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ففي غياب قصدية  ؛يه دراسة للسلوك إالنساين Aعتباره حا> ثقافية منتجة للمعاين السـميياءالسـميياءالسـميياءالسـميياء

ال ميكن لهذا السلوك ٔان يكون دX، ٔاي مدراك Aعتباره حييل عىل  -رصحية ٔاو مضنية  -
السـميياء يف تعاملها مع اخلطاب بوصفه معلية داللية معقدة، انفتحت عىل ، و معىن

 ؤايديولوجياهتااملسـتحدkت املهنجية واملعرفية، فاسـتطاعت التحرر من القيود البنيوية 
:البنية بني البنيتني هذه العملية التحليليةالفضاء الوسطي يف  يمتوضعل الصارمة،

 هو هم ٔاساساامل العميقة (املكون اخلطايب)، و البنية السطحية(املكون Xبسـمتولوw) و 
ية وتنظميها العاميل ٔاي ما ميزي العامل بفع~ وحده (وليس برواسـبه النفسـية)، طاب المنذجة اخل

الرشط أالساس لتطوير سـمييائية العمل، يف سبيل الوقوف عىل بعض"المتفصالت  وهذا
ري املعروفة بعد يف السـميياء معرفة املمكنة بني عامل الشعور وعامل إالدراك احليس، غ

مسننة يسـتأنس مبحاورهتا احمللل،  خطاAت برصية، واملمتث� يف عالمات مرئية/)1(جيدة"
الاكرياكتور ا�ي "يظهر فيه اخلطاب اللغوي بصحبة السلوك اجلسدي لتشكيل  كخطاب

من املامرسات  ، ٕانه ممارسة2طرق معينة يف الكينونة، وهو�ت اج�عية ٔاو خشصية معينة "
  .3مسأ> خطابية " -هنا–Xج�عية، وممثل من املمثالت للعامل احملسوس،" والمتثيل

ٔاي ٔان الاكرياكتور "خطاب مسنن خاضع يف تدلي~ للتواضع إالنساين، وللموسوعة إالدراكية 
 .كام يعترب خطاب الاكرياكتور من اخلطاAت الثقافية الرتوجيية، اليت حتدث4للمتخاطبني "

، ٕاذ ٔاصبحت مجموعة الظواهر الثقافية اليت هتدف يف ٕاحدى  Wernickeعهنا وارنيك
وظائفها عىل أالقل ٕاىل ٕايصال مرس� تروجيية يف حمك املنترشة يف لك العامل الرمزي ا�ي 

، ويه مسة التعتمي بني أالقوال اخلربية والتوقعات (املرشوع اÇطط)، فÅ ميكن ٔان 5تنتجه "
" القدرة إالجنازية التواصلية للخطاب، السـتخدامه السخرية يف دفع املتلقي  نتحدث عنه يف

للنفور والتغيري، وهذه فعالية لتحريك ا(ال> يف الثقافة، ويه برجمة غري kبتة وقاب� للتغيري، 
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  وذÏ مبتغى اخلطاب الاكرياكتوري.
سـيج) ٕاىل القضية، ومن ن  -لون -ٕاذ يعمل الاكرياكتور عىل حتويل Xنتباه من البنية (شلك

الصورة ٕاىل الفكرة، ومن الراهن ٕاىل الاكمن، ومن الشلك  ٕاىل اجلوهر والعمق، ومن الكفاية 
التصويرية ٕاىل Xجناز القرايئ املمكن، ومن البنية السطحية ٕاىل البنية العميقة؛ ٔالّن" القواعد 

دات الهنائية من كيا×ت التصويرية يه امتداد للقواعد التشومسكية اليت تتشلك فهيا املفر 
هندسـية، ولكن حيث يكون تسلّسل هذه الكيا×ت مضبوطا ببعض العمليات ذات 

؛ ٔالن" ٔاي عالمة ال ميكن ٔان تكون "عالمة" ٕاّال ٕاذا اسـتطاعت 6»الطبيعية الهندسـية 
  .7التعبري عن فكرة، Aٕالضافة ٕاىل قدرهتا عىل خلق مسار تأوييل يف ذهن متلقهيا"

ٔالنه يمتظهر Aعتباره  8" ٔان العامل املسمى حمسوسا عامل البحث عن ا(ال> " ويعترب غرمياس 
فقط ٕاماكنية معىن، وليك يكمتل معناه ال بد من ٔان خيضع لشلك معني؛ فا(ال> ميكهنا ٔان 

هنا توجد خلف أالصوات والصور والرواحئ وارى وراء لك املظاهر احملسوسة، الٔ تت
  والنكهات، ..ٕاخل.

ضوع املدرك بناء، وهو مجموع املعلومات املنتقاة واملبنية اع�دا عىل جتربة سابقة، " ٕان املو كام
،  فعملية منح املعىن 9وعىل حاجات ومقاصد العضو املنخرط بفاعلية يف موقف معني" 

  فك الشفرة من خالل إالدراك البرصي: تحصي� ٕاجراءا
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        ريئريئريئريئمنوذج لكي لفك التشفري املمنوذج لكي لفك التشفري املمنوذج لكي لفك التشفري املمنوذج لكي لفك التشفري امل
؛ 10») تعد بوجه عام االٔكرث فائدة *واحلال ٔان املعلومات الواقعة عىل حدود (الفهرست «

  كوهنا تضع مراتب Aسـتخالص من ثوابت (ممتزية) وٕاهامل مالمح خاصة (فردية).
جناح الفعل التواصيل بني املرسل واملتلقي يقتيض من أالول مراعاة اح�الت « ليكون      

زم من الثاين تقدمي ٔاقرب مؤول ممكن مما يرغب فيه أالول، حىت يمتكن من التأويل، كام يسـتل
املوضوع كدال>، ال مكعىن، كون ا(ال> تعرض برص� مكعىن، يف حني يعرض املعىن فهيا، 

 ٕادراك

  ٕاحساس

  

حملل الطبوغرافية 
 الصغرى

 حملل لوين مسـتخرج الزخارف

 نسـيج شلك لون

 ٕاندماج

 مقارنة

 موضوع

 فهرست

 مفهوم
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  .11»بذاكء كدال> 

    ٕايقونية اجلسد واحلراكت اجلسمية:ٕايقونية اجلسد واحلراكت اجلسمية:ٕايقونية اجلسد واحلراكت اجلسمية:ٕايقونية اجلسد واحلراكت اجلسمية: �1
 -فيه–Ï ٔان إاليقونية ٕان اجلسد عالمة حتيل ٕاىل مرجع كام لو ٔان املرجع يوجد حقيقة؛ ذ

جامع عالقة تشابه جوانب وخصائص وعالقات معينة بني أالشـياء والعالمات، سـنعمد فيه 
ٕاىل ٕاعادة ٕانتاج الواقع البرصي؛ ذÏ ٔاّن أاليقون هو عالمة حتيل عىل املوضوع مبوجب 

ونه اخلصائص اليت ميتلكها هذا املوضوع سواء ٔا اكن هذا املوضوع موجودا ٔام غري موجود؛ ك
عالمة متù بعض خصائص اليشء املمثل، ٔاي "ٔان أاليقون هو عالمة متù طابعا جيعل 

  ؛12مهنا دا> حىت ولو غاب موضوعها"
حسب ٕايكو هناك سنن ٔايقوين يقمي عالقة داللية بني عالمة طباعية وبني مدلول ٕادرايك   «و

الطباعي وبني مسنن بشلك سابق، ٔاي ّ هناك عالقة بني الوحدة املمزية داخل السنن 
الوحدة املمزية داخل سنن معمني، وا�ي يعد ٕانتاجا لعملية تسـنني سابقة عىل التجربة املدركة 

«13.  
فالصورة كيفام اكن نوعها تشـتغل ٕاكيقون وفهيا املاثول واملوضوع متطابقان، مفا حتيل ٕاليه 

ابه بني املاثول ، ٔاي ٔان العالقة هنا قامئة عىل وجود التش14الصورة هو نفسه ٔاداة المتثيل"
  وموضوعه، وهو أالمر اجليل يف الصور الاكرياكتورية:

    
قضية حتثنا عىل موا�ة قضية"مركزية اجلسد" يف التجربة الاكرياكتورية،ويه  �نالصور تثري

التصورات الفينومينولوجية والفلسفية والسـمييائية للجسد، كون اجلسد الشخيص  مجموعة من
، �ا 15ٕاّن لك وجوده متجه ٕاليه، فعالقته Aالٓخر عالقة وجودية"ليس معزوال عن االٓخر، 
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ٔ�يقونة يعيش   ال بد من Xنتقال ح� ٕاىل اجلسد من ٔاجل االٓخر، ×هيك عن ٔان اجلسد 
لنقول ٔاّن اجلسد منتج ٕالشارية وتعبرييته ×بعة من ا(اخل كذÏ؛  مظهره الفزييقي الشلكي

ىل الثنائية اللسانية للتقرير وإالحياء، ٔالنه يشلك ذات طابعني: رمزي ووظيفي، مرتكزين ع
رشطا لتكونه لكغة، حىت يتحول العامل ٕاىل معىن، Aعتبار ٔاّن" إالشارات ليست خاصة جبهة 

؛ وهو أالمر الظاهر يف الصورة 16جسدية معينة، ٕاهنا معلية شام� ميارسها اجلسم إالنساين"
لصورة ٕاثبات ذاته مبامرسة ختويف نفيس عىل الاكرياكتورية الثانية، ٕاذ حياول الرجل يف ا

جسد املرٔاة مدرج مضن جسد ٔاكرب مهنا  االٓخر يف حلظة البداية حلياة جديدة؛ ٔاين يظهر
(الرجل)، ويقع داخل ٕاطار اللوحة، جسد رمبا نرى منه بعضه يف أالسفل عىل اليسار، 

اوية، لـ "تبدو وجسد خضم يف أالعىل عىل الميني، ومغوض اخلطوط نفسه والبيئة الصحر 
  . 17الصورة بأمكلها كرتتيب تشكيالت مرتاص يف حركة معممة تدعو املشاهدة ٕاىل ٕاكاملها"

وامللفت للنظر خضامة الرٔاس، ويف هذا دال> عىل الشخص املعجب بنفسه واملفتخر هبا 
واملتبايه بشلك مبالغ فيه، ؤ�ن ال ٔاحد مث~، كوسـي� لفرض السـيطرة والقهر وXستبداد 

A.لرٔاي، ٔاي ٕاقصاء االٓخر  
ة اجلسد التتحقق ٕاال هبذه التجربة الغريية اليت خترتقه يل ئ نشري ٕاىل ٔاّن دال ،من هذا املنطلق

ويسعى هو ٕالهيا عرب أالحاسيس والعواطف ولك ٔامناط إالدراك اليت يقمي هبا اجلسد يف 
�Ï يف الطابع ، وعليه ترتكب العنارص الثالثة (جسدي وجسد االٓخر والفعل) تبعا 18العامل"

القميي للجسد، جفسدي هو بشلك ٔاساس جسد داخيل، فÅ ميكن اعتبار جسد االٓخرين 
ٔاساسا جسدا خارجيا منفصال، اجلسد ا(اخيل يعيش ٕاحساساته وآالمه ؤافراحه ؤاهواءه 

 بشلك داخيل ومتصل.
يف من بني صورة ٔاخرى، ٕانه جحم يوجد  figureوإالنسان يف هذا املنت ليس سوى صورة 

سواء ٔااكنت  ٔافق فضايئ ويتحرك فيه، وهو خيط يف مساره عددا معينا من المتظهرات
تواصلية، تعبريية ٔام لهوية، تنبع من اجلسد إالنساين Aعتباره موضوعا مدراك وممتركزا ٕاىل 

الوجه واخلطاب مرتابطان ٔامنت الرتابط، ٕانه « جانب موضوعات ٔاخرى. يقول ليفانس: 
A ؛ ويف وجه املرٔاة 19»عتبار ٔانه هو ا�ي مينح إالماكن للك خطاب يتلكم، وهو يتلكم
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اندماج ٔاو توليف جزيئ للخاصيات من نسق ٔاعىل (ٔاي واقعة عىل مسـتوى ٔادىن، و 
  لاكشفات أالشاكل والنسـيج وأاللوان وحدها احلق يف العمل.

Åحمددة كام ٔان خاصية التطويل والتدوير الظاهرة عىل وجوه خشصيات الاكرياكتور تأخذ ق 
ملثل تù الوحدات الهيلكية، فالتطويل معل عىل  ٕابراز قمية ما (عالقة طول/ عرض) ويه 
ما نسميه " احملاور املرئية" املوازية للمحاور املوصوفة يف عمل ا(ال> واحلقيقة ٔان احملاور نفسها 

الرسام  توجد يف لك املسـتو�ت ، حيث تتأثر لك مرة بقمية معينة، ويف هذا املقام لعلّ 
حياول ٕابراز قمية البالهة حينا، وا(يكتاتورية وXستبداد Aلرٔاي واحلمك والسـيطرة املطلقة 

 حينا آخر سواء تعلق أالمر Aلرجل ٔام Aملرٔاة.
و يعترب الوجه إالنساين ٔاقل جتريدا، فال يعترب منوذجا مسـتقرا؛ ٕاذ حيتوى عىل حتديد ٔاكرث، 

هذه التجريدات البعيدة دوما عىل ٔان تتطابق مع ٕان « حيث ال يكون مجيعها رضور�.و
ال تتحقق ٕايقونية اجلسد ٕاال يف الفعل، ؛ ف20»مناذج عامة، يه نتاج ٕاعداد ثقايف متقدم جدا

�Ï فٕان حركة اجلسد ال تكتفي Aخلضوع لنسقية الفضاء  الاكرياكتوري، بل ٕاهنا تسامه يف 
راك البرصي، وظاهريته يف العالقة خلقها، هكذا تتحدد ظاهرية اجلسد الشخيص وفق إالد

مع االٓخر، ومن مثة ظاهرية الفعل، ذÏ ٔان "الفضاء املمنوح يل ينحو ٕاىل الال. فضائية 
 :21داخل جسدي فÅ يتخذ صبغته الفضائية الاكم� حني يتعلق أالمر Aالٓخر"
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طاب يظهر من خالل هذه الرسومات والنصوص اللغوية املصاحبة لها قدرة صاحب اخل   
يف املزج بني اللغة والرمس، لمينحه القدرة عىل ال م البارزة يف مالمح الشخوص، ٔاي ٔان 
أالسلوب النقطي اخلاص Aلطبقات الشعبية ال ينفصل عن عالقهتا Aجلسد اليت تمتثل يف 
رفض (التصنع) و(املظاهر اخلادعة)، والرفع الظاهر يف الاكرياكتور من قمية الرجو> يفرس 

املتحدثني للضغط ا�ي متارسه علهيم اللغة املرشوعة Aٕحقافهم لفكرة الرجو> يف مقاومة 
والفحو>" *&%م، وهو ما ميكننا من القول ٔان العريب يتقن فعل ا(خول يف " نسق احلرية

ا�كورية، بشلك يفوق غريه، وهو ما يظهر يف لغته حراكته حىت شلكه املمتلئ  والشارب 
يف غالب أالحيان صوت املرٔاة ويسكت بسلطته صوت ٔاطفا)، عدا الطويل ا�ي خيق به 

الصورة أالخرية اليت تنفتح عىل املعىن النقيض؛ وهو جربوت املرٔاة وسلطهتا وممارسة فعل 
Xقصاء عىل الرجل وقهره، ويف هذه احلال حنن ٔامام جنس kلث: (ال. رجل) متقته املرٔاة، 

-ون ٕاىل نعته بصفات حتط من قدره وتضعف ذاته ويرفض بين جنسه Xن�ء ٕالهيم، فيعمد
  يف ا+متع. -كرجل

×هيك عن القول ٔان الصور خطاب فئة ليس لها سؤال مرتبط مبوضوعها يف جتسده وحركته 
داخل الهوية العربية، ف  الطرفني يف الصورة يسقط يف خف إالقصاء ا�ايت؛ ذات تقيص 

 من ذات ٔاخرى. ذات وتتنكر لها، ما جيعلها حتيا اسـتعارة 
تصّور غرمياس ؤاتباعه ٕاماكنية وصف سريورة تقود بأبسط أالشاكل الوجودية للقمي ؤاكرثها 
جتريدية ٕاىل مسـتو�ت تمتزي ببعد تشخييص مريئ ومتحقق يف فعل ٕانساين مدرج مضن 
وضعيات تسـتوعب هذه القمي ومتنحها وجودا خمصوصا ولقد ٔاطلق عىل هذه السريورة املسار 

وهذا املسار دال يف الوقت ذاته عىل ترتيب خطي موجه حنو غاية، ويتحقق من  التوليدي
خالل خطاطة رسدية وعىل دينامية داخلية حتدد النص (الواقعة) Aعتبار تفاعل مسـتو�ته 
ال Aعتبار املضامني ا(اللية اليت حيملها؛ فالبنيات أالولية ال تتحدد من حيث و�ها احلقيقي 

  .)22( إاال من خالل جتسده
ٕان حتقيق حركية يف سمل الرتاتب Xج�عي هو املاكفأة عىل Xنقياد : Xنقياد ٕاىل ٔاحد  «

مع التشديد عىل الرجو> من خالل 23»ٔامه ٔابعاد الهوية Xج�عية، وهو العالقة Aجلسد 
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 Ïلتعلن بذ ،(سـتعامل لكامت السـباب واللكامت والقصص الرديئة...اخلA) النطق واملفردات
تعارضا صارخا بني القوة املادية اجلسدية والقوة الروحية املعنوية، السائد يف ذوات ا+متعات 

  العربية:
 قدرة اجلسد عىل جعل ا�ات تتخىل عن سعهيا املعريف . -1
 قدرته عىل ٕاسقاط ا�ات يف وحدة الشعور بوساطة الكثافة املادية التجسـميية  -2
 ات اليت حرمت مهنا.قدرته عىل اسرتجاع املعرفة وإالحساس ل1 -3

ٕاذن، الرجل السـيد يعمد ٕاىل صيغ القول والتبادل املعريف، �Ï تنوعت اكالٓيت: ٔاقوال 
والتبادل أالدايئ، ٔاي ٔاّن صيغ القول يف  -ؤاقوال إالناكر -ؤاقوال Xح�ل -موجبة

وبني الاكرياكتور يه صيغ وجوبية، ترتاوح بني الطلب: الزتام Aلواجب، وبني الفرض (ٔامر)، 
Xح�ل املفيد لـ:الهنـي/ العرض/ التعهد/ Xح�ل احلامل دال> : الرفض/ Xسـتفهام. 
ويعود هذا أالمر ٕاىل قانون الهتمك والسخرية ا�ي يتقيد به مثل هذا النوع من اخلطاب، 

  وهو الظاهر حبّد يف الصور ٔاعاله.
صة وخاصة الفنولوجية، ٔاحد ٔابعاد ذÏ "ٔان اللغة تقنية جسدية، وتعترب الكفاءة اللغوية اخلال

، من خالل ٔاقوال 24النحو اجلسدي ا�ي يمت فيع التعبري عن لك عالقة Aلعامل Xج�عي"
الصيغ املوجبة:" الو( هذا طالع ٔالبوه" ٕاذا ما فعل الصواب( فعل ٕاجيايب)، والو( هذا طالع 

رين، هذا من �ة، وقول ٔالمه" ٕاذا ما ٔاخطأ الو(، يف حني اكن يتوجب املشاركة يف أالم
الرجل الهتمكي املصحوب بفعل الرضب" وهاذ حتمر العني" ملا عّربت عن اعرتاضها خلياره، 

  بوقفة جسدية مسـتفزة،  ويقوى املعىن يف الصور التالية: 
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يظهر الـ(رجل) يف سـياق تقابل( رجل يتظاهر Aلتفهم واملساملة ٔامام الناس، ورجل قاهر   
، مكمثل لالسـتقرار، واحلال ٔان هذا Xسـتقرار إاليقوين يدمعه اسـتقرار  عنيف يف البيت).

تشكييل، وقد رٔاينا ٔان التضاد  بني (مركزي)  و(الالمركزي)، ميكن ٔان يتطابق ويتناقض مع 
مسـتقر وغري مسـتقر، وهكذا يتقوى املضمو×ن. كام ٔاّن اخلطاAن يف توازي شلكي وداليل ال 

الت عىل اختالف إاليقو×ت املسـتعم� يف لك واحد، ٕاهنام يوصف، يعربان عن ذات املمث
  خيلقان اتساقا برص� للخطاب كلك.

يظهر فيه الرجل صاحب التوجه ا�كوري عىل ٔانه نوع آخر يف عالقته مع املرٔاة،ٕانّه يتقن لغة 
التظاهر، لغة الرضب، وهو ما تظهره لك احلراكت اجلسمية لشخصية الاكرياكتورية ا�كورية 

احلركة Aلرٔاس.. ٕاخل) ذÏ  كذÏ ٕان املرٔاة تعي  -الشارب -الفم -العني -ذه الصور( اليديف ه
نفسها وتفهم ذاهتا عىل ٔاهنا نوع آخر يف عالقهتا مع الرجل، وهذا  ما يعزز ال�يز ا�ي ميكن 
ٔان يفيض ٕاىل هرمية اج�عية، حيث ٔان التنوع يف الفكر ال مينع ٔان تكون مبادئ وقواعد 

، وواجبات وحدود خاصة بلك واحد مهنام، ٕاال ٔان الصور تظهر عكس ذÏ، فاملرٔاة مشرتكة
والرجل اكئنان يف رصاع دامئ، وٕان اجمتعا يف بيت واحد، لتجد الرجل مشغول بقراءة 
نظر�ت عن كيفية مترير ٔاوامره ٕاىل زوجته دون نقاش ليشرتي راحة A)، ويف املقابل جند 

ءة كتاب ميكهنا من جعل زو�ا خامتا يف ٕاصبعها، واملتأمل يف الزوجة شغلها الشاغل يف قرا
احلركة اجلسمية للزوج سـيدرك ٔانّه مر�ح بنظرة ا(هاء عىل و�ه، ٔاما املرٔاة فعيناها 
مفتوحتاناكلبلهاء، ؤ�هنا يف حرب، ليؤكد هذا الاكرياكتور حقيقة النسق الفحويل املسـيطر 

  رسة لك ٔافعال العنف علهيا:سمح ) ذÏ مبامي يف لك الوطن العريب، 
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   ùٕان التضخمي املعريف للقلق واحض، كام "ٔان الشك هو الصورة املعرفية اليت تسـتوعب ت
جع~ غري مسموح به من خالل  التنويعات من خالل تضخمي الال.اسـتقرار Xنفعايل ٕاىل حدّ 

 -اجلسداملشّوهامل وذA Ïسـتع، وهو عنرص من عنارص أالهلية،25ٕارساء دعامئ ٕارادة املعرفة"
ويف ذÏ دال> عىل الفعل الشـيطاين الغريزي والبعيد عن الرمحة. كام ٕان  -ٕاكيقونة ا�ي يظهر

التعارض القامئ بني العالقة الشعبية يف نسقها الفحويل، والعالمة الربجوازية يف نسقها 
لصور املتعارف التصنعي من قبل الطبقة املثقفة، سواء تعلق أالمر Aللغة ٔام Aلسلوكيات وا

علهيا، ويظهر ذÏ  يف التعارض القامئ بني الفم ا�ي يعترب نسو� مرغوA فيه وممتزيا، 
  والشدق يف مف الرجل ا�ي يعترب ذكور� بشلك منطي ومتوارث.

وملّا اكنت الصورة مرادفا للمتثل البرصي، فقد اسـتعمل الرسام العريب املتخصص يف 
لية قاب� للتعممي، وتدرج مضنيا مضن أاليقون، فالصورة املمث� الاكرياكتور الرموز اجرائيا �ٓ 

للرجل وربطه Aلثور، فالثور مشّلك خارجيا، ويمتوضع مضنيا يف تواز مع املشـبه، وهو مزيان 
العنف والقوة والال. تفهم، يف خيال طف~، ا�ي يظهر جبسد مشوه دال> عىل طفو> 

  ذÏ.مشوهة غري طبيعية متأزمة نفسـيا جراء 
اللعن)، واليت تظهرها نظراته وترصفاته  -السـباب -كام منزي Xسـتعداد للعنف اللفظي (الشـمت

اللمك )، ويف  -يف كثري من أالحيان مع هذه املرٔاة، وXسـتعداد للعنف اجلسدي (الرضب
املزاح الساخر الرصحي وانغالق مالمح الوجه، ويف ذÏ دال> عىل سـيطرة الغضب والفكر 

 ذات الرجل ٕاذا ما تعلق أالمر بعالقته Aملرٔاة وحىت أالطفال، ٕاذ يعمل جاهدا العنيف يف
عىل ٔان يربز ذاته جتاههم لتقوى سلطته وسـيطرته علهيم، ولتسـيطر علهيم مشاعر اخلوف 
منه. كام تتوحض هذه ا(ال> يف معلية اسـناد هيئة تشوه مظهره، ٔاو يف بطنه املنتفخة اليت 

من خالهلام ل?ال> عىل الهنم وعدم التاكفؤ والال. توازن يف معل صاحب الاكرياكتور 
  خشصيته.

يعين ذÏ ٔان النحو اجلسدي ا�ي ميزي طبقة معينة جيعل البعد الفونولوw للخطاب 
ا�ي ميثل بعدا من ٔابعاد  26الاكرياكتوري خيضع لتغيري منّظم بواسطة " أالسلوب النطقي"

  لوساطات املهمة جدا بني الطبقة Xج�عية واللغة.الرتسـمية اجلسدية اليت تعترب ٕاحدى ا
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نشري يف أالخري ٕاىل ٔان اخلاصيات القاب� للوصف موضوعيا يه اخلاصيات الظاهرية 
(ا�رية)، وبأن اخلاصيات الباطنية (الشام�) تشلك منه توليفات ذات طابع ذايت وجزيئ 

يات الظاهرية مسـتقرة وحمافظة ؛ ٕاذ تبدو وضعية اخلاص 27دامئا ما يكون منتقال وافرتاضيا"
عىل املعىن بأشاك): الرتابط بني العينني وملحقاهتام يف الوجه، وهو عبارة عن عالقات دامئة 
ميكن رمسها بشلك دقيق، ومع ذÏ فٕان وضع اخلاصيات إالجاملية الباطنية، يبدو خمتلفا 

، والظاهر يف هذه متاما، يف مثل الوضع النطقي االٔكرث تواترا يف أالوساط Xج�عية
الرسومات الاكرياكتورية والفم ٔاحد Xسـتعامل Xجاميل للنحو اجلسدي كام ٔانه ميثل املصدر 
احلقيقي لـ(النربة) كتغيري منظم يسـتوجب فهمه، مبا هو كذÏ، قد غلب عليه، ٕاظهار 

قوته أالسـنان �رة، وهذا دال> عىل الرشاسة ، وتغطية الفم Aلشارب، ويف هذا دال> عىل 
ؤان صوته هو صوت الفحو> اليت ترفض أي تقصري، ال من الزوجة، وال من الو(، وال من 
ا�ين حو)، ٕاذ حياول الرسام هبذا إالبراز اجلسدي للرجل العريب ٔان يظهره حفال هبذا 

 الشارب حىت قبل ال م.
فة، ٕاذ انعجنت يف وعليه، يظهر إالنسان العريب اكئنا يتطور عرب املوا�ات وا+اهبات العني

عنارص الشخصية القاعدية مكركب وجودي حيمل رؤية درامية للزمن والكينونة، كام ٔانه اكئن 
يتطور يف سـياقات الال.توازن احملكوم Aلظمل Xج�عي، ٕانه اكئن مريم يف فوىض احلداثة 

ا وخصب العرص، يغذيه ٔاسطورة النسق الفحولياليت يتقن الرجل العريب برباعة ترداده
والعيش بطال يف حاك�ها، ٕانه نسق يسطر عىل لك ذات عربية يف ٔاي ماكن وجدت وبأي 
صفة اكنت، ٕاىل جانب فائض دور البطو> (هيا، وٕارادة ٕاثبات الكينونة القوية، وٕاثبات 
ا�ات يف عامل رشس املصاحل والرها×ت دون اسرتاتيجية، وتقنني علمي للواقع واملسـتقبل، 

  ة، حتتاج ٕاىل ٔان تفكر برباعة ؤان تدرك حبذق قبل ٔان تقرر.ٕاهنا ذات جد مندفع
وتتحول املرٔاة من املفعول به ٕاىل فاعل (حيق ) الفعل وخيتار ما يفع~ ويتحمل مسؤوليته)، 

 ولكن بفعل حصار جيربها عىل البقاء يف املقاب� االٓتية:
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احلبيبة واملعشوقة امرٔاة مثالية، ٔاين تظهر حماو> حتويل املرٔاة ٕاىل دمية، فتصبح املرٔاة 
وسطحية فاقدة للشخصية ومفتقرة ٕاىل إالحساس Aلكينونة احلقة، حيث ختتفي العبودية 

  حتت مساحيق امجلال واملوضة وأالز�ء، والتظاهر Aلتفاين يف العمل، أالمر البارز فÅ ييل:

  
رق� �ود املرٔاة يف سبيل تظهر يدالرجل املسؤول املزتمت حام� عاكزا يسـتعم~ لع      

ٕاقرار حقوقها يف ا+متع، غري ٔاهنا عاكز مكسورة ويف ذÏ دال> عىل ٕاماكنية انفالت املرٔاة من 
هذه العرق�، وجاءت الصورة بني بياض وسواد، كرمز لزمن سـيالسـيد اجلوهري 

بعاد : الوضعية املتعايل،ومنزي يف املكو×ت إاليقونية لهذه الصورة الاكرياكتورية بني ثالثة أ 
يعمد  -يف معومه -واسـتعامالت اجلسد إالنساين Xسـتعارية والنظرة؛ فاخلطاب الاكرياكتوري

ٕاىل تقنية عدم اسـتعامل اجلسد إالنساين باكمل متفصالته ودالالته املضافة ولكن الرسام ٔاو 
اىل صاحب اخلطاب فهيا، يبقى يف هذا Xسـتعامل عىل البعد النفعي فيه، وال يتجاوزه 

  املرٔاة اكئن:
  غري فاعل

  غري جوهري
  دوين

  امتثايل
 موضوع

  تقابل 
 /  

 اكفؤالال. ت

  الرجل اكئن:
  فاعل 

  جوهري
  علوي

  متعايل
 اتذ
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  Xستهيامات املتعبة اليت تسـتثري املتلقي(الرجل). 
�Ï تظهر متفصالت اجلسد أالنثوي بغنج واحض ؤانوثة طاغية تصور ما حتياه ا�ات يف 
جممتعها. كام ميكن القول ٔاّن نظرة املرٔاة يه نظرة جانبية خالية من التعبريات Xستهيامية، يف 

هذا ٔامر جيعل التواصل منقطعا ومتذبذA مع معظم الصور، ويه مو�ة ٕاىل أالسفل، و 
الطرف االٓخر؛ نظرة لكها حزن وتوتر واضطراب ميث~ سواد عينهيا، وتوتر جيسد التومه 
البرصي إالدرايك جبسدها غري املسـتقر: املمتلئ �رة والنحيل ٔاخرى، واملتوازن مرة والال. 

ذا، ٕالظهار التناقض يف متوازن ٔاخرى، والقوي والضعيف، واملسـيطر والال.مسـيطر، وهك
ذات املرٔاة العربية بني ٕاثبات ا�ات وٕاضعافها إالرادي والال.ٕارادي، بني حب المتù لرجل 
مطواع ونفور من الرجل املتسلط، لتخلق انعدام تواصل يف خشصها، وهتميش لكي 

  للشخصية السوية يف ذاهتا (بني جسد رايئ وجسد مريئ).
مرتبط مبدى بروز جسدها ٕاكنسان طبيعي، وتظهر يف جلسـهتا ووضعية وقوفها (الهيئة) 

هيئة منطية تباعا لمنطية احلضور إالنساين يف ا+متع، ٕاذ علهيا ٔان ختضع ٕاىل حاجزين؛ أالول 
املتطلبات Xج�عية، وkين رغبهتا يف ٔان تكون معلية %نية مثلها مثل الرجل، ولكن هذا 

أالمر هتمك رجايل عىل مطالهبا اليت ٔاخذت  الاكرياكتور يسخر من التجمعات النسوية، هل
الكثري مهنا ٔام ٔاّن املرٔاة وحدها يه املسؤو> عن هذه النظرة Aه�%ا املبالغ فيه 
للمظاهر؟؟وهو ٔامر تظهره الصورة أالوىل.وعليه جيب ٔان نتعامل مع السامت الفونولوجية 

، 28ه يف النحو اجلسدي"اخلاصة بلك طبقة عىل ٔاهنا لك ×جت عن (تكوين) منظم جيد مصدر 
  ا�ي نعتربه ٔايقونة اجلسد كلك، وعىل ٔانه ا+ال ا�ي تتجىل فيه العالقة املنظمة للعامل:

  رجل ــــــــ جدل أال× واالٓخر -مرٔاة -1
 شاب.–شـيخ  -2
 مواطن، حكومة. -3
 و( ؤام/ و(، تعلمي... -ابن ؤاب  –ٔاب وو( -4
 ..ٔا× ، لغة./ شاب، جامعة -5

   X امرٔاة) –ج�عية وإالنسانية بدءا من ٔاول عالقة يف ا+متع (رجل وغريها من العالقات
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تعلمي)يف ا+متع العريب، ومعظمها –مثقف) ٕاىل (شاب  –و() ٕاىل (سلطة –ٕاىل (وا( 
خاضع ملنطق الهتميش وXقصاء الظاهر Aسـتعامالت  اجلسد؛Aعتبارها ختزتل اجلسد باكم~ 

صنع)؛ فهذه Xسـتعدادات املتصنعة واليت ال يقتنع :(&م عايم جاف وقاس/ &م مجيل مت 
)، واليت 3-2-1هبا فاعلها، تظهره الصور مزدوج الشخصية، جسدهتا أالشاكل الاكرياكتورية(

جندها تعرب عن سلطة وعنجهية هذا النسق الفحويل العريب وازدرائه، وتأنقه املصطنع يف 
إالشارات  –الوجه  -الهيئة -الصوت -ةالنظر  -الوضعية -سلوكياته العامة واخلاصة (اجللسة

اجلسمية) ×هيك عن Xحرتام املصطنع للمرٔاة ٕاذا اكن أالمر علنيا من �ة، وعن ال�يز 
وXدعاء للمرٔاة اليت يظهر مفها عىل شلك قلب دال> عىل عاطفية لغهتا واندفاعها، ليعرب ٔاخريا 

حرص املرٔاة يف اخلصائص املشار عىل ضعفها يف هذا التحدي من �ة ٔاخرى، لتتأكد حقيقة 
ٕالهيا يف املقاب�؛ ذÏ ٔان "إالهبام اخلاص Aملوضوع املعريف ينتقل ٕاىل ذات تشك يف قواها 

، ٔاي من إالدراك احليس 29البرصية، ٔاي يف كفاءهتا فرت�ب يف الوقت ذاته بنفسها ٔاومبا تراه"
  ٕاىل ٕادراك اعتقادي التايل:

  
اخ ال تسـتطيع معه، ٕاّال ٔان تعتنق الفكر ا�كوري، وأالبوي فاملرٔاة اليت جتد نفسها يف من

واملسـيطر، ويف هذا سلب ٔالنوثهتا، حيث تتحول ٕاىل جنس kن كام الرجل ا�ي يعاين قهرا 
واستبدادا من طرف املرٔاة اليت متارس عليه سـياسة إالقصاء؛ ويف هذا اجلنس الثاين(أالنىث 

ض واحض، كوهنا تدرك حقيقة Xنفصال الواحض بني ا�كر) تكون املرٔاة يف اغرتاب �م وتناق
  الواقع املفروض علهيا، وبني الواقع ا�ي تنشده لنفسها.

ولكون الصورة داللية بشلك جوهري، تسمح بأن تضاف ٕاىل املكو×ت املرئية للصورة 
ن دالالت مطورة جدا، فٕاهنا تدخل ٔاحيا× مفاهمي مضنية، متثيلها غري ممكّن،واللغة وحدها ميك
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،ذÏ ٔان فعل الرمس يف ثقافة ما جزء من النشاط إالنساين وشلك من 30ٔان ترصح هبا 
  ٔان خيضع ٕاىل دالالت Xشـتغال العاميل. -كفعل –ٔاشاكل احلياة فهيا ميكن ) 

ٕاال ٕاذا خضع لثالثة معايري رئيسة، ٔان يكون وا�ي ال يتحقق ) رشط التداول اللغوي 
ؤان يكون مصوغا يف الزمن احلارض، ؤان يكون مبجرد مسـندا ٕاىل املتلكم ال ٕاىل غريه، 

  .التلفظ به يقتيض فعال ٔاي ٕاجنازا
ٔامام التعامل السـمييايئ النسقي التأوييل مع مثل هذا النوع من اخلطاب يسـتلزم عىل احمللل 
(املتلقي) Xنغامس يف مناخ ختلق هذا الاكرياكتور، ومالمسة انسجام مجيع مكو×ته من خط 

ملمح جسدي وحركة وضوء وشلك وحوار (لغة)، كوهنا ٔامورا متكننا كقارئ ولون وظل و 
حيثيايهتا كخطاب برصي مؤثر ومهبر، بفعل التفكيك ا�ي يعمل عىل ٕابراز  من فهم وٕادراك

الوحدات البنائية وٕادراكها، وال يعين ٔان الوحدات الهيلكية اÇتارة لها وجود حقيقي يف 
  31»ن العامل احملّرض " ٕاهنا يف ا�هن، ال مض

ٕان ٕادراك ٕايقونية اجلسد يمت عرب احلواس اليت يمت هبا ٕادراك العامل، وكام يقول مورلو 
)M.Merleau ن يكونk ليك ٔاسـتطيع ٕادراك جسدي لكية، عىل امتالك جسد " : (

، ٔاين جند املرٔاة كجسد مدركة كخصائص نوعية ؤافعال مقاب� 32بدوره غري قابل للمالحظة"
 اخلطاطة: أفعال ؤاقوال وخصائص؛ ما حناول ٕابرازه يف هذهللرجل احملدد ب
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  "خمطط يوحض التناقض يف ذوات ا+متع"

جوف مع  تضاد  ≠ميكن لهذه العنارص ٔان تسقط فهيا عنارص داللية مبناظرة تضادية (مقة   

ليت تتحملها متاما الVذج إاليقونية احملددة وXسـتقرار هنا خضوع، وا ≠داليل  مثل قوة
رجل)،لنجد مسة kنية يف التداخل اجلسدي  –مضمون ٕايقوين يكون مسة المنوذجني (مرٔاة 

للشخصيتني؛ ويه ٔان تتداخل ٕاحداهام يف أالخرى، وAلتايل يتضاعف  تاكمل إالشارات 

    منوذج  الرجلمنوذج  الرجلمنوذج  الرجلمنوذج  الرجل

        غنجغنجغنجغنج
    وخضوعوخضوعوخضوعوخضوع

ٕاضعاف ٕاضعاف ٕاضعاف ٕاضعاف 
 ا�ات ا�ات ا�ات ا�ات 

 املرٔاةاملرٔاةاملرٔاةاملرٔاة

اثبات اثبات اثبات اثبات 
    ذاتذاتذاتذات

قوة قوة قوة قوة 

 يوحتدوحتدوحتدوحتد

ضضضضا اقاقاقاقــــ     لتنلتنلتنلتنــــ

قابلية قابلية قابلية قابلية 
 لتاكفؤلتاكفؤلتاكفؤلتاكفؤاااا

        منوذج املرٔاةمنوذج املرٔاةمنوذج املرٔاةمنوذج املرٔاة
        

ٕاثبات ٕاثبات ٕاثبات ٕاثبات 
 ا�اتا�اتا�اتا�ات

    حتمك وعاطفةحتمك وعاطفةحتمك وعاطفةحتمك وعاطفة

 رٔاةرٔاةرٔاةرٔاةاملاملاملاملضعف ضعف ضعف ضعف 

 

    الرجلالرجلالرجلالرجل

تفعيل تفعيل تفعيل تفعيل 
    ا�اتا�اتا�اتا�ات

سـيطرة سـيطرة سـيطرة سـيطرة 
    وعنفوعنفوعنفوعنف



 د/ نعمية سعدية                                             -ةمقاربة نسقية تأويلي -تري العريبميياء اجلسد يف الاكرياكسـ 
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 نقص فيه وال تراكب، ويدمع اللك توازن بتاكمل التشكيالت اليت يكّون مجموعها خمططا ال
من النسق نفسه بني اخلطوط العمودية وأالفقية: ٔانف، حمور الوجوه، يدا املرٔاة، يد الرجل، 
بطن الرجل..اخل.ٕاّن قوة املرٔاة يف ضعفها، وضعف الرجل يف قوته، ٔاما قوته فهـي يف عطفه 

      Ï ٕاال Aلعني اليت متلكها.واحرتامه وتفهمه �ات املرٔاة،وال تدرك ا�ات املتلقية ذ
كام ميكن ٔان تكون هناك تقلبات عدة قبل ٔان يتوازن Xندماج يف منوذج من القراءة احملددة 
واملسـتقرة، ويف اللحظة ذاهتا فقط تأخذ احملرضات أالولية ٔاو السامت وضعية املعرفات، ٔالن 

ضعنا فهيا ٔادواتنا التحليلية حضورها يغدو  متظهرا للمنوذج، ويه تبقى ختمينات سـمييائية ٔاخ 
اخلاضعة بدورها ٕاىل حمددات الفهرست، ٔاي " ٔان متيزي الوحدات الهيلكية يشء الحق، 

،  33وينتج عن اندماج هذه السامت (ٔاشاكل نسج، ٔالوان) يتالءم مع منوذج من الفهرست "
  وهذا Xندماج دامئا حديس و مدعو.

ز توافقا مع طريقة معينة يف العناية Aجلسد اجلسد أالنثوي قدم بعناية فائقة، وهذا ليفر 
ٔ�يقونة للتوحيد Aلطبقة املعينة من حيث (الربهجة) العناية Aملظاهر اخلادعة"، و" تصنّع 
احلركة"، والتغنج الظاهر يف معظم الصور، والتصنع يف كثري مهنا، واليت تسـتعملها لتقابل هبا 

 املتصنعة، ٕاضافة ٕاىل عوامل ٔاخرى اكملنفعة هذا النسق الفحويل السائد وتنكري قمي الرجو>
املتباد> بيهنام، والقمي الثقافية ا�وقية ا+ادل فهيا، " فالنساء يمتكن من التوحد Aلثقافة 
السائدة دون ٔان ينفصلن عن طبقهتن انفصاال جذر�، ودون ٔان ينظر االٓخرون لهذا التحول 

؛فـ"عىل 34ة عىل خالف ما حيدث للرجال "كنوع من التغري يف الهوية Xج�عية واجلنسـي
  .35ا�ات املعرفية Xنتقال ٕاىل مسـتوى ٔاعىل ليك تقارن بني معرفتني وختلص ٕاىل التناقض "

يتحمك ولو جزئيا يف عالقة أالفراد Aللغة من خالل  -يف هذه احلال–وXن�ء الطبقي 
تقسـمي العمل بني اجلنسني عالقهتم Aجلسد اليت حتددها أالشاكل امللموسة اليت يكتسـهيا 

داخل لك طبقة سواء ٔاتعلق أالمر يف املامرسة ٔام فيالمتثالت"، ليغدو ممكنا تقدمي تسويغ 
للمرشوع التشكييل، واسـناد دال> ٕاىل العمل ا�ي يعدل يف وقت واحد بني عنارصه 

يتالىش التشكيلية وموضوعاته إاليقونية، التضاد بني الطبيعة والثقافة هو بال جدوى، ٕانه 
مرادفة لسريورة فعل  36يف ضوء الشمس، لتكون العالمة بذÏ سريورة تطور ا(الالت"
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  وا�ي يؤدي ٕاىل ٕانتاج ا(ال> وتداولها.  (sémiose)ا(ال> وحركهتا هذا الفعل 
كوهنا تتيح الولوج ٕاىل ٔاداء الوظيفي للظاهرة السلوكية، فليك تغري سلواك ال بد ٔان يأخذ 

معىن آخر" لقد رٔاينا كيف ميكن خالل تعديل موقف تغيري املعىن وجعل  سلوك هذا الفاعل
الفاعل يفعل شيئا آخر، كون سـميياء املوقف حتمل يف طياهتا نظرية للنشاط إالنساين 
فبٕاعطاء أالسـبقية للموقف تتجدد بذÏ مقارAت املعىن، هذا أالخري ا�ي يدرك  كرسا> 

لعامل املدرك من ×حية ٔاخرى، هو عامل مؤلف من مجمل للعامل املدرك من قبل الفاعل، وهذا ا
  :37املعاين اليت  حيملها، فـ" الفاعل" مل يعد يف العامل " ٕامنا العامل والفاعل متالزمان "

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اس، ومدرك وفاعل، ساجلسد هو ما ميكّن هذا العامل من ولوج عامل املعىن، جسد ح  «ٕاّن 
قة ل1ات يف تصلب وقفزة ونقل... جسد Aعتباره سدا هو جسد مئال لك أالدوار املتفر 

وتوقفا يقود ٕاىل جتسـيد مؤمل ٔاو سعيد ل1ات، ولكن ٔايضا بؤرة ملرور الطابع الباتميي ا�ي 
.اختذ اجلسد وساطة ا(خول ٕاىل عامل 38»يساعد عىل Xنفتاح عىل ٔامناط الوجود السـمييايئ 

لينقل لنا الثنائيات التلية: اجلسد والروح /  املعىن املتحقق يف مثل هذا النوع من اخلطاب،

يثودأنجس

 ي

 جسد ذكوري

 التملك حب السيطرة حب

  الرجولة اخت�ف
 النيف

  الغنج
 التحدي

 قوة وتكـــامـــــــــل

 ال�. تكافؤ

  يقابل
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ا�ات واملادة/ الشلك واملعىن/ العنف والسالم، واجلسد هو أالمه ٔامام قمية الضمري 
  واجلوهر.

        البرصية:البرصية:البرصية:البرصية:    اجلسد واملفارقةاجلسد واملفارقةاجلسد واملفارقةاجلسد واملفارقة �2
يعمد الاكرياكتور ٕاىل Xسـتعانة مبنطق لفت Xنتباه واملفاجأة وإالkرة مقابل إالقناع العقيل، 

) ذA Ïالسـتعانة بآليات جعائبية جتعل املسـتحيل ممكنا، وليس غريبا ٔان خيتار وال يأيت 
الرسام عن قصدية مضمرة هيئات، يه ٔاقرب ٕاىل التعبري إاليقوين ا�ي دعت ٕاليه حاجة 
الشعوب يف إالعراب عن موقفها من التحوالت الفكرية وبطريقة مشحونة Aٕالمياء؛ ٕاذ يرى 

عل إالدراك عقليا ٔاي ا�ي يسمح بكشف املشاهبة ٔارهنامي  النظام هو ا�ي جي
للفوىض...ذÏ ٔاّن   discrétisation)؛ فـ"النظام هو تقطيع عددي رمقي (39وXختالف"

  ، وهو ما يتجىل فÅ ييل:40»أالشاكل ال توجد بذاهتا وٕامنا يه فقط مدركة حسـيا

   
نساين وفق ا(الالت اليت لقد معل الرسام صاحب الاكرياكتور العريب عىل جتزئة اجلسد االٕ 

ٔاراد ٕابالغها للمتلقي، خاصة يف ٕالبرازه اليد ليقول ٔان هذه ا�ات ال تتقن ٕاال العنف والقوة؛ 
يلعب اجلسد إالنساين خارج إالدراك احليس دور حمفل التوسط، ٔاي بؤرة لالنتقال « ٕاذ 

؛ فمل يعد العامل 41»نسجم من Xسـتنباه اجلواين والرباين، ويقمي فضاء سـمييائيا توتر� ولكنه م 
الطبيعي هو ا�ي يتقدم حنو ا�ات، بل ا�ات يه اليت تعلن امتالكها للعامل، ومتتù مدلو) 
وتعيد تنظميه خشصيا بطريقهتا اخلاصة، فالعامل ا�ي نطلق عليه طبيعيا عامل احلس املشرتك، 
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ين؛ ويفرس هذا سريورة ويصبح حيهنا عاملا عند إالنسان عاملا ميكن ٔان نقول عنه ٔانه ٕانسا
انتشار اجلسد بطابعه المتثييل، حيث يصبح اجلسد مصاA بفضل قوته التشخيصية مركز 
املرجعية لٕالخراج إاليقوين، ويه خاصية لك اكرياكتور، ×هيك عن تواري اجلسد داخل 
 اجلسد القناع/ اجلسد املعدين الرامز للقوى Xج�عية الضاغطة واملرهقة للجسد إالنساين

  للمواطن العريب.
ٕان الصور ميكن ٔان تكون منتظمة Aلنسـبة للمشاهد (ا�ي ميتù منوX)، وقد ال تكون 

هو ا�ي يصنع القراءة،  -بذÏ  -كذA Ïلنسـبة للمشاهد االٓخر ا�ي ال ميتلكه، فالقارئ 
ا لتحقيق املعىن ا�ي"هو امساك بسريورة ال حتديد ملضمون يوجد خار�ا، ٕانه ليس حمايث

، ما ميكن 42»لليشء وال ل1ات ٕانه حصي� النشاط إالنساين يف بعديه التداويل واملعريف معا
  الوقوف عنده يف هذه الرسومات الاكرياكتورية:

 
الكوميد� السوداء"، وهذا ليحقق مفارقة  -يسمي صاحب اخلطاب خطابه "نكت سـياسـية

ٔاة"، ولكنه جثة خضمة ترهق اكهل برصية فكرية حادة، ٕاذ حيمل الرجل الفتة "حقوق املر 
هذه املرٔاة اليت ينفجر لك يشء فهيا لثقل ما حتمل وما تتحّمل، وا�ي تظهره مالحمها 
اجلسدية البارزة من �ة، ورشاسة من حتمل لربوز ٔاسـنانه وطول شاربه من �ة ٔاخرى؛ 

يس مرجعا ماد� ذÏ " ٔان املرجع ا�ي حتيل عليه العالمة أاليقونية املرتبط مبشلك القياس ل 
، فالوضعيات القصوى واملفارقة وحدهام القادر�ن عىل توضيح 43بل ٕانه مرجع ثقايف "

خصوصية التجسـيد، للبحث يف اتساق اخلطاب بطرح مفهوم القطب ا(اليل 



 د/ نعمية سعدية                                             -ةمقاربة نسقية تأويلي -تري العريبميياء اجلسد يف الاكرياكسـ 
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(isotopie) تساقX ٔان القطب ا(اليل ليس ٕاّال ٕاحدى اسرتاتيجيات" Ïاملسـيطر، ذ
  .44املمكنة"

روض ارتباطه Aلسـياسة ٔالنه رمز املسـتقبل، فهو وحده من جيب ٔان ويظهر الشاب املف
يسامه يف رمس مسـتقب~، لكنه بتجاعيد و�ه املسن، يعلن القطيعة وخيتار ٔان يكون الشاب 
العجوز، يف يظهر الرجل املواطن ب جبسده غري املتناسق يلهث خلف خزب العيش/ احلياة 

قة تنفتح عىل عديد القراءات؛ ذÏ ٕاّن العالمة عىل الرمغ من تعلقها يف ظهره ليخلق مفار 
أاليقونية ال جتمع ٔاشـياء مدركة حسـيا، وتوجد لها معادال موضوعيا يف الواقع بل من خالل 
الوعي Aعتباره صورة ذهنية والقياس هنا، ال يوجد بني الصورة والواقع، بل بني الوعي ٔاو 

ٕاليقونية متصل Aملرجع  بعالقة تسمى عالقة البنية إالدراكية والصورة، كام "ٔان دال العالمة ا
  .45حتويل، فاملرجع وا(ال مرتبطان معا يف عالقة مطابقة مع منط."

نقول يف هذا املقام ٔانه يسـتحيل ٔان تسـتقمي املعاين يف اخلطاب الاكرياكتوري خارج التقطيع 
سان %ام اللغوي والتقطيع البرصي %ام تعددت الوسائط؛ فاللغة حترض يف لك يشء وإالن 

بلغت ٔاساليب التواصل عنده من تغري وتطور وتبدل ال يسـتطيع ٔان ميتù الكون رمز� من 
خالل هذه الوسائط، بل من خالل اللغة، فأن تسمى أالشـياء مبسمياهتا معناه ٔانك متلكها 
رمز�، وجتعل حضورها دامئا يف ذاكرتك بعيدة املدى، ٕاذ ميكن استgرها بأي صورة يف 

اطبية خمصوصة، ٔاما الوسائط أالخرى، فتعد دعامات  رئيسـية يف التواصل ال وضعيات خت
تظهر مع  غري،فـ"املعىن مدرك من خالل ّدال ممتظهر، لكن متظهره ال يبتين ٕاّال حبسب معاين

 ، نظرا ٕاىل مبدٔا التنافر الوظيفي ل?الالت املمتزية .46برهان اتصال ا(وال"
اكس ما حيدث، وهذا التوقع نفسه يؤكد Xعتقاد ويؤدي كام ٔان ا�هول يفرتض توقعا يع    

؛ 47التوجه غري املتوقع ٕاىل حدوث " الشك" ٔايضا ومن مثة فٕان هذا التوجه يو( اعتقادا آخرا
ليتفاعل املتلقي مع اخلطاب الاكرياكتوري بفكره وجدانه، عىل الرمغ مما ميارسه عليه هذا النوع 

 (يه، حبسب قانون Xنهبار وإالkرة، وهذا ما جيعل من معلية تعطيل الفعل ا�هين العقيل
املتلقي  غري فاعل يف العملية بل منفعال، ٔالن الصورة الاكرياكتورية معلت عىل تعطيل 
اجلانب أاليرس من ا(ماغ لصاحل  أالمين منه، وحتافظ عىل مسافة كبرية بني ما يعود ٕاىل 



  

 " "السـميياء و النص أالديب السابع ا(ويل امللتقى                           338

 د/ نعمية سعدية                                             -مقاربة نسقية تأويلية -سـميياء اجلسد يف الاكرياكتري العريب

لعقل، ويه بطبيعهتا تù، ال ميكهنا ٔان تسـتقل اخليال والعاطفة، وبني ما يعود ٕاىل املنطق وا
؛ كوهنا الاكشفة عن ٔارسار الصورة، واملفصحة عن متنعها 48عن اللغة يف التواصل الفعال"

وغنجها، فبوساطهتا يمت فك تشفري الصورة، وفك ترمزي السنن اللغوي املصاحب للخطاب 
معينا ) كخطاب مجمل  الاكرياكتوري يف سبيل ٔان تصل ٕاىل ذهن املتلقي وحتقق ٕادرااك

  ومنسجم من �ة، ولتحقيق تواصل فعال من �ة kنية.
اخلطر يف تشكيل ا�هنيات، وكرس احلدود وتمنيط السلوكيات  وعليه نقول، ٔاّن لهذا الفن

واملعتقدات، وتطبيع الرؤية ٕاىل العامل وأالشـياء (ى ا+موعات البرشية فكرا وسلواك وممارسة 
  .49وثقافة"

عىن يف الصورة هو ما تريد الظاهرة قو) للفاعل (ٔاي املعين يف الطرف االٓخر، ٔاو كام ٔان امل
الطريقة اليت تفهم هبا الظاهرة)، ويأيت هذا الفهم من معل فكري يضع الظاهرة يف عالقة مع 
عنارص املوقف Aلنسـبة للفاعل ا�ي يقتطع يف السـياق يف العام موقفا ي�ىش مع مقاصده 

ه واملش ت اليت يريد معاجلهتا؛ " ٔالن الصورة ليست معطى جاهزا بريئا ، ونوا�ه ورها×ت
لكهنا حام> ٔاوجه ومائعة املعىن، Aٕماكهنا ٔان تقول يف حلظة ما تعجز آالف أاللفاظ عىل البوح 

 .50به "

   
الظليل حييل العامل احليس ٕاىل ما جيرده من مظهره، وا�ي يدرك Aحلواس ٕادرااك  «ٕاّن 
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؛ ففي هذين اخلطابني 51» حني ٔان الضوء الضعيف واملرحش يرجعه ٕاىل ٔاصالته مبارشا يف
ميكن القول ٔان عامل الظل املرتبط Aجلسد، وا�ي اكتسب صفة جاملية يف منطق 
التحديدات القاب� لالنعاكس بني الكنه والظهور، هو العامل املساعد عىل منح اخلطاب 

ي يطرح عديد إالشاكالت املتعلقة بدوره يف حتقيق املؤول أالقرب، ٔالن اخلطاب الاكرياكتور
.Åالعملية التواصلية، ويف تسجيل نشاطات البرش بلك متفصالهتا إالنسانية فكرا وسلواك وق  

ٕاهنا ظلامت تتأثر هبا العني، تومه بنوع من الضباب اÇتلج، ا�ي ال ميكن  للتجربة السـمييائية 
قام لعيش خصائص عامل الظل وإالحساس هبا، وآخر ٔان تتخىل عن اقرتان هذين املقامني: م

لتقيميها؛ ففي اللحظة اليت ينغمس املشاهد هبا يف م1ات عامل الظل، فٕانه حيتفظ بذكرى 

كجسد وككنه؛ حيث يتساءل احمللل  52الشك وعدم اليقني ا�ين ٔا�حا ) دخول هذا العامل
وتو�ها، وحىت عن أالدوات عن الشخصية املكسوة سواد يف اخلطاب أالول، وعن جلسـهتا 

مقص..اخل)، كام يتساءل عن النص اللغوي  -سـيف -احلادة املغروسة يف ظهرها: ( سكني
املصاحب" هل من مزيد"، واكن لك هذا المك من أالمل والوجع ا�ي تسببه هذه أالدوات 

رسة غري اكف، ليطلب املزيد لكمة رامزة للضغط Xج�عي العريب، ولنفسـية الشخوص املام
  لها واملامرسة علهيا، كتبت Aللون أالمحر (مويهتا.

ٔاما الصورة الثانية فقد جعلت الشخصية مصاحبة للظل و الضوء مسلط عىل وسطها؛ 
واملتلقي يشعر هبذه إال×رة وهذا التعتمي، ا�ي يعكس احلا> املراد التعبري عهنا، واليت مثلها 

مية لتعبئة الشعب لالنتخاب"، فهو نص قّرب اخلطاب اللغوي أالول: "رمغ امحل� إالعال
طاب كلك ملتلقيه، ونص kن يشلك سؤال طبقة العوام والشـيوخ عن موعد Xنتخاب، اخل

واملفارقة تربز يف هيئة الشخصية املقاب� وجواهبا؛ فالهيئة للشـيخ واملسمى شاب، ويف اتاكئه 
عىل احلائط ووضعيته بشلك عام، واجلواب احلامل �~ للك ما حييط به(علمي علمك)، 

( حص دارو الفوط هاذ اهنارات؟)، ويف هذا تعبري عن ضياع  جواA عىل سؤال الشـيخ
الشـباب وشعورمه Aلقهر وXستسالم وXسـهتتار،ٔالن املؤول عنرص مركزي يف علميت 
الرتكيب والتفكيك يف ٕانتاج العالمة وتلقهيا، فالرسام ينجز صورته يف ظل مرتاكامت معرفية 

تلقي سـيعمل عىل تفكيكها، لمينحها املؤول اج�عية، نفسـية، ويركهبا عىل هذا أالساس وامل 
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  .53أالقرب
عىل من يتعامل مع الاكرياكتور ٔان ميزي بني عاملني للصورة الاكرياكتورية: عامل مدرك وعامل 
حمقق، هذا أالخري هوما يشرتك فيه السـمييايئ والرجل، والعامل املدرك هو ما حتيل ٕاليه 

 (بوساطة) ا�ي يقوم عىل التفكيك و التجزئة، التجربة Xدراكية من خالل الفعل السـمييايئ
وٕاعادة البناء، بعدم اكرتاثه ٕاىل النسخ، بل ٕاىل الVذج اليت تعد ابتداء البؤرة أالوىل لبناء 

  نسخ وضامن بقاهئا.
" ٕان القوى الالمحة والقوى املبددة تتنازع عىل حقل اخلطاب، وتقول لك مرح� من مراحل 

، وبقي االٓن ٔان نتصور 54معني بني هذين النوعني من القوى" أالنساق أالصل عىل توازن
اللتان تتداوالن تقسـمييا  از×ت بني القوتني املتصارعتني والاكرياكتور خطاA مركبا من تو 

  مسامهة  يف رسوخه.
تدرك الصورة بوصفها عالمة متاثلية، حيث ٕان املشاهبة يه مبدؤها يف Xنشغال، وقبل 

شاهبة ميكن Xعتقاد ٔان مشلك الصورة هو Aٔالساس مشلك التساؤل عن سريورة امل 
؛ فعندما تدرك الصورة بوصفها متثال، فٕان هذا يدل عىل ٔان الصورة تدرك 55التشابه

  Aعتبارها عالمة.
" ؤان مفارقة اجلسد الشخيص تمكن Aلضبط يف عدم تطابق الفكر وإالدراك، فٕاذا اكن 

اء والعامل وأالشـياء، فٕان إالدراك يعجز عن خلق الفكر جيهد ليك حيدد اجلسد يف نطاق الفض
؛ ٔالن الرؤية ٕاذا  اكنت تسـتطيع ٕادراك االٓخر يف مظهره الشامل فٕاهنا ال 56هذه الصورة"

ترى من اجلسد غري ما متكهنا ٕا�ه وضعيته اجلسدية، وتعود هذه  املفارقة أالنطولوجية ٕاىل ٔان 
تعمل عىل ٔان تكون  (هيا نظرة هنائية ا�ات الرائية تلحظ أالشـياء اخلارجية جبسدها، و 

  ومكمت� عهنا.
" ٕان االٓ> البرصية إالدراكية معقدة بطبيعهتا تطرح دالالت عديدة تمت Aملفارقة اجلسدية، 
حيث ال تالؤم بني رٔاس اجلسد وفريسـته (البطن املنتفخ)؛ ٕاذ ننظر ٕاليه بوصفة عالمة تعيد 

ùمن هذه اخلصائص، كون إاليقونة عالمة ٕانتاج بعض خصائص اليشء ا�ي متث~ ملا ت 
.wتربطها عالقة تشابه مع حتيل ٕاليه يف الواقع اخلار  
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ٔان العالمة إاليقونية ال متù خصائص اليشء املمثل، لكن تعيد   Ï�A.ECO يؤكد ايكو 
ٕانتاج بعض رشوط إالدراك املشرتك عىل ٔاساس تسـنينات عادية، وتسمح بتكوين بنية 

عالقهتا Aلتجربة املكتسـبة ا(ال> نفسها اليت توt هبا التجربة الواقعية من  ٕادراكية متù يف
؛ ٕاذ تشـمتل الرؤية عىل جتسـيد معىن، وتؤدي ٕاىل تصنيف العامل 57قبل هذه العالمة نفسها "

 املدرك، أالمر ا�ي تظهره الصور التالية:

 
ة يف مالمح خشوصه مالحظ هذه الاكرياكتور سيشعر بقوة "قصدية اخلطاب" املتجلي 

املغّيبة يف الصورتني أالوليتني من الميني؛ ٕاذ تظهر الشخوص بقوة بدنية، فأالوىل متكّن 
اجلسد الضخم من ردع االٓ> بلباسها املرقع، ٕاال ٔاهنا خشصية مسـتعدة لتقبل Xستبداد، ٔاما 

ه، ٕاال ٔان يف الثانية، فتظهر الشخوص بقوة بدنية متكهنم من حتمل عبء ما حيملون عىل خفت
العبء يسلط عىل أالول وأالخري، بيV يشلك الوسط عبئا عىل اكهلهام للتوالك املسـيطر 
عىل ا�هنية العربية، يف حني تعرب الصورة أالخرية مبالمح خشصها البارزة واملتجعدة، واحلام� 

ية" � اخلريطة اجلزائرية، ويه تتأفف من ثقل امحلل وسوء الوضع واحلال والعاقبة بلغة عام 
  جدك احلا> مزيتة"، وتشلك اخلريطة ٕايقو× املاثول واملوضوع فيه متطابقان.

ٕان ّاجلسد هنا ٔايقونة مسـتعارة جتعلنا مكحلل ٔامام شـبكة من العالقات املعقدة، فهـي "تشري 
ٕاىل الطابع التناظري القامئ بني املاثول واملوضوع من خالل إالحا> عىل عنارص مشرتكة بني 

، والتشابه هنا ال يتعلق 58اين قد يتعلق أالمر Aخلصائص وقد يتعلق Aلبنية "أالول والث
بعنارص حمسوسة ومشرتكة بيهنام بل يتعلق خبصائص جمردة اكلقهر والعنف وإالذالل والكبت، 

هو تبيان التشابه يف  ∗ٔاي ٔان بداية الفعل السـمييايئ التأوييل رهني بهناية القياس؛ "القياس
؛ ذÏ ٔان القياس هو املبدٔا 59قات معينة بني أالشـياء املتشاهبة"جوانب وخصائص وعال
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القادر عىل المتيزي بني العالمة البرصية والعالمة اللغوية، فاللكامت بعكس الصور غري قاب� 
بأي معىن ٔان تكون متاثلية لٔالشـياء يف تعييهنا. وحملل اخلطاب الاكرياكتوري سـيجد نفسه 

يدرك العنارص والعالقات املشرتكة يف ا�هنية العربية  مضطرا لفعل القياس يف سبيل ٔان
  . اوحتديد مداراهت واملمث� ٔاليقونية اجلسدية

ونشري يف هذا املقام، ٕاىل ظاهرة ٔاخرى يف الاكرياكتور العريب، ٔاال ويه تغييب اجلسد 
 واسـتعاضته بيشء ٔاو مادة، كجسد قناع ،ليكون ذÏ ٔاكرث تأثريا ؤاقوى تعبريا، نظرا لنسـبة

إالحياء والتلميح البارزة فيه، وهو يف اعتقاد× جتسـيد لفكرة إالقصاء السائدة يف ا+متعات 
  العربية واليت تظهرها الصور:

 
ٕاّن أالشـياء اليت ترى وتدرك Aلعني، ٔاي لك ما يشـتغل كعالقة ٔايقونية، ال ينظر ٕالهيا يف 

داخل هذا النسق ٔاو ذاك عرب  حرفتهيا، وٕامنا يمت التعامل معها Aعتبارها عنرصا متضمنا
ٔالن العالمات أاليقونية تشـتغل عىل الرمغ من كوهنا حمكومة «  *مقوالت التنسـيق املسـبق

ظاهر� عىل أالقل مببدٔا التشابه وفق سنن ٔايقوين حيدد منط ٕانتاج وٕاعادة ٕانتاج عنارص 
ة أالوىل اليت ، فاملشاهد لهذه الصور سـيدرك الرمزية اجللية يف الصور60»التجربة الواقعية

تظهر السلطة يف شلك مرباة، هذه أالخرية اليت تعمل بشلك دامئ عىل التقليص من جحم 
القمل ٕاذا قمل ٔاو انعدم رصاصه لتخرجه من جديد، وعليه يه صورة ذات حّدين، من �ة، 
 ٔاّن السلطة يه ٔاكرب حمّرض للكتابة بأفعالها والفساد النامج عهنا، ومن �ة kنية، ٔاهنا ٔاكرب

عامل يصادر الرٔاي احلر، وتتعامل معه بغري لغة احلضارة/ لغة احلوار: بسجنه ٔاو هتميشه، ٔاو 
ٕاجباره عىل السكوت والبقاء هادئا، وهو ما يربز؛ ويف هيئة ٔاقالم الرصاص الثالثة أالخرية 
اخلرضاء، ويف اللون أالخرض دال> عىل اخلصوبة والهدوء واملساملة، ويه ٔاقالم مصادرة مع 
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مل أالزرق لرصامته وقوته واندفاعه واسـ�تته يف قول رٔايه،كون العالقة مع االٓخرين كام يعرب الق
عن ذÏ ليفانس، ميكن البحث عهنا كقصدية غري قاب� لالخزتال حىت ولو انهتـى بنا أالمر 

، تطرح هذه الصور الاكرياكتورية عديد إالشاكالت 61ٕاىل ٔان نرى فهيا انقطاع لتù القصدية
غييب اجلسد وجتميده وتعطي~ يف ٔادوات ليكون ٔاكرث تعبريا، وٕاظهار اليد اليت حتمل مهنا ت 

عصا للرضب ٔ�يقونة رمزية تدل عىل السلطة وغريها، ز�دة غىل منح السلطة هيئة مرباة 
اجلسد، لتكون ٔاقوى تعبريا عن ٕاخضاع الرٔاي للسلطة، ويف الصورة أالخرى ٕاجباره Aلقوة، 

 جممتع سلطوي ال متسع فيه حلرية الرٔاي والتعبري، وال لتعددية لتصور ا+متع العريب
  Xجتاهات الفكرية، وال جلو احلوار العقالين احلضاري.

كام ٔاّن" اجلسم إالنساين يمت النظر ٕاليه Aعتباره جحام ) ٔابعاده ومنظوريته الفضائية، ٕانه كيان 
آليا من ا(ال إاليقوين ٕاىل ما  ؛وهذا يعين ٔاننا ال ننتقل62مدرك وموضوع ٕادراك يف نفسه "

يوجد خارجه، فنحن دامئا يف حاجة ٕاىل وسـيط جيعل الرابط بني الطرفني قادرا عىل توليد 
  داللته، ٔاي قادرا عىل Xنضواء حتت نسق مينحه ٕاماكنيات التدليل.

"كيف يأيت املعىن ٕاىل الصورة"، حيث تطرح Barthes)ٕان  السؤال  الشهري لبارث( 
اكن ٔان ينتج تفاعل الصورة وعالقهتا Aملعىن املدرك، واملفكك شفرته عىل حنو ما، ٕاشاكلية ٕام

ذÏ ٔان ٔاي مالحظة نسقية ٔاكرث فعالية تسمح لنا Aٕدراك  املعىن برص�، كام حدث يف 
مسـتوى التعامل يف خطاب تغييب اجلسد واستبدا) Aالٓ>/ املادة؛ فال ميكن احلديث عن 

قونية ٕاال انطالقا من وجود معرفة سابقة متكننا من تأويل هذا ٕادراك، مضن العالمات أالي
.ùالعنرص ٔاوذاك وفق ان�ئه لهذه ا(ائرة الثقافية ٔاو ت  

ويدفعنا هذا ٕاىل القول بأن التأويل Xسـتعاري ينبثق من التفاعل بني املؤول والنص، ولكن 
للمعارف املوسوعية لثقافة نتيجة هذا التأويل تفرضها  طبيعة اخلطاب وطبيعة إالطار العام 

ما، ويف مجيع احلاالت، فٕان هذه النتيجة ال عالقة  لها بقصدية املتلكم، فبٕاماكن املؤول ٔان 
  63ينظر ٕاىل ٔاي ملفوظ نظرة اسـتعارية، رشيطة ٔان تسعفه يف ذÏ املوسوعة.

انطالقا من هذا التناول للعالمة الطبيعية وللمريئ "يأخذ اجلسد موقعه مضن أالشـياء 
، فإالنسان من حيث  64املوضوعات اليت تشلك اللغة يف تدخلها لصياغة العامل احملسوس "و 
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هو جسد يندمج يف العامل حصبة صور ؤاشاكل ٔاخرى، من مثة فٕان ما يأخذ بعني Xعتبار 
من قبل السـمييايئ هو السـياق البرصي العام ا�ي تندرج فيه الهيئة إالنسانية، ٔاي " 

تاج بعض خصائص اليشء املمثل، ؤان الفعل السـمييايئ ا�ي يروم الصورة بوصفها تعيد ٕان 
، واليت خضع لها إاليقون 65دراسة شلك دال> الصورة يتناىف والتحديدات أالولية للقياس"

عالمة دا> عن يشء ما؛ فاملعىن يف اخلطاب ٔانواع هو" معىن ميلكه اخلطاب اعتباره جزءا 
ىن مصدره متثيل العامل يف اخلطاب (المتثيلية)، من الفعال يف أالحداث Xج�عية، ومع

،فالتسـنني القيايس" ٕانه 66ومعىن مصدره التشييد اخلطايب لهو�ت الناس (احملددة للهوية"
  .67يعرب عن وجود متاثل ٔاو تشابه بني العالمة وما متث~"

    يف الاكرياكتور:يف الاكرياكتور:يف الاكرياكتور:يف الاكرياكتور:    اجلسد واللون املدركاجلسد واللون املدركاجلسد واللون املدركاجلسد واللون املدرك �3
؛ ويف الصورة الاكرياكتورية 68فية ل?ال> "" ٕان إالدراك البرصي يسهم يف البلورة املعر 

ٔاي لك ما  Formes وأالشاكل  TEXTUREوالنسـيج  COULEURتشلك أاللوان 
هو اصطناعي خيضع لتوافقات ثقافية، ٔاما إاليقوين فيحيل ٕاىل املعادالت املوضوعية اكجلسد 

مت المتيزي ....اخل، ٔاي لك ما حتيل به الطبيعة، وال ي POSEوالوضعية  REGARDوالنظرة 
، ٔالننا ٔامام عالمة برصية جتمع بني ما يعود اىل ا�خرية *بني التشكييل وإاليقوين X ٕاجرائيا

املتعلق  -التشكييل -وبني ما يعول ٕاىل Xسـتعامل -ٕايقوين–REPERTOIREوا+ال 
 Aملعطيات الثقافية.

مر ا�ي حتقق يف هذا ٕان اللون ميكنه ٔان يكون متضمنا يف عالقة ٕايقونية تشكيلية، وهو االٔ 
اخلطاب بشلك بّني، يبعث املتلقي ٕاىل Xسـتفسار عن حقيقة اللون وخبا� اسـتعام) يف هذا 
الاكرياكتور دون غريه، ويدرك ٔامرا ما، ٔالّن اتصال Xدراك Aللون ينتج بداية تقطيعا عدد� 

معينة، ٕاال ٔاهنا تتغري من  وتأويال معينا، حفني ال تتغري احلوافز اليت تسجلها أاللوان بعد عالمة
خشص ٕاىل آخر وفق قانون ال�سك املنطقي ا�ي يسطره ذÏ اللون، ٔالّن" اللون املدرك 

  .69هو التمك� ا�اتية لهذا اللون "
كام ٔان القياس البرصي خيضع لتغريات مكية وكيفية، فالتشابه خيتلف من ثقافة ٕاىل ٔاخرى، 
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ٔاليقونة مدركة فٕانه يلزم ٔان تظهر (ى املتلقي وخيتلف من فرد ٕاىل آخر، فعندما تكون ا
عالمة معاد> (متثل املعىن املمكن)، ذÏ ٔان للعالمة أاليقونية وظيفة مزدوجة: داللية من  

  �ة، وتداولية من �ة ٔاخرى، فترصفا استنادا عىل دال> أاليقون.
مع اللون؛ لتعامل صاحب اخلطاب  70لـ" تفتح خواص ٔاخرى حسـية وذوقية وملسـية وّمشية"

أالسود والبين وأالمحر ٔالوان تكّون تناضد عدد كبري من "طبقات العمتة" اليت تدفع «فـ
،وبذا يتوسط اللون هذا التضاد بني 71»للتفكري بتجسـيد  مادي معني للظلامت احمليطة 

اللونني، ويه ٔالوان سـيطرت عىل ٕاطار الصور وعنارصها الشـيئية ولون اجلسد إالنساين يف 
  اAت قيد ا(راسة يف هذا البحث.معظم اخلط

كام جند اللون أالصفر قد اكن ) حظا فهيا كذÏ، ٕاذ تدراكلعني للوه� أالوىل شيئا ٕايقونيا 
ٔاصفر، ال يتطابق مع ٔاي منوذج ٕايقوين، ٕانه ٕايقوين  ينمتي ٕاىل املنوال احملفوظ يف فهرست 

ت، فهو متغري حر، ليس الVذج، وAملقابل من حيث ٔان أالصفر لون اجلهبات والوا�ا
  مدرجا يف الفهرست.

ؤالن اجلسد أالنثوي ميتاز بلون الشعر أالشقر، ويرحج ٔان يكون هذا اللون  الوحيد ذا 
القمية أاليقونية يف هذه اخلطاAت الاكرياكتورية، ٕاننا نواجه يف هذه الصور لونني ينمتيان ٕاىل 

يتصالن ٔابدا يف الواقع، بل تفصل بيهنام  فئيت البين املصفّر والفريوزي، "وهذان اللو×ن  ال
؛ واللو×ن اÇتاران حبرية، خارج ٔاي مه ٔايقوين 72خطوط حميطية مسيكة من البىن الغامق "

متاكمالن، ومجموعهام يشلك لو× رماد�، وهذا التاكمل يقوي الغرض Aلتأكيد.كام ٔان املزاوجة 
  اللونية تربط السطح Aجلوهر.

م� يف الصور الاكرياكتورية العربية Aختالف ٔامناطها ودرجات ختتلف أاللوان املسـتع
حضورها، ومراتب وضو�ا، كام يراها الرسام يف عامل الوجود إالنساين، كام ختضع أاللوان 
للمعيار أالنرثوبولوw يف التعبري عن املراد وتصوير العامل، لتعرب عن سوداوية الواقع بأسلوب 

واقع يعيشه الوطن العريب، ؤ�ن ال بياض يف هذا الواقع وال ساخر هتمكي ملفت لالنتباه، ل
وجود حلقائق ٕاجيابية حققهتا ا�ات العربية لتنقل صورة مغايرة لالٓخر، ا�ي يرفض بدوره 
ٕاخرا�ا من هذه الصورة المنطية الظالمية، ٕاهنا ٔالوان تعرب عن( ال. نسقية ) وفوىض لهذا 
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ية للون كام ينبغي، وهو ما يتأكد يف الرسومات الواقع، وعن عدم اسـتعامل ا�ات العرب 
أالسود يف غري ا(ال> –أالبيض  -أالصفر -أالخرض -التالية، اليت اسـتعملت اللون Xزرق

  وغري املوضع، وحىت يف لون اجلسد املقدم:

 
تلون اجلسد Aٔالبيض ؤالمحر والوردي والبين دال> عىل تعدد أالجناس يف ا+متع ا�ي جيب 

ن يفهم عىل ٔاهنا ٔاجناس حتيا Aختالفها وتتحاور ال تعيش يف قطيعة و�ل وجتاهل كام يروج أ 
 .Ï�  

وجند Xسـتعامل غري املمهنج لٔالشاكل الهندسـية اليت تقرها جامعة مو؛ ٔالّن ا(ائرة رمز العامل 
وء، ٔاما الروt أالزرق للمشاعر/ واملربع هو العامل املادي أالمحر للجاذبية والكونية والض

املثلث هو العامل املنطقي والفكري (أالصفر)، ويه دالالت شـبه غائبة يف هذا النوع من 
  اخلطاب.
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وميكننا ٕاذا ٔان نعيد وضع هذا التضاد القصدي ٔاو غري القصدي يف ماكنه املناسب عىل صعيد 
 التالعب وXحتيال، ٔاو الكذب/ وإالغراء:

 وة واحلدةاخلط املسـتقمي حيمل معاين الرصامة والق �1

 Xضطراب اخلط املتوج يدل عىل أالنوثةو �2

  اخلط املائل فيتعلق A(الل والغنج �3
ميكن ٔان نالحظ يف النسق البنيوي النسـيج العنكبويت ا�ي تشلك من خال) الاكرياكتور و 

من حيث توزيع مكو×ته، اليت تبعث عديد التساؤالت حول كيفية نقل الفكرة، ومدي 
ملشاهد (املتلقي) استنادا ٕاىل نوع التنامغ الومهي احلاصل بني اللون استيعاهبا من قبل ا

والشلك واللغة، حىت الهيئة  حتتوي يف ٔاحضاهنا عىل سـياسـية، وعىل اعرتاف معيل وفوري 
Aلتصنيفات Xج�عية والرتتيبات بني اجلنسني وأالجيال والطبقات، ويه ٔامور تظهرها 

اجلزائر، حيث النجاح Aلوراثة والواسط، واليت تقدم  الصور؛ اليت تقدم واقع التعلمي يف
التلميذ هو السـيد الضارب الال. مبايل وأالسـتاذ هو املرضوب، وتظهر خرجي اجلامعة 
يساوي خرجي جسون يف ممارسة العنف والرضب، ويه ظواهر نسبية معدودة يف ا+متع 

  هوية العربية Xج�عية.العريب، ميكن حماربهتا ال التشهري هبا، ومن مثة إالساءة لل 

 يف الاكرياكتور:يف الاكرياكتور:يف الاكرياكتور:يف الاكرياكتور:    التناص اجلسديالتناص اجلسديالتناص اجلسديالتناص اجلسدي �4
النص نسـيج من املرجعيات املتداخ� فÅ بيهنا دون ضابط وال رقيب، وال حيد من جربوهتا 
ٔاي سلطان، فهذه املتاهة (التأويل) تدرج التأويل مضن لك املسريات ا(اللية املمكنة، 

ساين Aعتباره يشلك & متصال ال حتتويه ومضن لك السـياقات اليت يتيحها الكون إالن 
، ما تعمد ٕاىل جتليته احلوارية، واليت يه العالقات بني صوت املؤلف 73الفواصل واحلدود

ؤاصوات ٔاخرى ومدى متثيل هذه أالصوات يف النص والرد علهيا ٔاو مدى ٕاقصاهئا 
  74وٕاخفاهئا"

عالن ٔان يقال قد مسع ٕان عالقات التنّاص يف هذا اخلطاب يه جزء ٔاساس منه " كرضب إ 
ٔاو عرف يف ماكن آخر وزمن آخر، ٕاّن التناص هو حضور عنارص فعلية من نصوص 

 3و2لذلك ارتبط كل من 
بالمرأة في الصور ا�ولى 

 .وغابت في ھذه
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، وبعالقات متفاوتة وخمتلفة، معل اجلسد عىل تقريهبا، ٔالنه ليس 75ٔاخرى داخل نص "
معزوال عن االٓخر، كام ٔان لك وجوده متجه ٕاليه؛ فعالقته Aالٓخر عالقة وجودية، �ا البد 

؛ وتشرتك اسـتعامالت 76ح� من اجلسد يف ذاته ٕاىل اجلسد من ٔاجل االٓخر"  من Xنتقال
  اجلسد واللغة والرمز يف كوهنا موضوعات ممتزية للمراقبة Xج�عية .

وا�ي ينعم النظر يف اخلطاAت التالية جيدها متناصة تناصا اجرتار� تآلفيا، وهذا راجع ٕاىل 
ا�هنية العربية يتجىل يف هذه الرسومات سـيطرة قضية حمددة ونص معالق واحد عىل 

الاكرياكتورية املتباعدة زمنيا وماكنيا، ترمس جسدا فوضو� واحدا، ؤ�ّن من مصمها خشص 
  واحد:

 
 

 
املسـيطر يف الثقافة العربية،  "تعصبفكر امل قضية"الالرشيط ا�ي يغطي مف املرٔاة حييل ٕاىل 
اضطراهبا وابتعادها ٔاشواطا عن نقطة املركز، ٕاضافة وترسحية شعر املرٔاة اÇتلفة حتيل ٕاىل 

ٕاىل ٔان وضعياهتا متناظرة Aلقياس ٕاىل احملور العمودي، وغياب بروز الفم يف اجلسد دال> 
عىل غياب سـبل التعبري احلر، ولكن املرٔاة تعرب وتعمل وتتلكم يف جممتعها كجسد خمتلف 
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  وكذات فاع�.
، 4، 3، 2، 1مثبتة، وقد حتاورت الرسومات ( قد تكون رضوب إالعالن مثبتة ٔاو غري

) بشلك نسقي فكري عىل الرمغ من اختالف الفاعلني يف التعبري عن موضوع واحد، 5،6
املكونة   *لتأخذ الظواهر وأالحداث والترصفات معانهيا من خالل وضعها يف عالقة مع أالطر

عامل ٔاو ترصف تعبريي (لكمة للموقف Aلنسـبة للفاعل ٕاذ املعىن ليس معىن لصيق بعنرص يف ال
، سلوك/ حركة، لون) وٕامنا ينبثق من التفاعل بني السلوك التعبريي ؤاطر املوقف ا�ي 

؛ هل والاكرياكتري  يعرب عن ذات الفكرة بذات أالسلوب من ٕاطار ماكين 77حيدث فيه "
ني خمتلف ٔانه معرب حقيقي عن ذات الهوية ؤان الهوية واحدة؟ ٕاذن ملا هذا Xختالف ب

  ذواتنا  وملا املرٔاة يف العرص احلايل ذا� فاع� جوهرية يف جممتعها ال �بعة وال جارية؟.
يتكون إالطار املرجعي للاكرياكتور من عدة ٔاطر متثل خلفيته املعرفية واملرجعية من قبل لك 

 نوعية العالقة، Xطار املاكين، والزمين، -الثقافية، المتوضع -فاعل: املقصد ـ الرهان 
واحلوايس، والتارخيي، والسـيايس، والشعيب؛ ويتكون لك ٕاطار من عنارص خاصة بفاعل 
فقط، ٔالن املوقف ليس ٕاّال "موقف لفاعل"، ولك ٕاطار يتألف من مجموعة من املعايري 
والقواعد والقمي؛ أالمر ا�ي خيلق ) عدة معان وتفسريات نظرا لتداخل ٔاطر الظاهرة 

يئة، موضوع، قمية)، والال. متفصل فهيا، وتشابكها بعضها ٕاىل الاكرياكتورية (جسد، لون، ه 
البعض االٓخر ٕازاء نسق نوعية العالقات اليت تربط الفاعلني، كام يرتبط رها×ت الفاعلني 

  Aملعايري والقمي التقليدية الشعبية املساعدة عىل خلق نسق الفحو> املقابل لنسق أالنوثة.
من افرتاض وجود بعد سـمييايئ  مسـتقل بذاته يكون عىل ٕاهنا سوف تفرس لنا ٔايضا ومتكننا 

أالقل من خالل الفواصل Xختالفية اليت يقميها بني الثقافات وأالجناس وا+موعات 
Xج�عية ، قابال ملنح أالساس ا(اليل للثقافات وا+موعات إالنسانية يف حتاور نيص مبلغ 

  ومثري، يربزه اخلطاAن التاليان:
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يظهر الرجل العريب  فيه مرددا لنصوص موروثة متوارثة واليت ال ترى يف املرٔاة ٕاال  :أالولأالولأالولأالول    

، ويه الصورة اليت يتعامل وفقها معظم الرجال يف البالد العربية، واليت يراها *أالمور السلبية
 -عوجا -×قصة –عوامل مساعدة ختول ) السـيطرة اللكية والفعلية عىل املرٔاة: (مرة 

وغريها) من الصفات اليت  -بلية –موتك من املكرمات  -مه -حرمي -يةصوت ح  -سوسـية
نعتت هبا املرٔاة يف الثقافة اليو×نية سابقا، والثقافة Xسالمية العربية، وبقيت مسـيطرة عىل 
ا�هنية العربية Xسالمية، واليت حاول صاحب اخلطاب ٕاظهارها بفعل ٕاشهار املسدس عىل 

ارقا بنظرهتا ووقفهتا يف وجه  الشخص املقابل. وقد اسـتحرض املرٔاة، اليت حققت فعال مف
صاحب الاكرياكتور ٔامثاال شعبية كتنّاص داخيل اجرتاري بتقنية تآلفية ال ترى يف املرٔاة ٕاال 
عورة: ( "صوت حية وال صوت بنية" و" ٕان ماتت ٔاختك انسرت عرضك" و" البنية بلية 

ة مصيبة" و"شاورومه وخالفومه" و" ولو "و "ماتت بنته من صفاوة نية" و"البنت احللو 
للصورة يقوي ويدمع  طلعت عىل املرخي ٔاخرهتا للطبيخ")، ٕانه نص لغوي مطول ومصاحب

  الهيئة اجلسدية املقدمة. 
: ياكد يكون نفس املضمون اخلطايب حاول صاحب اخلطاب متثيل مضمونه بطريقة والثاين والثاين والثاين والثاين 

ياء حمنطة يف خلفية سوداء سواد احلال، وحمارصة ممزية، ولكهنا متوارثة، ٕاذ جعل املرٔاة اكملوم 
×قصة  -حبائل الشـيطان -العار -الغريزة –بذات اللكامت اليت حتط من قدر املرٔاة: اخلزي 

تسجد لزو�ا؛ واملفارق يف هذا اخلطاب هو لباس  -ٔاكرث ٔاهل �من -عورة -الفضيحة -عقل
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يف Xسالم، ٕاذن يتطلب من هذا  املرٔاة املعارص، وقول صاحبه اّن هذه يه ماكنة املرٔاة
اخلطاب املشحون A(الالت ٔاكرث من قراءة ؤاكرث من تأول، ففي املزاوجة بني اللغة والرمس 
يف رحاب هذا النوع من اخلطاب تزتامح ا(الالت وتتوارد أالفاكر، لنقول ٕان "لك لسان 

ت ذاته التوزيع تعين يف الوق (orda)تصنيف ؤان لك تصنيف ينطوي عىل نوع من القهر، (
  .78وإالرغام"

وقد Aت لك يشء عالمة حتيل ٕاىل عالمة يف عاملنا املعارص، نقول ٔانه داخل النشاط 
إالنساين املربمج املنتج خلطاAت ٕاشارية ميكن المتيزي بني ٕاشارية معلية ال غري، وٕاشارية 

قايف إالحيايئ، فإالشارية ٔاسطورية تنبين أالوىل مهنا عىل الرغبة فÅ يتبدى يف الثانية معقها الث
أالسطورية  ليست جمرد ٕاحياء للنشاطات العملية، وال ينبغي خلطها مع إالشارية التواصلية 
وال مع العمليات احملااكتية اليت تظهر يف لك ماكن، لكن هذا ال يعين ٔاهنا تشلك مسـتوى 

الٓخرين حمدودة من سـمييائيا مسـتقال بذاته؛مع ٔان Xشارية اليت يتعلمها إالنسان ويعلمها ل
وظاهرة اج�عية تصنيفية لٕالشارات ذات البعد  الناحية العضوية، ٕاهنا نسق سـمييايئ

  .X79ج�عي، متكننا من الوقوف عىل التنوع بني الثقافات"
؛ ذÏ هو عامل  مقروء ميكن ٔاننفك رموزه ونسـتقيص معانيه -بذÏ–خاصة ؤان العامل املريئ 

إالنسانية Xج�عية (ال م_ السلوك_  تلتأويل) يف التعبريأالن البحث عن املعىن (ٔاو ا
املظهر_ Xنفعاالت_ املشاعر_ شـبه اللغة...اخل) مصدره أالساس هو االتصال البني 

  ، كوهنا تراعي السـياق اللغوي املعياري واملوقف الثقايف Xج�عي يف التحليل.)80(_ثقايف
وحنن منارس فعل إالقصاء بعضنا عىل بعض ميكن لنتساءل بعد هذا التطور السـمييايئ: هل 

ٔان نبين جممتع احلوار والتثاقف؟ هل وحنن نسوق Aجلسد غري ما هو سائد ٔاو موجود بشلك 
حمدود ميكن +متعنا ٔان يتغري، وAلتايل تتغري نظرة االٓخر ل1ات العربية إالنسانية اليت حتيا 

ة للمرٔاة؟ هل والاكرياكتري املعارص ميارس اليوم سـياقات احلوار وفهم Xختالف وحرية معترب 
بفوضوية والال. مهنجية ٔاجبد�ت Xشـتغال اليت جتعل رسائ~ مبعاين غري املعاين املقصودة، 
نقول ٔانه خطاب يعرب عن الواقع، ويعرض قضا� جوهرية، رمبا تاكد تغيب عن جممتعنا واحملرك 

  أالساس فهيا التسويق إالعاليم التجاري؟
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حملل خطاب الاكرياكتور تعلق ٔاحصابه برتاث ثقايف شعيب، ٔايديولوw، منه قد يدرك 
يسـمتدون   بعض العنارص للتواصل، وتبليغ الرسا> املراد توصيلها، خاصة يف السنن اللغوي؛ 

ذÏ ٔان اللغة تقوم وظيفيا عىل خلق التفامه  وحتديد املعارف الثقافية بني أالفراد وXندماج 
حتقيق التضامن والتاكفل، كام تعمل عىل خلق الهو�ت الفردية وتوضيح Xج�عي بيهنم و 

التوتر بني أالفراد داخل جممتع معني وفق  ما تتطلبه حدة التعبري ٔاو النظرة ٔاو الهيئة ، فقد 
معلت هذه التعالقات النصية يف اخلطاب عىل خلق عامل رمزي يتحدى املاكن والزمان، 

  وموقفا.وحيدد من خال) الفرد  موقعا 
الاكرياكتورملا يمتتع به من ٕاحياءات فنية ومتنوعة نفسـيا وعقليا، يقدم نفسه بأساليب مرغوبة 
وسه� الفهم واملغزى وذات تأثري فوري ومبارش، ال يقف عند حدود اجلسد واللون والظل 
والنور والشلك والوضعية، بل هو استنطاق للمكنون وغوص يف ا�اكرة البرشية 

باكمل متفصالهتا وتشعباهتا، ميثل تعبريا عن منط التفكري والوجود إالنساين يف  ؤاخالقياهتا،
مجيع متظهراته ؤاشاكل بنيته ؤافعا)؛ غنه فن ممتع وٕامياء مقنع، يعطيك ويسلبك، يرضيك 

  ويغضبك، يقيدك ويطلقك خبياالت الواقع وآمال املسـتقبل.
لاكرياكتورية  متثيل وتشخيص ليشء خطاب الاكرياكتور هو نداء للمعين؛ ذÏ ٔان الصورة ا

ما، حتيك خبطوطها واحنناءاهتا، وبظاللها وعمتهتا، ؤالواهنا ومفارقاهتا وتدرجاهتا الالمتناهية عن 
قضية ما ، تعمتد عىل قدرهتا يف التعبري بوساطة تقاسـمي اجلسد العميقة وإال×رة املعربة، 

نهتـى السخرية والهتمك داخل عامل مفارقايت واحلوار إالحيايئ العميق بني طرفني ٔاو ٔاكرث ويف م 
جعائيب سـيو( يف ذات القارئ مشاعر إالبالغ وإالقناع وإالkرة والسؤال، ليعرف ٔانه ٔامام 
خطاب غايته احلجب ال الكشف، ٔالن الصور املنتقاة يف هذه ا(راسة نرشت ما بني 

  )، ويه تقدم ٔامورا تاكد تتالىش يف جممتعنا.2009-2013(
 بلغهتا لغة الضوء الظل، اخلط، اجلسد، ويتلقاها االٓخر وفق آليات هذا املنطق، ٕاهنا حتيك

وهو بذÏ ميكن اعتبارها خطاA يروج للهوية امجلاعية بال منازع، ؤاما هذه املهمة اخلطرية 
جيب ٔان يعاد النظر يف تشلكه والتعامل معه؛ فٕاذا اكن الاكرياكتور خطاA مشحو× Aلرغبة 

تغيري الكون، وجب ٔان نبحث ) عن أالبعاد التأويلية اليت ميكن ٔان ميتد ٕالهيا يف الفعل ويف 
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  ليصبح نظام عالمة مرتبطا بنسق ثقايف، وقادرا عىل تغيري الكون.
خنلص ٕاىل ٔان الاكرياكتور قد ارتقى من وظيفة التصوير والتعبري ٕاىل وظيفة الرتوجي 

 Aت الكثري مهنا ينظر ٕاليه خطاA سـياحيا حيببفي املنطقة اليت حاول وإالشهار، لقد
وينفّر، ومن هذا املنطلق جيب عىل من يتعامل مع هذا النوع من  الاكرياكتور تصويرها

اخلطاب، ولك يشء عالمة حتيل ٕاىل عالمة ٔاخرى تنفتح عىل ٔافق Xسـتقبال والتأويل، 
الهوية حبذر شديد وواع، ؤان يدرك خطورته، ٔالنه ال يصور حا> مفردة بقدر ما يصور 

  امجلاعية Xج�عية.
يقوين مع التشكييل مع اللوين مع اللغوي لرمس ٔانساق خطاب تفاعل فيه االٕ الاكرياكتور 

خاصة حتمل سريورة تأويلية، والاكرياكتور واحد من هذه اخلطاAت، ا�ي هندف هبذه 
يف  -ئته..)هي  -لون برشته -سلوكه -املداخ� ٕاىل التنقيب يف مكو×ت اجلسد احلسـية ( لغته 

وربطها Aملكو×ت النفسـية والفلسفية والفكرية والعقلية  -بعض الصور الاكرياكتورية
وأالخالقية (احلمك عىل العامل) واملنطقية وXج�عية والثقافية املعرفية، وحىت املعامرية لنقف 
عند خصوصية مثل هذا النوع من اخلطاب، ٕاىل حّد ٕاماكنية اعتباره خطاA سـياحيا، 

يساعد عىل رمس ٔا× الهوية Xج�عية  يف ذهن االٓخر املتلقي، هذا أالخري، ا�ي س 
، ا�ي ٔاظهر ا�وات العربية املامرسة سـيخضع بطريقة ٔاو بأخرى ٕاىل هذا الرمس املسـبق

لفعل التغييب وXقصاء: الرجل يقيص املرٔاة والعكس، السلطة تقيص املثقف والعكس، 
والعكس وغريها من الصور اليت سـتجعل االٓخر الغريب يرى الطفل يقيص الوا( يف فكره 

ا�ات العربية ذا� ال تقبل الفكر ا(ميقراطي، ذا� فوضوية عنيفة غري ممهنجة وغري منظمة وال 
منتظمة قاب� للتبعية مبنهتـى السهو>، ويه يف قطيعة مسـمترة وجتاهل دامئ �اهتا ول1ات 

ب االٓخر Aلنظر ٕالينا نظرة خمتلفة، خاصة ؤاّن اليت حتيا معها، هل وحنن كذÏ نطال
ٔافعالنا ...اخل لكها عالمات تعمل بدالالهتا وتأويالهتا ٔان تكون  -حراكتنا -زيّنا -لغتنا -جسد×

  جواز سفر× لهذا االٓخر؟؟ فيجب ٔان حنذر، ٕاننا يف عامل القصد واملقاصد.
ا، وعدم السري بمنطية مطلقة وعىل ا�ات العربية ٔان تسعى جاهدة راضية لتغري ما بنفسه 

خاصة يف تصوير املرٔاة اليت سارت بأشواط حمرتمة ٕاىل ما تبغي من حرية، كام علهيا ٔان تبتعد 
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عن ممارسة فعل إالقصاء املادي واملعنوي من ٔاي طرف اكن يف ا+متع وعىل ٔاي طرف اكن 
ٔالخالقيات إالسالمية ٕاذا ٔارد× ٔان منارس الفعل ا(ميقراطي كام ينبغي، ومبنهتـى احلرفية وا

  .إالنسانية يف احرتام االٓخر و ا�ات معا
ال ميكن للعني ٔان تتجرد من ٕالفهتا لٔالشاكل كام ال تتجرد احلواس إالدراكية أالخرى من  «فـ

ٕالفهتا لٔالذواق وأالصوات وأالنغام والرواحئ، هذه أاللفة حتمك يف ٔاحيان كثرية ٕادراكنا ٔالي 
 جتربة ٕادراكية حسـية خمزتنة يف ا�اكرة كتفسري جديد ، وعىل ضوهئا تأيت81»شلك جديد

  للعالمة املسـتعم�.
مفن القلب فكرة، ومن ؛)82(ؤاخريا وانطالقا من مقو>:"ٕاّن أالفاكر الكربى تأيت من القلب"

الفكرة ذكرى، ويف ا�كرى نسـيان، ويف النسـيان ذاكرة، ويف ا�اكرة حاجة، ويف احلاجة 
النظر يف تنظمي املسار التوليدي ا�ي ميثل وا يعيد ٔان نييائيالسـمي ٕابداع، ومنه توجب على

جناز. ويعملون، هبذا الصنيع، عىل تصحيح ماكمن اخللل حا> افرتاضية ونشاطا قيد االٕ 
، ٔامام هذا التعدد والتنوع وتعزيز مواطن القوة، حىت تغدو النظرية خطاA منسجام وشامال

ه يثبت للجميع ٔانه البحث يف اشـتغال ا(ال>، ومازلنا اخلطايب،ٔالن السـميياء عمل مازال بأحباث
زهرة ٔايV زرعت تمنو؛ قوا%ا  غريه، احنتاجه، واحلاجة متباد>، لتتأسس معارف ال يؤسسه

املهنجية العلمية الصارمة والبحث ا(اليل، ويسـتحيل كبرش ٔان نتواصل بدون هذين 
مل، واملناداة بنسـيانه سـتجد نفسها اجلناحني، وعليه فهـي حبث حيتاج دوما للتطور والتأق

 حائرة منتق� من نسـيان السـميياء ٕاىل سـميياء النسـيان؟؟. 
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        ععععــــــــــــــــــــــــشششش واملراج واملراج واملراج واملراجــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                 

، 2003، 1جاك فونتاين، سـميياء املريئ، ترمجة: عيل ٔاسعد، دار احلوار، سورية،، ط-1
  .219ص

فارلكوف، حتليل اخلطاب (التحليل النيص يف البحث Xج�عي) ، ترمجة طالل وهبة،  -2
  .65ص  ،2009، 1مركز دراسات الوحدة العربية ، بريوت، ط

  . 64نورمان فارلكوف، املرجع نفسه، ص -3
عبد ا+يد العابد، السـمييائيات البرصية (قضا� العالمة والرسا> البرصية) الرشكة  -4

  2013، 1اجلزائرية السورية للنرش والتوزيع،ط
  .218فارلكوف، نفسه، ص  -5
  .57-56املرجع نفسه، ص  -6
  .84رصية، ص عبد ا+يد العابد، السـمييائيات الب -7
  .40فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -8
جامعة مو(فيليب مانغنيه وآخرون) حبث يف العالمة املرئية (من ٔاجل بالغة الصورة)  -9

ترمجة: مسر محمد سعد، املنظمة العربية للرتمجة، مركز دراسات الوحدة العربية،بريوت ، 
  .117. وينظر يف رشح اÇطط ص105، ص2012، 1ط

  تتحدد ماكنة الفهرست من خالل ٔاربع  عبارات:*
 يأخذ بعني Xعتبار لك مواضيع إالدراك %ام اكنت درجة تعقيدها. )1

 الفهرست منظم حبسب تضادات واختالفات ٔاي ٔانه منظومة. )2

 يفيد الفهرست يف ٕاخضاع Xدرااكت أالولية المتحان Xمتثال. )3
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فهرست منظومة من الVذج؛ ٕاذ ما يسمح هبذا Xمتحان هو مفهوم المنوذج فال  )4

يسمح تنظمي الVذج املتصورة وسط الفهرست Aحلصول عىل التقطيعات من 

  .IIاملتعارضة مع   Σمنوذج 

  .126جامعة مو، نفسه، ص  -10
  .271محمد املاكري، الشلك واخلطاب، ص  -11

12- Ch. S Pierce , Ecrits sur le singe,ressemblés traduis et 
commentés par Gérard Deledalle, Seuil,Paris,1978,p140-139. 

  .119سعيد بنكراد: السـمييائيات والتأويل، ص -13
  117سعيد بنكراد: السـمييائيات والتأويل، ص  -14
  .27ص  2003، 1، ٕافريقيا الرشق، املغرب، طفريد الزايه: النص واجلسد والتأويل -15
  .41فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -16
  .490جامعة مو، نفسه، ص  -17
  .27فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -18

19 -  E Levinas ,Ethique et infini, Fayard, Paris 1982, p 82. 
  .217جامعة مو، نفسه، ص  -20

21 -M Merleau-Ponty ,Phénoménologie de la perception, 
Gallimard-Tel, Paris,1945, p107 -  

ٔاول مفكرة  ×قشت املرٔاة مناقشة فلسفية عندما تساءلت " ٕان حرية ولتسون كرافت *
الرجال جيب ٔان تتنامغ مع حرية Aيق أالفراد يف ا+متع، ؤان ما يعطي حقوقهم هو العقل ا�ي 
ال يقترص عىل الرجال وحدمه، فٕاذا اكنت مسة إالنسان القدرة عىل التعقل؛ فال مربر ٕاذن 

  القدرة"  ا�كورية ـــــــــــ  تطابق  ــــ إالنسانية.  ٕالقصاء املرٔاة عن ممارسة هذه
  .25ص  املرجع نفسه، ،اينفونت و )  غرمياس22(
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  .120بيار بورديو، املرجع نفسه، ص -23
  .119جامعة مو، املرجع نفسه، ص  -24
  .333غرمياس وفوتنين، املرجع نفسه، ص  -25
  .119ينظر، بيار بروديو، املرجع نفسه، ص -26
  .136و، نفسه، ص جامعة م -27
بيار بورديو، بيار بورديو وآخرون، اللغة  (الرٔاسامل اللغوي واجلسد) ، ترمجة محمد  -28

،، ص 2012، 1سبيال وعبد السالم  بنعبد العايل، دار توبقال للنرش، ا(ار البيضاء، ط
119.  

  .204جاك فونتين، نفسه، ص  -29
  .492جامعة مو، ص  -30
  .134جامعة مو، نفسه ، ص  -31

32- M.Merleau-Ponty.phénomenologie de la perception gallimard- 
tel.paie.1945, p 107. 

  .137جامعة مو، نفسه، ص  -33
  .120بيار بورديو، اللغة، ص  -34
  .322غرمياس وفونتين، املرجع نفسه، ص  -35
  .269جامعة مو، نفسه، ص  -36
  .180ٔاليكس ميكييل، املرجع نفسه، ص  -37
  .368نتين، سـمييائيات أالهواء، صغرمياس و فو  -38
  .54مجموعة مو، حبث يف العالمة املرئية، ص -39
  .55مجموعة مو، املرجع نفسه، ص -40
  .64غرمياس وفونتين، نفسه، ص -41
  .17غرمياس و فونيت، نفسه، ص  -42
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  .149عبد ا+يد العابد،ـ القياس، ص  -43
  23جاك فونتين، سـÅ، املريئ، ص  -44
  .157، ص  جامعة مو، نفسه -45
  .154جامعة مو، ص  -46
  .204جاك فونتين، نفسه، ص  -47
  .76عبد امحليد العابد، السميائيات البرصية، ص -48
  .74عبد امحليد العابد، نفسه، ص  -49
  .74املرجع نفسه، ص -50
  .205فونتين، سـميياء املريئ، ص   -51
  .208فونتين، سـميياء املريئ، ص  -52
  270ب، ص محمد املاكري، الشلك واخلطا -53
  .25جاك فونتين، املرجع نفسه، ص  -54
  96عبد ا+يد العابد، السـمييائيات البرصية، ص  -55
  .27فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -56
  .21نفس املرجع، ص  -57
  117سعيد بنكراد: السـمييائيات والتأويل، ص  -58

ملنفصالت، وهو مرادف هو هوية العالقة اليت جتمع عددا من ا (Analogie)" القياس ∗
يف السـمييائيات أاليقونية  Homologieوال�ثل  proportionللتناسب الر�يض 

Iconicitéوترى مارتني جويل .Martine joly  ٔان مصطلحات مثل تشابه
Ressemblance  ومتاثلsimilarité  وقياسAnalogie  .عتبارها مرتادفاتA تسـتعمل

 معرفية توجب عىل السـميياء البرصية Xنفالت من كام ٔاّ×لقياس يف سـمييائيات معض�
ارهاصاته أالويل، ٔالن الفعل السـمييايئ ال يقف عند املعطيات املبارشة بل يتعداها ٕاىل خلق 

  مناذج من خاللها.
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عبد ا+يد العابد،ـ القياسفي السـمييائيات البرصية، جم� عالمات، وزارة الثقافة،  -59
  .148 ، ص2008،  29املغرب، العدد 

ٕان ٕادراك الواقع عرب العالمة أاليقونية ال يمت انطالقا مما تشـمتل عليه هذه العالمة من  *
عنارص قادرة عىل ٕاحالتنا عىل جتربة واقعية، بل يمت عرب معرفة سابقة، ٕاهنا متكننا من 

ذهين  Xمساك ببنيتني يف االٓن نفسه؛ بنية ٕادراكية متو(ة عام توفره العالمة أاليقونية كمتثيل
  عام، وبنية واقعية، ويه منطلق المتثيل ؤاص~.

  118سعيد بنكراد: السـمييائيات والتأويل، ص  -60
61 -  E Levinas ,Ethique et infini, Fayard, Paris 1982, p 82. 

  .41فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -62
عيد بنكراد، املركز الثقايف امريتو ايكو، التأويل بني السـمييائيات والتفكيكية،ترمجة س  -63

  .160م، ص 2000العريب، الطبعة أالوىل، 
  41فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -64
  .147عبد ا+يد العابد، القياس يف السـمييائيات البرصية، ص  -65
  .393ينظر: فارلكوف، نفسه ، ص  -66
  .149عبد ا+يد العابد، القياس، ص  -67
  .330مييائيات أالهواء، ص غرمياس و فونيش، سـ  -68

لهذا المتيزي مثل البقعة الزرقاء فعندما نكون ٔاما%ا نقول:  GROUP Uتقرتح جامعة مو *
ٕاننا بصدد عالمة تشكيلية، ٔاما عندما نقول: ٕاهنا متثيل لٔالزرق ، فأالمر يتعلق بعالمة 

  ٔايقونية.
  101جامعة مو، املرجع نفسه، ص -69
  . 197ص  جاك فونتين، سـميياء املريئ، -70
  196جاك فونتين، نفسه، ص -71
  .489جامعة مو، نفسه،  ص  -72
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  .12امربتو ٕايكو، التأويل بني السـمييائيات والتفكيكية، ص  -73
  .394املرجع نفسه، ص  -74
  .90فار لكوف، نفسه، ص -75
  .27فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -76

التقطيع الكيفي )، ويه سـبعة ٔاطر وفق  ؤاطر املوقف يه أالجزاء املكونة )، كام  تعين*
وٕاطار  -مقرتح مكييل: ٕاطار النوا� والرها×ت، وٕاطار املعايري والقواعد، وٕاطار المتوضعات

وإالطار احليس، فهـي أالطر  -وإالطار املاكين -وإالطار التارخيي والزمين -نوعية العالقات
  اليت تغطي لك اخللفيات املرجعية للموقف  الواحد.

  .176اليكس مكييل، نفسه، ص  -77
اقرتنت املرٔاة يف بعض أالساطري القدمية، كوهنا ٕانسان ×قص Aلظلمة، يف حني ارتبط الرجل *

ا�ات/ الفوقية/ أال×. ٔاما املرٔاة ـــــــــــــــــ   -Aلنور: الرجل: ــــــــ    املوىل/الاكمل/ النور
  خر.اجلوهري/ ا(ونية/ االٓ  -العبد/ الناقص/ الظلمة

  .104بيار بورديو وآخرون، اللغة  (الرٔاسامل اللغوي واجلسد) ، ص -78
  .41فريد الزايه: النص واجلسد والتأويل، ص  -79

ترمجة: وحيدة سعدي، منشورات بونة الوجزي يف السـميياءٔا.د.ٔالكس مكييل، )ينظر:80(
  .175، ص2008للبحوث وا(راسات، عنابة، اجلزائر، 

  .273اخلطاب، ص محمد املاكري، الشلك و  -81
  .160خملوف السـيد ٔامحد، اللغة واملعىن، ص)82(


