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 بني البنية التركيبية والبنية اإلخبارية : ملة إىل اخلطاب من اجل

  عبد احلميد دباش . د         

  جبامعة ورقلة ، اجلزائر         

  
من هنا يصبح للجملة وضع . يتم اإلبالغ بواسطة اجلمل ، وجمموع اجلمل يشكل اخلطاب   

  . الوحدة اخلطابية األساسية اليت يبدأ منها حتليل اخلطاب 
 اجلملة وحدة للخطاب ؟ أي كيف تبىن اجلملة باعتبارها وحدة إبالغيـة وتركيبـة يف آن                 كيف تكون 

  واحد ؟ كيف مت تناوهلا ؟ وبأي مصطلحات ؟ وفق أي معايري ؟

إذا كانت اللغويات التقليدية تعامل اجلملة على أا متوالية من الكلمات تتجمع مؤلفـة وحـدة          
حسب تعبري النحو األورويب    " معىن تاما   "أو  ) 1(لنحو العريب   ، حسب تعبري ا   " ذات معىن مفيد  "مستقلة  

،بفصلها عن باقي اجلمل يف اخلطاب ،أي بإبعادها عن سياقها التواصلي ،فإن اللغويات احلديثة تنظر               ) 2(
  .إليها على أا وحدة خطابية إبالغية ، باإلضافة إلىل شكلها التركييب 

و  ) E.BENVENISTE 1966،ص،.130(بنفينيـست ،    . إن اجلملة تنتمي إىل اخلطاب ،يقول إ      
بنفينيست بوجود  .فنحن نعترف ،يوضح إ   .اليت تتلقاها   ) MODALITE( الدليل على دلك املصوغات     

هـذه املـصوغات    ..).…(مجل تقريرية ومجل استفهامية و مجل طلبية تتمايز بسمات تركيبية و حنوية             
لم الذي يؤثر باخلطاب على املخاطب ، فهو يريـد أن           الثالثة تعكس السلوكات االساسية لإلنسان املتك     

  ) .املرجع نفسه () ينتقل إليه عنصرا معرفيا أو حيصل منه على معلومة أو يصدر غليه أمرا 

،ال تاخـد بعـني    )neutre(هذا يدعونا اىل جتاوز املفهوم التقليدي للتركيبية باعتبارها دراسة حمايدة         
، و إعطائها مفهوما  أوسع يدخلها يف         )langue(ال تتعدى جمال اللغة     االعتبار الوضعية التلفظية ، أي      

، بأن نأخد بعني االعتبار ، يف دراستنا للجمل ،كافة العناصر املتواجـدة يف              )parlole(ميدان التكلم   
، إن املتكلم ،عندما يتكلم     .احلدث التواصلي ،  مبا يف ذلك املتكلم واملتلقي و الوضعية أو املقام التلفظي               

فهو يقوم بعملية انتقاء العناصر اللغوية اليت يستعملها ، خمتارا إياها من بني مجيع  العناصر االخرى الـيت                   
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حبوزته ، االمر الذي ميكنه قول شيء بذاته أو التعبري عن إحساس بعينه مقصيا بذلك باقي العناصر غـري                
  ..املرغوب فيها 

  :يف امللفوظ "آمنا "فظة ل)إبراهيم عليه السالم (فإذا استعمل املتكلم 

  ، )14/53القرآن الكرمي ،"( آمنا" رب اجعل هذا البلد-1

لك البلد و أنه حباجة إىل امن ،فإنه اختار هذه الكلمة من بني كل                عندما أحس ب انعدام األمان يف 
فظة هـو  معىن الل" يف الواقع ، إن   .فقط ودون غريها    " الكلمات األخرى املمكنة ،أي ؟أنه إذا قال آمنا         

" ( املعىن الذي حتدده الوضعية اليت استعمل فيها ، باستثناء كل املعاين اليت كا بإمكان املتكلم أن يقوهلـا            
J.PEETERS   ، 2000    فاحلدث التلفظي من صنع املتكلم وان كان يتحقق يف وضـعية            ) 46 ، ص

  . تلفظية جتعله يف عالقة مع مجيع عناصرها مبا يف ذلك املخاطب 

حيصل بالتأكيد من تأثري املتكلم علـى  ] احلدث اإلتصايل [ان أحد األبعاد احلركية الذي يتضمنه       فإذا ك " 
املخاطب ، فهناك حركية أخرى ختص عالقة املتكلم بالشيء الذي يقوله ، أي مبوضوع اإلبالغ ذاتـه                 

    ) . 93.  ، ص J.PEEROT   1978" (الذي يبينه املتكلم 

تعامل مع امللفوظات صعبا ، ومع هذا ال بد من إجياد بنيات مشتركة ميكن              هذه التغريات الفردية جتعل ال    
  . من خالهلا وصف امللفوظات مبوضوعاته وعلمية وبكيفية متكننا من استيعاب معىن اجلمل 

فاجلملة إذن ذات طبيعة مزدوجة ، فهي وحدة تركيبية وخطابية يف آن واحد ، حتصل من تضام بنيـتني                   
مللفوظ الذي يتشكل من جمموع العناصر املداللة ، أي اليت هلا مدلول، املترابطة داخـل              اثنني ، بنية متثل ا    

اجلملة ، وبنية إخبارية إبالغية متثل الرسالة اليت تنظم اخلرب ، أي حمتوى الرسالة ، املتنقل من املـتكلم إىل         
توازيان ، إال امـا ال      تتداخل هاتان البنيتان بشدة وتتالزمان ضمن منظومة اجلملة ، وقد ت          . املخاطب  

يعود هذا التداخل إىل أن امللفوظ هو القالـب الـذي   . تتطابقان ، النتماء كل منهما إىل مستوى معني       
فالتعامل مع اجلملة يفترض إذن تناول اجلانب اإلخباري        ) 95.املرجع السابق، ص  " (تصب فيه الرسالة    

  . االبالغي يف عالقته مع اجلانب التركييب 

رب اللغويون العرب من هذا الطرح إال ام مل بفلحوا يف التمييز بني البنيتني إذ خلطوا بني         لقد اقت    
ما هو تركييب وما هو إخباري ، فحللوا اجلملة إىل مسند إليه ، يشمل املبتدأ والفاعل ، ومسند ، يشمل                    
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 اجلملة تركيبيا إال ام     اخلرب والفعل، مث عرفومها إخباريا واصفني األول ، وكان هدفهم الظاهر هو حتليل            
سلكوا يف تناوهلا مسلكا ابالغيا ، فنظروا إليها على أا وحدة إبالغية خطابية حتمل خرب ، يصدر مـن                   

الغرض مـن   . "املتكلم ويتلقاه املخاطب فتحقق بذلك الفائدة، أي وصول الرسالة ، ومن مث متام اجلملة               
" ما ليس عنده وترتيله مرتلتك يف علم ذلك اخلـرب           إفادة املخاطب   ] هو[اإلخبارات ،يوضح إبن يعيش،   

  ]. 1/87املرجع نفسه،[اخلرب " هذا يعين أن). 85 / 1إبن يعيش ، (

  : ففي اجلملتني 

  . نام الصيب -2

  . املدير غائب -3

و )نـام (مسند إليه وخمربا عنه ، يف الوقت نفسه ، ويكون كل مـن            ) املدير  (و  )الصيب  (يكون كل من    
مسند إليه  (هذا يعين ان هناك مطابقة بني البنية التركيبية للجملة          .  وخربا ، يف آن واحد       مسندا) غائب(
  . يف كال اجلملتني ) خرب/ خمرب عنه (وبنيتها اإلخبارية ) مسند/ 

فإننـا  ) 3(وإذا قبلنا الكالم عن مسند ومسند إليه يف اجلملتني السابقتني لكوما يف عالقة استلزم تباديل    
  : لك يف مجل من مثل ال نقبل ذ

   إبراهيم جنح أخوه ،-4

   املريض فحصه الطبيب ،-5

 5يف  ) املريض( ،   4يف  ) إبراهيم(لغياب العالقة اإلسنادية التالزمية ، إذ ال اجلزء األول من اجلملة ، أي              
 يف)فحصه الطبيـب  (، 4يف) جنح أخوه(اليت بعده ، أي ) 4(، يصلح أن يكون مسند إليه ، وال اجلميلة   

  .  ، تصلح أن تكون مسندا ، إلمكانية االستغناء عن أحدمها ، وهو اجلزء األول 5

 مبتدأ لكونه مرفوعا ومتقدما 5 و 4إذا كان النحاة التقليديون يعتربون املركب االمسي املتقدم يف             
يه ولفـت  ، فإن اللغويني احملدثني يرون فيه عنصرا من عناصر اجلملة قدم لغرض أسلويب ، هو التركيز عل   

، كما جاء ) Projection" (القذف"وقد يعرب عن هذا التقدمي بـ . االنتباه إليه ومن مث االهتمام به 
  ) .  Dislocation(بريو ؛ وقد يسمى فصال .، ومن بعده ج)5(عند تينري 
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 ، J.PERROT  ، 1978(وسواء اعترب هذا املركب االمسي ال تركيبيا ، أي ليس له وظيفة تركيبيـة  
، أو له نفس الوظيفة اليت تكون للضمري الذي يعود  ) 227.  ، ص D.CHEN  ، 197 ، 95.ص

 وما  65.  ، ص    2002 ، الشريف ميهويب ،      394.  ، ص    R.BLACHERE،1975(عليه الحقا   
فاسـي  .، خيرب عنه باجلميلة اليت تليه ، وهذا ما دعا ع) Théme(، فإنه ميثل يف رأينا خمربا عنه )بعدها

 – 56.  ، ص Topique ) (A.FASSIFEHRI  ، 1982. ( أن يعتربه حمدثا عنـه  الفهري إىل
57.(   

مركب إمسي  (والتزاما مبا ارتأيناه وعرضناه سابقا ، منيز هنا بني بنية امللفوظ ، أي البنية التركيبية للجملة                 
 أي البنيـة    ، وبني بنيـة الرسـالة     )6(، حيث يشغل املركب االمسي املتقدم وظيفة املتطرف         )مجيلة  + 

  . اإلخبارية للجملة اليت تتألف من خمرب عنه متبوع خبرب 

غري أن التمييز بني ركين الرسالة ليس دائما باألمر السهل ، لكون االختيار يعود أساسـا إىل املـتكلم                   
 وقد استعمل اللغويون العديد من املعـايري يف       . واستراتيجية جتاه املخاطب والوضعية اليت يتم فيها التلفظ         

  ): 7(حتديد عناصر البنية اإلخبارية ، وهذا كما يلي 

، أو حيكم به سلبا أو إجيابا على املخرب عنه          )1/87إبن يعيش ،    " (يقع التصديق والتكذيب    " باخلرب   -/أ
  ، كـذا  148 ، ص J.MAROUZEAU  ، 1951 ينظر كذلك 7 ، ص 1963إبن سينا ، (

A.ARNAULD فيتقدم على اخلرب الذي ميثـل  " معلومة قدمية " ل ، او ان املخرب عنه ميث)156.، ص
نقطـة  "، أو أن املخـرب عنـه ميثـل     ) 222.  ، ص C.HAGEGE  ،1985" (معلومة جديدة "

مقابلة مع اخلرب الـذي يكـون نقطـة     ) 255. ، صC.TAIN-CHEKHI  ،2000" (االنطالق
  .الوصول

، إذ املفروض )8(ائما يف متييز املخرب عنه عن خربه     يف واقع األمر،هذا النوع من املعايري املنطقية ال يصلح د         
يف املرتبة األوىل، باعتباره خمربا عنه ، إال انه يالحظ  أن املخـرب          " نقطة االنطالق "أو  " القدمي  "أن يكون   

  :  عنه قد يتأخر فيأيت بعد اخلرب ، كما يف 

   جنح أخوه ، إبراهيم -6

على أي عنصر من عناصر اجلملة فال خيص ذلك مؤلفا          من جهة أخرى ميكن احلكم بالسلب أو اإلجياب         
  : بعينه ، أي ال حيدد املخرب عنه فقط ففي اجلملة 
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   برى الولد القلم ، -7

  : ميكن أن نقول 

   ما برى الولد القلم ولكن كسره ، -8

  : كما ميكن أن نقول ) . برى(فنحكم بالسلب على الفعل 

   مل خيرج الولد وإمنا أبوه ،-9

  : وميكن أن نقول كذلك ) . الولد(كوم عليه بالسلب هو فيكون احمل

   ما برى الولد القلم ولكن املسطرة ، -10

  ).القلم(فنكون بذلك قد حكمنا بالسلب على 

 يكون للمخرب عنه تنغيم متميز ، إذ يالحظ وجود توقف تنغيمي بني املخرب عنه وبني اجلميلة اليت                  -/ب
اع الذي حيدث على مستوى املنحىن التنغيمي للجملة وذلك بـني           ينضم إليها ، يتضح ذلك من االنقط      

 S.AMARNI 1985ينظر مثال   . (، مثال   5املخرب عنه واخلرب ، الذي هو يف صورة مجلية يف امللفوظ            
  ) :  وما بعدها 2 . 3.، ص

  املريض فحصه الطبيب 

 Intonation ( النـهائي  التنغيم "روسي يف دراسته للجملة على هذا املعيار ، فرأى أن .وقد ركز م

terminale    ( < …>    يرافق املسند دائما ، أينما كـان موضـعه يف اجلملـة )"M.ROSSI ، 
، مشري بذلك إىل انتهاء اجلملة ، وهو تنغيم خيص املؤلفات الداخلية املشكلة للجملة              )61. ، ص  1977

.  

، أن )57. ، صC.TOURATIER  ، 1985(تـوراتيي  .واجلدير بالذكر ، وكما أشار إىل ذلك ك
التنغيم النهائي يقع علىاخلرب وليس على املسند، وإن كان هذا األخري قد يتوازى مع اخلرب ، ألن املسند                  

 ، فهو يقع على خرب اجلملة ، أي         5ال يوجد بالضرورة يف اية اجلملة ، فإذا كان هناك تنغيم يف اجلملة              
  .، الذي يوجد داخل اجلميلة نفسها )صهفح(، وليس على املسند )فحصه الطبيب(على اجلميلة 
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واملالحظ أن هذا التنغيم ، الذي يشري إىل املخرب عنه ، وإن كان يصلح يف العديد من أمناط اجلمـل يف                     
 ، فإنه يصعب تبنيه بالنـسبة       5 . 4 . 3اللغات األوروبية ويف بعض أمناط اجلمل العربية من مثيالت ،           

  : نه ال خيص دائما املخرب عنه ، كما يف ألمناط أخرى من اجلمل العربية ، أل

   نام الصيب ، -11

   دخل املسجد الرجل ، -12

   اقتلعت الرياح األشجار-13

ففي األوىل والثانية جاء املخرب عنه يف النهاية واخلرب يف البداية ، بينما يف الثالثة ورد املخرب عنـه                      
صلت مؤلفاته عن بعضها البعض باملركب      مقحما داخل اخلرب الذي هو يف صورة مركب فعلي متقطع ف          

  : وميكن توضيح ذلك كما يلي . االمسي املخرب عنه 

   الصيب        نام     -

  )خمرب عنه(    )خرب(  
   الرجل     دخل املسجد    -

  )خمرب عنه (    )خرب    (   
  )خرب (        

  األشجار  الرياح   اقتلعت    -

  )خمرب عنه     (    

  

  

  : م املركب االمسي وهو منصوب ، كما يف من جهة أخرى ، قد يتقد   

   املسجد زار الوزير اليوم ، -14
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،  R.BLACHERE"(إبـراز املفعـول بـه   "فيؤخذ على انه مفعول به ، وقد قدم لغرض أسلويب هو 
، أو االهتمام به ولفت االنتباه إليه أو بإختصار التركيز عليه، ومن مث ال يكـون                 )394. ، ص 1975

وبتعبري آخر ، إن املركب االمسـي       . خرب عنه ال يكون يف نظر النحاة إال فاعال أو مبتدأ            خمربا عنه ألن امل   
مركـز االهتمـام يف   " ، أي) focus(، هو عندهم جمرد بؤرة 14يف )املسجد(املنصوب املتقدم، مثل 

 ينظر . 69 ، ص2002الشريف ميهويب، " (إلضهاره وإعالم املخاطب مبدى أمهيته" وقد قدم   " اجلملة  
فاملركب االمسي املتقدم ينتمي يف رأيهم إىل املركـب          ). 215. ، ص  J.DUBOIS   ، 1973كذلك  

  .  نفس البنية اليت للجملة 14الفعلي ، وبذلك يكون للجملة 

  . زار الوزير اجلامعة اليوم -15

مث وهذا غري دقيق ، يف اعتقادنا ، ومن مث يصعب قبوله ، ألن املركب االمسي املنصوب قد قـدم ومـن                      
قدف خارج اجلميلة وأصبح أجنبيا عنها ؛ هذا باإلضافة إىل وجود توقف تنغيمي بينه وبني اجلميلة الـيت       

كل هذا جيعل من املركب االمسي املنصوب املتقدم خمربا عنه ، على املستوى اإلخباري اإلبالغي ،                . تليه  
بريو القائـل بـأن     .أي ج هذا ما يدحض ر   . أي على مستوى اخلطاب ، وتكون اجلميلة إذ ذاك خربه           

 ،  J.PERROT   ، 1978" (خرب مفخم وليس خمربا عنـه     "املؤلف املتقدم يف هذا النوع من اجلمل هو         
   ). 95.ص 

خنلص إىل أن املعيار الذي نراه مقبوال ، شامال يف كل األحوال ، هو وجود املؤلف املخرب عنـه                      
، سواء كانت مجلـة او      )ج(ء أكرب، هو بناء الـ      خارج اجلميلة اليت ترافقه وينضم إليها ليشكل معها بنا        

  . وهذا ال مينعنا من االستعانة باملعايري األخرى ، يف بعض احلاالت اخلاصة ، لتقوية التحليل . مجيلة 

كالمنا هذا ال ينطبق على املركب االمسي املتقدم فقط وغنما على مؤلف وجد خارج اجلميلة وانـضم                 
  : إليها مشكال معها ج ، كما يف 

  

   الكتاب قرأته ،– 16

   القمر أبصرته ،-17

   مسرعا خارج املدير ،-18
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   اآلن حان موعد الصالة ،-19

   أمس نزل املطر ،-20

  . يف الغرفة نام الولد -21

  

نشري هنا إىل وجود بعض الصيغ التركيبية اليت تساعدنا على متييز املخرب عنه عن خربة ، وهي اليت         
 auxiliaires de l’énoncé" (املساعدات امللفوظية " أو "  امللفوظ مساعدات"بريو .يسميها ج

  : ، ونقدم بعضا منها مسطرا يف امللفوظات التالية )J.PERROT ، 1975 ، 447 – 453ينظر ) ( 

   احلارس هو زهري -22

   خلقنا الذي اهللا -23

   زارنا أمس هو الذيزيد -24

   مر بالسيارة الذي إنه أبوك -25

  أطعهما فـوالدان  أما ال-26

  :  مثال الشكل 25وهذه املساعدات قد تتنوع فتبدل شكلها فتأخذ اجلملة 
  .  مرا بالسيارة اللذان أبواك إما -27

  

وباإلضافة إىل أن هذه الصيغ تشري إىل املخرب عنه ، فهي حقيقة احلال تقوي اإلخبار وتزيده شدة                    
 من املساعدات امللفوظية حيث يكون اإلخبار ضعيفا ، كما          على ما يكون عليه يف اجلمل املوافقه اخلالية       

  : يف 

   زهري احلارس -28

   اهللا خلقنا -29
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   زيد زارنا أمس -30

   أبوك مر بالسيارة -31

   الوالدان أطعهما -32

 إال انه قد يأيت     22وما ميكن مالحظته هو أن املساعد جاء يف صورة ضمري شخصي مفصول يف                 
  : ، كما يف يف صورة ضمري إشاري 

  ). ، قراءة حفص 26 / 7القرآن ، . ( لباس التقوى ذلك خري -33

  .فهو يف كال احلالتني يعود على املركب االمسي املتقدم فيحمل حمتواه الداليل

  

  

  : وهناك الصيغة القرآنية االستفهامية املعروفة حيث يؤكد على املخرب عنه باالستفهام 

  …أدراك ما القارعة ؟ يوم يكون الناس كالفراش املبثوث القارعة ، مالقارعة ؟ وما  -34

 5 – 1 / 101القرآن ،   (                     
(  

من جهة أخرى ، وباعتبار التوسع اإلخباري يف اخلطاب ، ميكن أن منيز بني نوعني مـن اإلخبـارات ،               
ـ                 ضهما إخبار سكوين وإخبار حركي أو متجدد؛ ففي األول يقتصر على خمرب عنه وخرب ينضمان إىل بع

  . البعض مشكلني اجلملة ، أي الرسالة 

تترابط ببعضها البعض حبيـث     ) خمرب عنه + خرب  (أما يف اإلخبار الثاين ، فإن امللفوظ يتألف من اخبارات           
يكون املتقدم نقطة إنطالق للموايل ، أي يكون األول منطلقا للثاين والثاين منطلقا للثالث ، وهكذا مـع               

  . تجدد واحلركية االشتقاقية يف اإلخبار الباقي ، فيحدث نوع من ال

واخلالصة هي أن اجلملة وحدة تركيبية وخطابية ، يف آن واحد ،  هلا بنيتان متباينتان متداخلتان                    
  . ولكن غري متطابقتني متثل أوالمها امللفوظ ومتثل ثانيهما الرسالة ، واستيعاما معا يعطي معىن للجملة 
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  هوامش
اعلم أن املبتدأ واخلرب مجلة مفيدة ، حتصل الفائـدة مبجموعهمـا            :  هذا الصدد     يقول ابن يعيش يف    -1

    .1/94،فاملبتدأ معتمد الفائدة واخلرب حمل الفائدة،

وتسري مـن نقطـة  إىل    ] un sens  complet[ اجلملة جمموعة من الكلمات هلا معىن تام "-2
  " أخرى

 )EGRAMMONT32.  ، ص . (   

ن يكون املسند إليه يف عالقة استلزام تبادل حبيث يقتضي كل منهما اآلخـر ،                من شروط اإلسناد أ    -3
أي أن وجود كل منهما ضروري لوجود اآلخر، وبذلك يؤدي غياب أحدمها إىل غياب اآلخر ومـن مث          

ال يستغين احدمها على اآلخر     هذا باب املسند واملسند إليه، ومها ما        : "يقول سيبويه مثال    . زوال اإلسناد   
   ) .1985 / 1984 ـ 1 ، 6. ، صA.ROMAN ، 1985ينظر كذلك  . 1/23سيبويه ".(

ومبا .  اجلميلة هي مؤلف من مؤلفات اجلملة له بنية اجلملة ومن مث ميكن له أن يشكل مبفرده ملفوظا                -4
اهما البنيوي ومن مث انتماءمها إىل      أن للجملة واجلميلة بنية واحدة رمزنا هلما بنفس الرمز هو ج يبني تش            

  ).2002عبد احلميد دباش،) " (مجع ج(قسم واحد هو قسم اجليمات 

 عنـصرا مقـذوفا والعمليـة قـذفا         5 و   4تينيري العنصر املتقدم يف اجلمل من مثـيالت         . يعترب ل  -5
)Projection ) ( ــر ــسميه ج)176–172.،صL.Tesniere ،1966ينظ ــريو .، وي ب
)éjection  ( ، مميزا بني القذف التقدمي)Projection  (    ،إذا كان املركب االمسـي متقـدما ،

بريو، يكون ممـثال داخـل   .املؤلف املقذوف ، يوضح ج. "والقذف التأخري ، إذا تأخر املركب االمسي      
 ،  J.PERROT   ، 1978."( وال يكون له أيـة وظيفـة تركيبيـة           <…>عائد  ]ضمري[امللفوظ بـ   

   ) . 95.ص

، املؤلف  )مجلة أو مجيلة  (ملتطرف الوظيفة التركيبية اليت يشغلها أحد املؤلفني املباشرين لـ ج            نعين با  -6
  . املباشر الثاين هلذه الـ ج هو ج أخرى 

 وما بعدها ، عبد احلميـد  138 ، ص A.DEBBACHE  ، 1992 يف هذا املوضوع ينظر مثال -7
  .  وما بعدها 10، ، صb2002.  ص A. DEBBACHE  ، a 2002 ص، 19993دباش، 
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  . )  ، ص O.DUCROS ، 1972( يف هذا املوضوع ينظر كذلك -8

  

  املراجع 

  العربية 
 ، كتاب احلدود ، حتقيق أملية مارية جواشون ، منشورات املعهـد الفرنـسي               1963 إبن سينا ،     -1

  . لآلثار الشرقية، القاهرة ، مصر 

تعملة يف املنطق ، حتقيق حمـسن مهـدي ، دار            ، كتاب األلفاظ املس    1928،  )أبو نصر   ( الفارايب   -2
  . املشرق، بريوت ن لبنان 

  .ت، عامل الكتب ، بريوت ، لبنان .د.  ابن يعيش ، شرح املفصل -3

، املسند إليه واملسند يف العربية ، رأي يف املصطلح ، جملة العلـوم االجتماعيـة                )الشريف  ( ميهويب   -4
  . ة ، اجلزائر ، باتن7واإلنسانية، جامعة باتنة ، عدد

ـ      1993،  )عبد احلميد ( دباش   -5 ، باتنة ، اجلزائر    1عدد" جملة املعارف " ، املسند التراكييب يف العربية ب
.  

 ، بنية اجلملة والترمجة من خالل القرآن الكرمي ، امللتقى الثاين حـول              2002) عبد احلميد ( دباش   -6
  .   ، وهران ، اجلزائر  ، جامعة السانية2002 أبريل 7،8استراتيجية الترمجة ، 

هـ ، الكتاب ، حتقيـق عبـد        1983/  هـ   1403،  ) أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب      (سيبويه  -7
  .  ، بريوت ، لبنان3السالم حممد هارون، عامل الكتب ، ط

  : األجنبية 
Doctorat de , la fonction de sujet,1985)SLIMANE( AMRANI -1

3°cycle,Université de Provence, Aix –en-Provence , Paris, France.  
la logique ou l’art , 1970,)Pierre (et NICOLE ) Antoine ( ARNAULD-2

de penser, Edition Flammarion,Paris, France.  
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Problème de linguistique  générale , 1966, ) Emile(  BENVENISTE -3
1, Gallimard, Paris, France .   

, 1975, )M(DEMOMBYNES -et GAUDEROY) Régis(BLACHERE -4
Grammaire de l’arabe classique, Edition Maisonneuve et Larose, 

Paris, France .  

les forme du prédicat en arabe et la , 1970, )David ( COHEN -5
théorie de la chez les anciens  grammairiens arabe, in «Mélanges 
M.COHEN » , édité par D.COHEN, Editions Mouton, The Hague, 

Paris , France .  

le prédicat syntaxique en , 1992,)Abdelhamid (DEBBACHE -6
arabe, thèse de doctorat, université de Provencen Aix –en- 

Provence , France . 

ique en le prédicat syntax, 1998,)Abdelhamid ( DEBBACHE -7
arabe, in «Revue des sciences Sociales et  humaines » N°1,Centre 

Université de Ouargla , Ouargla , Algérie .   
Les constituants immédiats , b2002 ,)Abdelhamid ( DEBBACHE -8

de phrase, in"جامعة ورقلة ، ورقلة ، اجلزائر1جملة اآلداب واللغات عدد" األثر ،    

, )Christiane (MARCELLESI , ) Mathé (JIACOMO ) Jean( DUBOIS -9
MARCELLESI(Jean – Baptiste ) MEVEL ( Jean-Pierre ), 1973, 

Dictionnaire de Linguistique, Librairie Larousse, Paris, France .    
Dictionnaire 1972 , )Tzvetan(et TODOROV) Oswald(DUCROS -10

encyclopédique des sciences du langage, Edition du seuil, Paris, 
France .   

Formes et , Linguistique arabe1982 ,)abdelkader ( FASSI FEHRI -11
interprétation, publication de la faculté des lettre et science 

humaines, Rabat, Maroc .    
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 Grammaire Française ,1956, HAMON.et A) E(GRAMMONT -12
classique, Hachette, Paris, France .  

, éditions Fayard, L’homme de parole1985 , )Claude (HAGEGE -13
Paris , France .  

lexique de la terminologie , 1971, )Jules(MAROUZEAU -14
Linguistique, 3°édition, Paul GEUTNER, paris , France .    

deux :  thématisation et faculisation, 2000,)Jean(ETERS  PE-15
principes distincts et complémentaire de construction du sens in 
«La thématisation  dans la lange », Actes du colloque de Caen,9-
11 Octobre 1997,Textes réunis par C.GUINIER, Edition P.LANG,2° 

éd Bern, Suisse .  

, intonation, Fonctions syntaxiques, 1978,)Jean(PERROT-16
information, in «Bulletin de la Société de linguistique de paris 

»,75/1, Librairie Klinksieck. Paris, France .   
, Cours de linguistique arabe ,1985/1984, )André(ROMAN -17

Université de Provence, Aix –en-Provence , France .   
sur la constitution de la phrase arabe , 1985, )André( ROMAN -18

in « Cercle Linguistique  d’Aix-en-Provence», Travaux3 (Les 
relations syntaxiques),Publications de l’université de Provence, 

Aix –en-Provence, France .   
, L’intonation et la troisième articulation, 1977, )Mario ( OSSI R-19

in « Bulletin de la Société de linguistique  de Paris », 72/1, 
Librairie Klinksieck, Paris, France .  

Thématisation et , Topicalisation, )Catherine( CHEIHK -TAINE-20
anaphore en arabe , in « La thématisation dans la langue », Actes 
du colloque de Caen, 9-11 Octobre 1997, Textes réunis par 

C.GUINIER,Edition P.LANG,2°éd . Bern, Suisse.  
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, Elément de syntaxe structurale, 1996,)Lucien(TESNIERE -21
Librairie Klincksieck, Paris, France .  

Le prédicat comme fonction , 1985, )hristianC(TOURATIER -22
syntaxique , in « cercle Linguistique d’Aix –en-Provence », 

Université de Provence, Aix-en-Provence , Paris, France .   
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