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 ضبط املفاهيم واملصطلحات :ةر ضاحملا ناو نع

 

ركيب : أّوال
ّ
غة بين الت

ّ
 :والاصطالح الل

ـركيب      - 1
ّ
 : لغة الت

به " الّصحاح، في جاء 
ّ
سان، وفي(1) ."بعض على بعضه وضع إذا تركيبا رك

ّ
 إذا وتراكم الّسحاب تراكب " الل

 (2) ".بعض فوق  بعضه صار 

يء بمثابة فصار  غيره إلى ضّمه ... الش يء ركب " :الوسيط املعجم في جاءو  
ّ

ب املنظر، في الواحد الش 
ّ
 ورك

فه ونحوه الّدواء
ّ
 (3)  ".مختلفة مواد من أل

ركيب أن نالحظ وهنا 
ّ
 في تجتمع املعاني هذه و  والّتأليف والجمع، الّضم، في تنحصر  تكاد بمعان يقترن  الت

نائية نقطة
ّ
  تأليف ول  جمع، ول  ّضم، فال  الث

ّ
فا كان ما إل

ّ
 .فأكثر وحدتين من مؤل

ص للتركيب تعريفا   Mounin George مونان لجورج اللسانيات قاموس ويضم 
ّ
ق في يتلخ

ّ
 عناصر  تعل

ن بينها، فيما الوحدات
ّ
غة لتمك 

ّ
لة ألاساسية وظيفتها أداء من الل

ّ
 (4) .الّتواصلية الوظيفة في املتمث

 :  الاصطالح في التركيب  - 2 

غوية املعاني خالل من يّتضح 
ّ
ركيب ملصطلح الل

ّ
 الخليل قول  في نجده ما اوهذ الثنائية، على يقوم أنه الت

 ( 5).« جديد حكم بالتركيب لهما أصبح وحكم، معنى منهما ولكل ركبتا، إذا الكلمتين إّن  » (:هـ171ت) أحمد بن

 أخرى، كلمة إلى فأكثر  كلمة ضّم  إن ،إذ والتركيب يفالّتأل بين للتفريق نتعّرض أن املفيد من إّن  و  

بّك 
َ
َبْعل

َ
 منه أخّص  فهو  الجزأين، بين ألالفة وقوع فيه  يشترط إذ الّتأليف؛ بخالف ، تركيب   ...زيد وغالم ،*ك

 ( 6) .وزيادة تركيب وهو 

 البسيطة الحروف وجمع وتأخًرا، تقدما بعض، إلى نسبة أجزائه لبعض ليس لكن ،كالتركيب والترتيب

 (7) .كلمة لتكون  ونظمها

                                                 

 العروس تاج " الزبيدي، وينظر  ؛1/139م،1991 ،4ط بيروت،لبنان، للماليين، العلم دار  عطار، الغفور  عبد أحمد: ت ،"الصحاح" الجوهري، -   1

 .2/33 م،1994  والتوزيع، والنشر  للطباعة الفكر  دار  ، شتيري  علي :ت ،" القاموس جواهر  من

 (.ب ك ر  )مادة م،1991 ،1ط بيروت، والنشر، للطباعة صادر  دار  ،" العــرب لسـان" منظور، ابن -   2

 م،1991 الشرقية،  إلاعالنات شركة-ألاغست مطابع وآخرين، هللا عوض السيد الوهاب عبد: ت العربية، اللغة ،مجمع الوسيط املعجم -   3

1/391. 

4   - edition 4éme Paris, Quadrige, linguistique, de Dictionnaire Mounin, George 

 .43ص م،4،1997ط بيروت، ، للماليين العلم دار  ، "املقارن  اللغة فقه "الّسامرائي، إبراهيم -   5

 القاهرة وهبة، مكتبة الدميري، أحمد : تح ،"النحو في الحدود كتاب شرح "املكي، النحوّي  الفاكهي أحمد بن هللا عبد -   6

 .73ص م1993 ،2ط       

ين نصر  : تحقيق ،"التعريفات" ؛ (هـ139)الحسيني علي بن محمد -الحنفي الجرجاني -   7 ّ
 .99م،ص2117 ،1ط القاهرة، القدس دار  التونس ي، الد 
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ركيب أّن  الّربيع أنوار  في جاء وقد
ّ
 : قولك مثل ألاعداد، سرد طريق على ل  أخرى، إلى كلمة ضّم  هو  الت

ب باب، كتاب قرطاس، قلم
ّ
 (8) .املعنى بهذا أخرى  إلى كلمة فيه ضّمت ما إذا فاملرك

املفرد، وهو قول مؤلف من كلمتين أو أكثر  وأصبح لهيئته املركب هو ما يقابل  أن سبق مما ونستنتج

وقد " إلانسانية الفاضلة، " و ،"نور الشمس"، و"النجاة في الصدق: "التركيبية سمة خاصة يعرف بها، مثل

 :قسم النحاة املركبات وفقا للنسبة القائمة بين عناصرها كاآلتي

 ويسمى جملة( يفلح املجتهد)نحو وهو ما تألف من مسند ومسند إليه : املركب إلاسنادي. 

  كتاب الطالب، وعبد هللا، وخاتم فضة: ما تركب من املضاف واملضاف إليه، مثل: املركب إلاضافي... 

 وهو كل كلمتين كانت ثانيتهما موضحة معنى ألاولى، وينقسم إلى ثالثة أقسام: املركب البياني : 

 فاز الطالب املجتهد: وهو ما تألف من الصفة واملوصوف مثل: مركب وصفي.. 

 جاء القوم كلهم: وهو ما تألف من التوكيد واملؤكد، مثل: مركب توكيدي ... 

 جاء محمد أخوك: وهو ما تألف من البدل واملبدل منه، مثل: مركب بدلي... 

 دخل زيد : ما تألف من املعطوف واملعطوف عليه بتوسط حرف العطف بينهما، مثل: املركب العطفي

 .وخالد

  سيد أو إله ألارض او )بعلبك : وهو كل كلمتين ركبتا فامتزجتا حتى صارتا كلمة واحدة مثل: املزجياملركب

 .وسيبويه( حضرم متو أي أرض حضرم أو حضر املوت)وحضرموت ( البقاع

 وهو كل عددين كان بينهما حرف عطف مقدر، وذلك من أحد عشر إلى تسعة عشر : املركب العددي

 (اثنا عشر)وهذا املركب العددي مفتوح الجزأين في كل أحواله إل  (واحد وعشرون مركب عطفي)

الجار واملجرور، واملركب املوصولي، واملصدري، : )وأضاف بعض املحدثين أنواعا أخرى للمركبات، مثل 

  .والظرفي، وقسموا املركب إلاسنادي إلى مركب فعلي ومركب اسمي

 تقول  و( 9).هنفس التركيبي النمط حّسان تّمام عند فهي بالتركيب، الجملة مصطلح عن يعّبر  ما كثيراو 

 إذ منه، مجال  أوسع ولكّنه الجملة مفهوم على للّدللة مستعمال  املصطلح هذا نجد قد » :إلابراهيمي خولة

راكيب من أنواع على يدّل 
ّ
ركيب : مثل الجملة، عداد في تدخل ل  عديدة الت

ّ
ركيب العددي الت

ّ
 املزجي والت

ركيب
ّ
 (10).« إلاضافي والت

                                                 

 .19ص هـ1322 ،1ط مصر، العلمية، التقدم مطبعة ،" والبديع والبيان واملعاني والنحو  الصرف في الربيع أنوار  " املنزلى، العالم محمود -   8

 .13ص م،1،1993ط مصر،-القاهرة الكتب، عالم ،" القرآن روائع في البيان" حسان، تمام -   9

 .111ص م،2111 الجزائر، للنشر، القصبة دار  ،" اللسانيات في مبادىء" إلابراهيمي، طالب خولة -   10
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ركيب الدارسين بعض جعل وقد  
ّ
 جمل في نؤلف خاللها من التي القواعد يصف الّنحو  من قطاعا الت

راكيب، وعلم الّنحو  علم بين التفريق إلى آخرون ذهب حين في (11).الدالة الوحدات
ّ
راكيب علم فيجعلون  الت

ّ
 الت

 العالقات بدراسة يختّص  وهو  القواعد، علم ويسّمونه الّنحو  وعلم الّصرف علم يشمل بحيث وأشمل، أعّم 

ل نفسها الكلمات داخل هنا الحادثة فالتغيرات » :باي ماريو  يقول  العناصر  وحركة الجملة نظام داخل
ّ
 تشك

ل معّين نسق في الكلمات وتنظيم الّصيغ، بدراسة يختّص  الذي الّصرف علم موضوع
ّ
 علم وضوعم يشك

ركيب القواعد بعلم يسمى ما ليكّونان والنحو  الّصرف وإّن  الّنحو،
ّ
 تنتهك أن ليمكن التي املرور  قوانين أو  أوالت

ق املعاني تّيار  تفوق  ورطة في للوقوع تجّنبا
ّ
ما يربط الذي املتدف

ّ
 الهدف هو  الذي التفاهم وتوقف بآخر، متكل

غة الوحيد أو  ألاساس ي
ّ
 (12)«لل

هو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفه، من : " عّرف النحو بقولهي السياق نجد أن ابن جنيوفي هذا 

فهو في  (13)"… إعراب وغيره، كالتثنية والجمع، والتحقير، والتكسير، وإلاضافة، والنسب، والتركيب وغير ذلك

سيما ألنواع هذا التعريف يذكر أنواعا كثيرة للتصرف في كالم العرب، وجعل التصرف في إلاعراب ق

 .أي أنه يجمع بين علمي النحو والصرف في هذا التعريف. الّتصرفات ألاخرى، ومن بينها التركيب

بين الدراسة ألافقية للغة التي هي من اختصاص علم النحو الذي أما اللغويون املحدثون فهم يفرقون 

دراسة الرأسية العمودية للغة، التي يهتم بالكلمات حين تتجاور لتشكل تراكيب تظهر في صورة أفقية،  وبين ال

 .هي من اختصاص علم الصرف الذي ينظر إلى كلمات اللغة من حيث هي قوائم مختلفة من الصيغ وألاوزان

وهذا ل ينفي وجود بعض التداخل بين علمي النحو والصرف، فمثال نجد بعض اللواحق عالمة صرفية 

السالم، فهي دالة على العدد، كما أنها عالمة إعرابية، وتحويل ونحوية معا، كعالمة التثنية والجمع املذكر 

وكذلك بعض  له أثر نحوي في الجملة،( وهو تغيير صرفي ) الفعل من املبني للمعلوم إلى املبني للمجهول 

  (…كالتمييز والحال)الشروط الصرفية املطلوبة في بعض الكلمات لتحل محال إعرابيا ما 

 .ة والكلم والقول اللفظ والكلم : ثانيا 

 (ديز)هو الصوت املشتمل على بعض الحروف سواء أدل على معنى أم لم يدل مثل : اللفظ (1

وقد تطلق ويراد بها الكالم ". اللفظ املوضوع ملعنى مفرد"و تعرف بأنها " قول مفرد: "تعرف بأنها: الكلمة (2

: التوبة] وكلمة هللا هي العليا : على سبيل املجاز من باب تسمية الش يء باسم جزئه، مثل قوله تعالى

                                                 

11   - 480 p Nancy Levrault-Berger   Imprimerie  rousse La Librairie linguistique, de Dictionnaire Dubois Jean   

 .21ص ،"اللغة علم أسس "باي، ماريو  -   12

 41، ص11، ج1993، 13محمد علي النجار، الهيئة املصرية العامة للكتاب، ط : ابن جني، الخصائص، تح-   13
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أصدق كلمة قالها  : "، وفي الحديث"الكلمة الطيبة صدقة( "ص)، وقال الني (ل أله إل هللا: )أي[ 41

 ".وكلمة بها كالم قد يؤم: "وهذا ما أشار إليه بان مالك بقوله".  أل كل ش يء ما خال هللا باطل: لبيد

ق على ما تركب من ثالث كلمات فأكثر سواء أكان مفيدا أم اسم جنس جمعي واحده كلمة، ويطل :الكلم (3

 . اسم وفعل وحرف: لم يكن، والكلم في التقسيم املشهور 

يقول ابن مالك . هو اللفظ الدال على معنى، ويعم الكالم والكلم والكلمة فكل ذلك قول  :القول  (4

قلت في نفس ي "مثل  ، وقد يطلق على أعم من ذلك، من ذلك إطالقه على حديث النفس"والقول عم"

، وقد يطلق على [9:املجادلة( ]ويقولون في أنفسهم لول يعذبنا هللا بما نقول : )ومثل قوله تعالى" كذا

وقد استعملوه ..." فالن يقول بقول أبي جنيفة، وفالن يذهب إلى قول مالك: "الاعتقاد والرأي، فيقولون 

فقال باملاء على يده أي قلبه : )وفي الحديث" نيقال برأسه كذا فنطح: "بمعنى الحركة وإلايماء فقالوا

 .، وكل هذا على سبيل املجاز والتوسع(فقال بثوبه هكذا أي رفعه: )وفي حديث آخر( وصبه

 

  


