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  :مقّدمة

يف طريق  ،عرب حمطّات تارخيية ،أتابع أثرها ،سرُت فيها على خطى الّصورة ،بعد جولة طويلة
 ،طَرقها األمم اليت أحسنت من العرب كانوايقينا أّن قدامى أدركت  الّشرق والغرب من املعمورة،

  .مشارا واّجتاهاا توفّصل

ووصفوا  ،وأفاضوا يف دراستها وأبعادها، حيث تناولوا الّصورة الفّنية بكّل أشكاهلا وألواا،
  .الّصورة املرئية إىل درجة متثيلها للعني حّية متحرّكة

  .خري شاهد" قّصة نزار"،و"العالمة الّدالّة"وطرقوا الّتفسري السميائي ،دون تسمية،من خالل    

كما عاجلوا الّصورة الّذهنية من خالل الّلفظ واملعىن،ومتثّلوها يف مصطلح املشهديّة من مصدرها        
  .القرآين

وتواضعوا على  وقد تغّذت الّدراسات الغربية احلديثة من هذا الّرتاث العريب الّنقدي،
وكانت هلم  ،وابتكروا الّنظريات ،ر يف حبوث أكادميية مستفيضةالّصو وصّنفوا هذه  ،املصطلحات

  .بعد انتشار وسائلها الّتكنولوجية" الّصورة املرئية"األسبقية يف دراسة 

تعّرب عن  .لإلنسان ونظرا للحياة،للكون، ،سام موافقة لفلسفتهم العلمانيةوقد جاءت درا
  .واملوضوعية العلمية ،فكر علماين يزعم احلياد

فقد وجدت  ،ورغم كثرة مراجعها وكثافتها ورغم كثرة الّدراسات حول الّصورة ،وتنّوعها،
  .وأوقعين يف زلل الّنقيصة ،هذا صّعب مهّميتوشعرت بالّتقصري،و  صعوبة يف بلوغ مبتغيايت كاملة،

  :وكان ّمهي هو اجلواب عن سؤالني عامّني تتفرّع عنهما أسئلة كثرية

  رة الّصامتة بالّلغة املنطوقة ،وبالوعي البشري؟ما عالقة الّصو ـــــ     

  تعّرب عن ُهوية خاّصة أم عن فلسفة إنسانية عاّمة؟رغم عاملية لغتها، ــــ هل الّصورة      
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  :قّسمت حبثي إىل  لغرض،ولبلوغ هذا ا

، ومعرفة مدى إمكانية استغناء املتلّقي عن الّلغة يف ناولت فيه عالقة الّصورة بالكلمةمدخل ت
  .إدراك دالالت الّصورة

  :وبعده تناولت أربعة فصول

وعالقة  ،فكان للّصورة عالقة بالطّقس ،إىل الّصورة أنرتوبولوجيا وأدبياــ الفصل األول تطرّقت فيه 
خاطب يف مقوالته أدبيا فنيا ومشهديا لتوضيح مقاصدهبالّطوطم

ُ
  . ، كما تناوهلا امل

والّصورة  وحبثت  فيه الّصورة ومتثيل املعاين يف الّذات، ،فلسفيااين استعرضت فيه الّصورة ــ الفصل الثّ 
  .والّصورة يف إدراك العامل الّذهنية،

مث الّصورة واحللم باعتباره يرد يف  الّصورة واملخّيلة والعالقة الوثيقة يبنهما،وطرقت فيه  ،ــ الفصل الثّالث
  .ها أداة تعميق اإلحساسبصفت الوجدانوكذلك عالقة الّصورة ب غالبيته صورا رمزية،

تتفرع  .وكان اإلشهار أمنوذجا الّصورة الّتكنولوجيا املرئية،ويف الفصل الرّابع تناولت يف عنوان عام     
أيته بدراسة تطبيقية  ،ةعنه عناوين فرعية مثل الّنظريات اليت استخدمت يف دراسة الّصور 

ممّا يتداول حاليا يف "أمنوذجا:"البصرية الثّقافية املكتوبة الّصورة اإلشهارية": الّصورة الّتكنولوجية"حول
  .الفايسبوك
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  :المنهج المعتمد

؛واالقرتاب من حيثياا "الّصورة"األساسية يف هذه األطروحة هي التعمق يف قراءة ملا كانت غاييت    
  .املختلفة ؛يف ضوء دراسة فاحصة تبّني ماهلا وما عليها 

ا ظّلت هذه الّصورة مبختلف أنواعها م     
ّ
 ،لصيقة بتفكريه ،صاحبة لإلنسان يف حركاته وسكناتهومل

  .ال يكاد خيلو منها يف الّتعّرض ألي شيء يطرقه

القائم على  ".التحليلي منهج الوصف:"ناسبة لتحقيق هذا الطموح هو املنهجية امل أنّ  فقد رأيت     
وهو منهج يعتمد يف تقوميه على خمتلف الّنظريات الّنقدية،  .والتعليل التذوق واالستقصاء واملقاربة

  .يف عرض تفصيلي هلا ؛هاية ـ احملاسن واملساوئ للّصورةلتتكشف ـ يف الن

  . ّصورة يف حياتناوالتنبيه إىل أمهّية ال ؛بل املقاربة ؛ دراسيتولست أزعم اليقني يف     

وطرق  من اتكال على سبل االتصال،واملعاصر احلديث  كل هذا يف إطار ما اعتمده النقد        
عرب التفاعل ؛وبعث الّصورة من خالل حدوثها بني املرسل واملرسل إليه، وكيفيات إبالغ الّرسالة، 
  .القراءة املتعددة

   ".الّنقد األديب الثّقايف:"وسأمزج بني مجاليات الّنقد األديب ،ومضامني النقد الّثقايف حتت مصطلح
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  :و الكلمة الّصورة   :�د2ــــــــــــــل          

هل ميكن لإلنسان أن يستغين عن الّصورة يف حياته؟وماذا لو كان روحا خالصة بدون         
  ماّدة،تتغّذى على اّردات دون حمسوسات ؟

ذلك صارت فالبصر ال يرى إّال صورا ل ،الّصورة يعين االستغناء عن البصرإّن االستغناء عن       
   .من جزئيات منفصلة  والعامل ما هو إالّ صورة مرّكبة متناسقة ،حياة البشر صورة كّلّية

 حّىت أّن بعض  الفالسفة ربطوا العقل بالّتصّور، الّصورة شكل مصاحب للعقل البشري،        
لو حركة وال ال خت الّتفكر صورة،الّتأّمل صورة،احللم صورة، حياة اإلنسان كّلها صورة، .لصيق به

رمبا هذا الطّغيان للّصورة على حياة اإلنسان هو ما صّعب مهّمة  .سكون يف اإلنسان من صورة
 .إّنك ال تدرك شيئا جمّردا كان أم حمسوسا دون تصّوره.فهمها وتعريفها

ورة ملتقطة بآلة تصوير يف معجم املصطلحات اإلعالمية لتدّل على صImage قد وردت كلمةو      
سواء لشخص أو شيء يف ذهن املتلّقي،أي ما شّكله ذهنه من أفكار وتصّورات حول  ،مرسومةأو 

   1الّشيء أو الّشخص من انطباعات
لقد أثبتت جّل األحباث األنرتوبولوجية والفلسفية أن اإلنسان البدائي ظّل يفّكر بأسلوب       

 الكامنة يف ّمث يأيت الّتعّرف عليها عرب الّلغةينقل املنظور احلّسي عرب الّصورة أّوال .حّسي،بصري،ماّدي

وهذه احلالة طبيعة بشرية يف بداية استقبال املتلّقي لرسالة .،والطّقوس الّدينية تدلّنا على ذلكالباطن

وحينما يرتقي الفكر اإلنساين ،وتسمو .الّتواصل ،مث تأيت مرحلة الّذهن احملّلل واملؤّول لتلك الّصورة

  ألّن الّرساالت الّسماوية  .ّتصور واخليال احلّسي يف املعنويروحه يفّكر عرب ال

باطن  وجلي آياته، تثبت ذلك ألجل بلوغ عقيدة الّتوحيد،فاهللا ظاهر يف موجوداته ببديع صنعه،

         .متخّفي 
                                                           

 .285ص ) 1989شروق دار.رةالقاه(االعالمية  معجم املصطلحات: كرم شليب 1
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معظم الّتعريفات االصطالحية للّصورة مل خترج عن نطاق الّشرح الّلغوي حيث أّن  إنّ             

اىل ظاهر الشيء  فالّصورة يف لسان العرب تشري .املعجمي يدّل على تطابق الّشيء وصفته املعىن

الّشيء  ، وتصّورتواجلمع صور،وقد صّوره فتصّور ،الصورة يف الّشكل :"وهيئته وحقيقته وصفته

  . التماثيل: توّمهت صورته ، فتصور يل، والتصاوير

وعلى معىن حقيقة  على ظاهرها،" لغتهم"الصورة ترد يف لسان العرب " : ابن األثري " قال         
وصورة كذا وكذا أي ، صورة الفعل كذا وكذا أي هيئته: ل، يقاالشيء وهيئته، وعلى معىن صفته

  .2صر يف صفة الشيءوكذلك  يف املنجد لتح.1"صفته

 وهي عند الفيومي، والفريوز أبادي، ويف معاجم اللغة، تعين الّشكل، والّنوع ،والّصفة،واحلقيقة       
. 

 :ضربان،الصورة ما ينتقش به األعيان، ويتمّيز ا غريها،وذلك: "األصفهاين يقول الراغب   
وكثري من احليوان كصورة حمسوس يدركه اخلاصة والعامة، بل يدركه اإلنسان  أحدمها
اليت اختّص  معقول يدركه اخلاّصة دون العاّمة، كالّصورة: الثاينو .والفرس،واحلمار باملعاينة اإلنسان

  اإلنسان ا من العقل، 

من هنا تأيت صورة اجلَمل  لتدّل على شكله،وصورة 3. "والرويّة، واملعاين اليت خّص ا شيء بشيء
  .صياغتها ،وصورة كّل شيء هو ما تنطوي عليه من تصّور ذهينيف املعىن لفظه،وصورة الفكرة 

                                                           
   مادة صّور. ت. دار العربية للتأليف والرتمجة، ب: القاهرة  . 6 ج.لسان العرب :ابن منظور 1

 .440ص.1996، 37،ط دار الفقهاملنجد يف اللغة ، لويس املعلوف ، 2

 ".صور"ت، مادة .بريوت، د املفردات يف غريب القرآن، حتقيق حممد سيد كيالين، دار املعرفة، ،الراغب األصفهاين 3
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َُصور"    
الذي صّور مجيع املوجودات ورتّبها، فأعطى كل شيء منها  من أمساء اهللا احلسىن، وهو" امل

لإلنسان ليساعده " اخليال"وهو من وهب صفة .ا على اختالفها، وكثرا صورة خاّصة مفردة يتمّيز
  .ر والفهم،وهو من قّرب الفهم بالّصور حمسوسة كانت أم ذهنيةعلى الّتصوّ 

  64:غافر.﴾َوَصورَُكْم فََأْحَسَن ُصَورَُكمْ  ﴿:وقد وردت يف مخس آيات          
مل َخيلق حيواناً   : قيل.  واملعىن واحد بكسر الصاد  : ، وقرئ"فأحسن صوركم:" قال الزخمشري       

 .1".منكوسني كالبهائم مل خيلقهم  : وقيل  . أحسن صورة من اإلنسان
  .واهليئة والّصفة وفيها داللة على الّشكل

 .11:األعراف.﴾َوَلَقْد َخَلْقَناُكْم ُمث َصوْرنَاُكْم ﴿        
تصوير، وأحسن تقومي سار  خلقنا أباكم آدم طيناً غري مصّور، مث صّورناه أبدع: "قال أبو السعود

  2" .إليكم مجيعاً 
 . 42احلشر.﴾ُهَو اللُه اْخلَاِلُق اْلَبارُِئ اْلُمَصورُ ﴿        

  3." .الذي إذا أراد شيئاً فإنّه يقول له كن فيكون على الّصفة اليت يريد أي"
  6.آل عمران.﴾ُيَصورُُكْم ِيف اْألَْرَحاِم َكْيَف َيَشاءُ  ُهَو الِذي﴿       

 4."وأنثى وحسن وقبيح وشقي،وسعيد يشاء من ذكرخيلقكم يف األرحام كما ":قال ابن كثري
       ﴿ َبَك﴾ ِيف َأي8:االنفطار.ُصوَرٍة َما َشاَء رَك. 

  5" .أي يف شبه أب، أو أم،أو خال، أو عم: شكلك، وقال جماهد: أي"

تشري إىل فعل ) الصورة(لفظة : "فالصورة أيضا هنا تعين اخللق، واإلجياد، والّتشكيل، والّرتكيب     
إن الّتصوير تركيب، : أحدمها دون اآلخر حبيث ميكن القول الّتصوير، وإىل فعل الّرتكيب، وال يقوم

                                                           
 .176.، ص4اجلزء هـ 1407 -الثالثة  :الطبعة ،-بريوت –دار الكتاب العريب ، الكشاف ،الزخمشري 1

 .325ص.2اجلزء . الرياض. مكتبة الرياض احلديثة ،القادر أمحد عطا حتقيق عبد.،الكرمي إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب،أبو السعود 2

 .45ص. الرابع اجلزء ،.هـ1401 ،بريوت ،دار الفكر. القرآن العظيمتفسري  ،ابن كثري 3

 .46ص .اجلزء األول. تفسري القرآن العظيم: ابن كثري 4

 .482ص . 4ج. نفسه،املرجع  5
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 متفاعلة تثمر يف الّنهاية إليها، وأّن هذه العناصر ذات عالقة فاعلة و  وإّن الّرتكيب ذو عناصر ينحل
  1.."فمدلول الّصورة هو نشاط عناصر الّرتكيب.. ما  نشاطاً تصويرياً 

القرآن الكرمي ر أفصح العرب ،وسيبقى إاره مستمرا إىل يوم الّدين ،والّسّر أنّه تناول قضايا      
،ولكن بأسلوب أديب ""ناملؤمنو "يف سورة " مراحل تكوين اجلنني"علمية يقينية يف غاية الّدّقة مثل 

 .مثري

مع إيقاعها  ،مع صورها الّذهنية املشهدية ،وجوهره،حيث تتناغم معاين العبارةيف مظهره        
على املوسيقي املناسب ملقامها،ويلتقي الّصوت باملعىن يف باطن املتلّقي ،ويعكسان شعاعا ينطلي 

فيكون  ،جبماليات عرضها ،تكوين اجلننيحقيقة حيث يلتقي مجال  ،الّشعور املكتسب من الّرسالة
لعملية تكوين هذا " الّصورة الّذهنية"أو"شهديةامل"يسهل بفعل فصاحته تصّور  اإلار متعّدد األركان،

من هنا تفّرد القرآن عن   .وهذا يدّل على جناح الّلغة يف رسم صورة بصرية مرئية اجلنني يف بطن أّمه،
أدبية باهرة ال  ، حيث طريقة العرض"اإلار واليقني:"مها ،تمعتا فيه معاكالم البشر بصفتني اثنتني اج

  .وحاكاه العرب يف أساليب إبداعام وتفكريهم .يف عرض احلقائق املضامني تبلغ اليقني تضاهى،

على أّن حياة اإلنسان ال تستقيم يف غياب األدب الرّاقي الذي يشرح حضارة  وهذا،للّداللة         
والّدليل أّن تقّدم األمم عرب العصور ،ووضها ،وسقوطها دائما قيس مبدى رقّي احلياة األدبية .العلم 
  .واحلضارة الغربية تشهد على ذلك،يف إطار فلسفتها العلمانية. عندهم

ا كان اهللا هو
ّ
احلقيقي واألصلي لكّل املوجودات يف الكون املرئي،واملتخّيل،والّذهين،فكّل  "املصّور"ومل

اإلنسان نفسه .ما نراه يف الطّبيعة احمليطة بنا ،على مّد البصر،هي صّور مرئية من صنع الّصانع 
فّنن ّمث يأيت يف الّدرجة الثّانية الّتصوير البشري اّليت مهما  ت.اصطفى له اهللا صورته اّليت هو عليها 

اإلنسان يف صياغة صوره ورسوماته سواء للفن اخلالص أو ألغراض صناعية فماّدة صنعها خلقها 
  .اخلالق 
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ما الّصورة إّال كلمة ،إّن الّصورة أوجدت الكلمة ،فهي امسها ورمسها،تواضع عليها اتمع بعد        
الكتابة صورة لذا كان ":"اإلدراكيالّنموذج "أن أضافها إىل رصيده الثّقايف صورة ذهنية خمتزلة يف 

  .1".العرب يسّمون الكتابة رمسا

  .املتعّددة ورة للكلمة بفعل انتشار البصرياتإّم ـ يف عصرنا ـ يتحّدثون كثريا عن تغييب الصّ    

يستنري العقل ،وتنضج ملكة املعرفة  لكن،تبقى الّصورة دائما أداة إدراك ،وجسر عبور معاين ا     
  .،وتتشّكل الّشخصية املعنوية ملتلّقيها

ال تقوم  بفهم كلمة جمّردة من تصّور إّال روح خالصة متجّردة ائيا من احلواّس ،على األقل       
كانت كلمة إّن الّصورة املبتكرة يف اإلبداع ،سواء أ.يف الّدنيا الرتباطهم باملاّدة االبشر معنيني  ،ليس

موّلد،كذلك ن بدو ليس  أو رمسا توّلد املعاين كما يوّلد املاء الكهرباء،الكهرباء موجود يف الوجود لكن
  بوجود األفكار واملعاين يف الطّريق ،لكّن املكتشفة هي"اجلاحظ "قال 

  .خالصة صورة وتصّور

واملخّيلة تثري الّصورة يف الوجدان .وال تكشف عنها إّال صورةواملعاين ال تثريها إّال صورة ،    
  .وتنتج املعاين املشرتكة بني الباّث واملتلّقي.،وترّكب،وتصوغ الّصورة الّذهنية للمتلّقي

منذ البداية نعلن ! على ثقافة الكلمة عامل باتت فيه ثقافة الصورة هي الغالبة نقول يف عسانا وما      
فهي مشارب ثقافية ذات "صورة أو لغة"تلّقينا من رسائل مصّورة أو مكتوبة أو مسموعة أنّه مهما 

الّصورة حتمل صفة الّشيء وحقيقته ،والكلمة حتمل  صور .. أشكال متعّددة ،ومعاين متنّوعة  
الّنّص باملعىن الواسع يشمل املكتوب واملرئي واملسموع  وهذا ": كالمها مظهر وجوهر..أشكال حروفها

  2".عين أّن كّل أشكال الّتعبري نصوص وصور ي

                                                           
 8ص.، االعالم التلفزيوين،سليم عبد النيب.د:-1
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يغنينا عن  وقد اعتقد البعض أّن عامل الّصورة املرئية املبثوثة عرب خمتلف قنوات االّتصال        
حنن جيل ترّىب منبهرا فيما اصطنع العامل من صورة .الكلمة،ويضعف مفهوم القراءة للّنص املكتوب

وجود وسيطني يستعمالن اإلرسالية ":احلديثة/الّتقنية/نولوجية مرئية بفعل تطور وسائل االتصال التك
  1".املصّورة يف املقام األّول،ُولدا يف القرن العشرين ويتعّلق األمر بالسينما والّتلفزيون

عايشنا هذه الّصورة الّرتفيهية األدبية ،واحلقيقية العلمية، بكّل خلفيات مناهجها الفلسفية وقد 
وقيست مسافات القبول ..واستفدنا من أشكاهلا ومعانيها..وتشّبعنا بألوان أطيافها.. اإليديولوجية 

والّدليل هو تضارب أفراد اتمع يف قيمهم املستوحاة من .،والّنفور باملستوى الثّقايف للفرد العريب
 يسقط لكّن الفرد الّسوي ظّل ،وسيظلّ .مشارا الثقافية  املنعكسة على سلوكات  األفراد واجلماعات

  ..حيب ،ويكره..،ويرميالثقافية ليأخذ الوافد إليه من رسائل خارجية دائما على خلفيته

فمىت كانت اخللفية الثقافية للفرد أصيلة فاعلة سويّة زاد حصانة  يف جمتمعه،ومتادى يف الّنفور       
ثقافتنا األصيلة فهو كّل ما يتضارب مع .كل أحواهلا عند املسلم بدعيف  وهي ..من العيوب الّدخيلة 

  ..أو أفعال جاهلية..كتابا وسّنة..بدعة باملفهوم السلفي املستوحى من املصدرين 

وصاحبت هذه .أخذ وطرح بدوره" البصريات"إّن هذا اجليل الذي عايش يف حياته بدايات       
لقراءة صارت ختلي ا:"ألنّ "الّصورة"احلركة العلمية التكنولوجية  العمالقة  حركة نقدية اهتمت بدراسة 

  .2".مكاا للمشاهدة،ألّن املشاهدة تتطّلب جهدا ذهنيا أقلّ 

هذه األمساء هي .يعرفها وميّيزها ،اعرب املواضعة ُفطر اإلنسان على علم أمساء األشياء  وقد      
من هنا تالزمت الّصورة مع .الكلمات ،وهذه األشياء هي الّصور سواء أكانت مرئية أم ذهنية جمّردة 

ا كانت الكلمة .الّلغة
ّ
هذه الكلمة تشّكلت من حروف ترمز إىل أصوات يلفظها اإلنسان بالّنطق ،ومل

  .  هي صورة املعىنهي لفظ أصوات حروف فقد ترادفت مع الّلفظة اليت
                                                           

  .41ص.2015،لبنان.اختالف، منشورات ضفاف، سعيد بنكراد،ترمجة وتقدمي:رصورة اإلشها.اإلشهار والّصورة، دافيد فيكتوروف 1
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هي مناط الّتفكري مبا حتمل من ظالل صور  الكلمة الّصورة و  ومنذ مهد البشرية األول ،ظّلت    
يتداول إّال  يستهلك ،والوالّتواصل ،واإلنسان بطبعه مهّيأ الستخدام الّلغة يف حدود احتياجاته،فال 

ا كان للّصورة قدرة كبرية:"املعاين املعّربة عن حياته
ّ
وسلطة بصرية على املتلّقي فإّن تظافرها مع  ومل

  .1".الكلمة أقرب إىل الّتنويع على أصل واحد كما أسلفنا،فالّصورة كلمة،والكلمة صورة ،والّلغة لغات

  وظّل يبحث لبالغته طرق ميّسرة للّتوصيل داخل العبارة املستعملة ،فمن الّصور البيانية         

االرتقاء إىل ضروب االنزياح الّلغوي، إىل الّرمز،إىل االستعانة الفنية باألسطورة البسيطة ،إىل الّتدرّج يف 
و صورا،وأّن أ حّىت اّتضح أّن الّصورة الّذهنية ما هي إّال انعكاس لكلمتها،ولعبارا امللفوظة. حديثا 

  .الّصورة وهذا حيثّنا على حبث مفهوم .تصّور صورة الكلمة حاضر يف كّل اّتصال باطين أو ظاهري

الّصورة تُبث إرساليتها طفرة واحدة يف كّليتها رغم تكّوا من جزئيات ،الّنّص يرد يف نسقية        
سيكون دور الّرسم يف الغالب :"J Arrenيقول . ألفاظ متتابعة تتماشى مع طبيعة الّتفكري املنطقي

ايا املوضوع املعلن عنه،وهو مصدر الّتأّمل هو إثارة االنتباه بالّرتكيز على املنتج ،أّما الّنّص فيشرح مز 
  2".الفكري

ترد جزئيات الّصورة البصرية معقّدة حني غياب الّلغة امللفوظة املعّربة عنها فيصعب تفسريها وقد 
البد للّصورة وحدها توضيح نفسها ،إذن . "ووصفها ،فتغدو مبهمة بسبب العجز عن كشف دالالا

  3".أو الكلمة/الّنصّ /البد من 

وهذا حيمل الّصورة على جتاوز الوعي إىل الّتأثري يف الالشعور فتستقّر يف باطنه ،وحتّفز املقتين         
 ة واالستعراضالعاطفي باحلالةالفكر املنطقي   معجيمثال اإلشهار ألّن  ثر ،وهنا تربز قدرا اإلقناعيةأك

اّما الّصورة ملعروضة ،وحاجات اجلمهور إىل املادة اخياطب الّنّص الّتطّلعات الواعية املباشرة . اجلمايلّ 
  .املمنوعةاملكبوتة        و الّرغبات تستنطق األحاسيس الغامضة و  تكتفي باستثارةفـ
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لى الّنفاذ بعقله الستكشاف صور معنوية لُكْنه األشياء،وسرب أغوارها،وبلوغ ع الوعي حيّث املتلّقي   
  روحها ألجل كشف داللتها وسّر ُوجودها ألجل الوقوف على وظيفتها يف حياة 

  .اإلنسان ،والكيفية اّليت ُسّخرت ا خلدمته ،وتيسري حياته،وترفيهها جبمالياا ،ودّقة صنعها

  الية الّلغويّة تبدو على مستوى الّتواصل اجلماهريي حاضرة يف كّل الّصور اإلرس أنّ "الحظ روالن بارث"

  

باعتبارها ،عنوانا،وباعتبارها تعليقا،وباعتبارها مقالة صحفية،وباعتبارها مقاال يف فيلم،وباعتبارها شريطا 
  .1".مصّورا

هو صورة لفظية ،و هو فعل لساين صويت " قلم"تتنوّع الّصورة مرجعيا وذهنيا، إّن ملفوظ        
احلقيقية " القلم"لكّن الّصوت والكتابة ليست هي صورة .تشّكل من  أصوات احلروف قوال أو كتابة

،بل صورة مسعية أو بصرية تشّكلت يف الّذهن حبكم هذا الوسيط املاّدي الذي ينبئ عن صورة 
لتلتقي يف الّذهن الّصورة  ورة الفنّية مرئية كانت أم ذهنيةومنها تأيت الصّ ".القلم"طلح عليها توافقيا بـاص

احلاجز الّداليل بني الكتابة والّصورة،فكالمها صورة،غري أّن الّصورة  ينتفي":احلقيقية بامسها أو أيقونتها
  .2"يف املكتوب تّتخذ طابعا أكثر جتريدا من الّصورة اّسمة

إن امللفوظ أو املكتوب أو املرسوم أو املنحوت أو املوسيقي هي لغات تعبريية تواصلية،ُحتيل          
إىل صورة فنية مبدعة تصّور نظام شكلي بفعل حركية اخلطوط واأللوان اليت حتيل إىل 

فالقلم ينعكس يف خمّيلة .يف وعي الّرتكيبة اجلمالية  للّتعبري عن قدرة اخللق ،وترتّسخ"القلم"مرجعية
الفّنان أو املصّور بكامل صفاته اليت تفتح على كّل أشكال احلذف والّرتكيب ،وتعطي الّصورة الفنّية 

ا من الكتابة يف حالة اشتباك خّالق مع الّصورة،ألّا تنبعث أساس":املقصودة بتصّرف حبت من املبدع
كانت والّتجريد،أّما الّصورة فقد  الّصورة غري أّا انتقلت بالّصورة من الّتجسيد والّتشبيه إىل الّرتميز

 سابقة على الكتابة من حيث كوا تعبريا شامال  
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      .  1"باحلرفعن املرئي فيما جاءت الكتابة لتستبدل اهلريوغليفيا 

هنا صار االختيار ملختلف املدارس عرب العصور يف إعادة صياغة وتشكيل صورة الّشيء  من          
أو . املطروق يف عملية حماكاة أو تقليد كما عند القدماء لتطابق الّصورة الفّنية منوذجها األصلي

كما يريدها   أو يهدف الفّنان إىل اختيار األجزاء اليت يريد لعمليته اإلبداعية كما هي الفنون الّتشكيلية  

كّل األحوال يقتنص الفّنان حلظة زمنية ثابتة لينقل الّصورة   ويف.املخرج السينمائي يف الّصور املرئية
الطّبيعية من احلياة إىل البقاء الثّابت لكن احلّي ميوت أّما الّصورة الفّنية فتأخذ أزليتها الفنّية يف 

 أّما يف جمال الّتصوير السينمائي الذي يّتسم باحلركة واحليوية فاملقتنص من الطّبيعة يدوم حلظات.الّزمن
وتبقى العربة يف الوظيفة اليت .خيتارها خمرج الّصورة ،لكّنها تظّل دائمة بدوام حفظها وإن زالت الطّبيعة

الّتطّور الّرهيب للّتواصل عرب الّصورة ،يشّكل خاّصية من :"،ذلك أنّ تؤّديها الّصورة يف الوجود
  2."خاّصيات زمننا

الصورة بأبعادها، وأحجامها، وظالهلا، وألواا بصريا ألّا ماّدة حمسوسة، أّما العبارة تدرك          
فإذا كانت . فلغة منقولة  من أصوات إىل متخّيل يبين ويشّكل الصورة الذهنية املشهدية من جديد

متنوعة ،متحولة الصورة واحدة لشخصها ،مستقّلة يف احلّيز الّزمكاين فإّن الّصورة الّناشئة عن العبار ة 
حبسب االستقباالت اليت تتهيأ من قبل املتلقني، ومن مث تغدو أكثر غًنا وجتدًدا من الصورة القارّة اليت 

  .تنفتح هي األخرى على تأويالت شّىت وفق فهم وثقافة املتلّقي

صورة هلا مهما  إّن الّلغة حتمل صورها الّتصّورية يف ذاا،وال ميكن إدراك كلمة  واحدة دون توّهم       
الّتشكيل مينح :"ومن ّمث تأيت العبارة لتعكس مرّكب كّلي من  أجزاء صور كلمات.كانت جتريديتها

  .3".للّتأويل املعىن للرّائي حسب ما هو عليه،بينما الّصورة عالمة هلا ميزة تكمن يف أّا متنح نفسها

والّلوحة الفّنية رسالة خطاب  فّين ،بصري، اّتصايل ،متأل فيها األلوان كلغة صامتة مساحة     
الّسريالية ،والّتكعيبية،وواقعية ،وواقعية طبيعية،،وتعبريية،و :شكلها،وهي أنواع ومدارس 

  .انطباعية،ورومانسية،وكاريكاتورية

                                                           
 .84،85ا��ر�? �0!6، ص  1
 .44ص. 1املغرب لبنان ـ ط.فريد الزّاهي/ حياة الّصورة وموا ـ ت:دوبريرجييس  2
3 �D!0� 
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وعموما .يف اللغة ،هذه صامتة ،وتلك ملفوظة واخلالف الوحيد بينها وبني الّنصوص األدبية  هو     
فإذا كانت .تفّسرها إّال اللغة املتداولة ،حّىت أنّه ميكن حتويلها إىل خطاب مكتوب أو منطوق هي ال

ظّلت الّصورة تعترب  ":الّصورة البصرية عاّمة أدبا صامتا فإّن األدب امللفوظ هو مبثابة الّرسم املنطوق
للطّرائق األوىل للّتسجيل اخلّطي لألصوات ويعترب /قبل أربعة آالف سنة / كتابة حّىت الّظهور احلديث

  1".ذات طابع شعائري وأسطوري

  ولشّدة تعبري الّصورة املرئية ،طبيعية كانت أم فّنية ،فإّن أغلفة الكتب واّالت ،وحّىت اجلرائد

املتكوبة ،وهذه داللة على تشاكل اليومية تستعني بالّصورة كرمز تعبريي لتسّهل عملية فهم الّلغة    
لذا يعتمد الّنقد األديب يف حتليل الّلوحة الفّنية على طريقة تنويع ،وتصفيف .الّصورة بلغتها املعّرب عنها

ألواا،والطريقة املثرية اليت ُعرضت ا أشكاهلا،وما حتمله من مضامني،لينتهي إىل مقصديتها الّرسالية 
 .تذّوقها مجاليا ،لذا صارت نّصا أدبيا موازيا ،لتنجلي يف الّنهاية معايري

ّمث يأيت دور الّنقد الثّقايف ليكشف عن عيوا اخلطابية ـ إن وجدت ـ أو حسناا القيمية املعرفية     
 .وذلك حني إخضاعها لثقافة اتمع املتلّقي 

ستعني اإلعالن جيب أن ي":"يفنقد أديب ثقا"فإذا ما اجتمع النقد األديب والّنقد الثّقايف شّكال معا    
  .2"بالّصورة،لكي يكون فّعاال

اّلذي يعين إعادة اسرتجاع الّصور األصلّية يف الّذهن،لذا يأيت " الّتصّور"ومن هذه الّصور يأيت      
اسرتجاع الّصورة الّسابقة اّليت أثّرت يف احلواّس من دون أن :" أنّه وفق تعريف علماء الّنفس"الّتصّور"

وإذا رّكب اإلنسان هذه .3"هلا وجود يف عامل احلّس ميّثل احلالة اّليت ُوجدت عليها من قبليكون 
من هنا   .خمزّنة يف الّذاكرةالّصور ،وأضاف ،وحذف حسب رغبته وحاجته فقد صارت صورا 

  :انقسمت الّصور من حيث درجات تصنيفها إىل فضائني 

  .املرئي هو مرتع اخليال،ومصدره ،وهذاـ فضاء طبيعي مسّخر لإلنسان
                                                           

 .24ص. 1املغرب لبنان ـ ط.فريد الزّاهي/ حياة الّصورة وموا ـ ت:رجييس دوبري 1

 .40ص ،صورة اإلشهار.اإلشهار والّصورة، دافيد فيكتوروف 2

 32.ص،  واخلرافات عند العرباألساطري:خانحممد عبد املعيد . د 3
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  .ـ فضاء فّين من ابتكار الفنّان

  .وكالمها يشّكل فضاء ذهنيا يدرك عرب تصور ما يتلّقاه اإلنسان،ويفّكر فيه     

  .على أّن هناك تنافذا بني ظاهرها وباطنها يف نسق متتايل   

جواهر صور الكلمات والعقل الرّاشد ،ارتقى إىل صّف الّرشاد بعد أن فصل يف أنواع     
،وأسقط من قاموسه كّل ساقط يف نظر الثّقافة اّليت انتسب إليها،ومسا بكّل أحاسيسه إىل كّل 

ذات الّروح احلاملة لقيم املسالك والّصورة رفيع،فصار ال يستقبل إّال كّل مجيل ،واجلميل هو الكلمة 
  .احلضارية يف ذات اإلنسان املتلّقي

شّكلة  جمازا تتماهى     
ُ
الكلمة يف تناّص مع صورا ،والّصورة دائما يف تنافذ مع كلمتها امل

وإذا بالكلمة .ذلك أّن الّصورة والكلمة تشرتكان يف نفس املعىن املفسر الذي هو جوهرمها معا.ملعانيها
ئة بل يبقى االختالف يف طريقة الّتعبري حسب مشي.والّصورة معا جمّرد أدوات حاملة للمعىن الواحد

  .الفّنان وختّصصه

الكلمة والّصورة معا أداتان تستخدمان يف مهّمة الّتبليغ والّتواصل،وكالمها ـ أيضا ـ أداة تفسري     
الكلمة والّصورة تشرتكان يف بعض اخلصائص،وختتلفان فقط يف .وتوضيح للمعىن املستفاد منهما 

واالختالف يف . صورة دون كلمةأسلوب العرض ،ومها يكّمالن بعضهما ،فال كلمة دون صورة ،وال
  ..منهجية القراءة،والقدرة على تفسري خطوط الّصورة ،وموقعها يف املساحة ،ودالالت ألواا

وهذا وحده مربّر إلقناع املتلّقي للماّدة املرئية أو املسموعة أو املكتوبة حبتمية القراءة للمكتوب     
  .وللمرئي معا

ّميات تعرّفها،ولكّنه حينما تغيب مصطلحات الّلغة اّليت تفّسر صورة إّن َألجزاء أّي صورة مس       
ما،تتمادى الّصورة يف الغموض ،مهما علقت بالّذهن،ومهما ترّددت يف اخليال،ليطرح إشكال كبري 

ما مدى استفادة املتلّقي من صورة مرئية غامضة،وما آثارها؟إّن املشاهد املتلّقي ـ مثالـ يدرك :للبحث
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مركبة فضائية ،تصعد إىل حيث أراد العلم ،لكّنه ال يعي شيئا بداخلها ،فهو جيهل جزئياا  أنّه يشاهد
،وهذا يوقفه عند معرفة وظيفتها العلمية ،ومعرفة امسها فقط،وحاله حال من يقرأ عنوان كتاب دون 

  ..االّطالع على مضامينه،ومن يرى صورة أمامه ويقف عند شكلها 

إّن تفسري الكلمة للّصورة يربّر ضرورة استمرار املتلّقي يف القراءة ،قصد االّطالع على خمتلف     
. املسّميات مهما دّقت ،وغالبا تكثر هذه الّتفاصيل يف األدب شعرا ونثرا،ويف خمتلف البحوث العلمية

هذا . جديد الّصوروكذا استمراره يف مواكبة املستحدث اجلديد من املصطلحات ليتمّكن من تفسري 
  .بعد القرآن الذي وضع املعامل الكربى حلياة املخلوقات ،وأعرب لإلنسان عّما جيوز وما ال جيوز 

تأيت الّصورة واضحة مرئية للبصر ،والكلمة ظاهرة حبروفها وأصوات حروفها ،لكّن تصّور معنامها      
اهلا ،أّما الّصورة الّذهنية فال تفصح عنها الّصورة املرئية تظهر بألواا ،وخطوط أشك.مضمر يف البصرية

َسّننة ملسّمياا،وختتلف تصّورات ألواا باختالف صور الّنموذج اإلدراكي عند املتلّقي
ُ
  .إالّ الّلغة امل

وهذا .الّصورة مثل الكلمة ال ميتلك العقل صور معانيها الّذهنية إّال بامتالك الّلغة املفّسرة هلا          
ضرورة امتالك القاموس الّلغوي الوافر ألجل اإلدراك ،ويعترب مربّر ثابت يف حتمية القراءة  يدلّنا على

وهذا هو الّسّر الذي وقف عليه الغرب ،فأقنع املتلّقي حبتمية القراءة .املستمرّة قصد امتالك الكلمة
  .املستمرّة للمكتوب

بغلبتها للكلمة ،وانتشارها،وانتصارها ويف هذا رّد حاسم على من يربّر ثقافة الّصورة املعاصرة     
واحلقيقة ما هي إّال موضة تلّفع ا العصر ،واكتسى حبّلتها يف كنف الوسائل والوسائط الّتكنولوجية .

واحلقيقة أّن الّصورة بضاعة رائجة فقط لبالغتها العاملية ،ولشّدة تأثريها على املتلّقي،وميله . احلديثة 
فيه حياته ،لكّن تفسريها ـ على سبيل الّتوكيد بالّتكرار ـ حيتاج إىل لغة  إىل البساطة يف زمن تعّقدت

  . خاّصة تؤّهله إىل تأويل خطاب الّصورة

  . كل متداخل.الّصورة حتمل بني دفّتيها الكلمة ،والكلمة حتمل بني حناياها الّصورة   
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  :الفصل األول

  ..الّصورة أنتربولوجيا وأدبيا
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 : والطّقس الّصورة

النبالغ،وال خنرج عن املألوف حينما نبدأ فكرة العبودية من جذورها،حيث خيربنا القرآن الكرمي         
،لينظروا إىل اهللا تعاىل ،شاهدين باإلقرار على رؤيته "عامل الّذر"عن استحضار كل األرواح البشرية من 

  . مستقرّة يف بواطنهم،مثّ يولدون عند حلول آجال تواجدهم يف األرض ،وفكرة اهللا

  :فكرة اهللا القابعة يف الوعيهم تدفعهم بالفطرة إىل البحث عنه ،فمنهم ضال ،ومنهم مهتد      

لى الوا بَ ،قَ م ْ كُ رب ُت بِ سْ لَ أَ  مْ هِ سِ فُ نْـ على أَ  مْ هُ دَ هَ شْ أَ م ،وَ هُ يتَـ ر ذُ  مْ هِ هورِ ظُ  نْ مِ   مَ بين آدَ  منْ  كَ َذ رب خَ وإْذ أَ ﴿
  172االعراف اآلية  ﴾لْني ذا غافِ هَ  نْ ا عَ إنّا كن  ةِ امَ ي القِ  مَ وْ قولوا يَـ نا ،أْن تَ دْ هِ شَ 

إّن ما جيعله اإلنسان مثله األعلى يأمتر بأمره ،وينتهي بنواهيه هو معبوده ،والّناس يف ذلك شّىت      
يسمو فمنهم من .والّضعف واخلوف والّرجاء حاالت نفسية تدفعهم إىل البحث عن قّوة يتعّلقون ا.

وهذه احلالة الّنفسية ستظّل مصاحبة للوجود .إىل أعلى الّدرجات،ومنهم من يهبط إىل أسفل سافلني
ا كانت حصيلة أّولية ومبدئية فإّا سترتجم كّل فعل سلوكي فكري أو 

ّ
البشري على األرض،ومل

  ..وتشّكل الّصورة مع امسها منطلقا فكريا.عملي،مثّ تشّكل منطلقا ثقافيا

والّصورة .كتابةوالّصورة أقدم اّتصال بشري،عّلمت اإلنسان،وحفظت خرباته قبل تطّور ال           
اإلنسان :"البصريّة تعكس نظام حياة اتمعات يف خمتلف جماالا ،وعالقته باألفكار واإليديولوجيات

  البدائي حينما رسم على جدران املغارات والكهوف مل يكن يقصد 

  ختليد صور هلا عالقة بالّذوق والفن مبفهومه املعاصر بقدر ما كان لعمله بعدا سحريا بذلك   

  1".وتعّبديا

                                                           
 .37ص، 2011اهلدى عني مليلة ـ اجلزائر داردراسة سيميولوجية، :ّصورة الّصحفيةالساعد ساعد وعبيدة صبطي، 1
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والّنصرانية وقعت بدورها يف هذه املغالطة الّذهنية حينما جّسدت صورة العذراء واملسيح ـ عليهما    
أمام  إلله غائب يعبده، َمتَثّلهبت أقوال الّدارسني أّن عجز اإلنسان عن االرتقاء بعقله ثالّسالم ـ ممّا ي
الكنسية البيزنطية هي اليت ظّلت وفّية للّنماذج القدمية ،حيث كان املسيح يصّور يف :"عينه بريشته

 .1"كانت ثقافة أيقونات مرسومة للمسيح والعذراء والقّديسني...،"حاكم اجلميع"جاللة ،أي باعتباره

فكره، ومييل بغرائزه إىل املاّدة أكثر من ميله إىل الّروح  اإلنسان عاّمة يف غياب املرشد الّسماوي،جيمد
وأمام .واملعىن الّلذين يربطهما باحملسوس ،وحينما يرتبط باحمليط من حوله تقوى مشاهداته البصرية

عجزه عن إدراك قّوة خفية عنه حتفظه من املكروه ،وأمام دوافعه إىل شيء يراه قصد عينه ماثال ،نزع 
  .ئية متحركة حّية أو جامدة ،أو منحوتة يستأنس ا معتقدا فيها خريه ،ودفع شرّهإىل أشكال صور مر 

فقد ذهب البعض أّا بدأت بعد وفاة آدم ـ عليه :"اختلف الّدارسون حول نشأة الوثنية وقد      
  وذهب البعض إىل أّن أبا كبشة نشر عبادة الّنجوم عند العرب،وأمجع كثري من ..الّسالم ـ 

  2"على أّن عمرو بن حلى نصب األصنام حول الكعبةالّرواة 

  يف الّتنازع من أجل البقاء ،فكان  ويُعتقد أّن الّتفكري البشري تطّور عرب جتاربه املكتسبة       

اّلذي ظّل  بادئا ال يفّرق بينه وبني املوجودات ،ّمث أدرك متّيزه عنهم بالّنطق والعقل،ّمث حتّرر من الّطومت
وما أحسن ما قال الفيلسوف :"خاضعا له ،مقّلدا إياه ،ّمث راح ينحت األصنام املماثلة هليئته

يتخّيل اإلنسان أّن اإلله يولد مثل اإلنسان وله هيئة وصوت :"ساخراexenophanأكزينوفان
  3".كلتهاعلى شا  وكذلك لو استطاع الّثور واألسد واحلصان أن تنحت اآلهلة لرمستها..وجسد مثله

                                                           
 .40ا��ر�?  �0!6، ص  1
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غاية لإلنسان يف متثيل الّصنم ،وداع إىل عبادته،غشيتها الطمأنينة  ولكّنه كانت هناك        
   1".إّن عبادة الّسلف أساس األديان مجيعا:"والّسكينة ملن يُعتقد فيه احلماية واخلري،حيث يقول سبنسر

وتقواهم يف وا قوما صاحلني ،أثّروا بسلوكهم ويـُْعتقُد اّن اآلهلة اليت جّسمها العرب أصناما ،كان   
احمليطني م،فصاروا لديهم قدوة،وبعد زواهلم ،قّدسوهم تدرجييا ،ُمْنسابة عقوهلم من عبادة الواحد 

وكذلك كان ود و سواع و يغوث ويعوق ونسر قوما :"األحد إىل جعلهم واسطة جمّسمة أمامهم  
يا قوم ،هل لكم أن أعمل :،فقال رجل من بين قابيل  صاحلني ماتوا يف شهر ،فجزع عليهم أقارم

  2.."أرواحا ،قالوا نعم ،فنحت هلم لكم مخسة أصنام من صورهم ،غري أّين ال أقدر أن أجعل فيها 

وكانوا يطوفون حوهلم ويسعون،ويعّظموم ،ومع الّتقادم كرب تعظيم الّسلف ،حّىت تفاقم           
  عند اهللا ،فعبدوهم ،ولكّن املشهور عندالعرب أّم مل يعبدوااألمر واعتقدوا فيهم الّشفاعة 

املوجود والواجد،ففي تعليل إقامة األصنام  بل  إّم يعتقدون يف عالقة بني.3سدنة البيت،ومل يؤّهلوهم
  .اعتقدوا أّن أصل الّرعد والربق واألحجار القّداحة مساوي،فعبدوها

ومن نريام نار الّتحالف،ونار القرى :"واعتقد املتوّحش عموما يف الّنار فقّدسها ،ومنهم العرب       
،ونار املزدلفة،ونار االستسقاء،ونار الزّائر،ونار الغدر،ونار الّسالمة،ونار احلرب ،ونار الّصيد،ونار 

  4ّرجل ما نارك؟قد كانوا يقولون للو .األسد،ونار الّسليم،ونار الفداء ،ونار الوشم

ورّمبا عبادة احلجر تعود إىل عجز الّنار عن إحراقه ألّن اإلنسان خرب حرقة الّنار ،وأدرك أذاها          
وعموما فقد عبد اإلنسان القدمي كّل شيء كان مصدر نعمته،بل .فاحلجر ممّثل قّوة.لبشرة جسده 

ا قتل قابيل هابيل وهرب من أبيه آدم إ:"تذكر أساطريهم 
ّ
إّمنا قبل :ىل اليمن جاءه إبليس  وقال لهمل
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ارا تكون لك ولعقبك،فبىن قربان هابيل وأكلته الّنار ألنّه كان خيدمها ويعبدها،فانصب  أنت أيضا ن
 .1بيت نار

 وقد أفاض القرآن الكرمي يف قصص األنبياء عن ظاهرة عبادة األوثان اليت مل تكن سوى صورا  

إذا أغرق يف االرتباط بالّصورة ،وشّكلت معتقده ،صُعب عليه االلتفاة  لتماثيل جمّسدة،وكأّن اإلنسان  
و ما يوّثق هذا الّزعم أّن الّشعوب كانت كّلما ابتعدت عن عصر الّنيب املرسل إليهم كّلما .إىل غريها

  وكأّن اإلنسان ال يرضى ،وال يثق إالّ يف . أغرقت يف االرتباط بالبصري عرب الوثنية

التمثال اعتقادا منه أنّه يقرّبه إىل اهللا ،وبني آخرين  واختلفت األقوام بني من يعبد.جمّسم أمامه إاله
  يعتقدون أّن الّصنم هو اهللا ذاته،لكّن شركهم يعود إىل عدم الّتصديق بوجود إله يباشر 

د ،ففي العهد الّتكّفل حبيام دون واسطة،وهذه داللة غياب العقل أو اضمحالل دوره يف الفهم ارّ 
بازل "على حّد تعبري عامل الّالهوت اليوناين :"الروماين القدمي صارت الّتماثيل شكال تواصليا بليغا

  . 2"،فإّن الفّنانني من خالل صورهم يقّدمون للّدين ما يقّدمه اخلطباء من خالل بالغتهم"القصري

كرمز مقّدس يعبد فيها اهللا وحده ،وقد والكعبة الّشريفة ذاا قامت بأمر من اهللا تعاىل ،           
يكون من أسرار وجود الكعبة الشريفة يف حياة املؤمنني ليأخذوها رمز صورة جمّسدة أمامهم بأمر من 
اهللا ،وليتعّلموا من الطواف ا عقيدة الّتوحيد ،لكّنه مع بعد عهد إمساعيل ـ عليه الّسالم ـ بدأ الّشرك 

ويعتقد البعض أنّه . 34االنفال  ﴾ ُمَكاًء َوَتْصِديَةً ﴿ افهم جمّرد يتسّرب إىل الّنفوس حىت صار طو 
والّتصديق باهللا الواحد متدحرجة إىل ظالم الّشرك  ،تسرّبت عبادة األصنام منزاحة تدرجييا عن الّتوحيد

أّول ما كانت عبادة احلجارة يف بين إمساعيل أنّه كان ال يظعن من :"عرب مراحل بدأت بفكرة الّتربّك  
مّكة ظاعن منهم إالّ احتمل معه من حجارة احلرم،تعظيما للحرم ،وصبابة مبّكة والكعبة ،حّىت تدحرج 
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استحسنوا من احلجارة وأعجبهم من  احلرم خاّصة ،حّىت خّلفت اخللوف بعد  ذلك م إىل عبادة  ما
   1."بدين إبراهيم وإمساعيل /الوثنية/اخللوف،ونسوا ما كانوا عليه ،واستبدلوا

وكانت الكعبة حترتم ألغراض اجتماعية واقتصادية ودينية ،وكانت هذه األهداف هي دافعهم إىل   
  على طقوسهم الّطواف حول الّصورة ليظهر مدى تأثري الّصورة لقد غلب.   الّتحّلي باملروءة

كّنا نعبد احلجر يف اجلاهلية فإذا وجدنا حجرا أحسن منه نلقي ذلك :"اّسمة أمامهم يف وجدام
  .2."ونأخذه ،فإذا مل جند حجرا مجعنا حفنة من تراب  مثّ جئنا بغنم فحلبناها عليه ،مثّ طفنا به

ومن طقوسهم فيها ".ذات أنواط"شجار اليت عبدها قريش وغريهم قرب مّكةومن األ              
  3"يأتوا كّل سنة فيعّلقون عليها أسلحتهم ويذحبون عندها ويعتكفون عندها يوما:"أّم 

تعين  واخللصة".الولّية والعمالت"وأيضا"ذواخللصة"وكانت هناك بيت يعّظموا مثل مّكة تسّمى       
  4"نبت طّيب الرّيح يتعّلق بالّشجرة:"لغة 

دي هلا كما دي للكعبة :"وكان من طقوسهم أّم يستقسمون عندها،وكانت هذه القبائل       
  .5"وتنحر عندها كما تنحر عند الكعبة...،وتطوف ا  

أمرؤ القيس حينما شرع  ومن الّنوادر اّليت تدّل على استهتار ،وتطّري العرب بآهلتهم ما روي عن      
ا استقسم  وظهر له ما يكره تطّري منه ،وشتمه "ذي خلصة"يف املطالبة بثأر أبيه أنّه اّجته إىل 

ّ
،ومل

  :ورشقه حبجارة وقال أبياته الّشهرية 

ْوتورَ  صِ لْ يا ذا اخلِ  تَ نْ كُ و ْ لَ         
َ
   املقبورا  كَ خُ شيْ  لي وكانَ ثْ ا     مِ امل

  1.زورا داةِ العِ  لِ تْ قَـ  نْ عَ  هَ نْ تَـ  ملْ                           
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فكان صخرة جبّدة ،فجاء رجل يتربّك حوهلا بإبله فنفرت وتفرّقت ،فرماه حبجر ،ومجع " سعد"أّما     
  :إبله مثّ أنشد

    دِ عْ سَ  نْ مِ  نُ ال حنْ فَ  نا سعدُ ّتتَ ـنا         فشَ لَ ع مشْ مَ جْ يَ لِ  داً عْ ا سَ ينَ أتَ                

  .2دشْ وال رُ  ي غَ ى لِ عَ دْ ال يُ  ضِ األرْ  نَ مِ       ة َ نوفَ بتَ  ةٌ رَ إالّ صخْ  دُ سعْ  لْ وهَ              

وقد تعّددت طقوس هذه اآلهلة ،فمردوخ أو بعل ارتقى من إله الفصل إىل إله الّشمس          
ومردوخ والّزهرة من األصنام .:"من متثيلها للرّبيع إىل إله احلّب واجلمال،ّمث إهلة الّزهرة واملطر،وعشتار

أكثر أصنام بابل وآشور اليت انتشرت عبادا يف ...البابلية اليت انتشرت عبادا يف بالد العرب مجيعا
 .3. "سوريا واليمن مها مردوخ وعشتار

ت الّتماثيل ،ويبدو أّن ما وجد عندهم من أصنام منحوتة إّن جهل العرب بالفنون منعهم من حن    
هبل فهو اسم غري :ويظهر ذلك من أمساء أصنامهم غري العربية منها.جلبت من خارج البالد العربية

عمرو بن حلي قدم بصنم يقال له هبل من هيت من أرض اجلزيرة،وكان :"عريب ،تذكر الّروايات أّن 
  .4"بطن مّكة،وأمر الّناس بعبادته على البئر يف هبل من أعظم أصنام قريش ،فنصبه

والّالت وردت يف األدب البابلي ومن أخواا عشتار والعّزى ،وكان من طقوسهم عند هذه اآلهلة  
  كانت إمرأة حسناء:"املتعّددة زيارا والّتقّرب إليها،واإلهداء إليها من أمثن اهلدايا،والعّزى

 5"العربو بنتا من بنات اهللا يف تصّور 

أّما مناة وهي تعبري عن القّوة أو معىن القطع أو الّنقص،وهي أيضا القدر عند الّلغويني كما لسان     
 .العرب،ويعتقد أنّه كان قدميا مذبح اجلاهليني مثّ قّدسوه
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 لقد ظّل الّرسل واألنبياء ـ عليهم الّسالم ـ يتواردون ويتوارون فرتة ،يُذّكرون بفكرة الّتوحيد بال    
واسطة ،ويدعون الفكر البشري إىل إدراك فكرة اهللا اّردة الباطنة ،الظّاهرة من خالل دالئل وجوده 

  .الظّاهر يف موجوداته، بصورها اّسمة

ورسم األنبياء للموّحدين خارطة الّتقوى ،وجتّسدت سلوكا يف أفعال تقاة َمسْت أرواحهم ،و صاروا    
وبعد موم تأثّروا وأسفوا على فراقهم ،فبنوا قبورهم .كروا اهللا فيهم قدوة لغريهم فتعّلقوا م ،وتذ 

 ،وتربّكوا م ،وراح اإلميان بالواحد القّهار يتالشى يف نفوسهم بالّتقادم،واحندرت قيم القدوة والّتذكري

ائية األوىل ، وجعلوهم ـ غري العارف باهللا ـ واسطة ،وعادوا إىل املرحلة البد.باهللا إىل قيم الّتقديس للّصور
  :فوق املعمورة ،وهم ال خيتلفون باألمس أو اليوم عّما ذكره أمرؤ القيس اومازال تواجدهم مبعثر 

  1.ّيلِ ذَ مُ  يف ُمالءٍ  وارٍ ذارى دَ عَ         هُ عاجَ نِ  كأن ب ٌ رْ لنا سِ  ن عَ فَـ          

،بعد انتظار وصرب ،وهنا يبدأ انطالق  يستهّل الّشاعر جته بتشبيه الفتيات برؤيته لنعاج املصيد     
الّصورة الّذهنية لتنقل الّدفق احليايت من احلقيقة إىل ااز ،ومن الواقع إىل باطن الّذات ،يف صورة 

  مجالية فنّية بالغة الّتأثري مبا تفعله يف العواطف من ترنيمات إيقاعية مفعمة بنشوة

  .االستعداد ملنازلة الفريسة املرتقبة 

ولكّن خيال الّشاعر اجلامح إىل تصّيد املتعة والّتسلية ،ال جيد إّال الّصورة البيانية اليت شّكلها           
الّتشبيه منجدا لكشف مشاعر املتعة بالّنظر ،ولشّدة شغفه باألنثى ،وحّبه رؤية الغنج ،أفصح عن 

يعة ،مثّلتها بامتياز تلك العذارى من صورة هذا املنظر بتذكري الّسامع ـ آنذاك ـ بصورة مشهدية كّلية بد
 .،وهن مزهّوات يف مالءات مذيّلة " دوار"حسان القوم ،وهّن يرتاقصن يف طواف على 

هذه الّصورة البديعة تنقل لنا طقوس اجلاهليني ،وميكن من خالل بيت واحد ّخلص احلالة واملوقف    
  .والفكرة ،أن نقرأ تفكري القوم ،ونفسيتهم،وعالقام
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آهلة عبدها اإلنسان القدمي منذ فجر الّتاريخ ،يرّجح أن يكون العرب توارثوها لقرون "دوار"            
بنفس الطّقوس ،للّداللة على أن العريب مل جيهد فكره ،ومل يشغل نفسه بالّتغيري ،بل ظّل مطمئنا على 

  .حاله ،يسلك مسالك العادات والّتقاليد

  :وجنمل هذه األقوال يف أّن 

يف أزهى ثياّن بألواا "دوار"طريقة عرض الفرجة املمثّلة يف الفتيات اجلميالت ،وهّن ُحيمن حول ـ   
  .وختتفي حتتها متعة الرّائي.،وطريقة ترتيبها 

ـ الّتفكري الّساذج الذي يعتقد أّن اآلهلة حتب حلّبه ،ومتقت ملقته،فيقّدم هلا رغباته هو ال      
،وهذا استصغار لآلهلة يف حقيقة األمر ،وكأّن هذه اآلهلة هي من جنسه  رغباا،فهو خيضعها ألهوائه

،املهّم أّا تكّمل نقائصه متخّفية فقط ،مادامت تتقاسم معه نفس القيم ،ونفس العناصر 
النفسية،وكأّن هذه اآلهلة هي شطره الّضائع ،و ما هي إالّ األهواء الّنفسية اليت غيبت العقل ،وحجبت 

  .وأداة هذه العبادة هي الّصورة اّسم.وطََفْت على الّتفكريعنه الّرؤية ،
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  :الصورة والطوتم

إّن الّصورة تتعّدد معانيها وفق احلقول املعرفية  املختلفة املهتّمة ذا املفهوم االصطالحي،وهذا       
الفلسفة رأى الفالسفة أّا أحد عنصري الفكر املؤّلف من ماّدة تشّكل  ففي.ما صّعب حصره

وقد اعتقد أرسطو أّن الّصورة الّذهنية تسبق .حدودها، وصورا املمثّلة للعالقة بني أجزاء هذه احلدود
فة أو لصّ الّتفكري الذي لن يتحّقق دون وجودها،وعرّفها بأّا ما يتحّدد  ويتعّني به الّشيء لتدّل على ا

  .1الّشكل املقابل للماّدة

اليت " الّتصديق" األّويل للّشيء،ّمث تليه عملّية"الّتصّور"َح على عملية الّتلقي اجلديد بـ وقد  اصطُلِ    
إحاطة الّشيء بكماله،وهو حصول الّصورة :"تعين إثبات الّشيء أو نفيه،فاجلرجاين يعّرف اإلدراك بأنّه

حقيقة الّشيء وحده من غري حكم عليه بنفي أو إثبات يسّمى تصّورا،ومع عند الّنفس النّاطقة،ومتثيل 
  2".الّنفي بأحدمها يسّمى تصديقا

مللء فراغ يف الّروح ،وهذا يقودنا إىل احلديث عن املعتقد،فما "  الّطوطم أو الّطومت"وقد انوجد      
 صورته احلّسّية و املعنوية؟

ه،فاملشاهدة هي عني اليقني،واملرئي احمليط بنا ال يكون إالّ اإلنسان أكثر تصديقا ملا تراه عين     
غيب منّبهات العقل الباطنة ، تتقّوى احملسوسات،وتضعف البصرية توحينما .صورة ملاّدة جمّسمة 

العقلية ،ويضمحّل الّتأّمل ،وساعتها يفقد اإلنسان املراس على الّتعليل  املنطقي الذي هو شرط 
  .،ويغفل املعنوي اّردعقلي،فريتبط باحملسوس 

  :و نشأته اصطالحا وعقيدة تعريفه
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  1".كائنات كانت حترتمها بعض القبائل املتوّحشة :"الطوطم أنّه:"قيل عن     

على يد 1791من هنود أمريكا دخلت يف اللغة اإلجنليزية سنة  /objeway/الّطومتية كلمة أجبوية "
بوظيفة الّرتمجان بني البيض واهلنود احلمراء يف أمريكا الذي كان يقوم / j.lang /النجي جاألستاذ 
 . 2".الّشمالية

ودافع ضعفهم هو ما .هو إّما أن يكون حيوانا أو نباتاويعتقد أنه بني كّل فرد وبني طومته نسب،و     
  .جعلهم يعتقدون فيه احلماية هلم ،كما أنّه ميّدهم بلذيذ األحالم

باخلرافة ،والوهم ،واحللم ،يف ضالل عن العقل املتمّعن،املتدبّر ،املفسر وهذا يفّسر ارتباطهم        
  .فهو مرتبط ببدائية اإلنسان ،وختّلفه الّذهين.للوجود تفسريا فلسفيا علميا

ودفعه ضعفه إىل البحث عن مصدر القّوة يف هذه املوجودات ،فتعّددت مقّدساته الوثنية،وكان      
ومل .واألشكال،ومل خترج هذه الّرؤية إىل ما وراء الطّبيعة ،وتستبصر احلقائق الفرق الوحيد لديه يف الّصور

يفّرق اإلنسان األّول بينه وبني املوجودات يف الطّبيعة لذا وّفر لنفسه صورة ومهية تعّلق ببعضها وجعلها 
ن منط إالها يعبده،واعتقد أّا جسد اإلله،وروحه متخّفية، وقد عّرب اإلنسان عن حاالته ،وكشف ع

تفكريه من خالل األساطري اّليت تروي حكايات ميالد اإلنسان من حيوان أو شجرة،وكان الفرق 
 .3.الوحيد عنده هو الفرق يف الّصور أو األشكال،وهذه األساطري متواجدة عند قبائل إفريقيا وأسرتاليا

ة والطّبيعية، فهي كاشف واألساطري القدمية تكشف عن العقلية وخياهلا يف إطار بيئتها االجتماعي     
عن منط الّتفكري البشري يف مراحل حياته األوىل ،وكيف تدرّج يف االرتقاء عرب مستوياته 

فاألسطورة تكشف عن طبيعة الّتفكري وطريقتها يف الّنفس،ّمث يف القّوة اّليت حتمي اإلنسان .املختلفة
  .وتقيه الّشرور ،مثّ طريقة الّتعامل مع املوجودات

                                                           
 .65ص، األساطري واخلرافات عند العربحممد عبد املعيد خان، .د 1

 .64ا��ر�? �0!6، ص  2
 .53ا��ر�? ا�!��ق، ص  3



 

32 

لعلماء عند بدء نشأة الطومت،فمنهم من يعتقد أنّه كان يف بدايته وحشيا ُوجد يف احلياة يقف ا    
تلقائيا،حيث ترّىب اإلنسان منتسبا إىل جّده الّطومت،وانتهى آخرون إىل أّن الّطومتية تدّل على ما وقع 

  . من تعاون يف األعمال اجلماعية بني أفراد القبيلة

طّبيعة اختلطت بأمساء األسالف،فقّدسوا الطّبيعة واألسالف،وعارضهم ومنهم من رأى أن أمساء ال    
بربت "البعض أّن سوء الّتفسري ال يؤثّر يف احلياة االجتماعية إىل درجة العبادة وزعيم هذا الرّأي هو

  .1."إّن الطّومتية بدأت من سوء تفسري األلقاب:"حيث قال"أستيد

ن خيافه حّىت وإن كان أسدا عند بعض القبائل أو حّية فال يعتقدون أّن من احرتمه فال داعي أ       
يداوي أصحاب الّطّب املريض بتصوير صورة طومته أو    omahaويف أوماها:"يهابون لسعها

   .2".صوته أو عمله حينما يعاجلونه/ حياكون /حيكون

فالّطومت جيمعهم حول .لندرك أّن االعتقاد يف الّصورة يشفي املريض فمعظم األمراض مبعثها نفسي    
  توّجهات متوافقة يف عقد اجتماعي،ويوّحد مشاعرهم ،ويسّهل انصهارهم ،وميّيز موقع 

قبائل  ففي:"القبيلة من القبائل األخرى ،لتقوم عالقات على احرتام متبادل للمعتقد
   .3"إذا أراد الّرجل االنتحار أو اإلضرار بنفسه فعليه الّديّةgeojirosجيجروس

وقد جتّلت آثارها االجتماعية والّدينية عند العرب،ومتثّلت يف الّتعاون املتبادل،والّزواج     
  .اخلارجي،واألمومة

ا فالقّوة الغالبة هي اليت يمن،وليست دائما مادية وبدنية بل حتّفها خصال معنوية تؤّكد هيبته     
ميكن انتسابه إىل بين أسد إذا كان  لّرجل من بين كالبا ،وتفرض وجودها وسلطاا،وقد قيل أنّ 

  .ن قبائل الّطومت من األمم األخرىه العرب عشجاعا،وهذا ما متّيز ب

                                                           
 65ا��ر�? ا�!��ق، ص  1
 .66ا��ر�? �0!6، ص  2
 .67ا��ر�? �0!6، ص  3
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ة نصر ون متعاضدون متآزرون حّىت رفعوا شعار عصبية يدّل على وأفراد القبيلة الواحدة متعاون     
  .وهي داللة عصبية عمياء ،ختتلف عن احلديث الشريف.األخ ظاملا أو مظلوما

كان العرب يقولون إذا تزّوجت يف :"والغالب أّن العرب كانوا ينّفرون من الّزواج خارج القبيلة        
  1"تدنني البعداء ،وتلدين األعداء ال أيسرت وال أذكرت،فإّنك:غربة

بنو أسد،بنو : مثلمشهورة وقد تسّمت قبائل عربية باسم الّنبات أو احليوان ،وهي كثرية        
  ..حنظلة،والّنبوت:ومن الّنبات.. د ،بنو ضبعة،بنو كلب،بنو نعامةجعدة،بنو فه

   .هذا يدلّنا على مدى تأثري الّصور احلّية يف اإلنسان البدائي   

  قيل:"وكان العرب يسّمون أبناءهم باسم احليوان اعتقادا يف محايتهم من عني اإلنس واجلن    

األعرايب مل تسّمون أبناءكم بشّر األمساء حنو كلب وذئب،وعبيدكم أحسنها حنو مرزوق  أليب دقيش
والّتسمية هنا  2".إّمنا نسّمي أبناءنا ألعدائنا،وعبيدنا ألنفسنا،كأّم قصدوا بذلك الّتفاؤل:ورباح؟فقال

 .كانت إّما لشبه يف الّصفة أو الّصورة

ان العريب خياف من الّسباع ويظّن فيه روحا شرّيرا ويظهر ك:"والعرب كانوا خيافون اجلّن وال يعبدوا
قال شاعر استعاذ ومعه .هذا فيما يقال أنّه إذا نزل العريب يف واد خميف كان يعوذ بعظيم هذا الوادي 

  :ولده فأكله األسد

  يْ عادِ األَ  نَ ما فيه مِ  شر  نْ ظيم الوادي      مِ عَ نا بِ ذْ تعَ اسْ  دْ قَ         

  3ر عادي بَ زْ هَ  نْ نا مِ رْ م جيُِ فلَ                         

                                                           
 .72ا��ر�? ا�!��ق ، ص  1
 .83ا��ر�? �0!6، ص  2
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إّن الّضعف واخلوف صفتان تصاحبان اإلنسان أمام أهوال الطّبيعة ،تدفعه إىل حبث معادهلما         
املوضوعي القيمي،توفريا للّتوازن واالستقرار الّنفسي،فال جيد القّوة يف نفسه،ولكّنه يطلب احلماية فيمن 

  .أنّه ميلكها ليطمئّن على نفسهيتوّهم 
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 :الّصـورة األدبـية  

الّصورة األدبية يشّكلها ذهن الفّنان متنافذا مع خياله الواسع،لتشّكل يف باطن املتلّقي صورا      
  .ذهنية أو مشاهد

واجهته،ودواخله،بتناسق  بقدر ما حتسن.فالّنّص األديب يشبه ذلك البناء املعماري الفخم      
ألواا،وانسجامها،وتآلفها،وبقدر ما حيسن تشكيله اهلندسي ،بتداخل منافذه  يف مغاراته،وتفاوت 
خطوطه وانعراجاا،واستوائها ،بقدر ما يثري البصر ،ويغّذي العني بالّنظر ،والعقل مبتعة الّتفّكر 

ئقة فتستضيء وتضيء متناغمة مع واقعة ويرسل الوجدان من مرقده  ليشّع الّنور يف غياهب الّذا.
 .الّنصّ 

تأثريها يف  دائما حتمل هيئة وشكال يف تصّور منتجها ،واملتلّقي معا ،مع تفاوت والّصورة الفّنية       
ويصري فيها الّتعبري اازي رديفا للفظة الّتصوير .الوجدان،وال تغيب فيها املعتقدات وال االنطباعات

ية أو حقيقية أو حدسية ،وهي اليت تنقل الّتعبري من املباشرة إىل اإلحياء حبيث جتّسد رؤية رمز 
وهي إبداع ذهين خالص  يقّرب اّردات ،والبعيد .والّتلميح،ومن ميزاا أيضا أّا ترسم بالكلمات

وجتعل احلاالت الّنفسية .و تستدعي العميق الذي يصعب اإلفصاح عنه بلغة صرحية.عن اإلدراك 
  .،لكّن اجلانب الثّقايف يظّل يلعب فيها دورا ُمهما حبيث حيصرها يف جماله. ماثلة وحمسوسة الوجدانية

وألّن الّصورة أساسية يف الّتعبري والّتواصل ،فقد حظيت باهتمام املتقّدمني العرب ،وكان أقدم          
الذي هو  نّص حتّدث عن الّتصوير يعود للجاحظ،فأدبية األدب ال تتحّقق خارج الّتجسيم

هذا الّتجسيم الذي ييّسر فهم املعىن ،وجيّسد اّرد،،وجيّلي الغموض،وحيدث حركة فكرية .خاّصيتها
املعاين مطروحة :"حّية إلثارته للعواطف ،ويوقع اإلدهاش واإلار عندما ينقل الفكرة إىل صورة بصرية

ا الّشأن يف إقامة الوزن وختّري الّلفظ يف الطريق يعرفها األعجمي والعريب والبدوي والقروي واملدين، وإمنّ 
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وسهولة املخرج وكثرة املاء، ويف صّحة الطّبع وجودة الّسبك فإّمنا الّشعر صناعة وضرب من الّنسج 
1."وجنس من الّتصوير 

 

إّن املعىن احلّسي املستفاد من الّتصوير يثري صورا بصرية يف ذهن املتلّقي،وهذا ما سبق به       
ّخرين،حينما دعاهم إىل االهتمام بعنصر الّتصوير ،وقد اهتّم جّل الّنقاد بذلك حبيث اجلاحظ املتأ

حاولوا أن يصّبوا اهتمامام على الّصفات احلّسية يف الّتصوير األديب وأثره يف إدراك املعىن ومتثّله، :"
  2".وإن اختلفت آراؤهم وتفاوتت يف درجاا 

و للّصورة  عند عبد القاهر اجلرجاين عالقة بالّدوافع الّنفسية ،وما يصاحبها من قيم ذوقية       
الّتمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين أو :"وحّسية كّلها جمتمعة بها مجاال شكلّيا،وتأثريا عميقا،ذلك أنّ 

وكسبها منقبة،  أبرزت هي باختصار يف معرضه، ونقلت عن صورها األصلية إىل صورته كساها أة
ورفع من أقدارها وشب من نارها وضاعف قواها يف حتريك الّنفوس ودعا القلوب إليها واستثار هلا 

  3."أقاصي األفئدة صبابة وكلفاً، وقسر الطباع على أن تعطيها حمبة وشغفاً 

ذلك أّن املاّدي ،وهو يرى أّن الّصورة إبداع متكامل بني الّلفظ واملعىن،فيها متازج بني اّرد واحملسوس
  واعلم أّن قولنا : "قريب إىل الّتصّور الّذهين من املعنوي الذي حيتاج إىل تقريب وتوضيح

 .4"الّصورة إّمنا هو متثيل وقياس ملا نعلمه بعقولنا على الذي نراه بأبصارنا

مياا فالّرتاث العريب قد عرف الّصورة مصطلحًا ومفهومًا ومل يبخسها حقها، وان اختلفت تس     
  .لدى النّـّقاد والبالغيني العرب القدامى

                                                           
 .3/132م 1966 -مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر احليوان، حتقيق عبد السالم هارون،ا����ظ،  1

 .170،171م، ص 1987ًى تطبيقي على شعر األعشى الكبري، دار الشؤون الثقافية، بغداد منحية معيارا نقديا الصورة الفن عبد اإلله الصائغ، 2

     .101/102:م1951الطبعة الثانية  -مطبعة وزارة املعارف  -ريرت . أسرار البالغة حتقيق هعبد القاهر اجلرجاين،  3
 
 .320ص :م1989الطبعة الثانية  -القاهرة  -مكتبة اخلاجني  -حممود حممد شاكر : تعليق.دالئل اإلعجاز:عبد القاهر اجلرجاين  4
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أّما الّنقد العريب احلديث ومهما اختلفت االجتاهات بني معتمد على الّرتاث العريب، وبني          
مستفيد من الّنقد الغريب احلديث يف أمهّية الّصورة،ومكّوناا اجلمالية والّداللية، فقد حاول نّقاد 

على اخلصائص الّنوعية لألدب باعتباره نشاطاً :"لّدراستني،فالقدمي واملعاصر يؤّكدآخرون  الّتوفيق بني ا
  1."ختّيلياً متميزاً من األنشطة اإلنسانية

ويؤّكد الّناقد . وقد اعترب بعضهم أّن املنتوج الّشعري نسيج من العالئق املتفاعلة يف معىن القصيدة      
وسيلته اليت يكشف ا القصيدة وموقف الّشاعر :" ستيعاا ألّااملعاصر على أمهّية الّصورة األدبية ،وا

  2".من الواقع

وهي تكشف أيضا عن قدرة الّشاعر على تشكيل نسقيتها بأسلوب حيّقق املتعة             
  .فهي جوهر الّشعر الّدائم ،فالّصورة يف حّد ذاا ابتكار عايل اهلّمة .واإلثارة

و األسطورة ،والّرمز ،جاحنة إىل الّتلميح  الّصورة الفّنية األدبية هي رمز للّتعبري احلّسي عرب ااز،       
   والّصورة األدبية.واإلحياء لتعكس صورا ذهنية عند الّتلقي ،وتشّكل مشهدا ينتج معاين

ا وإن حدث فيه جتاوز يف عمومها ُحتيل إىل جتاوز املعىن األصلي ،لكّن املعىن األصلي يبقى حاضر 
،يتمازج فيه ملعىن مقصود لنجد أنفسنا أمام عناصر فكرية وجدانية حييل إليها املعىن الّضمين للّصورة

  .الظّاهر بالباطن ويتجاذبان ،ويتمايزان لكّنهما يأتلفان 

      

ل من الطّبيعة يريد الّشاعر أن جيع:"الّصورة  إدراك أسطوري لعالقة اإلنسان بالطّبيعة والوجود،حبيث  
  .3"ذاتا ،ومن الّذات طبيعة خارجية

                                                           
 7ص.م 1974القاهرة  -دار الثقافة للطباعة والنشر فنية يف الرتاث النقدي والبالغي،الصورة الجابر عصفور،  1

2 
 ��D!0.�0س ا��ر�?، ا�(�0
 7ص. 1983.  3ط.دار األندلس.الّصورة األدبية:مصطفى ناصف. 3
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،وحتدث فيها إثارة بني العواطف والّدالالت الفكرية  تتعاون كّل احلواّس وامللكات يف الّتصوير األديب 
  .اّردة،فالّصورة طريقة يف كشف حقائق املوجودات

  اء الّلساين املرّكب  يف نسقللقصيدة اّليت تعين البن"صورة كليةّ " وخمتلف الّصور اجلزئية تشّكل 

وهي أيضا 1بياين موح جمازي وحقيقي  حيّققه امتزاج الّشكل باملضمون ميّثل الّتجربة الّشعرية     
  .   مشهدا ،وصورة ذهنية مرّكبة

أن الصورة لن تغري من طبيعة املعىن يف ذاته إّا ال تغري إال من طريقة عرضه :"يعترب النّـّقاد كما       
  2"وكيفية تقدميه

تتعّدد تصانيف الّصورة األدبية ،ذلك أّا مل تقتصر على املفهوم القدمي الذي اختصر           
بية ،فهو يقوم على اإلحياء مصطلحه يف البالغة ،بل كّل خطاب أديب تتنوّع معطيات صوره األد

فهي حتيط إحاطة شاملة باملعىن حّىت يتجّلى يف املتلّقي ،وتدفع الّشّك عن والّتلميح ،
  ، ومن قال ذلك، ، وال السهل اللّني باليسري اهلّني  الوصول ملعىن الصورة ليس:"إنّ االستبصار،

   .3"ةاميدة النّ املتجدّ ، وروحها رتاملكنون املست فقد احتجبت عنه أسرار اللغة ومجاهلا

أسباب وهناك  وال تتحّقق أدبية األدب إّال بالّصورة اجلمالية الفّنية ،وهي من أساليب الفصاحة ،  
تنّصلذلك املصطلح  ضمور ت إىلأدّ ،ومعطيات 

ُ
 ق باألدب ومجالياتورة أمر متعلّ الصّ :"أنّ   ، ومنهاامل

ال يلغي القدمي، بل يتعايش معه،  –عمومًا ويف الفنون  –احلادث يف كليهما  طورغة، والتّ اللّ 
  4".جبانبه يسريو 

تتعّدد دالالت الّصورة ،ويعّدد بعده الّتأويل ،ليبقى الّنّص مفتوحا على قراءات ختضع لثقافة        
                                                           

1   ،?�FFFFF)و إFFFFFل أ��FFFFF�� الطبعـــــة االوىل  -بـــــريوت  -املؤسســـــة العربيـــــة للطباعـــــة والنشـــــر  - 1975حـــــىت  1948احلركـــــة الشـــــعرية يف فلســـــطني منـــــذ
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ورة للصّ :"أن من بواعث الُعسر اليت منعت حتديدها  أيضا كذلك و املتلّقي ،وقدرات استقباله للمقروء،
  1".حديد الواحد التّ  فة، وترابطات متشابكة وطبيعة مرنة تتأّىب دالالت خمتل

، وقد ألديبباإلبداع ايأيت وثيق الّصلة  هامفهوم يد الّصورة أيضا أو حصر معناها أنّ ومن صعوبة حتد
  اتيةوالذّ  ة تنتمي للفريدةاملساعي اليت حتاول تقنينه، أو حتديده دوماً؛ خلضوعه لطبيعة متغريّ  فشلت

  .املوهبة عنها بعّرب ليت ياقة اإلبداعية االطّ وحدود 

ويرى بعض الّدارسني أّن طبيعة الّلغة العربية تتأّىب إقحام تفاسري خترج عن بيئتها ،الختالف        
نقل عن املناهج الغربية نظرا  كثري من الباحثني" :حمموالت األنساق الثّقافية ،ومتّيز الّسليقة العربية

صوص العربية، تلك النظرة قسرًا على النّ  فضفاضة غري منطقية، وحاول تطبيق ورة يف عباراتللصّ 
وليس املقصود من ذلك تثبيط اهلمم، بل استنهاضها .لهحيتم وليستنطق النص ما مل يقله، وما ال

  ب املراوغ الذيخبايا هذا املصطلح احملبّ  لتغوص وراء استكناه

2." الناس شيء لكلّ  يعين كلّ " –كما يقول فريدمان   –أصبح 
  

وتتعّدى الّصورة مهّمة الّتثقيف إىل الغرابة والغموض اّلذي خيرج املتلّقي عن املألوف وحيدث            
  فيه الّدهشة واملفاجأة،فالّصورة ذا الّشكل جتّدد الطّاقة الّنّصية ،وهذا ما استند إليه كثري من الّدارسني

  الّصورة األدبية وكأّن من خصائص.ورة قايف يف الصّ الُبعد الثّ  يف تأكيد

  .املتعّددة وظيفة تثقيفية تعليمية،ومواقف فلسفية ذات تصاعد تطّوري 

                                                           
 م، ص1994الطبعةاألوىل صاحل، الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث، املركز الثقايف العريب، بريوت  بشرى موسى 1

م، ص 1984 عبــد القــادر الربــاعي، الصــورة الفنيــة يف النقــد الشــعري، دراســة يف النظريــة والتطبيــق،دار العلــوم للطباعــة والنشــر، الريــاض، الطبعــة األوىل 2
105. 
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يُدجمان يف معا ، باطين يف الّنفس خارجي ،وكون املتكلم الّذايتموضوعه كون مرجعي وللّصورة      
ا كانت الّصورة األدبية الفنّـّية .مشهد واحد  ،وهذا الكون الّداخلي مشحون بالّتوتّر واالنفعال 

ّ
ومل

  1."الّتعبري عن املوقف الكّلي املتكامل:"تتجاوز إىل املوقف  ،وجتلي جتربة فهي

ثّقافية اليت استقاها املبدع ،هذه املكّونات الوال ختلو الّصورة من حمموالت ثقافية  تغّذى ا مؤلّفها     
من حميطه،ومعلوماته،ووارداته اخلارجية حينما متتزج بالقبلي من املعارف واألحاسيس متنح نكهتها 

وقد وجدنا يف الصورة من :"اخلاّصة حباملها ،وتكشف الّصورة املعّرب ا عن احلالة ،والفكرة ،واملوقف
إّن هم                  2."ميهد لقبول املستجّد منهاقبل بعدا تثقيفيا يعيد صياغة االعتقادات ،أو 

املبدع هو إبالغ القصد وليس اللغة ،فهناك أشياء تعجز اللغة عن رسم مشاهدها كاملسكوت عنه 
والّرمز،هذه العناصر  ة،املشار إليه يف الّسياق ،والّصمت ،والفراغ،والبياض ،والّصوت واإلشارة،والّصور 

لّصورة ـ يف إطار مشهدها  ا،فصوير الفّين داخل الّسّياق،فهي ترمجان ما وراء اللغة ال يوصلها إّال التّ 
 .،تربز فيه رؤية املبدع اخلاّصةجديد  تعيد تشكيل حميط 

لغتها . يرتّمن عامل الّصورة  بني احلركة والثّبات،متتزج وتتفاوت يف تشكيلها وترصيعها األلوان        
ّورها الواقع ،واملألوف املتداول  إىل املطلق للتمسك به عرب جتربته الفّنية فوق املنطق، خيرتق فيها ُمص

  .ألّن مطية أدبية نّصه تقاس بكثافة اخليال ،وشّدة إنارته،ومدى تنويره للمعىن

ا كان األدب عاّمة ،والّشعر خاّصة،يرتكز يف صياغة املشاعر على فن الّتصوير الّلغوي ،بالكلمة    
ّ
ومل

 ّصورة جزئية كانت أم مرّكبة،والّرمز،ومشهدية األسطورة والقّصة السردية عموما،فإنّه ال،واإليقاع،وال

: من صور ذهنية متكاثفة متناسقة أو خفيفة الّظالل حسب احلاجة واألسلوب ،وطبيعة املوضوع خيلو
بذلك ممارسة الشعر صياغة مجالية لإليقاع الفين اخلفي الذي حيكم جتربتنا اإلنسانية الشاملة ، وهو "

   .3."للرؤية يف أعماقها ، ابتغاء استحضار الغائب من خالل اللغة 
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لكن الّنثر خيتلف بطبعه املرسل،وغايته يف كشف املعاين داخل اخلطاب إىل ما يدعو إىل استخدام     
يؤدي وظيفة :"، فـالّنثر ترد إال بالقدر اّلذي يوضح املعاين ،ويقّرا الفكر ،وإمعان الّنظر،فالّصور ال

فهو يعتمد على اخليال أو الرؤية اليت حتيد بداللة :" ، إال أن الشعر خبالف ذلك  1."إبالغية مباشرة
  .2"اللغة احلقيقية عما وضعت هلا أصال لتشحنها مبعان جديدة وإحياءات غري مألوفة
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 :صورة المشهدية 

على الرغم من رج –فلم جند فيها .. جربنا رؤيته للعامل.. جربنا فلسفته.. لقد جربنا فكر الغري"     
.. ذلك السحر الذي يعيد إلينا إنسانيتنا.. ذلك اخلالص الذي كنا نطمح إليه -املادة اليت تعرضها

إىل .. ىل االنتماءإ.. ويةإىل اهلُ .. وملا عدنا إىل األهل.. كانت اخليبة تقف وراء كل أكمة نرتقيها
  1".وجدنا الدفء الذي يتيح لنا الغفوة يف اطمئنان وهدوء.. حاضرنا اخلاص

فلم .هذا رأي أحد خمتصي النقد املعاصر العرب بعد أن رشف من كّل الّنظريات الغربية احلديثة    
ارسون  ـ يف الغرب هذا ما تناوله  الدّ . جيد ما يشعره بالّرضا ،فعرّج على املنتوج العريب يبتغي ضالّته

هلذا،سنفّصل ـ الحقا ـ احلديث عن اإلدراك احلّسي . والّشرق ـ يف إطار عالقة الّذات باملوضوع
خاّصة باملتلّقي،ويرتقي إىل إدراك عقلي ـ يتفاوت فيه الّناس ـ "صورة ذهنية"،والكيفية اليت يرسم ا 

  .ممّيزة بة تشّكل ثقافة خاّصةويشّكل حصيلة خربة مكتس.يستخلص املفاهيم ،ويؤّسس املعاين

ا فّصل أوصاف اآلخرة ،خلق عناصرها يف األرض جبماهلا ،وألواا،وأذواقها       
ّ
ّمث إّن اهللا تعاىل مل

وكان سيد قطب قد اكتشف أّن القرآن رسم اآلخرة يف مشاهد عرب .،وخلق يف الّنفس رغبة الّتوق هلا
لوب القرآن، فهو يعّرب بالّصورة احملّسة املتخّيلة عن املعىن املفضلة يف أس التصوير هو األداة:"الّتصوير

والطّبيعة  الّذهين،واحلالة الّنفسية، وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور، وعن النموذج اإلنساين،
البشرية، مث يرتقي بالصورة اليت يرمسها، فيمنحها احلياة الّشاخصة، أو احلركة املتجّددة، فإذا املعىن 

   هيئة أو حركة، وإذا احلالة الّنفسيةالذهين

وهذه   2".وإذا الطّبيعة البشرية جمّسمة مرئيةذا الّنموذج اإلنساين شاخص حي، لوحة أو مشهد، وإ
إىل منابعها  ائقة الفطريةيعود بالذّ ،  املشاهد القرآنية انتقلت إىل ذهن املتلّقي يف طبق  فصيح أنيق مثري
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جبزئياته أمام العني وكأنّه مرئي شاخصا حاضرا الّلسان الّلغوي عله جيمنوذج مشهدي، يف ، صلية األ
  .وتفاصيله

يتجّسد املشهد الفّين يف القرآن الكرمي بكل أبعاده الفنّـّية والّداللية  حينما يتحّدث عن حقائق         
الكون واحلياة ،وما بعد املوت،يف حلقات مشهدية تقرب احلقائق العلمية والغيبية 

وذا يعترب املشهد القرآين أرفع .معتمدا الّتصوير حّىت جيعلها ماثلة يف الّذهن.لّتشخيص،والّتمثيلبا
ورأى بلغاؤهم :"منوذج يف الّتأثري ،وبيان وظيفته يف اللغة ،حىت ر العرب ،وومسوه بالّسحر واألساطري

  . 1"لّلغوية فيهمأنّه جنس من الكالم غري ما هم فيه،وأّن هذا الّرتكيب هو روح الفطرة ا

الّتصوير الفّين يف :"يف كتابيه" سيد قطب"هو "املشهدية "و كان أّول من طرق        
وحتّدث عن ظالهلا،وأثار قضيتها ،ولكنه عمل حيتاج الّتمحيص ".مشاهد القرآن يف القيامة"و"القرآن

ى احلديثة يف جمايل علم عمل حيتاج من الباحثني اليوم عودة، تدعمها الرؤ :"،والّتفصيل ،حبيث أنّه
حىت تغدو نظرية يف إمكاا إضاءة . اجلمال، وعلم النص، الستكماهلا، وتسطري منطقها اخلاص

   2."الكتابة األدبية، ومدها مبا جيدد ماءها ورونقها

 نظرية الّتصوير الفّين عند سيد "يف كتابه"صالح عبد الفّتاح اخلالدي " وكان      

  يف قدرا على  وتبدو أمهية هذه األداة اإلجرائية.ة املشهداإلحاطة بنظريقد حاول " قطب
استيعاب كلية الّنّص ،خاصة أّن الّنظريات الّنقدية احلديثة اعرتفت مبحدوديتها أمام الائية الّنّص 

  .تراوحت بني الّتفسري والّتأويل ،وذلك حينما تدعو إىل رسم املشهد ذهنيا ،حينما
 

إّن  .وقد تفّوق القرآن الكرمي على األسلوب البشري بكّل املقاييس ،وفرض االنبهار فاحملاكاة    
  التصوير املتنوّع يف القرآن الكرمي ، ليس تصويرا هّشا شكليا بل هو تصوير يشمل خمتلف 
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وير بالّنغمة فهو تصوير بالّلون ،وتصوير باحلركة وتصوير بالتخييل ، كما أنه تص:"العناصر الّنفسية 

تقوم مقام الّلون يف الّتمثيل ،وكثريا ما يشرتك الوصف واحلوار ،وجرس الكلمات ،ونغم العبارات 
1."،وموسيقى السّياق يف إبراز صورة من الّصور

 

 واحملسوسات عرب خمتلف احلواسّ .وقد ُجبل العقل البشري على اإلدراك بالّصورة والّتصّور             
وإدراك .فالّصورة إذن والّتصّور هي شرط يف وعي الّشيء وفهمه.هي واسطة اّردات يف اإلدراك اليت

املدركات يتّم عرب رسم مشاهد ذهنية هلا،واملشاهد اجلزئية تشّكلها صور بالغية جزئية متقطّعة داخل 
الّتحجيم واحلصر الّرسالة ،وعبارات جمّردة تساهم يف نسيج املشهد عرب الّتصّور للمقروء من خالل 

واملشهد الكّلي هو ما يصطلح عليه .،وهنا يظهر االختالف بني مصطلحي مشهد وصورة بيانية
  ".املشهدية:"سيد بـأيضا مصطلح غريب عّوضه "الّذهنية  الّصورة"،و"الّصورة الكّلية"ب

الة يف تشكيل ومن هنا تصري دعوتنا  ملّحة للمتلّقي إىل العمل على رسم املشاهد ذهنيا للّرس      
معاين الّرسالة حني تلّقي أي خطاب،وتعليم املتعّلم سبل رسم الّصور الّذهنية أو املشاهد يف باطنه 

  .عملية تعليمية راقية متكّنه من الفهم واالستيعاب

  ،وقد انطلق يف تفصيله "شعرية املشهد :"النّاقد حبيب مونسي يف كتابه" املشهدية"مثّ فّصل     

منذ ما يعايشه املبدع من حاالت مثرية  ،والكيفية اليت استقى منها منتوجه الفّين إىل  لظاهرة املشهد
 .وصوهلا رافلة يف حّلتها اجلميلة إىل املتلّقي ليأخذ منها ما يناسبه 

فهو يرى أّن  أكرب هّم عند املبدع أن يفرز عصارة فكره إىل اخلارج يف ثوب أنيق،ليحضنه         
رسم مشهديته الّذهنية وخيضعه لسطلته ،يصرّفه وفق متطّلباته  النّامجة عن أثر ثقافة ي ان القارئ،مثّ بعد

حّىت تستوي لديه االنطباعات اخلاّصة اليت تفرز ..خاّصة به ،فريفض ويقبل،حيّب وميقت،يزيد وينقص 

                                                           
   33ص1988–اجلزائر  -املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية  –نظرية التصوير الفين عند سيد قطب : صالح عبد الفتاح اخلالدي  1

 



 

45 

ويا مرئيا بدورها سلوكا هو مثرة املغالبة الفكرية للخطاب املرسل ،سواء أكان ملفوظا مكتوبا ،أو شف
  .ومسموعا ،أو صورة ثاتبة

وحّىت حيظى نّص اخلطاب باالهتمام ،على الباّث أن يعمد إىل اجلودة الفكرية ،واإلتقان اجلمايل      
امتداد الّذات يف :" من هنا عّرف الّتعبري بأنّه.الذي جيعل الّرسالة املبثوثة حمّل اهتمام من املتلّقي

1".اسيسها وعواطفها وأفكارهاالّصنيع الفّين ،حّىت يّتسع ألح
 

إّن  الّذات وهي تتكّيف وفق متطّلبات الّضرورة ،تتعّرض حلوادث واقعة ، ،تّتخذ منها موقفا        
املوقف لتستخلص منه   وذات  املبدع الفّنان ُمتِعُن يف .،وتعيش حالة،فتكتسب خربة ختتزل للحاجة

 مسار الّدفق احليايت اليومي،وما يتفّصد عنه ،من هو ما يكشف سائر املكّونات يف..فاملوقف:"معانيه 
ومن ُمث يكون املوقف هو املؤطُر األول للمشهد .أحاسيس ومعاين،قد يكون هلا عميق األثر يف الّنفس 

  .2"اّلذي حيتضن الّداللة

الوسيط "والفكرة تنقل عرب ".حكم قيمة"إّن املتكلم يّتخذ موقفا من املشهد ،لذا فتعبريه حيمل        
إىل مشهد خاص بالكاتب يتحّول عرب الّذات ليعزل املشهد عن حياة الواقع ،ويصبغ مبوقف " الفّين 

  .3"الفّين هو عصارة الّتحويل فإذا قلنا بأّن الفكرة هي عصارة املوقف ،فّإّن املشهد:"الباّث ،ليصري فّنا

  

 

  /.املوقف اخلاص:الّداخلي أي/إىل املوقف اجلمايل /املوقف العام/فالفكرة تؤخذ من املوقف اخلارجي 

إّن الّتوتّرات الّنفسّية تصاحب عملية حتويل األفكار يف الّشعور والالشعور ،بسبب لقاء الوافد اخلارجي ،وما       
وميتزج الّدخيل الوارد باملكنون الّداخلي مث تتّم عملّية الّتحويل .أحاسيسها  من األعماقيّصّعد من ذخرية ثقافية ب

إّن الفّن ينقل .وهنا تقع معاناة الّذات يف مكابدة مشاق الّتحويل بعد غربلة وتصفية ،ليأخذ العمل تفرده.إىل فكرة
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وللفكرة ـ عرب احلدس ـ وقع يف .ودالالتٍ  نٍ الّدفق احليايت إىل مشاهد مستقّلة ،خمتزال ما متّكن منه من معا
  ".مشهدا فنّـّيا"تتبعها املعاين اّليت تشكل الفكرة ،فتنتج   الباطن حيدث االرجتاج واالنفعال ،

  .املبعثر ،تستجمعها الّنفس يف مشهد فّين،تتجّدد حياته ونشاطه "املوقف " إّن عناصر     

ومن الفكرة املقروءة .وتبقى فكرته املوقف هي اخلالدة يف حياة الّناس عرب الّزمنبتجّدد القراءات ،
املشحونة بطاقاا املاّديّة واملعنويّة ميكن إعادة صياغة أحداثها من بدايتها إىل ايتها ،مرتّبة لتشكل 

  .صورة كّلّية ندس املوقف

مشهد من توّفر عناصره الّضروريّة عرب الّسردية من هنا صارت الكتابة مجالية مشهدية ،والبد لل        
والعناصر املهيمنة على املشهد تعطيه بعده الواقعي، أو اخليايل ،أو .ألجل إعادة ترتيبه وفق أولوياا 

وكأنّنا من خالل األلفاظ نعيد ما صاغه الكاتب من مشهد صورة ذهنية .الّرمزي،ليتحّدد مذهبه الفّين 
  .ملنتوجه،ما مل ختنه الّلغةحني وضع املخّطط العام 

ولكّنها كّلها ال ختلو .هناك مشهد مركزي يفرض هيمنته،وتبقى بقّية املشاهد املكونة له ثانوية      
  واحلدس.والّتعبري هو أهم عنصر يشّكل املشهد ،ويساهم يف بناء عالقة العناصر.من ترتيب

  .دائما يتحّسس صدى الفكرة يف الّنّص املقروء

والعناصر حتما تتدرّج يف الّنسق املشهدي ،وذلك باختيار الّصور اجلزئية اّليت تشكله،لِتطغى      
والعناصر يف املشهد حتّددها مقاديرها ،ومساحتها .عناصر احلّسية املادية  وما حيّفها من قّيم معنوية

واحلشو .العام املهيمن املخّصصة هلا،حسب رتبتها يف الّنسق املشهدي،وأمهّيتها يف إبراز املشهد
  .املسهب كثريا ما يبّدد الطّاقة اإلبداعية

إّن عملّية الّتعبري تقوم يف أغوار الّذات ،وال يتجّلى منها إّال ما طفح على الّسطح عرب الّلغة        
املستخدمة،لذلك ال يستطيع املتلّقي حتّسس كامل املعىن إّال إذا تفاعل وتأثّر،وتصّور تفاصيل عموم 

احلركة اّليت تقوم ا عني املصورة الوصف اسرتسال وراء العناصر املوصوفة،فهو أشبه ب:"احلادثة املوصوفة
1".أثناء متابعة عناصر الّصورة
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لذا فالّتأليف العبقري هو اّلذي يقيم تكامال بني املشهد والّتعبري ،إْذ كثريا ما يرد املشهد مبتورا       
تشف نفسه كما يكتشفه واملبدع يك.وتطويع الّلغة وحده اّلذي ميكن امللكة من استجالئه.وناقصا 

واملشهد يرتاوح بني االنتقاص والّتمّحل أيضا اّلذي يفضي إىل جتاوز .  الناقد حني متّعن منتوج غريه
القراءة الّناقدة اّليت تفطّنت إىل هذا الّتخّون يف جتاوز املشهد لتعبريه ،أو جتاوز الّتعبري :"الّتعبري للمشهد 

ويف الثّاين يكون الّتمّحل ،والّلجوء إىل ضجيج الّلغة ،والّتهويل ففي األّول يكون االنتقاص ،.ملشهده 
   .85"واملبالغة

واملشهد يتوافق مع الّتعبري من .واملبدع يراعي هذه امليزة ،فيلجأ إىل املالءمة بني الّتعبري واملشهد            
جماز وتشبيه وكناية خالل وعي املبدع اّلذي حيسن ترصيف الّلغة يف الّصور البيانية من استعارة و 

  وال جيوز تعارض املعاين يف ذهن القارئ ،وذلك .،وتصوير عام عرب الّسرد الوصفي

  . 86"االقتدار األديب"ما يصطلح عليه بـ 

إىل االقتصاد يف الّتعبري  اّلذي يدفع املتلّقي إىل املشاركة يف استثمار "سيد قطب "لقد تفّطن        
الفراغ يف الّصياغة األدبية،وكذلك إىل الثّرثرة  اليت تفسد االكتناز الّداليل إذ يقوم العامل البالغي 

  الّدفق  لدة توسع الّتعبريإىل تفاصيخارج الوظيفة الّتجميلية بوظيفة جدي

  ".اإلجياز باحلذف"فالقرآن يعتمد أسلوب .احليايت 

إّن تفكيك الّصورة البالغية يساعد على .،وليست جلمالية أو حتلية فقط87البالغة هي روح الّتعبريو
ويتأّلف املشهد من صورة واحدة فيكون مشهدا واحدا . إعادة تركيب املشهد تركيبا صحيحا

   ،قد تتعّدد مشاهد الّنّص يف شبكة داللية واحدةو .بسيطا،ومن أكثر فيصري مرّكبا

والّصورة األدبية مهيمنة يف املشهد األديب ألا وسيلة هاّمة يف .تدور فلكيا حول املشهد املركزي
  .الّتواصل  ملا متتلك من قدرة تأثري وإفصاح عن الوظيفة

اللغة كما عالقات الّتواصل ،لال  كّل الّتعابري تبني مقصديّتها يف املشهد ،فالّصورة جتّدد بناء     
فهي تتجاوز املعىن إىل حتديد املوقف من العامل اخلارجي والّداخلي ،وتكشف .ائيتها االستعمالية 
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فإذا كّنا إزّاء الّصورة ،فلسنا أمام تشكيل مجايل وحسب،بل نعاين موقفا تتوّحد فيه طبيعية :"العواطف
  88"إىل كيان ثقايف مغاير حيبل بكثري من املعرفة والفكر العناصر مبا حيوهلا من ماّدا الغلف

  إّن هم املبدع هو إبالغ القصد وليس اللغة ،فهناك أشياء تعجز اللغة عن رسم مشاهدها      

   ،كاملسكوت عنه املشار إليه يف الّسياق ،والّصمت ،والفراغ،والبياض ،والّصوت واإلشارة

  يوصلها إالّ الّتصوير الفّين داخل الّسّياق،فهي ترمجان ما وراءوالّصورة ،والّرمز،هذه العناصر ال 

  . 89"وكأّن الّصورة ـ يف إطار املشهد الفّين ـ إعادة لتشكيل احمليط من جديد وفق رؤية خاّصة:"اللغة

املشهدية غطاء عام ،ووسيلة توضيح،وأداة فهم،ضرورية وأساسية يف امتالك الوافد من األفكار      
  .واستيعابه

واملربّر .إّن رسم املشهد يف الّذهن صفة ثابتة يف اإلنسان مصاحبة له،فهي طبيعة بشرية         
العلمي أّن اإلنسان ال يستطيع استيعاب وحتليل الوافد اخلارجي اجلديد من األفكار إّال إذا رمسه 

ساعتها فقط .تلّقيمشهدا يف ذهنه عرب خمّيلته،لتنعكس يف الّنهاية مشهدية الوافد كاملة يف ذهن امل
  .هنا تكمن أمهّية املشهدية يف رسم صور املضامني ،واستجالء معانيها.ميكنه استيعاب املقصدية

إّن مجالية الّنّص األديب تكمن يف قدرته على الّتأثري مبا حيمل من شحنة انفعالية ،وإثارة       
عن طريق ما علق باخلطاب من قيم  نقل شحنة انفعالية تؤثّر يف املتلّقي ،وتثريه وجدانيا:"للوجدان

تعبريية جديدة ،فهذه القيم ليست جمّرد حلية أو ثوب خارجي يكسو اخلطاب أو يزينه ،وال هي وليدة 
وسداه حمملة إياه طاقة ذاتية مؤثّرة ومثرية  إّمنا تالبس اخلطاب وتندّس يف حلمته.لعفوية  واالعتباط

  90."للحّس والّشعور باجلمال 

البحث السيميائي يكشف عن نشاط العالمة يف تشكيل املشهد  مبا ميارسه من أغوار و         
  مهّمة الّتحليل :"وتعمل األسلوبية يف حتليل الّصورة  على كشف بعدها اللغوي والّرتكييب.رمزية
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  .91".األسلويب قياس قابلية األداة اللغوية على استيعاب الطّاقة الّتعبريية للعنصر املصور

أن جزئياا ترِد متكاملة :للّصورة الفنّية مقاييس مجالية تؤهلها لتوضيح الفكرة يف الّذهن ،ومنها      
،وهي تم بزاوية التأثري عند حتديد املسافة ،وترتابط مع غريها من الّصور واألجزاء ،ّمث وضعها يف 

ة يف عموم املشهد ،وكذلك الّتناسق كما تّتسم الّصورة باإلحيائية الّساري.اإلطار اّلذي جيمع شتاا
اّلذي يساهم يف إضفاء البعد الكّلي ،واّلذي جيعل من الّصنيع الفّين وحدة ،والظالل وهي ما ينعكس 
على الّصورة من معاين تقريبية ،وتداخلها يف مداليل األلفاظ مالءمة وخمالفة ،ّمث البد من جتسيم ينقل 

نقدم للفعل القرائي إمكانية  -من خالل نظرية التصوير–هد وحني نقدم املش :"اّرد إىل احلّسي
فالرسم، والتصوير، واإلخراج . أخرى، تتالقى فيها معارف شىت، تصب بأدواا يف صلب املشهد

كلها نشاطات متّد التكوين املشهدي .. املسرحي، والرتكيب السينيماتوغرايف، والتشكيل املوسيقي
كن استثمارها يف فهم املشهد، وقراءة التجاور احلاصل بني بقسط من معارفها اخلاصة اليت مي

  .92".صوره

لكنّنا نرى أن املعىن اّرد يفهم بامتزاجه بالّصورة احملسوسة ،وكّل نّص خطاب هو مزيج ينتج       
إن التجريد يقيم العنصر كيانا مستغلقا، مكتفيا بذاته، ليس :"عنه تصّور ذهين ،فُيعطي صورة ذهنية 

وليس بينه وبني القيمة اليت حتققه إال صلة . بينه وبني الثقافة اليت خيالط، إال صلة اللغة اليت تعينه
ومن مث تكون املقاربة اليت تروم مالمسة . املقدار الذي حيققه وجوده للمشهد ويف املشهد وحده

  93."مقاربة أوغل يف التأويل الذي ينفتح على عوامل الغياب العنصر التجريدي،

لقد اهتم الّدارسون حديثا بعملية الّتلّقي ،وكيفيات إدراكها ،فاصطلح عليها العرب        
،وهو مصطلح مهّم ينّبه إليه املتلّقي يف فهم اخلطاب الذي ال "الّصورة الّذهنية"والغرب بـ"املشهدية"بـ

للخطاب املرسل سواء أكان لغة أو صورة ثابتة أو "أو الّصورة الّذهنية"مشهد"يكون خارج رسم 
  .متحرّكة
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كلم جنوب 30الواقعة حوايل "املدائن"بـ"إيوان كسرى"قال البحرتي يف صورة وجدها على جدار    
  94بغداد

  سِ رْ وفُـــ  بـني رومٍ  تَ تعْ ارْ  ةَ ـطا                كيّ أنْــ  صورةَ  تَ أيْ ا رَ ا مَ ذَ إِ فَ 

  رْفسِ ت الد حتْ  فوفَ جي الص يـُزْ  روانَ              ، وأنوشــ ِ لُ واثِـــ نايا مَ وامل 

  َوْرسِ   يف صبيـــغةِ  الُ تَ ـــــــفَر خيْ لى أصْ ــــــــــــــــــــــــ،عمن الّلباسِ  رارٍ ضِ يف   اخْ  

  ـْرسِ جَ  ماضِ غْ هم وإِ منْ  فوتٍ يف خُ              هِ  يــــديْـ بْني  جالِ الر  راكُ عِ وَ 

  سِ ــرْ تُـــ بِ  نانِ بيـن الس  وُمليحٍ           ْمـــحٍ رُ  لِ يْهوي بعامِ  ُمشيحٍ  نْ مِ 

  ُخـــــْرسِ  م إشارةُ هُ بينَــ  هلمْ  أحـــيا         ءَ  د م جِ أنـّهُ  العْنيُ  فُ صِ تَ 

  ــْمسِ بلَ  م يــــدايَ تيايب حــــّىت                تتقرّاهُ تلي فيهم ارْ يغْ 

،جيدر بنا وصف الّصورة ،وشرحها ،ّمث حماولة الكشف عن أبعادها "الّنقد األديب الثّقايف"يف إطار    
  .الثّقافية،وما ترّسخه يف ذات املتلّقي من سلوكات

نقل سرديات كثرية شعرا،وأحسن توصيف حبكتها الفنية برباعة "ديوان العرب"فالّشعر بوصفه         
وهذه احلالة هي .ا ما نعثر على ترمجة صورة مرسومة إىل لغة شعرية شاعريةنادر  مغرية ومثرية،لكّنه 

ومهما رّكب الّرّسام من جزئيات .منوذج لعبقرية شعرية عربية ،وداللة قاطعة أنّه لكّل اسم مسّمى لغوي
صورة خيالية مبتكرة فإّن هلذه اجلزئيات مسّميات لغوية،وداللة على أّن الّصورة مثل املعىن انوجدت 

  .أّوال مثّ تواضع هلا اتمع على مسّمى

نقف هنا أمام منوذج آخر للّصورة املرئية املشاهدة عرب انعكاسات ظالل الكلمة الواصفة على     
  صورة رت واصفها ،فأعاد تشكيلها ال .املخّيلة عرب اإلدراك ،وما تشّعه من إثارة وانفعال
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إّن نقل الّصورة الفّنية املرئية إىل املخّيلة عرب امللفوظ .   الّلغوية  باحلروف باخلطوط واأللوان ولكن
الّلغوي داللة على حتمية وجود الّلغة يف احلياة البشرية ،وضرورا إىل درجة عدم االستغناء عنها أو 

  .استبداهلا أو تغييبها مهما أغرقت أدوات الّتواصل السيميائي يف الوجود املرئي عرب الّصورة مستقبال

نسقية  املشاهد اجلزئية للّصورة يتشّكل املشهد الكّلي، فأّول ما يلفت الّنظر هو الّصورة  من       
،يف بدلة خضراء ،ميتطي جوادا أصفر ،تراه بإشارة يديه يدفع اجلنود حتت العلم "انوشروان"الكبرية ل

م احرتاما ،وتالحظ الّرجال متعاركني بني يديه يف أصوات خافتة ،حانيني رؤوسه"الّدرفس"الكبري 
  .لقائدهم،ومنهم من يرمي الّرماح ،ومنهم من يستعد ملالقاة رمح بدرعه الواقي

وتشرع الّصورة  املرئية املاثلة أمام العني يف الّتسّلل واالنسياب إىل اخليال لتنقل من مجودها إىل       
من خالل ما يضفيه ،وما يتخّلله من تصّور لتلك املعركة .احلركة ،ويرسم املشهد كامال يف اإلدراك

  .الوصف احلقيقي للّصورة من ظالل ودالالت

ولئن كانت الّصورة املرسومة مثبّتة على جدار اإليوان،فإّن الّلغة تنقلها عرب وصف جزئياا          
إىل مشاهد حّية متحرّكة خترتق الّزمن ،وتعود بالّذاكرة إىل تصّور الّصراع احملتدم بني املتنازلني وهم 

حبمم املوت على بعضهم،ّمث يغتلي اخليال ويغرق يف تقّمص نفسية احملارب لتعكس سلوكات يلقون 
اجلّد والعزمية واجلرأة واإلقدام املفروضة من القائد من ناحية ،ومن هلع املوت يف حاالت الغفلة 

اع األسلحة إنّه موقف املوت أو احلياة يف املعركة ،خاّصة حينما ترتامى على اخلصم كّل أنو .والّتخاذل 
  .املتاحة،وبكثافة وقّوة

ولئن كان الّنقد األديب قد انبهر يف اجلماليات الفّنية اليت استخدمها الّشاعر يف إثارة األحاسيس     
عند نقل مشهدية الّصورة،وحتويلها من على اجلدار إىل احلركة يف اخليال ،واستنطاق الّذاكرة عرب 

  .الّتصّور

من إيقاع موسيقي رّسخته داخليا ألوان " السينية"توّفر يف القصيدة  ولئن كان قد أعجب مبا     
رويا ،والقافية ،والبحر "الّسني" حرف باختيار الّزخرفة الّلفظية ،وتآلف احلروف واأللفاظ ،وخارجيا

  .املناسب ،وشهادا على تنافذ اللغة الفارسية مع العربية
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ولئن كان قد وقف عند األنساق الّلغوية الفصيحة البارعة يف ترتيب وصف الّصورة كما ُرمست    
  .،والكيفية اليت جتّلت ا الّصورة يف اخليال وما يلحقه من متعة قراءة وتصّور

لّصورة فإّن الّنقد الثّقايف ال يغفل دراسة األنساق الثّقافية املضمرة املمّررة حتت غطاء مجاليات ا      
 .،وختليد معركة الّنصر احلامسة  بني دولتني عظيمتني آنذاك

هي .إّن الّصورة املرسومة على جدار اإليوان ال واقعية ،ال جتّسد املعركة كما دارت على حقيقتها       
وكان رمسها ذا الّشكل مقصودا سلفا ،ومدروسا موّجها  .جمّرد صورة فّنية ختّلد الذّكرى لالعتبار فقط

  . ،مستوحى من املاضي املاجد لتوّظف توظيفا سياسيا خيدم املستقبل

عرك الّرجال :"ملاذا يظهر القائد كبريا جبانب الّدرفس الكبري،والقرينة العقلية أن:فهو يطرح سؤاال      
ال تدّل فقط على كناية عن قيادته هلم ،وامتثاهلم ألوامره بل لو رسم حبجم اجلنود كما هو "بني يديه

بل اجلنود الذين هم يف خضّم املعركة جمّرد صغار بني .احلقيقة ملا كان لوجوده هيبة يف نظر املشاهد يف
يديه كاألقزام،ويظهر يف مالحمهم اخلوف ،ويبدو اخلفوت حّىت يف كالمهم ،وهم حذرون من زجره هلم 

  .ماح ناحية عدّوهم،ومن اإلصابة القاتلة،يواجهون الّرماح بدروعهم ،ويلّوحون برمي الّسهام والرّ 

إّن هذه الّصورة تنقل اهليئة البشرية من الواقعية إىل اازية لتعكس دالالت الّتمّيز بكشف اهلّوة      
  .البعيدة بني القائد واملقود

،وتغيب .وحتصر كّل غايات املعركة يف الّدفاع عن القائد الطّاغية بكرب حجم صورته وعلم بلده       
االجتماعية للّنصر ،وكأّن املعركة قامت لتزيد القائد متجيدا وقّوة،واجليش بكامله  حتتها كّل األهداف

  .مسّخر خلدمته وحده ،وتأيت خمتلف األهداف بعده

لتكشف الّصورة عن فكرة عاّمة مضموا أّن الطّغيان صفة قدمية ترّسخت منذ احلضارات      
  .وهيبة القائد من هيبة الّدولة.القدمية

تتقّمص الصورة املرسومة على جدار القصر امللكي ،توجيها سياسيا ذكيا ،نّفذه اخليال لريّسخ يف     
،وتشعر املشاهد البسيط بضعفه أمام قّوة "أنو شروان"باطنه صورة ذهنية تتضّمن هيبة قائد اجلند

عة كبرية من جند فالقائد كبري وبني يديه جممو .احلكم و احلاكمية فال يفّكر يف تغيري احلاكم أبدا
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اجليش ،ممّا يعكس يف املخّيلة أّن جسم القائد حينما يواصل تركيبه سيوازي يف مساحته كّل اجلند يف 
  .ساحة املعركة أو رّمبا أكرب

  .وهي داللة طبقية
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  :الفصل الثاني

  ..الّصورة فلسفيا
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  :الصورة والتمثيل

هل الّتمّثل الذي يعين استحضار صورة الّشيء يف الّذهن، ينبعث من الّذات أم أنّه ال خيرج عن       
  نطاق املوجود اخلارجي؟

لقد متّيز اإلنسان عن املوجودات بالعقل،لذا لقي اهتماما كبريا من الّشرع والعلم ،وفّصل علماء 
القرآن الكرمي عّظمه ،ودعا إىل توظيفه،وحتكيمه يف كّل عمل ـ فكري ف.الّنفس والفالسفة فيه تفصيال

ومن خصائص العقل ملكة اإلدراك :"أو بدين ـ وحّث على الّرجوع إليه ،وعاب على مهمله ومعطّله
يتأّمل فيما يدركه ويقلّبه على وجوهه ويستخرج منه بواطنه وأسرار هو ..اّليت يناط ا الفهم والّتصّور 

وتّتصل ا ملكة / اُحلكم/ا نتائجه وأحكامه،وهذه اخلصائص يف مجلتها جتمعها ملكةيبين عليه
احلكمة،وتّتصل كذلك بالعقل الوازع إذا انتهت حكمة احلكيم به إىل العلم مبا حيسن وما يقبح 

وهو مقابل لتمام الّتكوين يف العقل الرّاشد،ووظيفة /الّرشد/ومن أعلى خصائص العقل اإلنساين ..
  95."د فوق وظيفة العقل الوازع والعقل املدرك والعقل احلكيمالّرش

فحياة اإلنسان حيث إدراكه،حسيا عند احلضور اجلسدي والوعي الفكري،ومعنويا عند     
  .عرب الفضاءات املقصودة احلضور الذهين  حينما يسبح متأّمال

زمانه .ومكانني متباينيني ويف احلالتني يعيش حياتني آنيتني ،خمتلفتني،متكاملتني،يف زمانني    
ومكانه املتواجد فيهما جبسده ،وإطار زمكاين  انتبه إليه ،واندمج فيه شخصيا مبنظومته اإلدراكية ،عرب 

فهو ـ يف حال اليقظة ـ إّما أن ينتبه إىل ذاته يعيش بعقله .املشاهدة الّصرحية أو الّتفّكر الغائص
إىل غريه من املوجودات احملسوسة أو اّردة متفاعال وأحاسيسه يف كنفها ،أو يلتفت إىل الواجد أو 

فاإلنسان إّما داخل نفسه أو .معها ،ذائبا يف وجودها ،متماهيا يف استنطاق كنهها ،غافال عن ذاته
خارجها ،مندجما يف تداخالا ،وتشابك صالا ،ليكتشف من خالل اخلارج ذاته ،ويعرف وجوده  

  الكون ،ومن خالل املقارنة عرب العالقة الوثيقة بينه وبني 

حيدد وضعه اّلذي ميّكنه من الّتكيف مع  اليت بدوا لن جيد مكانته االجتماعية يف الوجود،و
إدراك هذه العالقات باآلخر من إنسان و أشياء ّيئ له أجواء امتالك رؤية للعامل .خمتلف احلاالت
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فإنّنا ننفخ فيه روح املنافسة،لندفعه إىل الّتوق إىل حّىت أنّنا حينما نريد أن نرّقي إنسانا .اّلذي ُوجد فيه
  .إثبات الوجود بالّتّمّيز

وإدراك الّذات واآلخر حتدده ،وتضبطه نسبة وعي اإلنسان بذاته ،وباحمليط وعيا يفّسر         
  .املستوى الثّقايف لإلنسان

  .ده إّما الّرغبة أو املصلحةونسبة االبتعاد عن حميط اإلنسان أو اقرتابه  منه ،أو االندماج فيه حتدّ 

رـ ويف كّل األحوال يدرك من خالل هذه العالقة الثّنائية املتبادلة بينه وبني املوجود اآلخ      
أن ال معىن لوجوده خارج اآلخر ،ويعي  الذي هو مبثابة املوضوع اخلارجي عن الّذات ـ"الغري"هذا

ويتّم ذلك عرب عملّية إعادة اسرتجاع املشهد من .كونبيقني استحالة وجوده منفردا ،جمّردا ائيا من ال
مرور الفكر بالصورة الطبيعية اليت سبق أن شاهدها وانفعل ا مث :"،لذا ُعّرف التصور بأنّه الّذاكرة 

  .96"يتصفحها..اختزا يف خميلته 

واإلنسان الّسوّي تّواق دائما إىل احلرّيّة ،وحتقيق الكرامة الّذاتية،لذا يتكّيف دائما مع           
  .األوضاع حماوال الّنأي بنفسه عن املثّبطات واملعيقات اّليت تفرض قيودها ،وتسلبه إرادته

مواطن الّرتفيه إلشباع  لكّن وعي الفّن بأهواء الّنفس البشرية اليت تدعو صاحبها دائما إىل حبث       
لّذاا ،والّنيل من مغرياا ،يستدرجه من حيث رغبته عرب اإلثارة والّتشويق ،فتشّد إدراكه ،وتستحضره 

وبَعد املتعة يأيت .بكامل وعيه لتزّج به يف بضاعتها املعروضة ،متمّتعا بني ضفافها ،غائصا يف أعماقها 
  لتشّكل انطباعا ميّثل األثر اّلذي يرتك من خالله الفّن بصماته 

تلك املكتسبات اجلديدة تشّكل خلفية ثقافية ،وعيها أو مل يعيها،تساهم .مكتسبا ممّا تغّذاه من الفّن 
   .يف توجيه سلوكه
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تصور عقلي ،و تصوير شكلــي ألنّه يربز : لذا فّرق الّدارسون بني ظاهرتني نفسيتني يف الفّنان        
إن التصور هو العالقة بني الصورة والتصوير ، و أداته الفكر فقط ، :" ينالصورة إىل اخلارج بشكل ف

  ".97وأما التصوير فأداته الفكر والّلسان والّلغة 

ا صارت الّصورة املرئية اليوم و   
ّ
  :أهم ماّدة بّث تسيطر على الوجدان فإنّه يشرع لنا السؤالمل

  يريده املعنيون مبجال الّصورة للمتلّقي؟ أّي سلوك   

  وكيف ينشدون ـ عرب الّصورة ـ مستقبال  تسعد فيه البشرية؟  

أفالطون ُخيضع كّل ما هو حمسوس إىل املعقول اّرد،قصد إدراك املاهية اّردة من          
تنتقل األمور املعقولة من ":فاملعرفة عنده تقوم على منهج ينثال فيه املعقول عن احملسوس،حبيث.ماّدا

  .98"معان إىل معان بواسطة معان ذاتّية

وعرب هذه العلوم املنبثقة .ذلك أّن اإلنسان يكتسب املنطلقات األوىل عرب املعرفة بالعلوم اجلزئّية
عرب الّصور،لذا يعترب مصطفى غالب أّن أفالطون  عن مبادئها احلقيقية يتّم تفسري احملسوسات

  99".احلكيم األوحد اّلذي عاجل قضّية املعرفة العقالنية لذاا:"هو

اهلرقليطيني اّلذين يرّدون املعرفة إىل اإلحساس ويعتربوا جزئية :"وقد وقف بني موقفني ،موقف
  100".ترب موضوعها املاهية اّردة الّضروريةسقراط اّلذي يضع املعرفة احلّقة يف العقل ،ويع...متغّرية مثله

  وقد شغلت املعرفة العامل القدمي قبل احلديث ،وتباينت اآلراء الفلسفية حوهلا،ملا هلا من 

  :أنواعها يف أربعة  عالقة وثيقة الّصلة بالوعي ،وما ينتجه من فّن ،فأفالطون حصر

  .أشباحها يف اليقظة وصورها يف املناماإلحساس ،ويعين إدراك عوارض األجسام ،أو :األول"

 .الّظّن والّتخمني،وهو احلكم على احملسوسات مبا هي كذلك:الثّاين

  .االستدالل ،وهو علم املاهّيات الرّيّاضية املتحّققة يف احملسوسات:الثّالث

  101."الّتعّقل ،وهو إدراك املاهّيات اّردة من كّل ماّدة:الرّابع
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والّدليل أّن .د منّبه لقّوة يف الّنفس،و هذه القّوة هي آلة الفهم واإلدراكلكّن اإلحساس هو جمرّ    
  .اإلحساس يشرتك فيه العاّمة واخلاّصة،ويبقى اختالفهم يف القّوة املدركة

والقّوة املدركة يف الّنفس هي اّليت حتكم على طبيعة اإلحساس ،وهذا احلكم هو مصدر متييز   
العلوم تضع أمام الفكر صورا كّلّية ،ونسبا وقوانني تتكّرر يف اجلزئيات ،لذا :"اإلنسان عن احليوان

ة لتنبيه املعاين يستخدم الفكر الّصور احملسوسة يف هذه الّدرجة من املعرفة لكن ال كموضوع بل كواسط
  102."اخلالصة الكّلّية  املقابلة هلا واّليت هي موضوعة ،ّمث يستغين عن كّل صّور حّسّية ،ويتأّمل املعاين

.  

والّظّن هو معرفة غري قائمة على عّلة ،فهو غري مربّر مبنطق،عكس العلم اّلذي يقوم على تعليل 
علم املاهية الّدائمة ،ّمث إّن العلم قائم على موضوع الّظّن الوجود املتغّري ،وموضوع ال:"األشياء 

     103.الربهان،والّظّن ختمني،والّظّن الّصادق نفحة إهلية أو إهلام ال اكتساب عقلي

أّما احملسوسات ،فقد اختلفوا كذلك يف تصنيفها ،وكيفيات تعاطيها ،وماهيتها فمنهم من           
اإلحساس إىل وعلى هذه الّصورة يندرج الفكر من ي،موجودة يف العقل قبل اإلدراك احلسّ :"يرى أّا

  . 104"الّظّن إىل العلم االستداليل إىل الّتعّقل احملض،مدفوعا بقّوة باطنة

ثل عند أفالطون يف احلّق واجلمال
ُ
  .وكمال امل

ُثل ُتكتشف يف الّنفس بالّتأّمل والّتفكري ،والّدليل أنّنا نستخرج من بواطننا معرفة مل نتعلّ 
ُ
مها هذه امل

من الواضح واحلالة هذه أن تكون تلك املعاين الّضرورية للحكم على احملسوسات موجودة :"من أحد
يف العقل قبل اإلدراك احلّسي،ألّا هي اّليت جتعل احلكم ممكنا،وألّا جمّردة عن املاّدة وعوارضها،كاملة 

،فال يبقى إّال أّا حصلت يف العقل  ثابتة،فال ميكن أن حتصل يف الّنفس عن األجسام اجلزئّية املتغّرية
عن موجودات جمّردة كاملة ثابتة مثلها،وأّن هذه املوجودات اّليت هي مبادئ املعرفة،هي أيضا مبادئ 

يؤّلف جمموعها العامل املعقول كما أّن "مثال"األجسام أحدها"ُمُثل"فاملوجودات اّردة ..األجسام
  105" جمموع األجسام يؤّلف العامل احملسوس
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ا رأت 
ّ
ويرى أفالطون أّن الّنفس عرفت مثال املوجودات قبل التحامها باجلسد ،يف عامل الغيب،ومل

ثل: "صورا يف الواقع احملسوس تذّكرت علمها الّسابق
ُ
لو مل  هي مبادئ املعرفة أيضا ،ألّن الّنفس"امل

ثل"تكن حاصلة عليها ملا عرفت ُتسّمي األشياء وحتكم عليها ،و
ُ
معايرينا الّدائمة ،حيصل لنا العلم " امل

  106."أّوال و بالّذات حبصول صّورها يف العقل

إّن العقل ! يا نفس:"يعتقد أفالطون أّن العقل ما هو إّال ما متثّله الّذهن وتصّوره،ويظهر يف قوله       
فقد ذاته فهو  من.وأّي نفس عدمت الّتصّور والّتمّثل فقدت ذاا"ليس هو شيئا غري الّتصّور والّتمّثل

  .مّيت

  107."إّن الّتصّور والّتمّثل هو العقل اّلذي هو احلياة الّدائمة ! يا نفس

الّلغويّة حينما يعّرب عن خلجات الّتمثيل أو الّتشبيه يستخدمه الفّنان خبطوط الّرسم أو باحلروف إّن    
يف تشكيل  وطبيعةوللمحاكاة أسلوب .نفسه،ويوّضح فكرته فيلجأ إىل حماكاة الّشيء يف حقيقته

  املعّرب عنه ،وللفّن أسلوبه يف الّتغلغل داخل الّنفس والّتأثري فيها ،وترك آثاره على 

فبنظر أرسطو أّن الفنون بأشكاهلا املختلفة تصّور وتشرتك يف خاّصية هي احملاكاة أو :"الفكر والّسلوك
  mimesis"108الّتمثيل

م ،والّشعر على احلكاية والعقدة يف املأساة،وبذلك  بنائه على الّتخطيط والّتصمييفويعتمد الّرسم 
،حيث يقول "فّن الّشعر"تتحّقق احملاكاة اليت هي تقليد للطّبيعي،هكذا فّسر أرسطو احملاكاة يف كتابه 

هناك ميل للّتمثيل والعرض حمفور يف جبّلة اإلنسان ،إضافة إىل ميل آخر للّتمّتع ذا :"يف فصله الرّابع
  109"الّتمثيل

ان رؤيتها أو االقرتاب سيطيق اإلن ظر كريهة أو قبيحة أو مرعبة كاحليوانات املفرتسة الاك منفهنا
إذا كنّا :"،ويواصل.منها أو الّتمّعن فيها يف الواقع ماثلة أمامه ،لكّنه عند متثيلها يتمّتع بالّنظر إليها

 .110"حنّب مشاهدة الّصور ،فذلك ألنّنا نتعّلم بالّنظر إليها
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واكتشاف أسراره عرب ،اإلنسان ُجبل على إدراك اجلديد  قوم على متثيل الواقع،ذلك أنّ واحملاكاة ت
والّصياغة ذلك أّن  ،والّرتكيب،املماثلة ،إالّ أّن هذه املماثلة ال تكون استنساخا بل تتمّيز عنه بالّتأليف 

أوهم اجلمهور أّن أبرع قاء جزئياا وتفاصيلها،لكّن هذا الّتصّور تمجالياا تكمن يف صفائها ،وان
ا كانتالفنون ما استطاع نقل الواقع،و 

ّ
 فقدواهر الطّبيعة إىل جواهرها ظاملماثلة أو احملاكاة تتجاوز  مل

،وهذا حصر الفّن يف essences  Imitation of" حماكاة املاهيات"الالحقون إىل فكرة اجتاوزه
  .والّتصّور واملخيال دورا بالغاالكائن،وحرمه من صياغة املمكن الذي يلعب فيه الّتنّبؤ 

  فالّشاعر لن يفلح يف111".ضرب من الّنسج وجنس من الّتصوير:"والّشعر عند اجلاحظ هو  

الّتأثري مبجّرد لغة مباشرة،وإحداث املتعة ،واستقطاب الّذائقة ،وبعث االنفعال من مرقده،ودفع املتلّقي 
د إىل احلّسي رّ تنقل الّداللة من املعنوي اثّلها متَ  إىل متابعته بانتباه وشوق ما مل يرصد أدوات تصويرية

  .ليتمّثل ذلك املتلّقي يف بواطنه املتصّور

تعّد :" ،فهذه الّصورةألّن اجلانب احلّسي للّشعر له قدرة على إثارة صورة بصريّة يف ذهن املتلّقي
ويعتقد أّن اجلاحظ قصد بالّتصوير .112"املقّدمة األوىل للعالقة بني الّتصوير والّتقدمي احلّسي للمعىن

  .وليس الّتصّور الّتمثيل للّشيء ،

ر اجلرجاين رائد نظرية الّنظم حيتّج بعبارة اجلاحظ يف حديثه عن الّصورة حيث يرى هوعبد القا
يل ومجاهلا وتأثريها إىل قدرا على متثيل املعنوي وتقدميه تقدميا حّسيا وتشخيصه ثاالستعارة والّتم:"أنّ 

  .113"احلركة فيه حّىت ليكاد تراه العني ،ويرّد روعة الّشعر إىل براعة الّتصوير وبثّ 

فإتقان اخليال الّشعري ،ونقل املعنوي إىل حمسوس عرب الّصورة يؤثّر يف الّنفس الّتأثري ذاته عند 
  .نظرا إىل صورة شّكلها رّسام

ى املصّور فكّل منهما إّن الّشاعر جيري جمر :"وابن سينا عند شرحه لفلسفة أرسطو يقول
إّما بأمور موجودة يف احلقيقة ،وإّما بأمور :أمور ةحماك،واملصّور ينبغي أن حياكي الّشيء الواحد بثالث

  114"يقال إّا موجودة كانت ،وإّما بأمور يظّن أّا ستوجد وتظهر
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ّمث يقّدمه  الّتجريد اّلذي خيّلص الّصورة من آثار الواقع يستقصي اجلوهر من املظهر الطّبيعيو 
كما يستطيع الّرّسام   رمسا الّشعرمثال مبقدوره أْن جيعل من الّشاعر ،فبأسلوب جديد جّذاب ومثري

  .قصائد بال صوت تأليف

   هي تتضّمن متلقيا سلبيا قارئا وحتيل إىل املعرفة املسبقة لذا ف ،احملاكاة ختاطب بلغة الّنمطو 

 الفّن عموما يثري احلّس والّذهن معا ويدعو إىل احملاورة والّتأّمل واإلشراك أم مشاهدا،ولكنّ 

العملية اإلبداعية،وقد كان من مظاهر احلداثة جتاور الّتنافر إىل جانب الّتشابه كما هو يف  يف
  .كما أّن اجلمال فيما جيّسد احلقيقة الّذهنية أو الّشعورية الّتصوير باعتبار احلياة تعّدد وتناقض

وقد .إّن اإلبداع املكتوب يلتقي مع الفنون الّتشكيلية يف الّتصوير والّرسم مهما اختلفت األدوات
يف عصر تقّدم " شعر الّصورة"هو ما عرف ب اعترب الّشعر احلديث صورة ألنّه يكثر االهتمام ا،و

الفّن نشاطا إنسانيا عايل اهلّمة يف ملكة اإلدراك ،ويتمّيز املبدع  ميّثلهذا،و .فيه املرئي عن املسموع
فالّتأّلق يف تصوير حالة أو موقف أو فكرة حينما ،بقدرات نفسية عالية تساعده على سرعة الّنضج 

  .مثّ يتّم تعميم الّنموذج الفّين .يعيد رسم الواقع من تفاصيله مشّخصا مثّ يتجاوزه إىل ما يراه أفضل منه

إّن متثيل املكتسب يف الّذهن عند احلاجة داللة على أّن اإلنسان ال يعكس  يف           
فالّذاكرة ختتزل .ذاكرته الواقع حرفيا ،بل يأخذ منه املفيد الذي ارتسم يف صورته الّذهنية 

الواقع الذي يتفاعل معه الّذهن ،و يتمثّله يف باطنه،ويستفيد منه جتربة تساعده على 
وهذا ما أّكده الّدارسون عند .ليصري هذا الّتمّثل جزءا من وعيه اإلنساين.ثّقافية الّتنمية ال

إدراك ما يوجد يف العامل املوجود خارج الّذات من :"حبث عنصري الّداللة والّتأويل أنّ 
خالل عالمة أيقونية ليس ممكنا إّال من خالل وجود معرفة سابقة تعّد العنصر املتحّكم 

 .115".،وهي احملّددة أيضا لوجه الّدالالت وتنّوعهايف عملّية اإلحالة

تعترب مقولة إيكو هذه مبثابة املشرب اّلذي ورده معظّم الّدارسني للّصورة بكّل و       
  .يف عصرنا أنواعها
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إّن الّصورة الفنّية املرئية هي إنتاج ثقايف إنساين عكس الطّبيعة اّليت هي من صنع    
  .صياغة الثقافة البشريةاخلالق ،واّليت تساهم يف 

البصري فمختلف إدراك وحداا تشّكل أنساقا  تعترب الّصورة منطا من أمناط الّتواصلهذا،و 
  وميّثل ذلك إشارات املرور ،وأنساق .تواصلية تنتج رسائل  متعّددة الّداللة ،متنّوعة الّتأويل

والسينما،وما يرد من إشهار  عرب الشاشة األلوان،واللباس ،وشّىت العالمات األيقونية املرتمجة
الوقائع البصرية تشّكل ظواهر :"طفال متحرّكة وثابتة،وألعاب،ورموز اخلرائط،وخمتلف الّتصاميمأ،ورسوم 
  116".تواصلية

 مة وكفاية اللغة امللفوظة لألسننءوتعتمد دراسة الّدارسني على مدى مال     
الّسنن أو القواعد اّليت تضبط الّتواصل هي نتاج :"البصرية،بغية الكشف عن طرق اشتغاهلا

  117 "املواضعة الثّقافية

فالعالمة إذا امتلكت بعض خصائص الّشيء الواقعي تصري أيقونا،لذا ترّكب املصطلح من  
  ".العالمة أو الّسمة األيقونية"كلمتني

" شبهها"ا تلك العالمات اّليت تستطيع متثيل موضوعها بواسطة األيقونة بأّ "ورسب:عّرف:"وقد       
 118".به،أو بفضل اخلصائص ذاا اّليت ميلكها املوضوع

فالّصورة املرسومة للّشيء ال تـُْعرف دون احتوائها على ما يشبهه،أو دون امتالكها لبعض 
  .أمام حقيقة الّشيءلكّنه تظّل الّصورة الفّنية املرسومة جمّرد خطوط وأشكال وألوان .خصائصه

العالمة األيقونية هي نتاج مواضعة ترتّبت عن مرجعية فكرية شّكلتها ثقافة و     
تقيم منوذجا من العالقات بني الّظواهر اخلطّية ،مماثال لنموذج  "العالمة األيقونية"فـ:"معّينة

  .119"ما ،تذّكره العالقات اإلدراكية اّليت نقيمها عند معرفة شيء

       .أجزائها وتشّكل عالقات تواصلية فيما بني،  األسنن البصرية تتوّلدو       

  الذي ال يكتفي بتمثيل الواقع ،بل يتجاوزه إىل  مثّ يأيت الوعي الفّعال الّسامي   
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  اإلبداع حينما يربط بني األشياء ويرتّبها حسب رغبته يف االبتكار ،وينّسق بني

الواقع احملسوس مبا حيمله من صور حّسية،وتصّور ذهين جزئيات املفاهيم اّردة،لكّن 
يبقى شرطا أساسيا يف إدراك املعارف اّردة ألّن الّصورة العقلية هي حصيلة صور 

وهذه العملية العقلية هي اليت ندرك من خالهلا العامل اخلارجي والّداخلي .حّسية
باحلدس واملشاركة االجتماعية اإلنسان العادي يستبطن قواعد الّسنن وقوانينها :"لإلنسان
  120".العفوية

ال ميكن تأويل الظّاهرة البصرية إّال بعد إدراكها ،وال ميكن إدراكها إّال إذا صارت أمارة       
 نيةشرة النّاجتة عن الّنظرة اآلاملبا رئيةاألحاسيس امل والّتمثيل يهدف إىل رسم .ذات عالمة اتّفاقية

 .لألشياء لتقطةامل

وأثناء الّتصوير سواء بالكلمات أو الّتشكيل اجلمايل تنتقل الّصورة يف املخّيلة إىل عالمة صورا        
 اإلنسان ال:"عرب رموز،لذا فالّتمثيل الفّين يستمّد وجوده من صورة ماّدة احلقيقة اّليت متثّله يف الواقع

الّصورة إىل عالمة ذه  عرب  نتقاليستطيع صياغة تصّوراته للعامل إّال بتحويلها إىل رموز مبعىن من اال
  121".الّصورة

ه مشاهد وماّدي،واّردات أكثر متّلصا نّ اإلنسان بطبعه أكثر إميانا وتصديقا ويقينا باحملسوس أل
الّذهين،هذه دواعي دعت  لنستدّل على أّن احملسوس أوضح وأقرب من املعقول.عن الفهم واإلدراك

كّل متّثل فّين للعامل ،سواء كان . :"مهما كانت صفته إىل االّتكاء على احملسوس لتقريب اّرد ثّ االب
ذلك رمسا ،شعرا،أو موسيقى يفيد بالّضرورة من املاّدة اخلاّصة به،متّثل وعاه الفّنان بشكل لغوّي 

  122"بداءة

  ،فاهتّموا بأبعادها ولغتها  ن إىل االهتمام بالّصورة يف الفّن عموماو وهذا دعا النّـّقاد والّدارس

وتركيبة بنائها،وخمارج تعابريها حّىت ارتبطت اجلماليات حبسن اقتناء وإتقان إقحام الّصورة يف 
وهذا طبيعي فالّصورة تضفي على اجلمود الفكري حركة وحيويّة ،وتبعث الّنشاط .املشهد الّذهين اّرد

ىل االنغماس يف خضّم مشهد الّصورة ،فيستجلي تفاصيلها عرب املخّيلة فتثري االنفعال ،وتدعو املتلّقي إ
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وأجزاءها ،وما تبطّنه من رموز فتزيد به العاطفة استثارة ،وتتغلغل يف الّشعور الباطن فرتّسخ الوعي،مثّ 
  .تنعكس سلوكا فكرا وعمال

يقول :"إّن أمهّية الّصورة يف اإلبداع دفعت بعض املفّكرين إىل الّتعّصب هلا إىل درجة الّتطّرف
روبرت أرزدوز،ليس صوابا أّن الّصورة إحدى دعائم الّشعر ،إّمنا الّصواب أّن الّصورة جوهر الّشعر وهي 

واألمر عادي فالّصورة هي جتسيم لرؤى الفّنان وجتربته ملا هلا من قدرة على متثيل  123".روحه وجسده
أّن  جاء يف موسوعة يونيفر ساليز":األشياء يف املوضوع ،وتدفعه إىل الّتواصل يف احمليط اخلارجي

  124"الّصورة هي لغة احلواّس والّشعر

ذلك أّن الّصورة تبتكر اجلديد ،وتوّلد الّدالالت ،وتستحلب احلديث لقدرا على توحيد      
وتنطلق من الظّاهر لتغور يف اجلوهر فتعطي الّتوافق بعد .ألّا تقّرب بني املتباعدين  احملسوس باّرد

اخليال على حّد قول وردزورث هو مبدع الّصورة وله تلك القدرة الكيميائية اّليت ا :"وتفارق تناقض 
  125."ة يف أصلها واملختلفة كّل االختالف كي تصري جمموعا متآلفا منسجمادمتتزج العناصر املتباع

د فضاء فألمهّيتها أدخلت يف بنية الّشعر احلديث،هلذا جتدها متتابعة يف نسق رفيع لتخلق متعدّ 
الّصورة ف.مبهر للخيال،ومتاسكها الّنسقي دعا إىل اعتماد األسطورة يف تشكيل الّرمز الّشعري  نّصي

  ْن الن إمساعيل ،أييقول عّز الدّ :"رسيخ الّتجربة ،وتكريس الّشعور والفكرةتتساهم يف 

  أخذ وجود هلا خارج الّصورة احلّسية فعندما خترج املشاعر إىل الّضوء تبحث عن جسم فت

  126"مظهر الّصورة يف الّشعر والّرسم والّنحت

   .جديدة متسامّية متجّددةصور وهذا يدّل أّن الّصورة يستقطبها الّشعور والفكرة لتولد    

  فقد حرارة   الذي الفّن رؤى ينقلها اخليال تسبح يف عامل حيوّي لذا ترفض املألوفإّن 

ار،وتقود إىل احللم فالّتأّمل ليخرتق املتلّقي واإل واملفاجأةاإلثارة،فهي جتنح بابتكارها إىل الّدهشة 
فضاءات غري معهودة لديه فتنتعش روحه بالّصورة كما ينعشها العصري الّلذيذ البارد وقت 

والّصورة املبتكرة تدفع املتلّقي إىل الّتفاعل مع بنية الّنّص الّداخلية ،والّتواصل مع الفّنان اّلذي عّرب .احلرّ 
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كم على مجالية لذا هي معيار مهّم،وأداة إجرائية يف يد الّناقد كي حي.يته للعامل من حولهعن رؤ 
ا كانت الّصورة .اخلطاب يف الّنصّ 

ّ
 ،ذاتية عناصر متعّدد  هيئتها األخرية يفتصهر متثيل فإّا ومل

  .جزئية وكّليةدراستها  وتكون، جتمع الفّن باملضمونوموضوعية ،

لوال هذه  ل الواقع وتشخيصه حينما تعكسه يف خمّيلة الفّنان واملتلّقي معا،والّصورة تعيد تشكيو   
فمن اّحتاد الّصورة اجلزئية ":الّصورة اليت دعت إىل تناغم املتناقضات يف اخليال ما اجتمعت يف الواقع

ادة واندماجها تتكّون ،بفضل الوحدة العضوية،الّصورة الكّلية اليت تتمّيز يف األعمال اإلبداعية ع
   127".بشروط داخلية متماسكة ومتمّيزة

وهذه داللة أيضا أّن اإلنسان ال يعكس قي ذاكرته الواقع حرفيا ،بل يأخذ منه املفيد        
يف  الّذاكرة ختتزل الواقع الذي يتفاعل معه الّذهن ،ويتمثّله.الذي ارتسم يف صورته الّذهنية 

  .ليصري هذا الّتمّثل جزء من وعيه اإلنساين.باطنه،ويستفيد منه جتربة تساعده على الّتنمية الثّقافية 

ّمث يأيت الوعي الفّعال الّسامي الذي ال يكتفي بتمثيل الواقع ،بل يتجاوزه إىل  اإلبداع حينما 
املفاهيم اّردة،لكّن الواقع  يربط بني األشياء ويرتّبها حسب رغبته يف االبتكار ،وينّسق بني جزئيات

  احملسوس مبا حيمله من صور حّسية،وتصّور ذهين يبقى شرطا أساسيا يف 

وهذه العملية العقلية هي اليت .هي حصيلة صور حّسيةّذهنية إدراك املعارف اّردة ألّن الّصورة ال
  .ندرك من خالهلا العامل اخلارجي والّداخلي لإلنسان

املعاصرة انتقل مفهوم الّتمثيل إىل سلوك املتلّقي،حماكاة وتقليدا 128"البصريةالثّقافة "وبظهور   
ووقع .،وانعكاسا على الّذات يف تعاطيها ملوضوع خارجي،حيث امتزج الواقع بالوهم يف حياة العاّمة

  .نوع من تغييب مفهوم الّصدق يف سلوكات األفراد

لقد تأثّر إنسان العصر بالبطوالت املتواترة فيما يتفرّج،والبطولة رديف الّزعامة،وصار ميّثل       
على احلياة ،وال يتفاعل بصدق مع الّطوارئ،ويظهر هذا جلّيا يف املعامالت االجتماعية ،ففكرة 

وهذا الّتمثيل .رسالّتمثيل انتشرت ،واستقّرت يف باطن املتلّقي ،وانقلبت إىل سلوك فعلي واقعي مما
فالّتلميذ يف املدرسة ال ميارس عملية االجتهاد والفهم بل .على الواقع هو نوع من الكذب والّتدجيل
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ميّثل عليهما،واألستاذ كثريا ما ميارس نفس الظّاهرة ،واحملامي،والبّناء ،واحلريف،والصحايف يساهم يف 
متّثل سلوكات .لّقي وال تعكس له كّل احلقائقحباكة متثيلية على الواقع بانتقائه ألحداث توّجه املت

وقد ساهم املرئي .والطّرق الكفيلة مبعاجلة أحداثه ،األبطال يف حياتنا اليومية هي خيانة للواقع املمارس
  .املالحظ يف غياب الّصدق بفعل الّتمثيل،واختلط على املشاهد الّتمثيل بالواقع
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 :الّصورة الّذهنية

  :الفلسفة اليونانيةاّلصورة يف 

احلديث عن الّصورة كشكل ظاهر خارجي ،وجوهر معنوي ذهين باطين يقودنا إىل تناول نظرية         
  .املعرفة اّليت طرقت عالقة الّذات باملوضوع

إّن الّصورة الّتكنولوجية ما هي ـ يف الّنهاية ـ إّال صورة خارجية ، ّمث ذهنية باطنية تناوهلا        
ن بإسهاب ،وأفاضوا عنها األحاديث  ألّن الّصورة الّذهنية مركزية يف تثقيف وتوجيه سلوك الّدارسو 

  .اإلنسان ،هي مدخل حقيقي للفهم واإلدراك

وما الّصورة .والّصورة املرئية هي أساس الّتصّور ،والّتصوير الذي لن خيرج عن نطاق الّتخييل      
  .لوجيا إالّ وسيط حامل هلاالّتكنولوجية إالّ صورة مرئية، وما الّتكنو 

  .صورة خارجية ـ بصر يلتقطها ـ ذهن يتصّورها ـ عقل يرسم معناها ـ خيال يركّبها وفق هواه 

تأثريها يف الّلغة،وتطرّقوا  وقد اهتّم قدامى الّدارسني بكيفية تكوين املعىن يف الّنفس ،و كيفيات      
إىل صفة نقل هذه املعاين يف الّتواصل ـ عرب كلمات دقيقة ـ ألّن املعىن يوجد يف باطن إدراك اإلنسان 

  .ووعيه

اّديون احملدثون اّلذين يعتقدون أّن املعرفة    
ّ
فأفالطون جيعل الواقع صورة من عامل املثل، وقد وافقه امل

 .129مرآة الواقع،ونسخة منه

  مع احلقيقة نابعة من عامل أزيل جمّرد مثايل معتقدا يف عامل ظاهر متُثّله " أفالطون"فقد رآها       

ُثل أمسى تستمّد منه األشياء حيويّتها وبريقها،وما هي إالّ 
ُ
  الّصور ،وآخر معقول مدرك يف امل

ُثل فثابت يف وجداننا ،وهو جوهر 
ُ
 وعامل.ميّثل سّر الوجود ظالله ،متغّرية وناقصة ،أّما عامل امل
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ثل عنده هي مصدر املعرفة ،والعلم .األشياء الظّاهرة هو املدرك احلّسي املّتسم بالّصريورة والّتحّول
ُ
وامل

عنده أيضا يقوم على الّتأّمل والّتذّكر ال على اإلحساس،واملثل هي سّر الوجود ألّا متّثل ماهية 
واملاهية مصطلح .130امل املثل،ووجودها مستقل بذاتهاحملسوسات من الّصور اليت جتمع الّشيء بع

  .ما هو؟أي تقومي تّصورنا للّشيء املدرك:مستوحى من سؤالنا 

يرى عكس أفالطون أّن تكامال واقعا بني عاملي الّتجريب واملُثل،معتربا أّن " أرسطو"لكّن          
جتّسدها صورها الّذهنية واملرئية، معتربا الّتطّور مسو ناتج عن عامل دوين ،وال ختلو من أشكاهلا اليت 

وجود عالقة ثنائية بني املوضوع اخلارجي وذات املتلّقي،ويتّم ذلك عرب تصديق الّتصّور لّلشيء،وهذه 
فهم املعاين الكّلية لألشياء،ّمث يدرك :داللة أنّه يعتقد أّن العقل يدرك ماهيات املوضوع املطروق،أي

ت،فهو يدرك الّشيء بالعقل احملسوس ،ّمث ماهيته بالّذهن،فاملعقوالت عنده اجلزئيات املنثالة عن املاهيا
وصار للحواس دور كبري يف .هي نتاج صور حمسوسة لذا صار اإلحساس أساس يف اإلدراك والّتعّلم

هنا أمهّية الّصورة يف حياة اإلنسان،فلكّل معقول صورة .رسم الّتصور الذي بدونه ال نفهم اّرد
  .    ور ذهينخيالية،وتصّ 

  131.منذ القدمي أدرك الفالسفة أنّه ال فهم خارج صورة خيالية للمعقوال ت املدركة
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  :الّصورة الّذهنية عند العرب        

 ،يف إطار عالقة الّذات باملوضوع ،وإدراك اإلنسان لواقعه،متّيزت النظرة العربية منذ القدم         
 عَ مْ م الس كُ لَ  لَ عَ جَ وَ  مْ كُ أَ شَ أنْ  يْ ذِ الّ  وَ هُ  لْ قُ ﴿: مستلهمة فلسفتها املعرفية من املصدرين

  . 23امللك"﴾رونكُ شْ ا تَ  مَ ليًال قَ  األَْفِئَدةَ وَ ر َ اصَ األَبْ وَ 

  لقد وردت طريقة تشكيل املعرفة مرتّبة من اخلارج إىل الّداخل ،من احلّس الّذي يضفي         

ّمث إدراكها بالعقل  لتمّيزها عن غريها من .احملسوس ،والوقوف على طبيعة عالقته اشعورا على 
إنّه العقل الذي يعقل ـ .املوجودات،والعقل مستعّد بالفطرة الستقبال ،وفهم ،وحتليل كّل وافد جديد 

  .مبعىن ـ يقّيد كّل األشياء،وينتهي إىل استبصار معانيها اّردة

والّتجربة املكتسبة هي .وهذا الفهم ال خيتلف عن الذي رأى أّن املعاين كامنة يف باطن اإلنسان     
  .فماّدة الّسمع والبصر تنعكس على الفؤاد.اليت تشّكل معرفة اإلنسان باألشياء ورأيه فيها

ربطوا اإلدراك فضاء القرآن مستنريين به ،معتقدين يف يقينه،حينما  عنومل خيرج فالسفة العرب       
بعالقة الّذات مبوضوعها،فالّذات عندهم ال تنفصل عن احلقائق اخلارجية ،ومنهم الغزايل الذي رأى 

إدراك الّذوات املفردة،كعلمك مبعىن اجلسم واحلركة،والعامل واحلادث :"بأّن املعرفة تقوم على
  132".والقدمي،،وسائر ما يَُدل عليه باألمساء املفردة

لّتصّور يف مدرك للكلمة هي شكل األلفاظ،أو مظهر املعاين اليت هي روحها املكّونة صور حروف ا    
وكما للّصورة اخلارجية املرئية شكل وصفة متّثل حقيقتها البصرية ،فكذلك دالالا متّثل روحها .املتلّقي

الّصورة "،وتعكس مفهوما نابعا من تصّور املتلّقي هلا تصّورا معنويا،هذا الّتصور يصطلح عليه بـ
إحدامها خارجية شكلية وصفية ،وأخرى داخلية معنوية :لنجد أنفسنا أمام صورتني متكاملتني".الّذهنية
  .لذا قال بعضهم بالّصورة ،وصورة الّصورة.ذهنية 
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قد خيتلف أّما الّذهنية ف.والّصورة اخلارجية هلا مصطلح تواضعي ،توافقت اجلماعة له على اسم       
  . حسب قدراته اإلدراكية ،ومستواه الثّقايف،ومرجعياته الفكرية ،كل  حول فهمها النّاس

  حينما يتواصل الباّث فإنّه ينظم مراده يف كلمات تشّكل نسقا لغويا ملفوظا أو مكتوبا     

  وزه إىل املعىن الّداخليوجتا.،وهذا ما دفع القدامى إىل استفاضة احلديث عن الّلفظ واملعىن 

حمنته،وحاله :كّل شيء:"اإلنسان فالسفة ونقادا ،وممّا ورد عن رائدهم يف تعريفه،أّن املعىنيف ذات 
املعىن يتكّون يف نظر اخلليل بعد حمنته فإدراكه ألنّنا نتصّوره بطريقة تلقائية .133"اّلذي يصري إليه أمره

شكله اخلاّص به بعد املقارنة  واملعىن يضع.بعد تكّونه بذاته،وهذا ما يشّكل الّصورة الّذهنية أو املشهد 
 .باّرب واخلارجي

واملعىن يبدو   .واحملنة هي ما منتحنه يف احملتوى أو اجلوهر ،واحلال هي الّصورة أو الّشكل              
  .ألنّنا نفهم الّشيء بتصّور شكل له.هنا جمموع الّشكل واملضمون

 ممّا يدّل أّن املعىن هو تصّور ذهين ته،فاملعىن خارج أسوار الّلغة جوهر والّلغة تشّكل صور  

فالّلغة هي وعاء املعىن .دون تصّور الّصور لألشياء حوله ،وهذه األشياء هلا صور ،وال ميكن إدراكه
املعاين هي اًلّصور :حّدد املنطقيون اًلّصورة الّذهنية بقوهلم:"،وواسطة لعالقة اإلنسان باألشياء،لقد

ائها األلفاظ والّصور احلاصلة بالعقل فمن حيث إّا تقصد بالّلفظ  من حيث إنّه وضع بإزّ  الّذهنية
مسّيت معىن،ومن حيث إنّه جواب من هو؟مسّيت ماهية،ومن حيث ثبوته يف اخلارج مسّيت 

   134."حقيقة،ومن حيث امتيازه عن األغيار مسّيت ُهويّة

والعلم ينقسم إىل العلم بذوات األشياء ،كعلمك باإلنسان :"هذا بقوله"الغزايل"وقد وافق        
  والّشجر والّسماء ،وغري ذلك ،ويسّمى هذا العلم تصّورا،وإىل العلم بنسبة هذه الّذوات املتصّورة 

  
                                                           

بغداد .وزارة اإلعالم العراقية:منشورات.مهدي املخزومي وإبراهيم الّسامرّائي:حتقيق.2ج.العني :ـ اخلليل بن أمحد الفراهيدي  133
 .عين: ماّدة.253ص.1984

بريوت .دار الكتاب العريب . الّتعريفات:نقال عن علي بن حممد اجلرجاين.2010  1/2العدد 26اّلد .جمّلة جامعة دمشق:ـ مسري أمحد خملوف 134
  218ص.هـ 1405
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ك تفهم بعضها إىل بعض إّما بالّسلب أو باإلجياب،كقولك اإلنسان حيوان،واإلنسان ليس حبجر،فإنّ 
اإلنسان واحلجر فهما تصّوريا لذاما،ّمث حتكم بأّن أحدمها مسلوب عن اآلخر أو ثابت  له،ويسّمى 

   135".تصديقا،ألنّه يتطّرق إليه الّتصديق أو الّتكذيب

و اإلدراك الذي يتّم بتصّور الّشيء يعين رسم صورة ذهنية له،ّمث معرفة هذه الّصورة               
ومتّثل هذه الّصورة .بذاا،والوقوف على طبيعتها باعتبارها جنسا أو نوعا من جنس منفردة  ،قائمة

ّمث  بعد رسم الّصور الّذهنية تأيت عملّية .يدّل على استيعاب أجزائها متكاملة لتشّكل صورا الكّلية
وهذا .عليهامتّثل املعىن اّلذي يقود إىل استحضار مسّمياا احملصورة اصطالحا يف األلفاظ  الّدالة 

من طلب املعاين من األلفاظ ضاع وهلك،وكان كمن استدبر املغرب وهو :"أّكده الغزايل بقوله
   136".يطلبه،ومن قّرر املعاين أّوال يف عقله،مثّ أتبع املعاين األلفاظ فقد اهتدى

حيّدد املفاهيم يف واإلدراك يتّم أثناء التحام الّذات باملوضوع،فالّتصّور املرسوم هو الذي                  
  .الّذهن لتقع املعرفة وتقارن باملفاهيم احملسوسة اخلارجية

  ا ُجتر
ّ
               ُد املفاهيم من حقائقها اخلارجية تصري تصّورا ذهنيا جمّردا اصطلح عليه  ومل

.concept
 .،وهو مكتسب خمتلف املثريات اخلارجية137

برصد أربع "الغزايل"الّتصّور الّذهين للّشيء يثبت وجوده،واستقالله خارجيا بذاته،وقد سبق      
حقيقته يف :الّشيء له يف الوجود أربع مراتب،األوىل:"حاالت متدّرجة يف اكتساب مفهوم الّشيء

،وهو العبارة تأليف مثاله بصوت وحروف تدّل عليه:ثبوت مثال له يف الّذهن،والثّالثة:نفسه،والثّانية
تأليف رقوم تدرك حباّسة البصر دالّة على الّلفظ،وهو :الّدالة على ثبوت املثال الذي يف الّنفس،والرّابعة

  138".الكتابة

                                                           

 .39ص.2ط.بريوت.دار األندلس.معيار العلم يف املنطق: لغزايل 135

شــركة املدينــة املنــورة .محــزة بــن زهــري حــافظ:دراســة وحتقيــق /.األحكــام/ املقــّدمات املنطقيــة/املستصــفى مــن علــم األصــول:ـــ حممــد بــن حممــد الغــزايل42 136
 65ص. 1ج.1992.للطباعة والنشر

  .107ص.1994تونس.دار اجلنوب للنشر.معجم الّشواهد الفلسفية:ـ جالل الدين سعيد43 137

 
شركة املدينة املنورة للطباعة .محزة بن زهري حافظ:دراسة وحتقيق /.األحكام/ املقّدمات املنطقية/املستصفى من علم األصول:حممد الغزايلـ حممد بن  138

 .و ما بعدها56ص. 1ج.1992.والنشر
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وهذه داللة على أّن الّصورة الّذهنية ال تتكّون إال من خالل العامل اخلارجي بأشيائه املرصودة       
  .القائم على الّتجريد والّتعميم ويأيت بعدها تشكيل املدرك العامّ .بصريا

واملدرك الكّلي الذي يعين املعرفة هو املستخدم يف الّتفكري البشري اّرد،و يستخدم يف        
والّتفكري الكّلي يضّم جمموعة صفات أو مسات جزئية  متشاة يف اجلمادات .االستدالل املنطقي

ّمث تصّنف إىل أجناس ،نصطلح عليها باسم .ماعية،واحليوانات،والّنباتات،ويف شّىت الّظواهر االجت
  139.،ويعّمم على كّل األنواع منه"الغزال " لغوي مثل قولنا 

علما بأّن هناك مدركات باطنية ختّص احلاالت الّنفسية  حتّدث عنها قدامى املسلمني،ومنها     
ة من خالل وذلك من خالل صور الّدنيا عند ختّيل اآلخر . اليقني بالغيب ،والّتصديق به

واإلدراك عند الغزايل هو واسطة اإلنسان إىل . وصفها،ومعرفة اهللا من خالل دالئل آيات وجوده
  140.الّتعّلم واملعرفة

اإلدراك احلّسي يعتمد على البصر واللغة التجريبية، لكّنه ال خيلو من تأّمل وتفّكر حّىت و            
موجود باحلّس ،وموجود بالعقل، ولكّل واحد من :نيمن البّني أّن املوجود على ضرب:"ينجو من الوهم

 أحد يف هذين املوجودين وجود حبسب ما هو موجود،إّما حّسي وإّما عقلي،فعلى هذا،الّنفس هلا عدم
املوجودين،وهو حّسي،وهلا وجود يف القسم اآلخر،و هو عقلي،وقد كان الّدليل على هذه احلال 

تتفّكر،وتبسط،وتعقل،وتستبطن،وتنّظم املقّدمات،وتدّل على حاضرا،يف هذا العامل،وذلك أّا كانت 
ينابيع املعلومات،و تعلو إىل غاية الغايات،وليس للحّس معها شركة،وال له عندها معونة وال 

   141."ماّدة

فهذه العناصر جمملة تشّكل كّلية اإلدراك ،مثّ يعتقد الغزايل اّن الّنفس رديف الّروح،والقلب،والعقل،       
  لفظ الّنفس والّروح :"وذلك يف قولهاحلكم على الّشيء بالرّفض أو القبول، إصدار

                                                           
 .191ص..1984.بريوت.دار الّنهضة العربية .علم الّنفس بني الّنظرية والّتطبيق:ـ عبد الرمحن عيسوي 139

 52ص.  .ت.ب.القاهرة.مكتبة اجلندي.املنقذ من الضالل:زايلالغ 140
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   142."والقلب والعقل فنريد به الّنفس اإلنسانية اليت هي حمّل املعقوالت

ويقّسمها إىل معنيني متضاّدين،فيتحّدث معىن القوى احليوانية اليت تعارض القوى العقلية،ويقّر أنّه   
  .الّصوفية املتداول بإمجاع فهومامل

حقيقة اآلدمي وذاته فإّن نفس كّل شيء حقيقته،وهو اجلوهر الذي هو  به ريادف":واملعىن الثّاين      
  .143"حمّل املعقوالت،وهو من عامل امللكوت ومن عامل األمر

الذي يقّيد األشياء،وحيصرها يف تصّور صور هلا حّىت يدركها ،وتصري الّنفس مالكة هلا وأّما العقل     
يراد به صفة الّنفس ،وهو بالّنسبة إىل الّنفس  :"ساهم املعارف الوافدة إليها ملكة،فيشرحه بأنّهلت

كالبصر بالّنسبة إىل العني،وهي بواسطته مستعّدة إلدراك املعقوالت كما أّن العني بواسطة البصر 
  .144".مستعّدة إلدراك احملسوسات

،كّل فرد وفق معارفه القبلية ،وثقافته ،وقدراته يف ولكّن الّناس خيتلفون يف نسب تلّقي املعارف       
 إّن االستعدادات الفطرية للّناس ختتلف من شخص آلخر ،وهذا ما يشري إليه بقوله.الفهم والّتأويل 

ديهيا أو نظريا، هو من املعني ضروريا أو كسبيا ،أو ب وإن كان كثري من الّناس حيسب أّن كون العلم:"
  145"األمور الّالزمة له حبيث يشرتك يف ذلك الّناس مجيعا،وهذا غلط عظيم،و هو خمالف للواقع

الّصورة الّذهنية تسبق امسها فاإلنسان يتصّور األشياء مث يتواضع مع جمتمعه على تسميتها      
صّور الّذهين،من هنا صار املعىن املوضوعي أّن ذكر االسم يعكس اشرتاك املستمعني يف التّ  ،ومعادله

وذكر االسم يثري الّصورة املختزلة يف الّذاكرة، ّمث تستنطق عند الّتفكري ألّا تساعد على .سابق للمبىن
الّتصّور  وهذا سبب اشرتاك الفرد مع اجلماعة يف.بعث الّتصّورات املختلفة عن الواقع  حول املوضوع

  .تفاهم بني األفراد ولوال هذا الًتصّور اجلماعي ما وقع.

  :يف العصر احلديث 

                                                           
 .18ص.ت/ب.اجلزائر.شركة الشهاب.معارج القدس يف مدارج معرفة الّنفس:أبو حامد حممد بن حممد الغزايل 142

 15فحةصاملرجع نفسه، ال ــ  143
 18ا��ر�? �0!6، ص  144
 71ص.1ج.ت.ب.مكتبة األزهر.عماد خفاجي.حممد عبد الستار نصار،ود:حتقيق .الّرّد على املنطقيني:ابن تيمية 145
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 او شبه Picture اليت تعين صورة Imago ةمن الالتيني Image يف االنكليزية اشتقت كلمة     

Likeness وتقابل كلمة ُحياكي ويشابه.  

و ُحماكاة صرفة للواقع أو صورة أصل كسفورد لتعين نسخة طبق األإقاموس  يف Image وعرفت  
 .يةجربة احلسّ حماكاة للتّ وتبقى الّصورة .146البصرياخلارجي  

 

  :أنواع من األفكار ةثالثهناك الذي انطلق من الّشك لبلوغ اليقني ،يرى أّن " ديكارت"فـ
  .ـ األفكار الواردة عرب احلواس ،وهي خارجية ،مشكوك يف يقينها ألن احلواّس عنده مصدر شكّ 

  .النّامجة عن معطيات حّسية قبلية،مشكوك فيها ـ األفكار اليت يرّكبها اخليال املؤّلف 

  147وقد شّك يف كون الناقص يدرك الكامل.ـ األفكار الفطرية ،ومنها فكرة الكمال

 :أنواع ةفرأى األفكار ثالث"إسبينوزا"أّما 

ـ نوع من قسم تشّكله املعرفة الواردة عرب احلواس،وقسم مساعي يشّكله اخليال عرب املشاة من خالل 
  .الوصف

  .ـ نوع معرفة مشرتكة بني البشر ،وأخرى تكشف عن خصائص األشياء

  148.ـ نوع يشّكله احلدس ينطلق من صفات اهللا املطلقة إىل ماهية األشياء الّناقصة

 فريفض الفطرة حبّجة أّن الطّفل والبدائي ال يعرفون الّتعليل املنطقي،وحبّجة "جون لوك"أّما        

  ويقرّ .ألعمى يفقد وظيفتها ،وتتعّطل وارداا اخلارجية ليجهل معانيهاأّن فاقد حاّسة كاألصّم وا

تشتمل على مصدرين من األفكار،مها :"عامل األفكار اّلذي ميتلكه العقل من الّتجربة اّليت
اإلحساس،والّتأّمل،فنحن نتلّقى الكثري ،إْن مل تكن الغالبية،من أفكارنا حني تتأثّر  حواّسنا 

                                                           
146 Oxford Dictionary Of English Etymology,By C.Tous, Oxford Claredonc Press 1966. 
 .20ص.1997ديسمرب. 90العدد.وزارة الثقافة التونسية.جملة احلياة الّثقافية. الغنوزيولوجياإشكالية املعرفة يف:أمحد مبارك 147

 .71ص.1981. 2ط.بريوت.دار الّتنوير للطباعة والنشر.إسبينوزا:ـ فؤاد زكريا 148
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نتلّقى أفكارا أخرى بواسطة الّتأّمل حني تتأثّر  حواّسنا مبوضوعات و .مبوضوعات خارجية،
  149".خارجية

ألنّه اعتقد أّا  أساء فهم املعىن" لوك"صاحب الّنزعة احلّسية،فريى أنّ " ديفيد هيوم"أّما         
   .تعكس مجيع إدراكاتنا

بني الّسمع والّصوت أعين  بني فعل اإلدراك وبني ما يدرك:"كونه ميّيز"هيوم"و خيتلف    
  150".املسموع،واألبصار والّلون املنظور،والّصوت املسموع هو االنطباع وكذلك الّلون املنظور

فاعتقَد أّن االنطباعات  املمزوجة باالنفعاالت،واإلحساسات،والعواطف هي مصدر أفكارنا ،وكأّن 
                    تندرج إدراكات :"األفكار عنده هي نسخ من انطباعاتنا،وذلك يف قوله

perceptionsاالنطباعات :الّذهن حتت طائفتنيimpressions   واألفكارideas ونتوّصل إىل الّتمييز،
فاإلدراكات اليت تنطوي على .بينهما مبعرفة مقدار القّوة واحليوية الذي يصحب كّل منهما يف الّذهن

انطباعات ويدرج حتت هذا االسم مجيع إحساساتنا  مزيد من القّوة واحليوية هي اليت يدعوها هيوم
  151".وعواطفنا وانفعاالتنا

أّن الّصورة هي نتاج أفكار تتشّكل يف الّذهن عند غياب "دافيد هيوم"ويعترب  كذلك     
  هي انطباعات مباشرة من  االحساسات واالنفعاالت والعواطفوأّن .اإلحساسات املباشرة

  .الّصور جمّرد نسخ باهتة فقدت حقيقتها عند غياب تلك االنطباعاتواعترب أّن . انفعاالت وعواطف

  . ليظهر أّن الّصورة الّذهنية هي مضمون ذهين تتحّقق من خرباتنا للعامل اخلارجي   

ما سبق الّتجربة ،أي الّنموذج املختزل ،املستوحى من هو وقد اعترب الفالسفة أّن الّتصّور القبلي    
  .ّور البعدي فهو نتاج الّتجربة اليت تعين احلالة املعيشة يف واقعناأّما الّتص.عامل املثل

                                                           
 374ص.2ج.1ط.بريوت.املؤّسسة العربية للّدراسات والّنشر.موسوعة الفلسفة:أمحد بدوي.د 149

 .67ص.  1957. 2ط.مكتبة القاهرة احلديثة:.بني الّشك واالعتقاد:فلسفة هيوم :الشّنيطي حممد فتحي  150

 .66ص.فلسفة هيوم:حممد فتحي الشنيطي. 151
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الصورة هي الشكل اهلندسي املؤلف  :"  Form وعرّفوا الصورة على أّا مرادف ملفهوم الّشكل     
  152."يضاً الصفة اليت يكون عليها الشيء أتتحدد ا ايات اجلسم و  بعاد اليتاأل من

  .وقد انزاحت الّلفظة ممّا يدّل على نسخة طبق األصل إىل أن تصري غري حقيقية ،رمزية،مزيّفة
قبلية ،ألّن الفهم يفّكر يف معطيات بفضل املقوالت اليت هو ...رفة صورة املع:"فريى أنّ " كانط"أّما   

  153".حائز هلا بصورة سابقة على أيّة جتربة
من معتربا أّن املاّدة تعتمد عناصر مستمّدة بني املادة والصورة    "كانت"قفرّ  يف نظرية املعرفة و  
ب مستمدة من قوانني العقل اليت  ترتّ فقد رآها  ورة يف املعرفة لفظ الصّ  ،أّما حساس والتجربة اإل

 ،الداخلي صورة احلسّ عنده  هو  فالزمان . دراكها وفهمهاإيف قوالب تساعد على  احلسّ  معطيات
    .املدركات احلسية مانواملكان والزمان صورتان تنظّ . واملكان صورة احلس اخلارجي

فريى أّن موضوع املعرفة احلقيقي هو الواقع احلّسي  معتقدا أّن الفكر يدرك فقط "أوغست كونت"أّما  
   154.ىن ما ظهر للحواّس،متوافقا مع فلسفته الوضعية اليت ترى أّن امليتافيزيقا مفهوم مفرغ من املع

  الذي دعا إىل تعقيل الواقع من خالل دمج الّذات بالواقع ،والعمل على" هيجل"ويأيت       

العقل بالواقع ،وجعل الواقع معقوال ،واملعقول واقعا،واّن الفكرة هي نتاج الّتصّور،واملوجود  إدراكه،فربط
                           .عنده هو املدرك باحلّس،دون االعتقاد أن األفكار هي نسخ ذهنية  ألشياء ماّدية

بسيطة بساطة ظاهر وقفوا منبهرين ،خمتلفني يف صياغة منهجية واحدة  لكّن الّدارسني      
  ،ومن دواعي هذا.الّصورة،لتعّدد تركيبتها،وضمور ملفوظ لغتها خمتزلة يف رؤية العني

  :الّتعقيد،خروج الّصورة عن مألوفها املعهود عند دراستها ،ومنها  

  .ـ أّن الّصورة لغة مرئية، المكتوبة ،والمنطوقة

  .ـ أّن الّصورة تركيب معّقد من أجزاء متعالقة
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سنن "ّصورة ال تستوعب إّال حبضور أمساء جزئيات صيّاغتها لغة ملفوظة يستقطبها ـ أّن ال
  .،فيقارب تفسريها املشهدي الكّلي إحياء"الّنموذج اإلدراكي"،وحيصرها يف "الّتعّرف

  ".سنن الّتعّرف"لذا صارت الّصورة ـ فعال ـ بنية نّص غائب،ال يستحضره ذهنيا إالّ الّلغة املنطوقة عرب

لقد عمل الّدارسون للواقعة البصرية على ابتكار لغة خاّصة بقراءة الّصورة أفضت إىل         
  ..."الّتشابه،الّتجاوز،العرف،الّنموذج اإلدراكي،سنن الّتعّرف،العالمة األيقونية:"مصطلحات مثل

 سيقود إىل صياغة مفهومه اخلاّص :"،وهذاعليها يف تشريح ظاهرة تأويل داللة الّصورة واعتمداو 

  155".سنن الّتعّرف"للّنموذج اإلدراكي أو ما يطلق عليه يف أحيان كثرية

الّنماذج الّنمطّية اّليت تصّنف من خالهلا األشياء يف أنساق ":واعتقدوا أن اشرتاك املفاهيم يشّكل   
   156".متباينة

يف إطار حبث الّداللة والّتأويل للّصورة،انطلق بعض الّدارسني من كون العني تدرك العالمة وليس و     
والعالمة األيقونية تدرك باستحضار الّتجربة .الّصورة ،والعامل املرئي عالمات وليس أشياء

مال اإلنساين قيما حيّق لنا االعتقاد إذا أّن العالمات هي لغة مسّننة ،أودعها االستع:"وساعتها.الثّقافية
وهذا أمر دفع أمربتو .la convention."157للّداللة والّتمثيل،فهي يف جوهرها خاضعة ملبدأ الّتواضع

إّن الّسبيل إىل اإلدراك  وإىل "":الّتسنني املسبق"يتّم بالّتشابه بل بـ إيكو إىل االقتناع أن الفهم ال
ثوي داخله جمموع الّنسخ اّليت تلتقطها اّلذي ت"الّنموذج اإلدراكي"الّتذّكر يقتضي استحضار 

  158".العني

صورة "واملشهد  هو .للخطاب املوّجه" مشهد"لننتهي إىل أّن الّصورة الّذهنية هي يف حّد ذاا      
وأنّه ختتزل يف الّذاكرة ألا صارت ثقافة ميتلكها .مهما توّسعت مساحة خطابه أو صُغرت"ذهنية 

خيتلف العرب عن الغرب يف كيفية صياغة اإلدراك ،وإّمنا اختلفوا يف مل .اإلنسان ،معرفيا و ممارسة
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الّصورة الّذهنية عند الغرب،املشهدية عند العرب :لحني لداللة واحدةطالّتسمية ،فهي عندهم يف مص
 .املعاصرين
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 :الصــّورة والعــالم

هو ُمُثل يف باطن اإلنسان أم يدرك من املوضوع اخلارجي؟أو ما عالقة   هل العامل الذي انوجد        
   الّذات بالعامل اخلارجي ،مثّ عواملها الّداخلية؟

يف معجم املصطلحات اإلعالمية لتدّل على صورة ملتقطة بآلة تصوير أو Image وردت كلمة     
أفكار وتصّورات حول  مرسومة ،سواء لشخص أو شيء يف ذهن متلّقي،أي ما شّكله ذهنه من

  159.الّشيء أو الّشخص من انطباعات 
هن عن الذّ  أحصاها"صورة ذهنية أو مشهدية"و فكرة أىل صورة حتيل إ   Image كلمةإّن          

بناء على شخاص أشخص أو جمموعة ل عن شكل املتخّيل  اانطباع ،وستظّل احلواس غائب عن شئ 
  . املمارسة أمام املتلّقي والّسلوكاتاملواقف  سياسات
ذهان أ تتشّكل يف  االنطباعات الذاتية اليت ت هي تلك االنتخابا صورة مرشح يفإّن          
علما بأّن دورها .لنستدّل على أّن  املتلّقي حامل الّصورة له دور يف تشكيلها وحتديدها ذهنيا الناخبني

ويبقى جمال الّصورة .خمتلفة ،ومصاحل متبادلة حمصور يف العالقات االجتماعية وما تنتجه من أنشطة
  .أوسع من هذا احلصر مثل صورة الّزمان واملكان

وهذا االنزياح للّصورة خضع يف عصرنا للمفهوم اإلعالمي والّسياسي الذي يعطي صورة عن       
درجة األحداث املختلفة أو األحزاب السّياسية ،أو مشروع سياسي معّني أو مؤّسسة اقتصادية إىل 

لنتأّكد يقينا أّن الّصورة الّذهنية هي صورة  ".Imagology " الّشروع يف تأسيس علم جديد اصطلح عليه
  160.معنوية يرمسها املتلقي يف ذهنه بناء على معطيات ومؤّشرات خمتلفة

اختلف  وقد.تصّورية ومهية ختييلية أو حقيقية أو ة تظّل دائما ختتفي وراءها صوردإّن األفكار ارّ       
الفالسفة منذ أفالطون حول املدركات يف إطار جدلية عالقة الّذات باملوضوع،بني من يرى أّا نتاج 

  .حّس،ومن يرى أّا أفكار متواجدة باطنيا، تتوافد ،وتتوارد مثّ تطابق الواقع أو املعرفة

  :طرحت إشكالية نظرية املعرفة نظرتني متمايزتني عرب الّتفكري الفلسفي الّطويل

                                                           
 .285ص ) 1989شروق دار.رةالقاه(االعالمية  معجم املصطلحات: كرم شليب 159
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  ليبقى الواقع هو الذي يغّذي الّذات.ـ واقع موضوعي تقبل فيه الّذات مؤثّرات املوضوع املطروق

  .باملعرفة ،وينتجها هلا   

  .ـ رؤية مثالية تعترب الّذات البشرية فكرا ،العامل فيه يقوم بناء على متثّله يف الّذات  

رض رؤيته على االّجتاهني،حيث أّن الّتجربة يرى أّن الطّابع العلمي املعاصر يف" باشالر"لكّن        
املكتسبة تطفئ أنوار املثالية ،والواقع تتجاوزه الّصناعة العلمية اليت تبتكر املاّدة اجلديدة اليت ال قبل 

 .إلنسان العصر ا

فاملعىن هو حصيلة صورة ذهنية مركبة متداخلة مرتبة منتظمة يف نسق واحد تتشكل كليتها من        
مع أو السّ  من البصرواس احلل ملا أدركته و ختيّ أاسرتجاع ملا اختزنته الذاكرة وما الّصورة إّال .  جزئياا

  فهل للّصورة حدود وخلق ونشأة؟.وقأو الذّ  مّ أوالشّ  مسأواللّ 

  .إّن الصورة حمدودة مبحدودية العقل البشري           

فات الصّ ا لصور الكون  خلقا ممّيزا ،كامل أنّه خلق موجودات مبكّونا حيث خيربنا املوىل  
  ..اخلري ،وقوى الّشرقوى . جم وصغريه ،املرّكب والعادياحل،اجلامد منها واملتحّرك،كبري 

 سورة التني﴾ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ  ﴿: صورته الكاملة احلسنة ّمث خلق آدم ـ عليه الّسالم ـ يف      

وأشكالنا  ،،ّمث تواردت ذرّيته يف الّصورة اليت شاءها هلم ،ّمث أبلغنا أنّنا كبشر مسّريين يف صّورنا4اآلية.
       .24احلشر ﴾ ْلَبارُِئ اْلُمَصورُ ا﴿ :"اّليت حنن عليها،حّىت أّن من أمسائه احلسىن

بين آدم على  سائر املخلوقات بصفة العقل ،هذا العقل اّلذي يدرك املعاين اّردة  ّمث فّضل
ليبقى اإلدراك :"مبقاربتها بالّتمثيل عرب الّصور املرئية حني انتقال شبهها إىل اخليال ،واختزاهلا يف الّذاكرة

  161."جمّرد استجابة ملثريات حّسية خارجية 

عن العامل اخلارجي ال نستطيع جتاوزها عند التكّيف مع واقعنا ،يف واحلواس خمتلفة تنقل لنا صورا     
كّل ما حيدث فهو حيدث  :"شّىت أوضاعه ،ممّا يدّل على تأثّر سلوكاتنا ،وخضوعها للعامل احمليط بنا
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بالّضرورة عن عّلة،والعامل حادث قد بدأ من طرف أّول ألنّه حمسوس،وكّل ما هو حمسوس فهو خاضع 
  162"وث وله صانعللّتغّري واحلد

فصورة األشياء تلتقطها العني بعد انتباه ،ّمث تنقل إىل مركز اإلدراك ،فتصري صورا معنوية           
 .ذهنية جمّردة ،تستخلص معانيها ،وتستقّر يف املخّيلة،وتستنطقها الّذاكرة عند الّدواعي واحلاجات

ماّدية حّساسة مستقّرها الّدماغ،ّمث تـُثَار وقد خلق هلا إىل جانب إدراكها املعنوي أعصابا            
مواطن لّذا إن كانت مجيلة ،واجلمال مطلب األهواء الّنفسية ،أو أماكن أملها يف الّنفس إن كانت 

صورة العامل كائنا حّيا عاقال،ال :"مؤذية  ،وينتاب  اإلنسان شعور  الّتقّزز أو االمشئزاز إن كانت قبيحة
  163."ى مثال احلّسي بالّذاتعلى مثال شيء حادث،بل عل

فالّصورة يف الّنفس إّما أن حتظى بالقبول أو الّنفور بناء على تأثرياا سلبا أو إجيابا على حياة       
  .واملكّون الثّقايف يف املتلّقي هو العقل ذاته الذي يصّفي ،ويصدر األحكام ،ويقّرر املصري.اإلنسان

ينعكس على سلوك اإلنسان ،وتظهر نشوة الّلّذة أو الفرح أو ويقع الّتأثري يف الّنفس ،و            
مظاهر األمل واحلزن على مالمح اإلنسان ،إْذ يبدو أّن هذه اإلثارة تشّكل حاالت نفسية تنعكس 

  .من هنا يظهر تأثري الّصورة املرئية يف اإلنسان ،ومدى تشكيلها ملكّونات ثقافته عاّمة. على اجلسد

اإلنسان من صور فإنّه لن يستطيع تركيبها من عدم،لندرك يقينا أّن اإلنسان لن  ومهما ختّيل          
يدرك ،ولن يتخّيل إّال صورا موجودة خملوقة  ،ليخّص اخلالق نفسه ،ويتفّرد ببعث األشياء من 

  كان العامل يف األصل ":"اخللق"عدم،وإرساهلا إىل الوجود ،يف صفة خاّصة به،هي

ة،غامضة ال تدرك يف ذاا بل باالستدالل كّل ما نعقله عنها أّا موضوع ماّدة رخوة أي غري معّين
الّتغّري ،أو املكان أو احملّل اّلذي حتصل فيه الّصور املعّينة ،ألنه إذا كان األصل ُمعينا وكان له صورة 

قب يف موضوع فيدلّنا هذا الّتحّول على أّا صورة خمتلفة تتعا...الّذايت ذاتية ،فليس يُفهم الّتغريّ 
  164."واحد
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فالعني ال تبصر إّال املبصرات املخلوقة،واخليال لن يرّكب إال صورا خملوقة ،لنجد أنفسنا            
أمام صورا حقيقية مودعة يف الكون مباّدا،مرئية مشاهدة،وأخرى خيالية ذهنية مبدعة يستخدمها 

العامل واحد ألّن :"نطقها عند احلاجة إليها املتحّدث يف خطابه للّتوضيح أو خيتزهلا يف ذاكرته ،ويست
  165 ."صانعه واحد،ومنوذجه واحد،وهو كّل حمدود،ليس خارجه ما يؤثّر فيه ويفسده

وباقي احلواّس أيضا تدرك عرب الّصورة أو تصّورها،فلمس غصن شجرة باألنامل حيمل              
الّرطوبة كاخلضرة واملاء ،وحيكم على عرب العقل اإلحساس برطوبته،ّمث تنتقل إدراكات باقي شروط 

االعتباطي اّلذي يدرك اإلنسان معانيه باخلربة،ويكتسب من "سنن الّتعّرف"الّشجرة ،فالّلمس هو 
  .خالله ثقافة

  .وحاّسة الّشّم تدرك الرّائحة ،وتتصّور نوع املاّدة املثرية للرّائحة ،فالّشّم يدرك بالّتصّور أيضا  

نوعه إىل الّتصّور ،فاحلالوة تستنطق ذاكرة الّسّكر والعسل ،واملرارة تسرتجع  والّذوق أيضا يقود     
  .صورة العلقم

  .والّسمع كذلك،فمعرفة العواء ال يدرك إالّ بتصّور الّذئب    

على حّد اصطالح " الّنموذج اإلدراكي:"نستخلص أن هذه احملسوسات تدرك بالّرجوع إىل      
  ".أمربتو إيكو"

  وتدي إىل أّن البصر أساسي يف اإلدراك ،ويف الّتعّرف على الّشيء ألّول مرّة حّىت     

،ويبعث " أيقونته"ستنطق عند حضور يصبح منوذجا إلدراكه و شبهه،ّمث خيتزل يف الّذاكرة،وي
ة على أّن كّل أمارة بصري":،ونعرفه بتوّفر كّل أو بعض خصائص شروط اإلدراك"الّنموذج اإلدراكي"من
تبلغين بشيء ما عن طريق االندفاع األعمى إّال بناء على نسق من املواضعات  ومن الّتجارب  ال

فأنا ال أستنتج وجود حيوان انطالقا من آثاره على األرض إالّ إذا تعّلمت إقامة عالقة مّتفق .املكتسبة 
 166"عليها بني هذه العالمة وذلك احليوان

 .ند املوجودات ،وأّما نشأا من عدم فبإرادة اخلالقوننتهي إىل أّن للّصورة حدود تقف ع
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ّمث خيتزل املتصّور يف الّذاكرة،ويقيس عليها عند حضور .واإلنسان ال يتصّور إّال ما رآه أو ختّيله    
  ".املماثلة والّتشبيه"دواعي 

فالعقل ال .وتصّور صورة تقريبية ومهية هلاوخنلص إىل أّن اّردات ال تفهم إّال بتحجيمها ،   
  .يستطيع اإلنسان أن يدركه مطلقا إالّ بتصّور فضاء له

  .هنا تظهر الّصورة لصيقة حبياة اإلنسان ،ومهّمة يف وجوده يف الفهم والّتواصل    

  .كما نستنتج أّن اخليال بشّقيه الّتصّوري واإلبداعي لن يبعث األجزاء املرّكبة من عدم 

وجود إحساسات وصور :"يف فلسفة احلوادث احلّسية إىل"دافيد هيوم"هذا،ويذهب         
حالة نفسية شخصية ال :"،وهو يتوافق مع رؤية الفالسفة للّصورة حينما يعرّفوا بأّا 167"خاّصة

تكون أحيانا ومهية ،أو  مع االعرتاف بأّن هناك وجود صور.168"توجد إّال يف الوجدان الذي يتصّورها
   .إحساسات مستعادة  ة تصدر عن املخّيلة ،لكّن صور الذّكريات هي جمّردرمزي

فقد تناول اإلدراك احلّسي ،ودور اجلسد يف احلياة ،ويف فلسفة احلوادث احلّسية " برغسون"أّما 
  الّصور ،يف نظر برغسون،هي األشياء ذاا ،وهي أنواع وصفية خمتلفة  ال ميكن:"،فـ

  .169".إحصاؤها ،حسابيا ،إحصاء دقيقا ،إّا صريورة دائمة حتّول بعضها إىل بعض،أو  

لكّن صعوبة تصديق هذه . فهذه الّصور هي ذات الكائن كما رآها حدسنا ،وكما ننجذب إليها 
جمموع  هووجمموعها مادام يف نظره ألّن احلاصل الكّلي  الّرؤية يرجع إىل عجزنا عن استحضار كّليتها 

 .الّصور

بالّتدليل على رأيه بأّن جسدنا ما "برغسون"ويواصل .تورة ،جمزّأة ،وحمدودةبل حنن نستحضرها مب
  170"صورة من الّصور:"هو إالّ 

الصورة الّذهنية متّثل ما استوعبته الّذات من اخلارج يف الّذهن من تصّور ،وهذا املفهوم املشّكل   
  .يف الّذهن هو باعث املعىن احلقيقي للّتصّور املشّكل

                                                           

  .41ص .1982. 3ط  .باريس.منشورات عويدات بريوت.نبيه صقر:ترمجة:أندريه كريتون:غسونبر  167
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  إّن تفكري اإلنسان من اخلارج إىل الّداخل جيعل الفكر يعتمد على احلواّس يف الّتفكري 

فقط،وهذه الّتصورات النّامجة عن االستقبال اخلارجي تثري صورا يكتفي الفكر بتحليلها 
يقف عند تفسري الّصور اخلارجية فقط ،ممّا يعين فهم ظاهر احمليط فقط،وحيصر املتلّقي يف  فقط،وهذا

  .لكّن هذه الّتصّورات سطحية ، يشرتك فيها كّل البشر.ّتلّقي فقطال

وتنسيق األفكار  .تصّوراتنا اخلاّصة تنبثق عن نسق هذه الّتصّورات اخلارجية ممزوجة بثقافتنا إّن 
كمعارف ُيَكّوُن مفاهيم وصورا ذهنية ّمث يربطها يف عالئق ويرتّبها،ليشّكل نسيج معريف جديد ممّيز 

لّتجربة ،وتتشّكل رؤية العامل من خالل حصيلة جتربة اإلنسان املكتسبة من مشاربه ينضاف إىل ا
  .الثّقافية اليت يكون للّصورة فيها قّوة وجود

وهذا هو سبب اختالفنا حول األشياء ، ونظرتنا إىل واقعنا ،وما يتخّلله من عوائق وصعوبات    
  .العامل من حولنا وبالتايل االختالف يف رؤية.ختتلف مع غرينا من األمم

  عالقة اإلنسان باخلارج تقوم على الّتأثّر به والّتأثري فيه بناء على ثقافة اإلنسان 

وحينما ال  يضع اإلنسان معىن خاّص به فإنّه يكتفي بالّتفسري للمحيط ألّن غايته .وتوّجهاته
  .الّسيطرة اليت ُجبَل عليها 

 فنّـّيا  مّتسق اجلانب احلّسي والعقلي،ميكن إّن أجزاء الّصورة تتكامل لتشّكل كالّ          
من خالهلا قراءة عالقة الفرد مبجتمعه عرب العصور املتوالية ،ورؤيته إىل العامل الذي عاش 

ا صرنا نكشف بواسطتها عن إدراكاتنا ،فقد صارت جوهر كّل الفنون .فيه
ّ
ا كانت .ومل

ّ
ومل

املوضوعات يف العامل ،وما يدور فيه ممّثل عنصر العقل ،فقد صرنا بواسطتها ندرك خمتلف 
فهي أسلوب .من أحداث ،وصارت مضمون نفسي باطين تعني على الّتخييل والّتفكري 

وصارت إبداعا ذهنيا حمضا ،ومنها الّصورة املرئية اليت تصوغ احلركة يف .وعي حضاري
عاده واإلحاطة ا يفيد يف استيعاب الّشكل واملضمون بكّل أب.قالب املكان والّزمان

قراءة هذه الّصورة وفهمها يستدعيان سننا ":إنّ .وهي أداة خيال خّالق ،وماّدته.وتفاصيله
واخلالصة أّن إنتاج داللة ما عرب العالمة األيقونية .سابقا يتّم عرب الّتدليل والّتأويل 
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ال يعود إىل ما يثريه الّدال داخلها مثال من تشابه مع ما حييل عليه ،بل "الّصورة مثال"
  171 ."يعود األمر إىل امتالك سنن يتّم فيه وعربه توليد كّل الّداللة املمكنة

 Socialأو  Public Image الصورة الشعبية أو الصورة العامةويف علم االجتماع تدّل         

Image عن ظاهرة اجتماعية عاّمة متداولة  فراد من األصنف حيملها على املفاهيم  اليت
الّدالالت اّليت ميكن الكشف عنها داخل  ":وهذا هو موضوع الّدراسة االجتماعية.بينهم

 172".هذه العالمات هي طبقات معنوية وليدة تسنني اجتماعي سابق

 ىل انطباعاتإ فتحيليف علم النفس  Social Image مفهوم الصورة االجتماعيةأّما          

   ل ختيّ  قعي ،حيثمبلورة متداخلة  آراء واعتقادات كشف عن وجدانية ت

يف  ثابت مقابل موضوعي هلا  دوناتمع  يف و،صورها بعمق يف الفرد انطباعات 
من أّن " يونغ"،وليس هلا عالقة مباشرة بالفكرة أو املوقف،مؤّكدا أّن ما ذهب إليهالواقع

فالوعي بالواقع ليس هو الواقع على حقيقته ،إْذ .الّصورة منفصلة يف أذهاننا عن واقعها
  173.الواقع ما هو إالّ صور يف أذهاننا

الّنفس البشرية بطبعها عاقلة ،تّتخذ احملسوسات واسطة للّنفاذ جلواهر األشياء       
،وطبائعها ،وتستدّل على مصادرها ،وغاياا ،وتتحّرى معلوماا لتبلغ   ،وإدراك ماهياا

وبالقياس على .وبذلك ترتقي من إدراك احملسوس إىل املعقول اّرد.كنهها قدر املستطاع
واإلدراك اّرد أعلى درجة وهو حمّل االهتمام .ماهية اجلزء تصدر حكمها على الكلّ 

،وترتيب املدرك وفق ترتيب خاّص به ،تظهر فيه ،ذلك أّن العقل يعمل على تنظيم 
الّدليل املتوّفر لدينا يثبت من حيث :"ثقافته ،وخربته ،ومنهجيته يف الّتفكري والّتنظيم

املدركات احلّسية أّن كّل إنسان قادر على رؤية العامل بالطّريقة نفسها اليت يراها ا 
174."غريه
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،فهي ال تستنبط ،وال تفّسر وحتّلل ،وال متتلك خربة   وهذه هي مهّمة الّنفس يف إدراك املوجودات
 .منضافة إىل ثقافتها من خالل الّصور ،بل عرب تصّور مداليل األشياء وفق نظامها ،ونسقها

الّنفس العاقلة تّتخذ اإلدراكات احملسوسة منفذا إلدراك املعقوالت اّردة،لتنقل من احملسوس إىل       
يات معرفية عقلية جمّردة ،لنخلص إىل أّن الّصورة املرئية املباشرة هي بداية تصّوره ذهنيا ،وبناء معط

   .تشكيل املعرفة ،وندرك أّن الّتصّور هو أساس املعرفة

والّشيء الواحد ما هو إّال جزء من كّل أو جنس أو نوع ألشياء أخرى كثرية جتّردت يف ذهن    
  التّنسيق الّذهين هو خاّصّيةولندرك أن .اإلنسان،واجتمعت لتكّون معرفة جديدة

ونتيّقن أن معرفة املفاهيم هي نتاج ثقافة نامجة عن خربة مكتسبة غري فطرية،وهي غري .العقل
  .فردية معزولة بل تشرتك فيها فئات اتمع املختلفة ألّا نتاج تربية وسلوك

،وحاالت غري واقعية أو لإلنسان حرّية يف تنظيم املعلومات ،وترتيبها ،وله قدرة على ختّيل مواقف 
حللول قضايا عالقة دون االلتزام بتنفيذها ،لذا تأيت خطط  اواقعية،وبناء عليها يتصّور مشاريع وأفكار 

إّن ماهيات األشياء حقائق ثابتة يف الّذهن ال .وسيناريوهات خمتلفة لقضية واحدة ،احتماالت الّتخّيل 
  .خارجه ،ألا معقولة منسابة عن صور أشيائها

يظهر من خالل هذا الّتحليل أّن الواقع اخلارجي ما هو إال جزء من وعي اإلنسان ،لكّنه يشرك و 
  .ألنّه بفعل الّصورة احلّسية املدركة اشرتكت ذاكرة الفرد بذاكرة اجلماعة .الفرد يف وعيه اجلمعي املشرتك

قلم بني يدينا ندركه أنّه قلم واملثريات احلّسية اخلارجية متّثل بعض معامل واقع  العامل احمليط بنا،فال
مبجّرد رؤيته ألّن صورته انثالت من الّذاكرة ،ومن خالل توفر بعض شروط إدراكه،مبواصفاته اخلارجية 

  .مثّ أدراك موضوعه ،وخمتلف فوائده.من لون ،وحجم ،ومقدار ،وهذه دالئل معرفة  ماهيته 

وتتمّتع يف املعرفة بالعقلية .ماهيّتهاللّصورة شكلها اخلارجي الذي هو مظهرها،وشكل داخلي هو 
" املنطق الّصوريّ "والثّبات،وهي حقيقة املوضوع العلمي عند أرسطو وأفالطون،ويستخدم مصطلح 

حّىت يومنا ألنّه يعين دراسة صورة الفكر ،ويف الّنظرية اجلشتالتية تعين الّشكل الكّلي املرّكب من 
إّال من خالل كّلية الّصورة،ومفهوم اهليئة يف الفّن هو جمموعة عناصر،ومعاين هذه األجزاء ال تدرك 

  175.الّصورة،ويقصدون هيئة نظام العناصر: الّشكل أي
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فاأللفاظ حتمل معاين تشّكل صورة ذهنية هلا عالقة .الّصور احلاصلة بالعقل  تعين تصّور املعىن    
صّور معاين صوره املدركة،فلّلغة صلة بالعامل اخلارجي،ويتّم توافق املتلّقي مع العامل اخلارجي من خالل ت

  .ذا العامل 

  ومهما استقّل املنتوج الفّين فإنّه ال ينفصل عن ذات املبدع اّليت أوجدته يف صلب        

فهو يريد .احلياة،ليشارك املتلّقي رؤيته الفنّـّية ،وهو ينتظر مشاركته بالّنقد والّتوجيه أو االستحسان
  .ليشرتكا معا يف صياغة رؤية للعامل ي استمراريته يف ذات املتلقّ 

  .كل صورة تكشف عن موقف من العامل ترمسه الّلغة أو اخلطوط واضحا متوّهجا      

حتدث توازنًا بني اهول واملعلوم للوصول إىل اإلار الفنّية املكتوبة أو املرئية إمنا الّصورة   
إحساس عميق ،وشعور مكّثف  عن اليت تصدر والدهشة املبتغاة، أو لبلوغ القيمة الفكرية املطلوبة

الّصورة صياغة  جتّدد . ،يتجسد يف تركيبة نسقية لغوية خاّصة أو خطوط منتظمة أو تصوير آيل ناقل 
متثيل املعاين متثًال جديدًا مبتكرًا حييلها اىل صور مرئية بصرية إحيائية معربة،ماّدا الّتلميح األديب،ألّا 

عرب املرئي إىل حمسوس حاضر يف البصرية،وذلك حينما تنزاح الّلغة عن معجميتها  تنقل الغائب اّرد
  .جديدة إىل معاين

وحبث القرينة الّدالّة هي اّليت تثري عنصر االختالف يف تأويل املعىن بسبب انزياح األلفاظ 
 176.،ودالالا اجلديدة ،ليتجّدد الّنّص مع كّل قراءة

ألمهّية الّصورة يف عملية اإلدراك الّذهين لألشياء اقرتنت عند بولدنغ باملعرفة ،فاملعرفة بالعامل تعين      
العامل صورة ،والّصورة عامل ،إّنك ال تدرك .الّصورة املشّكلة ذهنيا عن العامل ،لتظهر مشولية تعريفها 

مباّدا،لذا يصعب فصل الّصورة عن حمتوياا  املاّدة مبحتوياا إّال بصورا،ال تفهم شكل الّصورة إالّ 
  177.ومعانيها

الوافد اخلارجي يعترب رسالة خطاب موّجهة إىل باطن الّذات، تدركه، ترسم له  صورإّن        
صورة ذهنية ،حتّلله،تؤّوله،تكشف داللته، ،تصّنفه، يأخذ منه املتلّقي موقفا ،ويفتّك مكانه يف ترتيب 

  وقد يشغف بالوافد اجلديد .دحم،املصّفد،تستنطقه عند احلاجة إليهخمزون الّذاكرة املز 
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 .فيظّل قابعا ،ماثال يف الّشعور ،وقد ميّجه ذوقه ،فيتجاوزه بالّنسيان أو يتذّكره

لكن مهما كان موقفه من هذه الّرسالة بالرّفض أو القبول ،فإّا تضيف له خربة بعد معايشة          
تعّمق رؤيته للعامل وتوّسعها،وتساهم يف تأسيس سلوكات جديدة أو توجيهها جتربتها ،وتزيده ثقافة،و 

لنستخلص أّن هذا الوافد اخلارجي يساهم يف تربية اإلنسان وتعليمه، .حسب درجة الّتأثّر والّتأثري
فكّل وافد جديد حممول يف وعاء املعرفة،و يزيد الفكر .ويساهم يف إثارة وجدانه ،وحتديد ذوقه منه

  .،ووعيااّتساعا

ومن خالل هذه الّروافد يؤّسس اإلنسان رؤيته للعامل ،كل حسب مستواه االستيعايب ،وقدراته 
دون إغفال ما لعبته الوسائل الّتكنولوجية احلديثة من دور كبري يف توسيع ،وتعميق رؤية .الفكرية

  .اإلنسان املعاصر للعامل

املقروء،إّمنا جتاوز ذلك من خالل الّصورة املرئية مل يعد إنسان العصر ميتلك رؤية عاملية من خالل 
إّن إحاطته الّشاملة بأجزاء املعمورة ،يابسها .الّتكنولوجية اليت مل تستثن شيئا من ظاهر الكرة األرضية 

  .،وماءها ،وّسعت رؤيته للعامل ،وزادت من قدراته الثّقافية ،وقرّبت إليه البعيد
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  :الفصل الثالث

  ..ــــــــــــياالّصورة نفســـ
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 :الّصورة والخيال

،وقد أثارت مشكلة حتليل  إذا سّلمنا بأّن الّصورة هي نص مرئي فهي خطاب بصري          
اخلطاب عند النّـّقاد مسألة املنهج األجدر بتحليل كّل أبعاده ،وتفاصيله،ومل جيد بعضهم ـ فقط ـ جماال 

  .املصادر اليت رأوها  األقرب إىل تناوله من وجوه خمتلفة متكاملةاملتعّددة "نظرية الّتداولية"خارج 

في البداية كانت الّصورة الطّبيعية املرئية هي اليت تراها العني ،وتفهم ماهيتها ووظيفتها يف ف      
  .الوجود ،مع تفاوت يف قدرات الفهم والّتحليل

ا كان اخليال يقوم على الّصورة   
ّ
إلسالم بالفكر اليوناين يف حبث قوى الّنفس قد تأثّر فالسفة اف ومل

و من مثارها كانت حماولة النّـّقاد تفسري اخليال ،وبيان آثاره ،بومسه قّوة خفّية .اخلفّية وحتديد ملكاا
ودار .الّشعراء والبالغيون يف تفسري ظاهرة اإلبداع ،ودور اخليال يف اإلهلام  كما اجتهد.موحّية 

  .دعة ،واملوضوع،والّلغةاحلديث حول الّشخصية املب

واعتربوا أّن حلظة اإلبداع هي متازج القوة املتخّيلة باملعرفة والفطنة،وهذا هو دافع دراسة الّصورة        
  .بكّل أشكاهلا ألجل بلوغ املعاين اليت لن تنكشف دون خيال

ة ،و ربطها العرب هللقد ربط اليونان اجلّدة واالبتكار يف اإلبداع باإلهلام وما توحيه اآل        
وأّسسه البالغيون العرب على طريقة .رغم أّن الّشعراء يتفاوتون يف نسبة الّتأثري والفصاحة.باجلنّ 

هي اليت اخليالية وهذه الرباعة .استخدام الّلغة اليت لن حتسن دون ملكات خفية ،واهتدوا إىل اخليال
 .تؤثّر يف املتلّقي وتدعوه إىل الّتفاعل

فكرة "لك إمكانية تشكيل موضوع أساسي ،فهي ت،مادامت مت"إشارة"، كلّ "لفظة" كلّ              
خّيلة اّليت تبحث تفاصيلها "عاّمة

ُ
 ،وجتزّئها ،وتفّككها ّمث تُقيم تركيبهامبصاحبة حضور نفسّي واعٍ يف امل

َتَخّيل هلا ،وتالفاعل وفق رغبات  بصورها احملسوسة لتختفي حتتها معانيها اّردة
ُ
ُحْبلى باجلمال رد امل

واخليال يف اليقظة يرسم تنظيم احلادثة بإشراك الوعي .ثقافته الّشخصية الفّين،مرّصعة بألوان عناصر
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. فخيال اليقظة ال يعمل خارج الوعي.الّذهين لتنطبق املعاين اّردة مع الثوب احملسوس الذي يناسبها 
متّثل أشياء غائبة كأّا ماثلة حّقا لشعورنا  ملكة من ملكات العقل ا:" لذا ُعّرف اخليال بأنّه

،ابن سينا مثال يستخدم يف أنواع خمتلفة من القضايا العقلية لذا صعب تعريفه وهو .178"ومشاعرنا
له احلّس املشرتك من احلواّس اجلزئية اخلمس وتبقى فيه بعد غيبة حتفظ ما قبِ :"قّوة يعرّفه بأنّه

  179."احملسوسات

ففكرة قيام احلفل قد تستثري اخليال .يف خمتصر لفظها ،كثافة خياهلا ".ام حفالأق:"إّن قولنا       
ويُبىن هذا .لينطلق من  تصّور بداية تنظيم هذا احلفل ،واخلطوات املّتبعة ،حّىت يصل إىل اية جناحه

تَخّيل اخلاّصة ،وهذا مربّر خلفيته الثّقافية  الكاشفة ملكتسبا
ً
ت قبلية فردية اخليال انطالقا من جتربة امل

مهما قّسم و  ".الّنموذج اإلدراكي"،" أمربتو إيكو"خاّصة حول تنظيم احلفل خمتزلة يف ما مسّاه 
 .الفالسفة القوى الّنفسية إالّ أّا تظّل متكاملة األدوار والوظائف دون انفصال

ن فاإلدراك احلّسي يكو وقد حاول قدامى دارسي العرب تفصيل احلديث عن هذه القوى ،    
   180".أّما احلاّسة فال تدرك حمسوساا إالّ يف اهليوىل:"خارجيا للمرئيات وتدرك كما وردت 

،وذلك حينما تشّكل صورة مشهدية ذهنية أّما إدراك املعىن والّصورة فمصدره احلّس الباطن        
  ،حتّفها أشكال خارجية ،وحتيط ا ليستوعبها العقل،مثّ يرتّبها ،ويصّففها لتحضر من 

  

والذي ..الّنفس الباطنة واحلّس الظّاهر معا الّصورة هي الّشيء الذي تدركه:"الّذاكرة عند احلاجة
  181".تدركه القوى الباطنة دون احلّس فهو املعىن

                                                           
 31.ص1982. 4ط.لبنان.دار احلداثة.األساطري واخلرافات عند العرب:حممد عبد املعيد خان 178

 .163ص.1938. 2ط.مطبعة السعادة ـ القاهرة.يف احلمكة املنطقية والطبيعة اإلهلية الّنجاة :بن سيناا 179

 .414ص.2اّلد1957دار صادر للطباعة والنشر ـ بريوت ـ .رسائل إخوان الّصفا وخّالن الوفا :إخوان الّصفا 180

 .16ص.1952 1دار إحياء الكتب العربية ـ ط.أمحد فؤاد األهواين.د:حتقيق:رسالة  يف النفس وبقائها ومعادها:أحوال الّنفس:ابن سينا 181
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،كّل هذه ملشرتك،اخليال،املتخّيلة،الوهم،احلافظةا احلسّ :أّما القوى اليت تدرك من الباطن فهي     
بعضها قوى تدرك صور :"ملكة اإلدراك الذي ال يتحّقق خارج العقل  العناصر تتوّحد جمملة لتعطي

  182".احملسوسات وبعضها قوى تدرك معاين احملسوسات

،فهي تكّيف املعاين باالشرتاك مع مدركات قبلية متّثل املخزون الثّقايف  فهي خزّان للّصور دون ماّدا
عطي الّنتائج،وتضيف رصيدا معرفيا حادثا للمتلّقي،تلتحم بالوافد اخلارجي اجلديد ،تأخذ وترتك ،وت

ترد مكّيفة  ،وتأخذ موضعا  الّصورة احملسوسة ، توافق معأّن الّصورة يف اخليال على جديدا ذلك 
  .معّينا

والقّوة املفّكرة يف املخّيلة تقوم بالّرتكيب .والّتكييف يعين امتزاج الّصورة الظّاهرة امللتقطة بصورة باطنة    
والّتفكيك الفّين اخليايل .الّتفكيك والّرتكيب :فاخليال يعتمد على عنصرين هاّمني مها .والّتفكيك

شعور ظاهر ضروري يف إنتاج تعبري تركييب،وهي عملية نفسية تتدحرج من ظلمة الّالشعور إىل 
بال الوحدة :"فاخليال يصوغ الّتوافق والّتآلف بني الوعي والالوعي ،وتركيب بني الوحدة والكّل .منّظم

فالوحدة والّتنوع تنّظمان ما تبعثر فيها ،ويعطياا .183."تنوّع كالتّنوّع بال وحدة ال خيلق عمال فّنيا
  . نسقا منتظما حيمل رسالة يف الوجود

  ،وهلا مع حفظها رسوم احملسوسات:"املخّيلة هي أهّم القوى الباطنة ،لتعّدد وظائفها 

  

   .أي تقليد ما حفظ فيها من صور أشياء 184".وتركيب بعضها ببعض فعل ثالث هو احملاكاة

                                                           
 .162ا��ر�? �0!6، ص  182
 .14ص.1983.  3ط.دار األندلس.الّصورة األدبية:مصطفى ناصف 183

 .63ص.ت.ب.مكتبة علي صبيح وأوالده.آراء أهل املدينة الفاضلة :فرايب 184
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تمّيز عن اإلحساس حقيقة تفالّتخييل .املتخّيلة تستمّد حيويتها من احملفوظ يف اخليال     
تتخّيل ذه القّوة محال على رأس خنلة،أو :"فاملتخّيلة تبدع كأن  .اإلحساس خارجيوجد  والّتفكري،وال

  185".ع قوائمخنلة ثابتة على ظهر مجل،أو طائرا له أرب

القّوة :"وإذا كانت املتخّيلة كاذبة ،ال واقعية،وال حقيقية فإّن اخليال الذي منبعه احلّس ميّثل           
  186 ".املصّورة ليس فيها إالّ الّصورة الّصادقة املستفادة من احلسّ 

بكامل احلرّيّة لكّن املتخّيلة هلا قدرة على تقريب املتباعد،والّتأليف بني املتنافرات،تتصّرف فيها      
،وقد اّتسع اخليال بفضل وسائل االّتصال احلديثة عرب الّصورة العقل واحلواّس يضبطاا عند الّتواصل

 املرئية ،ذلك أّن الصورة الّتكنولوجية قرّبت البعيد ،وجعلت الغائب حاضرا ،ماثال أمام العني ،واملتقط
بالصر ينعكس على وظيفة املخّيلة،هذا االستقبال املشّكل ملكّونات اخليال اعجز الّدارسني ،ومحلهم 

حّىت أّن أكثر العلماء تائهون يف حبر هذه القّوة ،وعجائب :"على احلرية والّتوّجس من اليقني 
رق واملغرب،والّرب متخّيالا،وذلك أّن اإلنسان ميكنه ذه القّوة يف ساعة واحدة أن جيول يف املش

والبحر،والّسهل واجلبل،وفضاء األفالك وسعة الّسموات،وينظر إىل خارج العامل ويتخّيل هناك فضاء 
    .187."بال اية،ورّمبا يتخّيل من الّزمان املاضي وبدء كون العامل ،ويتخّيل فناء العامل

ولئن كان .حركة يف اإلنساناخليال وثيق الّصلة بكّل نشاط ثقايف،قّوة نفسية مصاحبة لكّل  و   
  فالسفة اليونان ومن اقتدى م من كالسيكيني يف عصرنا احلديث قد حاصروا اخليال أل

والّسبب أّن منطلقه الفكري  188".اجلانب اخلادع يف الّنفس الذي يقود إىل اخلطأ والزّلل:"يشّكل 
  .هائم عائم يسبح يف الفضاء دون وازع أو رادع

يف رسالة الغفران حينما  دعا من خالل رحلته ،وعارضهم ،املعّري قد سبقهم  فإّن أبا العالء      
القضية األساسية :"حّىت اعترب صالح فضل أّن هذه الّرسالة تشّكل.احلرّة يف اآلخرة إىل حترير اخليال 

  189." يف حرّية الّتخّيل وروح الّتفكري الّشعري املتسامح

                                                           
 .166ص.أحوال الّنفس:سائل ابن سينا 185

 416.ص.3جمّلد:إخوان الّصفا 186

    42ص.املصدر نفسه، 187

 .10ص. م1981 4دار العودة ـ بريوت ـ ط :الرومانتيكية:غنيمي هالل 188
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د احلضارة اإلسالمية الزّاهية انتهت بالّدعوة إىل حتمية فسح وكأّن الّرسالة األدبية يف آخر عه      
اال للخيال يرتع كيف يشاء وفق معايري القيم اإلسالمية اليت متنع عنه الزّلل،وهذه الّرسالة هي أبلغ 

 .  رّد على من يعتقد أّن احلضارة اإلسالمية مل تنتج خياال خالّقا ُمبدعا

أّن اهللا قادر أن حيّول أمنية شعرية لشاعر إىل حقيقة حّية " العالءأيب"إّن وعي شاعر الفالسفة      
معيشة يف اآلخرة  هو ما حّفزه على الّتحّرر من كّل قيد عند االعتماد على قدرة وعظمة اهللا تعاىل 
ورمحته يف قبول ذوي املعاصي،واملسلم ـ عادة ـ واسع الوجود،ينظر إىل احملسوسات واملعاين والّروح نظرة 

عن طريقة حيلة فنّية مجيلة هي  تبلغ حرّية الّتخّيل مداها يف الغفران:"دية ،ترتبط فيها الّدنيا باآلخرةأب
معمارية باذخة يف "أبياتا"الّشعر " أبيات"حتّقق الّصور الّشعرية يف دنيا اخللود،حيث تستحيل 

  190."اجلّنة

،داعية إىل الّتلقائية،حّىت احلقيقة عندهم ذاتية وقد حّررت الرومانسية اإلبداع من العقل واملنطق         
 .توجد يف عوامل صنعها اخليال،لكّن هذا اخليال سيظّل يف خدمة احلقيقة والواقع ال ينفصل عنهما

والّداللة ال تؤّول فقط بتحليل اإلحساسات املتمّيزة اليت ألّفت املشهد إّال من خالل انتقاء اخليال من 
  ية مرسومة أو ملفوظة أو مرئية،ثابتة أو متحرّكة  ال ينفصل فالّصورة الفنّ .الواقع 

فيها اخليال عن الواقع،وال يلّون فيها اخليال الواقع فقط،بل هي جديد ممزوج بني احللم والواقع مهما 
  .أغرق الفّنان يف احللم

أو طاقة عاجزة متاما عن حتّمل املسؤولية وغري معنية بالّصدق :"فاخليال عندهم ليس       
   191".احلقيقة

ملكة نفسية فكرية  وهذا االهتمام يعود إىل الوعي بوظيفة اخليال يف العمل الفّين ألّن اخليال     
واعية بوظيفتها يف الوجود ،مهما أغرقت يف الوهم فهي ال تأيت باألشياء من العدم ،وال خترج عن 

ّا ملكة عجيبة تتعاىل على أسوار املعقول مهما انتزعت جزئيات الّصور احلقيقة أو أضافت إليها ،إ

                                                                                                                                                                                     
   11ص.  1996.لوجنمان.الشركة املصرية العاملية للنشر.أشكال الّتخّيل من فتات األدب والنقد:صالح فضل 189
 14-13ا��ر�? �0!6، ص  190
 .7ص.اخليال الرومانسي 191
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الطّاقة احلّية والعامل الرئيسي يف كّل :"عندهم هو الواقع واحلقيقة رغم تعبريها عنهما ،لذا فاخليال
  192". الال متناهي" األنا"إدراك إنساين ،والّتكرار يف الّنقل احملدود لعملية اخللق اخلالدة يف

وكذلك الّصور .يب عناصر الفكرة ويضفي عليها مذاقهويذ.واخليال ميزج روح الفّنان باملوضوع  
،فاملوضوع اخلارجي يرد إىل باطن الّذات طبيعيا كما شاهدته العني اخلارجية تغّذي اخليال وبه حيويّته

أو أحّست به احلواس ،وعند اسرتجاعه يهّذبه اخليال ليصوغه وفق تصّوراته وأهوائه،لتبقى الفكرة 
لفّنان ،وختتفي الفضالت الزّائدة اليت ال يريدها يف ملكته أو ال ختدم موقفه الرّئيسية اليت يريدها ا

   193".اخليال طاقة ختلق وتكشف:"،ورؤيته للحياة ،وللوجود ،وللكون

،متتزج فيه الفكرة باالنفعال احلامل ملختلف األحاسيس طاقة تكشف ما وراء الّظواهر  هوو        
  الة واملوقف لتظهر بصمة الفّنان رافلة يف حّلتها ،واملرتجم للعواطف ،واملعّرب عن احل

اخليال هو الذي جيّسد الفكرة وعن طريق االنفعال :"الفّنية اجلميلة اليت تغري املتلّقي ،وتثري وجدانه 
  194 ".الّصادق يبدع الّصور،والّصور بدورها هي اليت تبني عن املضمون 

ذلك أّن املتكّلم .بأّم ذوي ملكات خيالية واسعة الذين يستخدمون ااز يف تواصلهم يومسونو    
حينما يعتقد أّن فكرته ستخرج من باطنه مبهمة يلجأ إىل الّتصوير عن طريق الّتمثيل ،قصد الّتوضيح 

وهذه القّوة إّمنا تصوغ الصور .قّوة تتصّرف يف املعاين لتنتزع منها صورا بديعة:"اخليالف  والّتقريب،لذا
فس قد تلّقتها عن طريق احلّس والوجدان،وليس يف إمكاا ـ املتخّيلة ـ أن تبدع من عناصر كانت النّ 

  195".شيئا من عناصر مل يتقّدم للمتخّيل معرفتها

  :وقد اجتهد الّدارسون يف تقسيم اخليال إىل      
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االنتخاب املناسب للّصور املطلوبة يتّم ـ اخليال الّتحضريي الذي تتغربل فيه املعاين بالّتداعي والّتذّكر مثّ 
االنتخاب يسّميه علماء الّنفس ختييال حتضرييا ،ألنّه العمل الذي تتمكن به املخّيلة من :"للموقف،و

  196."استحضار العناصر املناسبة للمرام 

فهذا االنتقاء املناسب للّصورة املرغوبة هو الذي يعطي املعىن حيويته ونشاطه ليعطي أسلوبا ممّيزا  
  .جلّيا يف االستقبال واإلدراك عند املتلّقي

  

أن تنتخب :"ـ الّتخييل اإلبداعي وهو عمل القّوة املتخّيلة على صياغة املعاين املرادة املبتكرة ،وهو
  197"املخّيلة ما يليق بالغرض من العناصر تتصّرف فيها بالّتأليف إىل أن ينتظم منها صور مستطرفة 

  لغربلة الّصور املنتقاة يف باطنه ،مثّ قام بعملية الّرتكيب والّتمحيصوهذا يعين أّن املبدع قد قام 

  .لتناسب املقام للمقولة

ويقوم اخليال بوظيفة جليلة تتجاوز أسوار الواقع ،وتعلو عليه ،تتمّثل يف جعل القليل كثريا،والّصغري  
كثرية ليعطي صورة كبريا،واملعدوم موجودا،واملوجود معدوما ،ويرّكب أجزاء من موجودات حقيقية  

   .واحدة فريدة يف عامل اخليال

ألّن ثقافة العرب األصيلة تنأى عن جتايف احلّق مهما حُسن تأليفها  والّصور عند نّقاد العرب ال     
الذي رفض فهم بعض "املازين يف الّديوان"،ومنهم الوهم،وتستخدم اخلرافة فقط فيما خيدم األغراض

حاالتجماف:"الّناس من اخليال أنّه
ُ
  198".اة احلقائق وتنّكب الّتجارب واقتناص شوارد األوهام وامل

  :يمّيز بني ثالثة أنواع من اخليالفأمحد أمني أّما       

احلياة  خيلق العناصر األوىل اليت تكتب من الّتجارب صورة ال تنايف:" الذيوهو :ـ اخليال اخلالق    
  ".املعقولة،فإن نافتها كانت ومها
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جيمع بني خمتلف الّصور جاحنا إىل الّشعور بالّشيء وأثره يف الّنفس،باحثا عن صورة :املؤّلفـ اخليال   
  .متداولة مثرية ليشركها يف عالقة على سبيل الّتمثيل

صفات و معاين على الّصورة املرئية مؤثّرة يف الّنفس،غائصا يف وفيه يفيض :ـ اخليال املوحي أو املوعز  
     199. جوهرهباطن الّشيء والّنفاذ إىل

حينما ينغمس يف "حلم اليقظة"وهذا يعين أّن اخليال عند العرب مغرق يف الوعي مهما ارمتى املبدع يف 
  . حلظة اإلبداع 

هو ذاك اإلهلام الذي يعترب :"ريى أّن أعلى مرتبة يبلغها الفّنان يف اخليالف أّما مصطفى ناصف    
ا عاناه من  نضجا مفاجئا غري متوّقع لكّل ما قام به

َ
الّشاعر من قرارات ومشاهدات وتأّمالت،أو مل

  200."حتصيل وتفكري

ة نتجت خرب فأبداعية إ رؤية ناسب للتعبري عنيق بفعل توظيف وسيط تحقّ تالصورة الفنية و       
تقرأ يف املنتوج األديب .تعة خالدة خبلود الفكر البشريممو  و صورة جديدة مبهرةالفّنان 

هذه .ويأيت دور املرئي لينقل اخليال إىل صور حّية مرئية.ملتاحف،وتزّين اجلدراناملكتوب،وتعرض يف ا
   .الّصور األدبية تنقلها عدسات الكامريا يف حدود القدرة الّتصويرية 

   201.".املبدأ األّول يف كّل إدراك إجيايب فّعال نشيط:"هو عنده اخليال ف

الّتخييلية اليت تستنطق باطن الالشعور يف  وسبب االهتمام البالغ ا هو تلك الطّاقة        
الّناظر،وحتّرك فيه مواطن اجلمال ابول عليه،فتحّقق بإثاراا املختلفة عناصر الّدهشة ومتعة 

ومن أمثلته سور الّصني الّشامخ الّشهري ،والعجائب الّسبع،وقصائد املتنيب،ونزار،ومشاهد .اإلار
 رة مهما تنّوعت منجزاا الفّنية الّدالّة على قدرة الّتخّيل العجيبونقصد ذا أّن الّصورة صو .األفالم

ليبقى الفّن نشاطا إنسانيا متمّيزا على مّر العصور،جيّسد الفكر البشري العبقري،ويعّرب عن مشاعرهم 
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املرهفة،ويرتقي باملتلّقي إىل أعلى درجات املتعة ليجعل حياتنا أى وأمجل،ويشعرنا بالرّاحة 
  202".اخليال اإلنساين جزء هاّم من الوجود:" ينة،لذا صاروالّطمأن

وللخيال نشاط بالغ يف الّشعر ،وقد تداول النّـّقاد احلديث عن الّصدق واملبالغة واملغاالة ،وقد          
أثّر املنشغلون باملنطق على الّصورة الّشعرية حينما غّلبوا اجلانب الفكري على املشاعر ،وقّلصوا مساحة 

  ألّن البالغة ارتبطت باملنطق والفلسفة ،فضاقت قدرة الّشعر .اخليال 

  يف الّتعبري عن الّذات،وتقّلصت مساحة االهتمام باألثر يف نفس املتلّقي ،وضاقت معايري ابتكار

 ،اهتّم الّنقد قدميا باخليال خمتصرا إيّاه يف مجاليات الّصور اجلزئية.الّصور ،ونزع الّشعر نزعة عقلية 
فاخليال اهلاّم يلّخص قراءات ومشاهدات ،وتأّمالت الفّنان ،وهو مثرة معاناة .مرتبطا بالّتأثري يف املتلّقي

  .حتصيل وتفكري

  ويعتقد أن اإلهلام يفاجئ صاحبه بعد راحة ونقاهة ألّن الغفلة بعد انتباه حيّرر الفكر من        

ز ما يراد من أجزاء ،فيأيت بعد صفاء ركود ،فيهّيئ الّشوائب فيساعد الفكر على حتليل العناصر ّمث إبرا
الّذهن لإلدراك  وجيمع شتات  العناصر يف صورة جديدة مبتكرة تعطي دالالت تضيء القضية 

  .،وتساعد الّصور املتخّيلة

وعلم الّنفس يستخلص أّن نور اإلهلام ينقشع بعد حتصيل مشبع من اإلدراكات البصريّة واّردة       
  .كيك للوحدات ينجلي اإلهلام  الذي يعطي وظائف جديدة للعناصر،ويف تف

  يعيد ترتيب العناصر وانتقائها فحسب بل يدخل فاإلبداع يعتمد الّتفكيك، وال    

 . عناصر جديدة مضافة فتجّدد املعاين والوظيفة

حيّقق اخليال االعتدال والّتوازن،لينشر الّرضى  يف الّنفس  واجلمال ينبع من الوحدة والتّنوّع ،وبه      
  .،وشعورها بالّتحّرر،وحيدث اإلثارة واملتعة ،وتنتشي الّذائقة ،ويكون مصدره يف إدراك الّداللة  

واخليال يربط ما انفصل يف الطّبيعة ،ويؤّلف بني عناصرها املتناقضة ،وينأى عن سنن الواقع          
الّنفاذ يف طبيعة الّشيء ،و استكناه سرّه الّدفني بني طّياته،حماوال الكشف عن  ،كّل ذلك ألجل
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ويشّكل اخليال نسق متناثر مواّد حّىت يصري عاملا مكتف بذاته فيشبع .وظيفته يف وحدة عضوية
نقائص أجزائه ليكتسب صفة الثّراء ،فاملنظور ال يشّكل داللة يف نفسه يف الفّن بل ال يتأّتى جديد 

  .اللة إالّ بعد تفكيك وتركيبالدّ 

علم الّنفس يرى أّن للعمل الفّين عالقة بكّل مناطق العقل  واألجهزة العصبية ،فاإلهلام يعطيه      
  .طاقته احليويّة ،واألنا يهبه الوحدة والكيان

 .ما تنتج صورا فتسمى العملية  خياالدنعكل نشاط تقوم به املخيلة هو   اخليالوذا،يصري         

خّيلة  ستثريت يتال الّدوافع الّنفسيةأما التخييل فهو 
ُ
 إىل تفعيل اخليال وإنتاجواملرئي عرب اللغة  امل

 ليستحثك على إنه شبه الطلب الذي تقوم به العبارة يف الشعر أو القصة أو الكالم العادي.. الصور

إنّه  .اللغوية اإلشارات انطالقا من،وإنشاء عواملها ،يل املخيلة إلعادة بناء التصورات الذهنية عتف
حينما تستقبل احلواّس شيئا ما ،وبعد املرور بعملّية االستيعاب واإلدراك ،تنجلي آثاره يف 
ذائقتنا،وينعكس على وجداننا،ويقع انطباعا،ويّتخذ منه موقفا سلبيا أو إجيابيا بناء على قاعديت القبول 

وينطبع يف الّذاكرة كخربة مكتسبة .،ليتّم احلكم عليهأو الّنفور بناء على االستحسان واالستهجان
  .،ويصري مصدر خيال حينما ينتهي إىل صورة جمّردة يف الّذهن

هذه العملية املتتالية ،املرّكبة واملعّقدة ،تصاحبها صورا وتصّورا يف كّل مراحلها للّداللة على أمهية      
  .احلواّس والّصورة يف اإلدراك  وتبعاته

يء املدرك هو رسالة ذات نوعية وجمال،تستقبله األذن إن كان صوتا،واألنف للرّائحة ،واليد والشّ     
لّلمس،والّلسان للّذوق،والعني للّصورة،ّمث كّل هذا يشّكل لدى املتلّقي معرفة مكتسبة،وينضاف إىل 

  .ثقافته ،ليستخدمه يف خمتلف جماالت الّتواصل عند احلاجة،داخليا وخارجيا

ة جزء من هذه ااالت،تستخدمه عند الّتأّمل والّتذّكر،والّتمثيل لتقريب اّردات واملخّيل   
  .وتوضيحها

وإذا سّلمنا بأّن الّصورة االصطناعية كانت نتاج ابتكار تكنولوجي،فإّن هذا االبتكار قام على      
وجية أو ما يشبهها يف علوم دقيقة ،ولكّنه قبل التنفيذ االصطناعي كان املبتكر قد رسم اآللة التكنول

خمّيلته،وهذا يزّج بالعلوم اإلنسانية يف سوق ابتكار اآللة،لتشرتك الفلسفة مع علم النفس وعلم 
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وطرق اإلدراك،ّمث تنفيذ حمّصلة الّرسوم .االجتماع ،وخمتلف العلوم اإلنسانية ،وتشّكل ثقافة الّتخييل
  .ر الصناعة الفعلية لآللةاملتخّيلة لآللة يف ورقة رسم على أرض الواقع،ليأيت دو 

                   .ليّتضح أن خمتلف العلوم شاركت يف صياغة الّصورة ،من حالتها الّتصويرية إىل صورا
يتغّذى اخليال من العاطفة املتشّبعة باحلّس ليهيم يف الالواقعية،فهو جيمع ما وعاه احلّس ويرتّبه وفق 

   203"عامل اخليال هذا عامل األبدية ":بليك" قال وقد خدم العلم يف االكتشافات حّىت .رغبته
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  :الصورة والحلم 

اته يلجأ إىل احللم ليحقق يف اخليال لذَ ،إن اإلنسان حينما مينعه الواقع من حتقيق رغبة جاحمة          
 .. و تستبيح املمنوعات..و تسبح..و مترح..فهي تأكل ،ا َ إرادَ 

لذا ُعرَّفْت ،فاألماين هي اليت تتحقق داخل احللم ".األمنية"يصري رديفا للفظة و احللم ذه الصيغة    
ة فاألمنية كما احللم طبيعة بشري.أو مستحيل احلصول..شيء صعب املنال بأّااألمنية أو الّتمّين 
 فما هو ممنوع يف الواقع،ومن أحالم الرذائل.ملمن طول األاحلكماء و لذا حّذر ،إلفراغ املكبوتات

  .اليقظة،والعكس يف حلم الّنائم لمحممنوع يف ،

إّن الّداعي إىل تناول األحالم يف املنام هو اعتماده يف حضوره على الّصورة اّليت نادرا ما        
هذه الّصورة .يف تأويلها والّصورة احلاملة قد تتلّبسها السيميائية  .تتخّللها عبارات ملفوظة أو مكتوبة 

واحللم صور تدّل داللة قاطعة على أمهّية الّصورة .تأيت ـ غالبا ـ يف شكل ألغاز ،ورموز إحيائية وعالمات
  .فهو شاهد قوي على تنوير الّصورة حلياة الوعي اإلنساين.يف اإلدراك البشري

،وتكشف على أمهّية  وحضور احللم يف شكل صور مرتّبة أو مبعثرة تؤّدي وظائف ودالالت    
الّصورة والّتصّور يف إدراك اّردات،وهذا يقّوي احلكم بأّن الفهم ال يقع جمّردا  دون حصر املطلق يف 

  .وهذا يزيد يقينا فينا أّن حياة اإلنسان مرتبطة بالّصورة وتقوم عليها.حجم ال خيرج عن نطاق الّصورة 

تبّلغ  األحالم ف.     204."ّنائم من حيث هو نائمالّنشاط الّنفسي لل:"وقد عّرف احللم بأنّه   
يف الالوعي حضور  ،فهيإىل  العقل الواعي   باطنالغريزي الفطري، من الاجلانب من  ةاملعلومات احليّ 

   205".الّنوم ال يُغلق حواّسنا عن تأثريات العامل اخلارجي،بل يستعري منها مواّد معظم األحالم:"الوعي 

  .وقد اهتّم علم الّنفس قدميا وحديثا باألحالم ،وذهب فيه دارسو الغرب مذاهب شّىت       

كما تفّرد دارسو العرب بفّك ألغازه مستندين إىل مصدره احلقيقي ،القرآن الكرمي ،وإىل حالة       
  .الّنفس عند الّنوم

                                                           
 .13ص.1982. 3ط  .باريس.منشورات عويدات بريوت.نبيه صقر:ترمجة: برغسون:أندريه كريتون 204
 161 ا��ر�? �0!6، ص 205



 

103 

وقد ُجبل اإلنسان على مغالبة الواقع اجلامث على كاهله بأثقاله ،وكثريا ما حتبطه املصاعب ،وتثّبط      
عزميته يف مواصلة اخرتاق العقبات لتحقيق رغبات ،وحتصيل مصاحل واحتياجات ،فيأيت احللم يف 

ه األمل ،وينعش شاكلة صور تقّرب البعيد ،وترّوح عن الّنفس ،وتفرج الكربات ،فيبعث احللم بصور 
فيكون احللم مبثابة جرعات .الوجدان،ويرسل مسات الّتفاؤل،ليسرتجع احلامل ثقته ،ويواصل سري حياته 

هذه بعض .لذا صار احللم عملّية نفسية معّقدة حبيبة إىل الّروح.الّدواء اليت تسّكن األمل ،وختّفف منه
 .عّقدةدواعي االهتمام به ،فهو جزء هام يف العملية الّنفسية امل

وللحلم صلة حبياة اليقظة ،فقد .واحللم عند فرويد حيمل يف دالالته وإشاراته إّما تبصريا أو حتذيرا    
ُجبل اإلنسان على مكابدة الواقع مبشاّقه ومعاناته،حيث يقضي يومه يف مصارعة مصاحله متسّلال بني 

حللم يأتيه خمالفا متاما ،ملتقطا عناصر لكّن ا.املتناقضات والعوائق املثّبطة،متكّيفا مع مجيع الّطوارئ
متفرّقة ممّا عايشه يف اليقظة،ّمث يقوم احلامل بصياغة وتركيب جزئياته ،ليمنح صاحبه ما يريد ،عرب الّرمز 
والّلغز ،واإلحياء ،وهذا ما جعل فئة قليلة خمتّصة يف الّتفسري والّتأويل ،ولن يتأّتى هلا ذلك من علم 

من اّلذين بادروا يف علم الّنفس بوصف "بورداخ"ويعترب الّدارسون .املسلمني مكتسب بل باإلهلام عند
كرمات اخلفّية يف ":"فيخته"وكذلك .عميق لظواهر األحالم 

ُ
اّلذي يصف األحالم بأّا إحدى امل

  206."طبيعة الّروح املنطوية يف نفسها على ذواا

 ،احللم يتابع حياة اليقظة:"رى أنّ ذي يالّ "هافنر"لكّن معظم علماء الّنفس يرون العكس،ومنهم   
  207."وأحالمنا تّتصل دائما باألفكار اّليت كانت تشغل الّشعور قبيل وقوعها

واحللم يستقي ماّدته اخلام من .وعموما فقدامى علماء الّنفس يرون تناقضا بني حياة اليقظة واحللم    
  .الواقع،واحلياة الّذهنية احمليطة به

أّن اخلربة هي مصدر كّل حلم ،واحللم هو جمّرد تذّكر هلا،ولكّنه حّىت اآلن "فرويد"ويعتقد       
ومن خصائص الّتعقيد والغموض حول الفكرة أّن ما يراه احلامل ال يستند .استعصى تعليل الظّاهرة 

يستدرك أّن املرء يظّل جاهال منبع احللم،معتقدا أّن احللم " فرويد"دائما إىل خربة أو معرفة ،لكّن 
لكّن .بداع منفصل حّىت جميء خربة جديدة تذّكره خبربة  قدمية نسيها  فريجع إىل منبع احللم  فيدركهإ
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اخلربة البشرية يف احللم تكشف أّن اإلنسان يرى أشياء يف منامه ال قبل له ا،ويعرف أمساءها يف 
  .احللم دون سابق معرفة هلا يف الواقع

وقد حصر .تلتقي علل تثريها  ذات مصادر متعّددة األنواع ومن منّبهات األحالم ومصادرها أْن    
منّبهات حّسّية خارجة موضوعية ،منّبهات حّسّية داخلية ذاتية :"منابع احللم وصّنفها يف أربعة" فرويد"

   208."،منّبهات جسمية باطنية عفوية،مصادر نفسية خالصة للّتنبيه

ه من صوت أو برد أو شّم للّداللة على اّن احلواّس ال عند الّنوم حياول الّنائم أن يتجّنب أي منبّ       
  .تنام،وللّداللة على أّن الّنفس ال تنقطع عن العامل اخلارجي،وقد تكون املنّبهات مصادر األحالم

بل هناك منّبهات "فرويد"لكّن هذه املنّبهات اخلارجية غري كافية يف تعليل صور  احللم يف اعتقاد    
يوهانس "يصّنفها :"ّيجات احلّسية الّداخلية مصدر يف صور احللم ،واّليتحّسّية داخلية فالّته

أّا ظواهر خيالية بصرية ،وهذه الّظواهر صور يغلب أن تكون شديدة الوضوح ،سريعة :بقوله"موللر
  209."الّتغّري ،تنزع إىل الّظهور ظهورا مطّردا

  املرض ،وكأحداث ويعرتف علماء الّنفس أّن األحالم قادرة على الّتنّبؤ ك     

  .وكذلك االضطرابات الّنفسية تثري األحالم.املستقبل،والعجيب أّا ترد صورا

ومل تنجح نظرية التّنبيه اجلسمي يف فهم اختيار الّصور احملدثة يف احللم رغم عالقة ماّدة احللم        
ومل يصل العلم بعد إىل . حبياة اليقظة،فاإلنسان حيلم مبا يشغل اهتمامه ورّمبا هذا يعّلل صور احللم

إّن أحالما .حتديد مصادر صور احللم،وكّل إشاراا ،وإحاالا رغم صلتها باهتمام اإلنسان يف اليقظة
تأيت خارجة عن هذا الّنطاق داللة على قّوة خارجية عليا تتحّكم يف احلامل الّنائم،لذا عجز اجلمع عن 

ماّدة أساسية متّيز احللم ،لذا رأى املختّصون أّن العوامل تعليل منشأ الّصورة املتخّيلة يف احللم ،وهي 
أحالم ترجع إىل :طبقتني رئيسيتني:"الّنفسية هلا نصيب قليل يف إثارة احللم ،لذا قّسموا األحالم إىل

  210".تنبيه عصيب وأخرى مرجعها الّتداعي ،وهذه األخرية ليس هلا مصدر سوى االستحضار
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يقول .ترتك يف احللم لالنسيابية والّتالحق،والّتداخل الفوضويلذا فاحلياة الفكرية        
هذا الرّأي على "فيجانت"و يعّمم ..معظم صور احللم إّمنا هي يف احلقيقة أوهام حّسية ":"فونت"

إّن عللها األوىل منّبهات حّسية ،وال ترتبط املستدعيات املستحضرة ذه :مجيع صور احللم فيقول
  ."املنّبهات إالّ من بعد

211      

 ستحضر صورا ،فالفكر منجز صورةإّن الّنشاط الفكري يف اليقظة ينجز يف تصّورات لكّنه يف احللم ي 
احللم كاليقظة سواء بسواء قد تعرض فيه أشياءكثرية :"وتعتمد على صور خمتلف احلواّس  .يف احللم 

اسطة آثار الّصور الّلفظية وهو ما يعين يف الرّاجح أّا حتضر بو /يف صور أفكار أو معان ليس غري
      212/."احملفوظة يف الّذاكرة

  وقد تناقض علماء الّنفس حول كاّفة . أو حالة  الكّن احللم يستحلب من الّصور موقف     

ويؤّكد بعضهم أّن وظيفة  .الوظائف الّنفسية يف احللم ،وتناقضوا أيضا حول وظيفة األخالق فيه
لكن هذه األعمال الالأخالقية يف حلم .والقتل واالغتصاب دون ندمالّضمري تتوّقف كارتكاب اجلرائم 

  .يفّسرها العكس ،فالقبيح يف املنام قد يكون يف واقع اإلنسان حسنا

    

فاألحالم يف اعتقاد دارسي الغرب .واألفكار تّتصل دون عقل أو إمعان أو ذوق مجايل أو خلق     
يؤّكد أّن األحالم تّتفق مع طبع احلامل ،وطبيعته "شوبنهاور"لكنّ .مطلقة ال حرّية تقّيدها كغياب احلياء 

   213.كما تعكس أخالقه

   214."بقدر طهارة احلياة تكون طهارة احللم ،وبقدر دنسها دنسه:ريى أنّهف" هيلد برانت"أّما     

وكأّن األحالم مكّملة حلياة اإلنسان ،ال خترج عن طباعه يف منظورهم،لكّن الّتفاسري العربية    
فقد تثري الّتنبيهات :"حالم أثبتت أن املمنوعات ـ مثال ـ يف اليقظة يراها الّنائم وتفّسر ببشارة اخلريلأل
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اخلارجية  أو الّتنبيهات العفوية الّداخلية ألوانا من الّصور الّذهنية يراها الّنائم وهي ما تعرف 
  215."باألحالم

ّنظر املباشر للطّبيعة يف اليقظة،ألّنك يف اليقظة و معاين هذه األحالم يف دالالا تفوق معاين ال      
تقف عند كشف احلكمة من إيداع هذه الّصورة يف الوجود ،ووظيفتها معلومة لدى أهل املعرفة 

ونعلن هنا عن نوعني من الّصور الّذهنية اّليت ينطوي فيها اإلنسان على ذاته،ويعتكف فيها على .ا
يف اليقظة  عرب حماوالت اإلدراك ليعيها ،وصور ذهنية زائرة يف باطنه،يفّسر ظاهر الّصور اخلارجية 

ويبدو هذا الّنشاط الّذهين  ال فيما تّتخذه الّصور اّليت تثريها التّنبيهات احلّسية من أشكال :"املنام
  مرّكبة  خمتلفة،بل يف بعث صور جديدة  وتنظيمها وفقا ملنطق 

   216."ذي تسري مبقتضاه أفكارنا أثناء اليقظةخمصوص هو منطق األحالم املختلف عن املنطق ال

  .يثري البحث العلمي قضايا يف مظاهر احللم ويؤّسسها على املالحظة يف طبيعة احللم          

  .يعتقد القدامى أّن اآلهلة ترسل احللم لتهدي اإلنسان يف أعماله       

  :أّما املنحى العلمي احلديث فيقّسمها إىل ثالثة     

ـ يستمّر الّنشاط الّنفسي يف احللم ،وهي نظرية دبلوف اليت يعتقد فيها أّن الّنفس ال تنام  مع      
  .حفاظها على سالمة  جهازها لكّن وظائفها ختتلف عن اليقظة

ـ ينقص الّنشاط الّنفسي يف احللم ،وفقر يف امتالك املواد ، وذلك لنقصان الّنشاط يف الّنوم ألّن      
  .قطع عن العامل اخلارجيالّنفس تن

  .لكّن األطّباء الّنفسيني يفّضلون الّتوّجه القائل أّن الّنفس تعرب عن جزء منها يف احللم  

ـ تنزع الّنفس يف احللم إىل نشاط تعجز عنه يف اليقظة فتشتغل هذه القدرات ،وتكشف عن وظيفة     
 كما رآه،  ةصياغة حلمه بدقّ إعادة على احلامل ،إْذ يصعب احللم لغة إنسانية عاملية، ذاتية .للحلم 

  .ترد يف صور رمزية باطنة هو لغةف. وبذاتية رؤيته له
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ه يعتمد على مهاراتنا الّذاتية،لندرك مدى تعّقد هذه العملية الّنفسية اليت تسرب رموز  يكفكتو         
  .األغوار

هو ترويح عن الّنفس من عتمة الواقع يرى أّن احللم نشاط طبيعي للّنفس،فاحللم "بورداخ"لكنّ       
  .،حتّقق فيه رغباا

  .تفّسر األحالم تفسريا رمزيا يعتمد الّتخمني واحلدس يشبه الّنشاط الفّين يف املوهبة     

إنذار بسوء ،كشف مصائب :احللم صورة عجيبة حتّقق رغباتنا اليت كبتها قمع الواقع  وجتّسدها      
  .احللم باطنة  وتبقى حوافز ومصادر.قادمة 

ومن النظريات اليت .احللم ختيالت وتصّور لصور تقع يف الّنوم، ختتلف يف منطقّيتها ،وترتيبها       
الذي يرى أّا مْلجأ الّنفس إلشباع رغباا و دوافعها املكبوتة " سيجموند فرويد"حاولت  تفسريها ، 

ويراها متجّذرة يف . أو موقف أو حالةحينما يصعب عليها حتقيقها يف الواقع،تتّم عرب صور حدث 
  .هحاضر يف  يعانيه احلامل  جنسي أو وجداين عصرا تعكس ظاهرة فهو . معاناة الّشخص أثناء الطفولة

ومن الباحثني  من يرى أّن األحالم ما هي إال حطام ترسبات نفسانية جيب أن يتخلص منها     
  .ح عن األسباب احلقيقية للحلموال أحد أفص.ويرى آخرون أّا غري مفيدة. الدماغ 

يف هو الذي يعّرب وروثة، املفطرية ال رتكيباتاملمّثل لل" معياجلال شعور ال"يعتقد انّ يونج لكّن     
ومشاعر يف العقل  احللم مسرح ألفكارواحلقيقة أّن  .ذات إشارات أسطوريةاألحالم بواسطة صور 

 .،و ال يرتبط دائما بذكريات املاضيالباطن

وقد اهتم العلماء العرب املسلمون بتفسري األحالم ،وختّصص هلا مفّسرون ـ غالبا ـ         
" الفصوص"حممد بن سريين ،وحممد بن علي حمي الدين بن عريب  يف كتابيه : منهم.ملهمون

، وابن خلدون ، وقد سبق هؤالء الغرب يف حتليلها، وتقسيم أنواعها ،ومعرفة "الفتوحات املكية"و
  .ا ،ودوافعهاأسبا

  .إّن كشف سّر املوجود ووظيفته يعين الّنفاذ إىل روح الّشيء الذي يشّكل معىن الّشيء    

ومعاين هذه الّصورة حينما تتداخل،وتتشابك مع بعضها ،ختضع لرتتيب احللم وفق مراده ومغزاه      
ا ومغايرا حماولني  ـ حنن البشر للّتأويل داخل كّلية احللم ،فيعكس مشهدها يف املنام مشهدا مؤوال خمتلف
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ـ استخالص احلقيقة يف تعبري املنام  من جمازه املشّكل له ،لنعود إىل طبيعة الواقع كما التقطنا صور 
وهنا تظهر بالغة احللم ،إّا من بالغة الصور ،وقد قيل أّن الّصورة أبلغ من ألف   .الطبيعة يف اليقظة

  .م املصّورة يف رؤيتهاواألحالم يف جمازها تشبه األفال.نصّ 
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  :الصور الرمزية لألحالم  

  هل اختلفت لغة احللم عرب العصور؟ومن أين تأيت الرموز اجلديدة ألحالمنا؟   

أو القدمية على  ور املأخوذة من حياتنا املعاصرةمع رمزية الصّ الالشعور  يف تخّفي يتوافق املعىن امل
الفصيح عن املشرتك يكشف و يف اإلنسان،وحدة الظاهر والباطن يعكس وافق هذا التّ إّن  .الّسواء
وقد كشفت دراسة األحالم األنرتوبولوجية والّنفسية أّن الّصور الّرمزية تؤخذ أحيانا .والواقعاحللم للغيت 

ية األرض الواسعة املمتّدة ترتجم هذه احلقيقة ألّن األرض وإن تغّري أدميها فرؤ .من أخبار املاضي
،وحترّكت كثباا،وحبارها ،تظّل هي نفسها األرض،ومرّدها يف علم الّنفس إىل الالشعور اجلمعي القابع 

  .يف بواطننا الطّبيعية املدركة لوجودها،وستظّل ترمز إىل اإلخصاب،وما تعنيه 

كانت الّصورة الطّبيعية  أّول  رمز تأّصل يف الوعينا من خالل رؤيتنا املباشرة هلا،وهي   لقد             
منوذج أساسي منه تفّرعت تصّوراتنا ،وتغّذى خيالنا ،فأضاف هلا،وحذف  ،ّمث استخدمها الّذهن يف 

بني إّن البيئة الطّبيعية وّلدت يف نفوسنا رمزية احللم،دون الّتمييز الكثري .مقامات مناسبة
صنف الّتعبري احللمي ،وصنف الّتعبري الطّبيعي على أّن املعاين والّدالالت ختتلف،فهذا معىن :الّصنفني

طبيعي حقيقي يكشف عن سّر تسخري تواجد هذه الّصورة الطّبيعية ،وذاك معىن إحيائي رمزي يصعب 
ردي واجلمعي املنبعث من فالوعي الف.تفسريه دون االّتكاء على العارفني املفّسرين لدالالته احللمية

صريورة ثقافية هو جوهر اإلبداع اإلحيائي،ونقصد بالّصورة الطّبيعية تلك املتواجدة يف الطّبيعة من 
وهلذه الّصور أمساء تعامل معها اإلنسان األّول لغة .أشياء ماّدية مبصرة إىل صور اإلنسان ،إىل األلوان

ّمث راحت الّتطّورات الّصناعية ،واملستجّدات .تفّسر احللم يف الواقع ،ورمزا يف املنام مكتسبة لغة جديدة
  .خترتع لغة جديدة تنمو مع منو الّذهن البشري،وشّكلت مفردات يف وعينا اجلمعي الّتواضعي

وذلك حينما انبثقت رموز .لنخلص إىل أّن لغة احللم ،ومعانيه تطّورت مع تطّور العقل البشري      
قيم حياتنا املعاصرة،لذا تعّقدت هذه الّصور الّرمزية مع تعّقد حياتنا الثّقافية من عاملنا الّداخلي لتحّقق 

  .مرّكبة من األشكال اخلارجية

  .إنّنا نرى أحالمنا باأللوان املشرقة أو الّداكنة ،ولكّل تفسريه اخلاص حسب احلالة واملوقف   
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خل إىل عمق الّنفس البشرية واحللم أسلوب خيايل يكشف عن العقائد واألساطري ،وهو مد         
أّن لألحالم /شعوب العصور الكالسيكية /كان من املسّلم به عندهم:"،يكشف عن خربة إنسانية إْذ 

عالقة بعامل الكائنات فوق اإلنسانية اّليت كانوا يؤمنون  يوجودها ،وأّا ـ أعين األحالم ـ حتمل كواشف 
217."من عند األهلة واجلن

 

 الم على اإلطالق ما ورد يف القرآن الكرمي،فإذا كان دارسو الغرب أحسن دراسة لألح     

يعجزون عن مكان الّنفس أثناء الّنوم فاآلية صرحية تدّل أّن اهللا هو املتكّفل ا ،وأمرها إليه آلّا 
ِيف َمَناِمَها فـَُيْمِسُك الِيت َقَضى اللُه يـَتَـَوىف اْألَنـُْفَس ِحَني َمْوَِا َوالِيت ملَْ َمتُْت  ﴿:خارج إرادة النّائم ووعيه

َها اْلَمْوَت َويـُْرِسُل اْألُْخَرى ِإَىل َأَجٍل ُمَسمى ِإن ِيف َذِلَك َآلَيَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكُرونَ  . سورة الّزمر ﴾  َعَليـْ
  .42:اليةا

ضغاث،وما يعرف الثّقافة اإلسالمية تفّرق بني األحالم اليت غالبا ما ترتبط باألوهام واأل      
الذي يعين ما ألقي يف   اإلهلامومن مرادفاا . اإلنسان يف منامه  ايراه اليت الرؤيابالكابوس،وبني 

 .لكن اإلهلام خيتلف عن الّرؤيا حبدوثه يف اليقظة.تصّور اإلنسان من معارف ،وتوجيهات،وأحاسيس 

ومن اآلثار اليت تفرق بني احللم والّرؤيا ما ورد عن نبينا الكرمي أّن الّرؤيا من اهللا ،واحللم من   
 .الّشيطان

أّما اخلاطر فهو ما يقع يف اخلََلد ،واخللد هو ما يقع يف البال والقلب،وهو من حديث الّنفس     
 .،ويكون أيضا يف اليقظة

  .عليهم الّسالم ـ أّما الوحي فهو خصوصية لألنبياء ـ    

  ومن أمثلتها أن اهللا أوحى .ورؤى األنبياء ـ عليهم الّسالم ـ وْحٌي ،ومنها األحاديث القدسية   

َأين أَْذَحبَُك فَانظُْر َماَذا  يَا بـَُين ِإين أََرى ِيف اْلَمَنامِ  :"يف املنام إىل إبراهيم ،وقد باشر الّتنفيذ يف الواقع
  .الّصافّات."تـََرى

 ِإْذ قَاَل يُوُسُف ِألَبِيِه يَا أَبِت ِإين رَأَْيُت َأَحَد َعَشرَ :"فقال  اهللا إىل نبيه يوسف عليه السالم ما أوحاه  

البنه يوسف عليهما السالم  وقد فسرها يعقوب .يوسف."َكوَْكًبا َوالشْمَس َواْلَقَمَر رَأَيـْتـُُهْم ِيل َساِجِدينَ 
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وقد حدث هذا فعال ،يف أرض الواقع،بعد أزيد .ياه تعظيما زائداإ بأا تعين خضوع إخوته وتعظيمهم
 .من أربعني سنة

ونكتفي ذا الغيض من فيض القرآن لندرك أّن األحالم تسطّر املستقبل ،وتقع حقيقة حينما       
ـ عليه الّسالم ـ رأى اية ابتالئه الّسعيدة منذ صغره،أي بعد عقود من " يوسف"إّن .حيني أواا 

رأى املنام،رماه إخوته يف البئر،أخذته الّسّيارة يف قافلتها إىل مصر ،بيع مببلغ زهيد،تعّرض .الّزمن
للمحنة الكربى مع زوجة العزيز،ُسجن،صار عزيز مصر،صارع الشرك وانتصر عليه،وخّطط القتصاد 

ّمث استدرج .ؤياالبلد مّدة أربعة عشر سنة من خالل رؤيا امللك،وأحسن الّتدبري من خالل تفسري الرّ 
  .أباه الّنّيب يعقوب ـ عليه الّسالم وإخوانه ،وحتّققت أخريا الّرؤيا بالسجود له وهو منتصر على إخوانه

وليست الّروى مقتصرة على األنبياء فقط،بل الّرؤيا الصائبة احلقيقية الرّبّانية يغدق اهللا ا ويتفّضل   
رى يف احلياة الّدنيا شْ م البُ قون هلُ نوا وكانوا يت آمَ  نَ الذي:"على سائر املؤمنني بدليل اآلية الكرمية

 .بأّا الّرويا الّصاحلة يراها املؤمن بنفسه أو ترى له" البشرى"وقد فّسر املفّسرون. يونس."واآلخرة

ورد عن الّرسول ـ صّلى اهللا عليه وسّلم ـ أّن رؤيا املسلم ال تكاد تكّذب،والّصادق يف حياته      
وأنّه  .المه،وأّا جزء من الّنبّوة،والّصاحلة منها بشرى للمؤمن،والفاسد حتزين من الّشيطانصادق يف أح

  .كان يسأل أصحابه يف الّصباح إذا رأوا البارحة مناما

  :من هنا يكون اإلسالم قد قّسمها إىل ثالث   

  .وهي الّرؤيا الّصاحلة الطّّيبة.ـ الّرؤيا وهي تبشري خبري أو حتذير من شرّ 

  .وهي الّسّيئة واخلبيثة.ـ األحالم وهي مسة املكروه املرئي من الّشيطان

  .ـ أضغاث األحالم وهي رغبات مكبوتة يف الّشعور الباطن مثل الكوابيس

أّما املتصّوفـــة فيجعلون من احللم سندا لدعمهم الّديين، ويستدّلون به على وجود قّوة روحية غيبية   
ويساعدهم يف اعتقادهم ترّفع ظواهر األحالم عن الّتعليل ،ويدعمهم الّتقصري تفوق القدرة اإلنسانية ،

  .يف الّتعليل السيكولوجي لعجز العلم عن تناول الظّاهرة
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 :الّصــورة والوجــدان

  .دجَ وَ :من ماّدة  مشتقّ : الوجدان لغة

وهذا ال يكاُد : ُجد؛ قالوَجَد َجيُُد كَأم حذفوها من يـَوْ : وقد قال ناس من العرب: قال سيبويه     
يوَجُد يف الكالم، واملصدر َوْجدًا وِجَدًة وُوْجدًا ووُجودًا وِوْجدانًا وِإْجداناً؛ اَألخرية عن ابن 

َجَعَله جيَُِده؛ عن اللحياين؛ وَوَجْدَتين فـََعْلُت كذا وكذا، وَوَجَد املاَل وغريَه جيَُِده : اَألعرايب،وَأوَجده ِإياه
يقال وَجْدُت يف املاِل ُوْجدًا وَوْجدًا وِوْجدًا وِوْجدانًا وِجَدًة َأي ِصْرُت : التهذيب. وِجدةً  َوْجدًا وُوْجداً 

: وقد يستعمل الوِْجداُن يف الُوْجد؛والُوْجُد والَوْجُد والوِْجدُ : قال. وَوَجْدت الضالة ِوْجداناً  ،ذا مال
  .اليسار والسعةُ 

وقد قرئ 6الطالق االية  ﴾َأْسِكُنوُهن ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكمْ  ﴿:ويف التنزيل العزيز    
  .من مساكنكم: بالثالث، َأي من َسَعتكم وما ملكتم، وقال بعضهم

  .وَأوَجده اهللا َأي أَغناه،احلمُد لله الَغِين الواِجد : الغِين؛ قال الشاعر: والواِجدُ     
 .الواجُد، هو الغين الذي ال يفتقر: لويف َأمساء اهللا عز وج    

يف اُحلب ال غري، وِإنه لَيِجُد بفالنة َوْجدًا شديدًا ِإذا كان يـَْهواها وحيُِبها ُحبّاً : وَوَجَد به َوْجداً     
218.شديداً 

 

  .وال يكاد خيتلف املفهوم اللغوي يف باقي القواميس العربية    

  :الوجدان اصطالحا

املرجعية الفكرية اإلسالمية تعيننا على فهم الوجدان،ويظهر ذلك يف فلسفة املتصّوفة اّلذين       
ابكوا،فإْن مل :"بالقياس على احلديث الّنبوي الّشريف" الّتواجد من الُوجد"أسقطوا كلمة

  219".استدعاء الُوجد:الّتواجد :"وذلك عند قراءة القرآن،حيث أنّ .ابن ماجة".تبكوا،فتباكوا
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ا يعين ترّصد وجدان معاين الّتجّرد يف العبادة ،ليصري الوجدان هو ذلك اإلحساس املتكّون يف وهذ
باطن الّنفس من خالل القراءة أو املشاهدة الّتفاعلية  للّصورة اليت  يعيش املتلّقي جّوها الّنفسي 

  .حني الّتفاعل باألحاسيس ،فيتقّمص احلالة وكأنّه هو الفاعل املعين

جد لغويا هو احلّب الّشديد ،ومنه الوجود الذي هو ضّد العدم،وهو أيضا ذهين والو        
  220."فإذا خلوت أرسلت ُوجدي ،فتواجدت:"ومنه قول حمّمد اجلريري للجنيد.وخارجي

فهو يعين احلضور الّنفسي عند تلّقي املوضوع اخلارجي ،ومدى القدرة على الّتفاعل مع حاالته      
  .ممزوجا باملوقف نتيجة الّتأثري املباشر عند الّتلّقيوأحداثه ليشّكل إحساسا 

وكأّن الُوجدان هو حصيلة العواطف املرتتّبة عن الّتلقي للفكرة الوافدة اخلارجية ،ذلك أّن معانيها مبا 
  .حتمل من إثارة للّنفس تنتج إحساسا ممّيزا

  221".وتكّلفما يصادف قلبك ،ويَرُد عليك بال تعّمد :"وعرّفوا الُوجد بأنّه   

وكأّن املتلّقي حينما تتسّلل جذابات الّتأثري إىل قلبه ،يتقّمص احلالة األدبية يف الّصورة ،وتلطُُم        
مشاعره اخلطوط واأللوان يف الّصورة املرئية أو تلك الّصورة الّذهنية ،فتشّكل كثافة األحاسيس وعمقها 

  ".وجدانا"يف باطن الّذات 

بل تتّم العملية تلقائية دون عناء يف "الوجدان"تلّقي ال جيهد نفسه يف حتصيل وهذا يعين أيضا أّن امل
  .تشّكل الّرصيد الُوجداين

ما يتكّلفه العبد من معامالت ظاهرة يوجب له حالوة الطّاعات ،فما ينازله  :"وقالوا أيضا أنّ     
  222".العبد من أحكام باطنه يوجب له املواجيد

ؤمن مطالب على وجه اإللزام بالّتنّكر ألهواء نفسه ونزواا ،وإرغامها على في العبادة  جند املف      
اخلضوع واالنصياع ألمر اهللا تعاىل من الكتاب ،وما فّصلته أو حّثت عليه الّسّنة الّنبوية الشريفة،لذا 
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مرة مثابرة جتد املتصّوفة حيملون أنفسهم على الّتواجد ،وال يقّرونه إّال إذا صار فعال فطريا تلقائيا كث
  .على الّتعّلق بالواجد 

لكّنه يف الّتلّقي البشري العادي ال يستطيع املتلّقي أن يفرض على نفسه قراءة لوحة فّنية أو     
رؤية صورة بصرية حقيقية ،وال متابعة نّص ما مل تتنافذ و تتماهى قابليته الّنفسية مع الّرسالة اّليت لن 

  باطنه تدفعه دفعا إىل الّتفاعل ،وتنتهيتثري هواجسه ما مل توقع متعة يف 

إىل حتقيق  انطباع إعجاب  يثري وجدان باطين  يعكس سلوكا عرب الّتأثّر والّتأثري ،وهذا ما يفيض  به
احلديث عن درجة الفّنية اجلمالية يف الّرسالة امللقاة ،وما يشرتط يف حتقيقها من أدوات خمتلفة 

واحلّق : "كّل ألوان اإلثارة   بأساليب متنّوعة ممتعة  ترفع مستوى الّذائقة ،فالصورة الّتكنولوجية  حتّفها
   223".أّن الّصورة تعتدي علينا فعال ،فهي تقتحم إحساسنا الُوجداين وتتدّخل يف تكويننا العقلي

وهنا يسهل علينا تفسري الوجدان بأنّه ذلك اإلحساس الّنشواين أو املقيت  اّلذي ينتاب        
عواطف معّينة اجتاه الّشيء املؤثّر سلبا أو املرء من جرّاء حادثة حالّة  تثري املشاعر وترسل 

ّقي مهما جتّردت لن ختلو من تصّور صورة هلا علما بأّن كّل ماّدة تلَ .إجيابا،فتصفه بالقبح أو اجلمال
  .،للّداللة على مسامهة الّصورة يف إثارة الوجدان وتشكيله ألّن احملسوس أقرب إىل االستيعاب و الفهم

وريت شخصني خمتلفني يف الّسلوك،هذا حيمل نفسه على الّتواجد  ولنجد أنفسنا أمام  ص    
خذ موقفا إزاء الّرسالة والباّث كالّتباكي،وذاك يتأثّر ،فيعجب،فيستمتع ويستفيد فكرة أو عاطفة ويتّ 

  .،وحيكم على األثر الفّين باجلمال ،والذي أثاره هو تصّور صورة ذهنية لتلك الّرسالة 

هنا أيضا أمهّية الّصورة يف الّتواصل البشري .الّذهن ال يستطيع إدراك الّرسالةإنّه بدون ترسيخ صورة يف 
ولذا صار الباّث مطالبا باستحضار كّل ما أويت من قّوة فّنية مجالية ،وفكرية ملفوفة يف أسلوب ممتع .

لوجدان ا":ألنّ  وهذا من الفصاحة. ،ومنهجية متتالية واضحة تسّهل عملية الّتواصل وتؤثّر يف الوجدان
  224".الذي يعّرب عن العمل الفّين وجدان مباشر ال ينفصل عن العمل
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وهو Emotion and Emotional Intelligence : االنفعال والذكاء الوجداين،الوجدان ويطلق على     
  تلك املثريات الّداخلية أو اخلارجية اليت تنتج ّيجات أو متّوجات تستقرّ 

وهذا املثري يرتّتب عن انفعال بسبب .وتنعكس على املشاعر فتعطي أحساسا بلّذة أو أمليف العقل ،  
وينتج ذلك نتيجة أفكار مصاحبة للمشاعر ،تتوافق .إدراك الّشيء،فالعواطف تشري إىل مشاعر معّينة

ـ يصنع  فالوجدان ـ إذن.مع احلالة الّنفسية ،وما يقع من موقف اجتاه املثري ،ّمث ترتجم سلوكات معّينة
الذّكاء حينما يعرف الّشخص مشاعره ،ويتدبّر أسباب عواطفه،ويندفع بذاته ليدرك مشاعره اجتاه املثري 

 .فالذّكاء والوجدان صنوان يتكامالن ،اليتضاّدان.،وعالقته به

هو انبعاث أحاسيس من قوى الّنفس الباطنية حينما تتفاعل مع حاالت من اإلدراك الوِْجَداُن  و       
للّنفس،فمنبته اإلحساس  التصوير الصادق الذي قام على الّشَعُر الوجداين، هو الشعرو  .عرفةوامل

  .والوجدان  يكون نتاج خيال ،ينشط حتت تأثري العاطفة.الّشخصي الباطين

تتفاعل معه الفطرة البشرية،لكّن األشخاص يتفاوتون يف درجة الّتأثر  ة إنسانيقيمة و الوجدان      
  .اص،واستعداده الفطري لتقّبل الوافدسب ثقافته،وذوقه اخل،كل ح

 

  

ثارة حالة اإل عندما تتجاوب اأو فرح احزن أكانت سواء الوجدان هو حالة االنفعال باملشاعرو      
فالّتعبري عن الوجدان يعين كشف الّشعور الذي ينتاب اإلنسان عند تعاطيه .ثالنفسية مع احلد

 .والّشعور والّضمريلذا رادف العاطفة .احلالة

 ،من هنا رافق الّتأثري قبيحو التذوق لكل مجيل او أ sense الوجدان هو االحساس          

 .تأثّره باملثري حّىت يّتصف باحلساسية ازدادالوجدان ارتفعت درجة ،وكّلما 
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داننا نازعا حينما نستسلم إىل األحالم،يّتسع وج":مستويني من الوجدان"وميكننا ،باحلقيقة،متييز     
إىل الّشمول ،ولكن حينما نضع نصب أعيننا عمال معّينا،يتمركز وجداننا ويضيق ،مقتصرا على 

  .الّصورة املفيدة لنا ألجل عملنا احلاضر وحتقيقه،فهو حالة مصاحبة للحضور الّنفسي

،يف وقت معّني  أّما الّشيء الذي يدفعنا إىل حتقيق أعمال معّينة ،فهو الوضع اخلاّص اّلذي حتتّله     
،هذه الّصورة،اليت هي جسدنا،بني سائر الّصور اليت يوّلف جمموعها الكون جلسدنا ،إذن،هنا دور 

  :رئيسي

فبحسب حركاته،ومصادفاته،وأوضاعه،واحتياجاته،تصبح الّصورة مفيدة لنا ،إدراكا حّسيا ،وحينما     
لكّنها تتمّيز بأّا كانت مفيدة،أي مدركة تبطل فائدا ،ترجع إىل ما كانت عليه،أي إىل جمّرد صورة ،

   225.إدراكا حّسيا

يعين أّول ما يعين :"أيضا أّن الّروح هي اليت تتضّمن عنصر الوجدان،ويرى بأنّه"  برغسون"ويعتقد 
  226."،الّذاكرة سواء يف وعيها املاثل أو يف ال وعيها الوامض

ولكّن الوجدان لن يهتّم باحلاضر يف سبيل قصد ا تراكم املاضي يف احلاضر ،يُ  هنا والّذاكرة   
   227."االنتباه إىل احلياة:"املستقبل ،وال خيلو وجدان من 

الفطرة قّوة خاصة يف إىل تشري التحاليل  ،حيثلوجدان جذور يف الطبيعة البشريةل و      
قسم من  ،وهي"الوجدانيات"بـوهو ما ُعرف  .حالبشرية،هذه القدرة تشّخص ،ومتّيز احلميد من القبي

وهذه القّوة اإلدراكية تشّخص ماهية العمل،وطرق االستجابة والّتكّيف،ألّن الوجدان .العقل العملي
وتتكامل هذه القّوة وتنمو مع .والوجدان تعبري عن امليول والّرغبات.غري خاضع ملقاييس عاّمة 

                                                           
 .43.44ص املرجع السابق،  225

 .118ص. 1982. 3ط  .باريس.منشورات عويدات بريوت.نبيه صقر:ترمجة: برغسون:أندريه كريتون 226
 119ا��ر�? ا�!��ق، ص  227
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ان للّشيء وهي قّوة غري مكتسبة ،من هنا يأيت االستحسان أو االستهج.الّتجارب اخلاّصة
  .املطروق،فهي مبعث القّوة الفطرية للّتمييز ،وتشّكل ملكة قائمة بذاا

   228."حفظ ما مضى واستدراك ما هو آت:"ومهّمة الوجدان عنده هي 

أْي أّن املتلّقي يستقبل معاين املاضي،واحلاضر،واملستقبل ،متفاعال مع كّل وافد ،ويثار وجدانه    
  .بنسبة الّتقّبل واإلدراك 

مهزة الوصل بني ما كان وبني ما سيكون ،وجسر يصل احلاضر :"ينتهي إىل تعريفه بأنّه جل ذلك أل
  229".باملستقبل

الذي يراعي فيه الفّنان اجلمالية الفّنية املثرية ،تدفعه دفعا إىل تعميق وصف املشاعر والّتعبري      
  .،واإلفصاح عنها إىل درجة اإلغراق يف الكشف عن املعاين

درجة من درجات الّتقّمص الوجداين ،متتّد فيه مشاعر الّشاعر إىل كائنات احلياة :"يقوم على إنّه    
من حوله،فيلتحم ا،ويتأّملها كما لو كانت هي ذاته،ويلغي الثّنائية الّتقليدية بني الّذات 

  230".واملوضوع

  :الّصورة ظالل وجدان المدرك المجّرد

لقد متّرس اإلنسان على وعي الواقع ،و عمل على تفسريه ليدرك حميطه حّىت يتمّكن من الّتكّيف     
  .معه ،والّسيطرة عليه عند اقتضاء احلاجة،وحّىت يتجاوز صعوباته ،ويدرك كنه وعلل وجوده هو نفسه

العالقة القائمة بينهما  وهذا ما دفع الفالسفة والّلغويني إىل فهم املعىن ليدرك األشياء ويعي طبيعة    
يف إطار جدلّية الّتأثّر والّتأثري ،وسبل التّنافذ ،وحّىت يفهم موقعه وسطها ،و عّلة الرّابط بينهما ،ومن 

  .خالل ذلك حاول أن يفهم ذاته
                                                           

 .204/205ص.قدي والبالغي عندالعربالّصورة الفّنية يف الّرتاث النّ :جابر عصفور 228
 120ا��ر�? �0!6، ص  229
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وحاول بعد إدراك األشياء والكون جممال أن يدرك معىن احلياة ،واملوت،وسّر وجوده،فقّدس     
 وعواطفه، ،وسلوكاته،ية يفّسر ا الّظواهر  الطّبيعيةمعرفشّكلت لديه أدوات فت.ضها،وخاف أخربع

وأدرك أن املعاين اليت تستقّر يف وجدانه ترسم تصّورا يف .وأفكاره اليت ختتلج يف باطنه الوجداين
ذلك أّن .ذهنه،حّىت صار ال يفصل معىن جمّرد عن صورته الّذهنية ،وهنا أمهّية الّصورة يف حياة البشر

   .املعىن إذا استقّر يف القلب ،انتقل إىل الوجدان 

لذا جاء الّتفسري بعد اإلدراك واملعرفة ،لنخلص إىل عالقة جدلية بني إدراك املعرفة وصورها         
  .  ولن يفّسر املعىن اّرد خارجها.الّذهنية

أن تسيطر عمليا على موضوع معّني  الفعل اّلذي تستطيع بواسطته الّذات:"وقد ُعرّفت املعرفة باّا 
   ."231دف اكتشاف خصائصه املمّيزة

عملّية الّتعّرف تأيت بعد اإلدراك احلّسي هلا يف تتابع حّسي يشّكل جممل اإلحساس بالّشيء،مثّ     
يرسم املتلّقي هلا انطباعا تصّوريا ،ويّتخذ موقفا منها عندما يرتّسخ الّشيء شعورا واعيا ميّثل اإلدراك 

حيث تنعكس األشياء احمليطة  .،وهذا ما دفع علماء الّنفس إىل اإلقرار بأّن احلواّس هي عتبات الفكر
حّسيا على وجداننا وترّسخ معانيها يف باطن متلّقيها ،وتشّكل جتربة حّسية ،وإذا باإلنسان ال يعي 

من جتربة  يعتقد أّن الوعي حدس صوري مستمدّ " كانت"وهذا ما جعل .األفكار خارج اإلحساس
  .احلواّس 

فال يكادان خيتلفان عن كون املعرفة قبلية يف ذواتنا خمزّنة يف عامل " ديكارت"،وبعده"أفالطون"أّما    
  232.املثل
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يّتضح أّن الوجدان هو ذلك اإلحساس الكثيف الذي يتشّكل لدى املتلّقي من خالل الوافد إىل       
وتفاعل،ليتكّون حضور نفسي ترسخ آثاره يف الّذاكرة باطنه من معان  معرفية خارجية ،بعد إثارة ،

  .فالّشيء يصري موجودا باطنيا بعد عدم.

تصوري : نوعان اإلدراكفإّن هذا ل املطلوب، يصحتو  الّشيء  كاأدر  عيني وجدانوإذا كان ال       
  :املوجود يتفرّع إىلو . يخارج يأو واقع ذهين

        .،ورائحته، و صوته صديقيوجدت : أقول كأناحلواس اخلمس،  تدركه : وجود حسيـ     

مثل الّشعور النفس، عواجل يف ونشعر به باطنيا الغريزي ويوجد داخل اإلحساس : وجود شعوريـ 
وفيه قيم اخلوف ،والفرح،واحلزن ،والّسخط،والغضب وهي مثرة انفعاالت داخلية ، آلخروامليل لباحلّب 

 ..بسبب مؤثّرات خارجية

وجدانية  ىل انطباعاتإ فتحيليف علم النفس  Social Image مفهوم الصورة االجتماعيةأّما        
 يفأيضا  و،صورها بعمق يف الفرد انطباعات  ل ختيّ  قعمبلورة ي متداخلة  آراء واعتقادات عكس ت

د ما ،وليس هلا عالقة مباشرة بالفكرة أو املوقف،ليتأكّ يف الواقع ثابت مقابل موضوعي هلا  دوناتمع 
من انفصال الّصورة يف أذهاننا عن واقعها،فالوعي بالواقع ليس هو الواقع على " يونغ"ذهب إليه

،ونبّوة وجود بالعقل كمعرفة وجود اهللاهناك و       233.حقيقته ،فالواقع ما هو إّال صور يف أذهاننا
ومؤثّرات انفعاالا ،ملشاعر صار حيمل معىن االوجدان  وخنلص إىل أنّ . األنبياء،واليقني باملالئكة

 .،تنتهي إىل أبعاد صورية جمّسدة بالّصور

: فالوجدان حالة تصاحب املتلّقي يف جّو نفسّي يشّكل اإلحساس بالّشيء،ومنه قوله تعاىل      
فس بالفطرة عّرف املوىل النّ .10ـ 9:الّشمس،اآلية. "﴾10َوَقْد َخاَب َمْن َدساَها ) 9(َقْد أَفْـَلَح َمْن زَكاَها ﴿
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البشرية الّتقّية ،فجعلها حذرة من الوقوع يف املعصية اليت تغضب اخلالق ،وتشّكل وجدان لذلك احلذر 
والّدليل تلك .وتذّكر هذا الوجدان املخزون يساهم يف تكوين الّذوق والّنزوع عن أو إىل الّشيء.

تظّل تصاحب اإلنسان إىل أجل اإليقاعات الّصوتية أو املوسيقية ،أو األذواق ،أو الّلّذة أو األمل اليت 
الوجدان خربة ذاتية وعاها الفرد ،يعترب مثرة انفعال يفرز يصري  ذا كّله،         .يطول أو يقصر

هذا املزاج املستجيب للوجدان ،يصف .وموّجه له  Mood للمزاج تغّريات فيزيولوجية باطنية ،فهو باعث 
  .سلوكه ،ويشّكل رؤيته للعامل من حولهوينطلي على  ار الشخص،االنفعال ويلّون أفك

  

  

  

    

    

 

  :الفصل الّرابع
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  الّصورة الّتكنولوجيا
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  :اإلشهار والعصر

 إّن اإلشهار سالح ذو حّدين قد يرفع األجيال املتلّقية درجات يف الرّقي الفكري ،والقيمي
  .،والّنفسي كما حيّطها إىل الّدرك األسفل حني رْبِطها باملغريات والّشهوات

وسوء استخدامه من هيآته الّتوجيهية هو ما دفع دارسي الثّقافة .هنا تكمن خطورة اإلشهار وأمهّيته
  .إىل كشف عيوبه

طبيعٌة معّقدٌة ،فهي حتيل إىل جماالت متعّددة  تكتسي الظّاهرَة اإلشهاريةَ :تعريف  
،اقتصادية،ثقافية،قانونية،لغوية،مسعية بصرية،وهلا انعكاسات نفسية واجتماعية،لذا تنّوعت تعريفاا 

  :،وتناقضت أحيانا،وقد ُحصرت بعض الّتعريفات فقط كاآليت

  ".ّتواصل اجلماهريياإلشهار نسق تواصلي جيمع بني منتجني ومستهلكني بواسطة وسائل ال"ــ 

  ".،أدبيني وفّنيني،يف أفق إنتاج وسائل مسعية بصرية" مبدعني"نشاط فكري جيمع بني "ــ 

اإلشهار يف عصرنا ارتبط بالّصورة      .234"الغاية منها إشاعة ثقافة مجاهريية "صناعة ثقافية"اإلشهار"ــ 
،ومن خالل هذه احلكاية نفهم معىن العالمة الّدالة اليت تكشف عن  ،والّصورة ال تفّسر إّال مسيائيا

  :العرب يف جاهليتهم من خالل كتاب الطّبيعة املنظور فهااملعاين ،وقد عرَ 

  :قّصة نزار

  الّنقدية األدبية فبهرم معتربينها فتحا جديدا يف " نظرية الّسميائية"ظهرت يف عصرنا      

ية العربية العجيبة يقف على عتبات الّتفسري الفطري للعالمة الّسميائية واملتتّبع هلذه احلكا.األدب
الّنظرية "إّين أجزم أّا أحسن مدخل لفهم ".السيميائية"مباشرة من املناظر الطّبيعية دون تسمية 

  .اليت يعتربها بعض الّدارسني أحسن ميدان خصب لتفسري الّصورة املرئية خاّصة"السيميائة
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الّرؤية ،وامتداد املشاهدة ،وتطبيٌق عن املالحظة،وعمق مثٌل حي عن ملكة دّقة   ة هيهذه احلكاي    
وهذا شاهد حّي على أّن الفصاحة متّكن العقل ،وترّسخ .مفهوم الّتصّور الذي متّيز به العريب قدميا

  .الفهم ،فامتالك الّلغة الّدقيقة باعث تأّمل ،ودافع استقصاء

دمي بقّصة تعترب عالمة األّمة يف طرق الّتكّيف مع األحوال ،والّتفسري يشحن الّرتاث العريب الق    
  :للكون من حوهلا

ا حضر نزار الوفاة أوصى بنيه وهم أربعة"     
ّ
إياد،ربيعة،أمنار،مضر،وقال هلم اذهبوا إىل القلمس بن :مل

ّروا على أثر فم.عمرو أسقف جنران فهو حكيم العرب وقاضيهم ،فلّما مات نزار بن معد ساروا إليه
بل :بل أزور،وقال أمنار:بل هو أبرت،وقال ربيعة:هذا أثر مجل أعور،وقال مضر :مجل فقال إياد

هل هو أعور؟قال :هل حسستم من بعريي حّسا ؟فقال أياد:شرود،فلقيهم صاحب البعري فقال
هل هو :رهل هو أزور؟قال نعم،قال له أمنا:هل هو أبرت؟قال نعم،وقال له ربيعة :نعم،وقال له مضر

شرود؟قال نعم،ّمث قال هلم فأين هو البعري؟قالوا ما رأينا لك بعريا ،فتعّلق م ،ّمث أتوا أسقف جنران 
أيها احلكيم إّن بعريي قد ضّل،وهؤالء عرضوا علّي صفته وأبوا أن يدفعوه : وهو متعّلق م ،فقال

مررنا على أثر بعري :علما،قالوا له ادفعوا إىل الّرجل بعريه إْذ أحطتم به:إّيل،فقال هلم أسقف جنران
مررت بأثر :مررت بأثر بعري أعور،وقال له مضر:كيف وصفتم؟قال إياد:فعرفنا صفته باألثر،قال هلم

  .مررت بأثر مجل شرود:مررت بأثر مجل أزور،وقال له أمنار:مجل أبرت،وقال له ربيعة

وما دليلك :قال ملضر.حيحة وعليها رعيهما دليلك أنّه أعور؟قال رأيته يركب أثر عينه الصّ :وقال إلياد
  .رأيت بعره يقع جمتمعا،ولو كان له ذنب لفّرق به ووقع منتشرا:أنّه أبرت؟قال

من أين علمت أنّه أزور؟قال رأيت أثر خّفي يديه يركب بعضهما بعضا،ورّمبا خالف :وقال لربيعة
  .بينهما ،فعلمت أنّه أزور
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رأيت أثره رّمبا زاغ عن طريقه،فعلمت أنّه يروغ عن :من أين علمت أنّه شرود؟قال:ّمث قال ألمنار
  235".طريقه،يعرتض له فريوغ،لو كان غري شرود ألصبناه ثابتا يف مكانه

 .إّن هذه احلكاية احلادثة تفّسر لنا طريقة البدوي يف إدراك الوجود من حوله  ـ     

من  .البصر،ومن خالهلا انطلقوا يف تأويل مواصفات اجلمل نالحظ كيف نقل اإلخوة الّصورة عرب   ـ  
  .، ومن خالل نقل الّصورة إىل املعىن"العالمة الّدالة"خالل 

  .ونالحظ الّدّقة يف الّتأويل إىل درجة أّن صاحبهم اّمهم بإخفائه  ـ 

،وطريقة رمي كما نستقصي مدى صعوبة تفسري الّصورة الواحدة ،فمن خالل أثر ُخّفّي اجلمل     
فضالته ،ورعيه جانبا،ومنعرج سريه،انتهى كّل مؤّول إىل جزء من احلقيقة ،واألربعة اهتدوا إىل احلقيقة  

  .كاملة يف صفات اجلمل

إّن هذا األثر كان صورة طبيعية يف أرض الواقع،وقد أدركه مفّسروه من خالل ما وجد يف       
جربة واملمارسة  من املالحظة الّدقيقة حلاالت اجلمل اكتسبوه عرب التّ "منوذج إدراكي"أذهام من 

  .على الّصفات" َسنن الّتعّرف"فهذا األثر هو .احلامل هلذه املواصفات 

  :اإلشــهارالمرئية في الّصــورة 

ذائع الّصيت،مسموع الوجود ،معروف مبزايا  و املشّهر به.اإلشهار من الّشهرة والّتشهري          
وقد انتشر يف عصرنا انتشار .وخصال تدفع اآلخر إىل الّتعّلق به أو تقديره،أو معرفته،أو الّرغبة يف حتصيله

تكاد جتد جماال خيلو منه،حىت صار ظاهرة ثقافية  الّنار يف اهلشيم ،حبيث عّم كّل بقعة يف العامل ،ال
 ّشطحيوية وفاعلية إىل درجة أن ُحضي بتشريعات قانونية تن" اإلشهار"سى لقد اكت.عاملية معاصرة
ضمن املنظومة اإلعالمية بالّتشاور مع أهل املهنة،رغبة يف صناعة الرّأي " استطالع الرّأي"توزيعه،وتنّظم 

 .العام ،وحفاظا على الّدميومة واالستمرارية
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هرة طبيعة بشرية فإّن اإلشهار فن حديث، دعت إليه ولئن كان حّب الّظهور ،والّرغبة يف الشّ           
اخرتق .فهو يشكل ظاهرة ثقافية طغت على مساحة الفكر البشري .ظروف الّتطّور ،وحاجة اإلنسان

هو مركز العوملة يف الغرب بذيوعه وانتشاره العاملي اخلصوصيات الثقافية لألمم،وصار منتج اإلشهار 
أنساق ثقافية "ولعّل الّداعي إىل دراسته هو احتواؤه على .ق إرادتهالذي يصوغ القيم مث يوزعها وف

  .تشوه الثقافة اخلاّصة للمجتمع "
واإلشهار شأنه شأن أي رسالة تواصلية ،أصبح يشكل جنسا أدبيا عصريا،طاغيا،حماصرا للمتلّقي 

  :وهو يتشّكل من ثالثة عناصر هي .أينما اّجته واحناز

  .ط الثّقايف اإلعالمي ـــ املتلّقياملشّهر به ـــــ الوسي

وألمهيته وحيويّته يف احلياة اليومية لإلنسان املعاصر ،فقد اعتمدت له مؤسسات متعّددة خاّصة 
من مؤّسسات اإلنتاج ،إىل مؤّسسات الّنشر والّتوزيع ،إىل مؤّسسات ثقافية .به،يف كّل مكان يف العامل 

  .ي بكيفيات مثرية وممتعة خمربية تدرس طرق إيصاله إىل باطن املتلقّ 

وسبب انتشاره يعود إىل طْرقه مجيع جماالت احلياة ،االقتصادية والسياسية واالجتماعية والفكريّة 
كذلك ،مثلما يّتسع الّشعر ،والقّصة ،واملقال ،واملسرحّية ،والسينما ،والتفلزيون للّتعبري عن مشولية احلياة .

ئل اإلعالم املختلفة يف زمننا املعاصر ،وتعّددت وسائطه،وتفّوق وخصوصياا،انتشر اإلشهار بانتشار وسا
وقد استحوذ اإلشهار االقتصادي للبضائع حيزا  .يف اّتساع دوائره،وتداوله على خمتلف األجناس األدبية 

 .تسّوق يشّهر ا كاسدة ال كبريا بسبب ما جيلبه من أموال ،حّىت أضحت البضاعة اليت ال

بنية،غايتها مجالية،اهتمت ا دراسات نظرية الصورة األدبية ،وغري  ورة ،وهييعتمد على الصّ     
وهي وسيلة اتصال مرتبطة مبناهج متعددة .فهي ذهنية مشهدية مدركة باللغة،ومرئية مبصرة.األدبية

للّصورة " بالوعي الثقايف،وقد عّظم دورها اخلطاب الثقايف املعاصر ألمهيتها يف تبليغ املقاصد،ذلك أنّ 
 .قدرة تغيري مواقف وسلوكات املتلقي"الصورة الوظائفية"تأثري مجايل فين بليغ،ولـ "الفنية 
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أكثر مرونة ،فهي حتتمل الّتشبيه والّتجسيم كما /غري املكتوبة/الّصورة اّردة":وللّصورة خصوصياا
  236". حتمتل الّتجريد  والّرتميز

تطّورت مرتبطة حباسة اإلبصار،حيث اكتشف العامل عرب  أن الثقافة الغربية " دافيد بروتون"يرى        
كامل املعمورة ،واتضحت ثقافات وحضارات األمم ،كما اكتشفت بواطن اإلنسان من انفعاالت 
،وأحالم ،وغرائز من خالل جسده،واكتشف ما هو خارج األرض من كواكب عرب اكتشاف 

  237.اجلسد البشريالتلسكوب،وغزو الفضاء اخلارجي ،وقد رّكز يف دراسته على 

فرع داخل منظومة وسائل االّتصال احلديثة ،عرب الّصورة املرئية ،والكلمة املسموعة " اإلشهار"و       
  على الّساحة اإلعالمية ،وشّكل "فن اإلشهار"ىلقد طغ.واملكتوبة ،وبوسائطه الثّقافية

  ،وساهم ثقافيا يف تشكيلمظهرا ثقافيا بارزا ،واستوىل على امللكة الّذهنية ،ونفذ إىل الوجدان 

  .ذائقة تلّقي ختضع حملتوياته

أنه مع احلقيقة التكنولوجية استبدلت الّرسالة بالوسيلة ،وتغّري معها الواقع "جان بودريار"ويرى     
الّذهين والّذوقي،وهو جمتمع ما بعد احلداثة ،كما تناول يف دراساته جمتمع االستهالك ،وصنمية 

   .وهكذا صار للثقافة أمهّية يف إعادة هيكلة اتمعات الرّأمسالية.الّصورة،وفلسفة اإلغواء

مركزا على حياة اإلنسان  يف الّصورة الثقافة واإليديولوجيا كما اهتم بطرق توظيف       
 اليومّية،ليكتشف أّن اتمع احلديث يقوم على االستهالك واجلودة واإلعالن،لتنتج سلوكات

  . 238االستمتاع واإلشباع:،أّمهها وأخالقيات

  ..اهلدف من نظره؟ما من الذي ينظر؟إىل ما ينظر؟: أسئلة وطرحت الّدراسات 
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تقوم على اإلحياء والّرمز والّتكثيف والّتعريض والكناية،فتصوير جزء من مكان ما شهارية الصورة اإلو      
وقد ظهر أّن خمتلف األجناس .تريدله إحياءاته الّداللية داخل نسيج الصورة كاملة،لُتقدم للمشاهد ما 

مع الفن واملوسيقى،وهي قّمة أنواع الثّقافة، وهي ـ أيضا ـ نقد ،"الّتصويرية"بية تشرتك يف قيمة األد
وهذه الشراكة هي خري شاهد على أمهية الصورة والكلمة،فهناك مجالية يف الصورة ،ويف .للمجتمع اآلين

إن الصورة صارت ضرورة حاضرة يف خمتلف أجناس اخلطاب األديب احلديث ،يف الرواية ،يف :"بالغتها
  239".إثنو غرافيا االتصال"حىت ظهر علم .املسرح،يف الشعر،يف املوصوفات عموما

  .إثنوغرافيا الصورة تدرس القيمة اجلمالية االجتماعية ،وتساعد على تفاسريها الثقافية

ت واملشاعر والوعي األفراد واجلماعات،ونظام العالقات ،واإليديولوجيات وهي تعرب عن الرغبا     
ة قائمة على عالمة الّتشابه،والصورة الفنية يف يالصورة عالمة سيميائية ،الفوتوغرافية فيها عالمة أيقونو .

  .املكتوب واملرئي  كالشعر والسينما عالمة رمزية

املرئية تعّددت وسائطها من سينما إىل تلفزيون إىل فيديو إىل أنرتنني لتصري خري اإلشهارية والصورة       
ومجالية فّن الّتصوير تكمن يف اإلثارة اليت .التكنولوجيا هي يد العوملة املسيطرة والفاعلة إذاً .داعم عوملة 

للون تبعثها يف نفسية املتلقي ،وتعتمد متعة النظر فيها على الصورة والصوت ،وكذا على ا
فهي تكرب الصورة كأن جتعل من النملة كائنا عمالقا ،كما .شهارواحلركة،وخمتلف العناصر املكونة لإل

 ر الرفتثري حب االستطالع ،وتعلن أوقات االنفعال حسب رغبة املخرج  .ل وجتعله يف صدر أسدجُ ُتصغ
  .وطمأنينة،من خوف وترقب إىل توتر وراحة وتوازن،إىل حزن وشفقة ،وفرح 

لذا رّكز اإلعالم .تتحكم يف العواطف بلغتها املميزة رسالية اإلشهاريةلقد صارت املنتوجات اإل
الغريب والسيما األمريكي على إعادة صياغة القيم  وتعميمها حسب هواه،حىت أضحت الدول الغربية 

إلعالمية فقد تأثّر املشاهد أما يف دولنا العربية ،ونظرا لنقص التوعية ا.ختاف الغزو الثقايف األمريكي
حيث  ،وترّسخت فيه قيم غري قومية عربية،لذا صار اإلعالم العريب يبحث عن بديل ثقايف مرّكز
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االحنرافات االجتماعية والعنف ،واستقالل الشخصية املراهقة هي نتيجة حتمية ملشاهد قيم غربية عرب 
  .الوسائط الثقافية 

عية يف شىت مناحي احلياة اليومية بفضل وسائل االتصال احلديثة لقد تغريت البنية الثقافية االجتما
حيث حبث .،وتأثريات التكنولوجيا املتقدمة،وكانت اإلعالنات اإلشهارية من بني اهتمامات النقد الثقايف

غري
ُ
 ويدرج هذا ضمن اهتمام النقد.الّتقنيات املتطورة لإلشهار ،لُِتعاِلج هذا الوافد الثقايف اجلديد امل

   شهار واإلعالنالثقايف بكل ما هو إمتاعي،منفعي،مجاهريي،ومنه اإل

الذي يالقى استقباال مجاهرييا منقطع الّنظري ،فانتشر واشتهر ،وتعّددت جماالته من جتارية ،إىل 
وقد اعتمد على الصورة الثابتة الفوتوغرافية .خيلو منتوج من إشهار  حىت أضحى ال..ثقافية،إىل صناعية

 اجتماعية وصار ظاهرة .كة،والكلمة،والصوت،واإلشارة،كما وّظف خمتلف الوسائط اإلعالميةواملتحر
  .ثقافية،وتفاعلت معه خمتلف األنساق الثّقافية 

واخلطاب اإلشهاري يتوّجه إىل املتلقي مباشرة باإلغواء وألوان اإلغراء،للسيطرة على آفاق انتظاره 
وقد محل عيوبا كثرية دخيلة .،وما حيدث من حركة ،وتغيري ،وثبات ويعترب املادة املرتمجة لثقافة اتمع .

حيث جيمع يف  بضع ثواِن .على اتمعات االستهالكية املقتنية ،وقد بلغ شأوا بعيدا يف اإلثارة والّتأثري
صورة مشهدية كاملة تتغلغل داخل الشعور الباطن ،وتستقر يف الوجدان ،حىت يشعر املتلقي بعد التكرار 

غىن له  ملداومة على تتّبعه أنه هو املعين ذا املنتوج ،وينخرط يف منظومته التجارية ،ويشعر أن الوا
حىت صار مصدر مداخيل خيالية لوسائط اإلعالم ودور .وبالعادة يرتمجه الفكر إىل سلوك طبيعي .عنه

ا االجتماعية أو حىت الّنشر،واعتمدت عليه يف ترويج بضائعها ،وتسديد كل نفقاا ألجل إيصال رسالته
  .السياسية 

فقد اهتّم كذلك بوسائل اإلعالم والتلفزيون والّتصّورات الثّقافية الّسائدة،حيث "بيري بورديو"أّما 
معتقدا أّن الطّبقة املسيطرة تفرض ذوقها على اتمع حفاظا .اعُتِرب من أكرب السوسيو ثقافيني املعاصرين

بيا ،مثريا،لكنه يوتلفزيون ما بعد احلداثة عنده جاء مبتكرا ،جتر .على موقعها،وكذلك تفرض هيمنتها
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فربامج الّتلفزيون عنده تؤكد القيم الّسائدة ،وتثبت قيم الّسوق،وتعتمد الّنزعة .سطحي،المنطقي،مبتذل
  .240األكادميية

  اإلشهار ،فقد تعمقت دراساته ،واعتمدت خمتلف العلوم اإلنسانية  نظرا هلذه األمهية اليت يكتسيها

من متازج األلوان  امركب دفقا خيتزل  ألنّه من علم نفس، إىل علم اجتماع ،إىل علم اقتصاد واتصال
ة ومثرية ووالضوء واإلخراج الفين  ، موسيقى معرب.  

ايا اإلعالم اجلماهريي يف إطار الّنظرية لقد كانت مدرسة فرانكفورت هي أول من اهتّم بقض         
علم اإلعالم "مل االقتصاد والسياسة واالجتماع يف  الثقافية احلديثة قصد بلوغ نظرية اجتماعية ال

أّن اإلعالم املعاصر مؤسسة مسّخرة كأداة "ماك هوركهيمر"و"تيودور أدورنو"ويرى مؤسساها ".احلديث
  .دة إنتاج اتمع وفق منظور مسطورللّسيطرة االجتماعية ،تتحّكم يف إعا

أّن وسائل اإلعالم أداة هيمنة ،تُنمط ،وتشوه األذواق،وتوهم الطبقات "هربرت ماركوز"كما اعترب 
اإلنسان أخاه اإلنسان ،واعتربه جمّرد وسيلة  وقد حصر العقل يف األدايت ،حيث شيأَ .االجتماعية باملساواة

وتقضي على الّتنوّع الثّقايف .يف اتمع اختدم جتديد ،وال اتنتج تغيري  ال مادية ،حيث حركات اإلنسان آلية
موّحدا ،وتم كذلك برتويج جتارية هي  حينما تساهم وسائل اإلعالم يف توحيد الّرؤية البشرية ،وسلوكا

  241.منتوج رأمسايل

ضرة يف كل جماالت فهي حا.قد كان للوقفات اإلشهارية املتقطعة ،السريعة حضورا جارفا ممّيزا ل
ويف وسائل اإلعالم ،ويف .احلياة، من الّرتبية والّتعليم إىل الّشوارع على الالفتات ،ويف األسواق بكل ألواا

ويف .األزياء ،ويف السينما واملسرح والتفلزيون ،وأجهزة الكومبيوتر،وشبكات األنرتنيت عرب معظم منتدياا
 املفكرين املعاصرين رصدوا اآلثار الّسلبيةلكن . ت والكتبقدم،ويف الصحف واالّ مالعب كرة ال
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كّل ما   ،واإلعالء من قيمةالواقعةوإخفاء احلقيقة البشري لوعي ل ها،فتحّدثوا عن تزييف لّصورة اإلشهارية ل
  .ومفيد وجاد ابتثوهري و جحقيقي و ما هو  عابر،على حساب ؤّقت و مطحي و س هو 

وتعترب شكل فّين جديد حيمل .رعتها اخلاطفة على ثقافة العامللقد هيمنت الّصورة اإلشهارية بس
حىت قام كّل الّنشاط البشري املعاصر على توجيهات .مضامني موّجهة ،مشحون بعواطف اإلغراء

  .الّدفقات اإلشهارية بصفتها وسيط فكري بني البشر يف عالقام اليومية 

لفت انتباه املفّكرين ،ودفعهم إىل حتليل أبعاده،فاكتشفوا تأثرياته اخلطرية  إّن هذا الّزخم اإلشهاري
على الثقافة اإلنسانية املعاصرة ،وهيمنتها،حيث انتقل اإلنسان من حضارة حمدودية الواقع إىل حضارة 

ة الّصورة اإلشهارية الواسعة،وشغلت يمنتها اإلنسان عن الّتفكري يف حياته االجتماعية والسّياسي
نرى صورا تنتج صورا ،حنتفظ بصورة يف ذاكرتنا :"،وسيطر فيها االقتصاد ،وطغت عناصر املادة

  242".وهكذا،أي أّن الّصورة هي كّل شيء عدا كوا النّتاج املباشر للخيال

وقد استخدمت هذه الّصورة اإلشهارية عناصر المعة ُمغرية كنجوم السينما والرّياضة ،واجلمال       
ألجيال الّشابة إىل تقليدهم واالقتداء م،وانشغل علم الّنفس الّسلوكي البشري ذا الوافد ،واندفعت ا

  اجلديد،ودوره يف تشكيل الوعي اإلنساين ،وانشغل بدوره يف كيفيات تشكيل 

وتأّسست لذلك مؤسسات خاّصة باإلشهار ،وتنّوعت ،وتكاثرت حىت مل .وصناعة الّصورة اإلشهارية
غرية اليت جيلبها العمل اإلشهارييعد حميط يف العا

ُ
هذا الّدافع .مل خيلو منها بفعل األرباح اخليالية امل

حالقة .املاّدي زّج باتمع العاملي يف أزمة أخالق بالغة اخلطورة ،بسبب الّتالعب بعقول املشاهدين
  .خاّصة بالشباب ،مشّهر ا،تنتشر يف العامل بأسره يف يوم واحد

صرنا احلايل اخلطاب اإلشهاري صناعة إعالمية ثقافية،يتمّيز باجلّديّة لقد صار يف ع       
  وخصوصيته الثقافية تعينه على بّث رسالته إىل .وهي دواعي اهتمام الّنقد الثّقايف به.واخلصوبة
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باستعمال كّل الوسائط املعرفية املتاحة له ،لذلك فهو خطاب ذو :"املتلّقي لُيحقق غايته الّنفعية
رتبط بسلطة وسائل الثّقافة واملال ،ويوظفهما من أجل استمالة املتلقي ،وإقناعه باخلدمة املعلن سيادة ،ي

   243"عنها 

أغراضا متعددة ،فهو تارة يوفر املعلومات بوترية تأثريية  يعترب اإلشهار خطابا ثنائي األبعاد،خيدم      
غري مباشرة ،وتارة يُغري ،ويقنع املتلّقي باالقتناء ،فهو تروجيي إىل خمتلف األطراف بوسائل متخصصة 

ويتم تأثريه على األشخاص إراديا ،نابع عن رغبة .وهو سلطة هادئة تضمن استمرار ونفوذ املؤسسة .
  .يف إرغام املستهلك على املنتوج،وعنفه سّري 

وهو خطاب يستخدم كل األدوات املتاحة الالزمة،ويتوّجه إىل خمتلف احلواس ،متوسال كّل اللغات 
  244واألشكال،موظفا التكنولوجيا املعلوماتية يف التواصل

عالماا وقد صارت حىت الصورة الّنجومية تصنعها الصورة اإلشهارية ،والّسلعة تباع بأمسائها ،و    
  .املسّجلة ،املميزة هلا

ومنّى ،وطّور املنتوج اإلشهاري .لقد غّري اإلشهار اإلعالمي مكونات الثقافة لدى اتمع العاملي 
  ،وزاد من رغبة األشخاص من حتصيل سبل الرّفاهية ،وشّجع على االبتكارات

وهذه القيم .م متنوعة يف األفراد وقد أسهم يف ترسيخ قي.املنتجة،والسوق جتزّأ إىل قطاعات تنظيمية 
اإلشهاري،لكنها ترفض  اإلعالن متوافقة مع اتمع،لذا جتدها ترّكز على العالقات العاطفية يف توضيح

  .يف كثري من اتمعات بسبب تعارضها مع قيمه وأذواقه

،ويستثمر يستخدم اإلشهار ما أتيح له من وسائل إقناع من حركة وإشارة،وتلميح ،ولغة تبليغية
كما .مواقف معينة،مستغال  مشاعر املتلقي يف التوغل داخل نفسيته ،وإرضائها لتقبل البضاعة املعروضة 

كما يعتمد الديكور املناسب يف التأثري ،وإخراج نوعي .يستغل خمتلف األلوان وطرق األداء يف بلوغ غايته
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فهي تبحث دائما عن .اء املعروض،وصوت مضبوط  لينفذ إىل باطن املتلقي فال جيد خمرجا من اقتن
  245. وسيلة لتأسيس عامل اهلُوية لتنوب عن الشيء املطروق يف اإلشهار

وليس العمل اإلشهاري جمّرد تفاعل حي مع الثقافة بل أيضا وسيلة يف تغيري الثقافة، وأحد عواملها 
سلوكام وقيمهم،فهو فهو مؤثر بالغ وضليع يف معتقدات األفراد،ومشجع قوي على حتريف .ومكوناا

  .باعث هوى نفسي، تبحث فيه النفس عن الفراغ والّتسلية

 : وقد أوجد الّدارسون تصنيفات ألنواع الّنصوص اّليت يستعملها احملرر يف رسالته اإلشهارية فهناك

أو اخلدمة ،مستخدمة أساليب الّتوضيح  وهي اّليت تصوغ املعلومات حول املنتوج:ـ الرسالة الوصفية   
  .والّتعليم ليعرف املتلّقي فوائدها ومميزاا،وفاعلّيتها،وجودا

وهي اّليت تسرد موقفا وتصفه يف قّصة قصرية جّدا ،حبيث تعرض مشكلة وختل :ـ الرسالة القصصية  
 ي األحوال ه نفسيا ئُ املتلّقي ،وإغراق ذائقته فهي يف كل.  

  ،وهي اّليت تُعول على شخصية بارزة مشهورة ،حمبوبة لدى اجلماهري: رسالة االستشهاديةـ ال

املتلّقي ،حبيث يصف بلسانه الّنمط املعروض يف كلمات أو يقوم باستهالكه أو  ىلتستجدي رض
  .أكله،ويفصح عن ذوقه بأسلوب جّذاب مبِهر ،مث يوصي وينصح املستهلك

  .ة إعالنية خفيفة ،مرِحة،فكاهية ،تتوجه إىل القلوب وهي رسال:ـ الرسالة اخلفيفة

تقوم على مراجعة الكالم بني شخصني أو أكثر ،لتكشف عن منافع ومميزات :ـ الرسالة اِحلوارية
أو تشرح طريقة حل مشكلة ،ويقرتب حوار املمثل من الواقع .املعروض سواء أكان خدمة أم منتوجا

   246ة التأثري،ويقارب الصدق لتزيد نسب
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ويف كل األحوال ،يبقى اإلشهار حدث توصيلي ،لغوي،إعالمي،مدمج يف السّياق االجتماعي       
رَسل إليه

ُ
 ،يف إثارة االهتمام ،والتحفيزناط مهّمته مصمم اإلعالنات،ت ذلك أنّ  الثّقايف املعرب عن امل

واستخدام عبارات تدّل ،اللجوء إىل جوائز جمّانية ،و أسعار منخفضة ب قناع املستهلكإوحتقيق الّرغبة،و 
ودف وسائل اإلقناع إىل إقامة عالقة نفسية جسدية .ندرة املنتوج ومتيزهجودة و على 

لذا صار حمل اهتمام علم الّنفس ،وعلم .،اقتصادية،اجتماعية بني املنتوج واملستهلك
  .االجتماع،واللسانيات،ورجال اإلعالم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

134 

  :الخطاب اإلشهاري في الّنقد الثّقافي

اإلشهار جزء مكون لثقافة اتمع املعاصر ،وُمْشرفوه أيضا مثقفون ،من خمرج إىل كاتب  
سيناريو،إىل مهندس ديكور إىل اللغوي الذي يرّكز على شعرية اخلطاب لغرض اجلمال الفين ،وكل ما له 

شهاري إىل األجنيب  عالقة باملوروث الشعيب الثقايف كاألمثال الشعبية ،واحلكم البليغة،ويتوّجه اخلطاب اإل
  .كذلك بالّرتمجة

باعتبار اإلشهار جزء من الثقافة ،يربط يف دراسته اإلطار االجتماعي احلضاري باجلانب الفين 
يف ذهن املتلقي،وتؤول الصورة ،وتنقل الذائقة من "املّشهر به"فهو يوجه املعىن إىل تثبيت .والتقين واجلمايل

  :احلضاري يف الّنفس املتلقية ،وتتعّدد األنساق الثقافية حال إىل حال،ليفسح جمال الصراع 

هكذا أضحى اإلشهار أو اإلعالن الّتجاري ،يهدف إىل فرض مضمون معني ذي طبيعة عدوانية "
وهكذا يقف االختالف الثّقايف .،ألنه يقوم على قولبة الفكر والرؤية والّذوق والوجدان ،حتدده جهة معّينة

ة عثرة يف وجه قولبة الفكر والوعي وعولبة الّسلوك ،حيث يتبّىن اإلشهار بتقنياته اليقظ والواعي ،حجر 
العالية لتدجني الفكر والّسلوك والوجدان والعادات ،بغري قليل من العنف والعدوانية واإلغراءات 

   ـ 247"املدسوسة ،ليخدم بكّل خضوع ووالء عمالقة االقتصاد وبارونات اإلعالم

يعرض اإلشهار يف وسائط السينما ،واجلرائد ،واّالت ،والّتلفزيون متوسال  ،ففي خضم اإلثارةٍ ـ
  .اللون واحلركة 

على الفكر   وهذا الفعل أّدى إىل تعّرض النّـّقاد الثّقافيني إىل الّتصّدي لإلشهار ،وكشف عيوبه وخماطره 
وأغرقت يف .ثقافة االستهالك خاصة يف مطلع القرن الواحد والعشرين اإلشهار كّرس وأمجعوا أنّ .البشري 

  .الّتأثري ،ونافست كّل املؤّسسات مبا فيها الّدينية والّرتبوية ،وهو خاٍل من أي ترقية فكرية 
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إّن هذا اإلشهار فرض على املستهلك اختيار البضاعة املعروضة على أساس إغرائي وليس بدافع 
  .السعر واجلودة

ّما آخرون فرأوا أّن اإلشهار يثبت حقوق املستهلكني يف اختيار املنتوج ،بناء على حاجاته،وخلَق أ
واإلعالن قد .جّوا تنافسيا بني املؤسسات فتحّسنت الّنوعية لصاحل املستهلك واخنفظت األسعار 

مل سياسية ،واقتصادية هناك عوا.يستخدم يف اجلانب اإلجيايب اّلذي ينفع األفراد كالّطب مثال والّتعليم
           ..،واجتماعية كّرست ثقافة االستهالك وما اإلشهار إال وسيلة وأداة
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  :نظريات دراسة اإلشهار       

الّدراسات املعاصرة اليت تناولت الّصورة املرئية خرجت عن نطاق الّنظريات األدبية  إنّ          
الّنقدية احلديثة واملعاصرة املختّصة بالّنصوص األدبية مستعملة ما رأته مناسبا من أدوات إجرائية من 

ناسبة أو االقتداء بعناصر البالغة حماولة إجياد بالغة مبصطلحات م"تلقي"متعّدد مثل ذكر مصطلح
ومل تـُْهمل اجلوانب الفّنية يف .للّصورة املرئية،ولكّنها رّكزت على السميائية وجعلتها عمدة يف غالب حبوثها

  .الّصورة 

  وأيضا ال مل دور املضامني يف توجيه إرسالية الّصورة مهما كانت وسيلتها الّتكنولوجية 

  ".الّنقد األديب الثّقايف"ا تلقائيا يف إطار لقد مجعت يف دراساا بني األديب والثّقايف،لتدرج دراسته

مبفهومه الّتجاري ،كفن مستقّل يأخذ حّيزا من حياة اإلنسان الغريب  اإلشهار بدأ ظهورحيث       
ويف إطار حبث طرق دراسته ظهرت إرهاصات لنظريات .مع بداية الرّبع الثّاين من القرن الّتاسع عشر 

  :ات ،منها،بدأت تتطّور بتطّور هذه الّدراس

  : فيزـــــــــــــــــالّتح

يف البداية تشّكل للّتواصل اإلشهاري نظرية كالسيكية ،تضّم كلمات،ُمجعت يف رموز املصطلح       
aida*248  ا من علم الّنفس سواء ما كان داخلّمث ظهرت الّدراسة الّتحفيزية اليت أخذت أدوا،

،وبعدها تيّقظت دراسات . الّذات املتلّقية كاإلدراك والّرغبة أو موضوعها اخلارجي املتواصلة معه
  .،معلنة عن تأويل جديد للّرسالة "الّتحفيز"صر نلع

  أن حييط معرفًة حباجاته املتوّقعة يف الّذوق لالقرتاب من الزّبون ،على اإلشهاري  

 .249".الّنفس فهو مدعّو إىل اكتشاف حتليل مواقف تنتمي إىل الّدواخل العميقة يف:"والّرغبات
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يكشفون عن نواياهم اخلاّصة،وإن كشفوا فاإلجابة تكون تربيرا لدوافع  لكّن األشخاص ال           
  إىل تقنيات غري مباشرة ألجل بلوغ ال وعي "ازيةالّنظرية االحتف"لذا عمدت .سلوكام 

متّكننا من حتديد جممل املواقف :"املْستجَوب،هذه الّتقنيات تشبه االستبيان املعهود ،وأمهّيتها أّا 
    .250".العميقة والّرغبات الالواعية للجماهري

حوث الّتحفيزية على وقد صيغت تصّورات للّتصّور االحتفازي للّصورة اإلشهارية ،فاعتمدت الب     
   251."الطّبيعة الالواعية للدوافع اليت تتحّكم يف قرارات الّشراء:"

ولكّن الّدارسني أّكدوا أّن دالالت رمزية ُمهّمة ال جيب أن يتجاهلها اإلشهاري ختتفي وراء        
  .دالالت االستعمال

أحد أعمدة الّدراسات  pierre martineauيقول  يف هذا الّصدد بيري مارتينو        
فكما ميكن .إّن اإليضاح ،والعرض واللون هي أكثر من جمّرد وسائل إلثارة االنتباه :"الّتحفيزية

للموسيقى أن تؤثّر بشكل مباشر،فإّن الّرموز األخرى غري العقالنية كالّشكل واخلّط واملناخ والّصورة 
  . 252".لكّلية لإلشهار وداللة املنتج أو املؤّسسةتساهم هي األخرى ،بلغتها اخلاّصة،يف بلورة الّداللة ا

فالّصورة ليست مثريا بصريا فحسب ،وال تقف عند إثارة االنتباه الذي يعين يقظة الفكر       
واإلحساس معا ،ولكن بعد الغربلة الّذهنية للوافد اجلديد ،تظهر آثار الّدالالت الّرمزية فكرا وسلوكا 

  .لّقيعند بلوغ الّرسالة بواطن املت

وهذا يف ذاته مدعاٌة إىل الّسؤال عن اهليئة اإلشهارية اليت تنتج اإلشهار ،فهي مطالبة         
  باإلحاطة الّشاملة بثقافة اتمع حمل اإلشهار أكان حملّيا أم عامليا،والثّقافة تشمل املستوى 

العلوم اإلنسانية بقّوة عند  ممّا يستدعي حضور.العلمي الذي يرى من نافذته الّنفسية الفردية واجلماعية
  .أعضائها

ريح       
ُ
  كما يعتقد الّسعادة يف..اتمع يبحث ـ بطبيعة أفراده ــ عن االقتصادي ،واجلّيد ،وامل
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يف الّنفس،وبالّتكرار  وهذا حيملنا على القول أّن اإلشهار ال خيرج عن بعث هوى املشّهر به..الرّفاهية 
يصري األمر أليفا وميارس سلوكا طبيعيا ،وينساق إنسان العصر وراء عبادة أهوائه،ويتدرّج يف استئناسه 
باإلشهار يف اقتناء متطّلباته ،حّىت يصري اإلشهار إماما مرشدا له يف الّتسّوق،وينزّج يف زمرة زبائن 

والّتقليد من اهلوى الذي .ل دور العقل يف تدبري الّشؤونهنا يسود الّتقليد يف اتمع ،ويضمح.املنتوج
 .جيّمد عنصر استقاللية الّنفس،وحيصر دور العقل

فهي رموز ال شعورية،وبالتّايل ال ميكن تفسريها إال  .253".رموزا غري عقالنية"تينيو الّصورة ر يعترب ما    
  .حدسا بعيدا عن كّل تأويل

قد ترد قصدية حتيل  خطوط وألوان وإشارات داخل صورها اإلشهاريةلكّن الّرموز األيقونية من         
إىل الغرض مباشرة أو تأويلية يتحّدد معناها األقرب من خالل قرائنه أو إحيائية يصل غموضها إىل 
درجة اإلام الذي ال تفسري له،وبالّتايل يصعب دائما حصر الّتصّور االحتفازي ومدى قدرته على 

  .إار املتلّقي

  :"لألشكال واخلطوط رمزية خاّصة ،ودالالت ذات لغة غري لسانية منها مثال إنّ 

  .تشري إىل تسامي الّروح واحلياة واهلدوء والرّاحة والّنشاط:ــ اخلطوط العمودية

  .متّثل الثّبات والّتساوي واالستقرار،اهلّمة واألمل واهلدوء:ــ اخلطوط األفقية

ترمز إىل احلركة وعدم االستقرار،وإذا بالْغنا فيها دّلت على االضطراب واهليجان :ــ اخلطوط املنحنية
   254".والعنف

إّن الّرموز األيقونية داخل الّصورة اإلشهارية تّتسم بالطّابع الكوين تشرتك فيه كّل الّشعوب ،وال       
إليديولوجي يف املتلّقي إْذ هناك رابط بني الّصورة مل أبدا خصوصيتها الثّقافة وقدرا على الّتأثري ا

  .منطقي    وفكرا اليت ترمز إليها يف إطار عالقة الّدال باملدلول علما بأّن الّصورة ال ختضع لربط

إقامة :"وذا ،تبدو مداليل رموز الّصورة جمّرد عالمات ال ملفوظ لغوي ففي اخلطاب ميكن        
  255."بني الّلغة رمزية الّصورة و سلسلة من املقارنات بني

                                                           
 62ا��ر�? ا�!��ق، ص  253
 .88ص .2016. 1ط.جسور للّنشر والّتوزيع اجلزائر:.من الّنظرية إىل الّتطبيق:سيميولوجيا اخلطاب املرئي: رضوان بلخريي.د 254



 

139 

ومع صعوبة فّك رموزها تبدو الّصورة ذات بالغة عميقة أبلغ وأعمق من اللغة ألّا منقولة عن     
حيدث أيضا :"عامل حمسوس مهما متادى يف اخلصوصية ،وأغرق يف الّتداخل بني رموز أجزائه

  256".االختالف يف الّتعامل مع احلركات يف دول العامل

وحده يعين عند بعض اتمعات املوافقة ،لكّن استعمال هذه احلركة  مجع أصابع اليد ورفع اإلاممثال 
  . عند حمتمعات أخرى يعين الّشذوذ اجلنسي

لكّل حركة يف جسد اإلنسان لغة خاّصة ،لذا على فريق اإلعالن اإلشهاري أن حييطوا علما وثقافة    
  .ذه احلركات ألجل توظيف أحسن

يف جمال األسلوب يبدو للّصورة أيضا حمّسناا هي تلك الديكورات احمليطة ا بألواا حىت و        
فالّرمزية األيقونية تنفلت :"أّا أحيانا تتجاوز متعة العني إىل اإلار يف أشكاهلا ،ويف محوالا الّداللية

  ،لكوا من اإلكراهات املنطقية واألخالقية اليت يفرضها اتمع عن الّلغة 

إّا تستطيع ،بقليل من اجلهد ،الّتعبري عن الّرغبات :تستمّد وجودها من املناطق العميقة للّنفس
كّل شيء يتّم كما لو أّن هؤالء .واألحاسيس اليت ال ميكن الّتعبري عنها من خالل الّلغة الّلفظية

يستعينون بشكل حدسي ،من أجل الّتعبري بصريا عن الّرغبات املمنوعة  املبدعني اإلشهاريني
   257".مقّومات الّتشخيص احلُْلمي:،باملقّومات األكثر مالءمة هلذه الغاية

إّن القيم الثّقافية ختتلف من فلسفة اجتماعية ألخرى ،وتتباين،فاألدب عند األّمة العربية هو     
و ال نتجاوز .اق القيم اخللقية بداعي شطحات ال شعوريةتفسري شعوري للحياة ،فال جيوز اخرت 

 .فضاءنا الواعي بداعي اإلغراء ألجل ترويج بضاعة يستفيد منها مرّوجها فقط
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لكّننا ال نستطيع الّتعّرف على .تساهم دراسة رمزية األيقونة يف حتديد خصائص الّصورة اإلشهارية     
ليت رُّكبت ا الوصلة اإلشهارية،ففي اإلشهار البصري ّمت هذه اخلصائص ما مل نقم بتفكيك الطّريقة ا

قّومات اليت يستعني ا احللم:"حتديد 
ُ
  . 258".تكثيف ـ نقل ـ متاهي ـ تشخيص رمزيّ :امل

فاإلشهار كاحللم ترد فيه الّصور مكثّفة ،وينقل الّرموز بتصّرف خيدم موضوع اإلشهار ،وتتماهى هذه 
  .ملقصود ،وتشّخصه حبيث يظهر جليا ،ميكن تأويله الّصور الكثيفة لتعطي املعىن ا

  

  :يائية الّصورة اإلشهاريةمس   

إّن الّلسان نسق من ":"دروس يف الّلسانيات العاّمة"يقول فردنانيد دو سوسري يف كتابه        
عالمات املعّربة عن أفكار،وهو بذلك شبيه بأجبدية الّصّم والبكم وبالطّقوس الّرمزية وبأشكال ال

من هنا تأيت إمكانية البحث عن .اآلداب واإلشارات العسكرية ،إّال أنّه يعّد أرقى من هذه األنساق
س و سيكون جزء من علم الّنف.علم يقوم بدراسة هذه العالمات داخل احلياة االجتماعية 

االجتماعي،وبالّتايل جزء من علم الّنفس العاّم،وميكن أن نطلق على هذا العلم السميولوجيا 
   259."،وستكون ُمهّمته هي الّتعّرف على كنه هذه العالمات  وعلى القوانني اليت حتكمها

لى وهي عملية تعتمد أّوال ع.والخيفى ما للخربة الّذاتية ،واملكتسبات القبلية من دور يف الّتأويل
أن نتساءل عن اسرتاتيجية اإلجناز السيميائي اّلذي يسمح بالعبور من ماّدة الكتابة إىل :"الفهم األديب

  .260".الّداللة اّليت تظهر يف شكل القراءة ،وهو فعل يظهر سهال يف الظّاهر ،إالّ أنّه معّقد يف عمقه

  .كفيل بتفسري ما غاب يف الّلغة" الّدالّة العالمة"إّن االعتماد على 

املطّبقة على حتليل "السيميوطيقا"أو "السيميائية"لقد اعتمد الّنقد الثّقايف على علم العالمات          
اإلعالنات ،فاإلشارة والرمز تساعدنا على تفسري وحتليل املعّقد من الّنّص اإلشهاري ،ومدى عالقتها 

االجتماعية  فالسيميائية تفك شفرات الكلمات والّصّور يف خمتلف األعمال األدبية،واألعراف.بالثّقافة 
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ضمر .
ُ
الضمين مصطلح  الّداللة أو املفهوم:"فالعالمة قد تكشف عرب الّداللة الضمنية عن الّنسق امل
ته الّرمزية ،فيشمل أّما فّك العالمات ودالل.لوصف املعاين الثقافية ،وهو يشمل الّصورة أو الّشكل 
  261"الّصور واألصوات واألشياء،وأشكال أخرى من االّتصاالت

من هنا صارت السيميائية .فإنتاج املعىن مقّسم بني الّذات املبدعة يف الّنّص ،وذات املتلّقي            
ان يستغين عنها "الّنقد الثّقايف "يستطيع  ،والّتأويلية ،واللسانيات مطلب يف الكتابة املشهديّة،كما ال

   .وعن غريها من املناهج

   262".علم خيتّص بدراسة أنساق الّتواصل:"وقد ُعرّفت السميائية بأّا      

على العلوم االجتماعية بصرامة  ــيف تفسري الّصورةـ ــفإىل جانب العلوم اإلنسانية تعتمد السمياء ـ    
فالّتفسري يعتمد الوقوف على الّداللة ،والتّأويل يتجاوزها ،وهذا .منهجها، فتقع بني الّتفسري والّتأويل 

الّناقد بدخوله حقل القراءة سيقع حتت وطأة املمارسة الّتأويلية ،أو حتت :"يقربه من القراءة الّتقليدية
أن تضيع املنهجية الّسيميائية املتماسكة يف شراك الّتفسري  سحر االستجابة الّشخصية ،إىل

  263."القدمي

فهو يف السيميائية يستنطق العالمات ودالالت الّرموز،باعتبارها احتماالت قد يشري إليها العمل 
ق والّسيا.الفّين املتضّمن الّسلعة املشّهر ا،لكّنه الميكن أن تفّسر خارج اإلطار الّداليل اّلذي يضّمها 

 .العام يساهم يف توضيح العالمة
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على اسرتفاد املعارف واآلليات اّليت تستنطق الّرموز ":"ميشال فوكو"تعمل السيميائية وفق مفهوم  
    264".،وتعمل على اكتشاف دالالا

  إّن الطّابع الّرمزي يف الوصلة اإلشهارية عالمة دالّة تفّسرها السميائية  ،وتفرز إحيائيته    

السميائية عكس االحتفازية ال تم بالبعدين الّنفسي واالجتماعي .العالمة الّتجارية املمّيزة للمنتوج
والّتعبري اإلشهاري خيضع للّتحليل .،وظيفتها عالقة الّصورة باملعىن عرب تأويل العالمة الّدالّة

يومنا هو حبث املفاهيم والسؤال الّدائر إىل .السيميولوجي ألنّه ـ يف غالبيته ـ تواصل غري لساين
اليتوّلد الّشكل السيميائي :"األساسية اليت تستقطب تصّورا مرنا لقدرة اإلرسالية اإلشهارية على الّتعبري

للّضوء إذن ممّا تراه ذات ممكنة بشكل فعلي،وال من خصائص العامل الطّبيعي،بل إنّه يظهر كبناء 
      265".ثار املعىن الّناشئة عن الّتفاعالتتتيح أصنافه الّتكوينية وصف آ/موضوعي بطريقة ما/

" بالغة الّصورة "يف مقاله"روالن بارث"وقد بدأ االهتمام بالسميائية يف اإلرسالية اإلشهارية مع      
  .عبري ،ومكانة املبدع يف اإلشهاروقد اهتّم مباّدة التّ .1964أثناء دراسته ألعالن صحفي

       :     اإلرسالية اإلشهارية إىل ثالثة مراحل زمنية متتالية بتقسيمH.joannis وجاء جوانيس

،ورفع أثناء اإلنتاجيكّيف مضمون اإلعالن يف منطلقه بالعمل على تلبية احلاجات :ــ االحتفازي
  /.جلب ـ دفع./املعيقات املانعة للشراء

  

  

  

  ".املوحي لإلرساليةاملفهوم :"يرتجم تصّور املخّطط إىل متّثالت ملموسة:املصّمم/ ــاحملّرر
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  266.يتّمم خمّطط اإلبالغ الذي يتكّون من الّصور والكلمات:ــ احملّرر والفّنان

  :أّما روالن بارث فقد مّيز عند تفكيك اإلعالن بني       

  و مها وظيفتا اإلرسالية اللسانية ،ختّصان الّلغة املستخدمة ،تثّبت داللة: ــ الرّبط والّتثبيت1 

  أّما اجلانب.اليت ترد عادة متعّددة املعاين ـ  ويربط بني تكامل الكالم مع الّصورة الّصورة  ـ

  الّتقريري فيه فيوّجه اإلدراك إىل أفضل تأويل باالشرتاك مع اجلانب اإلحيائي ،ويدّقق داللته 

  .الّرمزية،وجيمع املعىن املؤّول مع مقصدية مبدع اإلعالن

إرسالية حرفية تكّمل املشهد املشّخص ،مدلوالا موضوعات واقعية ،دواّهلا وهي :ـ الّصورة الّتقريرية 2
موضوعات مصّورة ،متّثل بالغتها املعرفة البسيطة إلدراك املتلّقي،وهي ما يتبّقى من الّصورة حينما 

  .حنذف العالمة الّدالّة على اإلحياء

شكل عالمات منفصلة،ومجعها يهب  وهي منبثق اإلرسالية الّرمزية ،ترد على:ـ الّصورة اإلحيائية3
وهي أهّم بيان يف اإلعالن،وظيفتها إبالغ خصائص املنتج لكّن فهمها يروم خربة .مدلوال كّليا

نسقها الّدال ميّثل الّتقرير ،ونسق مدلوهلا حييل إىل إحياء مسيائي ،يقابلها يف الّنصوص مصطلح .ثقافية
ّكل إيديولوجية جمتمع ما يف مرحلة ما ،ويصطلح عليها والّنرب هنا إرسالية إحيائية رمزية تش.الّنرب

   267،وهي منط بالغي ،لذا صارت هنا بالغة الّصورة من الوجوه اإليديولوجية"املوحيات"بــ

  .لندرك أّن اإلرسالية اإلشهارية حتمل ُهوية اتمع و مقّوماته         

افة مرّكبها ،والثّقافة هي حصيلة مكتسبات مهما أغرق املنتج للّصورة يف املوضوعية فهي ال ختلو من ثق
عقيدية ،ومعارف ،تنبثق عنها إيديولوجية خاّصة بالفاعل ،من هنا صار اإلشهار حامٌل لألثر الثّقايف 

  .لصاحبه

  :بالغة الّصورة
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ُعرفت البالغة قدميا بأّا فن اإلقناع ،تقوم على تقريب املعاين عرب أدواا البالغية من استعارة      
وكناية وتشبيه وجماز ،واعتماد احلّجة لرتسيخها يف الّذهن،والّتوضيح ،والقدرة على إيصال املعاين 

وكان روالن  .268".دراسة للمحّسنات اليت يستعملها اخلطاب:"بأساليب فّنية راقية ،وهي يف الّصورة
ا األدب واحللم يشرتك فيه:"بارث الذي درس مسيولوجية اإلعالن اإلشهاري أقّر بوجود بالغة شكلية 

كاليت ميكن أن تكون حسب :"والبالغة عنده ختتلف باختالف املاّدة املستعملة  269".والّصورة
  270".احلاالت صوتا منفصال ،أو صورة ذهنية أو صورة مبعناها البصري 

  .وبالّتايل حتما توجد حمّسنات يف اإلعالن اإلشهاري،فتجمع البالغية السميائية    

 تقوم به بعض احملّسنات:" جورج بينينيو إىل حبث الّدور الذي ورة دفعهذا املنطلق يف الصّ 
  .والسميائية هي اليت تفّسر البالغة الّدالّة يف الّصورة 271".اإلشهارية

كّلما أقمنا جردا مفّصال للمقّومات :"وقد حّدد األسلوبيون حمّسنات بالغية للّصورة اإلشهارية      
ر واحللم،كان بإمكاننا معرفة الطّريقة اليت تسلكها الصورة اإلشهارية من الّرمزية ،املشرتكة بني اإلشها

   272."أجل الّتعبري عن احلاالت الّنفسية املكبوتة 

حّسنات البالغية ،       
ُ
ربط الّتكثيف  "جاك الكان"ومازال األسلوبيون خيتلفون يف تأويل امل

 والّتشخيص فقد رأى الّتكثيف كناية،والّتماهي "رومان جاكبسون"باالستعارة ،واإلزاحة بالكناية أّما 
  ومهما .ولكّنهما فتحا الباب أمام الّتفكري يف عناصر بالغة الّصورة .الّرمزي استعارة 

كانت هذه الّرموز الّتشخيصية ذات طبيعة فوق لغوية،فإّن القدرة تظّل تقريبية أحيانا وغامضة 
   273"واحدة الت معّقدة من خالل حلظة إدراكيةللّصورة اإلشهارية القدرة على تبليغ دال:"أخرى

  .عتقد أّن كثافة الّرمز احلُْلمي تساعد على فهم خدمات ووظيفة الّصورة اإلشهاريةويُ     
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من مكتشفي بالغة الّصورة ،هذه البالغة اليت ماتت يف . jacques durand 40ويعترب جاك دوران    
وقد صّنف احملّسنات البالغية ،وفق خصائص الّصورة .الّنقد احلديث لوال انتشار الوسائط البصرية

  :،فتحّدث عن 

  .  ــ اإلضافة لعنصر أو تكراره مرّة أو مرّات للّصورة 

  .ــ احلذف لعنصر أو عناصر 

  .صرا مكان آخر ــ االستبدال الذي جيعل عن

  .ــ والّتبادل الذي جيعل العناصر تتبادل األماكن بينها

   الّتماهي ،:كما حتّدث عن العالقات اليت تقوم بلعبة املواءمة بني العناصر املتغّرية ،وحصرها يف          
     274.والّتشابه،والّتقابل ،واالختالف،والّتشابه املزّيف

  .قراءات معّينة داخل الوصلة اإلشهاريةوهذه احملّسنات تعطي عناصرها     

ومن أمثلة قراءة هذه احملّسنات أّن الّتكرار الفوتوغرايف للّصورة الواحدة أو استنساخ ما يشاها       
  .عند فصلها بفضاءات بيضاء هي داللة الّتكرار الّزمين رّمبا اليومي للّشيء كثري االستعمال

  275.ّل على الّتزامنية كالّثوب الذي يستخدم يف الفصول األربعةأّما تداخل هذه الّصور املكّررة فيد

   .وقد ثبت للّدارسني أّن تأويل الّصورة اإلشهارية ينطلق من احملّسنات البالغية ،ويرّكز عليها      

وفائدة اإلشهار ليست جمّرد أخبار بل ثقافية متعّددة ممّا يثبت عودة قويّة للبالغة مع انتشار       
ومع الّصورة هناك متّثل للعامل احملسوس عرب الكلمة والعدد الذي ال يقرأ رقميا فقط بل . الّصورة

  .مقوالته اخلطابية تتجاوز العّد،فهو أيضا حيّل حمّل الكلمة

نلّخص الّتحفيز ،والسميولوجيا ،والبالغة يف تشابه الّصورة مع املوضوع الذي متثّله،وهي         
   276.ل أكثر من إثارة املدركتستخدم للّتبليغ والّتدلي
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  واالنبهار يف الّصورة يتطابق مع الّرغبة الباطنة للملتلّقي،كما أّن الّصورة والّصوت يسمحان     

باستيعاب املعىن واستعادته،فهي وسيلة تواصل ،تلفت االنتباه ّمث تدفع إىل الّتشارك ،تستثري احلاجات 
  وكيف؟ملاذا :جتيب على سؤايل .املكبوتة والالواعية

  :الّصورة سيكولوجيا

رغم وجود قنوات اقتصادية إخبارية جاّدة عن املنتوج،ورغم علم املستهلك بعناصر اإلغراء      
اإلغراء خطاب هلوى . املكثّفة اليت يعتمدها اإلشهار يف سنده األيقوين للّتعبري ،فقد لقي جناحا

حفيزية والسميولوجية والبالغية من معرفة هاّمة ورغم ما وّفرته الّدراسة التّ    .الّنفس،يرضيها وميّتعها
لإلرساليةاإلشهارية ،فإّا ال تقّدم تفسريا لسّر جناح اإلشهار عند املستهلك ليبقى اجلانب الّنفسي 

  .مهّما يف الّتفسري تعكسه املتعة املقّدمة يف اإلشهار

يلعب دورا هاّما يف الّتأويل الّنفساين يف :"من الذين حتّدثوا عن االّدخار الّنفسي الذي كان فرويد    
   277".احلياة الّذهنية

  278".متعة كّل اقتصاد للمجهود ،نفسيا كان أم عضليا ،هو مصدر:"هو يرى أّن ف       

               عةمصدر عميق ملتألنّه قابة  أنشطتنا الواعية ،ر عن  يينأى االّدخار الّنفس      
إّن االّدخار الّنفسي خيّفف رقابة العقل على الّنشاط املعريف،فيصري مصدر متعة للّذهن املسامل .الّذهن

  .الذي يتحّرر يف ممارسة الكلمات كالطّفل دون إكراهات منطقية

  تفرضها :"اليت ويف الّذهن املنحاز تنتج املتعة عن الطّاقة الّنفسية املنصرفة عن الرّقابة املخّففة    

    279".ميّكننا الّذهن من خالل ذلك من إشباع رغبة حمّرمة:األخالق على غرائزنا

الكلمات يقّدم فرويد أمثلة عن  و.Mot d esprit.280ويف الّشكل أيضا متعة ترتبط بالّدعابة         
  .لالّدخارالّتكثيف،املعىن املزدوج،اخلطأ يف الربهنة،تلميح،سهو،ففي ذلك ميل :منها الّروحية
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           .وهذا يقابله دافع قدامى العرب إىل اإلجياز يف الّتعبري الذي اعتربوه فصاحة،فهو مصدر متعة   

  .فالذي يستعمل الكهرباء يشعر بلّذة الّنور حني تذّكر املشكاة القدمية

  281 ".اخلاّصة بالّذهن املصدر العميق للمعتة:"هذه املتعة الّشكلية ختّفف حذر الرّقابة،فينجلي

فهذه املتعة الّشكلية العرضية هي مفتاح بصيص اإلغراء ليتحّرر بعده كّم كبري ،هنا تكمن أمهّية اجلرعة 
   282".مبدأ املتعة الّتمهيدية:"األوىل من املتعة،ويصطلح عليها فرويد بـ

هن مع احللم  من تكثيف اإلعالن اإلشهاري جينحون إىل املتعة اليت يتماثل فيها الذّ  يمصّمم  إنّ     
 .وإزاحة ،ومتّثل من خالل الّضّد عرب استثارة اقتصاد نفسي مدخر ،وبطرق متعّددة

احملّسنات البالغية اليت تستنطق املتعة هي نتاج اّدخار اقتصادي يف اإلنفاق الّنفسي نعتربها نوعا  و   
قنع للجمهور املشاهد

ُ
إّن الّصورة غنّية .هار شامبانيا مريسيولنأخذ مثال اإلش:"من احلجاج البصري امل

  :هناك على األقل أربعة منها:باحملّسنات 

  .عنق الّزجاجة البالغ الكرب يف عالقته بالكرة األرضية:ــ املبالغة املرتبطة بتقنية القلب

  .عنق الّزجاجة الذي حيمل ماركة ميّثل القّنينة كّلها:ــ كناية

   283."الّتعبري عن مقولة الّصيت العاملي للماركة يهدف الكوكب األرضي إىل:ــ استعارة 

  .وميكن من خالل تفسري هذه احملّسنات البالغية تصّور اإلعالن اإلشهاري
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  :الّصورة اإلشهاريةووظيفة  آثار

يف عاملنا املعاصر واسع ،يصل كّل فرد ،يف كّل  غاية اإلشهار املباشرة اقتصادية،وانتشاره      
  بيت،فما هي آثاره وتبعاته الّنفسية واالجتماعية والثّقافية؟

بشكل عميق يف تغيري :"إّن ما يتلّقاه املتلّقي ينعكس على حياته،وهذه الّصور اإلشهارية قد سامهت  
وقد الحظنا أيضا أّن ...لّلغةو حنن على علم أيضا بتأثريه يف ا.احمليط اليومي لإلنسان احلديث

سبق أن أّكدنا ...استعمال بعض األساليب اإلشهارية قد جينح إىل تغيري أخالق احلياة السياسية ذاا
   284."مرارا الّروابط الوثيقة املوجودة بني اإلشهار والثّقافة اجلماهريية

اإلشهار يستقطب ماّدته من حميط هناك عالقة تأثريية متبادلة بني املتلّقي واإلشهار ،فإذا كان       
اإلنسان فإّن هذا األخري يستعاد له حميطه بكّل ثقله يف قالب فّين مثري ،مبهر ،ومجيل يستقّر يف باطن 

  .فالّلعبة املتبادلة تقوم على الّتغّذي من الثّقافة اجلماهريية مثّ تعيد تشكيلها.وجدانه

رس فيه محولته اإلشهارية بكّل جزئياا ،صورا اإلشهار يرسم تصّورات إنسان العصر ،فهو يغ     
اليت ترسم متّثالت ،وأحاسيس ترسخ يف الّذهن " مسكوكات املاركة"مثل..جديدة،رموزا،معارف 

  285"اجلمعي 

وبالّتايل ال يستطيع إنسان اليوم أن يتمّثل العامل .هذه الّتمّثالت تلّف طموحات ومشاعر غامضة   
  :وهذا أّدى إىل طرح سؤال.ء من حياته اليوميةدون هذه الّصور اليت صارت جز 

  ما هي وظائف اإلشهار اخلفّية املتعّددة؟        

  فرأى بعضهم أّا وظيفة أخالقية وثقافية برتسيخه قيما جديدة متحو القدمية أو       

    286."واملتعةوأهّم ُمقّومات هذا الّنسق اجلديد هي الّسعادة والّشباب والوفرة والّتقّدم :"تشّوشها

  .وهذه القيم تنتج سلوكات تؤثّر على أسلوب احلياة يف حضارتنا
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الفراغ العاطفي الذي خّلفه احنسار :ّ"وعند آخرين فطبيعة هذه الوظيفة سيكولوجية باعتباره ميأل   
  287."اإلميان الّديين واأليديولوجيات األّسياسية

رية اجتماعية تذيب ثقافة الالمرئي وتفّككها،وتؤّسس وعند آخرين تبقى وظيفة الوصلة اإلشها      
  .قيما رمزية غري مألوفة مشرتكة بني اموعات االجتماعية 

الّصورة البصرية حّسية تقابل املفهوم القابع يف الفكر فتستنسخ إدراكا حّسيا وتثبت عند املتلّقي و      
واملفهوم يف الّذات داخليا يسبق .إليها صورة ذهنية ،ّمث يتمثّلها الفكر أثناء نشاطه عند احلاجة

أن تقوم الّصورة ،باملعىن العادي للكلمة ،يف منظور ...ليس غريبا:"احملسوسات كموضوع خارجي
رسم أو /أّن دور الّصورة :الّنصّ  هي أيضا بوظيفة ثانوية تابعة لتلك اليت يقوم اaida288منوذج 

   289".يف إشهار جّيد هو إثارة انتباه املستهدف والّدفع به إىل قراءة الّنصّ /فوتوغرافيا

سيكون دور الّرسم يف الغالب هو إثارة االنتباه بالّرتكيز على املنتج ،أّما الّنّص :"J Arrenيقول        
   290".ّتأّمل الفكريفيشرح مزايا املوضوع املعلن عنه،وهو مصدر ال

أن تؤثّر يف املتلّقي سواء أكانت قبيحة جّدا أم مجيلة  ـ حسبهـ أّما الّصورة اإلشهارية فيمكن     
ويعترب أن .املعروض ال تتطابق مع املنتوجو جّدا،ويعيب على اإلعالنات اليت تستخدم صورا مثرية 

    291".إّن الوظيفة األساسية إلرسالية ما يقوم ا الّنصّ :"الّصورة تظّل ثانوية يف العرض 

  وهذه داللة قطعية على أنّه ال ميكن االستغناء عن الّلغة يف حياة البشرية،وتبقى وظيفة      

  يهمل كّلية  باحث الولكن ال.الّصورة يف اإلثارة والّتوضيح،فهي تأسر القارئ يف املوضوع 
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ميكن أن تستخدم من أجل الكشف عن خصائص املنتج وتدعيم مصداقية احلجج :"الّصورة حيث
   292".اليت يقّدمها الّنصّ 

كما اّتضح للباحثني أّن .وتلعب الّصورة معادال بصريا حقيقيا للّشعار الذي حيمله اإلشهار           
وكّلما كان الربيق والّلمعان كان .أكثر من اللون األبيض واألسود الّصورة امللّونة تلفت انتباه املتلّقي

معظم حركات :"واإلعالن املتحّرك يف الوسائط الّتكنولوجية احلديثة أشّد تأثريا من الثّابتة.الّتأثري أكثر
اجلسد تكون موّحدة يف كّل العامل ،فحني يفرح اإلنسان يضحك،هّز الرّأس موّحد يف كّل العامل عند 

   293".وافقة أو الرّفضامل

لكّن الّصورة تساعد على بلوغ األهداف يف حلظة إدراك واحدة يشرحها الّنّص بعبارة أو كلمة        
أنيقة ،ّمث تنزاح اجلاذبية وتبقى حمتويات الّرسالة راسخة ،فاإلعالن يتسّرب إىل الّذهن دون بذل 

مها عامالن مكّمالن .وهنا تظهر القيمة الّتواصلية اليت متتزج فيها الّصورة بالّلغة.كبرية  جمهودات
  .بعضهما يف الّرسالة اإلشهارية
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 ":الّصورة الّتكنولوجية"

  ."أنموذجا:"المكتوبةالثّقافية الّصورة اإلشهارية البصرية         

برزت أشكال أدبية جديدة ،تساير حركة املمارسة املعاصرة للعامل الرّقمي االفرتاضي،وهي يف         
الثّقافية الّصورة اإلشهارية البصرية :"انتشار يومي متزايد مثل ما سيعرض ههنا ممّا اصطلحت عليه بـ

" الّشبكة االجتماعية"لبارز يف ،وقد بدأ ظهور ها ا،متابعتها اليومية ،تزيد القارئ متكينا ثقافيا"ملكتوبةا
يف ثوب  ألّا َُبك الزّبدة الفكرية"خطاب املختصر املفيد:" وميكن وضعها حتت عنوان . الفايسبوك
وتعّددت .،ويقتصر بعضها على الّنخبة  وراحت فنون أدبية أخرى تتقّلص دائرة مقروئيتها.فّين باهر

انتشار  ـوقد تصري هذه العملية ـ .فئات القرّاء، وتنّوعت طبقام الثّقافية بفعل اختالف اهتمامام
هذه الّصور املتضّمنة تقرأ .ـ مدخال لبعث قيمة املقروئية ،وانتشارها موضة بني الشبابـ الّصورة املكتوبة

  .من املقاالت املكتوبة عبارة أو عبارات قصرية أكثر

،دعت إليه احلاجة ليتكّيف  " الفايسبوك"يتداول اآلن الّشباب منطا جديدا من األدب ،ظهر مع      
املتلّقي مع ظروف سيولة املعلومة الّسريعة املتواردة ،فهو أدب يساير احلالة ،ذلك أّن املمارس صار 

هي لون أديب .  الوقوف كثريا أمام الّنصوص املطّولةأمام الكّم اهلائل من املعلومة املتدّفقة ال يطيق 
جديد حمايث هلذا الوسيط الّتكنولوجي ،للّداللة على تكّيف العقل البشري مع اجلديد ،ومسايرته 

هذا أدب يعتمد البصر ،وينتهي إىل البصرية،فهي سريعة القراءة،مدهشة .له،وحسن استخدامه وتوظيفه
  .ة القصرية جدا يف عرضها وطريقة إخراجهاتشبه القصّ .الّنظر،كبرية املعاين

وهي صور ترفيهية،تربوية ، تعليمية،توجيهية،ميكن أن توّجه جمموعتها اليت يصطلح عليها      
إىل سلوك موّحد ،وميكن توجيهه ضّد قطعان أخرى،من خالل ما تنتقيه هي هلم  " القطيع اإللكرتوين"بـ

كن مثال من خالهلا عرض خمتلف األقوال واألمثال الّسائرة مي..من برامج سريعة،خاطفة،مثرية،وحتفيزية
اليت حتّث على القراءة،وتقنع القارئ ـ بقّوا البالغية ـ بأمهّية القراءة يف حياته،وتشعره أنّه بدوا فهو 

فهي شبيهة بقوانني ،وعناصر مرتاتبة يف ماّدة أدبية أو علمية تشّكل ملكة ذهنية .على هامش احلياة
  .ةمتخّصص
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فهي مبثابة الّلوحة اإلشهارية العاّمة اليت تتقن .وميكن استخدامها يف كّل جماالت احلياة املعاصرة       
تقّدم بضاعة يف االقتصاد،كما فكرة يف السّياسة أو ".الفايسبوك"لعبة العرض على مجهور متصّفحي 

  .الثّقافة 

ت خمتلفة متباينة إىل درجة الّتناقض ،القبيح وتظّل خطورا يف تعّدد عرض هذه الّصور بثقافا         
وهذه االزدواجية تصّعب الّتحّكم يف اتمع الواحد،فهي باعث .يف هذه الثّقافة ،مجيل يف أخرى

تشتيت حمّقق ،ذلك أّن الّتناقض الثّقايف يف اتمع ينتهي به إىل الّتصارع لألفكار ،واملغالبة الفكرية 
ة،وعادة تبقى الثّقافة األم،وإذا تغّلب الّدخيل فهو االحتالل الفكري ،لتذوب ثقافة ،وتبقى الغالب

  .املباشر

هذا يدفع أبناء اتمع إىل مواكبة العصر ،و وحيّفزهم،وحيّثهم على االندماج سريعا يف هذه           
روريا ،حّىت احلضور صار ض. املنظومة اإللكرتونية اجلديدة،إّا دفاع وحصانة للبقاء بتمّيز ثقايف أصيل

وليس الّضيف املرّحب به من أفكار ، علوم ،ومنط حياة .يغلق اتمع األبواب يف وجه الغريب الّضار
  .معاصرة

هو العالمة الّدالّة و :"لقد أضحت الّصورة الّتكنولوجية متّثل ثقافة بصرية مهيمنة،وصار خطاا       
  294."ّتأويلهو املكّون األخطر للّذهنية البشرية يف الوعي وال

حبيث يتّم انتقاء صورة داخل مربّع بطاقة ،غالبا ترد خفيفة باهتة األشكال ،وأحيانا                
زاهية األلوان حسب احلالة ،متناسقة ،وتوضع بداخل إطارها عبارات أو عبارة تنسجم مع مفهوم 

  .الّصورة أو تتقارب،غالبا تكون قوال مأثورا مثل آية كرمية أو حديث شريف أو دعاء 

  ..أو مثل أو قول مشهور أو شعر أو حكمة

  .وقد تكون الّصورة رمسا كاريكاتوريا حيمل عبارات دارجة ساخرة تعّرب عن وضعية ما         

إّن انتشار الثّقافة البصرية بقيادة الّصورة اليت متثّلها هنا ،اكتسح حّىت الفئة البسيطة من           
الّنخبة وصار اجلميع سواسية يف الّتعّرف على زعزعة مفهوم :"املشاهدين القارئني ،وهذا أّدى إىل 
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العامل واكتساب معارف جديدة والّتواصل مع الوقائع والثّقافات ،فتوّسعت القاعدة الّشعبية للثّقافة 
  295."وهذا دور خطري حتّقق مع الّصورة حيث تكّسرت احلدود والطّبقيات والّتمّيزات

لقد تغّريت .  اليت تتحّكم يف الّذهن البشري  حبيث صارت الّصورة هي األداة البشرية         
األنساق ،وطرق الّتعبري،ومناهج االستقبال والّتأويل ،وما يقع من حتّوالت كربى يف الثّقافة اجلماهريية 

إّن انتشار الوسائط الّتكنولوجية من تلفزة ،وعامل افرتاضي ،يف كّل .  وتداعياا على الّتفكري والّسلوك
إّن أمناط :"الثّقافات اخلاّصة  ،زعزع فكرة الّنظام العاملي الواحد ،حلساب انتشار اّمع العاملي

االستقبال الثّقايف صارت من الّتنوّع والّتعّدد ما جيعل وهم اهليمنة املطلقة لثقافة كونية واحدة غري 
  62".صحيح

وأّكد املهتّمون بدراسة فعل االستقبال والّتفسري على ظاهرة املقاومة الفردية لعناصر اهليمنة الثّقافية     
،وتفسري ذلك أّن الّرتبية على األصول واخلصوصيات الثّقافية ُتْكسب مناعة ،وتؤّسس معايري الّذوق 

  .إّن الّذات البشرية ليست دائما مستلبة .بالقبول أو الّنفور 

وهذه احلالة ال تقف عند حدود األدب ،بل قد تتنوّع ،وتتعّدد ،وتعّمم على خمتلف األنشطة      
العلمية ،فقد حيتاج أهل الّتخّصص العلمي ـ مستقبال ـ إىل هذا الّنوع اخلفيف لرتسيخ مفاهيم علمية 

االنتباه ،وحتّث  خمتصرة يف عبارات مثل القوانني واملعادالت ،وغريها ،مزخرفة داخل إطار صورة لتثري
   296وكان الغرب قد اهتّم مبّكرا بالّصورة.  قارئها على متابعتها

وجيعل ..ميتشل و هو أستاذ الثّقافة البصرية يف جامعة شيكاغو :"الّتكنولوجية،وكان من روادهم
   297".الّصورة  جماال للّدرسي الّنظري والّنقدي

  :ومن أمثلة الّصورة حمّل حديثنا     
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مثرية ومؤثّرة بألواا املنتقاة الزّاهية ".الفايسبوك"هذه صورة منقولة من الشبكة االجتماعية          

بلونيها البارزين،أرضية معصفرة،ووريقات جانبية برتقالية ،يف إطار مربوط باأللواح لتقريبه من عمر 
فصيحة،مزهوة جبمالياا الفّنية، تلّخص قّصة يف أرضيتها وضعت عبارات موجزة ،ألفاظها .اإلنسان

وهذه داللة على أّن اإلنسان .روح اإلنسان اخلالدة ،وتشّبهها بصورة فّنية،وتنتهي مبوعظة بالغة مبهرة
  .الذي مل خيرتع الّتكنولوجيا،قد سّخرها عمليا خلدمة ثقافته اخلاّصة

،وهي فرع من الّنقد "ثّقافة البصريةال"الّنقدية لتأخذ مصطلح  جاءت املمارسة: "و قد        
  298."الثّقايف

ومن الذين بادروا عند العرب .وما ينجّر عن هذه الثّقافة من بعد سيكولوجي،وتداعيات على املتلّقي
  299.يف اخلطاب البصري مصطفى حجازي

من حوله مث العامل،وللّصدق  لذا كان الّتعبري تواصليا بشريا مباشرة بني املبدع واملتلّقي،واتمع
   300"إخالص الّتعبري يف متثيل االنفعال وحتديد توتّراته،وإجياد الّشكل املناسب له:"الفّين دور يف 

إّن براعة اإلخراج واملونتاج هي صانع األحداث البصرية ،معتمدا تقنيات اإلثارة لضمان استقبال      
 .انفعال املتلّقي ملا حتويه من عناصر مفاجئةمجاهريي،لذا ترّكز الّصورة على مثريات 
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وقد اّتضح أّن ثقافة الّصورة تساهم يف تغيري الّتصّور الثّقايف للمتلّقي ،حيث تطغى ببالغتها        
         .ووضوحها على ذاته فيستقبلها متأثّرا منفعال متفاعال،وتشّد كّل أحاسيسه إليها

اذ موقف إزّاء حالة أو حادثة يوّجه األفكار املوحية به إّن اختيار رأي أو اختّ                
سلوكا موضوعيا جتاه حالة، أو موقف،أي أّن املوقف يثريها ،أو أّا تّتجه :"وبتوتّراته،ألّن الفكرَة تُعتُرب 

  301".رأسا إىل هذا املوقف لتغيـَر فيه

ية يف عملية الّتواصل والفهم والّتأويل  ذلك أّن الثّقافة البصرية غّريت مقاييس الثّقافة البشر          
اجلديدة املسايرة  302".قوانني الّذوق والّتصّور:"كما طبعت الّذوق والّتصّور خبصائصها،و ذلك بفرض

  .للحالة ،لينجلي ملّيا أّن الّصورة حبضورها البليغ القوي والّدائم أثّرت يف أحاسيسنا وتكوين عقليتنا 

إّن الّصورة الّتكنولوجية اليت نراها ال تفهم إّال إذا صارت يف الُوجدان نّصا مكتوبا أو ُمْصغى 
رتمجة هلا بدقائقها وتفاصيلها تؤّسس لصورا الّذهنية اليت تكشف بتأويالا .إليه

ُ
ونسبة امتالك الّلغة امل

  .عن املعىن 

ّن نسبة امتالك القاموس الّلغوي للمتلّقي حتّدد تكشف حقيقة أ" العالمة الّدالّة "ذلك أّن الّسمة    
  .لغة تفّسرها هي مبثابة الّسراب للّظمآنامتالك إّن رؤية صورة دون .نسبة الفهم للّصورة

إّن هذه الفئة اليت متارس هذا الّلون األديب البصري اجلديد هي اليت ستحمل الّشعور االجتماعي      
  .ال ،نظرا ملا تقّدمه هذه املاّدة من فكر  ال يتمظهر إالّ صائبااجلمعي ،وقد تكون من الّنخبة مستقب

  .أقول هذا بناء على استشراف مثار الّتداعيات حسب معطياا
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  :خــاتـــــــــــــــــمة

نباهة،وال تغيب يف إدراك،حّىت املعىن اّرد لن يثبت دون  الّصورة مناط الّتفكري البشري،لصيقة به،التفارق
  .تصّور ُمقارب يف هيأة،ذلك أّن الفهم يقوم على الوصف والّشكل

  .هذا احلضور الّدائم هلا،دعا كّل الّتخّصصات املعرفية إىل االهتمام ا

،فوجدوا هيمنتها يف مشهد الطّقوس الّتعّبدية،ويف الّتقليد الّتوطمي صورا لذا اهتّم ا دارسو األنرتوبولوجيا
  .كذا حضورها يف اال األديب إىل درجة أّن أدبية األدب ال حتّققها إالّ صورة فّنية,منطية،

 كما رصدا الفلسفة عند تناوهلا الّتمثيل الّذهين للواقع ،وكّل وافد جديد من قضايا احلياة،وُخّصصت     
للّذات ،وطرق استبصارها صورة ذهنية،وعّربت عنها كذلك  أيضا هلا دراسات عند تلّقي املوضوع اخلارجي

  .مبصطلح املشهدية،كما شّكلت الّصورة رؤية اإلنسان للعامل من حوله

  .ومل يغفل عنها علم الّنفس   

إلنسان ،فهي خارجيا مرتبطة إّن الّصورة من حيث وظائفها تتعّدد بالّنظر إىل مشوليتها لكّل حياة ا    
بالعني حّىت أّنك ال تكاد تذكر العني دون ختّيل صورة،وداخليا ال تكاد تذكر فكرة دون  تصّور صورة 

  .معنوية هلا،حّىت الّنوم ال خيلو من صورة،حّىت يف أحالم اليقظة،ال ختلو رؤية من صورة

م الّنفس ،وعلم األنرتوبولوجيا إىل عل دعاهذا ما شغل الفالسفة قدميا وحديثا ا،وهذا ما     
  . االهتمام ا،وهذا ما جعل الّنقد األديب الثّقايف يرتكز عليها

وحصرنا رؤية الفالسفة ،وعلماء الّنفس فإذا ما وّفقنا يف حتصيل مراجع هذه الّتخّصصات ،    
واالجتماع،والنّـّقاد للّصورة ،نكون قد قّدمنا رؤية قاعدية مبدئية للّصورة تكون منطلق كّل باحث يف 

  .الّصورة اّليت سيزيد االهتمام ا كّلما تواصل الّتطّور احلضاري البشري مستقبال
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والّتأويل مرتبطتان بالّلغة ،فدون امتالك الّلغة الكافية  إّن للّصورة داللة ،وللّصورة تأويل ،وهذه الّداللة

  .للّتفسري ال ميكن فهم الّصورة 

ففي عامل الصورة املرئية اليت سيطرت ..متّيز األمم عن بعضها"..خصوصية ثقافية"الّصورة نتاج ُهوية
وال جيب ..لألّمة  على الوسائط الّتكنولوجية املعاصرة ال بد أن تنطلق من صميم اخلصوصية الثّقافية

  ..أبدا أن تكون استنساخا هلُوية أخرى
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  :خلفية الغالف

لقد فرضت وسائل ووسائط االّتصال الّتكنولوجية املعاصرة الّصورة املرئية حاضرة ماثلة يف عني 
  .املشاهد ،وجعلتها لغة العصر

املعهود فيما أسقطت النخبوي .ولكّنها ليست بديال يُقصي مقروئية الّنّص ائيا،ولكّن نّدا منافسا 
  .قبل املرئي،ورّقى عدد املشاركني حّىت صارت مجاهريية 

  .ومهما كانت الّصورة عاملية اللغة ،فال تفسرُها إالّ لغة املشاهد احملّلية

كما اّتضح أّن اجلاهل باللغة املنطوقة ـ املكتوبة جلزئيات الّصورة وتفاضصيلها أو كلّيتها ال ميكنه فهم 
  .ها،وال إدراك أبعادهاالّصورة ،وال تفسري 

والّصورة مهما كانت عاملية فإّا ال تعّرب إالّ عن حميطها وعن .من هنا صار امتالك اللغة أمرا ضروريا 
  .ُهوية حميطها الّسوسيو ثقايف

شأن الّصورة هو شأن القيم ،واملعرفة العلمية ،والثّقافة ذاا بصورة عاّمة ،تّتسع لتبلغ مستوى العاملية 
  .توّفر شروط العاملية،وتضيق لتعّرب عن حميطها وحمّليتها حينما ت

  .لكّنه يستحيل االستغناء عن اللغة
 

Les moyens et les médias de communication contemporains ont imposé l'image visuelle présente 

dans l'œil du spectateur et l'ont fait la langue de l'époque. Mais ce n'est pas une alternative qui 

élimine complètement la textualité du texte, mais c'est un avantage concurrentiel. L'élite a échappé 

à l'élite pré-visuelle et a compté les participants jusqu'à ce qu'ils deviennent populaires. Quelle que 

soit l'image de la langue universelle, elle ne peut être interprétée que par la langue locale. Il s'est 

également avéré que l'ignorant dans la langue écrite des particules de l'image et ses détails ou 

l'ensemble ne peut pas comprendre l'image, ni expliquer, ni saisir les dimensions. Par conséquent, 

l'acquisition du langage est nécessaire. L'image, quelle qu'elle soit, reflète seulement son 

environnement et l'identité de son environnement socioculturel. L'image est la même que les 

valeurs, la connaissance scientifique et la culture elle-même en général, qui s'élargit au niveau 

d'universalité lorsque les conditions d'universalité sont respectées et rétrécies pour refléter leur 

environnement et leurs localités. Mais il est impossible de se dispenser de la langue 
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