
  

  

  

  
  الجــزائر –المركز الجامعي لتامنغست تصدر عن  ؛ دورية نصف سنوية محّكمةآفاق علميةمجلة 

  

 

         2017 أبريل/ عشر الثالثالعدد                               131             لمية         مجلة آفاق ع/ تمنغست. ج.م

  التركيب  وأهميته اللسانية بين القدماء والمحدثين
  

  عبد القادر سّالمي.د/أ
  الجزائر- جامعة تلمسان

  
وقد تناوله قدماء .يعد التركيُب من المستويات األساسية التي يقوم عليها التحليل اللساني الحديث

الّنحو كل من دي سوسير  والّشكالنيين  العرب وبعُض ُمحَدثيهم مفهوماً ومصطلحاً وأنواعاً،ونّص على تَميزه عنِ 
والوظيفيين والتوليديين والّتوزيعيين،مدلّلين قيامه على أصوٍل معيارية وجَب تخطّيها على أهميتها مدلّلين على 

سعى البحث الموالي إلى تتبع معناه واستعماله عند النحاة واللغويين القدامى و يأهميته الّلَسانية وهو ما 
المحدثين،مستفسرة عّما إذا كان المستوى التركيبي هو المستوى النحوي نفسه؟ مدلّلة على مراميه اللسانيين 

  . اللغوية واالصطالحية، وأهميته اللسانية
-الوطيفيون -الشكالنيون -دي سوسير -النحاة العرب -النحو -التركيب :المفتاحية الكلمات

  .التوزيعيون -التوليديون

 
*******  

 

  :نواعه عند العربالتركيب وأ-1
  :تعريف التركيب-أ

فرتّكَب، وترَاكب  وَضَع بعَضُه على بعض: من ركب الشيء تركيباً : الّرتكيُب لغة
والرتكيُب اسم املرّكب يف الشيء كالفص .منه رّكَب الفّص يف اخلامت، والسنان يف القناة

فَ 
ُ
ثـَْوٌب : عُل ُكل يـَُرد إىل فـَُعْيٍل ، تّقوليـُرَّكُب يف كّفة اخلامتِّ ألن املفّعل اسم املرّكب و امل

ُجمَّدٌد وجديٌد، ورجل مْطلٌق وطليٌق، وشيٌء َحَسُن الرتكيب، وتقول يف تركيب الفّص يف 
األصل : واملرّكبُ ) 1 (.رّكْبته فتَـرَّكَب، فهو ُمرَّكٌب وركيبٌ : اخلامت، والنْصُل يف السهم

رَكّ 
ُ
ْنبُت، تقول فالن كرمي امل

َ
والرتكيب مبعىن التأليف   )2(.ِب أي كرمي أصل منبته يف قوِمهِ وامل
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َضمه إىل غريه فصار مبثابة الشيء الواحد يف املنظر، ورَكب  :يقال ركب الشيء. كذلك
 )3(.الَدواء وحنوه ألفه من مواد خمتلفة
من هذا املنطق و . الرتكيب يقرتن بالضم واجلمع على أن وجتمُع التعاريف السابقة

وال تأليف إال بني ما كان  مؤلفا من ال مجع : ذه التعاريف تلتقي يف معىن واحدجند أن ه
هذا ما سيدفعنا إىل تتبع معناه واستعماله عند النحاة واللغويني القدامى و . وحدتني فأكثر

  .واحملدثني من الناحية  االصطالحية
قة أّما من حيث اصطالح،فيدل الرتكيب على اجتماع كلمتني أو أكثر لعال

ولكل منهما معان وحكم أصبح هلما  )4()هـ180ت (معنوية وهو مذهب سيبويه
  ).ـه175ت(وهو مذهب اخلليل )5 (.بالرتكيب حكم جديد

أن تعترب احلروف بأصواا وحركاا وانضمامها حلروف "واألصل يف الرتكيب
 أخرى وانضمام احلروف يف الكلمات، والكلمات يف أنساق تؤدي موقعا من الداللة

وهذا ما حبثه .املعنوية، فيكون إذن نسيجًا من العالقات اليت تقوم بني احلروف والكلمات
  )6(".العرب فيما يسمى باإلسناد

خيتص الرتكيب إذن، بدراسة العالقات داخل نظام اجلملة، وحركة العناصر 
 وانسجامها وتالؤمها يف نطاق تام مفيد، تتآلف فيه املعاين وتتناسق الدالالت لتؤلف

وحدة متكاملة تتحصل ا الفائدة، وهذا ما أمجع عليه النحاة، ومنهم عبد القاهر 
الذي نظر إىل الرتكيب باعتباره نظما، وقصد به اقتفاء آثار املعاين ) هـ471ت ( اجلرجاين

واعَلْم أّنك إذا رجعت : "حيث يقول ،وترتيبها يف النفس وهو عنده نظري التأليف والبناء
، أْن ال نظم يف الَكِلم وال ترتيب حىت يـَُعلق إىل نفسك عِلم َت علًما ال يعرتُضه َشك

هذا ما يؤكد  ويف)7 (".بعُضها ببعض، ويُبىن بعُضها على بعض، وُجتعَل هذه بسبب تلك
  .وعيه أّن الكالم أو اجلملة وحدة متماسكة العناصر، هلا نظامها وعالقاا الداخلية

قول مؤلف من كلمتني أو أكثر لفائدة، سواًء   :وبناًء على ما سبق فالرتكيب
  .اجلمال اإلنساين: العلم نور؛ أو ناقصة، حنو: كانت تامة كقولك
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هو الطريقة اليت من خالهلا تنظم وترتب ):syntax( "علم الرتكيب"على أّن 
ويرجع املصطلح ). وبني اجلمل(الكلمات لتبني العالقات الداللية داخل اجلملة 

)syntax (لكلمة اليونانية إىل ا)Syntaxis ( اليت تعين الرتتيب أو التنظيم
)Arrangement ."()8(  

  :أنواعه -ب
  )9( :يتنوع الرتكيب يف لغة العرب حبسب مكّوناته إىل

مباين :"وهو ما رّكَب من مضاٍف ومضاٍف إليه مثل : الرتكيب اإلضايف  - 
  ".عبُد العزيز"أو " أبُو خالد" أو" املدينة آثارُها
وهو ما ترّكب إّما من مجلة فعلية؛ أي من فعل مع فاعله : الرتكيب اإلسنادي- 

وإّما من مجلة امسية، "ُسر مْن رأى"،و"فـََتَح اهللا"،و"جاَد املوىل:"أو مع نائب فاعله، مثل
، وكّلها أمساء أشخاص "السّيد فاهمٌ " و" اخلُري نَازِلٌ :"مثل )10(أي من مبتدأ مع خربه،

  ).سامرّاء(، فإا اسم مدينة عراقية قدمية تُعرف اآلن بـ)مْن رأى ُسر (معاصرين إالّ 
بأْن اّتصلت ثانيتهما )اختلطتا: أي(املركب من كلمتني، امتزجتا:الرتكيب املزجي- 

بنهاية األوىل حّىت صارتا كالكلمة الواحدة،من جهة أّن اإلعراب أو البناء يكوُن على 
آخُر الكلمة األوىل فقد يكون ساكناً؛وقد يكون أما -يف الرأي األشهر–آِخر الثّانية 

  ".،وبـَْعَلَبكّ "وْرسعيدبُ :"وهذا هو األْكَثر حنو(مَتَحركاً بالفتحة 
زجي الذي ُيستعَمُل غري عَلٍم، وإْن  : الرتكيب العددي - 

َ
وهو من أنواع املركب امل

ينهما حرف ويقصد به كل عددين ب )11(كان يرى آخرون أنه  ليس منه وأنه يغايره ،
،؛فكل منها مبين دائماً "سْبَع عْشرَةَ "، و"مخسَة عشرَ "و"أَحَد عشرَ :"عطف مقّدر، حنو

،ما عدا اثْنْيت عْشرة" و"اثَينْ عَشر: "على فتح اجلزأْين يف حمّل رفعٍ ، أو نصٍب،أو جر" ،
  . فإّما يعربان إعراَب املثىن

  )12(: نوعان  وهو : الرتكيب البياين - 
جد :ما تألف من صفة وموصوف مثل : ب وصفي تركي - 

ُ
  .َجنَح الطّاِلُب امل
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  .حضر الطالب كّلهم: ما تألف من ُمؤَكٍد وُمؤكِده مثل :تركيب توكيدي  - 
  :التركيب غير الصحيح نحوياً -2

بالعديد من اجلمل والعبارات االفرتاضية اليت أتى ا  "كتاب سيبويه"حفل
قواعد النحوية، أو قانون من القوانني اخلاصة برتكيب اجلملة لإلشارة إىل قاعدة من ال

العربية، ومن بني  تلك اجلمل والعبارات ما أصدر عليه سيبويه بعض األحكام، فهي من 
أو غري ذلك من األحكام اليت تدل على " الضعيف"أو " الشاذ" أو" أو القبيح" احملال"

  )13(.عدم جواز التكلم ا أو استعماهلا
  :كيب عند اللسانيين المحدثينالتر -3

تنوعت التعريفات األلسنية ملصطلح الرتكيب غري أا متحورت يف فكرة نظم و 
ويعد دي سوسري صاحب أول حماولة جادة يف هذا اال  . تأليف الكلمات واجلمل

إذ جيب )14(".  تأليف وحدتني أو عدة وحدات متتابعة يف السلسلة الكالمية" فالرتكيب
لرتكيب بني عنصرين لغويني دالني على معىن ويكون هذا الرتكيب وفق أن جيمع ا

  : وهذه العالقات قسمها دي سوسري إىل نوعني. عالقات
 .العالقات االستبدالية - 
 .العالقات الرّكنية - 

. كذلك بالرتكيبية عنده   Paradigmatic وُعرفت العالقات االستبدالية
، وهي مقابل العالقات "اجلدولية"أو " رأسيةال"وترتجم أيضا بالعالقات السياقية أو )15(

بينما عرفت الدراسات .بني عناصر الرتاكيب واجلمل  Linearاألفقية أو اخلطية 
الرتكيبية األمريكية مسارًا خمتلفا عن سابقتها واشتهرت بالدراسات الرتكيبية التوزيعية،من 

اولة تصف البنية الرتكيبية حيث كان هلا منهجها وأسلوا املستقبل، فهذا التحليل أول حم
  )16(. بنيوياً، فهي تفككها إىل وحدات ومؤلفات إما مباشرة أو ائية

  أيام امللوك دوال
 2/امللوك دوال/    /أيام/

 .هو غري قابل للتحليل إىل مؤلف أصغر منه: املؤلف النهائي
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  .وهو قابل للتحليل إىل مؤّلف أصغر منه: املؤلف املباشر
فيزحيون املعىن عن دراسام، إذ يهتمون بالشكل دون غريه أّما الشكالنيون،

العتباره أهم من مقصود الرتكيب غري أن هيمسالف يدرس العالمة اللغوية ببعدها 
دراساته تقوم على مبدأ أن " التعبريي لكن يبقي الشكل صاحب األولوية عنده

عالمة واليت وأن ال) système de signes(هي نظام من العالمات ) اللسان(اللغة
وهو بذلك ال يناقش نظامية اللغة ولكنه )17(. حاملة للمعىن و لالعالمة هيتتقابل 

يناقش أن تكون العالمات وحداته الصّماء اليت ال تقبل مزيداً من التحليل، ولك  اعتماداً 
  )18(: على احلجج التالية

  )19(.يف اللغة عدد ال حضر له من العالمات- 
املقادير  " لعالمات اللغوية إىل وحدات أصغر هي إنه ميكن حتليل أصغر ا- 

)grandeurs( ال حتمل داللة.  
مستوى الداّل : وجوب التمييز يف التحليل بني مستويني يف العالمة مها  - 

  .ومستوى املدلول، وحتليل كل منهما على حدة
يفضي إىل ) grandeurs(وجوب اإلقرار ثانيًا بوجود نوع ثاٍن من املقادير  - 

أال ).... Les figures(ليل بعد مستوى العالمة ، وهو ما يسميه مستوى الصور التح
ترى أنّه ميكنك  إرجاع عدد الُمتناٍه من النصوص العربية على صعيد لفظها أو مبناها إىل 

املقادير (توليفات خمتلفة لعدد قليل من التوابت هي ما تسّميه حروف العربية وحركاا 
grandeurs.(ه ،فإّن التعريف املالئم لبنية اللغة،هو ذاك التعريف الذي وبناًء علي

احملدودة العدد يتكّون من توليفاا عدٌد ال ُمتناٍه من ) figures(يعّدها نظامًا من الصور
أّما تعريف اللغة بأا نظاٌم من العالمات،فهو ال يُراعي الوظائف الداخلية للغة .العالمات

  .ة من حيث عالقاا مع الواقع غري اللغويوإمنا يُراعي وظائفها اخلارجي
أما الرتكيب عند الوظيفيني، فيقوم على تفكيك الرتاكيب إىل وحدات وتكون    

كل وحدة أصغر من اليت قبلها حىت يصلوا إىل أصغرها دف استخراج وظائفها، إذ 
  )20(. لكل وحدة صورة صوتية ومعىن ال يقبل التحليل إىل وحدات أدىن منها
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  منتوجناصدرنا 
 /       نا/  /منتوج/  /نا/  /صدر/

       1      2        3     4  
نا صورا الصوتية كما تنطق وخترج من اخليشوم ومعناها يدل على ضمري : حنو

  ".حنن"اجلمع للمتكلم 
أما الرتكيب عند التولديني، فيحلُل ويستخرج منه القاعدة اليت تربط بني عناصره لغاية     

يتكون النظام اللغوي من جمموعة " فبحسب نعوم تشومسكي. ليد تراكيب جديدةهي تو 
العناصر اليت تتآلف فيما بينها لتشكل سلسلة من جمموعة العالقات املالئمة اليت تربط 

  )21(". هذه العناصر بعضها ببعض
وينطلق تشومسكي يف كتابه البنيات الـرتكيبية من فرضية مفادها أن إدراك معىن 

فاجلملة الـمركبة تصبح قابلة للفهم بالضرورة . ل يعتمد أساسًا على البناء الـرتكييباجلم
بإرجاعها إىل اجلمل الـنواة الـمكونة هلا مث بالـنظر إىل البنيات الـرتكيبية اليت حتدد العناصر 

تلقي بعض أن البنية الـرتكيبية ميكنها أن "يرى تشومسكيو  )22(.األولية اليت تتألف منها
من أجل أن نْفهم مجلة ما "ليخلص إىل أنه )23(، " األضواء على مشاكل الـمعىن والفهم

وبعبارة أدق، علينا . من الضروري أن نْعِرَف اجلمَل الـنواة اليت اْشتـُقت مْنها هذه اجلملة
، والقواعد الـمركبية هلذه أْن نْعِرف السالِسل الـنهائية الـيت تْعَتِمد علْيها اُجلمل الـنواة هذه

الـمكونات األولية، وكذلك الـتاريخ الـتحويلي للُجْملة اليت ْحنن بَصَدِدها وَتَطورها من 
وهكذا ُتْصِبح الـمْسأَلة العامة لتْحليل الفْهم يف أَحد معانيها مْسأَلة َشرح . اجلمل الـنواة

 ِسية للُمْحتوى الذي تُـْشَتق مْنه ُجـمٌل أْكـَثر تَـْعقيداً اجلملة الـنواة اليت تعّد العناِصر األسا
  )24(". مألوَفة

 :  لسانياً ) الّنحوي(أهمية المستوى  التركيبي-4
لئن كان املستوى النحوي بتداخُل مع املستوى الرتكييب، فإّن  بعض اللسانيني 

رف املستوى احملدثني ، ومنهم موسى حامد يف حماضرة له حتت عنوان األسلوبية يع
  )25(: الرتكييب والنحوي منفصلني عن بعضهما بعضاً ، من حيث رأى
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أّن  املستوى الرتكييب يقوم بوضع املفردات يف أبسط ُصور للتضاّم لتحمل املعاين 
  . الكلية للفكرة املراد التعبري عنها

ر أّما يف املستوى النحوي، فيدرُك املتكلم ومنتج اللغة العالقات اليت تربط عناص
أي أن املستوى )النحوية(الرتكيب ببعضها بعضاً من خالل سلسلة من العالقات الوظيفية 

النحوي ما هو إال جسر يسهل الوصول إىل معىن الرتكيب وهو جزء منه فقط، جندمها ال 
ينفصالن عن بعضهما؛ ألما يقومان على املفردات و املعاين اليت تؤديها، فغايتها و 

  .اهتماماا واحدة
فاملستوى النحوي واملستوى الرتكييب مبعىن واحد،  لذا، ال ميكن الفصل بينهما، 

  . وقد نضطّر للتعامل مع املستوى الرتكييب يف التحليل على أنه مرادف للمستوى النحوي
واحلّق أّن مصطلحات سيبويه يف هذا الّصدد بلغْت قدراً كبرياً من األمهية، وحني 

خاصة تلك اليت " علم اللغة"هناك مصطلحا متداوال يف كتب حاولنا مجعها معا، رأينا أن 
ما يقابله "غري الصحيح حنويا "اهتمت باجلوانب التحويلية يف اجلملة وهو مصطلح

ويستخدمه اللغويون املعاصرون لإلشارة إىل اخلروج ⃰"Ungrammatical"باألجنبية
-ها، وتتفق إشارم تلك عن القواعد والقوانني اخلاصة برتكيب اجلملة باإلضافة إىل غري 

مع إشارات سيبويه، لذلك ارتأينا استخدام هذا املصطلح  - وبعض الشيء من الناحية
  .لنجمع على أساسه أي خروج عن قواعد تركيب اجلملة العربية عن سيبويه

" Ungrammatical"على أن عبده الراجحي اهتم للربط بني مصطلح
حال"ومصطلحات سيبويه خاصة 

ُ
: نها،حني قارن بني سيبويه وتشومسكي، فقالم" امل

إن القبول النحوي جلملة ما يتوقف على املعىن املعجمي لعناصر اجلملة، ولكنه  يرتكن "
مث يأيت ببعض ".إىل نظام عميق معني ميتلكه املتكلم، وبه يستطيع أن مييز مجلة من أخرى

إّن هذا التمثيل ميكن : "قوله اجلمل الصحيحة حنوياً، وغري الصحيحة حنوياً،ويعلق عليها ب
تطبيقه على كل اللغات، وسوف نرى أن العرب القدماء تناولوا شيئًا قريبا منه عند 

حال
ُ
  )26(". حديثهم عن الكالم امل
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وللتمييز بني املستوى الرتكييب واملستوى الداليل استخدم سيبويه أكثر من 
صيص باٍب لعديد مصطلح للداللة على عدم صحة تركيب ما حنويا ،عمد إىل خت

الرتاكيب منها،مث أصدر عليها بعض األحكام اليت جندها عند رجال هذا 
هذا باب االستقامة من الكالم واإلحالة، فمنه مستّقيم حسن، وحمال، :"يقول.العلم

  .ومستقيم قبيح، و ما هو حمال كذبٌ 
  .أتيتك أمس وسآتيك غداً : فأما املستقيم فقولك

سآتيك "و" أتيتك غداً : "ل كالمك بآخره، فتقول وأّما احملال فأن تنقض أو 
  "أمس

قد زيداً :"وأّما املستقيم القبيح فأن تضع اللفظ يف غري موضعه، حنو قولك 
سوف اشرب ماء : "وأما احملال الكذب فأن تقول.، وأشباه هذا"، وكي زيداً يأتيك"رأْيت
  ) 27(".البحر

ن حمال ضمه مستقيم وحس: ويدور هذا الباب حول عدة مصطلحات هي
  )28:(سيبويه إىل بعض املصطلحات فأنتج

 . املستقيم احلسن- 
 .املستقيم الكذب- 
  .املستقيم القبيح- 

أما املستقيم احلسن فهو الذي مت فيه مراعاة قواعد اجلملة العربية من حيث 
األصوات والرتاكيب والداللة ومن هنا حكم سيبويه على بعض الرتاكيب باالستقامة 

ما " يكاد يقرتب من احلديث احلسن، وهو عند رجاله " احلسن"دو أن هذا واحلسن، ويب
عرف خمرجه، واشتهر رجاله، و عليه أكثر مدار احلديث،وهو الذي يقبله أكرب العلماء 

   )29(".ويستعمله عامة الفقهاء
أتيتَك أْمِس، وسآتيك غداَ، ميكن قبوهلما والسري على منطهما يف : والرتكيبان

  .ملتشاةتركيب اجلمل ا
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واملستّقيم الكذب مستقيم حنويا، كذٌب دالليا، حيث إن املتكلم ال يستطيع أن 
" التدليس"حيمل اجلبل، أو يشرب ماء البحر، ويبدو أن املتكلم الكاذب يكاد يقرتب من

  ) 30(".التدليس أخو الكذب:" يف احلديث، وقد قال اإلمام الشافعي
زيدا رأيت، وكي  :قواعد، وذلك كما يفواملستّقيم القبيح نتج قبحه من خرق ال

وهو أن : " وقد عرفوه بقوهلم. عند احملدثني" الشاذ"زيدا يأتيك، والقبح رمبا يقرتب من 
  )31(".يروي الثقة حديثا خيالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروى ما مل يرد غريه

  )32(:ويتميز الرتكيب غري الصحيح حنويا مبجموعة من املميزات هي
البنية : " الصحيحة حنويا مبا يسميه التْحويلُيونصال بعض الرتاكيب غريات- 

فقد أشار سيبويه إىل شيء قريب من هذا عندما حكم على بعضها بأنه ."(*).العميقة
ويقصد به شرح بعض الرتاكيب املصنوعة، وحني ندرس ذلك فإنه "متثيل وال يتكلم به "

مع ما  ⃰"البنية السطحية"ىلاليت تتحول خالهلا هذه  البنية إ" العمليات النحوية " يبني
يستلزم ذلك من ضرورة التمييز بني اللغة الواصفة واالستعمال العفوي للمتكّلم يف هذا 

  .املقام
باإلضافة إىل اتصاهلا بسنن العرب . اتصال بعض الرتاكيب باللهجات العربية - 

   )33(.يف كالمهم، وميكن أثناء دراستها التعرف على خصائص هلجات بعض القبائل
وجود مقابل يعد صحيحا حنويا لبعض تلك الرتاكيب، وحني املقارنة بينهما  - 

  القوانني لرتكيب اجلملة العربية ميكن وضع بعض القواعد أو

ْسُكوكة أو العبارات اجلاهزة،  - 
َ
للرتاكيب غري الصحيحة حنويا صلة بالرتاكيب امل

م واالختصاص وغريها كما أا تتصل ببعض األساليب النحوية كالتحضري، واالستفها
وحني ندرسها فإننا نستطيع  التعرف على قواعد تركيب تلك العبارات واألساليب، وكيف 

  .أن اخلروج عنها أو كسرها يؤدي إىل عدم صحتها حنوياً 
على أّن هناك بعض األسس اليت اعتمد عليها سيبويه يف  إشاراته إىل غري 

  :نفسه وهي على النحو التايل الصحيح حنويا، ونقدم تلك األسس بقلم سيبويه
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حني أصدر بعض أحكامه، ومن عباراته " الوصف" اعتمد سيبويه على  - 
   )34(".وهذا أكثر من أن أصفه لك يف كالم العرب: " الدالة على ذلك قوله

والذي ذكرت :"السماع من اخلليل، مع عرض ما مسعه على كالم العرب قال - 
 )35(".بعد ما مسعناه منهلك قول اخلليل ورأينا العرب توافقه 

ومجيع ما وصفناه : "االعتماد على الرواية و الوصف معًا ويظهر هذا يف قوله - 
 )36(".ويونس عن العرب –رمحه اهللا –من هذه اللغات مسعناه من اخلليل 

النظر يف سنن العرب يف كالمها وعد أي خروج عليها غَري تلك السنني ومنها  - 
  )37(".العرب واستحسنته فأجره كما أجرت: " قوله

وليس كل شيء يكثر يف  : "قال. كراهية ترك األصل ألن هذا ليس بالقياس  - 
  )38(".كالمهم يغري من األصل، ألنه ليس بالقياس عندهم، فكرهوا ترك األصل

العامل أساس الدرس النحوي عند سيبويه، واخلروج على القواعد املوضوعة ال جيوز قال  - 
هي ) إن(ال جيوز من قبل أن :" اكيب غري الصحيحة حنوياً تعليقا على أحد الرت 

  )39(".عاملة
  )40(".ال جتوز إالّ على الرفع: "اعتمد سيبويه على اإلعراب ومن ذلك قوله - 
الرتكيز على التعريف يف االستعمال بني اللغتني املنطوقة واملكتوبة، فإن ما جيوز يف  - 

أنك لو قـُْلَت يا لزْيٍد، وأنت حتدثه، مل  أال ترى:" قال.إحدامها ال جيوز يف األخرى
 )41(".جيز
الرتكيز على التعريف يف االستعمال بني اللغتني املنطوقة واملكتوبة، فإن ما جيوز يف  - 

 إحدامها ال جيوز يف 
 )42(".أال ترى أنك لو قـُْلَت يا لزْيٍد، وأنت حتدثه، مل جيز:" قال.األخرى

 )43(".الستحال الكالم وتغيري املعىن: " أحد الرتاكيبالنظر يف الداللة قال معّلقا على  - 
ألن ما جيوز يف هلجة، رمبا ال جيوز يف أخرى : حتكيم اللهجات العربية أحياناً  - 

أن تقّدم ما يعمل فيه األخر، ) ليس(و ) كان(ألنه ال يستقيم كما يستقيم يف : " قال
  )44(".التميمية) اللهجة(فإن رفعت َحسَن على اللغة 



 
 
 
 
 
 

  عبد القادر سالمي. د.أ                                         التركيب  وأهميته اللسانية بين القدماء والمحدثين
  

 

                      2017 أبريل/ 13العدد                        141               مجلة آفاق علمية       / تمنغست.ج.م

  :اتمةالخ
. إّن نوع التفاعل بني العناصر النحوية والعناصر الداللية يوحي بداللة اجلملة

فكما ميد العنصر النحوي العنصر الداليل باملعىن األساسي يف اجلملة الذي يساعد على 
متييزه وحتديده ميّد العنصر الداليل العنصر النحوي كذلك ببعض اجلوانب اليت تساعد 

  )45(: ، حنو"إذ يوجد بني العنصرين أخذ وعطاء وتبادل تأثريي دائم على حتديده ومتييزه،

  .ضرب ُحمّمٌد عمرَ - 
  .ضرَب ُعمُر ُحممداً - 

فتغيري موضع الكلمات يف اجلملتني غري من الوظيفة النحوية لكل واحدة وكذا داللتها يف 
  .الوقت نفسه

ن استيعاب البنية من هنا تظهر أمهية املستوى الرتكييب يف الدراسات اللسانية؛ أل
النحوية اليت يتألف منها الرتكيب اللغوي أمٌر مهم يف فهم البنية الداللية وهذا ما يسهل 

  .الّتعلم والّتعليمَ 
كما أن هذا املستوى يعمل على معرفة الرتاكيب اللغوية اليت يتألف منها النص،   

ق ذكرها واملؤلفة بوظيفة لسانية قائمة بذاا، و تتشكل من الضوابط اللسانية الساب
  .ألجزاء هذه الوحدة

على أّن الفرق بني الرتكيب عند اللغويني القدامى واحملدثني، ميكن تلخيصه يف 
مفهومه عند األوائل يف أنه اّتصف بالدقة والشمول حيث حّللوا الرتكيب وأبرزوا الوظيفة 

بالعمق، كونه  النحوية للعناصر املكونة له لكن يُؤخذ على  هذا املذهب أنّه ال يتصف
  )46(. يقوم على أصول معيارية

واحلق، وبغض النظر عن مذهب دي سوسري، فإنّه ال ميكننا إنكار سوء حّظ  
النص واخلطاب اللذين أمهال يف هذه الدراسات القدمية ومل يسلط عليه الضوء إال مع 

، )1993-1909(الدراسات احلديثة اليت أعطته حقه خصوصا هاريس
مقال نشره وأستاذ تشومسكي، الذي قدم من خالل )1949-1887(تلميذبلومفيلد
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 )47(مناذج جتاوزت حنو اجلملة، " حتليل اخلطاب"، بعنوان ""Languageيف جملة 
رافضًا أّي إحالة على معىن الوحدات داخل اجلملة نظرًا إىل صعوبة الـتحقق العلمي من 

يُـمكن  الDiscoursداللة اخلطاب  لذا،فإنّ .ماهية احلقائق الداللية للوحدات اللغوية
أن ُحتدد بطريقة إجيابية إال عن طريق الـمقام الـتواصلي الذي يْصدر فيه الـمتَكلم أقواله 

Enoncésأويل الداليل، بواسطة الـمثري أو يتم فيه الـتStimulus ستجابةواال 
Réaction. 

 
 :هوامش

                                           
 )ركب( ،مادة35-2/36)دت(الزبيدي،تاج العروس من جواهر القاموس دراسة و حتقيق علي بشري،:رينظ1

تاج اللغة وصحاح العربية، تاج اللغة وصحاح العربية،حتقيق حتقيق عطار أمحد عبد الغفور، دار العلم : واجلوهري
  ).ركب(مادة 1/139م،1990، بريوت، لبنان ، 4للماليني،ط

  ).ركب(،مادة 3/112م ،1997، بريوت، لبنان ، 1لعرب، دار صادر، طلسان ا:بن منظور2
  ).ركب(،مادة 1/368، )دت(املعجم الوسيط، دار الفكر، بريوت،:إبراهيم أنيس وآخرون3 
  .1/134، )دت(،1الكتاب، حتقيق وشرح عبد السالم حممد هارون، ط: سيبويه 4

.46م ،ص1987 ،)دط(للماليني بريوت فقه اللغة املقارن ، دار العلم : إبراهيم السامراين   5  
صاحل بلعيد،الرتاكيب النحوية وسياقاا املختلفة عند عبد القاهر اجلرجاين، ديوان املطبوعات   6   

      .102م ،ص1994،)دط(اجلامعية،

،دار 1عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، حتقيق وتقدمي حممد رضوان الداية وفايز الداية،ط:ينظر  7
       .46م، ص1983-هـ1403قتيبة،

  .11م ،ص2001، 1مازن الوعر، دراسات حنوية وداللية وفلسفية يف ضوء اللسانيات املعاصرة، دار املتنيب، ط 8

 – 4/227و 313،  301-300/ 1) دت(، 3إحسان عباس،النحو الوايف، دار املعارف مبصر، القاهرة،ط  9
228،331.  

. العرب َعَلٌم منقوٌل من مجلة أصلها مبتدأ وخرب ، فإنّه مبقتضى القياس جائز الوقوععلى الرغم من أنّه مل يرد عن 10
شرح األمشوين على ألفية ابن مالك، ضمن حاشية الصبان  على شرح العالمة ، املطبعة اخلريية جبمالية : األمشوين: ينظر

والّصرفية، مؤسسة الرسالة، ، و مسري الّلبدي،معجم املصطلحات الّنحوية 1/133هـ ،1305مصر احملمية، 
  .95م ص1986-هـ1406،عّمان، األردن،2بريوت،لبنان، دار الفرقان للنشر والتويع،ط

  .95،مسري الّلبدي،معجم املصطلحات الّنحوية والّصرفية،ص4/313النحو الوايف ،:إحسان عباس: ينظر 11

  .63: القاهر اجلرجاين بلعيد،صاحل، الرتاكيب النحوية و سياقاا املختلفة عند اإلمام عبد 12
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،دار املعرفة - دراسة لغوية-حممد سليمان ياقوت ،الرتاكيب غري الصحيحة حنويًا يف الكتاب لسيبيويه: ينظر 13

     .11م ص1985اجلامعية،اإلسكندرية،

لسعيد عبد السالم قدادرة، املبحث الرتكييب يف الدراسة اللسانية احلديثة ، رسالة ماجسرت إشراف الدكتور ا: ينظر 14
  .38م، ص2004/2005هادف،جامعة قسنطينة،اجلزائر ،

اجلزائر ) ط(أمحد حساين،مباحث يف اللسانيات، ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية بن عكنون، :ينظر  15
  .101م ص1999

Louis Hjelmslve. Porolègomènes a une  théorie  languague. Traduit   du 
danois  par ، Uma Canger-Paris - les éditions de 16 minuit- 1971  ; p60.        

              

قراءة لسانية جديدة، دار حممد علي احلامي للنشر والتوزيع و كلية -عز الدين جمدوب، املنوال النحوي: ينظر 17  
رتكييب يف الدراسات و قدادرة عبد السالم ،املبحث ال 99ص م1998، تونس، 1والعلوم اإلنسانية،سوسة،ط اآلداب
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