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البييت الىحىيت العامت للجملت العربيت في الىحى الىظيفي
الدكتىر :هجيب بً عياش
جامعت عبد الرحمان ميرة بجاًت – الجزائر -

امللخص:
َّ
َّ
الِسبُت؛ ئذ طىداوٌ حظلُى اللىء
الىدىٍت الِامت للجملت
ًدىاوٌ هرا اإلالاٌ مىكىَ البيُت
الخِسف ُلى ّ
َّ
َّ
ّ
ّ
الِسبُت ،ئكافت ئلى
ألاطاطُت للجملت
البيُت
الخوسق ئلى
ُلى هرا اإلاىكىَ مً خالٌ
زم كمىا بِسق مىحص ّ
َّ
الخدخُتَّ ،
ألاطاطُت للجملت ،وئذا واهذ هره
ََّّ
إلايىهاث البيُت
الحدًث ًُ بيُتها
ّ
ً
َّ
ً
ُىـسا بازشا فُه ًيبغي دزاطتها والاهخمام بها ،لهرا طىداوٌ مً
اللظاوي وججِله
البيُت حٔني الدزض ِ
ّ
حؼيل الجملت ّ
خالٌ هرا البدث مِسفت َّ
وميىهاتها.
هُفُت
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الِسبُتَّ .
الخدخُت ،اللٔت ،اللظاهُاث،
املفتاحيت :البيُت ،الىدى ،الجملت ،الىًُفي،
الكلماث
Abstract:
This article deals with the general grammatical structure of the Arabic sentence. We will try
to shed light on this subject by addressing the basic structure of the Arabic sentence, in
addition to talking about the infrastructure. The linguistic lesson and make it a prominent
element which should be studied and need importance to this , we will try to know how to
form the sentence and here components.

ّ
مقدمت:
ّ
حِد الجملت مدىز اهخمام هثير مً الباخثين في مخخلف الخخــاث ئذ أنها حظاُدهم ُلى فهم
مِاهيها وولماتها في خالت جسهُبها ،وتهخم بدزاطت الخٔيراث التي جلحم آخسها باخخالف الِىامل التي جدخل
ُليهاَّ .
ّ
ُّ
هامت في ّ
اللٔىي الِسبي اللدًم والحدًثَّ ،
وجدخل الجملت الِسبُت مياهت ّ
ألنها أطاض اللٔت
الدزض
ّ
ألاطاطُت التي بها ٌظخلُم الىالم ،وكد ّ
َّ
َّ
جوىزث دزاطت الجملت بفلل
الِسبُت ومدىزها ،وهي اللبىت
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ّ
ّ
الل َّ
َّ
لظاهُت حدًدة مما طاهم في الىؼف ًُ
ٔىٍت وًهىز هٌسٍاث
وجوىز الِلىم
التراهم اإلاِسفي
َّ
وألاهمُتَّ .
الِالكاث بين أحصاء الجملت مً خُث الىىَ
 - 1بييت الجملت العربيت:
جسجبى الـُآت وألابيُت فُما بُنها لخِوي للجملت ػيلها الري ّ
ًميزها ًُ باقي الجمل ،فىُفُت
ِ
حؼيل الجملت هى الري ّ
ًددد بيُتها ،وبالخالي ٌِويها داللت َّ
مُِىت ،وبِبازة أخسي «هسٍلت جسهُب
ِ
الِىاؿس وجسابوها هى الري ٌِوي للجملت بيُتها ،ومً زم مِىاها الخاؾ» ،1وبىاء ُلى ذلً ال ًيىن
ّ
َّ ًّ
حؼيل بىُفُت جخخلف ًُ ألاخسيَّ ،
مما
للجملت الاطمُت والجملت الفِلُت هفع البيُت ،ألن هال منهما ِ
ً
ػىال ً
ًجِل ّ
خاؿا ،بدُث جخخلف هبُِت وخداتهما وجسجِب هره الىخداث وأهىاَ الِالكاث
ليل منهما
ِ
اللائمت بُنها ،فالىخداث جدظلظل أفلُا مِوُت للجملت بيُتها اإلاسهبت ،ئذ ئن الجملت «جخألف مً
ّ
َّ
أفلُا ،وفم جسجِب َّ
خو ًُا ،أو ً
جخددد فُه ول وخدة بما ٌظبلها،
مِين
مجمىَ الىخداث التي جدظلظل ِ
وما ًلحلها ،وهرا ما ًىافم الترجِب الخوي ُىد "لىطُاهخِىُير" ،أي الترجِب الري جيخٌم وفله اليلماث
وًُفُا داخل الجملت وفم ُالكاث مالئمت ّ
ً
جددد
في الظلظلت الىالمُت» ،2هما جسجبى جلً الىخداث
ِ
بيُتها الترهُبُت ،وهره ألاخيرة «جمثل مجمىَ الِالكاث البيُىٍت التي جسجبى وفلها الىخداث ا ِإلاداللت،
لخددًد وًائفها الترهُبُت داخل الجملت» ،3وٍخم جددًد الىًائف التي حؼٔلها الِىاؿس داخل الجملت
مً خالٌ ُالكتي الاهخماء واللم ،ئذ َّئن اهلمام ُىـس ئلى ُىـس آخس لدؼىُل بىاء ما هى الري ّ
ًددد
ِ
َّ
ُىاؿس اإلالفىي ،وهرا ما أهده
َّ
وًُفخه ،فالىًُفت الترهُبُت هي الِالكت التي جسبى ُىـسا ما ببلُت
ً
شخـُا َّأن وًُفت مإلف حِني الِالكت التي جسبى هرا اإلاإلف ببلُت ُىاؿس
"جىزاجيي" بلىله« :أُخبر
َّ
الجملت التي ًيخمي ئليها» ،4وول حُٔير في البيُت اإلاسهبُت ًيىن له جأزير ُلى البيُت الترهُبُت ،فهما بىِخان
َّ
مترابوخان ،وهرا ما أهده ُبد الحمُد دباغ بلىله َّ «:ئن البيُت الترهُبُت جسجبى ،هي ألاخسي ،بالبيُت
َّ
اإلاسهبُت للجملت ،مً خُث َّئن َّ
أي حُٔير للثاهُت ًيىن له جأزير في ألاولى» ،5فالِىـس هفظه كد ًخٔير
ّ
اإلاسهبُت
وكِه الترهُبي بخٔير مىكِه في الجملت ،فِؼٔل وًُفت حدًدة ٓير التي وان ٌؼٔلها في البيُت َّ

الِادًتَّ .
ومً

أهم

ألاُماٌ

التي

اهخمذ

ببيُت

الجملت

وباإلطلاهاث

الىًُفُت

( ،)fonctionnelleprojectionsهي ألاُماٌ الخىلُدًت ،والتي جىف ُلى أن بيُت الجملت جىلظم ئلى
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كظمين ،كظم حظلى فُه اإلالىالث الجىهسٍت التي ًـولح ُليها هرلً باإلالىالث اإلاعجمُت ،وكظم
حظلى فُه اإلالىالث الىًُفُت واإلاثاٌ آلاحي ًبين ذلً:
َّ
أ ـ ئطلان معجمي.

َّ ...

ب ـ ئطلان وًُفي.

َّ

وٍمىً الخمثُل لإلطلاهين واآلحي:

َّ م و ي

(وي=ملىلت وًُفت ،وض= ملىلت معجمُت).

َّ َّ
و ي َّ

و ض َّ

ً
جىطُِا إلطلان اإلاسهب الفِلي ،ومنها ما لِع هرلً ،مثل
وكمً اإلالىالث الىًُفُت هجد ما هى
ً
الىفي ،في خين َّأن ُحل ألاُماٌ الخىلُدًت جخفم ُلى أن ؤلاطلان الىًُفي ًخلمً ئطلاها للمـدز
وآخس للصمًَّ .6
وٍمىىىا أن ّ
هددد بيُت الجملت الِسبُت ببيُخين؛ هما :البيُت ألاطاطُت للجملت الِسبُت والبيُت
ِ
الخدخُتَّ .
 1  1ـ البييت ألاشاشيت للجملت العربيت:
ّ
ً
ً
اللظاهُىهالخىلُدًىن
ػدًدا بخدلُل الجملت الِسبُت ،ودزاطت مخخلف الِالئم
اهخماما
للد اهخم َّ
ّ
اإلايىن الىًُفي ،هما أن كلاًا الجملت الِسبُت في الىدى
اللائمت بين ميىهاتها ،وهرا ما ٌظعى ئلُه ِ
الِسبي وزدث مىشُت بين أبىاب مخِددة مثل :باب الفِل وباب الفاُل وباب الابخداء وباب الاػخٔاٌ
الخىلُدًت لبيُاث الجملت الِسبُت «جم
وباب الخلدًم والخأخير وٓيرها مً ألابىاب ،لىً جىاوٌ الىخابت َّ
بؼيل بىائي ًسبى بين الخـائف اإلالىلُت والخىشَُِت للباب اإلادزوض وألابىاب ألاخسي التي جإلف مِه
7
ّ
ًلسون بلسوزة جألُف ما ال نهاًت مً الجمل،
البيُت الِامت للجملت الِسبُت»  .وىن أن الخىلُدًين ِ
ودزاطت ميىهاتها الداخلُت والخازحُت للىؼف ًُ الِالكاث اللائمت فُما بُنهاَّ .
جىلظم الجملت الِسبُت ُلى خد كىٌ الخىلُدًين ئلى مجمىُخينَّ :8
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ـ مجمىُت جسي أن البيُت ألاطاطُت للجملت الِسبُت هي مً همى( :فِل  +فاُل  +مفِىٌ) ،ومً هإالء
"الفاس ي الفهسي" و"خلُل ُماًسٍت" و"ُلي الخىلي" و"مِؼاٌ شهسٍا" و"ماشن الىُس"َّ .
ـ جسي اإلاجمىُت الثاهُت أن البيُت ألاطاض للجملت الِسبُت هي مً همى( :فاُل  +فِل  +مفِىٌ) ،وهى
ما هجده ُىد "داود ُبده" و"السػُد أبى بىس" و"خلمي خلُل" ،والاخخالف اإلاىحىد بُنهما ًىمً في
هبُِت ميىهاث هره البيُت ألاطاض وهُفُت الخمثُل لهاَّ .
في خين ًلىٌ الفاس ي الفهسي« :اُخبرهسٍىبرن ( )J · Grrenbergأن السجبت في الاهجليزًت هي (فاُل،
فِل ،مفِىٌ) ،واُخبر حؼىمظيي أن هرا أؿل السجبت في الاهجليزًت بالفِل ،ئال َّأن ( )Mecawleyاكترح
أن جيىن السجبت ألاؿلُت لإلهجليزًت هي( :فِل ،فاُل ،مفِىٌ)َّ .
وكد اُخبر هسٍىبرن أن الِسبُت مً همى (فِل ،فاُل ،مفِىٌ) ،ئال َّأن حؼىمظيي ًياد ًىىس
وحىد لٔاث مً هرا الىمى ،وهىان مً ٌِخلد أن هره السجبت وطُوت ًمىً اػخلاكها مً زجبت ُمُلت
مً همى فاُل فِل مفِى ٌَّ»َّ .9
ً
اهوالكا مً هىا ًإهد "الفهسي" الاخخالف اإلاىحىد بين ؤلاهجليزًت والِسبُت خىٌ السجبت وطلمُتهاَّ .
أما أؿل السجبت في الِسبُت ُىد الفهسي جيىن مً (فِل فاُل (مف 1مف ))2وهره السجبت جسد في
الجمل آلاجُتَّ :
ـ حاء زحلَّ .
ـ أول ُمسو جفاختَّ .
ً
ـ أُوى ش ٍُد ً
ُمسا هدًتَّ .
ً
ً
مخِدًا ،خُث ًخىطى الفاُل بين الفِل
فهره السجبت «جىحد في الحمل التي جخلمً فِال
ُ ّ
شخف وحىد زجبت مً الىمى اإلاروىز ،ئذ لى وان ألامس ًخِلم فلى
واإلافِىٌ ،وهرا مً اإلاإػساث التي ح ِ
ً
بجمل جدىي فِال الش ًما ألمىً افتراق هىَ مً كلب الفاُل ،أو هلله مً مىكّ كبل الفِل ئلى مىكّ
بِد الفِل»َّ .11
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َّ
ًخىازد فيها
وفي مىكّ آخس أػاز الفهسي ئلى هلوت جخِلم بِدم ئميان اللبع في الجمل التي َّ
الفاُل واإلافِىٌ بدون ئُساب بازش وهى مً اإلاإػساث ُلى الىموُت؛ مثلَّ :
ـ كسب ُِس ى مىس ىَّ .
ـ كسب مىس ى ُِس ىَّ .
الص يء اإلاالخٍ هىا هى أن (ُِس ى) فاُل في الجملت ألاولى ،و(مىس ى) فاُل في الجملت الثاهُت
و(ُِس ى) مفِىٌ ،مّ أن ألامس بخالف ذلً في هره الجملتَّ :
ـ كسب ُِس ى شٍدَّ .
(الظبب في هره الجملت ٌِىد ئلى بسوش ؤلاُساب)َّ .
ومما ًىحى بـدق هره الىموُت ُلى الِسبُت بِم اللُىد ُلى ؤلاكماز ،فالىداة ًرهسون أن
ََ
ً
ً
ّ
مفظس اللمير ًجب أن ًخلدمه ئما لفٌا ،أو زجبت ،فمما ًخلدمه لفٌا؛ مثللىله حِالىَ ":و ِإ ِذ ْابتل ٰى
ِ
َ
يم َرُّب ُه ب َكل َماث َفأ َج َّم ُه ًَّ ۖ َق َ ّ َ
إ ْب َراه َ
ال َومً ُذ ّرَّيتي ۖ َق َ
اع ُل َك ِل َّلىاس إ َم ًاما ۖ َق َ
ال ََل ًَ َى ُ
ال َع ْه ِدي
ِ ِ ٍ
ال ِإ ِوي ج ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّ َ
املين" .البلسةَّ .124 :
الظ ِ ِ
ً
ومما ًخلدمه ُز َجب َّت الجملت آلاجُتَّ :
 دخل مىخبه شٍدَّ .
ًجص هلىلىاَّ :
فان جأخس ًُ اللمير في السجبت واللفٍ لم َّ
 ابخلى زُّبه ئبساهُمَّ .
جىؿل الفهسي ئلى َّأهه «ئذا َّ
َّ
صح كُد الىداة ُلى ؤلاكماز ،وحب أن جيىن السجبت ألاؿلُت هما
ذهسث»َّ .11
أما أهم اإلاإػساث التي جدٌ ُلى أن الجملت الِسبُت ًخـدزها الفِل في أؿل السجبت ًاهسة
ً
الخوابم بين الفِل والفاُل ،فالفِل ًوابم الفاُل ً
وُددا ئذا جلدم الفاُل ُلُه ،أما ئذا لم
حيظا
ًخلدم فال ًوابله في الِدد؛ مثلَّ :
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 حاء ألاوالدَّ .
 ألاوالد حاؤواَّ .
ئن مثل هره اإلاِ وُاث ًمىً أن حظهم في بىاء الحجت ُلى أن الِسبُت مً همى فِل /فاُل/
مفِىٌَّ .
هما َّ
هىُا آخس ًخمثل في زبى السجبت في الجملت بالسجبت في اإلاسهباث ألاخسي ،واإلاسهباث
حسب ًَّ
الاطمُت والحسفُت والىؿفُت...الخ ،وهرا الىىَ مً الاطخدالٌ ؿاز ً
ممىىا بِد اكتراح حؼىمظيي هٌسٍت
حدًدة لللىاُد اإلاسهبت ،وبِد أُماٌ "دحاهىدوف" في ئهاز هٌسٍت (ض) ،وهره الىٌسٍت أطاطها أن
(حل اإلاسهباث لها بنى داخلُت مدؼابهت ميىهت مً زأض وفلالث ،ومخــاث ،وهرا الؼيل ًبين
ذلًَّ :
ض َ َّ َّ
ضَ1-

مخـف
...

فللت َّ
َّ ...

...
ض

َّ

أطا في ؿدز اإلاسهب الاطمي ،والحسف ز ً
والِسبُت ًسد فيها الاطم ز ً
أطا في ؿدز اإلاسهب الحسفي،
والـفت ز ً
أطا في ؿدز اإلاسهب الىؿفي...الخ ،وهرا ما جىؿل ئلُه الفهسيَّ .
ً
في خين كدم افتر ً
حدًدا بؼأن السجبت ألاطاض مفاده َّأن للٔت الِسبُت زجبخين :فِل وفاُل
اكا
ً
ومفِىٌ ،وفاُل وفِل ومفِىٌ؛ ًلىٌ« :ئن الخُٔير مً فِل وفاُل ئلى فاُل وفِل ًيىن
ممىىا
ً
طابلا ـ مً حهت ئكافت ئلى هٌسٍت
بىاطوت حُٔير في الِالئم التي جدددها هٌسٍت (ض) ـ هما كلىا
اإلاىكىُاث ومىاكِها ،وال جلِب هٌسٍت الخوابم دو ًزا في هرا الخُٔير ،فمً حهت هٌسٍت (ض) كد ًيىن
مىكّ اإلاىكىَ هى مىكّ الفاُل ألن وليهما مخــان للخوابم ،ئال أن مىكّ اإلاىكّ هى مىكّ ٓير
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مىكىَ ومىكّ الفاُل هى مىكّ اإلاىكىَ (َّ )...أما الِسبُت فهي مخخلفت في جوىزها َّ
ألنها ًمىً أن حِخبر
فاُل وفِل ئكافت ئلى وىنها فِل وفاُل»َّ .12
ً
ئذا الِالئم هي التي جددد هرا الخُٔير  فِل وفاُل ئلى فاُل وفِل  ئكافت ئلى اإلاىكىُاث
(الحدود واللىاخم)َّ .
للد اهخمذ الىخابت الخىلُدًت الِسبُت ،بمجمىُت مً الٌىاهس اللٔىٍت ،التي دزطذ ً
كدًما بمِصٌ
ًُ البيُت الِامت للجملتً ،خِلم ألامس باألفِاٌ الىاسخت هأفِاٌ الؼسوَ وأفِاٌ الللىب وأدواث
الفهسي" هرا الـىف مً ألافِاٌ في ئهاز جدلُله لوبُِت الجمل
الاطخفهام والىفي ،وكد دزض "الفاس ي َّ
الحالُت؛ مثل" :حاء شٍد ز ً
ً
مِخبرا «ألافِاٌ الىاكـت وأفِاٌ الللىب وبِم أفِاٌ اإلالازبت والؼسوَ
اهبا"
أفِاٌ مساكبت جخولب بيُاث ذاث هبُِت خاؿت أهلم ُليها الفلالث الحملُت»َّ .13
ً
ئذا ول هره اإلاإػساث جىحي بأن السجبت في الِسبُت هموها :فِل فاُل مفِىٌ ،وأػاز الفهسي في
مىكّ آخس ئلى أن «هره اإلاإػساث ٓير وافُت ،واإلاؼيل الِالم هى أن السجبت ال ٌِني في الىاكّ طىي
وكّ هدى ػامل للٔت ًخماش ى مّ هره السجبت ،هما أن كىابى السجبت جىحد ُلى اإلاظخىٍاث اإلاخخلفت
ُدة ميىهاث جسهُبُت أو داللُت أو ؿىجُت جخفاُل مّ اإلايىن اللاُدي
اإلايىهت للىدى ،فهىان ََّّ
ّ
واإلايىن
اإلايىن الخدىٍلي
( )composant de baseلخـفُت الخٔيراث التي جوسأ ُلى السجبت (مً كمنها َِّّ
ِ
ّ
ّ
ّ
واإلايىن الرزَعيَّ .14»)...
واإلايىن اإلادىزي
واإلايىن الِاملي
ؤلاُسابي
ِ
ِ
ِ
أما زجبت اإلايىهاث في الىدى الىًُفي فُإهد"اإلاخىول" أن البدث الري َّ
كدمه "هسٍىبرن"(،)1963
دزج الباخثىن ُلى جـيُفها بالىٌس ئلى جسجِب اإلايىهاث وكظمىها ئلى طختَّ :
 1ـ لٔاث :فِل ـ فاُل ـ مفِىٌَّ .
 2ـ لٔاث:فاُل ـ فِل ـ مفِىٌَّ .
 3ـ لٔاث :فِل ـ مفِىٌ ـ فاُلَّ .
 4ـ لٔاث:مفِىلـ فِل ـ فاُلَّ .
 5ـ لٔاث :مفِىٌ ـ فاُل ـ فِلَّ .
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 6ـ لٔاث :فاُل ـ مفِىٌ ـ فِلَّ .
َُ
البيُالسجبُت الظذ في اللٔت الِسبُتَّ .
هره هي
أما الباخث (لي وزمبظىن ً )1976سي أن اللٔت الوبُُِت فـُلخان أطاطِخانَّ :
ـلٔاث ٌظىد فيها الفاُل (َّ .)subject dominant langage
ـلٔاث ٌظىد فيها اإلابخدأ (َّ .)topic dominant langage
ُلى أطاض أن اإلابخدأ هىا هى مبخدأ خلُلي« ،جىدزج في الفـُلت ألاولى الِسبُت واللٔخان
ؤلاهجليزًت والفسوظُت وجيخمي ئلى الفـُلت الثاهُت لٔاث واللٔت الـِىُت خُث ًسد فيها "املبتدأ" ٓير
ممثل له بلمير داخل الجملت» 15مثلَّ :
َّ - Nei – xieshùmu¸shùshéndà.
ـ هبيرة الجروَ

ألاشجاز ـ هرهَّ .

ـ هره ألاشجاز الجروَ هبيرةَّ .
ـ هره ألاشجاز حروُها هبيرةَّ .
اإلاالخٍ هىا هى َّأن اإلاُِاز اإلاِخمد في الخىمُى هى مُِاز الىًائف الترهُبُت ،في خين َّأن ما ًددد
جسجِب اإلايىهاث هى الىًائف الداللُت (مىفر ،مخلبل ،مظخلبل ،أداة ،شمان ،ميان ،مخمىكّ ،خائل،
خدر) والىًائف الخىحيهُت والىًائف الخداولُت (مدىز ،بإزة) ،خُث جخفاُل هره الىًائف فُما بُنها
ّ
لخددد زجبت اإلايىهاث.
ِ
ّ
َّ
هيَّ :16
الخداولُت جخمثل في أمىز أزبِت َّّ
مً خالٌ هرا جىؿل اإلاخىول ئلى َّأن ٓلبت الىًائف
ََّّ 1ال ًمىً اللىٌ ًُ البىِخين مفِىٌ َّفِل َّفاُل ومفِىٌ  َّمفِىٌ َّفاُل ئنهما زجبان
َّ
ئال ئذا زبذ أن جلدًم اإلافِىٌ أو جىطُوه فيهما لِع ً
هاججا ًُ جبئيرَّ .
كازجان
َّ َّ2ئن جسجِب ّ
اإلايىهاث جسجِبانَّ :
ً
جداولُاَّ .
َّجسجِب "مداًد"
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ً
جداولُاَّ .
َّجسجِب "مىطىم"
ُّ
ًّ
اللٔت ا َّ
جداولُاَّ ،أما الترجِباث
لِسبُتً ،لاٌ َّئن الترجِب فِل َّفاُل َّمفِىٌ جسجِب مداًد
ففي
ألاخسي جسجِباث مىطىمتَّ .
ً
ئهوالكا مً هرا الخمُيز ال ٌظخلم وال ًلىم ئذا هٌس ئلى الخداوٌ ُلى أطاض َّأهه ّ
ًددد حمُّ
مِين ّ
لٔىٍت جوابم ملام جخاهب ّ
السجب ،فيل ُبازة َّ
ّ
ًددد بيُتهاَّ .
ُّ
ُّ
ُّ
اللٔت ؤلاُس َّ
َّ
السجبت َّ
اللٔاث ذاث ُّ
الحسة التي ًفترق َّأن جسجِب
ابُت في
الِسبُت أو
ََّّ 3جىدزج اللٔت
ّ
َّ
الفِلُت ًوابم البيُاث آلاجُتَّ :
ميىهاث الجملت
ِ
أ فِل َّفاُل َّمفِىٌَّ .
()1

ُمس ً
ب َّ َ
ػسب ُ
ػاًاَّ .
أ مفِىٌََّّفِل َّفاُلَّ .

(َّ )2
بَّ ً
ػاًا ػسب ُمسَّ .
أفاُلَّفِل َّمفِىٌَّ .
(َّ )3
ً
ب َّ ُ
ػسبؼاًاَّ .
ُمس
أَّفِل َّمفِىٌ َّفاُلَّ .
(َّ )4
ب َّػسب ً
ػاًاُمسَّ .
أ فاُل َّمفِىٌ َّفِلَّ .
(َّ )5
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ب َُّمس ً
ػاًاػسبَّ .
ّ
ً
ئهوالكا مً هره التراهُب ّ
السجبت فيها ّ
ً
َّ
ًدبين َّأن ّ
الِسبُت مً
جداولُا ،وبالخالي جيىن اللٔت
ملُدة
ُّ
السجبت ّ
ً
اللٔاث ذاث ُّ
جداولُاَّ .
اإلالُدة
ُّ ُّ
َّ
جوىز اللٔاث
الخداولُت (بإزة ،مدىز) جخدلم هرلً أزىاء
ََّّ 4أزبدذ دزاطاث َّأن ٓلبت الىًائف
ّ
ّ
َّ
الِسبُت ذاث ّ
السجبت فِل َّ
جبُتأخسي مثلما هى الحاٌ للٔت
ئذ ّئنها جخدىم في اهخلاٌ لٔت ما مً بيُت ز ََّّ
َّ
الخداولُت
جـدًس الفاُل الحامل للىًُفت
َّ
فاُل َّمفِىٌ ،اهخللذ ئلى فاُل َّفِل َّمفِىٌ هدُجت
اإلادىز؛ هما هى في اإلاثاٌ آلاحيَّ :
أ َّفِل فاُل َّمدىز َّمفِىٌَّ .
ب فاُلَّفِل َّمفِىٌَّ .
ُّ
َّ
َّ
الِسبُت اإلاِاؿسة هاجج ًُ هرا الدظلظلَّ .
ولِل اهخلاٌ الفاُل ئلى ؿدز الجملت في اللٔت
 2  1ـ البييت التحتيت للجملت العربيت:
ُّ
حِد البيُت الخدخُت للجملت في ئهاز هٌسٍت الىدى الىًُفي (هىخفلد  ،1988دًً  1989و1997
ج 1وج )2بيُت مخِددة الوبلاث ،وهره البيُت جخلمً هبلاث أزبّ :خمل مسهصي ( Cadre prédicatif
 )centralوخمل َّ
مىطّ ( )cadre prédicatif étenduوكلُت ( )propositionوئهجاش ( ،17)illocutionوُلى
هرا ألاطاض جأخر البيُت الخدخُت الؼيل آلاحي [ :ئهجاش [ :كلُت [ :خمل َّ
مىطّ [ :خمل مسهصي [ :خمل
هىوي]]]]] َّ
ٌؼيل اللبىت ألاولى في بىاء البيُت الخدخُت الحمل الىىوي ،الري ًخيىن مً اإلادمىٌ (فِل،
ؿفت ،اطمً ،سف) ومىكىُاجه (التي ًخخلف ُددها باخخالف مدالجُتاإلادمىٌ) ،هما هى في الؼيل
آلاحيَّ :
 [( =φض (...)1ضن)] ًمثل(= )φمدمىٌ ،و (ض ،1ضن) = مخٔيراث اإلاىكىُاثَّ .
وٍخم الاهخلاٌ مً هبلت ئلى أخسي باكافت مخـف ( )π( )opérateurأو الخم (أو لىاخم)،
() ،)σ( )Satellite(sفاالهخلاٌ مً الحمل الىىوي ( )cadre prédicatifnucléaireالري ًخيىن مً
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اإلادمىٌ ( )φ( )predicateومىكىُاجه ((( )Argumentsض(...)1ضن))ئلى خمل مسهصي ًخم باكافت
مخـف (ً )1πإػس للظماث الىحهُت ("جام" ٓ" /ير جام") أو لىاخم مدمىلُت (" )1σواإلاظخفُد"
و"ألاداة" و "اإلاـدز" و"الهدف"َّ .
وٍىطّ الحمل اإلاسهصي (و ي) باكافت مخـف مً اإلاظخىي الثاوي (ً )2πإػس للظماث الصماهُت
(واإلااض ي والحاكس واإلاظخلبل) ،أولىاخم ( )2σهدفها جددًد ًسوف الىاكِت واللىاخم "شمان" و"ميان"
و"ُلت"  ...وٍخدلم اإلاسوز ئلى هبلت الللُت باكافت مخـف ( )3πأو الخم ( )3σحِبر ًُ الىحه
الللىي ،في خين ًخم بلىْ هبلت ؤلاهجاش (و ي) بآىاء هبلت الللُت (ق ي) بمخـف ئهجاشي ()4π
ً
ًإػس لللىة ؤلاهجاشٍت التي جخِلم بالفِل اللٔىي أوالخم ئهجاشي ( )4σوالِبازة الٌسفُت "بـساخت" مثالَّ .
أما أؿىاف البيُت الخدخُت فثالزت؛ هيَّ :18
ـ وخداث معجمُت (مدمىٌ وخدود) ،مخــاث ،وًائف (داللُت ووحهُت وجداولُت)َّ .
جيىًٍ هبلاث ،وحؼيل ول هبلت بيُت ِكىامها زالزت
الهدف مً ئوؼاء هره ألاؿىاف الثالزت هى ِ
ميىهاث أطاطُتَّ :
ـ هىاة َّ
ـ مخـف [ ππهىاة]َّ .ε
ـ الخم َّ ε
وُلى هرا ألاطاضً ،مىً الخمثُل للبيُت الخدخُت للجملت ُلى الؼيل آلاحيَّ :
[ 4πو ي 3π[ :ق ي 2π[ :و ي([ : 1π[ :ض(...)1ضن)] (َّ .])4σ( ])3σ( ])2σ( ])1σ
والجملت آلاجُت ّ
جىضح ذلًَّ :
ِ
ً
"بـساخت ئن ً
خالدا ذهب ئلى مساهؽ البازخت فِال" َّ
هره الجملت جخيىن مً أزبّ هبلاث؛هيَّ :19
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ـ خمل مسهصي هىاجه اإلادمىٌ الفِل "ذهب" ومىكىُه "خالد" الحامل للىًُفت الداللُت "اإلاىفر"
ً
والىًُفت الترهُبُت "الفاُل" والىًُفت الخداولُت "اإلادىز" (باُخبازه مدى الحدًث في الجملت) ،ملافا
ئلى هره الىىاة اإلاخـف الجهي "جام" والالخم الهدف "مساهؽ"َّ .
ّ
ـ خمل َّ
واإلاخــاهالـُغي (ؤلازباث) والصمني (اإلااض ي اإلاولم)
مىطّ كىامه الحمل اإلاسهصي هيل
ِ
والالخم الصمني "البازخت" الحامل للىًُفت الداللُت "الصمان" والىًُفت الخداولُت "بإزة حدًدة"َّ .
ً
ً
ـ كلُت هىاتها الحمل اإلاىطّ باُخبازه هال ملافا ئلُه اإلاخـف الللىي "مإهد" مً حهت والالخم
ً
"فِال" اللران ّ
ً
ً
ومعجمُا) ًُ مىكف اإلاخيلم مً فدىي
الللىي
(ؿسفُا
ٌِبران بوسٍلخين مخخلفخين
ِ
الللُتَّ .
ً
ً
وأخيرا هبلت ئهجاشٍت هىاتها الللُت ملافا ئليها اإلاخـف ؤلاهجاشي ؤلاخباز (ُلى أطاض أن الجملت
ـ
ً
ملامُا أي كىة ئهجاشٍت أخسي) ،والالخم ؤلاهجاشي"بـساخت"َّ .
الظابلت ال حظخلصم
للد دزج اإلاخىول ُلى الخمُيز في ئهاز البيُت الخدخُت للجملت بين مظخىٍينَّ :20
 1ـ اإلاظخىي الخمثُليَّ .
 2ـ اإلاظخىي الِالقيَّ .
جخىشَ هبلاث البيُت الخدخُت ألازبّ ً
جبِا لهرًً اإلاظخىٍين ،فاإلاظخىي الخمثُلي ًخم فُه وؿف
الىكائّ واإلاىفر واإلاخلبل ...وهره الىكائّ ال جدُل ُلى الىكائّ (الِالم
الىكائّ والرواث اإلاؼازهت في هره َّ
الخازجي) بل حِوي "جمثُالث ذهىُت" له باُخبازه ًخخر همسحّ له "الىمىذج الرهني" (داًيىهُىدؽ
 ،1983دًً  ،)1997الري ٌظهم في بىائه ول اإلاخاهبينَّ .
وٍلم اإلاظخىي الخمثُلي الحمل اإلاسهصي والحمل اإلاىطّ ،وٍخىفل اإلاظخىي الِالقي بالِالكت
اللائمت بين اإلاخيلم واإلاخاهب مً حهت ،وبين اإلاخيلم وملمىن خوابه مً حهت زاهُت ،وٍخِلم هران
اللسبان مً الِالكاث "باللىة ؤلاهجاشٍت" للِبازة و"بىحهها"َّ .
خاجمت:وبِد هره ّ
ّ
ّ
ألاطاطُت وبيُتها
الِسبُت في الىدى الىًُفي ،وبُان بيُتها
الدزاطت خىٌ بيُت الجملت
ّ
َّ
َّ
لسجبت وطلمُتها ًخضح لىا َّأن البيُت َّ
أطاطُت
الِسبُت جلىم ُلى بيُت
الِامت للجملت
الخدخُت ،وُسكىا ل َّّ
هي :اإلاظىد واإلاظىد ئلُه وُالكت ؤلاطىاد التي جسبى بيُتهاَّ .
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