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    ::::ةةةةــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
يش يف  تغرب وحنن  نا ال  نعقد أ سـ نبح ناعة امجلال وجتارته، »عرص الصورة«ص ص، وعرص 

تدل عىل ثقافة عرص\ ا]ي  ية غري اللغوية من لك جانب،  نا العالمات cتصا لحني  ل تكتنف
يه الوعي بصورة سد وثقافة الصورة، حىت غدت تn العالمات فتزايد  نا يف "جل ا حبتصا

نا وتقود\، بدءا بإشارات املرور اليت حتدد  ية، تو يو نا ا يا ًلك خطوة من خطوات  w ل مت ح
تاج  شوارع ووسائل اإلعالم اليت تعرب عن أمناط اإل نإيقاع سري\، وانهتاء �إلعال\ت يف ا ل

سائدة واملؤثرة يف يات ا لوعن اإليديولو ناج يا يج  ت  حسـ  )1".(ن
ياء يه  ثاق وتو* املعاين"لسـميوإذا اكنت ا نا هذه )2"(نبمهنج دراسة ا خلت، فإن تركزي مدا

هارية نظر�، مع حماو� خلق تفاعل جدي بني  ية الصورة اإل يا با عىل  شيكون  ئ مي نص سـسـ م
يه الصورة م تجالء ما  يق عىل رواية جزائرية معارصة، ال نظرية وا ختفا*راسة ا سـ ب ن لتطل

برصية؛ ألن وراء لك صورة  لرموز ودالالت، وأهداف الغرب من متريره للرسائل ا
يا برصية-كام يقولون-. جأيديولو يولو© للرسا� ا بحث ا ية ا رشو نا  ل وهو ما يربر  مي ل ع لسـل . م

ية، تقول  ية واأليديولو ثقا جشف عن أبعادها الرمزية وا ف ل يفا"للك ستجويا كر إن احلراكت ": "يل
ييل، واإلشارات املر ي³ والفن ا ية وا تلفة، وكذ¶ الرمس والصور الفوتوغرا شكية ا س تف لل · ئ

تعامل شفرة  تلق من خالل ا نقل رسا� من مرسل إىل  يث أهنا  سـترب لغات من  ت متع ح
نحو نهنا ا ية كام  ºناء اللغة ال ية، دون أن ختضع لقواعد  لنو ب يقع  )3".(م
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    ::::مفمفمفمفهوم الصورة يف اللغة وcصطالحهوم الصورة يف اللغة وcصطالحهوم الصورة يف اللغة وcصطالحهوم الصورة يف اللغة وcصطالح

ية: يف اللغة ثقا فجاء يف املوسوعة ا ته يقال : "ل ته و صفالصورة تدل عىل ظاهر اليشء و هيئ
ته ته، وصورة األمر كذا أي  صفصورة كذا؛ أي   .هيئ

يا، واإلدراك احليس هو  ها إدرااك  نفعل هبا، ويدر سان صورة ما، فإنه  سـوإذا شاهد اإل ي حن ك
بارشة من انفعال حاسة أو عضو حاس شأ  نفيس إيل  ماألثر ا ن هم أو ... يل لفوهو يعين ا

برص ها وأجحاÉا وأبعادها بواسطة ا ياء وأشاك تعقل بواسطة احلواس، وذ¶ كإدراك األ لا شـ  .لل
نة يق أهداف  تاجه، وذ¶ ألجل  يد إ ية لواقع شوهد أو أ يوالصورة وحدة  ن ع معخط  ).4(حتق

الصورة من أمه دعامئ ): "ABRAHAM MOLISأبراهام مولس (فيعرها : اصطالحا
ب ها وألواهنالcتصال ا ية القارئ  سا بشلكرصي املؤثر يف  سـ ية "ح نارص cتصا ل، ويه من ا لع

سامه يف تقدمي معلومة عن  يا،  يال، رسام أم تصويرا فوتوغرا تغري اللغوية، سواء أاكنت  فث مت
بد الرمحن بن عامر يف مجÞ واحدة يه تاذ  توج أو حدث، ويعرها األ ٰخشص ما أو  ع سـ فن : م

تابة �لضوء«  )5. (»لكا
ية الصورةسـسـسـسـ ية الصورةيولو ية الصورةيولو ية الصورةيولو ججججيولو     : : : : ميميميمي

 Þي بارها و ها � سان  ـي خدمة اإل تخدام الصورة واسع جدا،  سـجمال ا ت ن ف عسـ تعمل يسـه
ندسون، وعلامء  تخدÉا ا ية،  تخصصات ا تلف ا يق يف  بة، أو أداة  هللمرا سـ لعلم ل ملخم يلل تحق ق

سويق واإلدارة تابعو ما جيري يف العامل من أحداث، وعلامء ا يون، و ي³ تالطب، وا لئ مل ... س
سويق ا]ي يقوم عىل شعار وغ تري ذ¶ من العلوم املربطة بعامل املال واألعامل، ومهنا عمل ا لت
ية »ُانظر واشعر« تعة امجلا يس فقط ا شعار  هدف األسايس من وراء هذا ا ل، لكن ا مل لل ل

شعار إىل  تحول ا ناس  رشاء وcسـهتالك *ى ا ثارة ا شعور، بل ا نظر وا لاملربطة � ي ل س ل ل لت ل ت
متع »ُاشعر واشرتي« توب خللق  هار املصور، واإلعالن ا ناعة اإل تطوير  جم، ويمت ذ¶  ملك ش ص ب

 .الفرجة املذهول بعامل الصورة
بالغة cتصال امجلاهريي، و ية اليت تعطى  نا تأيت األ لومن  مه هذا "ُه ثف  تعامل ا cل ملك سـ

يع سلطة أو من أجل  بهثا ا توجهيات اليت  ناع امجلاهري بصحة ا بcتصال من أجل إ ل تل  ق
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مية ما يل  قسلعة، أو تو  )6".(ص
يل  سان والعامل ا·ميل ا تفاء �إل c ثال غايهتا الرحب، وما هارية  مجلفصورة ا*عاية اإل ن ح م ش
يع وتروجي الضائع، لكن هذه الغاية  بارشة  هار سوى وسائل غري  للبا]ي يعد به اإل م ش

نا شلك رصحي، وتقول  ها أبدا  شف عن  لالواحضة ال  ب توج أو ذاك اشرتوا هذا: نفستك ملن ا
ياتمك حلهو أنفع لمك وأجدى  يطه . ف توج عن  يع، ألهنا تعزل ا ساعد عىل ا يقة ال   nحمت ن ب ملت ل حق

ية بال قلب وال روح ميي وحتو� إىل مادة اسـهتال كا  )7.(لق
ها  هم، فإن مدا تقطهيا يف مترير رسا ية  يان تعكس  ثري من األ يلوإذا اكنت الصورة يف  ئل لح مل ن ك

نو تعدد ا لتعدد  ب ها، ت تلقني  لا� وا تلفزيوين أو املريئ، تعكس "مل تصوير للموضوع ا لفطريقة ا ل
يان اكنت الصورة  ثري من األ شاهدين، ويف  نة  ححرص املصور عىل مترير رسا�  ك للم معي
تصوير وحركة الاكمريا تؤد�ن دورا  شه، فزاوية ا شخص أو  با يف بروز ا تقطة  لا ي ل س هتمملل ب

يت الرسا� املراد إيصا ليف  شاهدتثب شلك جانيب مفرد ذ¶ . للمها  تقط الصورة  بي³  تل حف
يقة املوضوع املصور  شك يف  حقا شخص(ل تقطت من خلف ) لا ية أقوا�، أما إذا ا لومصدا ق

ية  باالة، والصور ا لغطسـفإهنا تعكس عدم cحرتام والال ، فإهنا )من فوق إىل أسفل(م
ثل تقار، الطمس، يف حني  c ،تصغار c ،سحق متتعكس ا سـ ية حل غطسـ الصور ضد 

 )8".(العظمة والفخامة واإلجالل) من حتت إىل أعىل(
ية،  بوط مزنته cج� عكام أن تصغري جحم فرد ما يف الصورة أو يف الرمس قد يدل عىل  ل ه
تديرة يف  نظور املصور أو الرسام، ودال� صورة الطاو� ا ملسـأو يدل عىل بعده من  م

ساوي بني لك األطراف ندوات تعين ا تا ية لل شاركة، وتعين يف املفاوضات ا*بلوما سـ ا مل
يني يف  يا تحاورين ا سـسامع لك طرف لآلخر واحرتام وwة نظره، وتصوير أحد ا سـ لمل

ته واخنفاض مزنته نخفض يعين دو لكريس  ين  .م
بار الصورة  ثق من الصورة تعرب حدود اللغات، ومن مث ميكن ا توهذه املعاين اليت  عن -بت

، فاللكمة يف ذاهتا نوع لفظي من العالمات، )Trans-linguistique( لغوية -عالمة عرب
مية  شلك معذاه عرب ا مية اللفظ يف ثقافة ما، والصوت ال يعين وإمنا  لقنطلق دالالهتا من  تق يت

ية املربطة �للكمة تا*ال يهتا من لغة ما؛ فلكمة . ل متد رش عوهذه الرابطة  تدل عىل » ال«تسـ
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نفي[الرفض  ثل أداة تعريف يف لغة العرب، و] لأو ا متال تدل عىل يشء يف اللغة اإلجنلزيية، و
مية اليت تضفهيا علهيا لغة ما أو  لقللمفرد املؤنث يف اللغة الفرسة، فا*ال� مربطة أصال � ت ن

 )9.(ثقافة ما
والفارق األسايس ا]ي ميزي العالمة اللغوية عن العالمة الصورة، هو أن األخرية تعد عالمة 

ها بعامل الواقع، أو مبعىن أدق �ليشء ا" أيقونة؛ أي أن ية ال عالقة  با للعالمة اللغوية ا ط عت
شابه  يه بفعل  ها الواسع فرتبط �ليشء ا]ي تدل  يه، أما الصورة يف تعر شري إ تا]ي  عل ت ل يفت

سمى أيقو\ت اليت ) ما( نه، وهذا cرباط يضع الصور مضن نوع العالمات اليت  تيهنا و ت يب ب
يهنا وبني ا ملتربط  يه عالقة ماب تصاقا �لواقع وأكرث قدرة عىل ...لشار إ ل، الصورة أكرث ا

متزي جبانب مادي ملموس، عىل خالف العالمة اللغوية؛ فأي لكمة من  نه، ألهنا  بري  ّا ت ع لتع
تلف من لغة إىل لغة يه، و شري إ ختلكامت املعجم ال متت بصÞ إىل اليشء ا]ي  ل  )10".(ت

به موضو متزي بكوهنا  تشـفالصورة  بة ما، وت ها  بنسـها أو مر جع يع بإماكهنم إدراك "ع مجلأن ا
Þثال صورة حن نطوقة؛  تn الصورة، عىل خالف اللغة ا يعي  مفاملرجع ا مل ل نا إىل " لطب جعتر

ته، أما لكمة حنÞ �لعرية أو  تصوير ودرجة وا نظر عن دقة ا ية بغض ا نحÞ ا با ي ل ل يع قعل لطب
)Abeille (به يف يشء شلك ـي ال  ية  شـ�لفر ف تسـ نحÞهن رشة ا ل   ).11"(ح

ية حىت ال هنمل  شموية؛ أي تدرك بصفة  ية ا*ال�، وتصف � ُفالصورة عا لك ل ل ت ) الغابة(مل
ها )األجزاء واملكو\ت(اللك من أجل األجشار  ية هذه األجزاء يف تكويهنا و تنظمي، رمغ أ مه

تصف �لفورية ورسعة القراءة  .تكام أهنا 
هار يف اللغة وcصطالح هوم اإل هار يف اللغة وcصطالح  هوم اإل هار يف اللغة وcصطالح  هوم اإل هار يف اللغة وcصطالح  هوم اإل ش  شمف شمف شمف     ::::مف

هار يف اللغة هر األمر: شاإل هري املذكور املعروف بني : شمن أ هريا، وا هره وصريه  شأ ش لظ ّ
ناس رت فال\. لا هَ ُو ْ هرة: َش ته  ته و يوبه و شأذعت  جعل فضح هرة. ع وضوح األمر : لش9وا

نعة هور اليشء يف  ٍو َ ْ شـُ هرا. ظ هر اليشء  شو يفه: ش هر  سـذكره وعرف به، و ش تضاه : ّ نا
 .ورفعه

يد من هذه ا ها نسـتفو ياء واألمور، و هر األ هار يذيع ويعرف و نقلملادة اللغوية، أن اإل يظ يش شـ ُ ّ
هارا ]¶  يوب واحملاسن، ا*اء وا*واء، إ توى يف ذ¶ ا تجيل، و ظمن اخلفاء إىل ا لع سـ تل
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 )12.(وwرا به
هار اصطالحا هار اصطالحااإل هار اصطالحااإل هار اصطالحااإل ية بأنه ::::ششششاإل تعريف "نسـ تعرفه دائرة املعارف الفر تخدمة  لمجموعة الوسائل ا ملسـ

هور  تجاهتامجلا ياز  ناعه � ية وإ نا سة جتارية أو  نمبؤ ت ع ص مس م  )13".(ق
ثني بقو� با حويعرفه أحد ا ناوين : "ل ثل ا ند عىل مؤرشات مرية  هار فن إعاليم  لعاإل ئ مس ت يش

باعة والصورة يهنا وأنواع ا تابهتا ومضا لطيف  يس تعارف وعالقة بني ... مك سمن خال� ميكن تأ
تج وا تلقي أو بني ا ملا·اطب وا ن هدفه ململ  ،nبل لك يشء–فسـهت يغ خطاب، -ق أوال و تبل 

تو? أن تكون أفاكره واحضة وصادقة ناسقة . ي]¶  نوعة و يغ  تتعمل وسائل  ت بل مسـ م ت ي
هدف احملدد يق ا يل  ها يف  لسخرها  حتق ب سلك  )14".(ي

    ::::هارهارهارهارــــــــــــــــششششأنواع اإلأنواع اإلأنواع اإلأنواع اإل
يث موضضضضوعه ومضمونهوعه ومضمونهوعه ومضمونهوعه ومضمونه هار من  يث مواإل هار من  يث مواإل هار من  يث مواإل هار من  حاإل حش حش حش تص::::ش يا أو ا يا يا أو  يا أو ثقا ق قد يكون  سـف سـ اد� أو علم

يا سموعا...عاج� تو� أو  يث طريقة عرضه فقد يكون  م، أما من  مك  ح
يا برص� فن مركب يضع العامل بني يديك، وعادة ما يوجه إىل فرد « : فهو كام يقال. مسعأو 

 )15.(»أو جامعة أو حزب أو أمة
هار إىل سـمي اإل شوميكن   :تق

يايس هار  يايسإ هار  يايسإ هار  يايسإ هار  سـسـسـسـإ ية ويرتاف::::شششش يا تخا�ت ا c يل سـ ويكون  سـ ن لب بري عن ق تضمن ا ها، و تعق  لي مع
تأثري يف الرأي العام ية ا تلفة  لاآلراء ا بغ ·. 

هار اج����عيعيعيعي هار اجإ هار اجإ هار اجإ يح ::::ششششإ يد  متع، اكإلعالن عن موا يه عىل تقدمي خدمة عامة  تلق يعمل  عف للمج

نة  .معياألطفال، أو إسداء نصاحئ للفالحني، أو ا*عوة إىل الوقاية واحلذر من أمراض 
هار جتاري هار جتاريإ هار جتاريإ هار جتاريإ تD::::ششششإ س ويربط �ال سويقت يات ا سة، وخيضع السرتا نا تر وا يج ف لمل  )16.(ت

هارية ية الصورة اإل يولو هارية  ية الصورة اإل يولو هارية  ية الصورة اإل يولو هارية  ية الصورة اإل يولو ش  شج شج شج ج     : : : : سـسـسـسـميميميمي
سموع  ـي ا شلك ا هوره ا هار يف بداية  ملأخذ اإل شف هل ظ ثري من )17(لش ك، ويرى 
ثني  با حا هار"ل تاجر يه أول أشاكل اإل ية عىل ا تات اخلار شأن الال ج ثورة . ملف لومع تطور ا

ية اليت عرها الغرب يف ال نا فا ع رش لص تاسع  عقرن ا ية )م19ق(ل هار أول نقÞ نو هد اإل ع،  ش ش
تعان به يف الرتوجي  ناعي ا]ي ا يف، وذ¶ حتت ضغط القطاع ا يث المك وا سـمن  لص لك ح
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نرصا  هارات أمه إيرادات الصحف واFالت، و بحت اإل يجة ]¶ أ ته، و عبضا ص ن ع شل ت
سوق تصاد ا يا يف ا لأسا  )18".(قسـ

هرت وسا رشين  ظومع حلول القرن ا رش جديدة يهلع تلفزيون، : نئل  ي³، والراديو وا لا لس
هاري العام  هار تطورا واسعا، ومت إخراج أول رشيط إ شوبواسطهتا عرف اإل من ) 1904(ش

يري"طرف اإلخوة  بح )Lumière" (مال شاره وأ ص، مث توسع ا شعيب"نت األكرب يف " لالفن ا
نا ثقافة...منز بعض أمناط ا ل، جمال ثقايف يويم، مرجع أبدي  ناك ل تعددة األوجه؛  ية ا ه ا مل فب لشع

ية، تخا c ية، وللمحالت ي³ ية، ولألفالم ا تجات cسـهتال هارية  بالصور اإل ن ئ ك سن لش ... للم
نازع شوارع دون  محىت غدا فن ا نا )19(ل هار أي³ جالت أ نفس يف جو اإل نا  ن، مما  ش يت ن عجعل

بين وwة نظر اآلخر يه برعوا يف  نا، خاصة وأن صا توصاخت أسام نع هم أكرث ع لتجعلين 
ثق مهنا معاين عديدة ية وعطاء، حني ميرون رسائل  نبفعا ثاق املعاين يعد . تل نبوال خيفى أن ا

تأويل اكن وال يزال موضوع نقاش  ية لكون ا سا ية يف العلوم اإل لية جوهرية وأسا ن ن سـ قض
 ).20(وجماد�

نا هارية تقول  ية للصورة اإل يا لوال شك أن القراءة ا ئ شمي  اليت متر خلف إن الرسا�: لسـ
نا عكس عامل  سلع هو أفق سعاد سامة تكون أكرث وضوحا واجنذا�، وإن عامل ا cت ل بت

ثاق معىن نفس يف عامل cسـهتالك يؤدي إىل ا نباألفاكر، وا ية يف : "لت ياة ا حلقيقإن ا حل
بة "cسـهتالك يصعب مواwة الر بل اللك، حىت  يا من  هومة  غ، يه الرسا� ا ل قن مضملف

ية ية، وكcسـهتال يايس بـ "ن الفا هاري"سـقطع حصة نقاش  شنفس إ هو مترير رسا� " ت
سن نذهب إىل عامل أ نخرج حلظة من هذا العامل الزائف  حمفادها،  ل  ).21"(ل

ثون عن اإلغراء واجلذب عن طريق دغدغت  هم  هار مقاصد ورها\ت؛  يبحولصانعي اإل ف ش
تالء عىل اإلطار احلوايس  cب–سـالعواطف و سمع وا لخاصة ا ن والفضايئ لإلسان -رصل

هار نهيا من خالل اإل يا تقول ملوا يا وثقا نة إطارا ماك شبح املد طف ن ي متركز لك : فتص تنا  ه
تلقاها  سان  ية اليت هتامج اإل ياة املعارصة، لك اإلشارات احلوا يالت ومOات ا يا ن سـ حل لتسه

تاحف ومطا ناطق و ية،  نفه، اإلعالن عن Éرجا\ت، اإلعالن عن أحداث ثقا مو م ف مع تكت
ية تجات اسـهتال كورحالت و برصي وتوwه حنو ... من توى ا باهه عىل ا لها جتلب ا سـ ملن ت لك
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نه  .بعيهدف 
تحمك من  ية، و تÞ معلوما بارها  تابك � ية  برية والرا تقأي³ ويت وwك يف املدن ا ن ق تلك ك ت ت عل ّ
هار ا]ي يعرض من خالل ملصقات  ثل خاصة يف اإل شلك ماكن بإحلاQا املريئ ا ملمت

هارية ولوحات يفهتا لوحدها، وإمنا تعمل "ش حرضية، لكن لوحات اإلعال\ت اإل ظال تؤدي و
يل حرضية؛  ية ألسامء الطرقات، لوحات مرشدة (صيف إطار تفا جهيلوحات تو

تاجر واحملالت )لالجتاهات تات ا مل، ال ية، حمطة بزنين، سوق مركزي، �ئع (ف ليد ص
ية ...) ورود تات ا ملهنالال ، لوحات إشارات، توقف احلافالت، ..).موثق، اكتب معويم(ف

سري هالت، cجتاه (للوحات ا رسعة،  يد، حتديد ا نوع، cجتاه الو ممcجتاه ا لح ملم
 )22....(ا*وراين

يس أنه-طبعا-والغرض من ذ¶ بدأ القراءة » يرى«ل  شاهد الصور، بل أن يقرأها، أن  يا مل
تارها لكام شاهد اللوحة، وما الق رش خيويهنهيا يف أي نقطة  سـهبا ا براءة إال الكفاءة اليت  ليك ت

ياهتم يط  بث إلهيم يف  تلفة اليت  ححلل لغز الرسائل ا حمت ·).23( 
 nبارشة، وخاصة ت ياق لك تn اإلرساالت ا هارية ال تقرأ مبعزل عن  ملواللوحات اإل سـ ش

نة، وتوجهيات اخلدمة : اليت حتوي توجهيات عدة ية للمد يتوجهيات األماكن ا*ا خل
ية يث (مالعمو ية،  شؤون cج� حالربيد، املدرسة، اجلامعة، مديرية ا ع تأخذ الرسا� اليت :ل

بل لوحات  ناها انطالقا من الرسائل األخرى املرسÞ من  هارية للامرة  ها اللوحة اإل قتو ش wمع
سري نعين وتلزمين بأن أفعل هذا ). ّإطار حيس مريئ(لا يين هذه اللوحات نصاحئ  متإذ  تعط

 )24".(أو ذاك
هارية من بني لك هذا اإلرسال املريئوتقو نعمك من أي يشء، «: شل اللوحة اإل مال أ

توج اسـهتاليك  يحة وال أوwمك إىل اجتاه، أنين ال أقوم إال �إلشارة إىل  يمك أية  نأل نص معط
يمك بة إ مية � لميكن أن يكون ذا  لنسـ  .»ق

ية، تقول هارية أيضا رسا� إضا فوترسل اللوحة اإل يمك «: ش شيأقرتح  سريمك عل يس مربطا  بئا  ت ل
ناءها من wة أخرى، ويف  يعون ا توجا أو خدمة  يمك  نة، أقرتح  تاآليل يف املد تط ن عل قي تسـم

 .»)سـياق ثقايف ورهان اسـهتاليك(ظروف خاصة 
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ية، تقول ية ثقا هارية رسا� أخرى جام فوترسل اللوحة اإل ناء سريمك، «: لش يمك أ ثإين أ سل
رسونه، أحرر لمك رسا� ونذكرمك بطريقة غري تعاقدية بلك ما مي ّكن أن تفعلوه وبلك ما  ُ ت

توج سـهتلكون هذا ا نجعلمك  هارية  نسمى رسا� إ ت ل ملت  .»)منتوجا أو حدX(ش
ها أيضا ثق من دا خلومن املعاين اليت  ناك أوقات وأماكن أروع من هذا «: تنب هتذكروا أن 

نة تذكري بوجود عامل»ياملاكن يف املد  آخر حيس بدال من عامل ل، أما املعىن العام للوحة هو ا
نة ا]ي خترتقه تذكري. ياملد نا ومعلقة  هارية موجودة  للوهذه اللوحات اإل ه ناك عاملا «: ش هإن 

بات والOات املربطة �السـهتالك تعلق �لر تمواز�  غ  )25.(»ي
ها شلك هوية هد فوهذه الرسائل وغريها  سـهتn(ت يون "، و)ملا عيس الفاعلون cج� ل

من تصلون هبذا ا لا تجولني، إهنم مل سكعني ا ية ا هارية يف املدن يف و ملط من اللوحات اإل ت ملضع ش
نة يف أرسع وقت،  هم هو الوصول إىل أماكن  يارات وهد رسعني أو عىل منت  با  يغا سـ معل ف م

هم للوحة شوش إدرا ياقة مما  ناء ا بوا أخطاء أ كفرهاهنم أال ير يتك سـ توج اليت ...لث ية ا نو ملنفع
هارية  لتقرتQا اللوحة اإل يارة أو املار إلجياد ش سائق ا ية  يعة ا سـست من نفس ا ل نفع ب لي ل لط

نة(الطريق بحث عهنا يف املد يلوحات اجتاهات األماكن، أو إجياد اخلدمة اليت  لوحات (ي
يارة)تشري إىل خدمات سائق  سـهتn ويس  توجه إىل ا هارية  سـ، فاللوحة اإل ل مل لت  )26.(ش

نة، ب ياة العرصية الرا ته رشوط ا هار فر هواإل حل ض لك ما حتم\ من وعود واح�الت خاصة ش
سمى بـ  متد »العوملة«ييف ظل ما  نا دفعة واحدة، ألهنا  تع، وهو من الصور اليت تؤثر  في

ية  نا ا ية  يعأساسا عىل اإلدراك املاكين اللكي املزتامن، خبالف  ت بب لطلغ ية "ن خطـي  هف
يا الواحدة تلو األخر تا نا املعلومات شفو� أو  يث   ،Þتواص بو ك تصل ح يط م تداد ا خلى عىل ا م

نا يف آن  شف من أما شامل ومزتامن، فاملعلومات  نا للصورة  مالزمين، أما إدرا نك ف تك
تة يف ). 27"(واحد ثا نون اإلعالن ا رشت  ب]¶ ا ل ف شوارع، وعىل أبواب احملالت (نت لا

نازل وعىل جوانب مالعب الكرة تحركة ...)ملوفوق ا تلفزيون (مل، وا ي³ وا ليف ا لس
ياهتا اخلاصة أيضا) نوcنرتيت نون جام هذه ا بحت  لوأ لفص ية : ل ثارة  يات العرض وا هجام س شل ت

سعي إىل رشاء، وا لا  :ل
هذه  رشاء  متراره يف ا سـهتn وضامن والئه وا لضامن رضاء ا ل سـ رشو�ت، أو " املاركة"مل ملمن ا
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 .دون غريها...املأكوالت، أو األwزة
ية عن املؤ سـهتc nجيا باعات ا مترار ا بضامن ا مل نط تجات، وعن سـ نسة اليت تقدم هذه ا ملس

تعامل ية يف ا لالعاملني فهيا، من خالل أشاكل أكرث ودية وأكرث   .محمي
سـهتn أكرب وقت ممكن متر مع ا تعة  ية  ملتكوين صورة ذ مم تسـن  .ه

يهتا تجات والضام\ت لصال سة، وتقدمي امحلاية القانوية  نا حيض األسعار يف ظل ا نختف ن ف . للممل
ية من ذ¶ تع برص� مهواألكرث أ سلع يف شلك جذاب  تجات وا مم تقدمي هذه ا ل ملن

يا  )28.(مسعو
ية  هور وتوريطه �أللوان واملؤثرات الصو شاركة ا هارية تعمل عىل  تفالصورة اإل مجلم ش

هوة األعني  تطالع و c باع الفضول وحب ية، هبدف إ شوالضو سـ شـ ، the lust of eyesئ
تخدام لك الوسا نا � سـوÉامجة لك حاسة من حوا ية سـ ثريات برصية و نة من  مسعئل ا م ملمك

ية  .مشو
هار، حناول أن نقرتب من رواية  ية للصورة واإل نظرية لeال� ا شبعد هذه ا*راسة ا ين لتضمل

ها يف » اإلراثة« هار يف الغرب، وو ناعة الصورة واإل يد بوجدرة، لرنى مقاصد  قعلر ش ص شـ
نا العريب املغرتب  .بطلعني 

    :::: ملخص الرواية ملخص الرواية ملخص الرواية ملخص الرواية----
يه  (*) 1975)29(»راثةc«حتيك رواية  ية  تواءاهتا احللزو يد بوجدرة يف خضم ا تلر ن ل شـ

هارات املعلقة  cيط داخل أنفاق مرتو �ريس احلافل �لصور و شÉاجر قروي جزائري  بسـ
هلع والولع، وراح يقرأ تn املعلقات قراءة غريب : عىل لك جانب، فامزتج *يه شعوران لا

يةبيف بالد غرية متn سلطة الصورة و  .لتقنا
ته  ية اليت ا نرصية الغرية الفا ية ناكل ا بلوخترب\ الرواية أن هذا القروي وقع  شـ ب لع سـتقحض
سالسل من حديد، ومزقوا جeه وأراقوا دماءه، كأمنا  سلحني أوسعوه رض�  ببدورية من ا مل
نني حقدا تقالل اجلزائر،  نة � ثأروا لكرامهتم ا يد،  نذ زمن  تظرونه  معلاكنوا  سـ ملمهت ي بع لي م  ن

هذا  يف "...اجلزائري، » اآلخر«لوبغضا  يهنا عىل الر ته دا هم  صوراحوا يرلكون بأر فع حقيب جل
يا اجلوية تقلقه أشد ...!فهذا إذا أب\، وخس، � � من جرأة: قائلني بوغرا هذه ا فاخل،  لطف
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يا املمرات، املدرجات، اخلرائط اجلدارية  بوغرا يفت إىل  فالقلق، وقد أ ط يرتو (ض ملا
يد، مفا فm ، ا)واحلافالت بة ا ها أن اكنت مذهÞ ر بق  سكك اليت  تعقألرصفة وا لل ي سـ هل

تضاعف يف الفراغات املرتامك  تعدد، هذا ا يه معا\ة هذا ا توجب  لحيذوها هو ا]ي مازال  ل عل ي
 )30".(بعضها فوق بعض

يدة بني أ�دي  تاهة ا يد، هو ا هد و بري عن  ملصوتربز الرواية عدة صور مزدمحة  مل حتع مش لل
ية . لعنرصي ا]ي يرتبص �لعريب املغرتبالغريب ا يغة الرت يبولعل الروايئ قد عرث عن ا كلص

ية  يب ا توية، واألال بري عن هذه الفكرة، ويه امجلل الطويÞ ا بة  نا للفظا ع ملل تع سـ للمل
ية واملعابر حتت  سد ها ا*هالزي ا به يف  بة حد الغموض؛ لغة  ية والر نا ميالال ل شك شـ ت ه ّت يل تي ت م

ية للمرتو، وا لاألر تعددة واألدراج ض ناقالت، واملصاعد ا تحركة للعر�ت وا ملبكة ا ل مل شـ
تحركة يب الفوالذية إىل . ملا سكك احلديدية واأل\ شابك املرصاين خلطوط ا بوشري هذا ا ل ت لي

هرج،  نة غرية احلداثة حد الفوىض وا ية ملد لرؤية سد ب ي ثة "مي نة الغرية احلد يإهنا صورة املد ب ي
ثل م...حبياهتا الفوضوية بني مويه  يارى ا ناس الزائغني ا تحرك فهيا لك هؤالء ا لكئيغارة  حل ل ي

يعي وأجشار الربتقال نور ا نون إىل الغا�ت اخلرضاء وا با]ين  ل  )31".(لطحي
نور  يا مع صدمات الظلمة وا يس بني انهبار وحرية وكآبة، متا بس فهيا األحا نة  لمد شـ سي تلت

c الصور nنقل ت بة عىل العني اليت  تعا تواأللوان ا يعجز قمل هودة  ثافة غري  فهارية  مع بك ش
يه تاهة بصورة دورية حىت . فيتالرايئ عن فك شفراهتا  يا فكرة ا تحقق روا ملوهبذه الصورة  ئ ت

يطرة عىل رواية  ها الفكرة ا ملسـهناية الرواية، و ويه الفكرة اليت يفقد فهيا الزمن » اإلراثة«لعل
تدا c Þس ية  يعي، بل اخلامتة ا عهومه ا سل يع لب ب لطلط واحلضارة ءات اليت مارسـهتا الصورة مف

تعرض  ية اليت  هزمية ا باالة وا ية، وعدوان الال نرصية اإليديولو تفرقة ا ية، وا يا سـ لع ل لنفن ل م ج لتق
نوف »اآلخر«لها العريب يف بالد  هاري و c تلقى رض�ت اجلحمي ص، ففي لك يوم  شي

ها،  تفو بل أن ختربه  ية اليت ختربه بعجزه  قاآلالت ا بق ّيام وأن اإلشارات ال ميكن أن "لتقن سـ
ية تن يع  ية، بل عدائه املقدس اجتاها، إذ مل يكن  ته ا هتجقذه أبدا، نظرا لكرا تط حلق سـي يه يق ً

يدة، ال تريم إىل يشء سوى إزعاجه هر مكجموعة من األشاكل الال مفتابهتا اليت  تظ  )32".(ك
سه وقد حارصته عزته اليت ال تطاق نا املغرتب حيدث  لوها هو  نف اكن علهيم أن : "ّبطل
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يصفوا  فنذروين،  يث ي ياء برصاحة بدل أن يغالطوين، يرسلوين إىل هذا اجلحمي  حيل األ شـ
تجاهلونين ناس ا]ين يدوسون قديم و يال أعرف أبدا أين اجته، مع لك هؤالء ا  )33".(ل

سكعه بني  ية أخرى يصور الراوي ما يقع حتت أنظار بطل الرواية املغرتب يف  تومن \ ح
يف متهتن  يه  كأزقة �ريس، وهو يرى بأم  ني ناء جeته يف بالد الغرب ع بكرامة العامل من أ

يؤ؛ فقد شاهدمه باد وا c شع صور 9بأ شـ تع تب ياس : "لسـ سعلون رئاهتم يف ورق أ كومه  ي
هم يا يوهنم،  بقة، مث آخرون أيضا فقدوا  نت يف ذهاب وإ�ب دون فكرة  قاإل سـ ع سـ ، ...ممس

 ).34..."(وأغلق علهيم يف مالجئ جسون
يا، بل إهنا حدة ما حيس به هذا العر سه  نيب املغرتب من مرارة األمل، وهو ا]ي جيد  معنف

نرصية  يه إخوانه، ومه قابعون حتت وطأة cمهتان وا لعنخرطا يف ذ¶ املصري ا]ي آل إ ل م
ها الإلساين نو ها . نطقم كوال شك أن آخر مقطع يف الرواية يعمق من دال� هذه الصورة ويرت ّ

يال عىل أن هذه املعا\ة والو سان لمعلقة، د يعلق الراوي عىل  ته بعد  نرصية مل  لية ا ت لع فشـ ن ح
شفي قائال نظرة  ًأحد املارة من أهل �ريس ا]ي يرمق  ّ ت شخص، إنه لفي : "ب لسكني هذا ا م
نانه  )35".(!سـبداية املطاف وسوف يعاين من وضعه حىت تعرق أ

هار يف الرواية---- ية الصورة واإل يا هار يف الرواية  ية الصورة واإل يا هار يف الرواية  ية الصورة واإل يا هار يف الرواية  ية الصورة واإل يا شششش  ئ ئمي ئمي ئمي     ::::سـسـسـسـمي
يرتو سكك احلديدية، مللعل بداية املطاف اكنت داخل ا شابك املرصاين خلطوط ا ل وا لت

يد، و�ملقابل يزداد جحم  يف وا هار والصور واإلشارات يف ا مترار رموز اإل تعقوا لش ثتك ل سـ

ثف دالالت اندحار العريب املغرتب  يان الصور، ممّا  بطل الروايئ صغرا وتقزما أمام  ّا يك طغ ِل
بة أمامه يصل إىل ي"لقد اكن . كأمام إمرباطورية الرموز املرتا تاهة اكمÞ يعربها  لعمل أن أمامه  م

بالطات، ا*عامئ، املقاعد،  يا حتت ا هره متوهيا  لتغاه، داخل هذا الفخ ا]ي موه  حق يقب مظ م
هارية، واwات العرض الصغرية، آالت توزيع احللوى وغريها لك ذ¶ اكن ... شامللصقات اإل

سون أهنم يد يف نظر الرايئ، جعل الراكب  ينهدفه الو ْ َ ّ  )36".( مدفونون حتت األرضح
هارية ته يف دوامة اإلشارات اإل ياع بطل روا نا  شها هو الروايئ يصور  ي ض  –كونكورد : "ل

نكورد –كنكورد  نكورد –ك  نكورد –ك  نكورد –ك  يفة إىل –ك  نكورد، هذه الرموز  خم  ك
يدا إىل أهنا أشاك به  سه  ئا يف نظره، وإن اكن يف الوقت  جدرجة أهنا ال تعين  ت ني نف ل يش
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يه يهتا ال ختفي  علأ سب إيقاع Éوس ميزق (...) مه تضاعف  تضخم،  نحرف  حتصغر،  ت ت ت ّت y ف
 )37".(رأسه

بطل ومضاعفة  يق أزمة ا ية يف  بو هارات ا بكة الصور واإل هم  لوهكذا  تعم ت نكشـ ش لعس ت
ية  تعا هذه اللغة الرامزة الغامضة ا ته وعداؤه  ساسه �لغربة واإلذالل والصغار، فزيداد  لإ مل لح مق y

شعره بصغر جحمه وختلفه، علي شعره بعظمهتا، كام  ته، كأهنا  فقد شوهد وهو يروح "ت
تحرضات  تعرث هبذه الصور اليت تعرض اجلنب وعلب  سـوجييء يف ا*هالزي، نظراته  مت
تحرضات  باق الطازجة واملقالة، و ناظر الغربة لأل يف، ومرق الطامطم، وا سـا ط ي مل منظ ّت ل

تا�ت املقلوبة بابني وا لكالزنة وا ت يللي تلفزات ... لغسـ، وآالت ا ساء العار�ت وا لوا لن
يارات وغاسالت األواين واألسفار اللوسة  ثالجات وا ييت وا با تورافعات الهنود، وا سـ ل غ لسـ ل

ياؤورت ، إهنم يضعون اإلغراء يف لك ماكن، ...لاألسطورية وا*راجات ومزيالت الرواحئ وا
يD هو غري معين هم،  ئني مع  توا حوهو قانون يربط  بعض ته طم حقيب بذ¶، إذ ال ميn إال 

نوانه تب علهيا  ته اليت  عوقصا ك  )38...".(ص
نا  يصاب  يل العالمات واإلشارات حىت يغمره،  تواصل هذا الوضع من تدفق  بطلو سـ في
به � هذا العدو املرتبص ا]ي أwز  يه كأنه وقع يف الفخ ا]ي  بدو  هد  نص�*وار، يف  في مش ّ

ت يه من  نيه بأحدث ما توصل إ ل ناسل يف طريقه صورا معل نعات، راحت  تتجات و مص
ها يشء، وال حىت امللصقات " فأفقدته الوwة والوعي  تلو املمرات بر|بة ال يعا كساملمرات  ت

ثقب احلدقة  بوت قطعي  ية يه األخرى، الواحدة تلو األخرى، يف  توا هارية ا ياإل ث ل مل ش
نونة ويكدس الصور الواحدة فوق األخرى يا (ملنتوج أو ذاك مفتخرة هبذا ا... Fا تاج كولو بإ من

سافات طويÞ ختلق دورا\ مضاعفا \جتا عن ا*هالزي وامللصقات )النب– م، وهكذا عىل 
سقف، بل عىل األرض حىت  ها ذات يوم فوق ا تظار أن يمت إلصا نة ورسة، يف ا تة  لا ن مي قث يب مل

ثل يف كوهنم وقعوا يف  باع ا c متلني شرتين ا متخيلق يف نفوس ا نط ململ الفخ، وأهنم ال حمل
رشاء وcسـهتالك بال حدود، ويه طريقة من طرق  هم إال ا يام بيشء ا لتطعون ا لل لق يسـ

بات باع الر يق بدواء إ نفس، ويف احلا� ا·الفة، إبعاد ا ثقة يف ا غا شـ لض ل  )39".(ل
ية، مكن  نا تجات ا هار ا بطل يف مغرة هذا ا*فق اجلارف من الصور وإ بدو وا عو لص ن ل ملي ش
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ية اليت ال يدري أين تقوده أو ترسو به، يغرق يف مي هذه فأية أجعوبة هو "لتقن احلضارة ا
يح  شارف احملطات مصا ند  ئه بضآ�  نفق  باملرتو؟ حني يغوص القطار يف يطن ا م ع ي تضل

هارية نصوص اإل تعمل Fرد قراءة ا شصغرية  ل  )40".(تسـ
ياع، ويه الصورة شظي وا هزمية وا ساس فعيل � متلكه إ بح  بطل أ لضفا ت ح ص لل ل تكرر ي ت اليت 

نظر  يف  به أرأيت  يغ عرب فصول الرواية، كأن يقول أحد املارة الغريني لصا ييف عدة  ك ب حص
ئا، � � ... األب\!إىل الصورة فاغر الفم تعمل  نا غري أنه ال  تجئ إ يف، إنه يأيت  شيإنه  ي ي يل لضع ل

نا معه!من حامر مربدع يع و ت وحنن اآلخرون   )41".(قنض
هد آخر، و تص"مشويف  يفا ملهو  ساسا  ضعق بلك هذا الطوفان من الضوء فإنه حيس إ ح

تقطعة  ها الرموز ا سه  يقظا، ألنه ال يريد أن يرتك  يه  تحاء ا]ي  c ملبرضب من نف ت تصن متبق م ي
نو\ تغزوه، تهبره وجتع\  جمالوامضة اليت ترتبص به   )42".(ل

ته �ألمس ك ية واجلافة اليت ا يل بني عىل أن احلضارة القا بوهذا د سـ ته يف بالده، ها سـتلل مرا
تلفة، فقد تفقد بصريته وعق\ يف تعارجي  ها أيضا بصورة  يالبه عىل أر يد ا خميه  س ضتع ت

يل  ندسة  تفصتاهاهتا ا به مل يث«م يد بوجدرة» خبعلمي و بري الروايئ ر شـعىل حد   )43.(تع
يل من العالمات األيقوية إهبار الوافدين اجلدد، إهنا سلطة الصورة نفالغرب يريد هبذا ا  لسـ

تعمل يف بالده  ساين عامة والعريب خاصة، فالغريب  سلوك اإل سـوسطوهتا عىل الفكر وا ن يل
يه وتفوقه  يا، يؤرش به عىل تعا هار� وعالما يا وإ باره سالحا  لنطق الصورة � ت ن شت تقم ع

يطر برتسانة الصور ومدلوالهتا عىل ذهن  باهه » اآلخر«يسـاحلضاري، و نتوسرتعي ا ي
با يه إ كوانهباره، ويفرض  ثري روعه يف آنعل  .يسـتره، و

بدأ هبا رواية  بارة  تفأول  يان املغرتب ) 44(»شدة الروعة«يه » اإلراثة«ع كاليت هزت 
ته  بطل املغرتب ا]ي نزل وسط ز يرتو، وما هذه الروعة إال ذهول ا محداخل دهالزي ا ل مل

ية الواحدة تلو األخرى، فأد توا هارية ا شفرة هبا� من الصور وامللصقات اإل لا مل هشـته شمل
شدة أمام \ظريه،  ية املعقدة ا تا حملن هارية واسعة "لتق شالنب الكولوميب ا]ي تفخر ملصقة إ

هوة محمصة خاصة  تخالص  تلفة وا ّجبودته، قصد إثراء ا*ار اليت تزمع مزج أنواعه ا ق سـ ·
هوة اململوءة عىل . مبصفاة ياس ا سة صفوف من أ ثل أربعة أو  لقمع الصورة العمالقة اليت  ك مخ مت
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هر علهيا إشارة حد يث  توح  يظ cندالق، أعالها  ح يا«مف تاج كولو بإ ّسطرة بوضوح » من م
برية خضمة بت لكمة . كحبروف  نة، واللك » بن«كتمث أسفل أكرث  كحبروف أشد خضامة ود

هوة و ية ا ية ترتاوح ما بني  نوعات  لقبح يف  ن ن بم ب ُسـ تابة املائÞ إىل » خيشة«ي ية ا ياس و لكاأل بن ك
 )45".(األصفر

بد هارية يف الغرب جاءت أصاليو ناعة الصورة اإل شو أن  ية -حسب ما تقو� الرواية-ص ِ  ّ بِن
شعرون بعظمة هذه  هم  سب، بل إلر�ك الغر�ء و يني  شرتين ا يس ا تدراج  يا حف حملل مل جعلسـ ل
تخذها دوامة  ية اليت  هم، وما احلركة احللزو شة واحلرية يف نفو تاحلضارة، وزرع ا* ن سه

ية امل تة تيجالصور، وإسرتا ية  يل عىل  شوارع واألنفاق إال د هارية يف ا يلصقات اإل ن ل مبل ش
ته  يD وىل وwه قا تفت، و يD ا يهبا  تاهة يغرق يف تال بلإلدخال الزائر يف دوامة و ّل ح ح ب م

باس،  cّكام لو اكنوا يفعلون ذ¶ معدا هبدف ختويفه، فضه، "لتملصقة حممكة الغموض و َ
يه بذ¶ من خالل نوع علبذه، قاضني  تةن بري الروايئ)46".(م من املؤامرة الصا إهنا : بتع، أو 

رسة، بل عىل  نة   ،Þنوات طوي ُموضوعة مبكر، قصد لعب أدوار اإلغراء  ي يم ُسـ ل
يطه من لك جانب، )47(األرض تالطمة من الصور اليت  بح يف جلج  حت، حىت كأنه  مسـ ي

بطل ال بط  ها خمرجا، وهذا ما حصل � لوهو غارق يف دوامة ال يعرف  لض رواية ا]ي سامه ل
يه ته الواحضة يف إغراقه يف هذا ا تw\ �لقراءة ودو لن  .ي

يث توقع  يه،  تو ها الغريب واحضة املقاصد، وحممكة ا حبوإذا اكنت الصورة يف عني صا جل نع
سة املعامل،  بدو غامضة مهبمة، و نا العريب املغرتب  متل، فإهنا يف عني  نطمبلك وافد  ت مبطل حم

ها يل إىل فك طال مسال  تالىش: "سب شابك حىت  تلوى،  تيث الرموز  ت تت تحديق -ح ل وشدة ا ل
هم يشء مهنا ـي بإصدار أصوات -ففهيا دون  تقطع، ولكن (...) تنهت  ئة تلمع  بأو نقاط  مضي

يد عن وجود خطوط مرقونة، ذات جفوات  تأ باع \مج � كاألمر ال يعدو أن يكون جمرد ا ل نط
يضاء تقطعة بفراغات  بتظمة، أو  من ية خطوط قط(...) م مية و منحنع  يط (...) مسـتق لتنقا

يط ا*ائرة غري الاكمÞ، أو عىل األحص  رسعة  يط  تواصل ا]ي  مبحاملرقون، واخلط غري ا حي بمل
ندسة  يا ا بط هنا ته أو تدواره غري الاكفني، تراكز رسيع  يجي ا]ي يعوض نظا cه ئ يض ي لهل م

ية -هناك عدة مراكز-اليت ال يضمهنا وجود مركز ند سـ وإمنا نقطة  ملموسة ال جدال فهيا ه
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برية لوهنا الربتقايل داكن شخص بلطخة  كميكن أن   )48".(ت
امتامتامتامت     ::::ةةةةــــــــــــــــــــــــــــــــــــخخخخــــ

شدود ا]ي عىل الرمغ من تلطف األلوان ومتاوج  ية الصورة كام يراها الزائر ا ملهذه دال ئل
بصرية عن قصد،  سافات وتفاوهتا، فإن هذا املغرتب املعمى ا ها، وتضارب ا لاخلطوط و مل تقطع

ها وفق خطة يرص ها قد و ند ندسة، ألن  هذه الطالمس عىل نعهتا � همه  ضع مع عدم  س ل Éف له
تاهات املفربكة بغرض اإليقاع �لغر�ء ا]ين لكام احندروا يف سمل العمل  ملحممكة إحاكم ا
ندس الغريب هذه  سب ا سـهتدفني أكرث و|هئني أكرث، و يني أكرث و ية اكنوا  هوا ح م ن ملن معتق ل

 .و طاره وأهدافهالصفات يك حيقق أ
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    ععععــــــــــــــــــــــــ و املراج و املراج و املراج و املراجهوامـشهوامـشهوامـشهوامـش
    

    

يا: سزيا قامس ونرص حامد أبو زيد .1111 يولو جمدخل إىل ا ثقافة(لسـمي ، دار )لأنظمة العالمات يف اللغة واألدب وا
ياس العرصية، القاهرة،   .54، ص)ت.د(لإ

ييل .2222 ياء املواقف، ترمجة: مكألكس  شورات ب: سـميالوجزي يف  يدة سعدي،  منو نابة، ح بحوث وا*راسات،  عونة  لل
 .12، ص2008اجلزائر، 

يا، مرجع سابق: سزيا قامس ونرص حامد أبو زيد .3333 يولو جمدخل إىل ا  .56ص /لسـمي
ٰبد الرمحن بن عامر: ينظر .4444 ية(الصورة والرأي العام: ع يولو سة دراسة  سلطة اخلا جا مي م شورات بغدادي، )سـل من، 

 .25، ص)ت.د(اجلزائر
ها .5555 سه، ص  نفساملرجع   .نف
يا، مرجع سابق، ص: زيا قامسس .6666 يو جلمدخل إىل ا  .58لسـمي
برصية، ترمجة: امربتوإيكو: ينظر .7777 ساق ا يات األ ليا ن ئ ية، ط: سـمي ، 1قمحمد الهتايم العامري ومحمد أوداد،الالذ

 .7، ص2008
ٰبد الرمحن بن عامر .8888  .9الصورة والرأي العام، مرجع سابق، ص: ع
نص: سزيا قامس: ينظر .9999 ثقافة، القاهرة، )ال�العالمة وا*(لالقارئ وا  .209،210، ص2002لل، اFلس األعىل 

سه، ص .11110000  .209نفاملرجع 
يب خبوش .11111111 بطي و جنيدة  ص  .97، ص2009، 1نا*ال� واملعىن يف الصورة، دار اخلeوية، اجلزائر، ط: عب
نظ) شهر(مادة: ينظر .12121212 سان العرب البن  رشي،  بالغة للز ثة، أساس ا تلف املعامج القدمية واحلد ميف  ل خم ل ي ور، خم

ثني با حنجد اللغة واألعالم Fموعة من ا  .وغريها...لم
ية، القاهرة، : مىن احلديدي .13131313 نا ناإلعالن، ا*ار املرصية ا  .16، ص1990للب
تأثري يف اخلطاب«: بشري إبرير .14141414 ية ا لبالغة الصورة وفا نص »عل ياء وا ثاين ا تقى الوطين ا ل، حمارضات ا مي ل لسـملل

يرضمنشورات جام) 2002 أفريل 16-15(األديب سكرة، ص-خعة محمد   .63ب 
سه، ص .15151515  .63نفاملرجع 
سه، ص: ينظر .16161616  .64نفاملرجع 
نني  .11117777 شوارع  نادين جيوبون ا ئجار  تجار � هار بأشاكل تطورت عرب الزمن، ففي مرص القدمية قام ا معلبدأ اإل ل س مل ت ش

يالدي هم، ويف حدود القرن العارش ا ملعن وصول سفهنم وبضا نادين )م10ق(ئع بحت ظاهرة ا شـ، أ مل ثري متفص كية يف 
تاجرمه، وإعطاهئم فكرة عن سلع وأسعار  تجار إلرشاد العمالء إىل  تأجرمه ا ممن املدن األوروية، وهؤالء اكن  ل سـ يب
سلعة  توج أو ا تخدم صاحب ا يث  يوم،  ية إىل ا نا ا ـي يف أسوا هار ا تجر، وال تزال ظاهرة اإل لا ن سـ ل ب شف ململ ي شع حل ق ه لش

تعني مبكرب للصوت سـسانه فقط أو   .يل
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ب .11118888 صيد  يب خبوشعب ، 90، ص2010، 1نا*ال� واملعىن يف الصورة، دار اخلeوية، اجلزائر، ط: جنطي، 
ثاين قدور: تقالغى لبد هللا ا ية الصورة: ع ئيا برصية يف العامل(سـمي يات ا هر cرسا ية يف أ يا لمغامرة  ل ئ شمي ، دار )سـ

توزيع،اجلزائر،  رش وا لالغرب   .235، ص2005للن
سه، ص: ينظر .11119999  .90نفاملرجع 
ييل: ينظر .22220000 ياء املواقف، ترمجة: مكألكس  يدة سعدي، مرجع سابق، ص: سـميالوجزي يف   . وما بعدها12حو
سه، ص .21212121  .18نفاملرجع 
 .139نفسه، ص: ينظر .22222222
نص: سزيا قامس: ينظر .23232323 ثقافة، القاهرة، ط)العالمة وا*ال�(لالقارئ وا -194، ص2002، 1لل، اFلس األعىل 

195. 
ييل .24242424 ياء املوا: مكألكس   .140قف، مرجع سابق، صسـميالوجزي يف 
سه،ص: ينظر .25252525  .142، 141، 140نفاملرجع 
 .141، 140نفسه، ص: ينظر .26262626
يب خبوش .22227777 بطي،  جنيد  ص  .5ا*ال� واملعىن يف الصورة، مرجع سابق، ص: عب
يد: ينظر .22228888 بد ا محلشاكر  يل امجلايل: ع تذوق الفين(لتفصا ية ا يكولو لدراسة يف  ، اFلس )267(، س عامل املعرفة)جسـ

ثقاف نون واآلداب،الكويت، طللالوطين   .62، 61، 60، ص2001، 1لفة وا
يد بوجدرة .22229999 تاب، اجلزائر، : شـر ية  سة الو للكاإلراثة، ترمجة جاليل خالص، املؤ ن  .1983طس

ية(*)  سـنواهنا األصيل �لفر :نع «Topographie idéal pou une agression caractérisée وترمجة إىل 
نوان  بعالعرية أيضا  ية «ب ثا ية  لبوغرا مط تداء موصوفف .»عال  

 .117الرواية، ص .33330000
رش، اجلزائر، ط: عبد العزيز بو�كري .31313131 بة  ية، دار ا رشا ناألدب اجلزائري يف مرآة ا لقص للت  .147، ص2000، 1قس
 .7الرواية، ص .32323232
سه، ص .33333333  .150نفاملصدر 
 .86نفسه، ص .34343434
 .261نفسه،  .35353535
 .11نفسه، ص .36363636
 .99نفسه، ص .33337777
 .96، 41، 14، 13نفسه، ص .33338888
 .13، 12نفسه، ص .33339999
 .42نفسه، ص .44440000
 .156ه، صنفس .41414141
 .106نفسه، ص .42424242
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 .11نفسه، ص .43434343
 .5نفسه، ص .44444444
 .9نفسه، ص .45454545
 .109نفسه، ص .46464646
سه، ص .44447777 نفنظر   .126 ،90، 21ي
 .126نفسه، ص .44448888
 

سلطة سلطة، أو عىل األقل خارج ا لضد ا نقلهتا من . ل سلطة  ية و بؤر ا بة توزيع األدوار العا فو أعادت هذه ا لطف خلط
نظام  سة إىل الفرد  أي من ا لاملؤ تحول–cنغالق ( س ترصة لك )  عالقة اجلزء �للك - ا]ايتل ا خمإىل ا]ات 
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