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*

 **املـظورات الثالثة. 1
ميؽـمأنمغؿؽؾؿمسـماظظقاػرماظؾلاغقةمدونمأنمغقضحماٌـظقرماظذيمادبذغاه.إنم

مباث موضعقة ميف مإعا مغػلف مؼؾؼك ماظؾغة مؼلؿعؿؾ ماظذي أمممémetteurماظػرد
متؾ عـؿؼال récepteurعؿؾؼ مإىل ماظقضعقة مػذه معـ مصإغفمبادؿؿرار ماظؾلاغل، ؽ.أعا

ضبؿؾمعقضعماٌالحظماظذيمؼلعكمإىلمادؿـؾاطماآلظقاتماظيتمميؽـمأنمتعؿؾمسؾكم
ماالذؿغالماٌضاسػ.صفقميفماظقضتمغػلفماظؾاث اٌؿؾؼلماظذيمؼػؽرميفم-وؾقةمػذا

مػاتنيماظقزقػؿنيماظؿؾؾقغقؿني ميف ماظعؿؾقاتماحملقـة موؼؾقثمسـ مطػاءاتف تصقرم:
م ماٌدظقظل ماظؿفؾقاتم) onomasiologiqueاٌلار مسبق مغزوسف مو ماظؼقل عؼاصد
مو ماظداظلاظؾلاغقة( ماٌلار ماٌعؼدةم)م sémasiologiqueتأوؼؾ ماظردائؾ ظؾـصقصمأو

م(.اظػفؿظؾـاءماٌعـكماظذيمميؽــامعـم
ػؽذا،مصإنماظؾلاغلمضباولمإسادةمتشؽقؾماظؿؾؾقغماظؾلاغلميفمطؾقؿفمرباصظاميفم

ماال مإىل مبنيماظؾفقء ماظؿقازن مسؾك معالحظةمذظؽ مو مجفة، مايدسمعـ مو دؿؾطان
م(.…اظؿؾادالتماظؿؾؾقغقةمعـمجفةمأخرىم)اظؿقؼقؼات،ماٌدوغات

معـم مطؾرية مدرجة مسؾك موضائع متغطقان معؿؾؼل مو مباث مطؾؿؿا مطاغت مإذا و
معصطؾحم مدـلؿعؿؾ مصإغـا معؿـقع(، متـاوب مأجفزة، مودقطة، اظؿـقع)ذكصقات

اٌؤولمخبصقصماٌردؾمإظقفماظالصظممخبصقصماٌؿصقرماٌلؤولمسؾكماظرداظة،موم
ماٌعينمعؾاذرةمبفذهماظرداظة.ممم

 . مسار الالفظ2
ضدمتؿـقعمرؾقعؿفا)ذؿ،مصقت،مغظرة،م)م(ممإنمظالصظمغؼطةماغطالضةمعرجعقة

ظؼصدؼؿفم)عػ(معػفؿؿفإىلممإرادةمضقظف(.مومؼرتفـموسقفمبـِم…ذطرى،مغصماآلخر

                                                                                                                                   
*
مأدؿاذمبؽؾقةماآلداب،مجاععةمتؾؿلان. 

 
**

 غصمعأخقذمعـم:  

Pottier, Bernard : Sémantique générale.- Paris, PUF, 1992.- p.p. 16-22 
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أدظة،معلؿطؼةمعـمخاللميفماظؿدظقؾمؼـؾغلمأنمؼقضعمػذاماظؿـظقؿماظذػينميفمذؽؾم
مػذه،م مو مط(. ماظطؾقعقة)ل ماظؾغة ماياظة مػذه ميف مو ماظلقؿقائل، ماظـظام مؼؼدعف عا
ماظيتم مآظقاتماظؿؾػظ معـ مو ماإلضؿار، مو مباظؼقة ماظؾغقي، مغظاعفا معـ معؽقغة غػلفا

ممتؽـمعـمإنازماظؿقؼقؼاتماًطابقة.
مأنممنقزميفماٌصطؾققةمبني مبـا اٌؿضؿـةماظؾغةميفمماظـؿاذجماىؿؾقةمصبدر

ممربؼؼ.مًطابمحاعؾةمععـكعؾػقزاتمماٌدظقالتمباظؼقة،مو
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممومظؿؽـماٌؼطقسةماآلتقةمظؾؿلارماٌدظقظلم:

مالؾغة                       

 اظعاملماٌرجعلمممإرادةماظؼقلممممممإضؿاراتماظؾغةمممممممماواه

 تؾػظم       مسطؼةم                                 عػفؿة                                                   

مظؿعقنيمممممممممممزقاػرممممماظدالظةزقاػرممممامممم                 ممممممممم

شريمربدودمومأنمإرادةممle référentielومتقدعامباظؿعؿقؿ،مغالحظمأنماٌرجعلم
اظؼقلمعقجزةم)طقػؿامطاغتماتلاساتماظؿفؾقاتماظدالظقة(،مومأنماظؾغةمتؼدممذباالمم
ماظذيم ماٌعفؿ محدود مظؽـ مو مبؼقة مععقـة ماظـققؼة ماآلظقات مبدضة)إن مربددا رحؾا

موحقد،مؼعرصف ماًطابماٌالحظ موأن مشاعض(، مدوعا، اظػرد ممبـابةم خصقصل و
ماظصقغةماظـادرةماٌؿصؾة.م

 . مسار املؤول3
مأمم مطان ماظـصمذػقؼا ماغطالضؿف مغؼطة ماٌؤول مؼؿكذ ماظؾلاغل، ماظؿؾادل مإرار يف
ماظعـاصرم مضبدد مربدثف(، مو ماظعامل مو م)باظؾغة ماٌؿعددة مععرصؿف مبػضؾ مو عؽؿقبا.
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بـاءمصرضقةمععـكمتؼقدهمإىلمصفؿماظرداظة،مومغعينمبذظؽمأغفمماًطابقةميفمدؾقؾ
ماظيتمضؾطفام ماظطؾقعقة ماظؾغة مأدظة مسـ مبلرسة مظقـػصؾ مميػفؿفا مذػـقا، ؼؿؿـؾفا

مدؾػامومدكرػامظؾػفؿ.
تأدقلامسؾكمػذا،مصإنمردمصعؾماٌؤولمؼؽقنمبطرقمعؿعددةمغؾؼكموؾقاتفاميفم

مؾماظذيممياردفمسؾكماظعامل.إجابؿفمباظؾغةماظطؾقعقة،ميفمتػؽريه،ميفماظػع
مسؾكماظـققماآلتلم:ماٌلارماظداظلمتؿؼدممعؼطقسة

  الؾغة

 مػ

 م                                                                  اخلطاب

ضؾطممممممممممممممممممممممممممممممم           ردودمصعؾمربؿؿؾةممممممصفؿمممممممممممممممممم
 

ممممممممممممممممممم)متـؾ(مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

  زقاػرمممماظؿأوؼؾ
 

ماٌالحظاتمغػلفاماٌؼقدةمدؾػامخبصقصماظؿقدعمباظؿعؿقؿ.ظمبسبؿػ

 تولقػة الؾساني .4
ماظالعؿؿاثؾؿنيمؼـظرممإنماظؾلاغل مػاتنيماآلظقؿنيماٌؿؽاعؾؿنيمو اظراشبميفمإبراز

ميف:
ماٌػفقعلميفمتػردهماٌرجعل- مأن ماخؿقاريممبا ماظقصقل، مأو ماالغطالضة مسامل ،

مصقلماٌؤولم)اإلحاظةمسؾكماظذاطرة(م؛ميؽـمأنمؼشؽؾمعـطؾؼماظالصظم)ذاطرتف(مومو
 ةـاٌػفقعل،معؽانماظؿؿـؾماظذػينماظذيمأضقكمعلؿؼالمسـماظؾغاتماظطؾقعقم-

موماألغظؿةماظلقؿققظقجقةماألخرى،مومعؼرماإلخراجم؛
اظؾغةمبقصػفـامععرصةم)ععفؿمومسبقماظؽػاءة(محقثمؼؿقـؼؼمهققــماألدظـةممم-

ماٌؤول؛وماظؼقاظب،مأومضؾطفامإذامتعؾؼماألعرمب
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ميفمدؾلؾة،مم- موضعف مبعد معالحظة مغؿقفة م: ماٌضاسػة اًطاب،ميفموزقػؿف
موضاسدةماغطالقماٌؤول.

ممتـقؾمعؾلطمظؾؿلارماٌدظقظل.
    

 صؾتماياصؾةمإىلماحملطةم       "اياصؾة"م)أ(ممصورة من                                           

 "احملطةم)ب(                  العامل املرجعي                   

مب["وصؾت"مم]أ عػمممممممممممممم

ماظؿققنيممممممممممماإلخراجميفمذؽؾمأدظةمومضقاظبموضعفاميفمدالدؾممممممممممم

ميفماظػرغلقةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مردؿمايقار
م

م ماظؾغة مطػاءتا مطاغت مطإذا مل مط، م')ل مصإن معؿؼاربؿني، ماٌػفقعلم( اٌضؿقن
ممظالغطالضة م)أ( مظؾقصقل ماٌػفقعل ماٌضؿقن معـ مأؼضا مضرؼؾا م')أؼؽقن مؼعدم(. و

ماظـؼطةماٌشرتطةماٌالحظةميفمايقار.)خـ(ماًطابماظـفائل
م

مردؿماظرتمجة
م
م
م
م
م
م
م

معػم

مIIاحملاورمممIاحملاورمم

ممعػممخـ

ملممطملممط

مأ-خمن

مIاحملاورمم

مأ-لمط

معػ

ماٌرتجؿ

مب-لمط

مب-خمن
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ؼعدماٌرتجؿمصاغعماألسؿالميفمعفؿؿف.مصفقمضبقلماظـصمأمإىلممتـؾمذػينمؼعقدم
فميفماظؾغةمبمبفدفماظقصقلمإىلماظـصمب.مإنماظـؼطةماٌشرتطة،م"اٌػفقممضقدمضقظ

م)اظػصؾماظلادس(. اظرتمجة"مؼشؽؾماظؿـظقؿماٌػفقعل

 . الػراشة الداللقة5
مإضاصؿـام ميف مو ماٌقصقصة، مباظعؿؾقات ماًاصة ماألربعة ماألعؽـة متـاوظـا إذا

م مو ماألغا ممشقظاألغتظؾؿقاورؼـ مردؿ موضع مإىل مغصؾ مصإغـا م"صراذةم، مغلؿقف ل
مدالظقة".
م

ألغتااألغا                

متؾػظمممم  عػفؿةممممممممسطؼةممممممممممممممممممم

مظغةمممممممممممممممممممخطاب

                                                            

ماخؿقارم                           

ماألدظة 


مماظدالظقةم ماظؾغةماٌرجعقة مأغظؿة مو ماٌػفؿة تػقصماظعالضاتمبنيماظعامل،

م مو ماًقاظقة مأو متعقنيماٌقضقساتمايؼقؼقة متدرسمزاػرة مإغفا بشؽؾماظطؾقعقة.
مإضايفماإلحاظةمسؾكمأذقاءماظعامل.

 األدظةممتفدفمإىلمتقضقحمايقاصزماظيتمتؼػموراءماخؿقارماظؾـققؼةاظدالظقةم
ميفمظغةمربددةمبؿقؾقؾممساتم)اظلقؿات(معدظقلمػذهماألدظةميفمسالضؿفامباظدال.
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مم ماًطابقة ماظعؽسماظدالظقة مو مخطاب، مإىل ماظؾغة ماغؿؼال مآظقات تصػ
مإىلممصققح.ؼؿعؾؼماألعر متؿققلمعدظقالتماظؾغة مععرصيتمصعؾمعؿؽاعؾؿني.و بقجقد

مدالالتميفماًطابمومعقضقسةميفمدقاق.
 ماظؿداوظقة مظعالضاتماظدالظقة مأػؿقة ممتقظل ماإلرادة مو مبنيماٌعرصة اظؼائؿة

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم(.15اٌؿقاورؼـماظذؼـمضبددونمبشؽؾمطؾريمعضؿقنمومذؽؾماظردائؾم)اظػصؾ
ماٌؿقاجدةمدقؽقنمظفموزنم ماظدالظقاتماٌؿؽاعؾةمو معـمػذه مطؾمواحدة إنمتطقر
مػذام ميف ماٌادة مهلذه مظؾؾقث ماظراػـ ماظقضع مبلؾب ماٌؤظػ مػذا ميف مجدا عؿغري
ماٌعـك.سؾكم اظصدد.ومدؿظفرماسؿؾاراتمترطقؾقةميفمأؼةميظةمألنماظرتطقبمميرر

م(:" 1.،مص83سبقمعامؼؤطدمذظؽمأ.وؼرزبقؽام)

If semantics is to be defined as a study of meaning encoded in natural 

language the syntax is simply one part of semantics". 

 الداللقات املستؼؾة .6
إىلمجاغبماظدالظقاتماألربعةماٌشؽؾةمظؾكطةماظؾلاغقة،مميؽـمأنمغطرحمثالثم

مراتمسدؼدة.دالظقاتمأخرى،مغعؿربػامعفؿةمالسؿؾا
مإنم ماظـصقة مباظلعةمسؾكمسبقماظلقؿقائقة ماظؿقؼقؼاتماظؾلاغقة،ماٌؿلؿة تؿكذ

ٌعـك.متؼرؼيب،معقضقسامهلامومتفدفمإىلمادؿـؾاطماظؾـقـاتماظؿـظقؿقةماظؽربىمظـِم
مشرمياس مأ.ج. مأسؿال معــاالمم A.J.Greimasوتـؿـؾ ماالوـاه مػـذا ميف معدردؿف و

قاضعمغؼطةماالغطالضةماظقحقدةماٌؾؿقدةمظؾلاغل،مإنماظـصمػقميفماظ(. 30 ،29حـقام)
ماظؿققؼالتمإىلمأدظة،مصإنم متـطؾؼماآلظقاتماظدالظقةماظعاعةمسؾكمطؾمأبعاد مصقؿا و

ومظؽــامغالحظمأغفامتشؿغؾم اظلقؿقائقةماظـصقةمتؾؼكميفمعدارماػؿؿاعاتماظؾلاغل.
ظضرورةمسـمومػذامؼعينمأغفامتؿكؾكمبا يفماألسؿماألشؾبمسؾكماظرتمجاتم)باظؼقة(،

اظعدؼدمعـمخصقصقاتفاماٌربقرةمبغـكماظؿفؾقاتماًاصةمباظؾغةماظطؾقعقة.مومبفذام
ماٌعـك،متؿصؾمخطؿفامسؿقعامبؿؾؽماٌؿصؾةمباٌػفؿة.

تضؿماظلقؿققظقجقاتماٌقازؼةمذبؿقسةماألغظؿةماظلقؿققظقجقةماٌلؿعؿؾةمبشؽؾم
مػذا ماظغاظب، ميف مغؾؿس، مطـا مظؽـ مو ماظؾلاغل. ماظـظام ميف ماٌرئقةممعقاز ماألعـؾة يف

)ردؿ،مصقرة،مصقرةممشلقة(،مصإغـامغلفؾمزفقرمتـقعمأغظؿةمأخرىم)اٌقدقؼك،م
ماظؿـقساتم مأو ماظصقتقة، ماظلؾلؾة مغربة مإن ماظذوق(. مادؿعاراتماظؾؿسمو اظروائح،
ماظلقؿققظقجقاتم مو ماظؾلاغل ماظـظام مبني مضقؼة متػاسالت متؼدم مظؾؽؿابات اظطؾاسقة
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طل(.مميؽـم)أومؼـؾغلميفمأشؾبماألحقان(مأنمؼدعجماألخرىم)اظػـماًطابلمأوماً
مماظرداظة.دؾقكماحملاور،محرطاتف،مإمياءاتف،مومادؿعؿاظفمظؾػضاءميفموصػم

معـم ماٌلؿؿدة ماألعـؾة متلؿعؿؾ مضؾؿا مو مأدلتمظذاتفا، ماظدالظقاتماظؾلاغقة إن
مؼؽقنم محبقث مطقغقا مسؾقف ماصطؾح مععـك ماظرؼاضقاتممترر مإن ماظطؾقعقة. اظؾغات

أب.مإنمظؾؿـطؼمواغلفماًاصمومالمؼصريمم2+2+ب2=أم2ؼؾقالم:م)أ+ب(دائؿامع
ضابالمظؾـؼدمإالمسـدعامؼرشبميفممتـقؾمضضاؼاهممبؼطقساتميفماظؾغةماظطؾقعقة.مشريم

مأغفمميؽـمأنمؼؽقنمغػقلاميفمررقمتؼدؼؿمزقاػرماٌعـك)اظػصؾماًاعس(.

 . حوصؾة7
ماآلنمإىلمصقاشةمذبؿقسةمعـمدؾعةمذباالتمدالظ قةمميؽـمأنمتدعجميفموصؾـا
 تػؽريماظؾلاغلمومظؽـميفمدرجاتماجؿفدغاميفماظؿؿققزمبقـفا:

 

 الداللقة التداولقة  

 

 الداللقة اخلطابقة              الداللقة املرجعقة         

م

 الداللقة البـقوية                        

 

 اٌقازؼةممماظدالظقاتمشريماظؾلاغقةمممممممممممممممممممممماظدالظقاتم 

م

 الػصل الثاني   

 حمقط الرسالة                              

 مؽونات احملقط. 1

إنمعامميؽـمأنمؼالحظميفماظرداظةمػقماظـص،ماظشػقيمأوماٌؽؿقب.مومضدمحؼؼمم
مػذاماظـصمميفمتؾعقؿفمجملؿقسةمعـماظظروفماٌؿفؿعةمحقلمأربعةمأضطاب.

ماظلقؿقائقةماظـصقة
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مو ماٌرجعقة، ماظـؼطة ماظؿؾػظ ميظة ممتعد محقظف مؼؿؿقضع مل، ومماٌاضؾؾظؿؽـ
م.اٌابعد

ماظيتمضبػظفاماظالصظمعـذموالدتف.ماٌعرصةعـمتراطؿمم°ؼؿشؽؾمعاضؾؾمل
مل مبعد معا مأثـاءمم °ؼؿضؿـ ميف ماظالصظ مسـد معؽاغة ماظيتمهؿؾ تؾؽماجملؿقسة

ميفماظؿؾؾقغ.مرشؾؿفضصدؼؿفموم  إغفا، تـظقؿفمرداظؿف
ماٌؼقال مأن ماظصدد، مغقضح،ميفمػذا ماٌعروصةمهتمادؿمؼـؾغلمأن تماٌقجفة

اٌقضعةموماظؿؾؽريمػلماظؿعؾريماٌأظقفمسـماظؼصدؼةماٌدرجةمظالصظمومذظؽمبدءمعـم
،ماظذيمميؽـمأنممياثؾماظرؤؼةم°(.مأعامخبصقصملXVاٌلؿقىماٌػفقعلم)اظػصؾم

اظؾقظقة،مصإغفمإعامأنمؼؽقنميفمصؾبماظرداظة،مومػذامعامؼعرفمباظلقاق،مومإعام
ا،مصـؾؼكمأغػلـاميفموضعقةمتؾؾقغمومػذامععمطؾمعامؼؿضؿـفمسؾكمأنمؼؽقنمخارجق
مممم2علؿقىماظالعؼقلم

مماإلرادةممممممممممممممممممممممممممم°اٌعرصةممممممممممممممممممممممممملممم
م

ماظؼصديمممممممممممممممممممممممممممممممممممم     اظذاطراتلممممممممممممم

مبعدمممضؾؾمم                              
م
م

ماظلقاضلممممم  اظقضعقاتلممم                     

م
متؿؾـكماظدالظقةماظؿداوظقةمػذهماٌؽقغات.

 تػؽري حول املعارف. 2

 املعرفة حول الؾغة  2.1

إذامطاغتماظرواؼةماٌعاصرةمتصدرمبعـقان"طانمذاتمعرتني"،مصإنمػذامؼػرتضم
طانمذاتمعرة".مؼشؿغؾماظعـقانم سؾارةمعرجعقة،مصقاشةماٌاضلماألدطقري"ععرصةم
مبقصػفم مسؾكمدرجةممéchonymeصدىمعشرتطا ماإلجراء ماحملػقزة.إنمػذا ظؾعؾارة

 Tentative de soirée en tenue deطؾريةمعـماالغؿشار"م.إنماٌلرحقةماٌقدقعةمبـِ"
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suicideم مجقبري مظلريج "Serges Gaubertمإالم متػفؿ معؼطعنيمععروصنيممال بإضاعة
إذامطانمجاكم ".tenue de soirée وم" "Tentative de suicide سـدماظػروغؽػقغقني"

م"مJacques Prévertبرؼػري مسـ مبايدؼث مصإغفممbiangle isopoivreؼؿلؾك ،"
"مومباظؿاظلمسبصؾمسؾكممtriangle isocèleؼػرتضمبأنماظؼارئمؼػؽرمعؾاذرةميفم"

iso-selيتموؿعمبنيميفماظؿفربةماظمpoivre et sel"." إنمػذهمايرطقةماٌربقرةم
مػـامأؼضامباظدالمتؽقنمخاصةمبؾغةمربددة،مومػلميفماظغاظبمشريمضابؾةمظؾرتمجة.

 املعرفة الثؼافقة  2.2

مأغـام مؼػرتض مدوالرات" مظـالثة مغؼدؼة مطقرضة مبارؾ مدريتف متأوؼؾ:"بقان إن
ظؽـمباظـلؾةمظعددمشريمضؾقؾمعـممو غعرفمأنمػذهماٌلأظةمشريمواردةمسؾكماإلرالق.

تأدقلام اظػرغلقني،مصإنمورضةمغؼدؼةمظدوالرؼـمالمتقجدمػلمأؼضا،مومػذامخطأ.
ماظؼابؾةم مظؾـصقص ماظـؼاصقة ماإلضباءات ميف مطؾرية مغلؾقة مغؾؼك مصإغـا مػذا، سؾك

مظؾؿأوؼؾ.
ومالمؼؽقنممأؼضامردمصعؾـامباظطرؼؼةمغػلفامإزاء:"ؼؼرأماظصققػةمطؾمصؾققة"م

مبر ماظؼقلم ودتمطؾمصؾققة".و"ؼؼرأ مإىل ممنقؾ معؤظػمبرودتمصبعؾـا ماتلاع إن
مبرودتمطؾمصؾققة". م:"ؼؼرأ ماإلسفابماٌػرط معـ مغؼؾؾ"ؼؼرأم بشلء مطـا مظؽـ و

ماإلنقؾمطؾمصؾاح"،مصألغفمجرتماظعادةمأنمتؼرأمصقفمعؼارعمربددة.
ماظعشريمتعؼدمضقؿةمرعزؼةمظؾرضؿماٌلؿدؼر:سارضةم إنمايضاراتمذاتماظرتضقؿ

إنمإضباءاتمػذهماألرضاممتـضقيمهتمدقؿاتفام (.yensؼـم)م 1000غؼطة،م2000
ماالصرتاضقة.

مإنمبعضماٌعارفمعربقرةمأؼضامباظدالم

 Vالػصل 

 الـؿاذج الداللقة 

 . الـؿاذج اجملردة و الؾغات الطبقعقة 1

 تؽؾؿمبعضماظؾلاغقنيمسـم"اظـققماظػضائل"حقثمإنماظؿؿـقالتمإؼؼقغقةمجدا.
ؼؾةمجدامعـماظقاضعماٌالحظم.ؼـؼصفاماظؿفرؼدماظضروريميفمعلؿقىمومغعينمبذظؽمضر

(م1إنماالضرتاحاتماٌػقدةمجدامػلمظـمبارمآجمبراغدت) عػفقعلمضابؾمظالدؿعؿال.
ماظذيمغؾؼكمتقجفاتفمػلميفماظغاظبمضرؼؾةمعـمتقجفاتـام.
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مظـػقصماظعالضةماظرؼاضقةماظيتمتؾدومعـماظعالضاتماظؾلقطةمجدا:
مس"م>صإنمأمسم>بمومبم>"إذامأ

معـال: سـدعامغعربمسـمػذامباظؾغةماظطؾقعقة،
م"جانمأطربمعـمعارؼقسمومعارؼقسمأطربمعـمروغلم"

ألنماظؽؾؿةمأطربمذاتم صإغفمظقسمإال"مممؽـا"مأنمؼؽقنمجانمأطربمعـمروغل،
رؾقعةمبقظقلقؿقة،مومعؿؿاظقةم"ومظؽـمجانمظقسمأطربمعـمروغل"مالمتؽقنمعؼؾقظةم

مال مألغـا معرجقة ماظدالظقةممصقلبمبؾ ماظؾعؾة مإن ماظؾدؼفقات. مضقل سبرصمسؾك
مثابؿةميفماٌؿاردةماظؽالعقة.

مظـأخذماآلنم:م
م"أ+بم=مب+أ"

مسبـمغعؾؿمأنمغظامماًطقةمشاظؾامعامؼؽقنمداال.
مأغامومبقارمعقاضػمصقغقةمزبؿؾػة. ؼغطلمبقارمومأغا،

 . املربع و الدورة2

 املربع املـطؼي   1.2 

مدقؽل:ظقؽـماٌربعماٌـطؼلماظؽال

مالمؼقجدمإغلانمسادلمم         طؾمإغلانمسادلممم)اظؿضاد(مممممممم

م

ماظؿضادماظؿقيتمممم         اظؿـاضضمممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مإغلانمعامظقسمسادالمم       إغلانمعامسادلمممممممممممممممممممممممم

ماظذيمؼشؿغؾمسؾكمثابؿيتم
م"اظؿأطقد/اظـػل"

موم
ماص""اظعام/اً

مضراءةماألضداد:
م"تأطقدمم/سؽس/ممممغػل"مم
م"ساممممم/سؽس/ممممخاص"
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ماظلقاقم )"طؾمإغلانمسادل"/"المؼقجدمإغلانمسادل"؛ؼـؾغلمأنمغشريميفمػذا
إىلمأنماظؾغةماظطؾقعقةمميؽـمأنمتؼقلمأؼضام:"طؾمإغلانمشريمسادل"مخبصقصمػذام

ماظضد،مومتـضافمإظقفمضقؿةمذؾفمعرادصةم(.
م:مضراءةماٌؿـاضضات

م"تأطقدمم/سؽس/ممممغػل"مم
م"ساممممم/سؽس/ممممخاص"

م)"طؾمإغلانمسادل"/"إغلانمعامظقسمسادال"(
مغػلممم/سؽس/مممتأطقد
مساممممم/سؽس/ممخاص

م)"المؼقجدمإغلانمسادل"/"إغلانمعامسادل"(
مضراءةماظؿضاداتماظؿقؿقةم

متأطقد/سؽس/تأطقد
مسام/سؽس/خصقصل
م"إغلانمعامسادل"(←)"طؾمإغلانمسادل"

محممتـقالمآخرمؼؿلؿمبؾقداشقجقةمأطـر.غؼرت
مميؽـمأنمغؽؿب: αبـمم iustus non est،مومαبـمممiustusإذامعـؾـام

         α     α                      

α               α         

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

~

           

~ ~       ~ 

◊~◊

                                            = الضروري 

 املؿؽن         =  ◊                                          

 الـػي =  ~                                          

مضطؾقني، مسـصرؼـ مخادع.غؾؼك ماٌربع مػذا مميـؾف ماظذي ماظؾعد متلاوي  إن
مؿصؾمباألحرىمإىلم:مومتؾفأمدالظقةماٌ ربددؼـ،مومسـصرؼـمودقطني،مشاعضني.

ماظضروريمممممممممممممممممممممممممماٌلؿققؾمممممم

ربقر

ماظصريورةماٌؿؽـةمممممممممم◊اظصريورةماىائزةممممممممممممم

مظقسم مػق معا مطؾ م" مأن مغؼقل مأن مبـا مصبدر مصإغف ماظطؾقعقة، ماظؾغة موىـا إذا
مضبدثماظالتلاويم:عدرجنيميفمذظؽماظضروري،مومعـمثؿم علؿققالمصفقمممؽـ"،



~
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◊

مشؾطؿفؿم ميف مأصقابماٌـطؼ م.إن مسؾقف ماالسؿؿاد مميؽـ مال مأؼضا مػق ماظـػل إن
ومغؾؼكميفماظؾغةماظطؾقعقةماظعدؼدمعـمايؾقلمذؾفمم!مم"مبالمضؾؼ ~ؼؼررونمطؿابةم"م

 عرادصة،مومباظؿاظلمسؾكمدرجةمضؾقؾةمعـماالخؿالف:

       «                                                sont non-admissibles

 «Il y a des choses qui                sont  inadmissibles  «  

                                           ne sont pas admissibles«

مم
عامػقمايؾماظذيمؼـؾغلمأنمؼؤخذمبعنيماالسؿؾارم؟مترتفـماإلجابةميفموجقدػام
ماٌلؿقىماٌػفقعلم)أوم مسؾك مضبقؾـا مػذا مو ماظؿػؽريمبشؽؾمعقؿادالظل، إىلمضرورة

ماظـقميل(.
مػؾمضبرتممعؾدأماظؿـاضضميفماظدساؼةمإلصرؼؼقاماىـقبقةم:

م(c'est l'Afrique. Et ce n'est pas l'Afrique)إغفامإصرؼؼقامومظقسمإصرؼؼقاممممم
ميفمحنيمأنمطؾمعؤولمالمؼرىميفمػذهماظدساؼةمأؼةمصعقبة.

 إنماٌـطؼمسؾكمتعددؼؿفمتشؽؾمظذاتفمومملمؼلكرمبؽؾمتأطقدمظؾغاتماظطؾقعقة.
مغظرؼةم ميف مذظؽ مغػعؾ معا مسبق مسؾك مإظقف ماظؾفقء ماألصقد معـ مؼؽقن معا وشاظؾا

م ماٌؽـػة مصػقة مسشر ماًؿلة مإىل مباجملؿقسات.ظـلؿـد ماًاصة مو مـجدا
م)مlogiques"اٌـارؼ ماظعاٌقة ماٌقدقسة ميف ماٌؼدعة مو ماظؽالدقؽقة" (م12شري

Encyclopaedia Universalisصـؼدرميفماظقضتمغػلفمأػؿقةمبعضماظـؿاذجموماًطرمم
ماظـاجؿمسـماظرشؾةميفمإدخالماألحداثماظؾلاغقةمصقفامباظؼقة.

 املربع السقؿقائي   2.2

ماظلقؿائممم ماٌربع ماٌـطؼل)إن ماٌربع معـ معلؿؾفؿ ماىفةم32ل مصرضـا (.إذا
م)احملددةمباظػعؾ:ماٌرتجؿ(،مصإغـامسبصؾمعـالمسؾكم: اظقجقبقة

موجقبماظػعؾممممممممممممممممممممممموجقبماظالصعؾممممممممممممممم

م
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ممممممم

مالموجقبماظالصعؾممممممممممممممممممممممممالموجقبماظػعؾمممممممممم

ماالدؿعؿالميف متؾؽماٌؿعؾؼةمإنمػذا ماظؾغةماظطؾقعقةمؼقظدمأدؽؾةمسدؼدةمالمدقؿا
مبـ:
م(XV-5)اظػصؾم اظؿعددؼةماظدالظقةماًاصةمباظقجقبم-
ماظؿأثريماٌؿغريمظؾـػل:م-
(i"مالم"وجقبماظػعؾ) 

(ii)الموجقبم"اظػعؾ"م 
 ػؽذا

(i)ملمأبؾغمبـ"ضرورةماًروجم"مم 
 (ii)"مظلتمعضطرامظـ"اًروج

مدف،مومظؽـمػذاماظرتادفمظقسمطؾقامبنيماظؿقؾقؾنيم.أطقدامأنمػـاكمذؾفمترا
ماظؿـقؼعمغػلفمسؾكمالموجقبماظالصعؾ،مصإغـامغؽقنمأعاممأربعمررقم إذامرؾؼـا

 ظصقاشةماظإلظزامم:
ممممممممممم

(i) ملمأبؾغمبـ"ضرورةماًروجم"مم 
(ii)مظلتمعضطرامظـ"اًروج"م

(iii)مملمأبؾغمبـ"ضرورةماظالخروج"م
(vi)مالخروج".ظلتمعضطرامظـ"اظم

ميفممجقعماياالت،مؼؿعؾؼماألعرمبـ"أدؿطقعماظؾؼاء")طؾماظػضاءماٌقجقدمبني"
ومظؽـفمععدلموصؼمأربعةمحؾقلمذؾفمعرتادصة.ػذامػقم اظالخروج"(ماًروج"موم"

حؿكمومظقممتمذظؽمعـمعـظقرم اظؿعؼقدماظذيمؼظفرمسـدعامغـؿؼؾمإىلماظؾغةماظطؾقعقة،
معقؿاظلاغل.

ماظرتتقبماظدو موربةمؼلاسدغا ماظؿطقراتماظيتممتقز مبشؽؾمجقد مو ريمعؿابعة
ماظعاملم:
م)وجقبماظالتقضػ(؛ المأدؿطقعمأنمأتقضػمسـدماٌؿرماًاصمباظراجؾني-
إنماظؿقضػ،ماٌؿـقعمسؿقعامسؾكماألرصػةمػقمػـامعلؿقحمبفم)المغؾؼكمإظزاعام-

مظالتقضػ(؛مم
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م

مبفذاماظشؽؾمؼؼقممعؼقاسماظؿفربةم:
معامػقمعرخصمميؽـمأنمؼؽقنمممـقسام-
مومعامػقمإظزاعلمضدمؼصريماخؿقارؼام)اظؼدرةمسؾكمأال(؛م-
منمغصؾمإىلماإلظزام؛مومػؽذامدواظقؽ.ميؽـمأنمغقصلمبؼقةمدونمأم-

 . الـؿوذج اجملؿوعيت3

م م ماظؿؿـقؾماجملؿقسيت)شبصصمػـا مظـلؿعؿؾ مو ماظقجقبل، ماٌربع مممممظـأخذ
مظؾؿضؿـ(:ممممممم

 

              

◊      

                      ◊           
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م(.2غؾؼكمبفذهماظطرؼؼةماظالمتاثؾماٌشارمإظقفمأسالهموماٌـضقيمهتم
غؼقلمأؼضامخبصقصمسددمغؼاطمعماظيتمتدخؾميفماتصالمععمسمأنماألعرمؼؿعؾؼم

مبـ:

مغؼطةماظؼطقعةماظؼقؼةمسؾكمػ مو مإىلمعـارؼممنقذجقة ماٌؿصؾ،مأذرغا ماحملقر ذا
ماٌـارؼ، مػذه معـ مواحدة مداخؾمطؾ متؽقن مو مواحدة. مال مو ترتقؾاتم بنيمواحدة

مداخؾقةمممؽـةمعـماظـاحقةماظؿقبقظقجقة.
ماظؿػلريماىفاتلماإلصبابلم)صصؾم مؼؽقن ماظؿؿـقؾمسؾكماظـققمVX8و مهلذا )

ماآلتلم:
مأنمؼػؾتمعـمس:اظقجقبمم=معمالمؼلؿطقعم2
م=معمؼلؿطقعمأنمؼػؾتمعـمسممم:اظؼدرةمم1
م=معميفماتصالمبـمس:اإلرادةم3

 ومسؾقف،مصإنماظؿػلريماىفاتلماإلؼؾقلؿقؿلمؼؽقنمسؾكمػذاماظـققم:
 

معلؿققؾم ممؽـممممممممممممربؿؿؾممممممممممم     مم أطقدمممممممم

مإضصاءممم أدبقؾممممممممممممم ممأسؿؼدمممممممممم     أغامعؼؿـعمممم

مومؼؽقنماظؿػلريماظػضائلماظدؼـاعلمسؾكماظـققماآلتل:

 

مأمممممممممممممبممممممممممجممممممممممدممممممممممحمممممممممكمممممممممممممم
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مخارجمسـ،معـماًارج أم=
مبم=ماظؿؿاس،ماالتصالمبـ

موجلم جم=مدخؾميف،
مداخؾ يفمعرطز، دم=ميف،
محم=مخرج
مػبكم=مذ

ممم=م)ابؿعدمسـ(

 . الؼالب الغقومي4

ادؿعؿؾمشقدؿافمشققممضاظؾامدؼـاعقامثـائقامؼـطؾؼمعـماظعاٌلمإىلماًصقصلموم
عـماًصقصلمإىلماظعاٌل،معغطقاميفمذظؽمذباالمرحؾامعـماظظقاػرماظؾلاغقة)نمتم

م(.12-33.ل،مص
مديم مدؼلؿقت ماٌـال مدؾقؾ مسؾك مايدس.غذطر مػذا مضؾؾف مآلخرؼـ مطان و

ممDestutt de Tracyترادل معصطؾح ماضرتح ماظػؽرممconcraireاظذي ميرطة جلد
جردماظذيمؼؼدمممabstaire)خصقصل(،ماٌؼابؾمظـم اٌؿؿـؾةميفمتقحقدماظصػةمباظػاسؾ

م)اظؿعؿقؿ(. مصاسؾ مطؾ مسـ ماٌعزوظة ماًاصقات ماظطقب ػذه مصإن ؼقظدممbonػؽذا
م مإىلمذظؽمأنم"ػ .bontéاظطقؾة مؼقضحمباإلضاصة  ؾقؿنيماٌؿؼابؾؿني،تنيماظعؿاصفق

مضرورؼؿانمظؿشؽقؾمأيم متؽقغانمدائؿامذبؿؿعؿني،مومػؿا جلدمومجرد]ظؾؿـاضشة[
م(م.28صؽرةمعرطؾة")
ماظ ماظؿؽؿقؿ.ـظــظؿ معع معؿقاصؼ مبشؽؾ مػـلم ؼـاظبماظغققعل ماظعـام ماغطالضة إن
ممممممممم(.مؼؼقدماٌلارماٌكصصموماظؿػرؼدمإىلماظـؿطماظقاحدم]اٌـاضشة[.ممممممlat. TOTUSاظؽـؾ)

UNUSم:م م]صذظؽة مصذظؽة مسرب معلؼطا مػذا مطان مإذا  action d'effectuer uneو
somme?مماألصراد،مصإغـامسبصؾم]  (سؾكماظؽؾماظؿقؾقؾلمlat. OMNIS).م

 

ماظؽؾمممممممممممممممممممممممممممممماظقاحدمممممممممممممممممماىؿقع

I                                                                              II 
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 ميؽـمأنمغدركمذبؿقسةمعـماٌؽقغات: وماغطالضامعـماىؿقع،
م   (مIIIطؾمواحدمعـفؿم)اظؽؾم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ماظعدؼد،مسددمعـفؿ،ماظؾعضمعـفؿم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مواحدمعـمبقـفؿ،مواحدمعـفؿم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مالمأحدمعـمبقـفؿ،مالمأحدمعـفؿمم-مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مIIممممممممممممممم

مظقجقاماٌػفؿة.-بفذاماظشؽؾ،متظفرمطروغق
مايدم معـ مؼـطؾؼ معؿصؾ مربقر مخالل معـ معؼؾقل مبشؽؾ مممـؾة ماظؿعدؼة إن

مغكم)ومؼؽقنمسؽسمذظؽماظالتعدؼة(:األضصكمإىلمايدماألد
 
 
 
 

مايدماألضصكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممايدماألدغكمممم
مأممممممممممممممممممممممممممبمممممممممممممممجمممممممممممممممممد

ماظؿؼكممممممممممممممممممممضؿؾممممممممممممممممأطؾممممممممممممممعشك
مدرجةماظؿعــدؼـةممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مأم=معػفقممؼؼؿضلمتؽؿؾةمدالظقةمباظػرغلقة.مومإالمصإغـامغؼقلم"اظؿؼك"
مبم=مميؽـمأنمؼدخؾميفمدقاقماظؿعؿقؿ:"اظؾذةميفماظؼؿؾ"،مسـقانمرواؼة

مجم=معػفقممؼشريمإىلمغشاطمشاظؾامعامميقزماظلـادم:"ؼـؾغلمأنمغأطؾمظـعقش"
مؿػاءمذاتل)"شريمعؿعدي"(.دم=مدؾقكمصقفماط

م)ه.دق مطقظقغقا معدردة مبادؿؿرار متلؿعؿؾفا ماٌرجعقة ماحملاور مػذه ؾر،مـإن
م(.82(ميفماظدالظقةمومصػلماظرتطقؾقةمأؼضا)ش.ظقؿان،م82،82
ثالثلممtrimorpheواحدةمعـماظصقرماألطـرمسؿقعقةمػلماظيتمغطؾؼمسؾقفامادؿممم
ماظشؽؾ:
م
م

I        IIIII 
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ماظعؿؾةم مأن مشري ماظـزوسنيماًاصنيمباظؼاظبماظغققعل مؼؿضؿـ ماظشؽؾ مػذا إن
معـمػذهم مباظؿعرفمسؾكمثالثةميظاتمبارزة مؼلؿحمظـا معا عقدعةمومعـؾؿةمومػذا

درجةمطؾريةمعـماظؿـقعمومظؽـفامعؿؿاثؾة.ايرطقةميفمدؾلالتمػلمسؾك

I       IIIII

ماالضرتابمممممممممممممممايضقرممممممممممممممممممممممممماالبؿعاد
مغزع)سبق(مممممممممممممماظؿصؼ)بـ(ممممممممممممممممممممممماغػصؾ)سـ(

ملتعؾؿممممممممممممممممممممسرفمممممممممممممممممممممممممممغل
متزوجمممممممممممممممممممايقاةماظزوجقةمممممممممممممممممرؾؼم

مذػبممممممم مممممممم  وصؾممممممممممممممممممظؼلمغػلفممممم
موصؾةممممممممممممممممممصؾةممممممممممممممممممممممممممممصصؾة
موممممممممممممممممممممممأوممممممممممممممممممممممممممممممظؽـ

ميفممممممممممممممممممممممممممممممسـمإىلممممممممممممممممممم
مأدؾؼقةمممممممممممممممراػـقةمممممممممممممممممممممممممممتؾقؼة
مععمممممممممممممممممممععمممممممممممممممممممممممممممممعـمدون

 WithWithout                                         With         

 . إسفام روني توم5

ذدماغؿؾاػـاممmorphogenèse(77)سـدمضراءتـامظؾـؿاذجماظرؼاضقةمظؾؿقرصقجقـقزم
مضدعفام ماظيت ماظؽقارث مبـظرؼة معربقرة مظلاغقة ممناذج مبإسطاء متقم مروغل اطرتاث
مبفارة.محاوظـامادؿغاللمذظؽمظغاؼاتماظؿؿـقؾماظذػينمظألحداثمواضعنيماظؼقاظبم

ئفا،مومذظؽمبفدفماظقصقلمإىلمذؾؽةمػلمإىلمتعؼقدمأحداثميفمصؽاتمصرسقةمومإثرا
مأضرب)نمتمل،مص. مؼؿؿـؾماإلذؽالماظؽؾريميفم"اظؿقصقؼمبنيم88-88اظؽالم مو .)

اظعؿؾقات"؛ومظؽـمادؿطعـام-اًػقةمباظضرورة–ايدسماٌؾاذرمظؾؿؿصؾمومتقظقدؼةم
غلؼقةممػـددةماظلقاضاتماياعؾةمظؾدالظةمبؿفؿقدػا،مصإنمػذهمميؽـمأنمدبضعمإىل

ماظؿقؾقؾماظذيم مباظضؾطمغقع مػق مػذا مظؾؿعـكمو معـماٌؼقالتماظؿؼؾقدؼة تػؾتممتاعا
م/م مػـددقا موصػا معـالمميؽـمأنمغؼدم ماظؽقارث. مبـظرؼة ماٌربقرة ؼلؿحمباهلـددة

م مظؾػعؾم"أدر" مواضقامممممcapturerجربؼا معػفقعقا ميفمتؼدؼريمتطقرا مؼشؽؾمػذا ،مو
(Paraboles et catastrophes,p.159 et 161).م
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مبـفاحمممممم ماظذيمعـؾف مسؾكمعلؿقىماظقجقد مظؾقدثمتؾدأ ماظدؼـاعقة مػذه إن
ومتؿؼارعم          ر.تقممبقادطةمخط،مومباظؿاظلمصضاءمضبؿؾماظزعـميفماٌؿصؾ.

م مأ.ن.وؼؿفقد مرؤؼة معع ماظرؤؼة م:"ؼعؿربممA.N.Witeheadػذه مباظؿؿام مؼؼقل اظذي
م(.13،مص.66إظقـامبقصػفامصريورة")ثؾاتمطؿؾةمرخاعقةمحدثا.ومتؿؼدمماظطؾقعةم

ماظيتمممم ماظـظرؼة ماالخؿقارات مػذه معـ مبؼقة معلؿقحك مؼؽقن مدقؾقؼ معا طؾ
م(.61ومم66يفماظعدؼدمعـمأسؿاظفماظراػـة)مJ.Petitotودعفامعـمجفؿفمجانمبقؿقؿقم

م


