مقاربة بعض النعريات الداللية لممعنى:النعرية الترورية أنموذجا
زهرة الطاهري
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ممخص:
ركدت السشاىج المغػية في دراسة السعشى عمى دراسة السعشى السعجسي ،أو دراسة معشى الكمسة باعتبارىاالػحجة األساسية لكل
مغ الشحػ والجاللة" ،2وقج قجمت بيحا الخرػص مشاىجػنطخيات متعجدةومتشػعة؛ األمخ الحؼ أفزى إلى انعكاس ىحا
التبايغ كحلظ عمى مدتػػ اآلليات والسشاىج ،مسا نبَّأباختالؼ في الشطخ إلى السعشى وتشاولو وتعخيفو.ومغ الشطخيات التي
سشعخضيافي

ىحه

السقالة،

بتفريل،الشطخية

الترػرية.

وتعتبخ

الشطخيةالترػرية

ا
اتياالعامة،أومشحيثالػسائاللتيتتيحيالمتحمياللجالليفيالمغةالصبيع
مشالشطخياتالشفديةاألساسيةفيالبحثالجاللي،سػاءمشحيثسقجماتياواختيار

ية .عمى الخغع مغ االنتقادات التي وجيت إلييا مغ قبل الشطخية الدمػكية.نبيغ في السقالة مفيػـ الشطخية الترػرية
وتحجيجىا لمسعشى ،مبادئيا وأسديا وقيػدىا وثع نختع بسالحطات حػؿ الشطخية وأىع االنتقادات التي وجيت ليا.
الكممات المفاتيح:الجاللة الترػرية – السعشى – المغة– اإلدراؾ– البشية الترػرية.

Abstract
The linguistic methods in the study of meaning focused on studying the lexical meaning, or
on studying the meaning of the word as the basic unit of both grammar and semantics.
Various methods and theories have been presented in this regard; these methods and theories
led to discrepancy on the level of the mechanisms and methods, and this predicted the
difference in regarding, approaching, and defining the meaning.One of the theories that will
be presented in this article, in detail, is the formal theory. The formal theory is one of the
underlying psychological theories in semantic research, both in terms of its introductions and
general choices, or in terms of the means it allows for semantic analysis in natural language,
despite the criticisms brought against it by the behavioral theory.In this article, we will bring
to light the notion of the formal theory and how it defines meaning; we will show its
principles, its foundations, and its limitations, then we will conclude with observations on the
theory and the most important criticisms against it.

 -1طالبة ابحثةفيالدكتوراه :حتت إشرافالدكتورةسعادالكتبيةجامعةالقاضيعياضكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةمراكشمخترباللغااتلشرقية.
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مقدمــة:
إف البحث في الجاللة الترػرية بػصفيا نطخية تشجرج تحت الشطخية التػليجية ،أؼ باعتبارىسا نطخيتيغ لمغة الجاخمية،يقتزي
التسييد بيغ السفاىيع الجاخمية والخارجية كسا اقتخحيسا جاكشجوؼ ،ومغ ثسة فإف البحث في الجاللة الترػرية يشبغي أف يعكف
عمى الترػرات الجاخمية ،لكي تسدي نطخية السعخفة بذكل عاـ مشدجسة مع نطخية المغة الجاخمية.وىحا التسييد يتأسذ عمى
التسييد الحؼ شيجه تذػمدكي بيغ المغة الجاخمية والمغة الخارجية ،حيث اعتبخ أف السمكة المغػية عبارة عغ نطاـ مختمف عغ
الجمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاغ والحىغ مع الحالة (س) 0مذتخكة مع البذخ ،وتبعا لتجخبة مشاسبة تشتقل ىحه الحالة (س )0إلى مدتػػ مدتقخ
ندبيا ىػ (سس .)3.إف الشطخية الترػرية تتبع نفذ أىجاؼ نطخية المغة الجاخمية ،والستسثمة في إدراؾ القجرة البيػلػجية لمغة
االندانية مغ حيث استعساليا واكتدابيا.
وإذا كانت الشطخية الترػرية تدمع بأف السعشى عبارة عغ بشية مغ السعمػمات السذفخة ذىشيا ،فإنيا تفتخض وجػد مدتػػ مغ
التسثيل الحىشي يجعى البشية الترػرية التي ليدت مدتقمة تساما عغ المغة ،وحيث إنشا نتقاسع مدتػػ البشية الترػرية مع
كائشات حية أخخػ ،فإنيا بالشدبة لإلنداف تبقى مختبصة ببشيات تخكيبية وصػاتية وبسحيط تمفطي وسسعي.
-1اشكالية الداللة الترــــــــــــــــــــورية.
إف الشطخية الترػرية تشصمق مغ ثالثة متغيخات الحىغ والمغة والػاقع الخارجي لتصخح التداؤالت اآلتية :ما شبيعة السعشى في
المغة البذخية؟ وكيف يسكغ السخور مغ البشية الشحػية لمغة لفحز شبيعة االدراؾ والسعخفة؟ وكيف يسكغ فيع البشية الشحػية
لمغة انصالقا مغ شبيعة االدراؾ والسعخفة؟
-2المعنى واالدراك والمغــــــــــــة:
يؤكج جحفة أف ىشاؾ اختالفا بيغ السقاربات التي تشاولت مدألة السعشى ،ففي الحيغ الحؼ تمغي فيو السقاربات السشصقية
الكالسيكية االعتبارات الشفدية ،يخاىغ التيار التػليجؼ بذكل عاـ عمى اعتبار السعشى في المغة الصبيعية عبارة عغ بشية
تحسل السعمػمات السذفخة ذىشيا عشج الكائشات البذخية ،وىػ ما يدسى بالسدمسة الحىشية.
ىحه السدمسة تتيح إمكانية البحث في اتجاىيغ متعالقيغ ،إذ يسكغ أف نشصمق مغ شبيعة التسثيل الحىشي ،وأف البحث في ىحا
الرجد يسكغ أف يقيج الشطخية الجاللية أو يغشييا ،كسا يسكغ أف نعكذ األمخ ونشصمق مغ نتائج البحث في الشطخية الجاللية
لشكذف الشقاب عغ شبيعة االدراؾ البذخؼ.
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-3سيرورات االدراك البذــــــــــري
إذا افتخضشا أف الكائغ البذخؼ يشصمق مغ وسائمو االدراكية والسعخفية والثقافية ،فإنشا سشرل حتسا إلى الشتيجة اآلتية:
لإلنداف شخيقة يجدغ بيا العالع غيخ أف ىحا األمخ يحتاج إلى دليل.
إلماشة المثاـ عغ ىحا األمخ نشصمق مغ الجسمتيغ اآلتيتيغ:
( )8تػجج الكخة أماـ الحجخ (المغة العخبية).
( )0تػجج الكخة خمف الحجخ (الحػصا).
إذا تأممشا الجسمتيغ الدالفتيغ ،حيث تعبخاف عغ نفذ الػاقع الخارجي (الكخة بيغ الستمفع والحجخ) ،لكشيسا تختمفاف مغ حيث
السعشى والترػر ،إذ إف كل جسمة تعكذ التقصيع الجدئي الحؼ يستمكو متكمع العخبية ومتكمع الحػصا لمفزاء بػصفو جدءا
مغ العالع الحؼ نعير فيو ،وفي ىحا الرجد يقػؿ "جاكشجوؼ" :فالكيفية التي بشيت عمييا ذواتشا لتأويل العالع –أؼ القجرة
التعبيخية لتسثالتشا الجاخمية ىي التي تحجد ما ترفو المغة وتقجمو.
ومغ ثسة فيشبغي أف نحجد العالقة بيغ التسثل الجاخمي والػضع الخارجي فسغ يحجد مغ؟ فيشاؾ مػقف يتبشى التسثالت
الجاخمية لإلنداف والحؼ يجعػه جحفة بالسػقف التسثيمي لمترػرات والسعاني حيث إف وصف الػضع الخارجي يختيغ إلى
التسثالت الجاخمية ،كسا أف ىشاؾ مػقف خارجي يقػؿ باستقالؿ الػضع الخارجي عغ التسثالت الجاخمية ،وىشاؾ مػقف ثالث
يقخ بالعالقة الججلية بيشيسا،حيث إف األشياء ،كسا تػجج في العالع الخارجي تقيج ندقشا الترػرؼ.
غيخ أف الػاقع ال يتع ترػره بشفذ الكيفية ،ومغ األمثمة الػاضحة عمى ما نقػلو الذكميغ (:)4( ،)3
. )3

.

()4ماذا.

نامػا. .

.وبعج.

.

والدؤاؿ السصخوح بيحا الخرػص ىػ لساذا نترػر الشقط السػجػدة في ( )3كسا لػ كانت مخبعا رغع أف ىحه الشقط ال
تخبصيا خصػط وال نترػر الشقط في ( )4مخبعا بشفذ الكيفية ،بالخغع مغ أنيسا يذغالف نفذ الحيد في الفزاء.
انصالقا مغ السالحطات الدابقة ،نخمز إلى االستشتاج الحؼ مؤداه أف اإلنداف يسمظ مدتػػ تشطيسيا ذىشيا يختب بو الػاقع،
وىحا السدتػػ التشطيسي مترل باإلدراؾ وبالجياز العربي.
ومغ األمثمة السعخوفة التي تبيغ أىسية كيفية تأويمشا لمعالع الخارجي ومخكديتيا مذكل الرػرة السمتبدة في ( )5و(:)6
() 5

()6
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فالسذكل ىشا ال يتعمق بالتداؤؿ عسا إذا كانت ( )5تسثل وجييغ أـ مدىخية ،أو عسا إذا كانت ( )6إوزة أـ أرنبا " .إف
الدؤاؿ الستعمق بساىية ىحه األشياء يختبط بسا إ ذا كاف بإمكانشا أف نخاىا بيحه الصخيقة أو تمظ ،وبالكيفية التي تتجخل بيا
أنداقشا السعخفية – اإلدراكية في التكػيغ الخالؽ لألحكاـ القػلية برجد مانخاه.
وجسمة القػؿ،أنيشاؾ عالقة ججلية بيغ السعشى واالدراؾ والجياز العربي والػاقع والمغة ،فيحه األخيخة تسثل فييا السعمػمات
الحىشية السختبصة باإلدراؾ والتي تتقرج تشطيع الػاقع.
ومغ ثسة فالبحث في الجاللة الترػرية ىػ بحث في العالقة بيغ الستغيخات :الحىغ والمغة والػاقع الخارجي.

-4فرضيةالبنية الترورية
يصخح جاكشجوؼ مدألة أف السعمػمة السخوجة مغ شخؼ المغة ليدت مترمة بالعالع الحقيقي ،ولكغ بتشطيع إدراكشا لمعالع
الحقيقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي ،ىحا العالع السدقط كسا يقتخح جاكشجوؼ يتيح تسجيج المغة (،)extension du languageفي حيغ أف السعشى
يػجج في مدتػػ ذىشي آخخ ،وىػ ما يدسى بالبشية الترػرية ،وفي ىحا اإلشار،يرػغ جاكشجوؼ الفخضية اآلتية :يػجج
مدتػػ وحيج لمتسثيالت الحىشية وىػ البشية الترػرية ،حيث تشدجع السعمػمات المغػية/المدانية والحدية والحخكية 5.حيث
تكػف البشية الترػرية مدتػػ يسثل فيو لألوليات الترػرية ومبادغ التأليف بيشيا.
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-5العالم الحقيقي والعالم المدقط
إف البحث في الجاللة الترػرية المشجوحة لو مغ مػاجية االشكاالت اآلتية :ما ىي السعمػمات التي تقيجىا المغة؟ وأؼ واقع
تدعى المغة إلى وصفو؟ وىل ترف المغة الػاقع الخارجي السمسػس؟ أـ ترف واقعا آخخ يسكغ نتعو بالػاقع الجاخمي؟ وما
العالقة التي تجدخىسا؟ ما مػقع المغة الصبيعية بيشيسا؟ ىل يعكذ السعشى الػاقع الجاخمي أـ الػاقع الخارجي؟
إف االنداف يشفتح عمى العالع الخارجي بػصفو حقيقة مػجػدة ،غيخ أف ىحه الحقيقة ال تتسقػؿ إال مغ خالؿ سيخورات
التشطيع السختبصة باإلدراؾ ،والججيخ بالحكخ أف اإلدراؾ نفدو محجود ومشزبط إلى الثقافات التي يشتسي إلييا األفخاد ،ومغ
ثسة فإف السعمػمات التي يحسميا الستكمسػف تتعمق بتأويميع لمعالع الخارجي ،حيث يكػف التأويل نتيجة تفاعل بيغ الجخل
الخارجي والػسائل الرالحة لتسثيمو داخميا ،وبعبارة أخخػ فإف وجػد الذيء مختبط بذخط القجرة عمى تأويمو .7
ومغ ثسة ،فإف العالع السدقط ( ،)le monde projetéيتزسغ كيانات مدقصة مختبصة إحاليا بالتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػابيخ
المغػية،ؼ"شفل" و"كتاب" يحيالف عمى شيئيغ،و"متخ" و"لتخ" يحيالف عمى مقجار ،و"ىشا" وىشاؾ يحيالف عمى السكاف .وحتى
تحتسل البشية الترػرية إسقاط ىحه الكيانات فإنو يشبغي أف تتزسغ مكػنات ترػرية سساتيا الخئيدية تباعا،ىي :شيء
ومكاف واتجاه وعسل وحجث وكيفية ومقجار.وذلظ باإلضافة إلى سسات أخخػ تػافق مقػالت كيانات مدقصة أخخػ تكذف
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عشيا معصيات المغة الصبيعية مثل الرػت والدمغ والخاصية ...وتعج ىحه الدسات بسثابة "أقداـ كمع" داللة/ترػرية.فكسا أف
كل مكػف تخكيبي تػافقو مقػلة تخكيبية،فإف كل سسة ترػرية تػافقيا مقػلة انصػلػجية.
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-6التحميل المعجمي والداللة:
إف معاني األلفاظ في المغة ليا داللة معجسية ،ىحه الجاللة مترمة بالسدتػػ الحىشي السترل بجوره بالتجخبة ،ىحا السدتػػ
الحىشي يجخل في إشار السعخفة الشحػية العامة لجػ اإلنداف ،ومغ ثسة فاليجؼ الحؼ يشبغي أف تصمع بو الشطخية الجاللية
يتسثل في تحجيج السبادغ الجاللية التي يقػـ عمييا التأويل الجاللي لمجسل وتخصج القػاعج التي تتيح التػسع في معاني
الػحجات السعجسية وكحا القزايا السختبصة بالسعشى بذكل عاـ ،ويسكغ أف نشطخ إلى ىحه القػاعج بػصفيا بشية ندقية عمى
اعتبار أف ىشاؾ معاني مسكشة ومعاني غيخ مسكشة.

-7قيود النعرية الدالليــــــــــــــــــــــــــــــــــــة:
-1-7قيد التعبيرية :كل نطخية داللية تتػخى رصج البشية الجاللية يشبغي أف تكػف كافية مالحطيا ،ومفاد ىحا القيج ىػ أف
تعبخ عغ كل التبايشات الجاللية القائسة في لغة شبيعية،وحيث ال يسكغ أف نختبخ عمسيا كل الجسل السسكشة في لغة ما،فإنو
مع ذلظ نفتخض أف بعس الطػاىخ الجالة في المغة ىي التي يشبغي أف تؤخح بعيغ االعتبار.
-2-7قيد الكمية :إف رصج إمكانية التخجسة بيغ المغات تقتزي التدميع بأف مجسػع البشيات الجاللية السدسػح باستعساليا في
المغات بشيات كمية ،و مفاد ىحا األمخ أف تخجسة جسمة مغ لغة إلى أخخػ إذا كانت عسمية مسكشة فإنيا تختيغ إلى اشتخاكيسا
في البشية الجاللية ،و إذا كاف ىحا األمخ مسكشا مغ الشاحية العمسية ،فإنو ال يعشي أف بسقجور المغة أف تعبخ عغ أؼ معشى،
وذلظ ألف أية لغة مقيجة بسعجسي ػػا و بشيتيا الشحػية و قػاعجىا اإلسقاشية ،إال أنو بالشطخ إلى قيج الكمية ،يفتخض أف ذلظ
أمخ وسيط مترل بكيفية تحقق السبادغ الكمية.
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-3-7قيد التأليفية :يعتبخ معشى الػحجة السعجسية تأليفا لعجد مغ الدسات الجاللية السشتجة لسعشى الػحجة ككل .ويشصبق ىحا
القيج عمى الػحجة كسا يشصبق عمى الجسمة ،وبالخغع مغ أف ىحا القيج تعخض لسجسػعة مغ االنتقادات حيث تػجج معصيات
ووقائع ال يشدحب عمييا قيج التأليفية شأف األلػاف مثال.
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وحيث إنو ال يسكغ إنكار أىسية القيػد الدالفة الحكخ في الحكع عمى الشطخيات الجاللية ،ورغع وجػد الخرائز الجاللية التي
يسكغ أف تدودنا بػصف البشية الجاللية في المغة ،فإف كل ىحا ال يفدخ بذكل واضح كيف يعكذ الذكل التخكيبي في المغة
الصبيعية شبيعة الفكخ ،ومغ أجل تدميط الزػء أكثخ عمى ىحه االشكاؿ يشبغي مباشخة قيجيغ إضافييغ ويتعمق األمخب:
 -8دمحم،غاليم :ص96.
 -9عبد اجمليد،جحفة ،)0222(،ص022
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-4-7القيد النحوي  :يسكغ التجليل عمى وجػد ىحا القيج في السدألة اآلتية :اكتداب المغة مذخوط باكتداب الخبط بيغ
الذػ ػ ػػكل التخكيبي والسعشى .ومغ شأنو أف يقمز االختالفات القائسة بيغ البشية الجاللية والتخكيبية ،وذلظ مغ خالؿ إعصاء
األسبقية لمتخكيب عمى حداب السشصق.إف ىحه السدمسة تتيح مبجأ تذفيخ السعمػمة الترػرية التي تدتجيب لسبجأ تعالق
الذكل والسزسػف.
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-5-7القيد المعرفي :افتخض "غخوبخ" العالقات السحػرية ،إذ إف السحسػالت ،حدب ىحا الترػر قج تفيج الحخكة أو
الحمػؿ واالستقخار ،ففي الحخكة البج مغ مرجر ومغ ىجؼ ،ومغ محػر يشتقل بيغ السرجر واليجؼ ،أما في االستقخار
والحمػؿ فال بج مغ كياف حاؿ في السكاف ،وىػ محػر الحمػؿ وىحا التقديع ال يشدحب عمى السحسػالت الجالة عمى الفزاء
فحدب ،بل نجج أف العالقات الفزائية تبشيغ حقل الفزاء والحقػؿ األخخػ غيخ الفزائية.

-8البنية التروريــــــــــــــــــــــــــــــة:
إذا كاف عمى أية نطخية داللية أف تحجد مجسػعة مغ السبادغ الجاللية التي بػسعيا أف تحجد سالمة البشيات الجاللية ،فإف
تحجيج السبادغ الترػرية التي تتفخع عشيا السبادغ الجاللية ،يحتاج أيزا إلى نطخية لمبشية الترػرية.فسا ىي شبيعة
الترػرات وكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف تشذأ وكيف تختبط فيسا بيشيا؟
إف شخح ىحه االسئمة يثيخ قزايا نفدية وثقافية في العسق ،ويعشي ىحا االرتباط ارتباط بيغ الثقافة والتجخبة أؼ أف التجخبة ال
تقع خارج األشخ الثقافية ،فكل تجخبة ثقافية وتجخبتشا مع العالع تتع بذكل تكػف فيو ثقافتشا حاضخة باستسخار في التجخبة
نفديا.
في ىحا اإلشار ،تعتبخ التجارب محجدة لسقػالت الشدق الترػرؼ ،وحتى نفيع العالع ونتعامل فيو ومعو ،فإنشا نحتاج إلى
مقػلة األشياء والتجارب التي نرادفيا بكيفية ذات داللة بالشدبة إليشا وليحه السقػالت أبعاد شبيعية تحجدىا،فيشاؾ:
أبعاد إدراكية :قائسة عمى ترػرنا لألشياء عغ شخيق جيازنا الحدي؛
أبعاد حركية:قائسة عمى شبيعة التفاعالت الحخكية مع األشياء؛
أبعاد وظيفية :قائسة عمى ترػرنا لػضائف االشياء؛
أبعاد غرضية :قائسة عمى االستعساالت التي ترمح ليا االشياء بالشدبة إليشا في أوضاع معيغ.

-9وظائف الترورات:
تتأسذ الشطخية الجاللية الترػرية عل افتخاض أساسي مفاده أف الجاللة المغػية تشجرج في إشار نطخية ذىشية (نفدية) أوسع
تتػخى إماشة المثاـ عغ الكيفية التي يفيع بيا البذخ العالع.
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وبشاء عميو،فإف مػضػع البحث بالشدبة لمجاللة الترػرية ىػ البشية الترػرية بػصفيا ندقا تأليفيا تػليجيا صػريا مدتقمة عغ
البشية التخكيبية وأغشى مشيا .ىحا الشدق يذسل الكيانات مثل األفخاد واألحجاث واألمكشة والخرائز والسقاديخ والسحسػالت،
كسا يذسل السبادغ التأليفية القائسة عمى عالقات مثل الخوابط السشصقية واألقػاؿ واقتزاءاتيا والشعػت ومشعػتاتيا ،بخالؼ
العالقات التي تدع التخكيب.
ومغ ثسة ،فإف وضيفة الشطخية الجاللية تتحجد في الكذف عغ شبيعة ىحا الشدق ،كسا تزصمع بتحجيج القػاعج الػجاىية
( ،)interface rulesوالتي تخصج إسقاط بشيات الشدق التأليفي الجاللي عمى البشيات المغػية التخكيبية والرػاتية.
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-11النعرية الترورية واألدوار المحورية:
إف تجديئ الجاللة السعجسية إلى وضائف ثابتة و أخخػ متغيخة تتيح تخريز األدوار السحػرية ،ىحه الػضائف تعكذ البشية
الجاخمية لمػحجات الترػرية ،ؼ  LYONيحمل الػضعيات إلى ديشامية أو ساكشة] [D-/+أو مستجة/لحطية ]-/+
[DUمخاقبة ][C13.-/+
état

]Situation [-D

évènement

]Situation [-DU

Proces

]Situation [+DU

activité
acte
action

] Proces [+c
]Evenement [+c
]Situation [+D ;+C

وفي ىحا الرجد نمفي جاكشجوؼ قج أجخػ تسيي اد بيغ العالع الحقيقي و العالع السدقط( ،14)le monde projetéو قج تحجث
عغ السكػنات الترػرية التي تتعالق مع التسثيل الحىشي لمذيء السدقط (  ،)projetéومغ ثسة فالبشية الترػرية تتزسغ
مكػنات مغ قبيل ( السحل/االتجاه /الحخكة/الحجث الصخيقة)...فسثال السحل السعبخ عشو ب"تحت الصاولة" ،يتزسغ مكػف
تحتي لمذيء "الصاول ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة" و تعتبخ السكػنات مقػالت وجػدية حاضخة كأوليات في البشية الحىشية ،يشزاؼ إلى ذلظ ،أف
السقػالت الػجػدية ىي مقػالت كمية ( :)universelإنيا تسثل البعج القاعجؼ الحؼ يدعف االنداف في تشطيع تجخبتو.15

 -12غاليم دمحم ،بعض أسس التواصل التصوريةwww.philadelphia.edu.jo/…papers/day_1/session_2/... ،
-Giulia Ceriani,(2000 )volum1,p287
12-Giulia Ceriani,(2000),p128
13

- Nouveaux cahiers de linguistique française : de la syntaxe à la pragmatique 27/2002,p :119
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15

فسثالl’homme met le livre sur la table :
}}}{event/mettre{thing/l’homme}{thing/livre}{place/sur{thing/table
وبالشطخ إلى مبجأ التعالق بيغ التخكيب و البشية الحىشية ،فإف كل مكػف تخكيبي يتعالق مع مكػف ترػرؼ ،فالسخكب االسسي
يسكغ أف يعبخ عغ شيء او حجث (الحخب) أو خاصية (االحسخ) و السخكب الحخفي يسكغ أف يعبخ عغ مكاف (في الجار)
أو مدار( نحػ الجار).

مكػف تخكيبي

مكػف ترػرؼ

أمثمة

مخكب إسسي ()SN

شيء/حجث/خاصية

الكمب/الحخب/األحسخ

مخكب حخفي ()SP

مكاف /مدار

في البيت/نحػ السصبخ

الجسمة

الحجث/الحالة

ىخب زيج/زيج ىشا

وفي ىحا الرجد،يقتخح جاكشجوؼ التسثيالت الجاللية لجسل الحالة ( ) phrases d’étatتسثل بشية "وضيفة -مػضػع"،
الػضيفة BEبػصفو محسػال يخرز ب (… )on ;in ;atالسػضػع األوؿ شيء ،و الثاني مكاف.
})]{ état (be) [at-in-on…]([chosex];[lieuy
كسا أف التسثيالت الجاللية لجسل األحجاث االنتقالية ( )evenement transitionnelتتسحػر حػؿ وضيفة  GOالسػضػع
األوؿ شيء ،والثاني مدار.
})]{évenement “GO”([ chosex];[cheminy
وقج لجأ جاكشجوؼ إلى قػاعج التخريز:حيث تخرز السقػلة الػجػدية بحجث انتقالي يخمد إليو بالػضيفة  GOوحجث
االستقخار يخمد لو بالػضيفة (.16)STAY
)] “GO”([ chose ];[chemin

x

}y

)] “STAY”([ chose ];[lieu

}y

x

{

}{ evenement

/

{

وفي اآلف نفدو يقتخح جاكشجوؼ عجدا محجودا مغ السقػالت الػجػدية التي تعبخ عشيا مكػنات كبخػ في الجسمة:
16

- François, jacques (1988), p : 72
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فبعس األفعاؿ شأف ( )putفي البشية) )1يعبخ عغ الحجث ( أشياء حرمت أو مخت):
The man put the book on the table
وبعس األفعاؿ مثل "اعتقج" أو" عمع" تشاسب الحالة ( .)l’étatكسا أف االسساء شأف شاولة وكتاب تشاسب األشياء ،وأف
الشعػت مقػالت وجػدية تعبخ عغ الخاصية ،وتعبخ الحخوؼ كسا أومأنا إلى ذلظ سابقا إلى السدار أو السكاف.17

-11الداللة والبنية الترورية :أية عالقة
نػد أف نشطخ في العالقة بيغ الشطخية الجاللية والبشية الترػرية ،ولغ يتأتى ىحا إال إذا وقفشا عمى التعالق القائع بيغ القيج
السعخفي وافتخاض البشية الترػرية مغ جية ،والشطخية الجاللية مغ جية أخخػ ،وعميو ،فإف ىشاؾ شخيقتاف ترل البشية
الترػرية بالشدق المغػؼ.
أوال :قج تكػف البشية الترػرية مدتػػ إضافي يحكع البشية الجاللية ،ويختبط بيا بػاسصة مكػف يدسى الحريعيات ،وىحا
السدتػػ يخرز العالقة السػجػدة بيغ السعشى المغػؼ والخصاب أو الػضع الخارج-لغػؼ ،وىحا ترػر كاتد وفػدور.
ثانيا :قج تكػف البشيات الجاللية فخعا مغ البشيات الترػرية ،وىحا رأؼ العامميغ في الحكاء االصصشاعي.
والدؤاؿ السصخوح ،كيف يسكغ أف نفاضل بيشيسا؟ فإذا افتخضشا أف ىشاؾ عشاصخ أولية أو مبادغ تأليفية تحكع الشدق المغػؼ
و العالقة ليا بسبادغ األنداؽ السعخفية األخخػ ،فإف الجراسات الجاللية السترمة بالجانب السعخفي تقجـ أدلة كافية مفادىا
أف الجاللة المغػية ىي حالة خاصة تحتخـ مبادغ عامة تحكع الدمػؾ البذخؼ ،ومغ تسة فأف الجاللة ىي جدء أو فخع مغ
البشية الترػرية ،بل إف الجاللة ىي البشية الترػرية عيشيا عمى اعتبار أنو ال يسكغ أف يػجج الذيء إال إذا كاف لو تسثيل
يعبخ عشو بالمغة ،و بيحا السعاني تسثيالت ذىشية مدتشبصة تعبخ عغ البشية الحىشية ،وتكػف دراسة المغة جدءا مغ عمع الشفذ
السعخفي.18
مآخذ عمى النعرية الترورية
السعشى الحؼ تقجمو الشطخية غيخ واضح ألف الرػر الحىشية لمذيء الػاحج متعجدة ومختمفة ،فسثال الذكل اليشجسي البديط
لمسثمث قج يختمف مغ شخز إلى آخخ ،فسا بالظ لػ أردنا أف نحجد الرػرة الحىشية لكمسة بيت ،حراف ،شجخة ،شخيق؟
ىشاؾ تعبيخات مختمفة قج يكػف ليا صػرة ذىشية واحجة .فمػ رأيت شفال مغ بعيج يزخب األرض بقجميو ،فمخبسا قمت “إنو
يتألع“ أو ”إنو يجىذ عمى حذخة ليقتميا“ أو ”إنو يمعب“ أو إنو ضجخ“.
ىشاؾ ألفاظ ليا صػر ذىشية مبيسة وغيخ واضحة السعالع ويختمف الشاس فييا اختالفا كبيخا ،خاصة تمظ التي تدسي أشياء
وىسية كالخخ والعشقاء والدعالة والغػؿ ،وكحلظ التي ليا معاف عقمية كالطغ والذظ والحب والرجؽ.
17

- Giulia Ceriani: (2000) volum1,p289

 -18عبد اجمليد ،جحفة،)0222( :ص026-021.
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مغ أقػػ االعتخاضات عمى ىحه الشطخية ما وجيو إلييا الدمػكيػف مغ أنيا تتحجث عغ أشياء ال تخزع لمشطخ العمسي
والفحز واالختبار كالفكخة والرػرة الحىشية.
الخاتمة:
وختاما فإف أحسج مختار عسخ في معخض حجيثو عغ الشطخية الترػرية أف ىشاؾ كمسات غيخ قابمة لمترػر مثل األدوات
والكمسات التجخيجية حيث يقػؿ:فيحه ليذ ليا ترػر عقمي سػػ حخؼ الكمسة نفديا

19

وىػ ما تجحزو افتخاض البشية

الترػرية ،حيث إف ىحه األخيخة مترمة اتراال وثيقا باألولية الترػرية السدار أو السكاف كسا أشخنا إلى ذلظ سابقا.
ومغ ثسة ،فإنشا نعتبخ أف افتخاض البشية الترػرية يشبغي أف يتججر كسبحث داخل عمع الشفذ السعخفي ،وذلظ مغ أجل
إماشة المثاـ عغ الكيفية التي تدع آليات اشتغاليا.
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