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*

 .1املـظورات الثالثة

**

ميؽـمأنمغؿؽؾؿمسـماظظقاػرماظؾلاغقةمدونمأنمغقضحماٌـظقرماظذيمادبذغاه.إنم
اظػرد ماظذي مؼلؿعؿؾ ماظؾغة مؼؾؼك مغػلف مإعا ميف موضعقة مباث م émetteurمأمم
عؿؾؼ récepteurعـؿؼال بادؿؿرار معـ مػذه ماظقضعقة مإىل متؾؽ.أعا ماظؾلاغل ،مصإغفم
ضبؿؾمعقضعماٌالحظماظذيمؼلعكمإىلمادؿـؾاطماآلظقاتماظيتمميؽـمأنمتعؿؾمسؾكم
وؾقةمػذاماالذؿغالماٌضاسػ.صفقميفماظقضتمغػلفماظؾاث-اٌؿؾؼلماظذيمؼػؽرميفم
طػاءاتف موؼؾقث مسـ ماظعؿؾقات ماحملقـة ميف مػاتني ماظقزقػؿني ماظؿؾؾقغقؿني :متصقرم
اٌلار ماٌدظقظل م( onomasiologiqueعؼاصد ماظؼقل مو مغزوسف مسبق ماظؿفؾقاتم
اظؾلاغقة) موتأوؼؾ ماٌلار ماظداظل  sémasiologiqueم(ظؾـصقص مأو ماظردائؾ ماٌعؼدةم
ظؾـاءماٌعـكماظذيمميؽــامعـماظػفؿ) .م
ػؽذا،مصإنماظؾلاغلمضباولمإسادةمتشؽقؾماظؿؾؾقغماظؾلاغلميفمطؾقؿفمرباصظاميفم
ذظؽ مسؾك ماظؿقازن مبني ماظؾفقء مإىل ماالدؿؾطان مو مايدس معـ مجفة ،مو معالحظةم
اظؿؾادالتماظؿؾؾقغقةمعـمجفةمأخرىم(اظؿقؼقؼات،ماٌدوغات…) .م
و مإذا مطاغت مطؾؿؿا مباث مو معؿؾؼل متغطقان موضائع مسؾك مدرجة مطؾرية معـم
اظؿـقع(ذكصقات مودقطة ،مأجفزة ،متـاوب معؿـقع) ،مصإغـا مدـلؿعؿؾ معصطؾحم
اظالصظممخبصقصماٌؿصقرماٌلؤولمسؾكماظرداظة،موماٌؤولمخبصقصماٌردؾمإظقفم
اٌعينمعؾاذرةمبفذهماظرداظة.ممم م

 .2مسار الالفظ

إنمظالصظمغؼطةماغطالضةمعرجعقة م(م)مضدمتؿـقعمرؾقعؿفا(ذؿ،مصقت،مغظرة،م
ذطرى،مغصماآلخر…).مومؼرتفـموسقفمبـِمإرادةمضقظفمإىلمعػفؿؿف(عػ)مظؼصدؼؿفم

* أدؿاذمبؽؾقةماآلداب،مجاععةمتؾؿلان .م
** غصمعأخقذمعـم:
Pottier, Bernard : Sémantique générale.- Paris, PUF, 1992.- p.p. 16-22
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يفماظؿدظقؾمؼـؾغلمأنمؼقضعمػذاماظؿـظقؿماظذػينميفمذؽؾمأدظة،معلؿطؼةمعـمخاللم
عا مؼؼدعف ماظـظام ماظلقؿقائل ،مو ميف مػذه ماياظة ماظؾغة ماظطؾقعقة(ل مط) .مو مػذه،م
غػلفا معؽقغة معـ مغظاعفا ماظؾغقي ،مباظؼقة مو ماإلضؿار ،مو معـ مآظقات ماظؿؾػظ ماظيتم
متؽـمعـمإنازماظؿقؼقؼاتماًطابقة .م
صبدرمبـامأنممنقزميفماٌصطؾققةمبني ماظـؿاذجماىؿؾقة ميفماظؾغةماٌؿضؿـةم
اٌدظقالتمباظؼقة،مومعؾػقزاتمحاعؾةمععـكمًطابمربؼؼ.م م
ومظؿؽـماٌؼطقسةماآلتقةمظؾؿلارماٌدظقظلم:ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم م
الؾغة م

اظعاملماٌرجعلمممإرادةماظؼقلممممممإضؿاراتماظؾغةمممممممماواه
عػفؿة

ممممممممم

مسطؼةم

متؾػظ

ممممزقاػرمممماظؿعقنيمممممممممممزقاػرممممماظدالظة م

ومتقدعامباظؿعؿقؿ،مغالحظمأنماٌرجعلمle référentielمشريمربدودمومأنمإرادةم
اظؼقلمعقجزةم(طقػؿامطاغتماتلاساتماظؿفؾقاتماظدالظقة)،مومأنماظؾغةمتؼدممذباالمم
رحؾا مربددا مبدضة(إن ماآلظقات ماظـققؼة مععقـة مبؼقة مو مظؽـ محدود ماٌعفؿ ماظذيم
ؼعرصف ماظػرد مشاعض) ،موأن ماًطاب ماٌالحظ موحقد ،خصقصل مدوعا ،و ممبـابةم
اظصقغةماظـادرةماٌؿصؾة.م م

 .3مسار املؤول

يف مإرار ماظؿؾادل ماظؾلاغل ،مؼؿكذ ماٌؤول مغؼطة ماغطالضؿف ماظـص مذػقؼا مطان مأمم
عؽؿقبا .مو مبػضؾ مععرصؿف ماٌؿعددة م(باظؾغة مو ماظعامل مو مربدثف) ،مضبدد ماظعـاصرم
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اًطابقةميفمدؾقؾ مبـاءمصرضقةمععـكمتؼقدهمإىلمصفؿماظرداظة،مومغعينمبذظؽمأغفم
ؼؿؿـؾفا مذػـقا ،مميػفؿفا مظقـػصؾ مبلرسة مسـ مأدظة ماظؾغة ماظطؾقعقة ماظيت مضؾطفام
دؾػامومدكرػامظؾػفؿ .م
تأدقلامسؾكمػذا،مصإنمردمصعؾماٌؤولمؼؽقنمبطرقمعؿعددةمغؾؼكموؾقاتفاميفم
إجابؿفمباظؾغةماظطؾقعقة،ميفمتػؽريه،ميفماظػعؾماظذيممياردفمسؾكماظعامل .م
تؿؼدممعؼطقسةماٌلارماظداظلمسؾكماظـققماآلتلم :م

الؾغة
مػ
م
مممممممممردودمصعؾمربؿؿؾةممممممصفؿممممممممم

اخلطاب
مممممممممممممممممممضؾطمممممممممممم

ممممممممممممممممممممممممم (متـؾ)مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
زقاػرمممماظؿأوؼؾ
سبؿػظمباٌالحظاتمغػلفاماٌؼقدةمدؾػامخبصقصماظؿقدعمباظؿعؿقؿ .م

 .4تولقػة الؾساني

إنماظؾلاغل ماظراشبميفمإبرازمػاتنيماآلظقؿنيماٌؿؽاعؾؿنيموماظالعؿؿاثؾؿنيمؼـظرم
يف :م
اٌرجعل ،مسامل ماالغطالضة مأو ماظقصقل ،ماخؿقاري ممبا مأن ماٌػفقعل ميف متػردهمميؽـمأنمؼشؽؾمعـطؾؼماظالصظم(ذاطرتف)موموصقلماٌؤولم(اإلحاظةمسؾكماظذاطرة)م؛ م
ماٌػفقعل،معؽانماظؿؿـؾماظذػينماظذيمأضقكمعلؿؼالمسـماظؾغاتماظطؾقعقـةوماألغظؿةماظلقؿققظقجقةماألخرى،مومعؼرماإلخراجم؛ م
م اظؾغةمبقصػفـامععرصةم(ععفؿمومسبقماظؽػاءة)محقثمؼؿقـؼؼمهققــماألدظـةمموماظؼقاظب،مأومضؾطفامإذامتعؾؼماألعرمباٌؤول؛ م
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 ماًطاب،ميفموزقػؿف ماٌضاسػةم:مغؿقفة معالحظة مبعدموضعفميفمدؾلؾة،موضاسدةماغطالقماٌؤول .م
متـقؾمعؾلطمظؾؿلارماٌدظقظل .م
صورة من
العامل املرجعي

صؾتماياصؾةمإىلماحملطةم

"اياصؾة"م(أ)مم
"احملطةم(ب)
مممعػممممممممممم أ[م"وصؾت"م]ب

م

ممممممممممماظؿققنيممممممممممماإلخراجميفمذؽؾمأدظةمومضقاظبموضعفاميفمدالدؾ م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميفماظػرغلقة م

ردؿمايقار م
م

احملاورمم Iم

عػم م

احملاورمم IIم
عػم م

خـم م
لممط م

لممط م

إذا مطاغت مطػاءتا ماظؾغة م(ل مط ،مل مط') معؿؼاربؿني ،مصإن ماٌضؿقن ماٌػفقعلم
ظالغطالضة م(أ) مؼؽقن مضرؼؾا مأؼضا معـ ماٌضؿقن ماٌػفقعل مظؾقصقل م(أ') .مو مؼعدم
اًطابماظـفائل(خـ)ماظـؼطةماٌشرتطةماٌالحظةميفمايقار .م
م
ردؿماظرتمجة م
احملاورمم Iم
م
اٌرتجؿ م
م
م
خمن-ب م
خمن-أ م
عػ م
م
م
م
لمط-ب م
لمط-أ م
م
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ؼعدماٌرتجؿمصاغعماألسؿالميفمعفؿؿف.مصفقمضبقلماظـصمأمإىلممتـؾمذػينمؼعقدم
ضقظ فميفماظؾغةمبمبفدفماظقصقلمإىلماظـصمب.مإنماظـؼطةماٌشرتطة،م"اٌػفقممضقدم
اظرتمجة"مؼشؽؾماظؿـظقؿماٌػفقعل (اظػصؾماظلادس) .م

 .5الػراشة الداللقة

إذا متـاوظـا ماألعؽـة ماألربعة ماًاصة مباظعؿؾقات ماٌقصقصة ،مو ميف مإضاصؿـام
ظؾؿقاورؼـ ماألغا مو ماألغت ،مصإغـا مغصؾ مإىل موضع مردؿ ممشقظل مغلؿقف م"صراذةم
دالظقة" .م
م
األغت

األغا
عػفؿةممممممممسطؼةممممممممممممممممممم ممممتؾػظ م

ظغةمممممممممممممممممممخطاب



م


اخؿقارم م
األدظة م



 ماظدالظقة ماٌرجعقة متػقص ماظعالضات مبني ماظعامل ،ماٌػفؿة مو مأغظؿة ماظؾغةم
اظطؾقعقة .مإغفا متدرس مزاػرة متعقني ماٌقضقسات مايؼقؼقة مأو ماًقاظقة مو مبشؽؾم
إضايفماإلحاظةمسؾكمأذقاءماظعامل .م
 اظدالظقةماظؾـققؼة متفدفمإىلمتقضقحمايقاصزماظيتمتؼػموراءماخؿقار ماألدظةم
يفمظغةمربددةمبؿقؾقؾممساتم(اظلقؿات)معدظقلمػذهماألدظةميفمسالضؿفامباظدال .م
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 ماظدالظقة ماًطابقة متصػ مآظقات ماغؿؼال ماظؾغة مإىل مخطاب ،مو ماظعؽسم
صققح.ؼؿعؾؼماألعر مبقجقد مععرصيتمصعؾمعؿؽاعؾؿني.و متؿققلمعدظقالت ماظؾغة مإىلم
دالالتميفماًطابمومعقضقسةميفمدقاق .م
 اظدالظقة ماظؿداوظقة متقظل مأػؿقة مظعالضات ماٌعرصة مو ماإلرادة ماظؼائؿة مبنيم
اٌؿقاورؼـماظذؼـمضبددونمبشؽؾمطؾريمعضؿقنمومذؽؾماظردائؾم(اظػصؾ.)15مممممممممممممممممممممممم
إنمتطقرمطؾمواحدةمعـمػذهماظدالظقاتماٌؿؽاعؾةموماٌؿقاجدةمدقؽقنمظفموزنم
عؿغري مجدا ميف مػذا ماٌؤظػ مبلؾب ماظقضع ماظراػـ مظؾؾقث مهلذه ماٌادة ميف مػذام
اظصدد.ومدؿظفرماسؿؾاراتمترطقؾقةميفمأؼةميظةمألنماظرتطقبمميررماٌعـك.سؾكم
سبقمعامؼؤطدمذظؽمأ.وؼرزبقؽام(،83مص ":)1 .م
If semantics is to be defined as a study of meaning encoded in natural
language the syntax is simply one part of semantics".

 .6الداللقات املستؼؾة

إىلمجاغبماظدالظقاتماألربعةماٌشؽؾةمظؾكطةماظؾلاغقة،مميؽـمأنمغطرحمثالثم
دالظقاتمأخرى،مغعؿربػامعفؿةمالسؿؾاراتمسدؼدة .م
إنماظلقؿقائقةماظـصقةمتؿكذماظؿقؼقؼاتماظؾلاغقة،ماٌؿلؿةمباظلعةمسؾكمسبقم
تؼرؼيب،معقضقسامهلامومتفدفمإىلمادؿـؾاطماظؾـقـاتماظؿـظقؿقةماظؽربىمظـِمٌعـك.م
وتـؿـؾ مأسؿال مأ.ج .مشرمياس  A.J.Greimasمو معدردؿف ميف مػـذا ماالوـاه معــاالم
حـقام( .)30 ،29إنماظـصمػقميفماظقاضعمغؼطةماالغطالضةماظقحقدةماٌؾؿقدةمظؾلاغل،م
ومصقؿامتـطؾؼماآلظقاتماظدالظقةماظعاعةمسؾكمطؾمأبعادماظؿققؼالتمإىلمأدظة،مصإنم
اظلقؿقائقةماظـصقةمتؾؼكميفمعدارماػؿؿاعاتماظؾلاغل .ومظؽــامغالحظمأغفامتشؿغؾم
يفماألسؿماألشؾبمسؾكماظرتمجاتم(باظؼقة) ،ومػذامؼعينمأغفامتؿكؾكمباظضرورةمسـم
اظعدؼدمعـمخصقصقاتفاماٌربقرةمبغـكماظؿفؾقاتماًاصةمباظؾغةماظطؾقعقة.مومبفذام
اٌعـك،متؿصؾمخطؿفامسؿقعامبؿؾؽماٌؿصؾةمباٌػفؿة .م
تضؿماظلقؿققظقجقاتماٌقازؼةمذبؿقسةماألغظؿةماظلقؿققظقجقةماٌلؿعؿؾةمبشؽؾم
عقاز ميف ماظـظام ماظؾلاغل .مو مظؽـ مطـا مغؾؿس ،ميف ماظغاظب ،مػذا ميف ماألعـؾة ماٌرئقةم
(ردؿ،مصقرة،مصقرةممشلقة)،مصإغـامغلفؾمزفقرمتـقعمأغظؿةمأخرىم(اٌقدقؼك،م
اظروائح ،مادؿعارات ماظؾؿس مو ماظذوق) .مإن مغربة ماظلؾلؾة ماظصقتقة ،مأو ماظؿـقساتم
اظطؾاسقة مظؾؽؿابات متؼدم متػاسالت مضقؼة مبني ماظـظام ماظؾلاغل مو ماظلقؿققظقجقاتم

82

املؽونات الديـامقة لؾتبؾقغ

األخرىم(اظػـماًطابلمأوماًطل).مميؽـم(أومؼـؾغلميفمأشؾبماألحقان)مأنمؼدعجم
دؾقكماحملاور،محرطاتف،مإمياءاتف،مومادؿعؿاظفمظؾػضاءميفموصػماظرداظة.م م
إن ماظدالظقات ماظؾلاغقة مأدلت مظذاتفا ،مو مضؾؿا متلؿعؿؾ ماألعـؾة ماٌلؿؿدة معـم
اظؾغات ماظطؾقعقة .مإن ماظرؼاضقات ممترر مععـك ماصطؾح مسؾقف مطقغقا محبقث مؼؽقنم
دائؿامعؼؾقالم:م(أ+ب)2م=أ+2ب2+2مأب.مإنمظؾؿـطؼمواغلفماًاصمومالمؼصريم
ضابالمظؾـؼدمإالمسـدعامؼرشبميفممتـقؾمضضاؼاهممبؼطقساتميفماظؾغةماظطؾقعقة.مشريم
أغفمميؽـمأنمؼؽقنمغػقلاميفمررقمتؼدؼؿمزقاػرماٌعـك(اظػصؾماًاعس) .م

 .7حوصؾة

وصؾـاماآلنمإىلمصقاشةمذبؿقسةمعـمدؾعةمذباالتمدالظقةمميؽـمأنمتدعجميفم
تػؽريماظؾلاغلمومظؽـميفمدرجاتماجؿفدغاميفماظؿؿققزمبقـفا:
الداللقة التداولقة
الداللقة املرجعقة
م

الداللقة اخلطابقة
الداللقة البـقوية

اظلقؿقائقةماظـصقة م

اظدالظقاتمشريماظؾلاغقةمممممممممممممممممممممماظدالظقاتماٌقازؼةممم
م

الػصل الثاني
حمقط الرسالة
. 1مؽونات احملقط
م إنمعامميؽـمأنمؼالحظميفماظرداظةمػقماظـص،ماظشػقيمأوماٌؽؿقب.مومضدمحؼؼم
ػذاماظـصمميفمتؾعقؿفمجملؿقسةمعـماظظروفماٌؿفؿعةمحقلمأربعةمأضطاب .م
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تعد ميظة ماظؿؾػظ ماظـؼطة ماٌرجعقة ،مو مظؿؽـ مل ،مؼؿؿقضع محقظف ماٌاضؾؾ موم
اٌابعد .م
ؼؿشؽؾمعاضؾؾمل°معـمتراطؿماٌعرصةماظيتمضبػظفاماظالصظمعـذموالدتف .م
ؼؿضؿـ معا مبعد مل °متؾؽ ماجملؿقسة ماظيت مهؿؾ معؽاغة مسـد ماظالصظ ميف مأثـاءم
تـظقؿفمرداظؿف ،إغفا ضصدؼؿفمومرشؾؿفميفماظؿؾؾقغ .م
ؼـؾغل مأن مغقضح ،ميف مػذا ماظصدد ،مأن ماٌؼقالت ماٌقجفة ماٌعروصة مهت مادؿم
اٌقضعةموماظؿؾؽريمػلماظؿعؾريماٌأظقفمسـماظؼصدؼةماٌدرجةمظالصظمومذظؽمبدءمعـم
اٌلؿقىماٌػفقعلم(اظػصؾم.)XVمأعامخبصقصمل،°ماظذيمميؽـمأنممياثؾماظرؤؼةم
اظؾقظقة،مصإغفمإعامأنمؼؽقنميفمصؾبماظرداظة،مومػذامعامؼعرفمباظلقاق،مومإعام
أنمؼؽقنمخارجق ا،مصـؾؼكمأغػلـاميفموضعقةمتؾؾقغمومػذامععمطؾمعامؼؿضؿـفمسؾكم
علؿقىماظالعؼقلم2ممم م
ممماٌعرصةمممممممممممممممممممممممممل°ممممممممممممممممممممممممممماإلرادةم م
م
اظذاطراتلممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممماظؼصدي م
ضؾؾمممممبعد م
م
م

اظقضعقاتلممم ممممماظلقاضل م

م
تؿؾـكماظدالظقةماظؿداوظقةمػذهماٌؽقغات .م
 .2تػؽري حول املعارف
1.2

املعرفة حول الؾغة

إذامطاغتماظرواؼةماٌعاصرةمتصدرمبعـقان"طانمذاتمعرتني"،مصإنمػذامؼػرتضم
ععرصةمسؾارةمعرجعقة،مصقاشةماٌاضلماألدطقري" طانمذاتمعرة".مؼشؿغؾماظعـقانم
بقصػفمصدىمعشرتطام échonymeمظؾعؾارةماحملػقزة.إنمػذاماإلجراءمسؾكمدرجةم
طؾريةمعـماالغؿشار"م.إنماٌلرحقةماٌقدقعةمبـِ" Tentative de soirée en tenue de
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 "suicideمظلريج مجقبري م Serges Gaubertمال متػفؿ مإال مبإضاعة معؼطعني مععروصنيم
سـدماظػروغؽػقغقني" " Tentative de suicideوم" ." tenue de soiréeإذامطانمجاكم
برؼػري Jacques Prévertمؼؿلؾك مبايدؼث مسـ م" biangle isopoivreم" ،مصإغفم
ؼػرتضمبأنماظؼارئمؼػؽرمعؾاذرةميفم" triangle isocèleم"مومباظؿاظلمسبصؾمسؾكم
 iso-selميفماظؿفربةماظيتموؿعمبنيم" ."poivre et selإنمػذهمايرطقةماٌربقرةم
ػـامأؼضامباظدالمتؽقنمخاصةمبؾغةمربددة،مومػلميفماظغاظبمشريمضابؾةمظؾرتمجة .م
2.2

املعرفة الثؼافقة

إن متأوؼؾ":بقان مدريتف مبارؾ مطقرضة مغؼدؼة مظـالثة مدوالرات" مؼػرتض مأغـام
غعرفمأنمػذهماٌلأظةمشريمواردةمسؾكماإلرالق .ومظؽـمباظـلؾةمظعددمشريمضؾقؾمعـم
اظػرغلقني،مصإنمورضةمغؼدؼةمظدوالرؼـمالمتقجدمػلمأؼضا،مومػذامخطأ .تأدقلام
سؾك مػذا ،مصإغـا مغؾؼك مغلؾقة مطؾرية ميف ماإلضباءات ماظـؼاصقة مظؾـصقص ماظؼابؾةم
ظؾؿأوؼؾ .م
ومالمؼؽقنممأؼضامردمصعؾـامباظطرؼؼةمغػلفامإزاء":ؼؼرأماظصققػةمطؾمصؾققة"م
و"ؼؼرأ مبرودت مطؾ مصؾققة" .إن ماتلاع معؤظػ مبرودت مصبعؾـا ممنقؾ مإىل ماظؼقلم
بشلء معـ ماإلسفاب ماٌػرط م":ؼؼرأ مبرودت مطؾ مصؾققة" .و مظؽـ مطـا مغؼؾؾ"ؼؼرأم
اإلنقؾمطؾمصؾاح"،مصألغفمجرتماظعادةمأنمتؼرأمصقفمعؼارعمربددة .م
إنمايضاراتمذاتماظرتضقؿماظعشريمتعؼدمضقؿةمرعزؼةمظؾرضؿماٌلؿدؼر:سارضةم
2000مغؼطة1000 ،مؼـم( .)yensإنمإضباءاتمػذهماألرضاممتـضقيمهتمدقؿاتفام
االصرتاضقة .م
إنمبعضماٌعارفمعربقرةمأؼضامباظدالم م
الػصل V

الـؿاذج الداللقة
 .1الـؿاذج اجملردة و الؾغات الطبقعقة
تؽؾؿمبعضماظؾلاغقنيمسـم"اظـققماظػضائل"حقثمإنماظؿؿـقالتمإؼؼقغقةمجدا.
ومغعينمبذظؽمضرؼؾةمجدامعـماظقاضعماٌالحظم.ؼـؼصفاماظؿفرؼدماظضروريميفمعلؿقىم
عػفقعلمضابؾمظالدؿعؿال .إنماالضرتاحاتماٌػقدةمجدامػلمظـمبارمآجمبراغدت()1م
اظذيمغؾؼكمتقجفاتفمػلميفماظغاظبمضرؼؾةمعـمتقجفاتـام .م
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ظـػقصماظعالضةماظرؼاضقةماظيتمتؾدومعـماظعالضاتماظؾلقطةمجدا :م
"إذامأ<بمومبم<مسمصإنمأ<مس" م
سـدعامغعربمسـمػذامباظؾغةماظطؾقعقة ،عـال :م
"جانمأطربمعـمعارؼقسمومعارؼقسمأطربمعـمروغلم" م
صإغفمظقسمإال"مممؽـا"مأنمؼؽقنمجانمأطربمعـمروغل ،ألنماظؽؾؿةمأطربمذاتم
رؾقعةمبقظقلقؿقة،مومعؿؿاظقةم"ومظؽـمجانمظقسمأطربمعـمروغل"مالمتؽقنمعؼؾقظةم
صقلب مبؾ معرجقة مألغـا مال مسبرص مسؾك مضقل ماظؾدؼفقات .مإن ماظؾعؾة ماظدالظقةم
ثابؿةميفماٌؿاردةماظؽالعقة .م
ظـأخذماآلنم:م م
"أ+بم=مب+أ" م
سبـمغعؾؿمأنمغظامماًطقةمشاظؾامعامؼؽقنمداال .م
ؼغطلمبقارمومأغا ،أغامومبقارمعقاضػمصقغقةمزبؿؾػة .م
 .2املربع و الدورة
1.2

املربع املـطؼي

ظقؽـماٌربعماٌـطؼلماظؽالدقؽل :م
طؾمإغلانمسادلممم(اظؿضاد)مممممممم

ممالمؼقجدمإغلانمسادل م

م
ممممممممممممممماظؿـاضضممممممممممممممممممم

مممماظؿضادماظؿقيت م

م
ممإغلانمعامسادلمممممممممممممممممممممم

اظذيمؼشؿغؾمسؾكمثابؿيتم م
"اظؿأطقد/اظـػل" م
وم م
"اظعام/اًاص" م
ضراءةماألضداد :م
"تأطقدمم/سؽس/ممممغػل"مم م
"ساممممم/سؽس/ممممخاص" م
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("طؾمإغلانمسادل""/المؼقجدمإغلانمسادل"؛ؼـؾغلمأنمغشريميفمػذاماظلقاقم
إىلمأنماظؾغةماظطؾقعقةمميؽـمأنمتؼقلمأؼضام":طؾمإغلانمشريمسادل"مخبصقصمػذام
اظضد،مومتـضافمإظقفمضقؿةمذؾفمعرادصةم) .م
ضراءةماٌؿـاضضاتم :م
"تأطقدمم/سؽس/ممممغػل"مم م
"ساممممم/سؽس/ممممخاص" م
("طؾمإغلانمسادل""/إغلانمعامظقسمسادال") م
غػلممم/سؽس/مممتأطقد م
ساممممم/سؽس/ممخاص م
("المؼقجدمإغلانمسادل""/إغلانمعامسادل") م
ضراءةماظؿضاداتماظؿقؿقةم م
تأطقد/سؽس/تأطقد م
سام/سؽس/خصقصل م
("طؾمإغلانمسادل"←"إغلانمعامسادل") م
غؼرتحممتـقالمآخرمؼؿلؿمبؾقداشقجقةمأطـر .م
إذامعـؾـامiustusممبـم،αموم iustus non estمبـم αميؽـمأنمغؽؿب :م
α
α

α
α

α αα α
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ومظقؽـماٌربعماٌـطؼلماآلتلم(اىفةماظقجقبقةم[احملددةمباياظةم:اٌرتجؿ]) م
~



~ 

~ ~ 
◊

◊~

 = الضروري
◊ = املؿؽن
~ = الـػي

إن متلاوي ماظؾعد ماظذي مميـؾف مػذا ماٌربع مخادع.غؾؼك مسـصرؼـ مضطؾقني،
ربددؼـ،مومسـصرؼـمودقطني،مشاعضني .ومتؾفأمدالظقةماٌؿصؾمباألحرىمإىلم:م م
ممممماظضروريمممممممممممممممممممممممممماٌلؿققؾم م

ربقر 
اظصريورةماىائزةممممممممممممم◊مممممممممماظصريورةماٌؿؽـة م
إذا موىـا ماظؾغة ماظطؾقعقة ،مصإغف مصبدر مبـا مأن مغؼقل مأن م" مطؾ معا مػق مظقسم
علؿققالمصفقمممؽـ" ،عدرجنيميفمذظؽماظضروري،مومعـمثؿمضبدثماظالتلاويم :م

~ 
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◊

إن ماظـػل مػق مأؼضا مال مميؽـ ماالسؿؿاد مسؾقف م.إن مأصقاب ماٌـطؼ ميف مشؾطؿفؿم
ؼؼررونمطؿابةم"م~ مم"مبالمضؾؼ!مومغؾؼكميفماظؾغةماظطؾقعقةماظعدؼدمعـمايؾقلمذؾفم
عرادصة،مومباظؿاظلمسؾكمدرجةمضؾقؾةمعـماالخؿالف:
«sont non-admissibles
«sont inadmissibles

«Il y a des choses qui

«ne sont pas admissibles

م م
عامػقمايؾماظذيمؼـؾغلمأنمؼؤخذمبعنيماالسؿؾارم؟مترتفـماإلجابةميفموجقدػام
إىل مضرورة ماظؿػؽري مبشؽؾ معقؿادالظل ،مو مػذا مضبقؾـا مسؾك ماٌلؿقى ماٌػفقعل م(أوم
اظـقميل) .م
ػؾمضبرتممعؾدأماظؿـاضضميفماظدساؼةمإلصرؼؼقاماىـقبقةم :م
ممممإغفامإصرؼؼقامومظقسمإصرؼؼقام)(c'est l'Afrique. Et ce n'est pas l'Afriqueم
يفمحنيمأنمطؾمعؤولمالمؼرىميفمػذهماظدساؼةمأؼةمصعقبة .م
إنماٌـطؼمسؾكمتعددؼؿفمتشؽؾمظذاتفمومملمؼلكرمبؽؾمتأطقدمظؾغاتماظطؾقعقة.
وشاظؾا معا مؼؽقن معـ ماألصقد ماظؾفقء مإظقف مسؾك مسبق معا مغػعؾ مذظؽ ميف مغظرؼةم
اجملؿقسات.ظـلؿـد مإىل ماًؿلة مسشر مصػقة ماٌؽـػة مجدا مو ماًاصة مبـم
"اٌـارؼ logiquesمشري ماظؽالدقؽقة" مو ماٌؼدعة ميف ماٌقدقسة ماظعاٌقة م()12م
Encyclopaedia Universalisمصـؼدرميفماظقضتمغػلفمأػؿقةمبعضماظـؿاذجموماًطرم
اظـاجؿمسـماظرشؾةميفمإدخالماألحداثماظؾلاغقةمصقفامباظؼقة .م
2.2

املربع السقؿقائي

مممإن ماٌربع ماظلقؿائل معلؿؾفؿ معـ ماٌربع ماٌـطؼل(.)32إذا مصرضـا ماىفةم
اظقجقبقة (احملددةمباظػعؾ:ماٌرتجؿ)،مصإغـامسبصؾمعـالمسؾكم :م
ممممممممممممموجقبماظػعؾممممممممممممممممممممممموجقبماظالصعؾمم م
م
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مممممم م
ممممممممممالموجقبماظالصعؾممممممممممممممممممممممممالموجقبماظػعؾ م
إنمػذاماالدؿعؿالميف ماظؾغةماظطؾقعقةمؼقظدمأدؽؾةمسدؼدةمالمدقؿامتؾؽماٌؿعؾؼةم
بـ :م
ماظؿعددؼةماظدالظقةماًاصةمباظقجقب (اظػصؾم )XV-5مماظؿأثريماٌؿغريمظؾـػل :م()iمالم"وجقبماظػعؾ"
)(iiمالموجقبم"اظػعؾ"
ػؽذا
)(iمملمأبؾغمبـ"ضرورةماًروجم"م
) (iiظلتمعضطرامظـ"اًروج" م
أطقدامأنمػـاكمذؾفمترادف،مومظؽـمػذاماظرتادفمظقسمطؾقامبنيماظؿقؾقؾنيم .م
إذامرؾؼـاماظؿـقؼعمغػلفمسؾكمالموجقبماظالصعؾ،مصإغـامغؽقنمأعاممأربعمررقم
ظصقاشةماظإلظزامم:
مممممممممم م
)(iمملمأبؾغمبـ"ضرورةماًروجم"م
)(iiمظلتمعضطرامظـ"اًروج" م
)(iiiمملمأبؾغمبـ"ضرورةماظالخروج" م
)(viمظلتمعضطرامظـ"اظالخروج" .م
يفممجقعماياالت،مؼؿعؾؼماألعرمبـ"أدؿطقعماظؾؼاء"(طؾماظػضاءماٌقجقدمبني"م
اًروج"موم" ماظالخروج") ومظؽـفمععدلموصؼمأربعةمحؾقلمذؾفمعرتادصة.ػذامػقم
اظؿعؼقدماظذيمؼظفرمسـدعامغـؿؼؾمإىلماظؾغةماظطؾقعقة ،حؿكمومظقممتمذظؽمعـمعـظقرم
عقؿاظلاغل .م
ؼلاسدغاماظرتتقبماظدوريمعؿابعةمومبشؽؾمجقدماظؿطقراتماظيتممتقز موربةم
اظعاملم :م
المأدؿطقعمأنمأتقضػمسـدماٌؿرماًاصمباظراجؾني (وجقبماظالتقضػ)؛ مإنماظؿقضػ،ماٌؿـقعمسؿقعامسؾكماألرصػةمػقمػـامعلؿقحمبفم(المغؾؼكمإظزاعامظالتقضػ)؛مم م
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م

بفذاماظشؽؾمؼؼقممعؼقاسماظؿفربةم :م
معامػقمعرخصمميؽـمأنمؼؽقنمممـقسا ممومعامػقمإظزاعلمضدمؼصريماخؿقارؼام(اظؼدرةمسؾكمأال)؛ ممميؽـمأنمغقصلمبؼقةمدونمأنمغصؾمإىلماإلظزام؛مومػؽذامدواظقؽ .م .3الـؿوذج اجملؿوعيت
ظـأخذ ماٌربع ماظقجقبل ،مو مظـلؿعؿؾ ماظؿؿـقؾ ماجملؿقسيت(شبصص مػـا م مممممم
ظؾؿضؿـ):ممممممم م



◊



◊
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غؾؼكمبفذهماظطرؼؼةماظالمتاثؾماٌشارمإظقفمأسالهموماٌـضقيمهتم .)2م
غؼقلمأؼضامخبصقصمسددمغؼاطمعماظيتمتدخؾميفماتصالمععمسمأنماألعرمؼؿعؾؼم
بـ :م

سؾكمػذاماحملقرماٌؿصؾ،مأذرغامإىلمعـارؼممنقذجقةمومغؼطةماظؼطقعةماظؼقؼةم
بني مواحدة مو مال مواحدة .مو متؽقن مداخؾ مطؾ مواحدة معـ مػذه ماٌـارؼ ،ترتقؾاتم
داخؾقةمممؽـةمعـماظـاحقةماظؿقبقظقجقة .م
ومؼؽقنماظؿػلري ماىفاتل ماإلصبابلم(صصؾ م)8VXمهلذاماظؿؿـقؾمسؾك ماظـققم
اآلتلم :م
2م=معمالمؼلؿطقعمأنمؼػؾتمعـمس:اظقجقبم م
1م=معمؼلؿطقعمأنمؼػؾتمعـمسممم:اظؼدرةم م
3م=معميفماتصالمبـمس:اإلرادة م
ومسؾقف،مصإنماظؿػلريماىفاتلماإلؼؾقلؿقؿلمؼؽقنمسؾكمػذاماظـققم:

أطقدمممممممم مم

ممؽـممممممممممممربؿؿؾممممممممممم معلؿققؾ م

أغامعؼؿـعمممم مممأسؿؼدممممممممم مأدبقؾمممممممممممم ممإضصاءم م
ومؼؽقنماظؿػلريماظػضائلماظدؼـاعلمسؾكماظـققماآلتل :م

ممأمممممممممممممبممممممممممجممممممممممدممممممممممحمممممممممكمممممممممممم م
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أم= خارجمسـ،معـماًارج م
بم=ماظؿؿاس،ماالتصالمبـ م
جم=مدخؾميف ،وجلم م
دم=ميف ،يفمعرطز ،داخؾ م
حم=مخرج م
كم=مذػب م
مم=م(ابؿعدمسـ) م
 .4الؼالب الغقومي
ادؿعؿؾمشقدؿافمشققممضاظؾامدؼـاعقامثـائقامؼـطؾؼمعـماظعاٌلمإىلماًصقصلموم
عـماًصقصلمإىلماظعاٌل،معغطقاميفمذظؽمذباالمرحؾامعـماظظقاػرماظؾلاغقة(نمتم
ل،مص .)12-33.م
و مطان مآلخرؼـ مضؾؾف مػذا مايدس.غذطر مسؾك مدؾقؾ ماٌـال مدؼلؿقت مديم
ترادل Destutt de Tracyماظذي ماضرتح معصطؾح م concraireمجلد ميرطة ماظػؽرم
اٌؿؿـؾةميفمتقحقدماظصػةمباظػاسؾ (خصقصل)،ماٌؼابؾمظـمabstaireمجردماظذيمؼؼدمم
ػذه ماًاصقات ماٌعزوظة مسـ مطؾ مصاسؾ م(اظؿعؿقؿ) .ػؽذا مصإن ماظطقب bonمؼقظدم
اظطقؾةم .bontéصفقمؼقضحمباإلضاصةمإىلمذظؽمأنم"ػاتنيماظعؿؾقؿنيماٌؿؼابؾؿني،
جلدمومجرد[ظؾؿـاضشة]متؽقغانمدائؿامذبؿؿعؿني،مومػؿامضرورؼؿانمظؿشؽقؾمأيم
صؽرةمعرطؾة"()28م .م
ظــظؿ ماظـؼـاظب ماظغققعل مبشؽؾ معؿقاصؼ معع ماظؿؽؿقؿ .إن ماغطالضة ماظعـام مػـلم
اظؽـؾ(.) lat. TOTUSمؼؼقدماٌلارماٌكصصموماظؿػرؼدمإىلماظـؿطماظقاحدم[اٌـاضشة].ممممممممممم
 UNUSمو مإذا مطان مػذا معلؼطا مسرب مصذظؽة م[صذظؽة مaction d'effectuer une :
?sommeم]مماألصراد،مصإغـامسبصؾ سؾكماظؽؾماظؿقؾقؾلم( .)lat. OMNISم

اظؽؾمممممممممممممممممممممممممممممماظقاحدمممممممممممممممممماىؿقع م
I

II
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وماغطالضامعـماىؿقع ،ميؽـمأنمغدركمذبؿقسةمعـماٌؽقغات:
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-مطؾمواحدمعـفؿم(اظؽؾIIIم) م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-ماظعدؼد،مسددمعـفؿ،ماظؾعضمعـفؿ م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-مواحدمعـمبقـفؿ،مواحدمعـفؿ م
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم-مالمأحدمعـمبقـفؿ،مالمأحدمعـفؿم م
ممممممممممممممم IIم
بفذاماظشؽؾ،متظفرمطروغق-ظقجقاماٌػفؿة .م
إن ماظؿعدؼة مممـؾة مبشؽؾ معؼؾقل معـ مخالل مربقر معؿصؾ مؼـطؾؼ معـ مايدم
األضصكمإىلمايدماألدغكم(ومؼؽقنمسؽسمذظؽماظالتعدؼة) :م

ايدماألضصكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايدماألدغكمممم م
أممممممممممممممممممممممممممبمممممممممممممممجمممممممممممممممممد م
اظؿؼكممممممممممممممممممممضؿؾممممممممممممممممأطؾممممممممممممممعشك م
ممممممممممممممممممممممممممممدرجةماظؿعــدؼـةممممممممممممممممممم م
أم=معػفقممؼؼؿضلمتؽؿؾةمدالظقةمباظػرغلقة.مومإالمصإغـامغؼقلم"اظؿؼك" م
بم=مميؽـمأنمؼدخؾميفمدقاقماظؿعؿقؿ":اظؾذةميفماظؼؿؾ"،مسـقانمرواؼة م
جم=معػفقممؼشريمإىلمغشاطمشاظؾامعامميقزماظلـادم":ؼـؾغلمأنمغأطؾمظـعقش" م
دم=مدؾقكمصقفماطؿػاءمذاتل("شريمعؿعدي") .م
إن مػذه ماحملاور ماٌرجعقة متلؿعؿؾفا مبادؿؿرار معدردة مطقظقغقا م(ه.دقـؾر،م
)82،82ميفماظدالظقةمومصػلماظرتطقؾقةمأؼضا(ش.ظقؿان،م .)82م
ممواحدةمعـماظصقرماألطـرمسؿقعقةمػلماظيتمغطؾؼمسؾقفامادؿمtrimorpheمثالثلم
اظشؽؾ :م
م
م
I
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إن مػذا ماظشؽؾ مؼؿضؿـ ماظـزوسني ماًاصني مباظؼاظب ماظغققعل مشري مأن ماظعؿؾةم
عقدعةمومعـؾؿةمومػذامعامؼلؿحمظـامباظؿعرفمسؾكمثالثةميظاتمبارزةمعـمػذهم
ايرطقةميفمدؾلالتمػلمسؾك درجةمطؾريةمعـماظؿـقعمومظؽـفامعؿؿاثؾة.
II

I

III

االضرتابمممممممممممممممايضقرممممممممممممممممممممممممماالبؿعاد م
غزع(سبق)مممممممممممممماظؿصؼ(بـ)ممممممممممممممممممممممماغػصؾ(سـ) م
تعؾؿممممممممممممممممممممسرفمممممممممممممممممممممممممممغلل م
تزوجمممممممممممممممممممايقاةماظزوجقةمممممممممممممممممرؾؼم م
وصؾممممممممممممممممممظؼلمغػلفممممم مممممممم مممممممذػب م
وصؾةممممممممممممممممممصؾةممممممممممممممممممممممممممممصصؾة م
وممممممممممممممممممممممأوممممممممممممممممممممممممممممممظؽـ م
إىلمممممممممممممممممممميفممممممممممممممممممممممممممممممسـ م
أدؾؼقةمممممممممممممممراػـقةمممممممممممممممممممممممممممتؾقؼة م
ععمممممممممممممممممممععمممممممممممممممممممممممممممممعـمدون م
With

With

Without

 .5إسفام روني توم
سـدمضراءتـامظؾـؿاذجماظرؼاضقةمظؾؿقرصقجقـقزم) morphogenèse(77مذدماغؿؾاػـام
اطرتاث مروغل متقم مبإسطاء ممناذج مظلاغقة معربقرة مبـظرؼة ماظؽقارث ماظيت مضدعفام
مبفارة.محاوظـامادؿغاللمذظؽمظغاؼاتماظؿؿـقؾماظذػينمظألحداثمواضعنيماظؼقاظبم
يفمصؽاتمصرسقةمومإثرا ئفا،مومذظؽمبفدفماظقصقلمإىلمذؾؽةمػلمإىلمتعؼقدمأحداثم
اظؽالممأضرب(ن متمل،مص.)88-88.مومؼؿؿـؾماإلذؽالماظؽؾريميفم"اظؿقصقؼمبنيم
ايدسماٌؾاذرمظؾؿؿصؾمومتقظقدؼةم–اًػقةمباظضرورة-اظعؿؾقات"؛ومظؽـمادؿطعـام
ػـددةماظلقاضاتماياعؾةمظؾدالظةمبؿفؿقدػا،مصإنمػذهمميؽـمأنمدبضعمإىلمغلؼقةم
تػؾتممتاعامعـماٌؼقالتماظؿؼؾقدؼةمظؾؿعـكمومػذامػقمباظضؾطمغقعماظؿقؾقؾماظذيم
ؼلؿحمباهلـددةماٌربقرةمبـظرؼةماظؽقارث.معـالمميؽـمأنمغؼدمموصػامػـددقام/م
جربؼامظؾػعؾم"أدر"م،capturerمومؼشؽؾمػذاميفمتؼدؼريمتطقرامعػفقعقامواضقاممممم
( .)Paraboles et catastrophes,p.159 et 161م
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مممممإن مػذه ماظدؼـاعقة مظؾقدث متؾدأ مسؾك معلؿقى ماظقجقد ماظذي معـؾف مبـفاحم
ومتؿؼارعم
ر.تقممبقادطةمخط،مومباظؿاظلمصضاءمضبؿؾماظزعـميفماٌؿصؾ.
ػذه ماظرؤؼة معع مرؤؼة مأ.ن.وؼؿفقد م A.N.Witeheadماظذي مؼؼقل مباظؿؿام م":ؼعؿربم
ثؾاتمطؿؾةمرخاعقةمحدثا.ومتؿؼدمماظطؾقعةمإظقـامبقصػفامصريورة"(،66مص .)13.م
ممم طؾ معا مدقؾقؼ مؼؽقن معلؿقحك مبؼقة معـ مػذه ماالخؿقارات ماظـظرؼة ماظيتم
ودعفامعـمجفؿفمجانمبقؿقؿقمJ.Petitotميفماظعدؼدمعـمأسؿاظفماظراػـة(66موم .)61م
م
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