
 

  دبيةاأل الصورة بناء في السوسيولسانيات دور

  
 

 الجوهر خالف /أ

    )الجزائر(جامعة تيزي وزو

 
  
 

 :ملخص

ورة بناء إنّ  جنسٍ  في أم روايةال في سواء األدبية الص  ن آَخر أدبيأنّ  حيـث المجتمـع، ُمسـتَمّد مـن اهمعظم أنّ  لنا ُيبي 

. مسـتمرة و مكتسـبة تكون ثقافة لشك في َورلْ الذي يتب االجتماعي همحيط نِضمْ  اهفُيصور  رهالّظوا و األشياء يصف الكاتب
ورة األدبية بناء في اماه دْوًرا وسيولسانياتالس  عبتل و  أساًسـا ترتكـز باعتبارها للقارئ تحمله الذي المعنى تحديد في و الص 

 أن شـأنها مـن التـي غيرهـاو            الجغرافيـةو  الّتاريخيـة و الّدينيـة و النفسـية العوامـل جملـة مـن علـى و الّسـياق علـى

 إشكاليتنا اهحول تتمحور التي قاطن ال يه ذهه .أخرى ةهج من األديب طاقات تفجير على و جهة، من غةلّ ال على فهم ُتساعد

  .تنالُمداخ في بالتفصيل اهسنتناول التي و
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ًفــا جماليــا علــى أفكــار الواقــع و موضــوعاتهتُ  يــة فنيــة تُ عالِ فَ  كمــا هــي عتبــر الصــورة األدبيــة تعر ر أدوات اإلنشــاء ســخ
 ل، فإنهـا غوي لتمثيل الموضوع الواقعي و المُ اللُتخِضـع أداتهـا اإلنشـائية لتشـكيلة نوعيـة خاصـة ُتسَتحضـر علـى جهـة  تخي

وير الفني تستوجب استحضار تشكيالت صذلك أن مجاوزة األداة اللغوية لِبنيتها الالزمة إلى آفاق الت  ،لزومالضرورة و ال
ز علــى عمــل اللغــة، و إخراجهــا مخَرًجــا تصــويريا ميــمعقــدة مــن خصــائص الروايــة، مــن شــأنها إضــفاء الطــابع الجمــالي المُ 

 مة في تفصيلهوائية ايتباين في تمثيل الواقع تباين الُخطط الرلمتحك.  
دة تكـــون قـــد تخطـــت حلقـــة جـــر الصـــورة فـــي هـــذه المرحلـــة مـــن إحالتهـــا علـــى الوقـــائع الحســـية و المُ  و ال ريـــب أنّ 

ــمُ  االســتبطان العقلــي لــألداة اإلنشــائية ًة التخييــل لتبتعــد عــن الواقــع بمســافات تطــول أو تقصــر تبًعــا لطبيعــة الروايــة و َتَبِني
ناتها األسلوبية ـتغدُ  ،و في هذه الحال. مكوم فيهمـا و ُمهمة تقرير األوضاع الصورية و تشكيل حيز انتظامهـا ُجـزأْين تـتحك

 التقاليـد الفنيــة الُمميــزة لهــذا الجــنس األدبــي مــن حيــث تناُولهــا للوقــائع و طرائــق أدائهــا للــدالالت، و تصــبح شــرًطا ضــرورّيا
        . لتطور عمل الصورة

ة تنطـوي علـى عمليـة تنظـيم لألشـياء و تمثيـل لهـا فـي األذهـان، فـإّن هـذه العمليـة ال ُيمكـن أن و لما كانت الصـور 
و ذلـك ِوفـق معـايير تشـكيلية ضـابطة لعمـل الصـورة حتـى يصـير باإلمكـان تمييـز زوايـا  تقوم إّال في الُمخيلة كقـّوة إدراكيـة

ألّن الصـورة األدبيـة تشـكيل جمـالي  ،يريـة المختلفـةنَظِرها بعضها عن بعض، و سبر طاقات التصوير في األساليب التعب
عــن بعــض  قتضــيات الروايــة، أو مــا عبــر أفالطــونيــق هــذا الَمــأَرب باالنصــياع لمُ و هــي َمــْدُعوة لتحقِلمْوقــف مــن الواقــع 

الـذي ، ذلـك أّن المعنـى المقصـود بهـذا المفهـوم هـو األفـق ] Mode de représentation( ]1(طريقـة التمثيـل: بمعانيـه 
         .   و ُصَوِرها الفنية، و شحنها بالفعالية و التأثير من شأنه تأطير الوساطة المتحققة بين الوقائع الحسية

 يناميـــة النصــية الـــذي ُيمثّــل حصـــيلة نهائيــة لتشـــغيل اللغــة فـــي هكــذا إذن ترتكــز الصـــورة األدبيــة علـــى أســلوب الد
ن الموضـوع مـن من هذا الُمنط و النّص . التعبير عن موضوع ما َلق يستثمر اإلمكانيات الصورية التي ينطوي عليها ُمكـو

و التجسـيدية التـي تفتِرضـها  ، فضـًال عـن األبعـاد التمثيليـةمـن جانـب آخـر هـا اللغـةفرُ وَ جانب، و الطاقة التصويرية التي تُ 
   .التي يتحّدد بها فحوى الصورة العوامل االجتماعية بما فيها  الروايةسياقات 

الخصـــائص  بالتـــالي، تســـعى الديناميـــة الّنصـــية ألْن تكـــون نموذًجـــا ُمَصـــغًرا لمنطـــق العـــيش فتُشـــق ســـياًقا مـــن و 
ورهــا المتلقــي و كــذا مقتضــيات الفضــاء و الــزمن و االمتــداد و هُ مْ التعبيريــة التــي تراعــي مقتضــيات المجتمــع الــذي يمثّــل جُ 

             .تفترضها الروايةاإليقاع و التفصيل و االبتداء و االنتهاء التي 

ــ رة الموقــف الــذي ُتعّبرعنــه الصــورة وَ ى المعطيــات الثقافيــة للمجتمــع لَبلــو تحــرص السوسيولســانيات علــى العــودة إل
ريُ ال حيـث  السوسيولسـانيِضـمن مـا ُيعـَرف بالسـياق  جو كّل العوامل التي تدخل في بناء معناهـا الُكلـي تنـدر  ،األدبية حـر 
و الـذي ُيمكـن األديـب مـن إيجـاد و مضـاعفة الوسـائل  نتمي إليهيفَهم خارج السياق االجتماعي الذي يُ ال و   ةوايالر نّص 

 ائـــهاللـــَور األدبيـــة و نقـــل معانيهــا األصـــيلة لُقر الســياق السوسيولســـاني، فـــي مفهومـــه  و. ســانية التـــي يحتاجهـــا إلنشــاء الص
و ُصــَوِره، و  الــنّص ر اللغويــة التـي تــتحّكم فــي إنتــاج و كــذلك فــي فهــم غيــاللغويــة و الشـامل، ينطــوي علــى جميــع الظــروف 

         .في روايته هاظفُ على القارئ الُمحّنك أْن يستنتج قصد الكاتب و أْن ينتبه للمعاني الّضمنية و اإليحائية التي ُيوَ 

 الصـورة بنـاء فـي خاصـة و تهملَغـ و داألفـرا فـي التـأثير فـي "البيئـي العامـل"  دور إلى شيرنُ  أناألهمية بمكان و من 
 طبـاع علـى يـنعكسو هـذا  الثقافيـة و االجتماعيـة و السياسـية مِهـمِ ظُ نُ  و لألجنـاس اخـتالف هـو البيئـات فـاختالف .األدبيـة



 

 بيئتـه مـن تعبيـره و هرَ وَ ُصـألديـب ا يسـتمدّ  أن الطبيعـي مـن كـان لـذلك . تفكيـرهم أسـاليب و مهِ رِ َظـنَ  هـاتجْ وُ  و األفـراد
 .واعية غير أو واعية بصورة فيه ؤثريُ  كونهلِ  االجتماعي طهسَ وَ  يقتضيه ما فقوِ  األحداث رصو فيُ  تماعية،االج

 يُ  ، على سبيل المثال،فالعربي مُ  الحياة في تجاربه عن رعب هي و فيها يعيش التي البيئة من عباراته و ألفاظه استمد 

 التـي البيئة بينما ، ...البوادي و  يامبالخِ  عرفوتُ  خيل،والنّ  اركالصب  نةعي مُ  جارأش فيه تنمو حارّ  بمناخ زتتمي  صحراوية بيئة

   . الحضارية بالمظاهر تزخر هالكنّ  و بابالض  و بالثلوج تتميز باردة بيئة هي تعبيره و األوربي تفكير طريقة في تؤثر
 البـدر مـن خـذيت  لعربـيا األديـب أنّ  مـثًال  نجـد بحيـث األدبي نتاجهما في نالبيئتيْ  بين التباينات هذه تتجلى ما كثيرا و

ـ جعله ليالً  الصحراء في السير أنّ  األرجح و  للجمال، ارمزً  فرمـز األوربـي، لألديـب بالنسـبة أمـا جمالـه، دركُيـ و القمـر ليتأم 
 عـابيرالت  فـإنّ  بالتـالي، و  .اوعهطُ بُسـ جمـاالً   عليهـا فتضـفي بيئتـه سـماء تكسـو التـي الغيـوم دبـد تُ  هـاألن  الشـمس هـي الجمـال

  .خارجية بعوامل رعنهاب عُ  داخلية لحاالت انعكاسات إالّ  هي ما اللغوية

ـورة يسـتعمل  فـاألول، "بـأمر مـا  القيـام جـدوى" عـن تعبيرهمـا فـي الفرنسـي و العربـي بـين أيضـا الحـال كـذلك الص 

 Porter l’eau à: الثـاني يقـول بينمـا التمـور، بإنتـاج تزخـر الصـحراوية بيئتـه كـون ،"هجر إلى التمر يحمل كمن"  :التالية

la Seine وla Seine اسـتخدام اُألَدبـاء علـى تفـرض فعـالً  البيئـةا أّن إذً  الحـظنُ   .الجريـان دائـم و رنسـابف كبيـر نهـر وهـ 

 إشـكالية الـنّص  فـي الثقـافي و السوسيولسـاني السـياق غيـاب يطـرح لـذلك  .نفسـها التجربـة عـن للتعبيـر مختلفـة لغويـة وسائل

 بكامله الحقيقي المعنى نقل رتعذ.  
ُيمّيـز كـّل  لسـاني تعبيـر شـكل علـى انفعاالتـه و أفكـاره تجسـيد فـي "الفـرد ثقافـة "بـدور أيضـا السوسيولسـانيات تهـتمّ  و

 لتفجيـر اللغويـة تـهرادُ قُ  تعزيـز و االبتكـار و اإلبـداع علـى تساعده إذ شخصيته في داخلة لألديب بالنسبة فهي  .دبيةأورة ص 

 منظـور نِمـ مـا تجربـةً  يصـف ال فاألديـب . بـه خاصـة شـعرية دالالت أعمالـه علـى ضـفييُ  بفضـلها، و األدبيـة، طاقاتـه

 مـن اإلنسـان بموقف ترتبط و خفيّ  ذاتي باعث عن تصدر ما غالبا التجربة نّ أل وجداني، منظور من بل فحسب، اجتماعي

 .الوجود

. األدبيـة شخصـيته تعكـس والتـي الفنـي جوهره من معانيها تستمد  التي روَ الص  من بنظام دينفر  أديب كل أنّ  نجد لهذا
 تجربـة و مرهـف بحـس  يتمتـع أن عليـه يجـب إذ كاتبهـا، بيئـة بتحليـل و لسـانيا بتحليلها المتلقي يكتفي ال ر،وَ الص  تلك لفهم و

 من الكتابة أثناء نفسيته تنازعت التي التيارات أبرز و ديباأل دوافع كشف على بالقدرة و جهة، من البشرية النفس عن كبيرة

  .مثله أديب الّ إ خلجاته فهميَ  ال األديب نّ أ قاليُ  لذا و نفسية، دراسة األديب شخصية دراسة يعني هذا و  .أخرى جهة
 مـن ةدّ لمسـتمَ ا التعـابير مـن الكثيـر فيهـا نجـد حيـثكجانـب راسـخ فـي المجتمعـات،  "ياناتبالـدّ  "  أيضـا اللغـة تتـأثر

 تكتسـب التـي الدينيـة بالشخصـيات كـذلك و عهـا،بِ ت تَ  التـي الدينيـة بالمـذاهب تتـأثر بشـرية جماعـة كـلّن أل السـماوية، تـبالكُ 

  ...بلقمان الحكيم و ،)عنه    اهللا    رضي( الخطاب بن عمر بالخليفة اإلسالم في العادل الً ُيشبه مثف غوية،لُ  دالالت
 فيهـا تتشـابه و تشـترك عوامـل دو ُجـوُ قـّر السوسيولسـانيات بتُ  اللغـات، بـين الموجـودة تالفـاتاالخ هـذه كـل رغم هلكن  و

 علـى دليـل اللغـة فـي العموميـات وجـود نّ إ و. Les Universaux du langage"اللغـة اتلّيـكُ "  دعىتُ  و الواقع، تقييم عند
 مشـتركة مفـاهيم تجمعهـم عليـه و .المـادي العـالم نفـس بـونيجر  هـمّأنّ  علـى و بهـم، يحيط بما إدراكهم في متشابهون البشر أنّ 

 و ماءالّسـ و القمـر و الشمس فيعرِ  ال دحَ أَ  نمِ  فما ا،واحدً  اكوكبً  تقطن البشرية نّ أ هامفادُ  نفسية َكْونية و عوامل لعدة نتيجة
  .غيرهم و دمالنّ  و والفرح الحزن و بالخوف ايومً  يشعر لم أو غيرهم و البحر



 

 اسـتبعاد و الخيـر كفعـل يمقَـوالِ  والتربيـة بـاألخالق  الخاصـة المفـاهيم بعـض فـي أيضـا البشـرية تالجماعـا تشـترك و

 مـثالً  مسـيحي وكـل مسـلم كـل يـؤمن بحيث االعتقادات مجموع في و وغيرها، الكسل عن النهي و العمل على الحثّ  و الشرّ 

 علـى تعـيش مـاضٍ  الحضـارات لكـلّ  إذ ،طالمـرتبِ  تـاريخال فـي و رالقـدَ  و بالقضـاء و النـار و    بالجنـة و للكـون خالقٍ  بوجود

  .األمم تاريخ يروي الذي ميالعالَ  لألدب مثال أبرز الشعبية رواياتال عتبروتُ  تبنيه، حاضر و  أمجاده
 ،كانــت فــي األصــل مبنيـة علــى جماليــات األســلوبأّن الصــورة األدبيـة و إْن  لنــا ظهــرهــذه المداخلـة ي فـي ختــام و

مـن  آلفاقو جعلها متعددة او تلعب السوسيولسانيات دوًرا فّعاًال في إثرائها . ارتباط بالسّياق االجتماعي فهي مرتبطة أّيما
و هـو  و األديب في تصويره للواقع ُيوّظف الموارد اللغوية لغايات إبداعية.  حيث شحنها بمعاني كثيرة و دالالت متنّوعة

رة فُيــؤثُر و غــايِ مجتمعــات مُ ألفــراد أو ت لــيعكس الحيــاة ألفــراد مجتمعــه يشــعر بمــدى االرتبــاط الثقــافي و االجتمــاعي للكلمــا
      .يتأّثُر و ِمن هنا ينمو التبادل و االحتكاك السوسيولساني
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