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َّ
َّ
ِّ َّ
كلية الترتيـة – جامعـة القادسيـة

امللخص :

النظرية َّ
انمازت َّ
تنوع مناىجيا
المدونة في كتاب سيبويو
النحوية
بشموليتيا ّ ،
وتعدد أنساقيا اإلجر ّ
ّ
ائية  ،و ّ
ّ
تصور ممحوظ يقوم عمى
الواصفة  ،أو المحمِّمة ؛ ذلك َّ
أن األسس المنيجية لمجمل ال ّن ّ
ظرية قد انطمقت من ّ

وصف طرائق التّكمُّم واجرائيا عمى الكالم المستعمل .
أن يمتقي سيبويو مع ما أفرزتو مناىج َّ
منيجية.
النظر المغوي الحديث من إجراءات
فال غرابة  ،إذن  ،في ْ
ّ
معينة تقوم بوظائف
أن مكونات
حوية  ،وحمَّل بنيتيا  ،فتبيَّن لو َّ
نحوية ّ
ّ
فقد امتحن سيبويو التّراكيب ال ّن ّ
يتم إال
السياق الواحد  ،وتخضع لمعالقات ال ّن ّ
متشابية في ّ
حوية نفسيا عمى الرغم من تباين أشكاليا  .وىذا ال ّ
يحددىا .
لغوية و ّ
باالستبدال الّذي يظير وظيفة كل وحدة ّ

وجدت في مناىج التّوسع المغوي الحديث ما ُيوافقو
من ىنا استوى ىذا المفيوم في ُخمدي بحثاً بعد أن
ُ
المنيجية لالستبدال في كتاب سيبويو  ،والمواضع الّتي تحقق فييا
فحاولت أن أدرس األسس
اء .
ُ
ّ
نظ ارً واجر ً
تعس ٍ
ف أو إقحام .
ىذا المنيج بوسائل
تفسيرية تقود إلى نتائجيا دون ُّ
ّ
َّ ً
ً
ً
وأما االستبدال في معناه االصطالحي فمم يخرج عن
أوال :االستثدال ـ مفهىما ومنهجا
َّ
محل
االستبدال مصدر بمعنى المبادلة أو التبادل في معنى المبادلة ؛ إذ ىو ((إحالل عنصر لغوي

المكان(( والدليل عمى ىذا قول العرب  :ىذا لك بدل

ىذا  ،أي ىذا مكان ىذا ))(ٔ) .وقد ورد المعنى نفسو

الشيء،
في لسان العرب  ،قال ابن منظور ((:وتبدَّل
َ

وتبدل بو  ،واستبدلو  ،واستبدل بو ،كمَّو اتخذ منو
بدالً .وأبدل الشيء وبدَّلو  :اتخذ منو بدالً  ..واستبدل

الشيء بغيره  ،وتبدلو بو إذا أخذه مكانو .والمبادلة

التبادل))(ٕ).

مجلة

عنصر آخر في سياق لغوي واحد))(ٖ) .واإلحالل ىو
استبدال تقول :ىذا محل ىذا أي  :ىذا مكان ىذا.

عام
ويمحظ أن االستعمال النحوي لمصطمح االستبدال ّ
في أنحاء جميع المغات مثمما أظيره البحث المغوي

ألن استعمالو في التحميل يفيد في تحديد
المقارن(ٗ)؛ َّ

طبيعة الظواىر المغوية ،وكذلك يفيد في ك ّل حالة من
حاالتو في تبين ما ىو خصيصة عامة  ،وما ىو
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أن االستبدال خصيصة عامة
سمة مفردة(٘) .وبما َّ

وتقترب طريقة سيبويو في التصنيف من منيج

المغوية ،فال شك في أن فك ارً واعياً متقدماً مثل فكر

إن سيبويو(( يص ّنف أضرباً من الكمم تصنيفاً واحداً

من تصور لغوي قائم عمى أسس منيجية منضبطة

وفقاً لخطتو في االستبدال  .)ٔٓ())..وىو نيج أساسي

تشترك فييا كل المغات لتحديد طبيعة الظواىر

سيبويو لم يغفل ىذا االتجاه في تحميمو ؛ النطالقو

ومدركة لقواعد النظام المغوي ومناىج تحميمو.

يقوم منيج االستبدال عمى مبدأين أساسيين ىما:

الصنف والوظيفة.

 -1حتديد األصناف اللغىية :

التحميل إلى المؤلفات المباشرة عند المحدثين ()ٜ؛ إذ

أي  :ينسبيا إلى باب واحد  ،أو معنى نحوي واحد

في المنيج الوصفي مثمما يرى ىاريس(ٔٔ).

واالستبدال ومبدأ التحميل إلى المؤلفات المباشرة

((أىم منيجين ليذا الوصف المغوي  ..فبمساعدة

االستبدال تكشف فئات التوزيع  ،وبمساعدة تحميل

يعد التصنيف الخطوة المنيجية األولى في سمّم

المكونات [تحدد] القواعد التي يمكن وفقاً ليا أن

أن كل صنف ىو مفيوم عام يحتوي
النظام ؛ ذلك ّ
عمى حقائق جزئية تربطيا بالصنف العام  .وقد أدرك

وبحسب منيجي التحميل إلى المؤلفات المباشرة

واالستبدال نرى أن سيبويو عند تصنيفو الكمم قد

إلى أصناف ثالثة تجمَّت في مقوالت ( االسم والفعل

مفيومي االسمية والفعمية  .فقد وضع المركبات

بناء أي حقل معرفي  .وبو يتم التعرف عمى مكونات

النحويون تمك الحقيقة فبدأوا منيجيم بتقسيم الكمم

والحرف)  .وىذا ما نمحظو في ّأول كتاب نحوي
متكامل ىو كتاب سيبويو( )ٙفـ (( ىذا الموضع من

الكتاب يمثّل بداية االنطالق في النظرية النحوية
المدونة ؛ إذ يتم فيو حصر األصناف الرئيسة لمكمم

تربط عناصر فئات مختمفة بعضيا ببعض)) (ٕٔ).

وضع أضرباً من الكمم مختمفة األشكال والصيغ تحت

اإلضافية والوصفية والموصوالت االسمية في باب
االسم عمى الرغم من اختالف أشكاليا المغوية .

أن المضاف والمضاف إليو
قال  (( :من قبل ّ
بمنزلة اسم واحد منفرد ،والمضاف إليو ىو تمام

العربية وتحديدىا بوصفيا المقوالت األساسية في

االسم ومقتضاه ومن االسم))(ٖٔ) ،وقال .. (( :وصار

لقد ص ّنف سيبويو الكمم إلى أقسام ثالثة ،منيا

(ٗٔ)
ألن أن والفعل بمنزلة اسم
الواحد))  .وقال .. ((:؛ ّ
(٘ٔ)
أن فيي اسم وما عممت
أما ّ
واحد))  ،وقالّ (( :

بناء الجممة))(.)ٚ

محددة ىما(االسم والفعل)،
اثنان ليما معالم واضحة و ّ

واآلخر ىو ( الحرف) ؛ إذ ال تتحدد معالمو إالّ مع
غيره ؛ لذلك ربط النحويون في ىذا السياق (( بين

االختصاص والعمل  ،وجعموا من شرط الحروف التي

النعت

مجرو ارً

مثل

المنعوت؛

ألنيا

كاالسم

فيو صمة ليا)) (.)ٔٙ

أما في صنف الفعل فضالًً عن الصيغ الفعمية
وّ
األربعة (فَ َع َل ،وفَ ِع َل  ،وفَ ُع َل  ،وفُ ِع َل) التي (( تتمايز
بواسطة الصوائت القصيرة الالحقة لمصامت الثاني

تختص باألفعال مثل
تعمل أن تكون مختصة  .فالتي
ّ
تختص باألسماء
لما تعمل فييا  ،والتي
ّ
لم ولن و ّ

من األفعال الثالثة األولى  ،وفي الصائتين الالحقين

والفاء ال يعمل)) (.)ٛ

سيبويو قد أدخل صيغاً أخرى تحت مفيوم الفعمية

كأحرف الجر تعمل فييا ،وما ال يختصّ كالواو

مجلة

لمصامتين األول والثاني في الفعل الرابع )) ( ،)ٔٚفإن
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بحسب خصائص مالحظة تجعل ىذه الصيغ تسمك

يصح استبداليا بالصيغ
مسمك الفعمية في الجممة  ،و ّ
األساسية لمفعل  ،وغيرىا  .قال  (( :ىذا باب من
المصادر جرى مجرى الفعل المضارع في عممو

موضعين  ،فأحدىما االستفيام  ،وىو الحرف

المستفيم بو بمنزلة كيف وأين  .والموضع اآلخر :

ب )) (ٕ٘) ،وكذلك قولو  ((:الواو ال
الخبر  ،ومعناىا ُر َّ
يكون موضعيا في الكالم موضع الفاء )) ( .)ٕٙوىناك

ومعناه  ،وذلك قولك :عجبت من ضرب زيداً  ،فمعناه

أمثمة كثيرة سنذكرىا في موضعيا من البحث.

كأن قولك حمداً في
عن أفعاليا نحو :حمداً ّ ((:
موضع احمد اهلل ..وا ّنما اختُ ِز َل الفعل ىينا ؛ أل ّنيم

بسبعين صنفاً وظيفياً في المغة منيا :

أ ّنو يضرب زيداً  .)ٔٛ())..وقال في المصادر النائبة

جعموا ىذا بدالً من المفظ بالفعل))( .)ٜٔوقال:

حدد المستشرق اإلنكميزي كارتر عند دراستو
وقد ّ
لمنيج سيبويو في التحميل تمك األصناف الوظيفية
االبتداء واإلسناد والنيي واألمر واالستفيام والجزاء

فعل ،وفاع ٌل مثل يفعل )) (ٕٓ)،
((..فمفعو ٌل مثل ُي َ
وقال في حمل صيغة التعجب (أفعل ) عمى الفعل :

وغيرىا(.)ٕٚ

وليس كالفعل. )ٕٔ())...

ىذه الوظائف  ،والوسيمة المتبعة في إظيار وظيفة

(( فإ ّنما أجريتو في الموضع مجرى الفعل في عممو ،

فإن  (( :أي
أما الصنف الثالث الذي ىو الحرف ّ
وّ
تعريف يخصص ألحد أعضاء ىذا الصنف إ ّنما يأتي
نتيجة العالقة بينو وبين وظيفة نحوية معينة)) (ٕٕ).

ويعتمد استبدال الحرف عمى عالقتو بما بعده ،
وعالقتو بسياق التركيب.

 -2األصناف الىظًفًة:

تتحدد وظيفة كل عنصر في الكالم بموضعو الذي

واإلضمار

واإلظيار

والبدل

والتنكير

والتعريف

وتتوزع األصناف الشكمية (االسم والفعل والحرف)

كل صنف عند سيبويو ىي نظرية العمل النحوي ؛ إذ

ألن كل
تحدد مسمك المفردات في بنية التركيب ؛ َّ
ىي ّ
وظيفة يتنازعيا عنصران ىما (العامل والمعمول ) .

وباستخدام منيج االستبدال في التحميل تتحدد

العالقات التبادلية بين العناصر في النظام المغوي .

وقد امتحن سيبويو الوحدات المغوية التي تنتمي إلى

الصنف نفسو وان اختمفت في الشكل أو المعنى

يشغمو  ،وكذلك عالقتو باألجزاء األخرى من التركيب.

باستبداليا بوحدات تنتمي إلى الصنف نفسو لتقوم

وىو ما يطابق معنى الوظيفة عند بمومفيد؛ إذ يقول:

من التحميل في المنيج الوصفي الحديث بـ ( التحميل

وقد ترددت كممة موضع وموقع عند سيبويو كثي ارً ،

بالوظيفة نفسيا والعالقة نفسيا  .ويعرف ىذا النوع

(( إن الموضع الذي تقع فيو وحدة لغوية ىو

إن
إلى المؤلفات المباشرة )  .يقول كارتر َّ ((:

دارسو سيبويو بين الموضع والوظيفة مقارنة مطمقة،

لممكونات المباشرة )) (.)ٕٛ
ً
ثانيا  :مظاهر االستثدال النحىي وحتققها يف

وظائفيا  ،أو بصورة إجمالية وظيفتيا )) (ٖٕ) .ويقرن

يقول كارتر  ((:فمن يكون ىناك شك في أن سيبويو
أراد بمصطمح الموضع أن يعطي معنى الوظيفة ))

(ٕٗ)

فقد استنتج كارتر ىذا الرأي بحسب ما أقره سيبويو

أن لكم
في كتابو من توجيو نحو قولو  (( :اعمم َّ
مجلة

طريقة سيبويو في األساس شكل من أشكال التحميل

كتاب سيثىيه:

ثمة مظاىر واضحة ليذا المنيج في كتاب

سيبويو قد تجمت في عبارات تحمل المفيوم نفسو من
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نحو :في موضع  ،وموقع  ،وبمنزلة  ،وبدل  ،و َّ
كأنو

ِّ
محل المفرد  ،وىو تبادل
الثانية ،فحمَّت الجممة

كل تمك المقوالت في كتابو بحسب منيج استبدالي

أما استبدال وحدة لغوية بأخرى بحسب الصنف
و َّ

قال  ،ومجرى  ،وتريد  ،وغيرىا .وقد استعمل سيبويو

يقوم عمى معايير التصنيف والوظيفة  ،فضالً عن

العمل واالختصاص.

أن منيجو في االستبدال يماثل
والشك في َّ

طريقة المحدثين في التحميل إلى المؤلفات المباشرة

والتوزيع  ،وىما أصالن ممحوظان في المنيج

الوصفي الشكمي عند البنيويين.

ولم يقتصر سيبويو عمى ما يحصل فيو

االستبدال من األصناف والوظائف ؛ بل ذكر ما يمتنع

موضعي يحصل بمحاظ الموضع ال بمحاظ المعنى .

الذي تنتسب إليو فيمحظ ذلك في استبدال المصدر

حذرك في موضع
بالفعل نحو قولو  .. (( :فيصير َ
احذر  ،وتحذيري في موضع ح ّذرني  ،فالمصدر أبداً
ْ
في موضع فعمو )) (ٖٔ) .واحالل المصدر مح ّل الفعل
مبدأ توزيعي في المنيج الوصفي الشكمي ؛ النتساب
كل منيما إلى صنف واحد ىو الفعمية  ،وىو ما جوز

ليما االستبدال في الموضع أو الوظيفة ،ومثمو قولو:

فيو االستبدال  ،منطمقاً من خصيصتي التحميل

ب منو ،
أعج ُ
((  ..وقولك  :عجباً منو في موضع َ
أىم ))(ٕٖ).
أكاد وال ُّ
وقولو  :وال كيداً في موضع وال ُ

وسأتناول الوجيين (الجائز والممتنع) لبيان

قولو  (( :وا ّنما اختزلوا الفعل ىنا؛ أل ّنيم جعموا ىذا

والتوزيع ليؤكد الخصائص التي تنفرد بيا كل لغة .

طبيعة المنيج االستبدالي الذي تسمكو الجمل في

االستبدال  ،وعمى النحو اآلتي :
( )1ما جيىز فًه االستبدال بني الىحدات يف السًاق
الىاحد  ،ومظاهره هٌ :
أ ـ في موضع :

أن الموضع عند
أشرنا في المبحث األول إلى َّ

سيبويو ىو الوظيفة عند المحدثين  ،مثمما تشير
ِ
يوم
أقوالو  ،نحو قولو في  :يوم ُ
الج ُمعة مبار ٌك ،و ُ
ِ
ِ
الجمعة
صمتُو ؛ إذ قال  (( :فإذا قمت  :يوم
ُ
الج ُمعة ُ

ص ْمتُ ُو في موضع مبارك ))( ،)ٕٜوقولو :
ص ُم ُ
تو ،فَ ُ
ُ
ض َرَبنا  ،فتصف بيا النكرة ،
((وتقول  :ىذا رج ٌل َ
وتكون في موضع ضارب إذا قمت :ىذا رج ٌل
ضارب))(ٖٓ) فاستبدال (صمتو) بـ (مبارك) ،و(ضربنا)
ٌ

بـ (ضارب) جائز وفقاً لمنيج االستبدال ؛ َّ
ألن كالً
منيما مؤلف مباشر واحد ؛ إذ يقوم المستبدل بوظيفة

المستبدل بو  ،وىي الخبر في األولى  ،والصفة في
مجلة

أن المراد ىنا ىو الوظيفة ال المعنى
ويدلك عمى َّ
بدالً من المفظ بالفعل)) (ٖٖ) .

ب ـ وقع موقع :

ويراد بالموقع الوظيفة أيضاً  ،وال يكون إشغال

الموقع ّإال بالوحدات المغوية التي تنتسب إلى
الصنف نفسو  ،يقول سيبويو  (( :وقد يقع الشيء

موقع الشيء  ،وليس إعر ُابو كإعرابو ،ذلك قولك :
ذاك ،فيقول في موضع ٍ
ٍ
قائل ،
مررت
برجل يقول َ
ُ

وليس إعر ُابو كإعرابو )) (ٖٗ) .فاستبدال الفعل باسم
الفاعل خصيصة توزيعية ؛ أل ّنيما من صنف واحد.
وىناك جانب جدير بالنظر في تحميل سيبويو

إن فييا زيداً قائماً)  ،و ( َّ
لمتركيبيين َّ ( :
إن فييا زيداً
قائم ) ؛ يقول سيبويو  (( :وتقول َّ :
إن فييا زيداً
ٌ
قائماً  ،وان شئت رفعت عمى إلغاء فييا  ،وان شئت

قائم  .وتفسير نصب
قمت ّ :
إن زيداً فييا قائماً و ٌ
أن
القائم ىينا ورفعو كتفسيره في االبتداء ّ ...إال َّ
فييا ىينا بمنزلة ىذا في َّأنو يستغنى عمى ما بعدىا
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(ٖ٘)
األول
السكوت وتقع موقعو  . ))...ففي التركيب ّ

تعمل فييا بوصفيا خب ارً َّ
مقدماً فتصبح كممة (قائماً)
ألن الكالم
خارج بنية التركيب  ،ولكن االستغناء عنيا َّ

الذي قبميا كالم تام يحسن السكوت عميو.

أما في التركيب الثاني فأصبحت كممة (فييا)
وّ
ألن كممة (قائم) ىي الخبر ،وبيا
خارج بنية التركيب؛ َّ

استغنى الكالم وحسن السكوت  .فمن أجل أن يستقيم

االستبدال لجأ سيبويو في تحميمو إلى طريقة اإللغاء،

األسماء))(.)ٖٛ

فسيبويو ىينا ينطمق من مبدأ التوزيع الذي

ألن الحروف
يمنع ظيور االسم في ىذا الموضع ؛ َّ

الداخمة عمى األسماء حروف مختصة بيا ؛ لذلك

نجد سيبويو يعالج المقوالت الفعمية التي تظير بعد

حروف الجر بتحويميا إلى مقوالت اسمية منطمقاً من

العمل واالختصاص .ويمحظ ذلك في باب الحروف

األول،
وباإللغاء صار التركيب الثاني بديالً لمتركيب ّ

التي تضمر فييا أن نحو قولو  (( :وذلك الالم التي
في قولك ِج ْئتُ َك ِلتَ ْف َع َل  ،وحتَّى  ،وذلك قولك  :حتى
بأن  ،وأن ىنا مضمرة ،
تفعل ذاك فإنَّما انتصب ىذا ْ

وقد تقع األفعال موقع األفعال في سياقات معنية

فيجران  ،وليستا من الحروف
يعمالن في األسماء
َّ

وىو نوع من التحميل لم يألفو النحو العربي بعد

سيبويو (.)ٖٙ

إن فَ َع َل
كالجزاء مثالً  ،قال سيبويو  (( :وتقول ْ :
أفع ْل  ،فيي فع ٌل
ُ
فع ْل َ
فعمت  ،فيكون في معنى إن َي َ
إن))(،)ٖٚ
كما َّ
أن المضارع فع ٌل وقد وقعت موقعيا في ْ
ألن استبدال المضارع
وىذا ال يصح ّإال في الجزاء ؛ َّ

بالماضي  ،أو األمر بالمضارع ممتنع في كالميم
مثمما يشير سيبويو  .وفي ىدي ىذا التحميل يربط

سيبويو موقع الفعل بصيغتو  ،فالماضي ال يستبدل

بالمضارع والمضارع ال يستبدل باألمر  ،وقد يحصل

جداً تخضع لنظام المغة
ذلك في سياقات خاصة ّ

وحركة تراكيبيا كما الحظنا.
ت ـ بمنزلة :

عند تتبع ىذه المقولة في الكتاب ومالحظة

أن استعمالو
طرائق التوجيو بيا عند سيبويو تبين َّ

لممقولة ينطمق من خطوط دقيقة في التحميل تشير

إلى مواقع العناصر المغوية والعالقات االستبدالية

التي تربطيا وخصائصيا التوزيعية  .قال  (( :ولو

بمنزلة إن ال يمييا إال األفعال  ،فإن سقط بعدىا اسم

ففيو فعل مضمر فــــي ىــذا المـــوضــع تـبـنــى عميــــــــو
مجلة

ألن الالم وحتى
ولو لم تضمرىا لكان الكالمُ محاالً ؛ َّ

س َن
التي تضاف إلى األفعال .فإذا أضمرت ْ
أن َح ُ
أن
تفع َل بمنزلة اسم واحد  ،كما َّ
الكالم ؛ َّ
ألن ْ
أن و َ
ُ
الذي وصمتو بمنزلة اسم واحد ؛ فإذا قمت  :ىو الذي
فَ َع َل َّ
أن
فكأنك قمت  :ىو الفاع ُل  ،واذا قمت  :أخشى ْ
تفعل َّ
فكأنك أخشى ِفعمَ َك  .أ فال ترى أن تفعل بمنزلة
َ
ِ
أن كنت قد وضعت ىذين
الفعل َّ ،
فمما أضمرت ْ

اضعيما ؛ ألنَّيما ال يعمالن َّإال في
الحرفين مو َ
تفع َل بمنزلة
األسماء  ،وال يضافان َّإال إلييا  ،و ْ
أن َ
الفعل )) (.)ٖٜ
ومثمو قولو في تأويل ما والفعل باالسم لتشغل

موقع الفاعل ووظيفتو في الجممة قال  (( :ومثل ذلك
في الكالم فيما حدَّثنا أبو الخطَّاب  :ما زاد َّإال ما

ض َّر فما مع الفعل بمنزلة اسم
ص وما َنفَ َع َّإال ما َ
َنقَ َ
الن ْقصان والضَّرر ...ولوال ( ما ) لم يجز ِ
نحو ُّ
الف ْع ُل
بعد َّإال في ذا الموضع  .)ٗٓ())..فعندما نفحص تمك

المقوالت لسيبويو نجده يمارس نوعاً من التحميل
يصب عنايتو منو عمى سموك الجممة ال عمى سموك

المتكمم  ،وبذلك (( يكون المتكمم فييا عمى وشك أن
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يسمّم األمر لقواعد البنى النحوية التي ليس لو القرار

يقرره العمل الذي يعممو
عمى شكميا النيائي  ،بل ّ
أحد العناصر في كالمو عمى عنصر آخر)) (ٔٗ).
ث ـ بدل :
ىو إحدى عالقات التوزيع في المنيج

االستبدالي التي استعمميا سيبويو في تحميمو لعدد

من األبواب النحوية منطمقاً من تصور اإلحالل في

الموضع  ،وامكانية العناصر المغوية في أداء وظيفة
واحدة فيغني العنصر الثاني عن العنصر األول عند

ميد لذلك بالتمثيل لو  ،قال :
استبدالو بو بعد َّ
أن َّ

((وىذا مكان ىذا  ،وىذا رج ٌل مكانو إذا أردت البدل..
ويقال  :لمرجل اذىب معك بفالن فيقول  :معي رج ٌل
مكان فالن أي  :معي رجل يكون بدالً منو  ،ويغني

غناءه ويكون مكانو ))

(ٕٗ)

.

ٍ
سمات نحوية لم
أ َّن الموضعية قد تكسب بعض البنى
تكن ليا سابقاً  ،ولم تدل عمييا في صيغتيا مثمما

ىي الفعمية في لدن غدوة وصيغة التعجب  ،قال في

ما أحسن زيداً َّ (( :
فإنما أجريتو ( يريد أحسن ) في

الموضع مجرى الفعل في عممو  ،وليس كالفعل ولم

يجيء عمى أمثمتو  ،وال عمى إضماره  ،وال تقديمو وال

لدن غدوةً  ،وكم
تأخيره وال ُّ
تصرفو ،وانَّما ىو بمنزلة ُ
ٍ
بفعل وال
رجالً فقد عمال عمل الفعل وليسا
ٍ
فاعل))( .)ٗٛفقد الحظ سيبويو النصب في زيد وفي

غدوة  ،وانطالقاً من نظرية العمل النحوي التي تحكم

أن الصيغ
توجييو؛ إذ البد من عامل لمنصب  ،وبما َّ

التي تسبق المنصوب ليست صيغاً فعمية شغمت في
الكالم موضع المسند فيكون الحدث فييا أقرب إلى ما

يكون في كان  .وقد يحصل ذلك مع الصفات غير

ويطمق المحدثون عمى ىذا النمط من التوزيع

العاممة إذ تشغل موضع المسند في الكالم  ،قال :

(ٗٗ)

مجرى األسماء التي ال تكون صفة  ،وذلك أفع ُل منو
س ُب َك من ٍ
اء عميو
و ِم ْثمُك وأخواتيا  ،و َح ْ
رجل  ،وسو ٌ

((التوزيع التقابمي

 ،)ٖٗ()) kontrastireويتمثل

بنوعين من العالقات ،أحدىما :عالقة االشتمال

َّ
ظفر
ومنو قول سيبويو (( :كأنو إذا قال  :ىنيئاً لو ال ُ
َّ
فر،
فقد قال :ليينئ لَ ُو
الظفر ،واذا قال :ليينئ لو الظ ُ
ُ
فكل و ٍ
ُّ
احد بدل من
الظفر،
فقد قال :ىنيئاً لو
ُ
ِ
صاحبو))(٘ٗ).
أما العالقة األخرى في التوزيع التقابمي فتسمى
وّ
بعالقة التوزيع المتقاطع ()ٗٙ؛ ألنَّو يحصل االستبدال

في بعض السياقات  ،وىي ِّ
لكل منيا سياقاتو الخاصة

ومنيا استبدال األسماء بالمصادر في بعض
السياقات نحو قول سيبويو  (( :ومن ذلك قول

العرب :فاىاً لفيك  ،وا َّنما تريد :فا لداىية َّ ،
كأنو قال:
ترباً لفيك فصار بدالً من المفظ )) (.)ٗٚ
ج ـ جرى مجرى :

فقد استعمل سيبويو ىذه ( المقولة ) لإلشارة إلى
مجلة

((ىذا باب ما جرى من األسماء التي تكون صفة

أن سيبويو في ىذا
الشر .)ٜٗ())..ويمحظ َّ
الخير و ُّ
ُ
الموضع من التحميل وصفي يدعو إلى إتباع طرائق

التكمم المستقرة في االستعمال والتقييد بيا  ،وذلك في
قولو عند توجييو لظرفي الزمان والمكان ( متى

وأين)  ،يقول  (( :وأجر أين في األماكن مجرى متى
في األيام ))(ٓ٘) ،ويقول  (( :فميس لك في ىذه

األشياء َّإال أن تُجرييا عمى ما أجروىا  ،وال يجوز لك
غير ما أرادوا)) (ٔ٘).
أن تريد بالحرف َ
ح ـ كأنَّك قلت  ،وكأنَّه قال :

ىذه المقولة توسع في التحميل  ،وزيادة في

التوضيح والتفسير ؛ َّ
ألنيا كثي ارً ما ترافق المقوالت
مر ذكرىا .
الدالة عمى الوظائف النحوية التي َّ
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((ويقوم ىذا المنيج عمى ضبط العالقة بين الوظيفة بعينو ،أو التشبيو ))( .)٘ٚيد ّل عمى ذلك قول سيبويو
اسم وليس مما يوصف
ألن
النحوية  ،وىي تمثّل  ،في العادة  ،خانة أو موقعاً في الطين َّ (( :
َ
الطين ٌ
متغي ارً  ،وبين مفردات الباب
يكون ثابتاً  ،ويكون
ِّ

بو)) (.)٘ٛ

التي يمكن أن تحتل تمك الخانة  ،أو أن تقع ذلك

ت ـ ال يجري االستبدال َّإال عمى وفق االستعمال

أن العربية لغة معربة تكون
مجتمعين )) (ٕ٘) .وبما َّ

بعض البنى بأخرى  ،قال  (( :ىذا باب استكرىو

المالزمة لمموضع  ،ومنو قول سيبويو (( :وذلك
ِ
أقل ٍ
الجمعة ألقاك فيو  ،و ُّ
يوم ال ألقاك
يوم
قولك ُ :
أقل ٍ
أقل ٍ
يوم ال ألقاك فيو  ،و ُّ
فيو ،و ُّ
أصوم فيو ،
يوم ال
ُ

ويح لو وتب  ،وتباً لك
وضعت العرب  ،وذلك قولك ٌ :
التب  ،بمنزلة الويح  ،وجعموا ويح
وويحاً  ،فجعموا َّ
بمنزلة التب فوضعوا ك ّل و ٍ
احد منيما عمى غير

الموقع  ،وينبني ىذا المنيج عمى اعتبار األمرين

عالقات االستبدال فييا بين الموضع والحالة اإلعرابية

وخطيئ ُة ٍ
أصيد فيو  ،ومكا ُنكم قمت فيو .
يوم ال
ُ
فصارت ىذه األحرف ترتفع في االبتداء كارتفاع عبد

اهلل  ،وصار ما بعدىا مبنياً عمييا كبناء الفعل عمى
االسم األول َّ ،
قمت  :يوُم الجمعة مبار ٌك ،
فكأنك َ
حسن  ،وصار الفعل في موضع ىذا )) (ٖ٘).
ومكا ُنكم
ٌ
مكث
وكذلك قولو  (( :وتقول ألضربنَّو ذىب أو َ
َّ
َّ
ألضربن ُو ذاىباً أو ماكثاً )) (ٗ٘) ،وقولو :
كأنو قال :

كل ٍ
(( وتقول َّ :
ألن يأتيك
رجل يأتيك فاضرب  ،نصب َّ
فكأنك قمت  :ك ّل ٍ
ىينا صفة َّ
رجل صالح اضرب))(٘٘).
( )2ما ميتنع فًه االستبدال بني العناصر اللغىية
يف السًاق الىاحد  ،ومظاهره هٌ :

ألن
أ ـ يمتنع في األسماء أن تجري مجرى المصادر ؛ َّ
وظيفة المصدر غير وظيفة االسم  ،قال سيبويو :

((واألسماء ال تجري مجرى المصادر  .أال ترى َّأنك
الرج ُل
تقو ُل  :ىو الرج ُل ِعمماً وِفقياً  ،وال تقول  :ىو َّ
خيالً وابالً )) (.)٘ٙ

ب ـ يمتنع في الكالم أن توضع الصفة موضع االسم.
قال سيبويو (( :ولو قمت  :أئتني ٍ
ببارد كان قبيحاً ،
ولو قمت  :أئتني ٍ
قب َح
بتمر كان حسناً  ،أال ترى كيف ُ

الصف َة موضع بينما يراد من الصفة الشيء
ض َع ِّ
أن َي َ
مجلة

الصحيح عند أىل المغة لذلك منع سيبويو استبدال

النحويون وىو قبيح فوضعوا الكالم في غير ما

موضعو الذي وضعتو العرب  ،والبد لويح مع قبحيا

أن تحمل عمى تب  ،فأما النحويون فيجعمونيا بمنزلة

تباً تستغني عن لك  ،وال
ويح  ،وال تشبييا ؛ى َّ
ألن َّ

ويح عنا)) (.)ٜ٘
تستغني ٌ
ث ـ يمتنع عند سيبويو االستبدال في الصيغ

الفعمية ،فال يقع األمر منيا موقع الماضي  ،وال
الماضي موقع المضارع في سياق واحد  ،قال في

اضرب في
الوقف قوليم :
صيغة األمر
اضرب  (( :و ُ
ْ
ْ
يحركوىا ؛ َّ
ألنيا ال يوصف بيا  ،وال تقع
األمر  ،لم ِّ
موقع المضارعة  ...وكذلك كل بناء من الفعل كان

معناه اف َْع ْل)) (ٓ.)ٙ

د ـ لكل حرف وظيفتو في السياق الواحد ؛ لذا يمتنع

أن
عند سيبويو استبدال حرف بآخر قال َّ ..(( :إال َّ

الواو ال يكون موضعيا في الكالم موضع الفاء))(ٔ.)ٙ
وكذلك قولو في حروف النداء ،قال...((:وال يكون

مكان "" يا"" سواىا من حروف التنبيو نحو أي ،وىيا،

وأيا))(ٕ .)ٙوكذلك ما يحصل في الحروف المتشابية
أن ما لم تقو
في العمل نحو ما وليس قال  (( :كما َّ

قوة ليس  ،ولم تقع في ك ّل مواضعيا))(ٖ.)ٙ
َّ
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أن الوسائل التي اعتمدىا سيبويو جاءت
ويمحظ َّ

بحسب مقتضيات البنية التوزيعية وقبوليا لالستبدال

النحوي في مواضع  ،وامتناعيا في مواضع أخرى
أقرىا االستعمال  ،وأظير
وفقاً لمعطيات لغوية َّ
التحميل النحوي مزاياىا  ،و َّ
كأنو يرسم طريقاً  ،ويضع

التصرف بنظام لغتو مما أكسب
حدوداً البن المغة في
ّ
التحميل عند سيبويو مرونة وحيوية تمتقي مع اف ارزات
المناىج الحديثة ومبادئيا في التحميل .
خامتة الثحث :

يمثل ىذا النوع من التحميل طريقة متقدمة

وواعية تصف قدرة ابن المغة عمى التصرف بتراكيبيا

ٍ
بأشكال مختمفة تعكس صورة نظاميا
وتوليد جمل
وبنيتيا التوزيعية في االستبدال النحوي .

وقد أدرك سيبويو تمك الحقيقة فانطمق في

المشتركة بين منيج سيبويو في االستبدال وما

أفرزتو المناىج الحديثة من مبادئ في التحميل .
هىامش الثحث :
(ٔ) الكتاب . ٖٔٗ /ٕ :

(ٕ) لسان العرب  ( ٘ٙ /ٔٔ :بدل) .
(ٖ) آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر . ٕٓٙ:

(ٗ) ينظر :مناىج عمم المغة من ىرمان باول حتى ناعوم

جومسكي ،ٕٔٔ :ىامش المترجم .

(٘) ينظر :المصدر السابق  ،والصفحة نفسيا .

اسم ،
( )ٙينظر :الكتاب  .ٕٔ /ٔ :قال سيبويو  (( :فالكمم ٌ
حرف جاء لمعنى ليس باسم وال فعل)) .
وفع ٌل  ،و ٌ
( )ٚمفيوم الجممة عند سيبويو . ٖٚ :

( )ٛنظرية النحو العربي في ضوء النظر المغوي الحديث.ٖٗ:
( )ٜينظر :نحوي عربي من القرن الثامن لمميالد ٖٛ :ـ ،ٖٜ
ونظرية النحو العربي. ٖٔ :

(ٓٔ) نظرية النحو العربي . ٖٔ :

(ٔٔ) ينظر :آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر .ٕٓ٘ :

تصور شامل يغوص في عمق التراكيب
تحميمو من
ّ
فيتناول أنساقيا مظي ارً خصائصيا االستعمالية ،

(ٖٔ) الكتاب . ٕٕٙ /ٕ :

المتشابية في الصنف والوظيفة في السياق الواحد .

(٘ٔ) المصدر السابق . ٙ/ٖ :

مبيناً الوجوه الجائزة لالستبدال  ،والوجوه
االستبدال ّ
الممتنعة منو بحسب خصائصيا الشكمية وأصنافيا

( )ٔٚمفيوم الجممة عند سيبويو . ٛٗ :

وقدرتيا عمى االستبدال بين العناصر المغوية
وامتحن سيبويو التراكيب المغوية بحسب قدرتيا عمى

الوظيفية عبر مقوالت تشير إلى وظائف العناصر

(ٕٔ) مناىج عمم المغة . ٕٙ٘ :
(ٗٔ) المصدر السابق . ٕٗٔ /ٔ :
( )ٔٙالمصدر السابق . ٜٔٔ/ٖ :
( )ٔٛالكتاب . ٜٔٛ /ٔ :

( )ٜٔالمصدر السابق . ٖٜٔ /ٔ :
(ٕٓ) المصدر السابق . ٜٔٓ /ٔ :

المغوية التي تتوزعيا األصناف الشكمية الثالثة

(ٕٔ) المصدر السابق . ٜٙ /ٔ :

النحوي واالختصاص مما يظير براعة سيبويو في

(ٖٕ) المصدر السابق  ، ٖٕ :ونظرية النحو العربي .ٖٜ :

(االسم والفعل والحرف ) دون إىمال نظرية العمل

التحميل والوسائل المستعممة في التوجيو ؛ إلظيار
الخصائص المتفردة لمعربية  ،والخصائص المشتركة
مع المغات األخرى .

يحدد الخطـــــوط
وقـــــد حاول ىـــذا البحث أن ّ
مجلة

(ٕٕ) نحوي عربي . ٖٗ :
(ٕٗ) نحوي عربي . ٖٕ :
(ٕ٘) الكتاب . ٔ٘ٙ /ٕ :

( )ٕٙالمصدر السابق . ٖٗ /ٖ :
( )ٕٚينظر :نحوي عربي  ٖٗ :ـ . ٖٙ
( )ٕٛالمصدر السابق . ٖٙ :
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( )ٕٜالكتاب . ٛٗ /ٔ :

(ٓ )ٙالمصدر السابق. ٔٚ /ٔ :

(ٖٓ) المصدر السابق . ٔٙ /ٔ :

(ٔ )ٙالمصدر السابق. ٖٗ /ٖ :

(ٖٔ) المصدر السابق . ٕٕ٘ /ٔ :

(ٕ )ٙالمصدر السابق. ٕٔٛ/ٕ :

(ٕٖ) المصدر السابق . ٖٜٔ /ٔ :
(ٖٖ) المصدر السابق . ٖٜٔ /ٔ :
(ٖٗ) المصدر السابق

ثثت املظان

 ، ٖٕٔ /ٕ :وينظر  :المنيج

الوصفي في كتاب سيبويو  ،ٕٚ٘ :فيرى الباحث أن ىذا
االستبدال الموقعي بين اسم الفاعل والفعل المضارع قد جرى

عمى وفق التطابق الدال لي ال اإلعرابي .

(ٖ٘) المصدر السابق . ٖٕٔ /ٕ :
( )ٖٙينظر :نحوي عربي . ٖٛ :
( )ٖٚالكتاب . ٔٙ /ٔ :

( )ٖٛالمصدر السابق . ٕٜٙ/ٔ :

( )ٖٜالمصدر السابق . ٙٓ٘ /ٖ :
(ٓٗ) المصدر السابق. ٖٕٙ /ٕ :
(ٔٗ) نحوي عربي . ٖ٘ :

(ٕٗ) الكتاب  ٗٓٙ /ٔ :ـ . ٗٓٚ

(ٖٗ) ينظر :آفاق جديدة في البحث لمغوي المعاصر .ٕٓٙ :
(ٗٗ) ينظر :المصدر السابق  ،الصفحة نفسيا .
(٘ٗ) الكتاب . ٖٔٚ /ٔ :

 آفاق جديدة في البحث المغوي المعاصر،الدكتور محمود احمد نحمة ،طٔ  ،دار

المعرفة الجامعية،مصرٕٓٓٙ،م.

 كتاب سيبويو ،أبو بشر عمرو بن عثمان بنقنبر ،تحقيق :عبد السالم محمد ىارون،

طٖ  ،مكتبة الخانجي لمطباعة والنشر
والتوزيع ،القاىرةٔٗٓٛ ،ه_ٜٔٛٛم.

 لسان العرب ،جمال الدين محمد بن مكرم بنمنظور ،تحقيق  :عامر أحمد حيدر ،مراجعة

عبد المنعم خميل ،طٖ  ،دار الكتب العممية،
بيروت/لبنانٕٔٗٗ ،ه_ٖٕٓٓم.

 -مفيوم الجممة عند سيبويو ،الدكتور حسن

( )ٗٙآفاق جديدة . ٕٓٙ :

عبد الغني جواد األسدي ،طٔ  ،دار الكتب

( )ٗٚالكتاب . ٖٔ٘ /ٔ :

( )ٗٛالمصدر السابق . ٜٙ /ٔ :
( )ٜٗالمصدر السابق . ٕٕ /ٕ :

(ٓ٘) المصدر السابق . ٕٕٓ /ٔ :
(ٔ٘) المصدر السابق . ٕٔٛ /ٔ :
(ٕ٘) نظرية النحو العربي  ٕٗ :ـ ٖٗ .
(ٖ٘) الكتاب . ٛٗ /ٔ :

(ٗ٘) المصدر السابق . ٔٛ٘ /ٖ :
(٘٘) المصدر السابق . ٖٔٙ /ٔ :
( )٘ٙالمصدر السابق. ٕٛٚ /ٔ :
( )٘ٚالمصدر السابق. ٕٚٓ /ٔ :

( )٘ٛالمصدر السابق . ٔٔٚ /ٕ :
( )ٜ٘المصدر السابق . ٖٖٗ /ٔ :
مجلة

(ٖ )ٙالمصدر السابق . ٕٖٔ /ٔ :

العممية  ،بيروتٕٔٗٛ ،ه_ٕٓٓٚم.

 -مناىج عمم المغة من ىرمان باول حتى نعوم

تشومسكي ،بريجيتو بارتشت ،ترجمة وتعميق

الدكتور سعيد حسن بحيري ،طٕ  ،مؤسسة
المختار

لمنشر

ٖٔٗٔه_ٕٓٔٓم.

والتوزيع

،

القاىرة،

 المنيج الوصفي في كتاب سيبويو ،الدكتورنوزاد حسن أحمد ،طٔ  ،منشورات جامعة

قار يونس ،ليبيا ،بنغازي.ٜٜٔٙ ،

 -نحوي عربي من القرن الثامن لمميالد ،دراسة

عن منيج سيبويو في النحو ،مايكل جي
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