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        واالتصالواالتصالواالتصالواالتصال    إالعالمإالعالمإالعالمإالعالملكية علوم لكية علوم لكية علوم لكية علوم 

   جامعة اجلزائرجامعة اجلزائرجامعة اجلزائرجامعة اجلزائر
          
تشري املعاينة أالولية حلدود املرشوع السـمييايئ، ٕاىل ما يشـبه ظاهرة متفصل وظيفي بني      

وازي ا^ي ٔاصبحت تفرضه التقاYت الشـبكية خترجيات الفكر احلدايث وٕافرازات العامل امل
احلديثة كعامل نوعي يقوم يف أالساس عىل مبدٔا �فرتاض الرمقي، وبني العدة إالجرائية 
واجلهاز املفاهميي القادر عىل استيعاب اكراهات الوعي النقدي التجديدي املالزم حلدود هذا 

 التطور الالمتنايه.
 tالبىن القميية والرمزية الاكمنة ان هذا �ستشاكل �بستميولو zا^ي يروم حبث ومساء

يف ثنا� اخلطا�ت الوسائطية احلديثة، يضعنا ٔاما حقيقة ٕالزامية رفض طروحات أالنساق 
املغلقة اليت تتبىن التوحيد املسـمتر ملا هو متعدد مقابل حفص املنطلقات أالساسـية والتنقيب 

فكرة السـمييوزيس مكعطى عام  خيزتل �متدادات  عن احملددات املهنجية اليت تنبين علهيا
 و�نز�حات املتنوعة للفعل ا1اليل.

    ةةةةــــمقدممقدممقدممقدم
بكونه انشغال عىل ابستميولوt يشمل لك معلية  –مبعناه العام  –يتسم التفكري السـمييايئ 

و تأمل ل¦الz ٔاو حفص ٔالمناطها ٔاو تفسري لكيفية اشـتغالها، سواء من حيث شلكها وبنيهتا أ 
من حيث ٕانتاªا واسـتعاملها وتوظيفها، فال ريب ٔانه تفكري موسوعي يتو¨ استنطاق 
الرموز اليت تأثث لٔالجواء احمليطة �ٕالنسان. وتلزمه �ستنفار لك طاقاته التعبريية والتفسريية 

 والتأويلية لفهم حدودها ا1اللية.
اجهتادات علمية حاولت وقد فتحت هذه التصورات �سـتفهامية املتباينة الطريق ٔامام 

تلمس مسارات البحث املهنجي يف مقاربة لك استشاكل علمي عىل حدة، ويف إالملام �لعدة 
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 إالجرائية اليت ختترص فعل معاينة وترشحي قضا� التواصل إالنساين.
ٕان إالشاكل ا^ي تطرحه ٔانساق التواصل، الوسائط واملعارف يظل احملور أالمه يف 

ان املعارص: سلواك، جتربة وفكرا، فقد اسـتأثرت قضا� التواصل ؤاشاك¶ استيعاب بنية إالنس
�هÀم علوم خمتلفة من حيث الوصف والتقومي: الوسائط امجلاهريية، اللسانيات، عمل النفس، 
الفلسفة، عمل �جÀع، عمل احلاسوب، الفنون، وغريها. وهكذا بدٔات ترتسم ٕاماكنية صياغة 

 ل لك بنيات إالعالم واالتصال والثقافة.نظرية عامة للتواصل تشم
ومفهوم ذÈ ٔان ختزتل لك املباحث التواصلية مضن منوذج تقرييب يشلك القاعدة النظرية 

). ومن مثة نأخذ �لمتيزي إالجرايئ ا^ي طرحه الباحثان سـبريبر 1لبايق المنذجات املعرفية(
فلسفي، فالمنوذج حيث قارY بني منوذج لساين وآخر  Sperber & Wilsonوولسن 

اللساين سنين يقرن التواصل بعملية تركيب الرساz وتفكيكها من خالل قواعد مشرتكة بني 
ٔاطراف االتصال، ٔاما المنوذج الفلسفي فاسـتداليل يشرتط يف معلية التواصل ٕانتاج ٕاشارات 
وتأويلها تبعا لسريورة ذهنية تقوم عىل �فرتاض و�سـتنتاج التعاريف بني املرسل 

 ).2املتلقي(و 
وٕاذا اكن �خزتال إالجرايئ لåذج التواصل يعد ٔامرا تقريبيا، فٕان قضا� اäال التواصيل 
املتسمة �لتشعب والتداخل جتعل تعممي النظرية يسـهتدف �ٔالساس اجلوانب اللكية للك 
ا� العمليات التواصلية. وال سبيل يف ذÈ ٕاال برتكزي النظر عىل موقع إالنسان يف لك القض

وإالشاكالت التواصلية: حتفزي التخاطب، حتريك امجلهور، وتشغيل الوسائط، وعليه نعترب 
إالطار العام نظر� وجتريبيا للظواهر التواصلية  –من الناحية املهنجية  –التواصل إالنساين 

ديث ا^ي يعترب ٔان احل Molesاìتلفة: ٕان تقنيا ٔاو جممتعيا ٔاو ثقافيا، مقتفني بذÈ ٔاثر مولز 
عن التواصل يف جنسه الوسائطي يسـتلزم بسط الîم عن طبائع التواصل إالنساين: 

). عىل ٔان مقاربة التواصل إالنساين ال تعدو كوهنا وصف للتنظري 3تشكيال وحتقيقا وتوظيفا(
¶ وفق توªني مÀيزين متاكملني: اعتىن التوجه أالول �لكشف عن مكوYت البنية 

املالزمة، فó رام التوجه الثاين ضبط املبادئ والقواعد املتحمكة يف التواصلية ووظائفها 
 البنيات املكونية والوظيفية.
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ومضن هذا السـياق، يتجه التحليل السـمييايئ لٔالنساق االتصالية يف ٕاطار مالمسة قضا� 
 ا1الz واسـتظهار حتليالهتا الوظيفية واستنطاق ٔابعادها احملاثية.

رد مبوضوع خاص، وٕامنا هتمت بلك ما ينمتي ٕاىل التجربة إالنسانية العادية، ؤالن السـميياء ال تنف
اكنت الåذج التواصلية بلك ٔاشاكلها ومسـتو�هتا جماال حبثيا مالمئا السـتكشاف تعالق 
القوالب اللسانية (الرتكيبية، ا1اللية والتداولية) �لقوالب املعرفية (السـياسـية، اäمتعية 

 والثقافية).
تحت السـميياء ٔامام الباحثني، يف جمالت متعددة، آفاقا جديدة لتناول املنتوج إالنساين لقد ف 

سامهت بقدر كبري  –مبقارهبا اìتلفة  –من زوا� نظر جديدة، بل ميكن القول ٕان السـميياء 
 يف جتديد الوعي النقدي من خالل ٕاعادة النظر يف طريقة التعاطي مع قضا� املعىن.

ه الرؤية املهنجية ما بعد احلداثية مسمى "التحليل السـمييايئ" ا^ي يروم وقد ٔاطلق عىل هذ
) ورصد املقوالت ا1اللية 4مساءz البىن القميية والرمزية الاكمنة يف ثنا� اخلطا�ت االتصالية(

اليت تؤسس لقضا� انفتاح النصوص ورفض طروحات أالنساق املغلقة اليت تقوم بعمليات 
) ٕان اخلوض يف ٕاشاكالت التواصل معوما، يقتيض مهنجيا 5متعدد.( توحيد مسـمتر ملا هو

�ستناد ٕاىل معطيات التحليل السـمييايئ املالزم خلصوصيات البنيات الوسائطية والثقافية 
 ولعل ا1اعي ا^ي دعاY ٕاىل ذÈ داعيان ٔاساسـيان: تفصييل وتأصييل 

طبيق السـمييائيات العامة والنوعية حىت ٔاما احلافز التفصييل، فهدفه إالملام التقرييب مبجال ت 
يتضح طرحنا فó خيص آليات حتليل االتصال الوسائطي مبختلف متظهراته، علام ٔان النظرية 
 zالسـمييائية متتاز بكوهنا فضاء لتعدد القراءات واختالف الظواهر، اذ متتد مهنجيا من مساء

لطقوس وغريها، كام متتد من حيث أاللفاظ ٕاىل تقومي احلراكت والصور مبختلف جتلياهتا وا
 )6تطبيقاهتا لتشمل املرسح واملعامر والشعر والسيå وإالعالم...(

ؤاما احلافز التأصييل، مفرماه املسامهة يف انفتاح ا1راسات االتصالية وإالعالمية وخمتلف 
املهنجية مظاهر الثقافة عىل تصورات حتليلية مغايرة ملعايري حتليل املضمون أالمربيقي وسـب� 

  )7كام سادت لفرتة طوي� يف الساحة الثقافية العربية والغربية.(
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 من حتليل املضمون ٕاىل التحليل النسقي للخطاب: -1
لقد خضعت ٕانتاجات الوسائط إالعالمية امجلاهريية يف ا1راسات التقليدية ٔالوصاف خارجية 

). فلزم عن ذÈ احنصار 8قافة(تعاجل الظواهر يف عالقاهتا املبارشة �äمتع، التارخي والث
�هÀم يف مساءz التجليات السطحية للمضمون إالعاليم، ويف صياغة توªاته 

)وهكذا شلكت املساءz العامة للجوانب 9إاليديولوجية بناء عىل معطيات ٕاحصائية.(
 . اخلارجية احملور أالسايس يف املقار�ت التقليدية للخطاب إالعاليم والتواصل امجلاهريي

بناء عليه، مل تتعد املقار�ت التقليدية للوسائط إالعالمية الكشف عن خمتلف اجلهات 
يف  -المتثيلية للمؤسسات التواصلية: جممتعيا وثقافيا. وانسجاما مع هذا التصور، اعمتدت 

املرجعية النظرية واملهنجية للعلوم �جÀعية بفرعهيا: اäمتعي  –التنظري كام يف التصنيف 
). وملا تقيدت املالمسات التقليدية مهنجيا ونظر�، وجب ٔان تتقيد مبا ينساق 10سـيايس(وال 

).  وعليه مالت 11مع املنظومة املرجعية من ظواهر ٕاعالمية وحماور حصافية وقضا� تواصلية(
ٕاىل تكثيف البحث يف البنيات الكربى للوسائط امجلاهريية: ٕاطار املؤسسة، طبيعة امجلهور، 

 تأثري، الوظائف إاليديولوجية املبارشة وغريها.سريورة ال 
وتقوميا لٔالوصاف التقليدية، برزت مقاربة حتليل املضمون اليت اختذت ماكنة �رزة يف ٔاحباث 
االتصال امجلاهريي، ٕاهنا مقاربة ٕاجرائية تتو� ضبط املضامني املعرفية للنصوص إالعالمية 

ت البنيات العميقة �م� يف ٔادبيات حتليل يف مسـتو�هتا ا1اللية الرصحية، ومن مثة، ظل
املضمون ٕاىل ٔان انطرحت بدائل نظرية حتليل اخلطاب اليت اعتنت �السـتلزامات النصية 

 ).12والتخاطبية للخطاب إالعاليم(
فلنحدد ٔاوال املهنجني التحليليني اìتلفني، حىت نمتكن من تبني احلوافز العلمية واملنطقية 

 مقار�ت حتليل أالنساق االتصالية من حتليل املضمون أالمربيقي لالنتقال إالجرايئ يف
L’analyse de contenu empirique  ٕاىل حتليل املضمون السـمييايئAnalyse de 

contenu sémiologique. 
 حتليل املضمون أالمربيقي ودالz البنيات الكربى للمحتوى االتصايل:-2

قي ªازها الواصف حنو ومس البياYت الكربى لقد وªت مقاربة حتليل املضمون أالمربي
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للنص الوسائطي. واملقصود بذÈ، تركزي النظر عىل املؤرشات �جÀعية �قتصادية 
والسـياسـية الثقافية كام تعرضها املضامني إالعالمية وتطر-ا: ٕان تأثريا ٔاو تأثرا، عىل ٔان آلية 

سقاط، و/نهيا التعممي، و/لهثا هذا التحليل اتصفت بثالثة ٔاوصاف ٔاساسـية: ٔاولها االٕ 
 ).13إالحصاء والتمكمي(

ٔاما وصف إالسقاط، فيفيد جر�ن السامت اäمتعية عىل املضمون إالعاليم، كام يفيد تبعية 
 ).14النص الصحايف للسـياق ا^ي ٔانتجه ٕانتاجا انعاكسـيا(

ة قد تعمم ؤاما وصف التعممي، مففاده اقتصار حتليل املضمون عىل تناول ٕاشاكالت فرعي
 فرضياهتا ونتاجئها عىل قضا� ٔاصلية.

ٔاما وصف إالحصاء والتمكمي فنستشفه من التوظيف الكثيف للنتاجئ العددية وإالحصائية 
 اليت يسفر عهنا حتليل جداول ا1راسة.

وما اكن لهذه أالوصاف ٔان تتو1، لوال ميل التحليل املضموين ٕاىل بناء املقوالت إالحالية 
مية امجلاهريية عىل املسـتوى �جÀعي. واستشاكال، ال يسـتجيب البناء للرسائل إالعال

إالحايل ٕاال للتساؤل عن ٔاسـباب ٕانتاج املضمون إالعاليم، ٔاهدافه وآ/ره، لتظل مساzٔ كيفية 
 ).15البناء شـبه �م�(

وعليه، قام حتليل املضمون أالمربيقي بتبئري ا1الالت الوسائطية من حيث مواقع ٕانتاªا 
 ومواقعها إاليديولوجية، وتكراراهتا.

وحىت نتبني مرتكزات نظرية حتليل املضمون، ال بد من احلديث عن طبيعة وصف املضامني 
 ونوعية مالمسـهتا، ومىت تبني لنا ذÈ ٔاردفناه �لنظر يف مراجعة مبادئ املضمون وجتديدها.

ون أالمربيقي تعمد آليات وصف املضمون أالمربيقي: ٕاذا اكنت نظرية حتليل املضم  - أ 
ٕاىل تثبيت املقتضيات الكربى للنسق االتصايل، فٕاهنا تستند يف ذÈ ٕاىل تشكيل عينات 
مقصورة ومعاجلة معطيات حمصورة. ومن مثة، تقوم آليات هذا التحليل بمتثيل املعطيات ٕاما 
 حمور� من خالل ضبط املواضيع أالساسـية اليت يطر-ا املضمون االتصايل وٕاما موضوعيا

Thématiquement  ما يشفع يف Èمن خالل تعيني القضا� ا1اللية للنص الوسائطي. ذ
). 16تأويل املعطيات وفق املقتضيات �جÀعية والثقافية املتضمنة للقمي واملعايري اäمتعية(
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عىل ٔان هذه اخلطوات املهنجية تتعمق عرب ومس آليات التحليل املضموين بوصف جترييب 
ال يتحقق ذÈ ٕاال �عÀد إالفرازات العلمية للبحث امليداين ا^ي قد يشلك )، و17واقعي(

 ).18منطلق حتديد العينات كام قد يشلك سـندا للتأويل(
وبناء عليه، يتفرع حتليل املضمون أالمربيقي ٕاىل فرعني متاكملني: ٔاوهلام التحليل المكي، 

 و/نهيام التحليل الكيفي.
، فيعمتد آليات صورية ترتكز عىل ٕاحصاء Analyse quantitativeٔاما التحليل المكي 

الوحدات إالعالمية حلرص تكراراهتا وتواترها و^È يمت است7ر التقنيات احلسابية والقياسـية 
). ويلزم عن ذÈ التصاق 19يف ترمجة معاين النص إالعاليم ٕاىل معادالت صورية وجمردة(

التواصلية من خالل تعدادها يف فضاء حمدود الوصف المكي �حملاور الصحافية واملواضيع 
وزمان مسدود لتشكيل معطيات يمت تأويلها بناء عىل مو1اهتا السـياسـية و�جÀعية 

 والثقافية.         
فيستند ٕاىل تأويل املعطيات العددية اليت  analyse qualitativeٔاما التحليل الكيفي 

لسطحية لٔالساليب الصحافية دون الغوص يف ينتجها التحليل المكي، وينظر يف التجليات ا
). ويعتقد هذا المنط التحلييل ٔان ا^ي يشفع 20التعقيدات املعرفية اليت تصفها أالسلوبيات(

¶ يف تسديد تأويالته وتشييدها يمكن يف حمصول التحليل المكي. ومن مثة، ترتكز التأويالت 
البنيات العميقة اليت تشمل  الكيفية عىل السـند اخلارt الصوري بدل �رتاكز عىل

 مسـتلزمات ومقتضيات الوحدات إالعالمية السطحية بدالالهتا أالسلوبية واحلجاجية.
بناء عىل ما سلف، مييس التأويل جمرد آلية ٕالسـناد املعاين وٕاعراب ا1الالت: بنيو� ٔاو 

 )21(ٕايديولوجيا، مما قد ينتج عنه حرص دالالت النسق االتصايل يف قصد ٔاحادي مغلق.
يف مثل هذه احلاz، تصبح القراءة املضمونية ٔاحادية البعد ال تسـتجيب لرمزية القضا� 
االتصالية احملورية. وعليه، ترتبط التأويالت أالحادية �حملاور االتصالية عرب عالقات سـببية 

  ).22وروابط لزومية(
. غري ٔان مسـتجدات تلمك ٕاذن، احملددات املهنجية لتحليل املضمون أالمربيقي مكيا وكيفيا

العلوم احلديثة ومسـتحد/ت املعارف املعارصة ٔاجربت الباحثني يف جمال االتصال عىل ٕاعادة 
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 النظر يف هذه احملددات حبثا عن كفاءة وضعية جديرة �العÀد إالجرايئ.
حنو جتديد املبادئ والتصورات التقليدية: لن ندعي ٕاطالقا بأن حتليل املضمون  -ب

ية ومهنجا قد زاغ عن مسار الرصانة العلمية ولكنه ªاز ٕاجرايئ ركز يف أالمربيقي:نظر 
مالمسـته لقضا� االتصال امجلاهريي، عىل اجلوانب املوضوعية والمكية يف وصف النصوص 
إالعالمية، ويه عنارص ٔاولية فقط تسـتخدم مكداخل مهنجية لفهم العالقات اخلفية والروابط 

أالبعاد إاليديولوجية والسـياسـية والثقافية ملضمون اخلطاب املضمرة اليت تقود ٕاىل استنطاق 
 )23إالعاليم.(

ذلمك ما حفز بعض العلامء والباحثني يف ميدان االتصال امجلاهريي، عىل جتديد النظر يف 
مبادئ حتليل املضمون أالمربيقي ويف مقوالته املهنجية وهكذا برزت حماوالت سديدة 

فها مع مسـتجدات العلوم واملعارف املعارصة ولعل ٔامهها لتقومياملسارات إالجرائية وتكيي 
 Glasgow university mediaاحملاوالت امجلاعية: مجموعة الوسائط جلامعة غالسكو 

group مركز ا1راسات الثقافية املعارصة ،Centre for contemporary cultural 
studies ومركز حبث االتصاالت امجلاهريية ،Mass Communications Research 

Center(24( 
فٕاضافة ٕاىل التعديالت اليت مست التقنيات إالحصائية واملعايري القياسـية يف احلزي المكي 
جدد حتليل املضمون حزيه الكيفي من خالل تعميق وسائ� يف اسـتقراء البىن الرتكيبية 

 والوظيفية للنصوص إالعالمية.
نسقا نصيا يعيد ٕانتاج وªات النظر  وهكذا، شلك اخلطاب إالعاليم يف التصوير التجديدي

السائدة عن إالنسان، اäمتع والثقافة، وقد لزم عن ذÈ التوجه حماوz فهم أالبعاد 
 إاليديولوجية ملضمون اخلطاب.

من ªة ٔاخرى، سعى حتليل املضمون أالمربيقي ٕاىل تقريب لغته الواصفة من اجلهاز 
ات الوصف المتثيلية والتأويلية للبنيات إالجرايئ لتحليل اخلطاب من خالل اتباع مسار 
يف نظر الكثري من رواد التحليالت  -احملورية وا1اللية، غري ٔان هذا التقريب ال يفيد 

) جتديدا فعليا ٕالجرائيات التحليل املضموين، بل يعترب برهاY عىل ما حققه 25السـمييولوجية(
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 .مهنج التحليل السـمييايئ من جدارة معرفية وسـيادة علمية
 الومس الوظيفي ملهنج التحليل السـمييايئ:  -3

جتاوًزا لنقائص حتليل املضمون أالمربيقي، جلأ �حثو االتصال امجلاهريي ٕاىل اقتناص املناجه 
أالدبية واللسانية والسـمييائية لفحص مضامني ؤاشاكل النصوص االتصالية، فٕاذا علمنا ٕاهامل 

نتيجة ٔاوصاف: إالسقاط والتعممي وإالحصاء،  التحليل املصغر يف معظم أالحباث التقليدية
) 26اتضح لنا ا1افع ٕاىل �عتناء �لبىن العميقة للخطاب، عرب ختصيصها واسـتنباط دالالهتا.(

ويف هذا املقام، فٕان تفكيك عنارص النسق االتصايل واستنطاق معانيه الضمنية يقتيض 
، systèmeفهوم النسق �عÀد عىل مهنج التحليل السـمييايئ ا^ي يقوم عىل م 

)، وهبذا الثالوث signe(27وا1ليل ٔاو العالمة (اللغوية ٔاو الصورية)  synchronieاالٓنية
 يرتبط هذا املهنج ا^ي يعد من ٔامه طرق البحث الكيفي

d’études qualitativesméthodes(28 ٔاصوليا �ٕالرث البنيوي ا^ي اعمتدته خمتلف (
جيا، عمل النفس، السوسـيولوجيا، أالدب...) يف الوصول ٕاىل العلوم إالنسانية (أالنرثوبولو 

 ).29نتاجئ علمية مل تكن لتبلغها لوال اعÀد هذا أالسلوب العلمي(
وهبذا السـياق املرجعي يكون التحليل السـمييايئ ٔافضل هنج يسلط الضوء عىل االٓليات 

يكشف عن العالقات اليت تنتج من خاللها املعاين يف املضامني إالعالمية واالتصالية، و 
ا1اخلية لعنارص النسق، مث يعيد تشكيل نظام ا1الz بأسلوب يتيح فهام ٔافضل لوظيفة 

الغرض من  Julia Kristevaالرساz إالعالمية داخل النسق االتصايل. وقد بينت الباحثة 
Àل التحليل السـمييايئ قائ�: هو مجموعة التقنيات واخلطوات املسـتخدمة للبحث يف صيغ اك

حلقة ا1الz يف نسق معني، هو أالسلوب العلمي ا^ي يكشف، حيلل، ينقد املعىن يف نظام 
)، وهبذا خيتلف مهنج التحليل 30ما، ينتقد ٔايضا العنارص املكونة لهذا املعىن ولقوانينه(

 السـمييايئ عن حتليل احملتوى أالمربيقي ا^ي ٔاثبت تراجعه يف البحوث املعارصة، ٕاذ تأكد ٔانه
داz لفهم  Indicateursيسـهتدف فهم مياكنزيمات املعىن، بقدر ما يسعى مجلع مؤرشات ال 

)zوهو ما جعل حتليل احملتوى يظل جمرد وسـي� وليس غاية، ويؤكد هذا 31حمتوى الرسا.(
يف قو¶: "حتليل احملتوى هو مجموع التقنيات لتحليل  Louis Bardinالطرح لويس �ردن  
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 Inférer يتعدى هدفها وصف حمتوى الرساz وصفا اكمال السـتخراج الرساz إالعالمية، ال
 condition de production et de réceptionمعلومات متعلقة بظرف ٕانتاج وتلقى 

)z32هذه الرسا.( 
ومىت تبني لنا ٔانه ال جدوى كبرية يف ٔاساليب حتليل املضمون ٕاال بتعيني السـبل يف 

ملساÈ القياسـية لفهم احملتوى االتصايل، تبينت معه معرفة التدليل التخاطيب وختصيص ا
ٔامهية التحليل السـمييايئ ا^ي يعمل عىل تقرير ٔاوليات ختص بنيتني مÀيزين متفاعلني: ٔاوهلام 
لكية، و/نهيام خصوصية، ٔاما البنية اللكية، فتتنوع نوعني رئيسني: يتشلك النوع أالول من 

طبيعة اخلطا�ت: اخلطاب الصحايف، السـيايس، أالديب، مجموع املبادئ العامة اليت تتحمك يف 
الفين، الثقايف... وغريها كثري، بيå يتكون النوع الثاين من املبادئ الشام� املوªة للنصوص 
عرب احلقولية: املرسح، السيå، التلفزيون، اجلريدة وغريها. ؤاما البنية اخلصوصية، فتهنض 

خلطابية اليت تو1 خطا� معينا وفقا الٓلياته ا^اتية Mٔن منسك �خلاصيات املمتث� يف القواعد ا
�لنسق القاعدي للمرسح وحده ٔاو إالذاعة ٔاو التلفزيون ٔاو أالشاكل غري اللفظية 

). ٕان ما يربر هذه �سرتاتيجية انفتاح مهنج التحليل السـمييايئ عىل علوم 33أالخرى(
 ).34، عمل �جÀع، أالنرثوبولوجيا... وغريها(متنوعة: عمل أالYسة، عمل التارخي، عمل النفس

 مرتكزات التحليل السـمييايئ:-4
ال بد للك من جرد نظره يف السـمييائيات ٔان يلمس تعدد توªاهتا وتنوع خلفياهتا وتفرع 
حقولها، مما يشلك حافزا حركيا عىل تعميق ٕاشاكالهتا وتنسـيق مقار�هتا وتدقيق مفاهميها، 

العلمي ل¦الz، استبان لنا ما قررYه من تعدد نظري وثراء ومىت المسـنا احلقل 
 ) ل¦الz الوظيفية للسـمييائيات.conceptuel(35مفاهميي

ؤالن السـمييائيات تنبين مهنجيا عىل خطوتني ٕاجرائيتني وهام: التفكيك والرتكيب قصد ٕاعادة 
ل السـمييايئ عىل ثالثة بناء النسق االتصايل من جديد وحتديد ثوابته البنيوية، ارتكز التحلي

 مبادئ ٔاساسـية، يه:
: نقصد �لتحليل احملايث البحث عن Analyse Immanenteحتليل حمايث     ٔا. 

الرشوط ا1اخلية املتحمكة يف تكوين ا1الz وٕاقصاء احمليل اخلارt. وعليه، فاملعىن جيب 
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 ).36العنارص(ٔان ينظر ٕاليه عىل ٔانه ٔاثر Yجت عن شـبكة من العالقات الرابطة بني 
وتأسيسا ملا سـبق، تروم إالجراءات التحليلية للسـميياء توليد ٔاªزة واصفة للنصوص 
واخلطا�ت، وهو ما جيعل اسرتاتيجيهتا املركزية تذهب يف اجتاه بلوغ الكفاية الوصفية يف 

ال مكامرسة وصفية حماثية يف جم –حتليل أالنساق ا1اللية. وأالمه هنا، ٔان التحليل السـمييايئ 
متكن من توسـيع معطيات املقاربة للنصوص اللفظية وغري اللفظية: وهبذه  –حتليل اخلطاب 

الكيفية هنضت املقار�ت السـمييائية بتوسـيع املعطيات اخلطابية، بقدر تعميقها لٔالªزة 
 ).37الواصفة(

: يكتيس املعىن وجوده �الختالف ويف Analyse structuraleحتليل بنيوي   ب. 
، ومن مث فٕان ٕادراك معىن أالقوال والنصوص يفرتض وجود نظام مبين �ختالف
structuré  zمن العالقات، وهذا بدوره يؤدي بنا ٕاىل التسلمي بأن عنارص النص، ال دال

لها ٕاال عرب شـبكة من العالقات القامئة بيهنا، و^ا فٕان �هÀم �لعنارص ال يكون ٕاال من 
 ).38تقيó وبناء( منطلق دخولها يف نظام �ختالف

�عتباره مادة، وبني  Le sensيضعنا هذا أالمر ٔامام تقابل جديد يصف العالقة بني املعىن 
 zا1الLa signification  لهذا املعىن ومشـتقة منه، ولهذا فٕان ما تدرسه îعتبارها ش�

È، السـمييائيات، ليس جواهر مضمونية مكتفية بذاهتا: ٕاهنا تدرس عىل النقيض من ذ
ٔاشاكال مضمونية، ويه ما يشري ٕاىل التحققات املمكنة للامدة أالصلية، (ما نعرفه عن امجلال 

 ليس مادة، بل ٔاشاكل تتحقق يف الصيغ اليت من خاللها يمت جتسـيد فكرة امجلال).
وهو ذات �سـتقطاب الثنايئ ا^ي جنده يف الرتاث العريب ممثال يف الفرق بني "املعىن" 

". فالîم عند عبد القاهر اجلرجاين مثال "عىل" رضبني: رضب ٔانت تصل و"معىن املعىن
منه ٕاىل الغرض بدالz اللفظ وحده ورضب آخر يدÈ اللفظ عىل معناه ا^ي يقتضيه 

 موضوعه يف اللغة. مث جتد ^È املعىن دالz /نية تصل هبا ٕاىل الغرض.
 هو إالحاz املبارشة اليت تمت داخل فاملعىن أالول كام يتجىل من خال¶ فعل إالحاz أالوىل

العالمة وبشلك مبارش، ٔاما معىن املعىن، فهو ا1الz اليت تشري ٕاىل السـياقات املمكنة اليت 
 ).39تشمل علهيا العالمة(
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وتS يه املنطلقات أالساسـية اليت انبنت علهيا فكرة السـمييوزيس ٔاي السريورة اليت 
واحد، ٔاي معىن معطى من خالل حلظة إالحاz  تشرتطها ا1الالت يك تتحقق، فأالصل

أالوىل، و�متدادات متنوعة، وهو ٔامر ال خيص لكيات اللسان حفسب، بل يشمل لك ما 
 ).40تنتجه املامرسة إالنسانية من عالمات وٕامياءات ٔاو لكامت ٔاو طقوس(

: ملا اتصفت السـمييائيات �لصفة Analyse de discoursحتليل اخلطاب   ج. 
عرب  –لية، اكن ٔاوىل ٔان نسـتبني مسالكها املهنجية يف الوصف والتقومي. وعليه، نلمس التحلي 

ٔان منحى التحليل السـمييايئ أالول هو مساءz اخلطاب  –قراءة ٔاولية يف أالدبيات املعرفية 
)، أالمر ا^ي ٔافرز قطبني جيتذ�ن �هÀم إالجرايئ للنظرية 41يف شـىت جتلياته(
جيسد النص فó ميثل الثاين السـياق. وهكذا، جاءت إالجراءات التحليلية السـمييائية: أالول 

السـمييائية للجمع بني القطبني، ومن مثة وصل النص �لسـياق لتحصيل التفاعالت املولودة 
 للخطاب مضن احمليط �جÀعي والثقايف.

لبنيات وبناء عىل ذÈ، سعت التحليالت السـمييائية ٕاىل ضبط التجليات السـياقية يف ا
حتيل مبا لها من ٔاسامء وضامئر ٕاىل ميدان  –معجميا وتأليفيا  –احملققة نصيا، فالرتاكيب اللغوية 

جممتعي ونفيس حمدد. عىل ٔان التجليات السـياقية للخطاب تشـتغل تبعا لبعدين مرتاتبني: بعد 

 حميل خمصص، وبعد شامل معمم.
ية من خالل املركبات �مسية ٕان السـياق اìصص للخطاب يظهر عرب امللفوظات امجلل 

وعنارص الزمان واملاكن. ويتكثف التحليل عرب امجليل ليسـتخلص المتثيالت املعرفية اليت 
). من مثة، يعد السـياق بناء ذهنيا 42ختترص احملددات الثقافية، �جÀعية والتارخيية(

قوالت تدفع ٕاىل لٔالحداث اللغوية داخل اخلطاب النيص. فال وجود للخطاب سـمييائيا ٕاال مب
تشكي� وتضمن اشـتغا¶ نذكر مهنا، عىل سبيل املثال ال احلرص: السامت املالزمة 
للشخصيات ؤالفعالها اللفظية وغري اللفظية، وقد ٔابرزت ذÈ تصورات السـميياء الرسدية 

 أالدبية.
مل ٔاما السـياق املعمم للخطاب فيتحدد �لعوامل االتصالية اليت توسع دائرة إالحاz لتش

ٔاوضاع التخاطب مضن حميط جممتعي تتفاعل فيه املمزيات النفسـية للمتخاطبني ومواقفهم 
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 Kempson) 1975وسلواكهتم وعىل هذا النحو، يقرتن السـياق املعمم مبا ٔامسته مكبسن (
الكون اخلطايب ا^ي يغطي املعرفة املشرتكة اجÀعيا وثقافيا بني منتج النص ومتلقية كتغطية 

). وقد لزم 43الضمنية لكشف املعاين اخلفية والسكوت عهنا سـياسـيا ونفسـيا( لالسـتدالالت
عن هذه الوªة الشمولية، اعتبار اللغة النصية ليس متثيال وجتليا معرفيا للسـياق وٕامنا 

 ).44تشكيال ٕابداعيا دافعا ٕالعادة ٕانتاج احملددات السـياقية(
التعالقات النصية السـياقية للتواصل وعىل العموم، سدد التحليل السـمييايئ وصفه حنو ضبط 

إالنساين، مما دفعه ٕاىل �عتناء بنسق اخلطاب يف متخلف متظهراته: املرسحية، الشعرية، 
السـóئية وغريها، وهو ما ٔادى ٕاىل التفاعل عرب احلقويل للسـمييائيات كام حدده بنتييل 

)1981 (Bentele  :ونوحضه من خالل اخلطاطة التالية 
ق ٔان التحليل السـمييايئ، ٕاجراء مهنجي يسـتجمع ٔاراكنه أالساسـية بناء عىل يتضح مما سـب

مبدٕا التاكمل بني معارف عديدة، وعلوم سديدة، وهو يف ذات الوقت يقارب خمتلف ٔانواع 
اخلطا�ت. فيحلل اللسانيات الوسائطية املسـتخلصة من تفاعل السـمييائيات، االتصال 

السمعية البرصية سواء اكن يف شلكه السيåيئ كام  واللسانيات، كام يعتين خبطاب الصورة
) 1982ٔام يف مظهره إالعاليم كام بلوره هارتيل ( Christian Metz) 1272ٔاص� ميزت (

Hartley ) 1991وفوولري (Fowler  ٔاو يف صيغته الثقافية كام ٔاوحضه ٕايفز وينكنYves 
Winkin )45حني ٔاكد عىل اتساع ومشولية ا1راسات التواصلية.( 

وٕان ٔامجلنا أالمر، قلنا ٕان اللغات الوسائطية تتو1 وفق منطني ٔاساسني: ٔاوهلام، منط اللغة 
 اللفظية، و/نهيام منط اللغات غري اللفظية.

ٔاما اللغات اللفظية فٕاما ٔان تكون مكتوبة آو منطوقة من اجلهة إالنتاجية وان تكون مقروءة 
تشمل لك الظواهر السـمييائية اللسانية مبا  ٔاو مسموعة من ªة التلقي، ويلزم عن ذÈ ٔاهنا

 Systèmesيف ذÈ القضا� املوازية اكلتنغمي والنرب والتصويت وغريها من أالنظمة املساعدة 
auxiliaires (46.( 

ومن مثة، ينطبق مفهوم اللغة اللفظية عىل لك املسـتو�ت اللسانية التلفظية اليت تتخلل 
إالذاعة والرشيط السيåيئ والتلفزيوين ولك أالنظمة النصوص املكتوبة يف الصحف ونصوص 
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 اليت تتفاعل مضهنا مع ٔانساق سـمييائية ٔاخرى.
 zاللسانية (املعجمية والرتكيبية) وأالد zوٕاذا اكن االتصال اللفظي يقوم عىل ٔاساس أالد

التقومي ٕاال اللسانية املوازية (الصوتية والرصفية)، فٕانه يف اäال السمعي البرصي ال يتقوم خري 
 بتفاعل مكوYته مع املكوYت السـمييائية اليت يه سـند االتصال غري اللفظي.

ؤاما اللغات غري اللفظية، فتشمل بنية الصورة وقوهتا التعبريية يف لك ٔابعادها املطبوعة 
والتلفزيونية والسيåئية، وتدخل يف �عتبار السلواكت غري اللفظية مبا يف ذÈ احلراكت 

 وتعبريات اجلسم. اجلسدية
و�ملامث� تنطبق عىل أالنساق الرمزية اليت تشمل مكوYت املظاهر الثقافية اكلطقوس 

)، وقد تتقاطع اللغات غري اللفظية مع أالدz اللفظية لتصف 47وأالحداث �حتفالية وغريها(
 ٔانساقها اخلطية ترقó وتصنيفا (احلجم، املوقع، املساحة وغريها).

قررYه من مبادئ ؤادوات ٕاجرائية، فٕان التحليل السـمييايئ هو ذÈ أالسلوب بناء عىل ما 
ٔاو اجلهاز إالجرايئ ا^ي يقارب اخلطاب الوسائطي من ثالثة مسـتو�ت مرتاتبة متفاع�: 
الرتكييب فا1اليل مث التداويل، ٕاهنا مسـتو�ت حتليلية قد تتداخل وتندمج من حيث البنية 

 وضيحها وفقا للخطاطة التالية:والوظيفة، و^È سـنحاول ت
فٕاذا اكنت السـمييائيات بفرضياهتا النظرية وإالجرائية قد وهبتنا طرحا نسقيا وعدة حتليلية 
ملقاربة الوسائط االتصالية التقليدية، بأهنا مل تقف عاجزة ٔامام مرشوع اسـتقصاء دالالت 

 وخترجيات العامل �فرتايض.
 :Semiotics – Computer Science التحليل السـمييايئ وعمل احلاسوب -5

تتحدد احملتو�ت الرمقية عىل خالف مضامني االتصال التقليدية أالخرى بكوهنا شلك 
معلومايت مو1 �لمكبيوتر، مدلولها اللكي حييل ٕاىل عوامل مرئية ختترص املشهد الكوكيب الراهن 

لية وبلك متثالته بلك ٔاطيافه ا1ال Cyber Spaceوحتيل ٕاىل معاين الفضاء السـيبريي 
)، ٕانه نشاط تفاعيل هادف ودال وممتزي مضن ما يعرف حاليا بسـمييولوجيا �48فرتاضية(

 ).49اzٓ( –تفاعل إالنسان 
وتنفرد ٔامناط هذا االتصال اجلديد بوحدات ومفاهمي ؤاساليب تزناح لكية عن نسق التعيني 
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، ٕاهنا سريورة داللية متاكم� فرضت والتضمني يف اخزتال كياYهتا ا1اخلية واخلارجية املعقدة
مقار�ت جديدة يف تناول طروحات التقاYت الشـبكية احلديثة بدءا �لصورة الرمقية وانهتاءا 

.zٓمبختلف متظهرات التفاعل إالنساين مع اال 
وقد ٔادى �جهتاد يف سبيل البحث عن العدة إالجرائية املالمئة للك وضع حبيث يف جمال 

سائطية احلديثة ٕاىل �سـتئناس مبجموعة من الروافد املعرفية مثل نظر�ت السـمييائيات الو 
، دراسات الثقافة السـيبريية  Cyberneticاالتصال احلديثة، نظر�ت السـيربنطيقا

Cyberculture جمال ا^اكء �صطناعي ،Artificial Intelligence  ودراسات جمال
 ).Human – Computer Interaction(50مكبيوتر  –تفاعل ٕانسان 

بصورة تفريعية ٕانقسمت هذه ا1راسات ٕاىل مباحث علمية خمتلفة ومتاكم�، ٕاختص 
مجهور، يف  -رساz –بعضها يف مقاربة التفاعالت الرمزية اليت تصوغ العالقة الثالثية مرسل 

حني انكبت �نشغاالت العلمية أالخرى حول حتليل الصورة الرمقية، الروابط الفائقة 
 ).51الت السمعية البرصية �فرتاضية واملهارات والكفاءات اليت قد تنتج يف ٕاطارها(والمتثي

وقد ٔافرزت هذه الرؤى العلمية احلديثة تصورات فكرية ٔاعادت مساءz نتاجئ حتليل 
الوسائط التقليدية، كيف ال؟ ويه إالسهامات اليت قلبت بغض املفاهمي التقليدية، فتحولت 

وانتقلت به ٕاىل رضورة Active & Positive Audienceوإالجيايبَ  مبفهوم امجلهور السليب
 Interpretation، ومن الرتمجة والتأويل Interactive Usersدراسة املسـتخدم املتفاعل 
واخلربات، ومن املشاهدة وإالسـÀع والرؤية  Experienceٕاىل دراسات التجربة 

Spectatorship  ٕاىل دراسات التقليدImmitation اء الوقائع وحترير اخلطا�ت وبن
ٕاىل حبوث �فرتاضية  Reality، ومن دراسة الواقعية Immersionوإالنغامس 

Virtuality ومن ٕانسان المتثيالت ،Representation  ٕاىل عنارص ومتظهرات احملااكة
Simulation ومن وسائل ممتركزة ،Centralized Media  ٕاىل وسائل لكية الوجود (ٔاو
، ومن مسـهتS املعلومات ٕاىل مسامه مبدع Ubiquitous Mediaد اللكي) وسائل التواج

Participant Creator .ومنشئ للمحتوى واخلطاب إالعاليم 
ومن أالعالم ا^ين سامهوا يف ٕاثراء حقل ا1راسات التطبيقية السـمييولوجية يف جمال حتليل 
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 حمتو�ت وسائط إالعالم اجلديدة نذكر:
   t جميس بولJames Paul Gee: 

وهو �حث خمتص يف اللسانيات والتحليل النيص، قام بدراسة ٔالعاب الفيديو من منظور 
 Introductionلغوي، ثقايف وسـمييولوt. وهو املعروف مبؤلفه مقدمة يف حتليل اخلطاب 

to discourse analysis  ا^ي مضنه أالجبد�ت أالساسـية  واملهنجية للقراءة املوضوعية
مني وسائط إالعالم احلديثة، هذا �ٕالضافة ٕاىل مؤلفاته البارزة يف سـمييائيات يف دراسة مضا
 ولعل ٔامهها: Computer Semioticsالكومبيوتر 

 The computer as a medium ofاحلاسوب كوسـي� اتصال   •
communication 

 Organizationalالسـمييائيات التنظميية: اسـتخراج عمل ٔانظمة إالعالم   •
semiotics : Evolving of information system 

كومبيوتر  –ماذا تسـتطيع ٔاوال تسـتطيع السـمييولوجيا ٔان تقوم به لتفاعل ٕانسان   •
what semiotics can and can not do for HCI ? 

عىل هذا النحو اتسمت السـمييائيات الوسائطية احلديثة �جتاهها صوب مقاربة خمتلف ٔانساق 
ة بذÈ يف انفتاح ا1راسات التواصلية وإالعالمية عىل تصورات االتصال �فرتايض، مسامه

حتليلية جدلية وªاز ٕاجرايئ مساير للخصوصيات املعرفية ومتثالت الوجود إالنساين 
 املعارص.

    ::::مةمةمةمةــــخاتخاتخاتخات
خنلص من خالل هذه الرح� البحثية ٕاىل ٕاقرار مقوz التفرد إالبستميي ملهنج التحليل 

د ا^ي نلمتسه يف قدرته عىل وصف وحتليل ونقد لك ٔانساق السـمييولوt، وهو التفر 
االتصال وكفاءته العالية يف مساءz متظهراهتا ا1اللية ومقاصدها التداولية، فهو ٕاذن من 
الناحية املعرفية ªاز ٕاجرايئ سامه كثريا يف فهم التجليات الرمزية والسميائية والثقافية لبنية 

 ظية.أالنساق ٔااكنت لفظية ٔاو غري لف 
ٕان ٕاعتناء السـمييائيات مبختلف أالنساق والوسائط، قد ٔادى وظيفيا ٕاىل إالهتداء عىل عدة 
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مقار�ت سامهت عىل ٕاختالفها يف اخزتال حمصول اشـتغال ٕاسرتاجتيات: إالنتاج، التأويل 
و�سـتدالل ؤاكدت يف املقابل عىل احملددات النظرية للتحليل السيóيئ ويه: التوليد، 

 التعليل.التدليل و 
وهكذا حاولت السـمييائيات مالمسة ٔاسـئ� سديدة ومهبامت عديدة لفهم الوقائع، وهو ما 
ٔاهل التحليل السـمييايئ ٔالن يكون سلطة ال متناهية احلدود من يفقدها يفقد التحمك يف 

 أالشـياء. 
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 103  " "السـميياء و النص أالديب السابع ا1ويل امللتقى   

        ععععــــــــــــــــــــــــشششش واملراج واملراج واملراج واملراجــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
1) Daniel Meaux: Analyse Sémiologique, Paris, Edition 
Gallimard, 2001, p.6 
2) David Sperber & D. Wilson: La pertinence communication 
et cognition, Traduction: Gerschenfel A, Paris, Edition Minuit, 
1999, p.11 
3) Abraham Moles: Théorie structurale de la communication et 
société, Paris, Edition Masson, p.23 
4) Brained Barron: methods for the analysis of the strategy of 
communication, Rootledge, London, 2004, p13. 
5) Ibid, p15 
6) McQuail Denis and Sven Windahl: communication models 
for the study of mass communication, Longman, London, 1993, 
p23 
7) Ibid,p25 
8) George Yule: discourse analysis, Cambridge University 
Press, Cambridge, 1996, p33. 
9) Ibid, p34 
10) Walterd Gruyter: discourse and communication, Rootledge 
and Kegan Paul, London, 1992, p17. 
11) Ibid, p19 
12) Claude Tiercelin: L’analyse de contenu des médias, Paris: 
Edition Gallimard, 2005, P 34. 
13) Ibid., P 36. 
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وخلصت ٕاىل ٔاهنا مرتبطة �لهمينة �قتصادية يف اäمتع  B.B.Cو I.T.Nالصناعية لقنايت 
الربيطاين، ٔاما ا1راسات الثقافية املعارصة بربمنغهام فتقول ٕان الوسائط، إالعالمية قوة ثقافية 

Àعية وساعية ٕاىل متويل إاليديولوجيات وٕايديولوجية ~بعة ملوقع الهمينة داخل العالقات �ج
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