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 عن طريقأردت ف. أهميته عن مصطلح الجملة وال تقل  مةهميعد الُمركب من المصطلحات اللسانية ال     

وذلك بــوضعه في إطاره  الحديثة في اللغويات القديمة واللغويات الُمركب ةِ ماهي  بحثهذه الدراسة 
 بنيته وجردَ  ،جوهره وتحديدَ  ،المصطلحي،  وذلك من خالل المعاجم العام ة والمتخصصة العربي ةة منها والغربي. 

  ة الحديثةراسات اللساني وفي الد  العربي  راث اللغوي طرق معالجته في الت  بحثسأحاول و 
  

******* 

 
 :متهيد
اللغويون يف حتديد مفهوم املركب فهو يشمل يف اللغويات القدمية العربية اختلف       

ولتحديد تلك الوحدات اليت يتقاطع معها من الوحدات اللغوية  منها والغربية العديدَ 
وبيان الفرق بينه وبني تلك الوحدات اليت يتقاطع .املركب؛ جيب التعرض لتعريف املركب

  . معها
  :بالمرك  تعريف -1
ثي املزيد بتضعيف عينه، ومعىن الفعل كما يقول  :لغة ب اسم مفعول من الفعل الثالرك

ُ
امل

   1>>ركب الشيَء وضع بعَضه على بعٍض، وقد تركب وتراكب<<:ابن منظور

فصار ، وركبه ضمه إىل غريه ه على بعضٍ وضع بعضَ  يءَ ركب الش  << ويف املعجم الوسيط
   . 2>>اجلملةَ  أو ب الكلمةَ رك  :يقال .ظرنواحدا يف املشيئا 
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 األساسي ا يف املعجم العريبجزؤه على جزء معناه  <<أم ب يف علم اللغة ما يدلاملرك
املوضوع بعضه على : وذا يكون املعىن اللغوي للمركب .3>>رامي احلجارة : مثل

  .  بعض

كل اسم من كلمتني ليس بينهما نسبة <<:ب بقولهف ابن احلاجب املرك عر يُ : اصطالحا
 . 4>>معد يكرب وبعلبك: وال يدخل يف هذا احلد إال ما رُكب ألجل العلمية مثل 

فصَله [...] املفرد فصلٌ  <<مقابلته بضده املفرد أو البسيط فــــ ويعرفه ابن يعيش من خالل
هو معرف باأللف والالم؛ فإنه يدل على الرجل والغالم وحنومها مما : من املركب حنو

معنيني التعريف واملعرف وهو من جهة النطق لفظة واحدة وكلمتان إذا كان مركبا من 
عرف كلمة أخرى، 

ُ
ا حرف معىن وامل عريف فهي كلمة؛ ألالة على الت األلف والالم الد

 جمموع اللفظ على معىن وال يدل جزؤه على شيء من معناه وال  واعتبار ذلك أن يدل
فاملركب عند ابن يعيش هو ما كان ُمتكونا من   .5>>على غريه من حيث هو جزء له

  :أما من جهة النطق أي التحقق الفعلي فهو لفظة واحدة. كلمتني
   غـــــــالم      الــــــ       
   2كلمة+    1كلمة    

  مركب=                                 
  لفظــــــــــــــة       

 :األول تركيب اإلسناد وهو خاص باجلمل؛ حنو: ويفرق اللغويون بني نوعني من املركب
والثاين تركيب اإلفراد وهو بني املفردات من غري إسناد .  7>>ضربا<<و،  6>>قام زيد<<

  . 11>>تأبط شرا<< و 10>>مخسة عشر<<و  9>>بزيد<<و،  8>>الغالم << :؛ حنو
إذ إن . وعند تتبع التعريفات اللغوية واالصطالحية للُمركب ال جند اختالفا كبريا بينهما

  . املعىن االصطالحي للمركب مستمٌد من املعىن اللغوي العام
 أم فقد اختلف اللغويون يف حتديد أنواعه؛ حيث تابع احملدثون القدماء ب ا عن أنواع املرك

املركب اإلضايف : ب ومنهم عباس حسن الذي يرى أن املركب ثالثة أقساميف أنواع املرك
 واملركب اإلسنادي ب املزجيوزاد الشيخ مصطفى الغالييين فأحصى للمركب . 12واملرك
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    13إسنادي وإضايف وبياين وعطفي ومزجي وعددي : ستة أنواع؛ هي 
 :للغويات الحديثةفي ا ) syntagme( تعريف المركب -2

عند دي  كذلك  جندهإن التعميم الذي جنده يف حتديد املركب عند اللغويني القدامى     
 )syntagme( ؛ أْي املركبعنده  فهو ينطبق .حيث يتسع اتساعا كبريا<< سوسري 

حيث ميكننا أْن نـُُعد الكلمات  ،ومن أي نوع كان، على وحدات من أي حجم كان
ذا يشمل املركب السوسريي كل  14>>مركبات املركبة والكلمات، واجلمل، سيطةالب

ومل  ،عممته تعاليم سوسري واليت مل ُحتدد قبله<<الوحدات اللغوية ؛ مبعىن أن املركب قد 
 نريد باملركب<< :حيث يقول  "إبراهيم عبادة" وجند صدى هذا التعميم عند . 15>> ُمتيّــز

وأصبح هليئته الرتكيبية مسة ، ما يقابل املفرد  فيطلق على ما َتَكون من كلمتني أو أكثر
خاصة يُعرف ا ويؤدي وظيفـة حنوية، واملركب ذا املعىن يشمل اجلملة وشبه اجلملة 

ورغم هذا الطرح الرتكيّيب الذي بىن  .16>>واملضاف إليه والشبيه باملضاف ،واملضاف
وشبه ، واجلملة، تعريف املركب إال أنه مل يفلح يف التفريق بني املركب "إبراهيم عبادة" ليهع

ولكن تركيبيا منيز بني ثالثة أنواع مـــــن الوحدات . واملضاف، واملضاف  إليهاجلملة 
 .18يا وهي الصياغمة الدنلَ الَ دْ والوحدة املِ  .ة الكربى وهي اجلملةلَ الَ دْ حدة املِ الو  ؛17ةلَ الَ دْ املِ 

رَِكَباتِ 
ُ
  :ومــا دون اجلملة والصياغم يطلــق عليها اسم امل

  اجلملة:   الوحدة املِْدالََلة الكربى       
  املركبات:   الوحدات املِْدالََلة املتوسطة  
  الصياغم                                       :   الوحدات املِْدالََلة الصغرى   

حيث يوجد بني  املتوسط بني املفرد واجلملة؛ دة لغوية مــن النسقـــوح: ــركب إذافاملــــ
عبد " ويعرفه األستاذ. أحد هذين الوحدتني هو املركب ، 19الصيغم واجلملة وحدتان

ا ت<< : بقوله "احلميد دباش ة من حيث ال تكون صيغما ألب وحدة وسطيل املركتشك
 .20>>تركيبيةٍ  ألن اجلملة هي أكرب وحدةٍ  ؛وال تكون مجلةً  ،كثر من صيغمبالضرورة من أ

املتمثلة - يقع بني اجلملة والصياغم تنضم عناصره فهو إذا عبارة عن بناء لغوي متوسطٍ 
ل شك ة اليت تُ وهذه العناصر اللغوي  .بعضها مع بعض بدقة 21>>النواة وحمدداا<<يف 
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 ئُ تكافِ  بَ املرك  ةنوامتمثال يف ال .22صيغما مفردا - "ليونز. ج"كما يرى-ا تركيبي:  
                                      تكافؤ تركييب 

       أستاذ        وقف                                    األستاذ            وقف
 مسند إليه) اسم(    مسند                        مسند إليه   ) مركب امسي(مسند    

؛ ]عناصره[ومن الناحية الداللية يكون مدلوُل املركب هو حمصلة مدلوالت مجيع مؤلفاته
  :ففي اجلملة

  وقف األستاذ ؛
؛ أي أن االسم )أستاذ+ الـــ (ناتج عن اجتماع العنصرين) األستاذ(جند أن معىن املركب

  .أو ُمدرسا  يدل على أستاذ بعينه فهو ليس ُمعلما
  أستاذ + الــــــــــــــ

  مركب امسيّ =        تعريف    اسم   
  

  :فجملة
  :   يف اآلية الكرمية الواردة  )ابـْتَـَلى إبراهيَم َربُه ( 
   )124| البقرة (﴾ َوِإْذ ابـْتَـَلى إبراهيَم َربُه  ﴿

وكل منهما مركٌب ؛ ) بهر (و) ابتلى إبراهيم: (تقبل التجزئََة على مستوى أول إىل وحدتني
ما يشكالن وحدًة تركيبيًة، وبالتايل تتضام عناصرمها وفق عالقات مالئمة ب  .ألفاملرك

) ربه(أما املركب الثاين ). إبراهيم (و) ابتلى(ويتألف من وحدتني ) ابتلى إبراهيَم ( األول
تتألف من ) ابتلى إبراهيَم ربهُ ( اجلملةَ  ؛أْي أن ) اهلاء(و) رب (فيتألف من صيغمني

  :)ربه(و) ابتلى إبراهيم(مركبني
  هُ ــــــــرَب      ابـْتَـَلى إبراهيمَ 

   2مركب       1مركب  
ا صياغمُ  مرّكباتٍ ) رب (و) إبراهيم(و) ابتلى( وال متثل األجزاءُ  ا اجلزءان.  ؛ ألابتلى (أم

ما ال يشكالن وحدًة تركيبيًة، وبالتايل  )إبراهيم ربه(و) ربه با؛ألمنهما مرك ل كالفال ميث
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 << ومصطلح املرَكب. فِإن عناصرمها ال ينضم بعضها إىل بعض وفق عالقات مالئمة 
 أو وصفِوي ، أو فعِلي ، ل أحدمها .  23>>...يـُْتَبُع بوصٍف اِمسية عناصر ميثب عدفللمرك

ُد نوُعه بطبيعة  دد نـوعَ حيُ  وهــو الذي>>النواة << ا رئيسيا حبكم أنهعنصر  ب إْذ يتحـداملرك
ل أو بعناصرها األساسية أو املركزية وهي متث  ،فـاملركبات انعكاساٌت لرؤوسها. نـواتــــه 

 بَ املرك   كك 24ل.  
فهو ُمرَكٌب فعلي إذا كانت نواتُه <<: ركبات وبالنظر إىل طبيعة النواة ميكن التمييز بني امل

فعال، وهو اِمسي إذا كانت نواتُه اســــــًما، وهو صفِوي إذا كانت نواته صفًة، وهو ظرِيف إذا  
 َلًة، ما عدا املرَك ُب األدايت، الذي ال نواة كانت نواته ظرفًا، وهو ُمجيٍلي إذا كانت نواته ُمجَيـْ

فنواة . 25>>...من،عن،على: جارة سواء كانت حرفا أو ظرفا مثل" أداة "ه  ، فتتصدر له
وعليه فأنواع املركبات   26وع املالئمتكون صيغما معجميا من الن ] يف الغالب[ املركب

  :هي
1- ُب الفعِلياملرك) syntagme verbal(ب رأسه  وهومرك أو .27فعال] نواته[ كل

 وذلك عندما ينضم . اللغوية اليت ترتبط بالفعل ارتباطا ضروريا هو جمموعة من العناصر
ب أي أن للمرك  .29أو اختياريا ينُتُج عنه ضم الفضلة إىل الفعل . 28به إىل الفعل املفعولُ 
 بنيتني الفعلي:  

  )مفعول به(عنصر ضرورّي + فعل : األوىل ة بنيال
 معه، فيه، ألجله، مفعول مطلق، :أشباه املفاعيل(ّي عنصر اختيار + فعل : البنية الثانية

   ...)متييز
من العناصر اللغوية اليت ترتبط بالفعل ارتباطا  جمموعةٌ << :بأنه " إبراهيم عبادة"ويعرفه 

ا يشمل كل . 31>>  فقط ال يشمل الفعلَ << فهو . 30>>ضروريا أو اختياريا  وإمن
 حمل والذي يُرافق ] مثال[املفعول به<< رومن تلك العناص.ها فعلٌ العناصر اليت ميكن أن حيل
 
ُ
 لِ ؤَ الفعل يف نظرية التحليل إىل امل

ُ
  .  32>> باشرةفات امل

  :ناففي قول
  قرأ الرجُل الصحيفةَ 



 
 
 
 
 
 

 عيسى قيزة. د                                                                    بين اللغويات القديمة واللغويات الحديثة     المركب 
  

                          2017 أبريل/  عشر الثالثالعدد                          152       مجلة آفاق علمية        / تمنغست.ج.م

قابل  وهــــــو).يرفع(ٌب فعلي؛ ألن نواته الفعلمرك  بأنه 33)الصحيفةَ ...قرأ(املركبيُوصف 
  ) ..ومشى،ذهب( :ل مثلبفع أن ُيستبدلَ 

  الرجلُ  الصحيفَة ... قرأ 
  الرجلُ  ذهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
  الرجلُ  مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  

ونتج هذا التكافؤ الرتكييب من )ومشى،ذهب(تركيبيا تكافئُ )الصحيفةَ ...قرأ(فالوحدتان
ة على مجلة تتكون على املستوى الرتكييب من مسند ومسند إليه صول يف كل مر خالل احل

 : 
  الرجلُ   الصحيفةَ ... قرأ 

  الرجلُ       ذهــــــــــــــــــــــــب 
  الرجلُ      مشـــــــــــــــــــــــى  

 مسند إليه    ــــد  مسنــــــــــــــ
 بالرمز واختصارا قد ُيَشاُر إىل املرك مف: (ب الفعلي(.   

2-  ب االِمسياملرك(syntagme nominal)  أو . 34امسا] نواته[ هو ما كان رأسه
واآلخر  ،وتكون امسا>>النواة << يتكون من عنصرين لغويني ميثل أحدمها هو مركبٌ 

حدد
ُ
ها وتلتحم وحدة لغوية مكونة من عناصر لغوية تنتظم مع بعض<< :أو هو. 35امل

ويشمل املركب االمسي  كل العناصر اليت ميكن .  36>> حول عنصر أساسي هو االسمُ 
  . أن حيل حملها اسمٌ 

 يتكو ب الفعليمن مؤلفني مباشرين مها )الصحيفةَ ...قرأ(ن املرك يغم  :على التوايلالص
 ل يف الفعل املعجميقرأ(املتمث(،  ب االمسيواملرك)أداة  حيث دخلت؛ )صحيفةال

 (يف عالقة جتاور )الــــ(عينيالت لفاؤَ ليُـ )صحيفة(مع االسم)ضم  مرك عويض ا با امسييقبل الت
  ...):عيسى،موسى(:باسم مثل

    قرأ    الصحيفة
  ذهب   موسى
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  عيسى    تكلم  
د وُحمَدد ( ويتكون املركب االمسي من  ُحمَد:(  

  صحيفةــــــ     ـالـــــــــ
د    حمَُ حمَُ  د دالنواة(د(  

 و يأيت املرك تني ب االمسيتني اآلتيكيبيوفق البنيتني الرت:  
 (دد            حمدد حمَُ :  1البنية   

ُ
د مثل امل عريف" ال"حدالت          .(  

 (دد            حمددحمَُ :  2البنية   
ُ
  ).دد مثل الضمائر املتصلة باالسمحَ امل

 د املركفيتحد ب االمسي  د الحقا مبُ إمد سابق أو مبحدحد:  
  اســـــــــــــــــم                        

  
  دد سابق            حمدد الحقحمَُ      
 
  

         مركب امسي          مركب امسي  
   صحيفته                صحيفةال        
          صحيفيت              صحيفةكل   

 فمن عالمات املرك ب االمسي  يأخذ و  .يف أو قبول اإلضافة إىل الضمائرعر دخول أداة الت
 .)مس(:املركب االمسي رمز
شجر اآليت ) قرأ الرجُل الصحيفةَ (وميكن متثيل مجلة 

ُ
  :بامل

  
  
  
 

  ج                              
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  مف                           مس            

  
  س     مح              مس                ف          
  
  
  الـــــــــ               رجل    الصحيفة               قـــــرأ      
  
3-  ب الصفِوي37املرك(syntagme adjectival)  ٌب نواته صفةمرك 38هو كل .

. 39ويتكون من موصوف وصفة  .صر اليت ميكن أْن حيل حملها صفةٌ كل العنا  ويشملُ 
  قرأُت صحيفًة ممتعةً : ولناويظهر يف ق
 يفيظهر املرك فويوايل وقد)صحيفة ممتعةً ( ب الصن من مؤلفني مباشرين مهـــا على التتكو:  

    ممتعة        صحيفة
  ــة صفـــ     موصوف 

 ب الصفنواة املرك بصفة وميكن أن يُ .)ممتعة(وهيصفٌة  فوي ب الصفويستبدل هذا املرك
  ...):جيدة شيقة ،( :مثل

   صحيفًة ممتعةً 
  صحيفًة شيقــــًة 
  صحيفًة جيـــدةً 

 مص: (بالرمز  واختصارا قد ُيَشاُر إىل املرّكب الصفوي(.  
  
  
4-  ب األداِيتاملرك (syntagme prépositionnel)  مرك ال نواة  <<ب هو كل
إذ . 40>>...من،عن،على: سواء كانت حرفا أو ظرفا مثل جارةٌ   فتتصدره  أداةٌ . له
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 : تقبل مجلة .  41 و املكانيةِ  وبعَض الظروف الزمانيةِ ، احلروفَ تتضمن األداُة 
َُدرِج 

  دخَل األستاُذ إىل امل
 بات توين) املدرجىل إ...دخل(:قطيع إىل مؤلفني مباشرين هـماالتمي إىل صنف املرك

 الفعلي  كما يقبل املركب. وينتمي إىل صنف املركبات االمسية )األستاذ(و ،الفعلية
واملركب األدايت ) دخل(املعجمي  يغمُ الص : إىل وحدتني مها التقطيعَ ) املدرجىل إ...دخل(
  ). ىلإ(وهي  جارةٌ  وقد تصدرته أداةٌ ) املدرجىل إ(

  األستاذُ  |   املدرجىل إ ...دخل
 ب امسيُمرك        ب فعليمـُــرك  

  املدرجىل إ       
      ب أدايتُمرك  

    .)مد:( يأخذ املركب األدايت رمز
5-  ب اُجلَمْيِلي42املرك ) syntagme propositionnel( ب نواتهوهو كل مرك

كل <<:هو أن املركب اُجلَميِليChristian Touratier( "( توراتيي" ويرى.ُمجَيَلةٌ 
َلًة ] عناصره[يكون أحد [...]بناء . propositionnel (<<43 (مؤلفاته املباشرة ُمجَيـْ

  :نافاملركب اجلميلي الوارد يف قول
 دخل األستاُذ إىل املدرج ووجُهُه مستبشرٌ 

َلةُ )ووجُهُه مستبشرٌ (هو   :)تبشرٌ وجُهُه مس(؛ وذلك ألن نواته اُجلَميـْ
  ) ]وجُهُه مستبشرٌ (و[ دخل األستاُذ إىل املدرج 

لَـٌة                                 جـَُميـْ
                          ـب اُجلَمْيِلياملــرك  

  .)مج: (ويـُْرَمُز إىل املركب اُجلَمْيِلي بالرمز 
6-  ب الظرِيفاملرك) (syntagme adverbialبمرك رف . نواته ظرف هو كلوالظ

  :  نافاملركب الظريف الوارد يف قول). ظرفا حاليا أو ظرفا زمانيا أو ظرفا مكانيا( قد يكون
   برمج األستاُذ حصًة تعويضية يوَم اخلميِس ؛
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ُر إىل املركب الظريف واختصارا قد ُيَشا ).يوم(ه الظرفُ ألن نواتَ )يوَم اخلميسِ (هو
  . )مظ:(بالرمز
على أن يتكون كل مركب من نواة .ة فتكون مركباتاألصناف الرتكيبية شكل أبنيتأخذ 

ه نف نفسه الذي ينتمي إليفات أخرى والرأس يكون من الص لِ ؤَ أو رأس ترافقه مُ 
 ب الفعلي أس فاملرك الذي ينتمي إليه الر  ويسمى املركب باسم الصنف املعجمي .املركب

  ... رأسه اسمٌ  ب االمسي واملرك  رأسه فعلٌ 
  :النتائج 

  . عند اللغويني القدماء باملعىن اللغوي " اصطالحا"ارتبط مفهوم املركب  - 
ذهب كثري من اللغويني إىل تعريف املركب من خالل مقارنته باملفرد؛ لذا مشل العديد  - 

  .   من الوحدات اللغوية 
 -  وجب الت ب؛ حيث يعدُب من وحدات اجلملة ميز بني اجلملة واملركاملرك .  
) باعتبارها أكرب وحدة لغوية(تكون بني اجلملة وسطيةٌ  وحدةٌ  يعرف املركب تركيبيا بأنه - 

  ).باعتبارها أصغر الوحدات اللغوية(والصياغم 
  أكرب وحدة لغوية : اجلملة   
  وسطى وحدة لغوية: املركبات 
  أصغر وحدة لغوية                                       : الصياغم 

  .يقبل املركُب االستبدال بوحدة تركيبية واحدة فهو حمصلة وحدة تركيبية واحدة - 
  .يتكون املركب من وحدتني لغويتني ميثل أحدمها النواة  - 
ويتم حتديُد نوع كل ) ُمجيلي  - ظريف  - يت أدا -صفوي  - امسي  - فعلي (للمركب أنواٌع  - 

؛ فهو مركب فعلي إذا كانت فعال وهو امسي إذا كانت امسا ]رأسه[ مركب حسب نواته
....  
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 :اهلوامش
                                           

 إدسيوفت،  علق حواشيه خالد رشيد القاضي، دار صبح، لسان العرب، ضبط نصه و )حممد بن مكرم(ابن منظور -  1
  ) باب الراء( 287، ص5، ج 2006،  1ط
إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية بالقاهرة ، حتقيق جممع اللغة العربية بالقاهرة  -  2
 )ر ك ب(، اجلذر 1998،
 ) .ر ك ب(اب العريب، القاهرة، اجلذر نصار ، املعجم العريب األساسي، دار الكت حسني -  3
شرح الرضي على الكافية، حتقيق حسن عمر، منشورات جامعة  ،)رضي الدين حممد بن احلسن(اإلسرتاباذي -  4

 . 129، ص 3قاريونس، بنغازي ،ج
 .19، ص1، شرح املفصل،عامل الكتب ، بريوت ، لبنان ،ج)موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي(ابن يعيش -  5
، حاشية الشنواين على شرح مقدمة األعراب، طبع )أبو حممد عبد اهللا مجال الدين بن هشام األنصاري(ابن هشام -  6

 .  46هـ، ص 1373وتصحيح وتصميم حممد الشمام، دار الكتب الشرقية ، تونس ، 
 .19، ص 1ابن يعيش، شرح املفصل،ج -  7
 . املرجع نفسه، الصفحة نفسها  -  8
 . ع نفسه، الصفحة نفسها املرج -  9

 . 112ص  ،4املرجع نفسه،ج -  10
 19ص ،  1املرجع نفسه، ج -  11
،  1،ج 3النحو الوايف مع ربطه باألساليب الرفيعة واحلياة اللغوية املتجددة، دار املعارف، مصر، ط ،عباس حسن -  12

 300ص 
ار النموذجية، صيدا، بريوتمصطفى الغالينيي، جامع الدروس العربية، راجعه عبد املنع -  13 30، ط م خفاجي، الد 
 13، ص  1994،

، دار الكتاب اجلديدة 1ميشال أريفيه، البحث عن فردينان دي سوسري، ترمجة حممد خري حممود البقاعي، ط -  14
 . 169، ص 1،2009املتحدة، بريوت، لبنان ، ط

، 1نادر سراج، دار املنتخب العريب  ، بريوت ، لبنان، طأندري مارتيين ، وظيفة األلسن وديناميتها ، ترمجة  -  15
 .223، ص 1996

 .49حممد إبراهيم عبادة، اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية، منشأة املعارف ، اإلسكندرية، ص -  16
  )unité significative( ، وهي كل وحدة هلا مدلولالوحدة املداللة نسبة إىل املدلول -  17
        >>أصغر وحدة لغوية هلا معىن أو وظيفة صرفية يف لغة من اللغات<< هو ):Morphème(يغم الص -  18

 . 89سامي عياد حنا وآخرون، معجم اللسانيات احلديثة، ص
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أصغر وحدة لغوية ليس هلا : الذي هو) Phonème" (الصومت"ويقابله . أو هو أصغر وحدة لغوية هلا مدلول

ما ال يقبالن التحليل إىل وحدات أصغر ذا يتفق. مدلول الصيغم له مدلول والصومت . الصيغم والصومت يف أ غري أن
 .ليس له مدلول

 .223أندري مارتيين ، وظيفة األلسن وديناميتها ، ص : ينظر  -  19
م على الفعل ، جملة ج -  20 املتقد ب االمسيللمرك كييب27امعة قطر لآلداب ، عدد عبد احلميد دباش، الوضع الرت  ،

 . 68، ص2005جامعة قطر،  الدوحة ، قطر ، 
 . 218أندري مارتيين ، وظيفة األلسن وديناميتها ، ص  -  21

J.LYONS ,Linguistique générale , p 132. - 22 
 

23-DUBOIS (Jean) , 1973a, Dictionnaire de Linguistique, Librairie 
Larousse ,Paris ,France, p 479 .  

 .207ص  الرباط ، املغرب، دار األمان، ،عربية يف اللسانيات الوظيفية، قضايا اللغة الأمحد املتوكل -  24
م على الفعل  الوضعُ دباش،  عبد احلميد -  25 املتقد ب االمسيللمرك كييب68، صالرت . 
بن قبالن املزيين، دار توبقال، الدار البيضاء، نعوم تشومسكي ، اللغة ومشكالت املعرفة ، ترمجة محزة : ينظر  -  26
 . 103، ص1990،  1ط
 .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها -  27
 ست،ـزة ، املفعول به دراسة تركيبية، جملة إشكاالت، معهد اآلداب واللغات املركز اجلامعي لتامنغـــيسى قيــع -  28

 . 264، ص 2014، 6اجلزائر، عدد 
 . 90 - 85سكي ، اللغة ومشكالت املعرفة ، صنعوم تشوم: ينظر  -  29
 . 51حممد إبراهيم عبادة، اجلملة العربية دراسة لغوية حنوية، ص -  30
- 135جملة املوقف األديب، دمشق، عدد ،تركيب اجلملة يف اللغة العربيةمالحظات بشأن دراسة  ،حممد الشاوش -  31

 . 238ص ،  136
 . 76، صدار األفاق، اجلزائر العاصمة ، اجلزائر ،العامةمصطفى حركات ، اللسانيات  -  32
حيث أُقحم داخل  )صحيفةَ ال...قرأ(مما يالحظ على مستوى البنية املركبية وجود تقطع يف عناصر املؤلف املباشر -  33

اهرة مركبية تتعلق وهو ظ: وهذا ما يسمى بالتقطع). الرجل( وحــدة أخرى ليست منه وهي )الفعل واملفعول به(عنصريه 
برتتيب الوحدات وتسلسلها، حيث يتم إقحام وحدة تركيبية داخل وحدة أخرى تؤدي إىل فصل عناصرها، فنحصل 

،أْي ذات  دال متقطٍع ال تتابع وحداته أفقيا بل يقطع تتابعه وحداٌت )(Discontinueبذلك على وحدٍة متقطعةٍ 
  .أخرى ليست منه

  . 59عبد احلميد دباش، اجلملة العربية والتحليل إىل املؤلفات املباشرة ، ص   :ينظر     
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ويرى حممد الشاوش أن هذا التقطع يف الوحدات اللغوية حل نتجاوز به . فالتقطع ضرب من اخلروج عن مبدإ اخلطية

    .عقبة التقسيم الثنائي للجملة وحنتفظ به
  .74-73ة ،صمالحظات بشأن دراسة تركيب اجلملة يف اللغة العربي  ،شاوش حممد ال :ينظر     

 .وهي ظاهرة واردة بكثرة يف اجلملة الفعلية البسيطة اليت يكون فيها الفعـل متعديا
 . 103نعوم تشومسكي ، اللغة ومشكالت املعرفة ، ص: ينظر  -  34
35  -  

ُ
ُد امل َحد)détermination( العنصر اللغوي اآلخر هو االسم] لغوينيالعنصرين ال[هو أحد ، ب امسيملرك  : 
ُد  َحد

ُ
ُد + امل َحد

ُ
  مركب امسي )= االسم(امل

حددات يف العربية،الندوة اللسانية حول اللسانيات والتحليل اللساين،: ينظر        
ُ
جامعة  عبد احلميد دباش ،امل

 . 145، ص 2007صفاقس، صفاس، تونس، 
 . 238مالحظات بشأن دراسة تركيب اجلملة يف اللغة العربية ، ص مد الشاوش ،حم -  36
 .>>الصفة <<املركب الصفوي نسبة إىل نواته وهي  -  37
 . 103نعوم تشومسكي ، اللغة ومشكالت املعرفة ، ص: ينظر  -  38
 ،كتبة لبنان ناشرون، حتقيق علي دحروج ورفيق العجم، م، كشاف اصطالحات الفنون)حممد علي(التهانوي -  39

  . 424، ص 1الد،1996، 1بريوت، ط
م على الفعل  -  40 املتقد ب االمسيللمرك كييب68، صعبد احلميد دباش، الوضع الرت. 
 . 294ص،  1978، 6مكتبة األجنلو مصرية، مصر ، ط إبراهيم أنيس ، من أسرار اللغة ، -  41
َلُة  ااملركب اُجلَميلي نسبة إىل  -  42 ن مسندا ومسندا جمموعة كلمات تتضم  <<وهي) propositionnel (ُجلَميـْ

فهي تشبه اجلملة يف الرتكيب ولكنها ختتلف عنها يف االستقاللية؛ حيث إن . >>وتُكون مجلة مــــــــــــــــــن مجلة أكرب. إليه 
وهي تقابل . اجلملة اليت تتميز باالستقاللية الرتكيبية  عكس.ال تستقل بنفسها فتكون وحدة جلملة أكرب منها اجلميلة

  .اجلملة الصغرى عند ابن هشام األنصاري 
-38 - TOURATIER (Christian),1989,Esquisse d’ analyse syntaxique, in 

<<Information Grammaticale>> n 43 , Paris ,France ,p10 . 
 
 


