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:مدخل إلى سيميولوجيا الصورة-1  

 

 مقدمة:

 

 االتصالو االعالمعملية تعد الصورة من أهم أشكال التّعبير التي تسهم في 

وتربّعت  ؛بدون منازعفيه الصورة  تعصر هيمنسيّما وأنّنا وبامتياز في 

لغة مكتوبة  إلىدائما  جفهي ال تحتا واالعالم؛ على عرش الداللة والتواصل

، فتصدم وتغضب نفسهاتترجمها؛ بل قد تكتفي بحالها وتعبّر عن  أو منطوقة

حينا آخر. حينا وتفرحه وتعلمه دالمتفّرج أو المشاه  

 

إذا  لدى المشاهدوتكون متعة الصورة أكبراإلعالمية،  بالتعدديةالصورة  تتميز

حيث بصرية مجّسدة في فيلم سينماتوغرافي  جاءت متحركة في شكل صور

يمتزج فيه  فريدا لتشّكل عالما البصرية والسمعية والتقنيةتنصهر العالمات 

وّدالالتها الضمنية  رسائلها لتحليل العقل الخيال مع الواقع والمتعة مع

  .والتقريرية

فعبر الصورة يستطيع المتلقي فهم العالم والتواصل معه بشكل أفضل السيّما 

مع محاولة إدراكها بنفسه دون  إن كانت الصورة فوتوغرافية تعبر عن الواقع

مثل الصورة التي التقطها المصّور الصحافي  اآلخرأو تأثّر برأي توجيه 



جائعة تحتضر ونسر جائع ينتظر لينقّض عليها ويتخذها  ةكارتر لطفل نكيفي

لكن هل ما نشاهده في الصورة مطابقا لما قرأناه؟ أم هناك رسالة  له؛طعاما   

 

 

 

سر ليس له صبرا لالنتظار ضمنية يريد المصّور إرسالها للمشاهد؟ ألّن النّ 

أيضا  ةجائعا. فالصورفهو ينقض على فريسته فور رأيتها السيّما إن كان 

هذا الّسياق  يذا تعلّق األمر باإلسالم والعرب. وفتخضع لأليديولوجيا السيما إ

أستحضر مقولة فالديمير نيلسن:" ليست الصورة الفوتوغرافية أبدا انعكاسا 

  وذاك االختياركليا ومتكامال للواقع: الصورة الفوتوغرافية تمثّل فقط هذا 

 من مجموع الصفات الفيزيائية للشيء المصّور.

موسوعة ويكيبيديا: الصورة الفوتوغرافية المقتطفة من  

 

 

 
النّسرالفتاة و  

 

 

داللة إيديولوجية أو ثقافية  أيضا سينمائيالفيلم في المتحركة الصورة التحمل 

أو سياسية أو تاريخية أوفنية... وفي هذا الّسياق يقول سارتر: "تؤكد الصورة 

.نفسها بوصفها إحساسا، وتؤدي تلقائيا إلى إيماننا بوجود موضوعها  

 

 

  : المفهوم االشتقاقي للصورة: 1.1

 

التي  "  ĭmăgo, ĭmăgĭnis " ةالالتيني ةتعود لفظة صورة إلى اللّفظ   



إلى الجد و صورة ىوتشير إل تدل على التمثيل والتقليد أو صورة فنية للوجه

لده في الشخص. االبن الذي يشبه و كما تحيل إلى نسخة طبق األصل تمثالال

 طبعه وصفاته.

 

 

تمثيل لشيء  اإلغريقي -القاموس الفرنسيفي   « Image » لفظة  تعني  

νώχίεوتوسم باإلغريقية ب  أو انعكاس أو تشابه بواسطة الرسم  

أو أيقونة المستعملة حاليا وتدل على المعنى نفسه. هذه اللّفظة لفظة أيقون استنبطت من  

كما تعني الصورة وفق القاموس الموسوعي الفرنسي: تمثيل لشيء أو لكائن 

التشكيلية أو التصوير.بواسطة فنون الرسم والفنون   

 

يعد تعريف أفالطون من أقدم التعريفات للصورة كما ورد في كتاب مارتين 

 أنا ؛ بحيث عّرف أفالطون الصورة قائال:"لتحليل الصورة" لجولي: "مدخ

أو على سطح  ،في المياه اي نراهتال اتأّوال الظالل ثّم االنعكاسأسّمي الصور 

.وجميع التمثيالت من هذا النّوع" ةالمعو ةمصقولأجسام مبهمة   

 

  دون أن يحّدد المكان مركزا للصورة يشير روالن بارت إلى األصول االشتقاقية القديمة

مبينا اإلشكال األهم الذي يمكن أن يطرح على سيميولوجيا   « Imitari »   على الجذر 

ويتساءل إذا كان  «La copie» النسخة" التمثيل المشابه أو المطابق  هو: الصورة"    

تراصا وليس مجرد  أن تنتج أنظمة حقيقية للعالمات الصورة سيميولوجيا بإمكان

  .إيجادهمن الممكن إذا كان  ؛اوليس رقمي امطابق اللرموز؟ أي بمعنى سنن

 

 

السيميولوجية اللسانية:. II 

 

 اقترح روالن بارت في ستينيات القرن الماضي مفهوما معاكسا لعالم 

يدرس نظام العالمات في اللّسانيات فرديناند دوسوسير الذي تنبأ بنشأة علم 

 يميولوجيا من اللّفظة االغريقيةسّ الاسم أطلق عليه حضن الحياة االجتماعية؛ 

")...(:التي تعني "عالمة"؛ قائال "... Sémeîon 

  وما القوانين التي ستتحّكم فيها، وسوف يوّضح لنا مّما تتكّون العالمات، 



له وألّن هذا العلم لم يولد بعد، فإنّنا ال نستطيع أن نبيّن إلى ماذا سيؤول؛ لكن 

 االحّق في الظهور، ومكانه محّدد سلفا؛ حيث أّن اللّسانيات ليست سوى جزء

من هذا العلم العام؛ وستطبّق القوانين التي تستكشفها الّسيميولوجيا على 

بطة بمجال محّدد جّدا في مجال مرتاللّسانيات، وهذه األخيرة ستجد نفسها 

األحداث االجتماعية؛ حيث يتمّكن عالم النّفس فقط من تحديد مكانة 

وظيفة اللّسانيات في تحديد ما يجعل من اللّغة الّسيميولوجيا بدقّة، وتتمثّل 

أن نحّدد نظاما خاصا في مجموعة األحداث الّسيميولوجية، وإذا استطعنا 

لقد  فهذا ألنّنا ألحقناها بالسيميولوجيا."ت بين العلوم، وألّول مّرة مكانا للّسانيا

جعل فرديناند دوسوسير من السيميولوجيا علما يدرس العالمات في اإلطار 

ومن هاهنا تكمن النّظرة  مهذا العلاالجتماعي وجعل من اللّسانيات جزءا من 

  الذي اعتبر الّسيميولوجيا جزءا من اللّسانيات. تالمعاكسة لدى روالن بار

رأى دوسوسير أّن أفضل طريقة لدراسة طبيعة اللّغة هي دراسة خصائصها 

، البكم-مثل الكتابة وأبجدية الصم المشتركة مع أنظمة عالمات أخرى

والطقوس الّرمزية وأشكال التّحية واإلشارات البحرية وترك المقولة مفتوحة 

طيع أن نضيف أنظمة عالمات أخرى نحو الصورة بكل أنواعها للباحثين ونست

... و واألفالم والمسرح واإلشهار والنّحت  

 

 

 

سيميولوجيا الصورة:. III 

 

من العالمات تعبّر عن أفكار  اتستطيع الصورة البصرية أن تشّكل نظام

مثل الصورة  ووقائع تاريخية يروالكاريكات الرسم سياسية كما هو الوضع في

عبّرت عن وحشية االستعمار الفرنسي والتي وصلت إلى  توغرافية التيوالف

حضارات مختلفة:  عن ةتعبر الصور امترجم؛ كمالعالم دونما حاجة إلى 

 فرعونية وآسيوية وإفريقية مثلما هو الوضع في اللّوحة الفنية لبيكاسو.

 ستينيات القرن الماضي يالصورة؛ فأّسس روالن بارت سيميولوجيا 

؛ بحيث يتحدث عن ثالثة أجزاء السوسيرية مفاهيمها من اللّسانياتمستعيرا 

أو ثالثة رسائل ضاربا لنا مثال عن عجائن بانزاني: علبة  مهمة من الصورة؛

العجائن وعلبة وكيس وطماطم وثوم وفالفل وفطر، وكل المواد تخرج من 

تشّكل  ء.الكيس النصف مفتوح في ألوان صفراء وخضراء، على خلفية حمرا

هذه األجزاء رسالة لغوية وصورة حرفية مشار إليها وصورة رمزية ضمنية 

تركت الرسائل جانبا، فهناك العديد من العالمات التي يتّم ووفقا لبارت، إذا 



العالمة األولى، الّدال هو الّشبكة نصف  يدمجها في الصورة " النّقية". فف

يدّل على فكرة أّن المشهد يمثّل المفتوحة، التي تهرب منها المنتجات؛ بحيث 

 .المنتجات والتحضير ةعودة إلى الّسوق"، ويظهر قيمتين مهمتين: نضار

 وفي العالمةفقا لبارت فإّن معرفة المجتمع كافية لفهم العالمة األولى وو

، أخضر أصفر)األلوان الثانية، الّدال هو التقاء الطماطم والفلفل واللّون ثالثي 

 كما هو موّضح في الصورة اإلشهارية إيطاليا؛مدلوله  ؛وأحمر( للملصق

   :لعجائن بانزاني الشهيرة

 

 



 
 

 

 

): μ )مجموعة مشروع .  IV 

μ ؛ ما دعامشروعها متنوعة في على اختصاصات ( )مجموعة رّكزت    



الذي يهدف إلى إيجاد إطار نظري يضّم البالغة إلى منحى العمل الجماعي 

وفق ما جاء في ونظرية التّواصل اللّساني والمرئي  والسيمائياتوالشعرية 

اللّغة تقديم الباحثة سمر محّمد سعد التي قامت بترجمة كتاب بالغ األهمية إلى 

وهو عمل ليس بالهيّن؛ إذ يسهم إسهاما بالغا في تطوير البحوث  العربية

 وراجع الترجمة والصورة البصريةالعلمية سيّما في ميدان العالمة المرئية 

 خالد ميالد.

؛ (1967) انطلق هذا العمل الجماعي في العام سبع وستين وتسعمائة وألف

بحيث اعتبروا الصورة المرئية لغة ووصفوا القواعد العاّمة لبالغة لغة 

الصورة؛ ما يتيح للباحثين المهتمين بهذا المجال تطبيق البالغة العاّمة على 

 الفنون بأسرها.

استندت في أبحاثها على أمثلة (  μ( تبيّن الباحثة سمر محمد سعد أّن مجموعة 

استنبطوها من فنون وثقافات مختلفة ومراحل تاريخية؛ األمر الذي جعل من 

في قواعد عاّمة للعالمة المرئية التي تجسدها الصورة.ا مشروعهم سابق  

القائمة على التماثل األيقونةميّزت المجموعة في مشروعها بين العالمة   

هذا التمييز وفق ما جاء في  فالّرمز. يهدوالعالمة التشكيلية القائمة على  

 بوصفها عالمة مستقلة تقوم على التماثلالترجمة إلى دراسة العالمة التّشكيلية 

أو المشابهة وتعطينا أمثلة للتوضيح بشكل أفضل؛ فاللّون األحمر مثال ليس 

األخرى؛ فقد  ينه وبين الّدم؛ لكن لخصائصه الّرمزيةا للشبه الموجود بمثير

ولكّن المدلول يختلف يتكّون الّدال األيقوني والّدال التشكيلي من الماّدة نفسها 

 الختالف شكلهما؛ ومن هاهنا يتّم بناء التّصور واإلدراك لدى المتلقي.

كرة أوشمس تغرب؛ لكن  يدرك رسم دائرة حمراء من الزاوية األيقونية

يرمز لفكرة الدائرية أو فكرة الوهج  ذاإلدراك يختلف من الزاوية التشكيلية؛ إ

بما تمثّله الدائرة.  يقونييهتم التشكيلي بالدائرة ويهتم األ نوالحرارة. إذ  

     

  

 

 

 

 

":يك. بوردون "فيلميةة الصورالتحليل ل جمنه . VII 

:بطاقة فنية للفيلم  



والتيّار الفنّي الذي ينتمي إليه. التاريخي للفيلمالّسياق -1  

 

تحديد الفيلم: عنوان الفيلم واسم المخرج.-2  

 

الفيلم: نوعطبيعة و-  

 

/هزلي/كوميدي/دراما /بوليسي/وسترن/مغامرات/خيال فيلم أكشن/وثائقي*  

 

 علمي/عجائبي/رسوم متحركة/كوميديا موسيقية/تاريخي...

 

ملّون. أبيض وأسود/   

 

وبلد صدور الفيلم وعرضه. تاريخ  * 

 

 * توزيع وطني أو دولي.

 

 ) Palmes à cannes, Oscars, Ours d’Or…( الجوائز التي حصدها الفيلم 

 

؟ أين؟ لماذا؟ىمن؟ ماذا؟ متالقّصة(:  ملّخص)الفيلم ملخص  -  

ما هو زمن اللّقطة في الفيلم؟ ما هدفها؟تحديد اللّقطة: -3  

الذي ينتمي إليه المخرج/متى أخرج هذا الفيلم  والتيار نوعوالتاريخ )المخرج تقديم  -4  

بداية أو نهاية الخبرة( ما هي مهنته؟  )في  

هل ينتمي هذا الفيلم إلى ميدان فني للفنون البصرية، فنون الصوت أو فنون اللّغة؟  -5  

توضيح التّحليل.من الممكن  تجعل التي العناصر المحّددةما هو الّسياق التّاريخي لهذا الفيلم؟   

 

لصورة الفيلمية:ا تحليل-  

.تحليل اللّقطة: كيف نسرد حدثا؟1  

 

.ماذا نسرد؟ وما هي األدوات التحليلية التي نمتلكها حتى نستطيع فهم موضوع 1  



 

المكان الذي يجري فيه الفعل؟  ما هي لحظة  االجغرافي؟ مالفيلم؟ ما هو الموقع 

 وقوع الفعل؟

 كيف هو الديكور؟

األشياء المرئية على الشاشة ووظائفها؟ما هي   

ما هي أسنن اللّباس  ما الطريقة التي يشغلون بها الشاشة؟وما هي إيماءات الشخصيات؟ 

 والمظاهر الخارجية؟

(؟تحليل سيكولوجي)ما هي المؤشرات الّدالة على شخصيتهم   

.لوحة عمل في عدد قليل من الّصور المصّغرة(وضع  )يمكنكيف سردت اللّقطة؟   

...( وإظهاركتقسيمها إلى ثالثة أقسام مثال تقنيات: رسم خطوط تركيب الصورة. ال2  

اللّقطات الكبيرة، وإظهار لقطتين متتابعتين لتوضيح الصالت بينهما...    

بين قسم التصوير وقسم المونتاج: تفسير هذين القسمين إلنجاز الفيلم. التمييز  

هل من المالئم الحديث عن اللّقطة، المتتالية أو المشهد؟ لماذا؟ -  

اللّقطات والكادراج المستعمل.تحليل داللة  -  

 سلّم اللّقطات وتأثير الّسرد

؛ بانورامية عمودية أو أفقية، ترافلينغ ثابتة ةالكاميرا: رؤي وضعية وتحركاتالتصوير: -  

، محمولة على كتفمرتفع للكاميرا بواسطة آلة رافعة كزوم، تحرأمامي أو خلفي،   

تعني حرفيا كاميرا ثابتة أثناء  -ستيديكام، المصّور، ترافلينغ عمودي صعودا أو نزوال   

بعد إعالن لفيلم  1972من قبل األميركي غاريت براون في العام  تالتصوير. اخترع  

.إشهاري  

في الفيلم(. الشخصية نننظر مكا)ذاتية؟ أعلى؟ من أسفل؟  الكاميرا: محايدة؟ منوضعية -  

 ما الزاوية المستعملة؟ ما عمق الحقل؟ لماذا؟ هل يوجد حقل واحد أو عّدة حقول؟

صوت، صورة متقطعة، مفترضة...(جّسد ) كيف  



أو في المحور البصري  ، ثالثة أرباعةأمامية، جانبيبالنسبة للكاميرا:  وضعية الشخصيات -

 للكاميرا؟

الصورة؟ما هي الخطوط المهيمنة في  -  

  ما هي األلوان/ اللّمعان الّسائد؟ -

اللّيل األمريكي( والتأثيرات النّاتجة.)مصادرها صف اإلنارة أو   

المستعملة؟ ما عمق الحقل؟ لماذا؟ التصوير ما هي زاوية-  

 

التأثيرات؟؟ الكاميرا؟ وما هي حركات الكادراجتماهي   

 

أصوات، صورة مقطعة، مقترحة...()؟ كيف جّسد رؤيةهل يوجد خارج حقل ال-  

 

ذاتية ما هو اتجاه الكاميرا؟ تصوير من أعلى إلى أسفل، أو من أسفل إلى أعلى،   

 

.فيلم( ..بدل شخصية في  نشاهد)  

 

ماذا نقول عن المونتاج وإيقاع المتتالية؟-  

 

. الصوت، الحوارات والضجيج:3  

 

الفيلم نسخة أصلية مترجم أو مدبلج؟ لالحوارات؟ هما أهمية -  

 

؟ ما مستوى اللّغة؟ماهي الكلمات المفتاحية للحوار-  

 

 وصف الضجيج: ما وظيفته؟ 

 

توجد صلة بين الضجيج  لخارجه. ه أمالتصويرهل األصوات داخل حقل -

 الّداخلي والخارجي؟

...(رعب، تشويق، فرح)وظيفتها؟  اوصف الموسيقى؟ م-  

 

زمن الّسرد وزمن الفيلم: .4  



 

 عفوروارد، سريباك أو فالش  شال؟ فالالخطي في تتابع متماسك أم  الزمن -1.4

   ؟متقطّع...أو 

سرد البنية الّداخلية: نكتشف القّصة في اآلن نفسه الذي نكتشف فيه الشخصية.-  

 

الخارجية: نعرف أقل من الشخصية. سرد البنية-  

 

أكثر من الشخصية. نعرف القّصة:السرد القائم على -  

 

.؟(ما زمن القّصة؟ )ما المّدة الزمنية التي استغرقتها العقدة -2.4  

 

:. المونتاج5  

 

ارتبط  لجمعها؟ ههل تّم المونتاج لمتتاليات مصّورة؟ هل تّم قطعها أو إلصاقها أو   

 

؟في نظام دقيق مع تأثيرات التحّوالت والتجهيزات ؟ أومحّددةبمّدة زمنية  المونتاج  

 

أن يكون المونتاج:  نيمك   

 

أن يكون خطيا،  يستطيع)درامية من وجهة نظر  الفعل إلى األمام عسردي: يدف  

 

كلّه أو في الفيلم  إيقاعا يسّجل في أثناء المشهد ق( إيقاعيا: يخلأو متناوبا معكوسا  

 

  تعبيرا وحدثا محايدا قتعبيريا: يخل وطويلة( أ، بسرعة، لقطة قصيرة أو ءببط)

 

مونتاج مواز(.)الصورة في  وفكرةغيرموجودة بشكل مباشر  
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