
 ٔا/ غزا� شاقور                                        العالمة السـمييائية وحوار احلضارات رهان الواقع واملتخيل      
  

517     " "السـميياء و النص أالديب السابع ا)ويل امللتقى 
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  اسـتطاعت السـميياء فرض نفسها عىل الساحة النقدية. والتوسـيع من دائرة املهمتني   
 فتح مغالق النص وٕا[رة مواطن الِظالل هبا بسبب آلياهتا إالجرائية اليت ساعدت عىل

ٕاماكنية ظهور عمل  ى دوسوسريرأ  لها،ٕاذاكنت النبوءة السوسريية انطالقة والغموض فيه.وقد 
ٕاىل  وأالمثل،vٕالضافة أالمهمشويل تكون اللغة كنسق جزءا يسريا منه، وٕان اكنت اجلزء 

  )1(غري لغوية ٔاخرىٔانظمة عالمية 
ياة العالمة داخل الكيان �ج�عي وحزي �سـتعامل الفكري. فالسـميياء تعمل عىل رصد ح 

بدراسة شـبكة العالقات ا)ا� اليت حتركها وتتحرك وفقها. وما ختلفه من آ�ر يف الوعي 
والالوعي، ٕاىل جانب خمتلف التعديالت اليت حتد�ا يف السلوك العام. �ا فهـي تسـهتدف 

  ى مرونهتا يف التعبري عن ا)ال�. vملقام أالول رمزية العالمة اللغوية ومد
        

ومبا ٔان الفرتة املعارصة يه فرتة الصورة vمتياز بسبب سـيطرة وسائل إالعالم والصناعة 
السي ئية،فهـي حتارص ٔادق تفاصيل حياتنا وتصنع حيثيات حلظاتنا،  وتوجه مواقفنا وتعدل 

السـيطرة عىل مواقفنا  مشاعر[ اجتاه ذواتنا واالٓخرين يف لك دقيقة )رجة ٔاصبحت معها
ورآ[ من الصعوبة مباكن، فأحيا[ الصورة تكذب اعتقاداتنا ومواقفنا... وتطرح مرشوعية ملا 
نراه زيفا... وتكذب ما نعتقده مسلمة ... وحتقق ما اعترب[ه مسـتحيال ...ٕاخل " فعامل اليوم 

 نوعيا يف بناء العامل تتسـيد فيه الصورة بفضل تكنولوجيا املعلومات واالتصال، ومتثل انتقاال
احلديث مبا حتمل من دالالت فكرية متنوعة لها عالقة بصناعة الوعي وتشكي³ وتوجهيه فرد± 

  )2(اكن ٔام جامعيا."
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ولعل ما يزيد من فاعلية الصورة رسوخها يف ا�اكرة حفسب جريوم برونر "الفرد يتذكر 
  )3(يقوم به "  % مما يراه ٔاو 80% مما يقرٔاه ، و30% فقط مما يسمعه و10

وٕان اكن �عتقاد بأن شـيوع الصورة اليوم هو فتح للمجال ٔامام آفاق ٕابداعية تستند ٕاىل 
التصممي �فرتايض املستند للتقانة احلديثة، فلغة الصورة تعمتد اخليال والتخييل وتوليد 
ل ا)ال� استناد ٕاىل سامت ومعطيات ثقافية حارضة ٔاو مسـتجلبة من املايض، فهـي اخزتا

خلطاب ٕاحيايئ ٕاقناعي ومتثييل ، ترتكز عىل ٔاراكن ثالث املرسل ، املرسل ٕاليه ، 
والرسا�.وتشـتغل عىل ثنائية (احلضور/ الغياب) و (الترصحي/ التلميح) ؛ القطب أالول من 
الثنائية يقوم عىل التقرير والتعيني ٔاين يمت الترصحي مبعطيات الصورة وحتديدها، ٔاما القطب 

عىل التضمني والرمزية .وهو اجلزء املهم من الصورة ا�ي حيتاج ٕاىل التحليل  الثاين فيقوم
والتأويل من خالل البحث عن ما مل يقل . ولنا ان نتوقف عند هذا اÓطط ا�ي يوحض 

  ٔانواع الصورة 
  ٔانواع الصورة                                              
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أالحالم 
وا�كر±ت 
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اÓتلفة عىل ٔاساس ٔارضية مشرتكة  ثقافاتمرشوع للجمع بني ال ومبا ٔان حوار احلضارات      
والتأسيس لتقارب بني ا�ات واالٓخر فٕان هذا ال يمت ٕاال عرب ٕاعادة  التصادم ودحض  للتفامه

  حتليل وتفكيك للصور وأالخي: اليت تأسست وترخست )ى لك طرف عن الطرف االٓخر.
اكن، ذاتيا ٔام غري±  اليت تستند ٕالهيا ا�ات يف تشكيلها لصورة االٓخرٔا±املعرفة  خاصة ٔان

"فصورة االٓخر ليست يه االٓخر، صورة االٓخر بناء يف اÓيال ويف ليست حقيقته، 
اخلطاب، والصورة ليست الواقع حىت، وٕان اكن الرصاع حولها من رها[ت الواقع ؤالهنا 

  .ذاتيا اخرتاعااالٓخر ال يزيد عن كونه و  القة ضديةفالعالقة بيهنام ع.)4(كذß فهـي اخرتاع"
ٕاىل عالقات  استناداا�ات تتسلط ٔاكرث وتتقوى عىل االٓخر ٔالهنا تقمي حدودها وتبنهيا و     

املعرفة اليت تستند ٕالهيا ن ، فتكون يه ما مل يكنه ٔاو ما لن يكونه. ومعلوم أ هضدية مع حدود
يست vلرضورة حقيقته ، بل يف غالب أالحيان ل ، ٔاي اكن ا�ات يف تشكيلها لصورة االٓخر

يدعي  ٕانسانن " املعرفة حني تمت يف سـياق القوة و السلطة سـياسـيا واقتصاد± وثقافيا أ جند 
لنفسه مقام احلقيقة وحيجب بشلك مطلق حقيقة كونه متثيال ال ٔاكرث حقيقة كونه جيسد وعي 

  )  5(لالٓخر ٔاكرث مما جيسد االٓخر" ا�ات
ر وأالخي: بعيدا عن أالوليات ٔاو أالفاكر املسـبقة اليت صاغهتا لك من ا�ات ودراسة الصو  

واالٓخر يف ظروف زمانية وماكنية معينة، دراسة حتررية ٔالهنا تستبعد الفوقية والمتويه، 
تثاقف حقيقي، ل س ال يؤسٕالنسان تفرض عىل ا)ارس ٕاعادة التفكري يف مشلكة املعرفة فا

وهذا ال يكون ٕاال وتعديل الصور املتخي:،عالقات القوة  ٕاال عرب تغيري سلميوتواصل 
فروض سـتقطاب املالتحرر من �و vالستيعاب املعريف لثقافته ومرجعيات التفكري )يه، 

عليه.خاصة ٕاذا علمنا ٔان ٕادراك االٓخر واستيعابه ال يمت ٕاال داخل متثيالت صورية مسـبقة 
متصارعني ٕامنا يمت بني صورة لك طرف يف ذهن  قامئة يف اÓيال.فاحلوار ا�ي يمت بني طرفني

االٓخر. واحلروب أالهلية داخل أالوطان والرصاعات الكربى بني ا)ول ٕامنا يه رصاعات بني 
  .)6(صور متعارضة يصنعها إالعالم والتعلمي والثقافة

ٔاو  ومفهوم االٓخرية ٔاو الغريية يستند ٕاىل هذه المتثيالت اليت يه منطية بشلك كبري. فاالٓخرية
الغريية حلظة وعي ذايت مبواطن �ختالف وال�يز بني ا�ات واالٓخر،وvلتايل فهـي نشاط 
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ذايت داخيل حمطته االٓخر ا�ي ال يسـتوعب ٕاال من خالل معلية تقابلية ضدية مع ا�ات 
بذاته بعيداعن الصورة اليت  هاالٓخر تبدٔا يف اللحظة اليت يبدٔا فهيا وعي وحمدداهتا،فاسـتقاللية

. فهو اخرتاع ذايت تنجزه ا�ات مث تنصبه خمتلفا عهنا ، دون ٔان يكون ô ا ô ا�اتحددهت
  دخل من قريب ٔاو من بعيد يف هذه الصناعة اليت متسه بشلك مبارش .

ولوعد[ ٕاىل إالعالم املعارص جند بأن املانوية اليت يترصف هبا يف تصويره �اته واالٓخر سائرة 
لزوال ومبا ٔان الفاعلية والتأثري بيد الغريب فٕان االٓخر يبقى يف للتعزيز والتكريس وليس ٕاىل ا

الظل. و هذا المتثيل ليس ترصحيا vحلقيقة بقدر ماهو تدوير لها وٕاعادة صياغة ملعطياهتا. وفقا 
  ملتطلبات ٔاو حاجات ٕاسرتاتيجية لهذه ا�ات املصورة.

كشوفات اجلغرافية جندها قد فلو وقفنا مثال عند ا�ات الغربية زمن الثورة الصناعية وال  
صاغت صورا منطية لالٓخر يه يف احلقيقة مشوهة ô. وهذا لغا±ت اسرتاتيجية اسـتعامرية، 
فومس االٓخر vلتخلف واهلمجية والبدائية يربر معلية التوجه ٕاليه مبربرات نرش العمل 

يب بتوجيه الرٔاي العام أالور عواحلضارة، بل وفرت هذه املربرات الرشعية الالزمة ٕالقنا
أالنظار وحتريك إالماكنيات �قتصادية لتحقيق هذه الغاية النبي: بل وزاد التعالق بني 
ا)يين و السـيايس من قدسـية هذه الغاية ورشعيهتا.ولكام اسـمتر دمع هذه الصورة وتغذيهتا 
  لكام اسـمترت رشعية التواجد هبذه ا)ول واسـمتر �سـتزناف حتت غطاء احلضارة و املعرفة.

 -قامئة عىل ثالثة ٔابعاد : العنف  عند صورة العريب يف اÓيال الغريب.جندها ولو توقفنا    
اجلنس  وحىت يف هذه أالمور فالعريب  متطرف وشاذ، متطرف يف عنفه حلد  –اجلهل 

السادية والت�ذ بتعذيب االٓخرين، متطرف يف شذوذ اجلنيس حلد �سفاف والفسوق، 
ا�ات الغربية  تتفنن يف تقزمي االٓخر الدة والبالهة وامحلق والغباء. و متطرف يف �³ حلد الب

  العريب املسمل داخل ٕاطار هذه الصورة، وال تقبل ô وجودا يغايرها.
مفن [حية العنف جند ٔان ا�ات الغربية قد ومست االٓخر العريب املسمل vلعنف منذ القدم 

ا)±نتني املسـيحية وإالسالم وٕان اكنت وتكرس ذß زمن احلروب الصليبية واملوا�ة بني 
الثقافة الغربية معوما ترى ٔان عنف العريب مصدره املبارش هو النص القرآين ا�ي يدعو ٕاىل 

  القتل و�نتقام 
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ٕاىل جانب 
فرتات 
رخيية 
ٔاخرى اتسمت 
vلرصاع بني 
الطرفني  بسبب 
تعرض املصاحل 

إالسرتاتيجية 
  للهتديد.

ففي العرص  
 احلديث جند

الرصاع العريب 
إالرسائييل من [حية. ؤازمة النفط خالل سـبعينات القرن املايض. والثورة إالسالمية يف 

من [حية  ٕايران.اكنت حمطات كربى يف 
رخي العالقات العربية إالسالمية من [حية والغربية
  �نية.
 العامل عندما وجاءت ٔاحداث احلادي عرش من سبمترب والصيغة اليت قدمهتا ٔامرياك ٕاىل      

اعتربت حرهبا عىل إالرهاب حرب هللا ويه حرب أالخيار ضد أالرشار. وٕان اكنت هذه 
أالحداث قد لعبت دورا كبريا يف تكريس الصورة املسـبقة عن العرب وتعمميها ٔاكرث عىل 
املسلمني من خالل ختصيص املسمل vٕالرهاب من دون vق البرش لزتيد الطني ب: وتكرس 

بية عن الفرد العريب vعتباره خطرا يهتدد الغريب وvلتحديد يهتدد احلضارة الغربية الصور السل 
إالنسانية هبمجيته اليت حيركها جشع متأصل هبذا الفرد.فالغريب حياول نفي العنف عن نفسه 

        ويلصقه vالٓخر ا�ي هو هنا العريب املسمل
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لمني حماوالت ٕارجاع الثقافتني ورمبا ما يزيد من حدة املوا�ة بني الغرب والعرب املس
الهيودية واملسـيحية يف الفرتة املعارصة ٕاىل ٔاصل واحد من خالل بناء روابط التعالق والتعانق 

وهذا ما جيعل من إالسالم الطرف الغريب. وعندما  مسـيحي،هو هيودي و  بني لك ما
هو آليا معاد  نضيف ٕاىل الصورة الرصاع العريب إالرسائييل جند بأن لك من يعادي ارسائيل

ßاخلطر ا�ي جيب القضاء عليه. فإالسالم للمسـيحية. وبذ  
وعنف العريب ليس 
 مو�ا ضد االٓخر الغريي
فقط . بل هو موجه 
بقسوة ٔاكرب ضد االٓخر 
ا�ايت vلرمغ مما حياول ٔان 
يظهره من حترض وتقدم 
[جت عن تقليد الغريب يف 
. نظم السـياسة و الثقافة

فهو متحرض ظاهر± 
ولكن الطبع فيه يغلب 
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  التطبع ميارس النشاط احلضاري بروح اهلمجية املتأص: فيه.
وهذا ال ينطبق فقط عىل الصورة النفسـية للعريب بل تعدهتا حىت للصورة اجلسدية، فالعريب 

 ٔاكرث دامئا هو ذß أالسود السمني امللتحي. ذو املالمح الغليظة غري املهندم. وهذا ما يتجىل
من خالل ٔافالم السنÕ والكرتون ففي هذه �خرية يظهر العريب دامئا عىل الصورة المنطية 
القدمية القامئة عىل القسوة والغلظة و العنف غري املربر ولنا ٔان نقف هنا عند واحد من ٔاشهر 

  ٔافالم الاكرتون املنتج خالل القرن املايض وهو فمل عالء ا)ين
حلياة العقلية و املعرفية، فاجلهل مسهتا  فلطاملا اكنت صورة العريب هو وٕاذا جئنا ٕاىل ا    

، يعيش يف مسـتوى اذß البدوي الفض الغليظ ا�ي ال يعرف ٕاال الصحراء وحيوا[هت
اهلمجية  كسول وغيب وزادت ٔازمة النفط يف القرن املايض من عمتة هذه الصورة فقد ٔاصبح 

وته لك يشء فالعريب حسب التصوير الغريب ٔاول ميثل ذß الغيب الرثي ا�ي يشرتى برث 
مهه املظهر وآخر مهه اجلوهر. فشهوة �متالك )يه ال حتدها ٕاال ثروته فهو ميت� لك ما 

  اسـتطاعت ثروته ٔان توفره ô وآخر مهه املعرفة و العمل.
  

  
كرب ٔاما عن اجلنس وعالقته بصورة العريب املسمل فتشلك صورة املرٔاة فيه احلزي االٔ     

vعتبارها الكيان �متاعي . فاملرٔاة العربية املسلمة ال تزال جسينة قصور احلرمي وتعد ٔالف 
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لي: ولي: املرجع أالسايس يف رمس مالمح صورة العرب يف اÓيال الغريب من بيهنا صورة 
م رجل املرٔاة اليت ال خيار ٔاما�ا ٕاال �نبطاح من ٔاجل الضفر حبياهتا لي: ٔاخرى(شهرزاد) ٔاما

  جائر وظامل(شهر±ر)
فاملرٔاة العربية قرينة املتعة والتناسل و العيب ال تظهر ٕاال كسو� يتلفها امللل ببطء كام 

�سترشايق مثاال عىل ذß.  يتلف الغبار حتفة منسـية. ولنا يف الفن التشكييل الكولونيايل
ة . يف هيئة حتف ٔاين تظهر النساء  متكئات بكسل وجضر عىل الوسائد داخل قصور مخملي

  مجي: تزيد من ٔاهبة املاكن . 

  
  ٔاو يف جمالس أالنس و الغناء يرتاقصن عىل ٔانغام املوسـيقى لصنع متعة الرجل ؤانسه.
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ورمغ التحرر ا�ي تعيشه املرٔاة العربية املسلمة اليوم ٕاال ٔاهنا ال تزال جسينة هذه الصورة. 
املرٔاة العربية املسلمة ومع ذß فهو مرص  فالغرب يعرف جيدا التغيري ا�ي طرٔا عىل حياة

عىل �سـمترار يف اسـتدعاء ت� الصورة المنطية.ومبا ٔان قصور احلرمي زالت. فقد استبدلت 
الصورة بصورة امرٔاة ٔافغانية زمن طالبان ال تعيش احلياة بل تتفرج علهيا من وراء سـتار 

ان كبري ٔاين جتمتع احلشود لتشهد مسدل وعند ٔاول حماو� مشاركة يف هذه احلياة جتر ٕاىل ميد
  ٕاعدا�ا رجام ٔاو رميا vلرصاص 
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وا�ات عندما تكتب عن االٓخر حتاول تلمس لك السـبل اليت هبا متسك به وتقرتب منه 
دون ان تسـتقطبه ، بل تبقي دامئا عىل مسافة فاص: بيهنا وبينه، وٕان اكنت هذه الكتابة قامئة 

يكتب عن االٓخر ليس هو االٓخر وجود± وال ٔاخالقيا، بل  دامئا عىل المتثيل اخلار'، مفا
، وٕاذا ثيل نفسه ، �ß تقوم يه vملهمةنسخة معد� عنه، تصوره عىل ٔانه عاجز عن مت 

اكنت أالداة أالوىل لهذا المتثيل سابقا يه اللغة vعتبارها "  نظام ترمزيي عىل درجة عالية 
 ويشري ويتبادل الرساالت واملعلومات، وميثل من التنظمي، نظام يسـتخدم وسائل كثرية ليعرب

"ßٔاداة المتثيل أالوىل. ففي العرص احلديث الصورة يه )7(وما ٕاىل ذ  
االٓخر ال يزيد عن  ٕان حقيقة االٓخر ال تتحدد ٕاال يف ضوء أال[، فالعالقة بيهنام عالقة ضدية

ب عنه حرية التفكري، كونه اخرتاع ذايت، فهو سليب منفعل، ويبقى حمارصا هبذه الصورة وتغي
ٔاو الفعل ٔالن ا�ات تتسلط ٔاكرث وتتقوى عىل االٓخر و تقمي حدودها وتبنهيا استنادا ٕاىل 
عالقات ضدية مع حدوده، فتكون يه ما مل يكنه ٔاو ما لن يكونه.فا�ات الغربية حددت 

Óطط لالٓخر العريب  مالحمه ؤابعاده مسـبقا انطالقا من حمددات قد اختارهتا �اهتا . وا
التايل حناول من خالô المتثيل لهذه التقابلية اليت ٔانشأهتا ا�ات الغربية مع االٓخر العريب 
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  املسمل
اهلاهلاهلاهل ارف  جارف  جارف  جارف  جــــ         ععععــــ
فففف         سلمسلمسلمسلمــــــــــــي  عنيي  عنيي  عنيي  عنيــــ
        سسسســــــــــــوي شوي شوي شوي شــــاذاذاذاذ

وريوريوريوري         ددددميـميـميـميـوقراطي دكتاتوقراطي دكتاتوقراطي دكتاتوقراطي دكتاتــــ
        ممممــــــــوضوعي خميالوضوعي خميالوضوعي خميالوضوعي خميالــــــــيييي

ي ديين / متعصبي ديين / متعصبي ديين / متعصبي ديين / متعصب انانانانــــ         علمعلمعلمعلمــــ
  

ول هذه الصورة ٕاىل القاعدة أالساس يف متثي³ لكن اخلطر ا�ي حيل vالٓخر هو حت
)رجة ٕالغاء حقيقته لصاحلها فالصورة حتل بديال عن احلقيقة، وهذا ال يزال واحضا يف 
العالقات ا)ولية ٕاىل غاية اليوم بني ا�ات الغربية و االٓخر سواء يف عالقاته السـياسـية 

بني قطبني ال �لث هلام حدد دور  �قتصادية ٔاو الثقافية، فهـي تأخذ ش/ مانو± حمصورا
لك مهنام مسـبقا. ومبا ٔان الفاعلية و التأثري بيد ا�ات الغربية فٕان االٓخر سيبقى داخل الظل 

  يشوه يوميا ٔاكرث وحقيقته تتوارى ٔاكرث
قمي صورهتا مع االٓخر وٕان اكن هذا ليس vٔالمر املسـتغرب مفن الناحية النظرية ا�ات ال ت

فاالٓخر كيان قامئ عىل مبدٔا ال�يز الوجودي و املعريف مع لية و التضاد التقاب ٕاال عىل مبدٔا 
  .ا�ات 

ورمبا ال جنانب احلقيقة عند القول بأن العرب مه أالسؤا صورة من خالل السي  
أالمريكية فالصورة العامة اليت حيملها الغريب عن العريب واليت تتسم vلسلبية والمنطية قد 

يه من صنعهتا يف القرنني أالخريين فالرشق معوما و الرشق العريب  كرسـهتا السي  ورمبا
خاصة يلفه الغموض املغري  vالكتشاف و حتفه إال�رة فهو عامل السحر والطالمس وقصور 
احلرمي والرذائل اجلنسـية املتخفية وراء عباءة التقوى ولنا ٔان نتوقف عند دراسة ٔاجراها 

فيمل  ٔامرييك جرى خالô ٕايراد للشخصية 1000يل جاك شـهيان ٔاقدم من خاللها عىل حتل 
العربية وتوصل يف أالخري ٕاىل نتيجة صادمة ويه ٔان العرب مه الشعب أالسؤا ظهورا يف 

 العريب
 الغريب
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فالعريب هو عيل vv  )8(... عامة انتاجات هولييود عرب 
رخي إالنتاج السي يئ أالمرييك
لي: ولي:  والصحراء القاح: اليت واللصوص أالربعون وعالء ا)ين والبساط السحري ؤالف 

جتوهبا القوافل يقوم علهيا بدو قساة غالظ الطباع ال حيركهم ٕاال اجلشع وهذا ليس vٔالمر 
�عتباطي انه متييع للعقول وحتقيق السـمترارية الصورة المنطية املعدة سلفا عن العرب 

وموجه قصدا ٕالهيم وهو ما خاصة بنتاج ô تأثريه املمزي عىل أالطفال  امشحونة ٕايديولوجي
، حاز ولت :" كام لقب ٔارسطو vملعمل أالولجيعلنا نقف عند بعمق ووعي عند قول نبيل عيل

  . )9(ديزين لقب املعمل أالعظم بعد ٔان vتت الثقافة ٕاعال�ا وترفهيها تصنيعا ال تنظريا"
ن تأيت لكامت ويعطينا جاك شـهيان مثاال عن ذß من خالل الفمل الكرتوين عالء ا)ين ٔاي

اجلينرييك مكرسة للصورة المنطية للعريب يف اÓيال الغريب فهـي لكامت ومجل صادمة 
و�ينة:" ٔاتيت من ب4 ... ب4 بعيد... حيث �بل والقوافل تتناسل... وحيث اليتورعون 

  ."عن برت ٔاذنك اذا مل حيظ رٔاسك vٕالجعاب... ٕاهنا مهجية... لكن، نعم.. ٕانه ب4ي
ن االٓخر صناعة ا�ات هذا ال يعين عىل إالطالق  نفي حقيقة ٔان هذه الصناعة والقول بأ 

  تستند ٕاىل جزء حساس وحقيقي وواقعي يف هذا االٓخر
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