ًسمى جتاوزا pخلطاب العلمي و انهتاء أخريا و  ً لً ً ي
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ي نا ته  ئطرفا اخلطاب هام العامل العريب ـ اإلساليم والعامل الغريب أو ما اصطلح عىل  ب ثي ة تسم
رشق والغرب  . لا

يقة  سوح ا ية  ثقا يه الصورة ا بس  يوم أرسى عامل  يش ا نا  يه أ حلقمما ال شك  ف ف تل نع مف ل ل تن
هوة الفاصf بني ضفيت العامل العريب ـ  يق ا سامه بلك األشاكل يف  يث  لاملطلقة،  تعمح ت
يقة من  سان يه يف ا يه هذه الصورة من أبعاد إل حلقاإلساليم و الغرب، من خالل ما  ن جتل

يق خا نا يف  يه لر يب  ها pلواقع صf إال pلقدر اlي  نا وال تر حتقتالق أوها ت ف بط بم غتج تسـ
نا لآلخر  .ماأل2 عرب هد

ية متاس  نا يف هذا املضامر هو ت~ األلغام املدفونة حتت أر با سرتعي ا ضولعل أول ما  ه ن تي
مترس، وال نفجر أول ما تطؤها قدما pحث غري  ثقافات، واليت من شأهنا أن  ما ت يت ميكن ل

تحف يروي  بح جزءا من  تدمريي،  ها وتفقدها مفعوها ا ية أن  يا مللمقاربة ا ل تصتفكك ل ئ لمي لسـ

ساين ية . نقصة الرصاع اإل ثقا نا، هو ذ³ ال«يه بني الصورة ا فومن أمه هذه األلغام، يف رأ ل ي
تلقي الواقع املعقد لآلخر يف الصورة ا ثريا ما خيزتل ا يه؛ إذ  يل  ملوالواقع اlي  ك عل ملنقو� حت

نة . عنه يخ_ إىل طمأ نظومة القمي، فإنه  تقامس واملرسل نفس  تلقي  يفإذا اكن ا نم سـ ي مل
نو الواقع ية واليت ال بد وأن تكون  صوجودية أل2ه، تعززها صورة اآلخر ا وإذا اكن . لسلب

ية األ2، تعززها  شعر مظلو شاطر املرسل نفس القمي، فإنه ال بد وأن  تلقي ال  ما ت ي يسمل
ناص من أن ت«ىه والواقعصورة األ2 نظور اآلخر واليت ال  ية من  م ا م تا . لسلب لكويف 

تصارعان pمسه، وpمسه ختوضان  هام للواقع،  بجحان  نا صورôن  تني، تربز  تاحلا ت ل يلل بمتثت

نا . حروp مقدسة ية  رش رس هذه ا هكذا صورة،  ية  يا يقة أن مقاربة  نقلوا ط ئ لتمي ل سـتك ل سـحلق

ييل من شأنه أ سار  حتلإىل  ثقايف م يل الفضاء ا توىل إعادة  نا إىل وة أخرى  لن يعرج  ت تشكب
ياغة  ترصة إعادة  بارة  متوضع عربه الصورة، أو  صو¼ج«عي واأليديولو¹ اlي  خم بع ت

ية، واlي يعد فضاء  ثقا يات الصورة ا يا بحث يف  ثقايف اlي نقدمه كأفق  يال ا فا ل ئ مي لل ل bسـ

شلك أكرث . Äمتع ذاته عرب اآلخرتتجىل عرب صوره الطريقة اليت يرى هبا ا نا،  بوهو ما  ميكن
ية واليت  ثقا ية واألسطورية للصورة ا ناهل األيديولو تفكري يف ا فجدية، من إعادة ا لج مل ل
ياسة ¼نطواء عىل اlات يغلب علهيا شعور  ها يف تربير  ثقافات در ثري من ا سـجعلهتا  ل عك

ياسة ¼رمتاء يف تفوق، أو يف مترير  سـغامر بعقدة ا .  ن أحضان اآلخر يأرسها شعور p+ويةل
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ساعد هؤالء و هؤالء عىل  ثقايف من شأنه أن  يال ا يايئ ملعاجلة ا يإن هذا الطرح ا ل b لسـمي

ية سد للود  تالف اlي ال  قضجتاوز هذه العقد، من أجل إرساء ثقافة ¼ يف  1.خ
ية----**** ثقا ية الصورة ا ثقا ية الصورة ا ثقا ية الصورة ا ثقا فففف الصورة ا ية معل.. .. .. .. لللل ية معلفر ية معلفر ية معلفر     ::::ضضضضفر

تدعي تعر سار  سـإن أول خطوة يف هذا ا ها تمل ية معل ميكن أن نصو غيفا أو pألحرى فر ض
تايل ثق عن وعي 6ام اكن صغريا ، pلـ: لاك ته pلـ" أ2"تنبلك صورة  وعن " آخر"قيف عال

ته pلـ" هنا"الـ ية، يه إذن الفارق ا+اليل ". هناك"قيف عال ية اكنت أم غري أد بفالصورة، أد ب
يا نقل بني  تني، أو  تني  تني ثقا نظو خمبني  ل تلفي م خمم ننيف با يني  يلني ثقا مت  2.ف

ثل  يث يه عالمة حضورية  ية، لغة من  متوإذا ما عدد2 الصورة، من وة نظر توا حصل
تلقي، فإن  ها املرسل إىل إعالم ا ية يعمد من خال ية  ندرج يف  با، و  ملمرجعا غا تلفظ معل ت لئ

سه بإحلاح وا باحث هو ذ³ اإلشاكل اlي يطرح  متأول لغم ميكن أن تدوسه قدما ا نف ثل ملل
ية هذه العالمة  ية أو توا ضعيف مدى متا ها–ثل ها مبر جع الصورة يف اربا ط حصيح أن . ت

ها وفقا ملا أسامه -العالمة جع الصورة قد تظل تربط مبر نه ال«ثل اlي Peirceت لك pل«ثل، 
نفس اخلصائص ها  تصف لك من الصورة ومر بال يعين أن   Umbertoولقد اشرتط . 3جعت

Ecoتصد ثقايف بدال� ذ³ ي عىل لك من  يث تالز6ا ا لى +راسة صورة يشء ما من  ح
شرتك الصورة واليشء  ساذجة، كأن  p تخلص من بعض املفاهمي اليت دعاها تاليشء، أن  ل ي

شـمت مهنا راحئة 4.يف نفس اخلصائص، أو أن تكون الصورة مماثf لليشء ت ألن لك صورة 
يل املعطى من خالل ال«ثل تكون قد فقدت سري تايل جتردت من لتعلا pية و لورهتا ا+ال ل

يات يا ئصفة العالمة وهو ما خيرا من دائرة اه«م ا ية 5.لسـمي ثقا ف  ولن تكون الصورة ا ل

                                                 
1  ،�� � �ت� �����، ���ا��� ����� ا �$��#،  �"ل  �  ا  %&'� ا  ( � �) ،

 132.، ص2011ا-ردن، 
2
Pageaux,  Daniel-Henri ,  Lit tératures et  cul tures en dialogue,  

L’Harmattan,  Par is ,  2007,  p .29   
3
 Eco,  Umberto ,  La production des signes,  Le Livre de Poche,  Par is ,  

1992,   p .41 
4
Ibid ,  p .35  

�ار  5 � ا  ،01� ا 34�، 2�0"رات � 5 � 3� و674��ت، 0:�ه���� ����� ا د، >;��،  ��'�ا
�ء، >�6�  77، ص، 2003ا
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بل  ـي،  ث£،  سخة عن الواقع وإن سعت إىل  يا،  يا قبدعا من الصور، ولن تكون،  فه مت ن ئ سـمي

ناظرة ثقافة ا ثوثة يف ا بقة  لوبعد هذا، ويدة تصورات وخطاطات  ل ب سـ مل هوم .م مف فإذا اكن 
هوم الصورة  ية، فإن  يو2 سفة ا بت إىل ذ³ ا ية، كام ذ تجربة ا p مفالواقع مربطا ن ل لفل ه سـ ل حلت

ية  lتجربة ا نيالزم ا ية–هل ثل . 1ح الرو ية  سب دراسة الصورة مبا يه   ³lمتو كيفت تك
ه تج  ثقايف ا يال ا تحمك يف ا ساق اليت  نا الولوج إىل األ يح  ية  لاآلخر أ نت ل b ت ن ل ت كذا ملمه

بحث عن مدى مطابقة  .صورة p بث ية لن  ثقا لوهو ما يعين ح« أن دراسة الصورة ا شل تتف
بحث مفرغا من املعىن وجمردا من اجلدوى؛ حبمك  ثل هذا ا لهذه الصورة للواقع، إذ يغدو  م
ية لأل2 وفضاء اآلخر الغريب  ية ثقا يايئ يه تفاعل بني  ها ا فأن الصورة اليت يدر خلف لسـميس

ت ية كيف بوتقة  هادات، رواUت(بابة أد توجه حنو ). اخل..شمذكرات، مقاالت،  يقة أن ا لوا حلق
ية مبا ندعوه جزافا  تا تجربة  بحث عن مدى مطابقة الصورة  با ك ك نا إىل " الواقع"ل بـي  نهتي

سدود، ال ليشء إال ألن الصورة يف حد ذاهتا مبا يه نقل لوعي pآلخر من خالل  مطريق 
نطق اللغة اlي جيعل ناللكمة، ال تعدو أن تكون إ يا لفضاء اآلخر حيمكه  يا متاجا  ئ سـمي

ست ية، كام يذهب إىل ذ³  با يالعالقة بني العالمة والعامل عالقة ا ط نفنت  وهو ما   2.بع
ها ندرك اآلخر كعالمة، ويس ملا ميكن أن  نا إىل إعطاء األولوية للقوانني اليت من خال ليد ل فع

ها وما -يربط هذه العالمة جي اآلخر مبر نا . معهام من متاثلجع نا نويل  بارة أكرث دقة،  يتو ع سـ بع
نا لآلخر عرب  يه إدرا نا عام ميكن أن  كية حشن صورة اآلخر pملعىن، أكرث من  ن ث يعلك حب يف

y ها توعب اآلخر مكوضوع . نصطنعمتاث£ pلصورة اليت  نا كذات مدركة ال  سـواللك يعمل أ نن
بارش، وإمنا من خالل سنن ثقايف  شلك  تمدرك،  يم نا ب بط عال تاج ا+ال� اليت  نا إ تيح  تض ن قل

نة ية  يpآلخر يف مرحô fر نا يف . معخي ست جوهرا اك نني ثقايف و مويه دال� ويدة  ي سـ لل ت

                                                 
1
 

ht tp : / /www.myriobiblos.gr / texts/french/contacts_weidle_symbole.ht

ml  .L'Icône :  Image et  Symbole 

Traduction Irène Rovère,  revue par  l 'auteur .  Le texte  russe a  paru 

dans le  «Vestnik» des Etudiants Russes,  no 55 (1969)  
2
�ء،  >�6� ا �ار  � ا  ،���;� ا  � �5? � ا ��آ1 � ا  ،�AB0;� � ا ،Cإ��اه�)، (�6 ا

 77- 76.، ص1996
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   1.اآلخر مكوضوع
ها من متاثل، وإمنا  ها مبر نادا ملا ميكن أن  ية كعالمة ال تدل ا ثقا يه، فالصورة ا جعو جيمع ت سف ل عل

تحرضه من جتربة ثق ثقايفنسـملا ميكن أن  يال ا p ية يه جامع ما ندعوه لا b وlا، جيب أال . ف
يهنا وبني ما  شابه  بب من  نة فقط  تخالص وقائع  نا صورة اآلخر إىل ا بتدر س تج ي سـ لسـ مع ت
تاج ا+ال� وال دور y يف  ساطة ال عالقة y بإ شابه، بلك  يه، ألن هذا ا نيل  ب ت عل لحت

ئا2.وجودها باره  p ،تعرف عىل صورة اآلخر شي  فا ت تلفة عل ية  خم موجودا خارج اlات،  معل
سق ثقايف معني ية تأويل ت~ الصورة احملكوم  نعن   . بمعل

سعى إىل  ية  تحه من آفاق  ية وما  ثقا ية للصورة ا يا ية املقاربة ا نا ندرك أ تمن  ث ل ئ مي مه حبه تف ف لسـ

 yي يؤسس من خالlثقايف ا يال ا يل ا ساك مبجموع الصور يف حماو� إلعادة  لاإل b تشكم
هاالفرد ية اليت . ئق أو امجلاعة حقا ثقا ية ا تقود صاحهبا إىل الرتوجي  فثل هذه املقاربة  لب س سـ للنمف

ثقافات واحلضارات، وسرتبأ به عن  يس حلوار ا تأ شلك فعال يف ا هم  لمن شأهنا أن  ل سب تس
ية  بحث عن مدى مصدا هد املضين يف ا تفراغ ا قا لجل ها، وما ميكن " الصورة" سـ جعمقارنة مبر

ثل  ثريه  مأن  تواصل بني األممي سور ا سف  ية  يات إيديولو سا توجه من  لهذا ا ج ن سـ ح تل  .ج
ية----**** ثقا ية للصورة ا يا ية املقاربة ا ثقا ية للصورة ا يا ية املقاربة ا ثقا ية للصورة ا يا ية املقاربة ا ثقا ية للصورة ا يا فففف املقاربة ا ل ئ لمي ئ لمي ئ لمي ئ     ::::للللسـسـسـسـمي

س~  بات " علمي"مولعل أول وأمه  تكئ عىل ا يا  يا ية  ثقا يل الصورة ا سـتح ي ئ مي ل ل ملكتل سـ ف
رسدية يات ا يا p ريس ف� مسيp ية اليت حققهتا مدرسة لا ئ مي سلمة األ. لسـلعلم ساس ملإن ا

ية األوية  نا للصورة، واليت انطلق مهنا غرمياس يف طرحه  تأتس هبا يف درا لاليت  ب س نسـ للت ن
يطة ليك يصل إىل خلق  نارص  نطلق من  رشي  يد أن اlهن ا ياهتا،  سـل_ال� و ع ي بجتل بل تف
تجيل، وذ³ عرب ثالث  ثة إىل ا يال معقدا من احملا ية، وس~ يف هذا  لموضوعات ثقا ي س بي ف

سة  :ئيحمطات ر
متع، كام ه نونة اخلاص بفرد أو  توى منط ا تحدد داخل هذا ا يقة، و يات ا جمناك ا ي سـ ي لعم لكب مل نل

نطقي يات بوضع  متزي هذه ا ية و يا متحدد داخ£ رشوط وجود املوضوعات ا بن ئ مي لي ت  .لسـ

                                                 
��F، ص،  1�� ا  GH��� ا �ت، �� � ����� ا د،   79-��80'�ا
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 fنظمي املضامني القاب يا يقوم  يا يات حنوا  ية، وشلك هذه ا يات ا تناك ا ن بن ئ مي ب ت سطح ب سـه ل ل ل
ية خاصةللمتظهر يف أشاكل  .ب خطا

تاج ونظمي ا+وال يات بإ تجيل وتقوم هذه ا يات ا ناك  تمث  ن ب ل ب نه  1.لن
يه من عوامل  ية، مبا  ها اللغوي ل�اكرة ا ية هو  يقة وا تني ا نوإن ما جيمع ا مجلع سطح لعم تعن ل يلب متثي ل
يال  متي إىل  نظومة قمي  نظر إلهيا مكجموعة من املامرسات ا+ا� عىل  خمسلوية ميكن ا ل تنك م

ية دفعت .  معنيثقايف ساين انطالقا من مقاربة جتر سلوك اإل بض عىل ا تحا� ا بإال أن ا يلق ن ل سـ
 fية قاب تعقد يف  تصار هذا ا يف وا نغرمياس إىل بلورة منوذج عام وكوين قادر عىل  بخ ل تكث

نوعة ية  تسد يف أشاكل خطا ب متج ها . لل ية ت«ىه خال لوعىل ما يف ذ³ من خماطرة معر ف
ية  ية pملوضو عاlا نعرض y الحقا، ت ية pلكوية، وهو ما  ية واخلصو ية pإلطال سـوا ن ص قس ب لن

يني  ثقايف عىل أمل أن خيلق ا نني ا بين هذا ا ساقني إىل  نا  نا جند أ تحإال أ ل سـ ن سـ لن ت لنف ت م
نا  ية تلو يقة وا ية ا نح الوجه اÄرد  ية خاصة  ية و ية اخلطا ثل يف ا يا سطح لعم ب مت ضع ب ب لمت لل نل ن مل

Uيزي يا  يا وأيديولو متثقا ج رشية . ف يه غرمياس من أنه إذا اكنت ا لبوعزاؤ2 يف ذ³ ما ذهب إ ل
شرتك يف مجموعة من املضامني  يات(تمجعاء  نا ئاملدركة  نه )كث نظم مضا متع  ي، فإن لك  مي جم

متع  يات هذا ا يصا  تصور،  نة اÄردة، وفق هذا ا بح حتقق ا تلفة، و Äبطرق  ن بي ختص ل ب يص لخم ل سـ
ياته شفا عن خصو صو ثل هذا2.ك ية املدعوة عرب م ويقع  ية اخلطا يص عىل ا ب ا ب نتخص ل ل

ية ثقا ية ا ثقايف املؤسس للخصو يال ا نارص ا ساراهتا إلعادة تريب  فالصورة و ل ص ل b ع ك  .م
 
سم----**** ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا سم الصورة ا ية وا ثقا يك الصورة ا يكل يكل يكل للللللللل     ::::فففف

ند يف جوهره عىل  مت£ من دال�  ية وما ميكن أن  ثقا تعرف عىل الصورة ا تإن ا سف ل يل حت

نا بقد يط  نا pلعامل ا بمعر حمل ها إىل . ترنا عىل قراءة اخلطابفت متي يف أ ية  ثقا صلفالصورة ا تنف ل
نا بعوامل األ2 واآلخر ية أو الفردية، إىل معر نا امجلا تموسو ع فت تص هذه الصورة . ع ختوهذا  ل

                                                 
1
Greimas,  A.J ,  Du Sens,  Seuil ,  Par is ,  1970,  p .135-136  ) I5� ،

���د��، 2�0"رات اI&AKف،  ا  � �� � ����� ا  L� إ  MA�0 ،��;< ،د ��'�ا
 ،���1Nا  29، ص، 1994ا

2  ،O�:� GH���  30-31ص، ا
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نا إن اكنت  هذه العوامل، و ال  ثال ما  نا اخلطاب  ها  ية  ية مر يفة تو هيمبو مت نح جع لظ بفضل مييف ص
fي ية أو  تخوا هم. مقع بدأ نفوحىت  نا أن  ية يف أي خطاب، بإماك ثقا يفة الصورة ا ن و ن ل فظ

يل  نرصا أويا يف  سم، إذ يعد هذا األخري  ثل ا يطة  نارص ا شكمبالحظة ا تم لّ ع يك سـ لللع لب
سم بيشء  تعرف عىل خمزون ثري  نا عىل ا تالصورة، وترامكه يف اخلطاب من شأنه أن  ل يي ن يع

ية بات من وة نظر تعا بمن ا قث ية وهو ذات اbزون ا. ل هو شلك الرتسانة ا مlي  ملف ي
بط  تعلق  توارد ا تجىل يف ا تلقي واليت ميكن أن  شرتك فهيا الاكتب وا ية اليت  بضو¼نفعا مل ل ت مل ي ل
تعاطي ا+اخيل  يا، ا ناول اآلخر ôر ية اليت  لوحتديد فضاء اآلخر واملؤرشات الز خي ت تن م

تعلقة pألسامء واأللق يارات ا ية اآلخر، و¼ ملواخلار¹ مع  ت تصار لك ما خخشص p ،خاب
تاكفؤ بني األ2 واآلخر نا حتديد نظام ا ليح  ل ياري . تي يف ا تو نا عىل ا ملعوهو ما  ص ل سـيحيل

تحواذية أو سريورة  هول إىل معلوم يف سريورة ا يات اخزتال ا سـلآلخر والوقوف عىل آ Äل
ية  1.ئإقصا

تع ية تقاوم ا ثقا نوه به يف هذا املقام هو أن الصورة ا لواlي جيب أن  ل رشاسة؛ فن بدد ا+اليل 
نة ية  بات يف حلظة ôر p سم نظومة قمي  يـي ويدة  خي ث ت ل معف ل ت م شري إىل ذ³ . ه يوكام 

Daniel-Henri Pageaux نا أن نة، ال  نا يف ظرف ôرخيي معني، ويف ثقافة  ن، فإ ي ميكن مع
ها مربجمة، . نكتب أي يشء عن اآلخر ية يه نصوص، يف  نصوص الصور معظمفا ت ل

ند يف ذ شفرة،  ستو تلقيتم شرتك بني املرسل وا ثقايف ا يال ا مل³ عىل ا مل ل b.2 
نظام اخلطاب يف  توج بقراءة هتمت  بقى 2قصا ما مل  ته،  يل اخلطايب، عىل أ تح بلكن ا ي ي ي ل مهل
تجريدي من رصد حركة الصورة داخل اخلطاب،  نا اجلانب ا يث  لتواه العاميل،  ن ميكّسـ ح م

هويم اlي من شأنه أن  توى ا ملفـي إىل ا سـنهت ملن ليضع يده عىل ا+ال� األوية للخطاب، أي ل
بق يه الصورة، كام أرش2 إىل ذ³ ف�  متي إ يال اlي  سة  نظومة القمي املؤ سـعىل  ل للمخ تنس . م

ته وشلك هنايئ، ألن  يال يف  بض عىل ا شداهنا ا ثل هذه املقاربة ال تدعي  ببعا  ي b ن لكط لق م
يال يف حد ذات يعة ا يث  ساطة غري ممكن من  bذ³  ب طب ح ييك ب نا سم pلطابع ا+ مه واليت  ي تت

                                                 
 

1
 Pageaux,  Daniel-Henri ,  Lit tératures et  cul tures en dialogue,  op.ci t ,  

 p .38  
2
Ibid ,  p .45  
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تغري عرب الزمن ناقض وا ملوا نا جزية وقابf للمراجعة دوما. ملت سريورة جتعل مقار ئهذه ا ب تل  .ف
 
منمنمنمنوذجوذجوذجوذج----**** هوم ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا هوم ا الصورة ا ية و ثقا لللل الصورة ا مف مفف مفف مفف ف     ::::لللل

تحق أن  ية يف بعدها العاليم واlي  ثقا يايئ آخر +راسة الصورة ا سـناك مدخل  ل مي يه ف سـ

ثل يف يا، وا نده  متنقف  مل ية، ملع يا سو ية ا يا ته ا+راسات ا منوذج اlي اقرت هوم ا ت  ل ئ فمي ح لسـمف ل

ته بعدها مجموع أنظمة من العالمات  ثقا شعوب  يه شعب من ا منوذج اlي  ّوهو ا ف لن ل يب ل

fتداخ منوعة و بلور هذا ¼جتاه عام 1.مت ي( بدأت جامعة موسكو1962ت وقد   ôرتو -ح 
نظم بعقد مؤمتر يف موسك ملها املهنجي وا يوية ألنظمة العالماتمعل . لبنو دار حول ا+راسة ا

يه أن  شأ هذا "فمما ورد  يد، قد يكون  متزي بغىن و سان  تخد6ا اإل نالعالمات اليت  ن مسـ تعق ت ي
ياهتا  ية حتمل يف  طالغىن أن اللغة ا رش يودعون يف اللغة ) نسقا للعامل(لطبيع لبأي أن ا

  2."نظرهتم للعامل
تصور مت الزج هوم أساسا حمورU لوانطالقا من هذا ا ثل هذا ا بح  منوذج حىت أ هوم ا ملف  م صمبف ل

ها، إذ  ية  يا سو ية ا يا لكيف ا+راسات ا تف ل ئ ية بأهنا أنظمة " لسـمي يا ئتوصف األنظمة ا لسـمي

سق، أو  نارص العامل اخلار¹ يف شلك تصور ذهين هو  نمنذجة للعامل، أي أهنا تضع  ع م

تفرد وخاضع لقوانني 3منوذج، شلك  م يصوغ العامل  ية خاصةب ثقافة . فثقا ياء ا لوما عىل   سـمي

منوذج هذا ا ية العامة  تخالص ا لسوى ا ل بن إال أن بعضا من املفاهمي اليت انطلقت مهنا . لسـ
ثقافات  توعب لك ا منوذج كوين  يس  تأ ية تقف جحرة عرثة أمام ا يا سو يات ا يا لا سـ ل ت ل ئ يمي ل س ف لسـ

ية  ية لك ثقافة ôر ية؛ فاعرتاف هذه ا+راسات خبصو سا خياإل ص ن تجه من منط ثقايف ن تنمبا 
بق منط خمصوص،  شلك  ثقافة مبا يه نظام فرعي  ية عن ا تفاء صفة العا pطخاص، و ت ل مل ين

نظام مقابل الالنظام  ية ا نا تاكفؤ و ثقافة مقابل الالثقافة مبا  ية ا نا سلمي  pلو ئ ث ي ل ئ ب ثت  حىت وإن -ل
نظر علامء موسكو تان-يمل  نظام والالنظام عىل أهنام  مي ôرتو إىل ا تان، إال أن عالقهتام قل مطلق 

                                                 
1 � 5 6P"����� ا  ، �>)، >�1اQ : ب��ه�) وا-�;�د،  � آ&:�� ا  T;� ل"U" MA�0

�5�P"����� ا  L� 5�ه�ة، "إ � ا ا�;����،  �س �� ا  40، ص، 1986، دار 
��O�:� GH، ص، 2�  39ا
3 �ا��:$� �:�3  ،O�:� GH���  ا
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نظام،  p 2سم ثقافة األ ي(  ثقافة اآلخر،  تصق  مية الفوىض اليت  ية تو+  لاجلد ت ب تل تل ب ق

سعى دوما إىل  ييك  نا ـي نظام د تة،  يقة � ثقافة عىل أهنا  نظر إىل ا تحذير من ا pيو ي ف ب ل ل مل ه حق
نجاد pحلزي الالثقايف نارصه وجتديدها، وإن لزم األمر ¼ ستيل  ع  لك هذه املعوقات 1.تفع

ية الكوين واخلاص؛ فإذا اكنت للك ثقافة قوانني خاصة  نا نا، مرة أخرى، إىل  ئوغريها أعاد ث ت
شف عن  يا عاما هيدف إىل ا نا أن حندد منوذجا  يف  يفهتا،  يهتا وو لكحتدد ما شلك ل ظ فكه

ثقافة؟ ية الالشعورية  للا نب  ل
هني، خاصة إذا تعل ست pألمر ا ية  يقة أن ا لا يحلق شارب للعمل ثقافات ذات  سأ�  مقت ا ب مل

ية، مبا فهيا  سا ثقت مهنا العلوم اإل ثقافة اليت ا تلف جذرU عن ا ية  تافزي نية و ن ن ل خت بي يق مسف فل
ية  شال فوكو عىل جتريد هاته العلوم من إطال يات، ولعل ذ³ يذكر2 بإقدام  يا قا ي ئ ممي لسـ

p ية، ف� دعاه ية واجلغرا تار ياقاهتا ا ها  فيقهتا و ر بط خيحق ل  وحنن بدور2 2.لنظام املعريفبسـ
شلك جوهر احلوار ذاته  ية اليت  ثقا ية ا تخوف من أن تذوب اخلصو تبدي بعضا من ا ل ص ل فن

تعممي واملركزية تجريد وا p سم ية  ية عال لبني احلضارات، يف بوتقة  ل ت تب م يات . ن عوإن من تدا
ية إىل غا  fي منوذج يف املهنج من جمرد و تحول ا نثل هذه الزنعة أن  سـ تقي ل ية م جية أيديولو

ية ثقا فحترص العمل باكم£ يف منذجة الصورة ا ية ذات . ل ثقا ساك pلصورة ا فففي سعهيا لإل ل م
تحول إثر  نع  منوذج ا توان هذه الزنعة عن ال«يه مع ا شديدة، قد ال  ية ا ياخلصو ملصط ت ل لص ل

ناء ثقايف من شأنه أن يزجع متاس ئصال شأفة لك ا سعى إىل ا ثذ³ إىل قانون عام  تت س ك سـي
سجامه العام منوذج وا نهذا ا  . ل

ية----**** ثقا سات الصورة ا ية مال ثقا سات الصورة ا ية مال ثقا سات الصورة ا ية مال ثقا سات الصورة ا فففف مال ل لب لب لب                 ::::ب
تجاوز  يدات قد  يه من  ية ورها2هتا وما  ثقا سات الصورة ا تت~ يه بعض مال ل تعقب ختف ف
نا عن ا+عوة  إىل ولوج معرتك هذه الصورة،  نا ومقا6ا إال أن ذ³ لن  ييعة مدا ت ثنب خل يط

ية،  للوقوف عىل أمه يا ئمن وة نظر  ية، مع سـمي ج مرتكزاهتا األسطورية و األيديولو
سامهة، يف  تغاء ا ثقت، ا نه ا ثقايف اlي  ها ¼ج«عي و ا يا ها يف  ملحرص عىل و ب ن ل بسـ م ق ضع

                                                 
��F، ص 1�� ا  GH���   295-296ا

2
Foucault ,  Michel ,  Les mots et  les choses,  Tel/Gali imard,  Par is ,  

1966,  p .359  
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سع بني هذين العاملني، ويف تعزيز  تأ  تفامه اليت ما  ساحة سوء ا ناق عىل  تيق ا ل م خل تي تف تض
يس مع ناك من أجل تأ نا و من  بذل من  هودات اليت  سا Äه ه شعوب ت ثقافات و ا p لرفة ل

تالف، وعىل رفض حازم للك  بادل لرضورة ¼ تفامه ا تعارف و ا خقامئة عىل ا ت ل ملل
ها سوى إرضاء  ترص اآلخر يف مجموعة من األوهام ال مه  لاإلسقاطات اليت من شأهنا أن  خت

 .تضخم األ2 امجلعي
ت نا  بدو ألول وهf حلام طوpوU، إال أ هذه، قد  نعبعا 6مة  ن ت ًط ك ية قد ً سؤو لرب ذ³ أمه  م

ية سا يدان العلوم اإل نيضطلع هبا ا+ارس اجلامعي يف  ن  . م
نب  يل، حماولني  نة، ولكن ال مفر من امليض يف هذا ا يطة وال  ست  سأ�  جتا س ي سـ ي بمل ل ه ب ل
يطه وفق  نازلني عن فكرة أدجلة العامل و ية،  Uهو تقوقعات ا ية وا بات األيديولو منا ت ت ل تملط م ل ج

ٍقوالب تفكري جاهز  .ةِ
ثا عن ثقافة احلوار،  شري  بذل من أجل ا هود اليت  نا يف مجموع ا حبنأمل أن يصب  ب ب ت لتمعل  جل

سان والعامل، لقاء أكرث سامحة وترفعا، لقاء �ن بني ٍاإل يل تفتح قوامه ن عىل العامل وتواصل  صأ
يطرة، يه يف فكرة ا ته بأ ساين يوم حرص عال نه اإل سـحرم  لن خ ق سان  م تطلع خالy اإل نلقاء  ي ٍ

يةإ يق غا ئىل  تعارف حتق  .لوجوده أال ويه ا
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