
1 
 

 

 

 البنية العميقة ودورها في التحليل النحوي لدى سيبويه

 

 زيد يوسف د. فضل يوسف                       

  أستاذ مساعد بكلية العلوم التطبيقية بصور                

 

سلسلة أبحاث جامعية محكمة يشرف على إصدارها الدكتور مجلة دراسات عربية وإسالمية )

 مركز اللغات األجنبية والترجمة بجامعة القاهرة( حامد طاهر بالتعاون مع

  44442055دار الهاني للطباعة 

 (36العدد )

 36ج-1دراسات عربية وإسالمية ط

  2012 دار الهاني للطباعة -القاهرة

 2012لسنة  17599رقم اإليداع:

 I.S.B.N.978-977-468-242-7الترقيم الدولي

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (يبويهس يْشَق النحاة بعالج النحو بعد أن جاءهم كتاب   لم)                  

  علي النجدي ناصف

 :    تقديم     



2 
 

                                   

هذه محاولة إلعادة قراءة بعض تراثنا النحوي في ضوء منهج لغوي حديث ؛ إذ قد بات من 

حون ببعض المناهج اللغوية الضروري، بل والحتمي العودة إلى تراثنا النحوي ونحن متسل

 ومحاولة إعادة قراءة هذا التراث من منظور لساني حديث في محاولة لكسر الجدار ،الحديثة

وأشبه شيء  ،القائم بين التراث وبين المناهج اللغوية الحديثة؛ ألنهما ـ في رأيي ـ توأم ملتصق

العربة على انين والفصل بينهما يقضي على الحص ان عربة واحدة ومحاولةبحصانين يجر  

 جميعا.

 ،أعيننا عما تركه النحاة من تراث يدعو لإلعجاب والفخر آذاننا ونعصبَ  ال ينبغي إذن أن نصم  

وال عن النظريات العلمية الحديثة التي تهتم بدراسة اللغة ؛ فمن المسلم به أن ال حديث بدون 

 .وال معاصرة بغير أصالة ،قديم

وأن نحاول ربط  ،نحن الباحثين ـ أن نتصل بتراثنا النحوي إن الواجب العلمي يفرض علينا ـ

وأهمية  ،ومما يؤكد ضرورة الجمع بين القديم والحديث ،هذا التراث بالتطورات اللغوية الحديثة

 التوليدي التحويليحب نظرية النحو التراث النحوي ما دعا إليه تشومسكي نفسه  صا

Generative and transformational grammar theory       التي أحدثت ثورة في

 ،من ضرورة العودة إلى مناهج النحو القديمة مشيرا إلى جهود العرب القدماء ،الدرس اللغوي

 1.ومستلهما الطريقة اإلعرابية القديمة في الوصول إلى نوع من القواعد العلمية

ا نشأت في السابقة عندم Chomskyولعل أفضل نظرية لغوية حديثة كانت نظرية تشومسكي 

 syntacticالتراكيب النحوية  :ونشر صاحبها كتابه األول ،م1957خمسينيات القرن الماضي 

structures   ثم أردف ذلك بكتاب له أطلق عليه اسم عوامل النظرية النحوية Aspects of 

the theory of syntax     تلك النظرية إلىبعض التعديالت فيه  مضيفا. 

على أساس أن كل جملة من جمل اللغة لها تركيب باطني أو بنية عميقة وتقوم هذه النظرية 

deep structure ،  وتركيب ظاهري أو بنية سطحيةsurface structure ،  وأن دراسة

ودراسة البنية السطحية  ، للجملة  semantic explanationالبنية العميقة تقدم التفسير الداللي

وأن هناك قواعد تحويلية  ،xplanatione gicalhonolop تقدم التفسير الصوتي لها

transformational rules والتركيب الباطني الذي يعطي المعنى  ،تربط بين التركيبين(

األساسي للجملة هو مجرد وفرضي و يتوقف عليه معنى الجملة بعد أن تصبح تركيبا 
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التراكيب الباطنية إلى  وإلى جانب القواعد التحويلية التي يتم من خاللها تحويل  1(.ظاهريا

التي تقدم الوصف التركيبي  generative rulesتراكيب ظاهرية هناك القواعد التوليدية 

وهذه القواعد لها القدرة على تمييز الجمل الصحيحة من  ،structural descriptionللجملة 

لقواعد وأن النحو صالح لتوليد كل الجمل النحوية في اللغة، وليست كل ا  ،الصحيحةغير

والعكس صحيح فكل قواعد تحويلية هي توليدية ؛ ألن كل القواعد  ،التوليدية تحويلية بالضرورة

 2.ةلسلسمتالتحويلية تصف جمل اللغة بطريقة واضحة و

 وتنهض بمهمة ،والقواعد التحويلية التي تنظر إلى الجملة على أنها مشتقة من تركيب آخر

ظاهرية تشبه شبها غير بعيد ما جاء في النحو العربي،  تحويل التراكيب الباطنية إلى تراكيب

 ،additionوالزيادة  ،replacementواإلحالل  ،deletionوأهم هذه القواعد هي : الحذف 

  ermutationp.3والتبادل 

فإن النحو العربي يحمل في طياته من الطاقات التفسيرية ما يجعله يقف شامخا بالنظر  ،وبعد

بل  ،لغوية الحديثة، ) فهو لم يقف عند الظواهر اللغوية بالوصف وحسبإلى تلك المناهج ال

، ونحن نلحظ ذلك في مواطن كثيرة عند سيبويه، 4تعدى ذلك إلى تفسير ذلك تفسيرا عقليا( 

 ة وعلى هدى منلنحاول قراءة بعض تراثنا النحوي وفق أسس علمية شامفهل علينا إذن أن 

 ؟غوية الحديثة اللتطورات لوا النظريات بعض أصول 

هذا ما حاول البحث أن ينهض به إيمانا من صاحبه بضرورة عدم االنغالق الكامل على تراثنا 

، وتجاهل التطورات اللغوية الحديثة في مجال علم اللغة  أو إغفالها ، بل الجمع بين القديم 

 ديدة .والحديث الذي يضئ جوانب من هذا التراث الشامخ ، ويضيف إليه أبعادا معرفية ج

 ،وأما عن كتاب سيبويه موضوع البحث فقد نال من الشهرة والذيوع ما ال يسمح بزيادة مستزيد

عمل كتاب في علم من العلوم مثل : ) لم ي  بقوله  المبرد عن الكتاب  وربما كان كافيا ما ذكره

 يحتاج ، وكتاب سيبويه الرهايرة إلى غفتقالمصنفة في العلوم مكتاب سيبويه ؛ وذلك أن الكتب 

 5من فهمه إلى غيره (

الكتاب لسيبويه قراءة علمية دقيقة فامتألت نفسي اعتزازا بتراثنا النحوي  اءةقرحاولت  ولقد 

قضايا نحوية ولغوية تظهر في غير خفاء  على  السفر القيم اشتمل ا؛ ذلك أن هذ، وإكبارا له 

وقد أدرت القول في هذا ديثة، وال لبس سبق نحويينا لكثير من مفردات النظريات اللغوية الح
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ألممت في المقدمة إلمامة عاجلة بضرورة الجمع  ،البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

ومفهوم البنية العميقة الذي أخذ مسميات  ،بين التراث النحوي والنظريات اللغوية العلمية الحديثة

بعض ب ممت في عجالة أيضا كما أل ،مشابهة لدى سيبويه كاألصل والتأويل والتقدير وغيرها

أصول النظرية التحويلية، ولم يكن  ممكنا بطبيعة الحال وضع كل ما جاء في الكتاب من 

وإن كنت قد تتبعتها  ،مواطن اعتمد فيها سيبويه على فكرة البنية العميقة مادة لهذه الدراسة

 ،ممثلة لهذه الظاهرةوقد اكتفيت باختيار عينة  ،جميعا ؛ فهي كثيرة كثرة تؤدي إلى طول البحث

وحاولت إبراز دورها في التحليل النحوي لدى سيبويه في مواطن كثيرة من كتابه بما يؤكد أن 

نحاتنا قد تعاملوا مع مفردات النظرية التحويلية التي خرجت علي الناس في أوائل خمسينيات 

ير تسمية صريحة وأن بذور هذه النظرية كانت مبثوثة في تراثنا النحوي من غ ،القرن الماضي

وذكر واضح لمصطلحات تلك النظرية، ولكنها موجودة تحت عباءة " التقدير "  و" العدول " 

وتحدثت في المبحث األول عن البنية  .و"اإلبدال " و"األصل"  و"التأويل "والمعنى" وغيرها

ي التراكيب، العميقة في كثير من األبواب النحوية المختلفة سواء أكانت في الكلمة المفردة أم ف

البنى العميقة للتركيب الواحد أو افتراض  تعددكما تحدثت عن ودورها في التحليِل النحوي. 

أكثر من أصل للبنية السطحية المنطوقة، كما عرضت الختالف البنى السطحية ودور البنية 

ثت وتحدالعميقة في تفسير هذا االختالف وكيفية تعامل سيبويه مع هذا النوع من التراكيب، 

في المبحث الثاني عن التحويل الداللي أو التحويل في المعنى لدى سيبويه.  وهو نوع جديد 

وتحدثت في من العمق الداللي للجملة والتركيب سبق إليه سيبويه منذ أكثر من ألف عام ،

ودورهما في التحليل  context of situationعن البنية العميقة وسياق الحال  الثالثالمبحث 

 .وبناء التركيب، أما الخاتمة فتشتمل على أهم ما توصل إليه البحث من النتائج النحوي

 .وعلى هللا قصد السبيل

 

 المبحث األول : البنية العميقة في الكتاب

 في الكلمة المفردةـ 

فهو يفترض دائما  ،اعتمد سيبويه في كثير من معالجاته النحوية على فكرة "األصل والفرع"

مة قد انبثق عنه فرع، وتقترب هذه الفكرة التي شغل بها سيبويه في كثير أن هناك أصال للكل

من مباحث الكتاب بفكرة " البنية العميقة" و" البنية السطحية " عند التحويليين 

transformationalists  " الذين رأوا أن قضية األصلية والفرعية قضية أساسية في فهم (

ة السطح " وعرضوا لها في مواطن مختلفة منها بحثهم البنية العميقة " وتحولها إلى  "بني

وقرروا أن األلفاظ  ،unmarkedالمة عوتلك التي بال  ،markedلأللفاظ " ذات العالمة " 
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وأكثر تجردا؛ ومن ثم أقرب  ،وهي أكثر دورانا في االستعمال ،هي األصل  ""غير المعلمة

نجليزية ـ مثال ـ غير معلم بينما الماضي إلى البنية العميقة، فالفعل في الزمن الحاضر في اإل

والجمع تلحقه  .(boy-bookوالمفرد غير معلم ) ،jumbed, loved( = ed -تلحقه عالمة ) 

والمفرد  ،وعليه فإن الزمن الحاضر أصل والماضي فرع ،boys – books(=Sعالمة ) 

 1( . أصل والجمع فرع

مع فكرة األصل والفرع التي اعتمدها سيبويه في  وتلتقي فكرة البنية العميقة في الكلمة المفردة

حيث نراه يبحث عن "األصل " الذي صدر عنه  ،كثير من الظواهر اللغوية التي عرض لها

جانب وصفها ؛ فاالسم أصل والفعل فرع ؛ ولذلك  "الفرع" في محاولة لتفسير الظواهر إلى

يقول سيبويه : )  ،يمكن العكسوال  ،كما أن االسم قد يستغني عن الفعل ،فالفعل يشتق منه

 ،ألن األسماء هي األولىواعلم أن بعض الكالم أثقل من بعض، فاألفعال أثقل من األسماء ؛ 

أال  .وإنما هي من األسماء ،فمن ثم لم يلحقها تنوين ولحقها الجزم والسكون ،وهي أشد تمكنا

تقول : هللا  ،ستغني عن الفعلترى أن الفعل البد له من االسم وإال لم يكن كالما، واالسم قد ي

صل يشتق منه الفعل كاشتقاق قتل أفسيبويه يؤكد أن االسم أول أي  2(  .وعبد هللا أخونا ،إلهنا

 .من القتل وهكذا

صل والمؤنث فرع ؛ ولذلك يقول سيبويه  : ) واعلم أن النكرة أخف عليهم من أوالنكرة 

فمن ثم أكثر الكالم  .خل عليها ما تعرف بهثم يد ،ألن النكرة أولوهي أشد تمكنا ؛  ،المعرفة

) واعلم أن المذكر  : والمذكر أصل والمؤنث فرع ؛ ولذلك يقول ،3(  . ينصرف في النكرة

 .وإنما يخرج التأنيث من التذكير ،وهو أشد تمكنا ،ألن المذكر أولأخف عليهم من المؤنث ؛ 

)4. 

ة والسطحية في الكلمات المفردة أكثر ما وتظهر فكرة األصل والفرع  التي تشبه البنية العميق

تظهر في باب اإلعالل واإلبدال، يقول سيبويه ـ مثال ـ في باب حروف اإلبدال : ) وأما )التاء( 

ومن الياء في افتعلت  .وتجاه ونحو ذلك ،وتراث ،وات لج ،وات هم ،فتبدل مكان الواو فاء في ات عد

الزاي في ازدجر  لتاء في افتعل إذا كانت بعد ( فتبدل من االدال..وأما ).من يئست ونحوها

وكذلك إذا  .نحو ) اضطهد ( ،الضاد في افتعلونحوها . والطاء منها في افتعل إذا كانت بعد 

 5( .كانت بعد الصاد في مثل اصطبر
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 ،واألصل : اوتعد .فالتاء في اتعد واتهم واتلج وتراث وتجاه أصلها الواو فاًء في كل ما سبق

والقانون التحويلي الذي يربط بين البنية العميقة  للكلمات  .ووجاه ،لج ووراثواوتهم واوت

السابقة أو أصلها وبين بنيتها السطحية أو فرعها  وشكلها الصوتي والنهائي هو اإلحالل أو 

)ازدجر ( والبنية العميقة ل.حيث أبدلت الواو تاء في كل ما سبق replacementاالستبدال 

تحولت من العمق إلى السطح بقانون اإلحالل أو اإلبدال ؛حيث أبدلت وقد  ،هي : )ازتجر(

صل التاء داال، وكذلك األمر في ) اصطبر ( أصلها ) اصتبر ( أبدلت التاء طاء ولوال فكرة األ

 .والفرع ما عرفنا ذلك

وتظهر فكرة البنية العميقة في الكلمات المفردة في تناول سيبويه فيما جاء معدوال عن حده من 

فهذا اسم  .يا خباث ويالكاع :المؤنث حيث يقول : ) ومما جاء من الوصف منادى وغير منادى

 النابغة الجعدي  : ،ومثل ذلك قول الشاعر ،للخبيثة وللكعاء

ري           بلحم امرئ لم يشهد اليوم ناصر    هْ فقلت لها عيثي َجعار وجر 

 .. وقال الشاعر :،.وإنما هو للجاعرة

 على أكسائهم            ضرب الرقاب وال يهم المغنم لحقت حالِق بهم

فهذا كله معدول عن وجهه ذلك المنية ألنها تحلق... بوإنما يريد  ،فحالق معدول عن الحالقة

  1( ألنه معدول عن أصله،فجعلوا آخره كآخر ما كان للفعل ،وأصله

 

الكلمة وأصلها الذي عدلت  يورد ،ويستمر سيبويه في تقديم أمثلة كثيرة لهذا النوع من العدول

جاعرة، وحالق أصلها   :أي أنه يورد الكلمة وبنيتها العميقة ؛ فجعار أصلها ،عنه وانبثقت منه

وقد تم تحويل الكلمة من بنيتها العميقة إلى بنيتها السطحية من خالل القوانين  ،: حالقة وهكذا

 التحويلية اآلتية :

لعين على األلف في ) جعار ( و الالم  على األلف حيث تقدمت اا     permutationالتبادل 

 في ) حالقة (

 .حيث تم حذف التاء المربوطة في الكلمتين deletionالحذف 

حيث تم إحالل الكسرة في آخر الكلمتين عالمة بناء  replacementاإلحالل أو التعويض 

 .محل الفتحة

 جعاَر                       جعارِ   جعاَرة                             جاعَرة         
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 حالقَة                حالَق                      حالقِ         حالقَة      

 

فهناك أصل عدل عنه، وتحولت عنه كلمة  ،وفكرة التحويل واضحة في مصطلح "العدول "

ة التي تتحول عنها مختلفة في الشكل عن ذلك األصل، وكأن سيبويه  يشير إلى البنية العميق

 .البنية السطحية كما يقول التحويليون

 

تشكل مع بعضها البعض وحدات وإذا ما انتقلنا إلى التراكيب وجدنا أن بعض العناصر اللغوية 

لغوية تكون بمنزلة االسم الواحد ، وتقع موقع االسم في الوظائف النحوية المختلفة ، وهوما 

كاسم الفاعل مع معموله ، والمصدر المؤول من أن  1 يطلق عليه الركن أو المركب االسمي

بإظهار وقد عني سيبويه  وغيرها والفعل أو ما والفعل أو أن  وصلتها ، والمركب اإلضافي ، 

البنية العميقة  في المركبات االسمية المختلفة  ، كما عني بإظهار البنية العميقة في كثير من 

؛ بحيث يمكن القول واالختصاص ، واالشتغال وغيرها  األبواب واألساليب النحوية كالنداء ،

 إن سيبويه أدار كتابه على فكرة البنية العميقة ، والقوانين التي تربطها بالسطح المنطوق .

 

 في اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل :

فكرة البنية العميقة في اسم الفاعل الذي يعمل عمل الفعل ويكون مع معموله مركبا  كما تظهر

ويشغل وظائف نحوية مختلفة ؛ واسم الفاعل وغيره من المشتقات ملحق بفعله في العمل  ،اسميا

؛ ألن األصل في العمل يكون للفعل ؛ألنه في معناه ومن لفظه فجرى مجراه في العمل كما 

يقول سيبويه : ) هذا باب صار الفاعل فيه بمنزلة الذي فعل في  ،جرى مجراه في اإلعراب

فصار في معنى هذا الذي ضرب  ،وذلك قولك : هذا الضارب زيدا ،يعمل فيهوما  ،المعنى

 2( .وعمل عمله ؛ ألن األلف والالم منعتا اإلضافة وصارتا بمنزلة التنوين ،زيدا

 فجملة ) هذا الضارب زيدا ( تتعادل تركيبيا مع جملة ) هذا الذي ضرب زيدا (،

من  الذي ضرب زيدا (، وتم تحويلههي : ) )الضارب زيدا ( لمركب االسميالبنية العميقة لو

حيث استبدل بالفعل )  ،replacementالمقصود إلى المنطوق بقانون اإلحالل أو االستبدال 

 .ضرب ( اسم الفاعل ) الضارب (

 

                                                           
ـ  115انظر  قضايا ألسنية تطبيقية د . ميشال زكريا . الفصل السادس ) الركن االسمي عند سيبويه ص  1

151) 
 . 182ـ 181/  1الكتاب  2
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 الذي ضرب زيدا                      الضارب زيدا 

 

ل المضارع في المفعول في ويقول سيبويه : ) هذا باب من اسم الفاعل الذي جرى مجرى الفع

وذلك قولك : هذا ضارٌب  ،المعنى، فإذا أردت فيه من المعنى ما أردت في يَْفعَل  كان نكرة منونا

 1( .فمعناه وعمله مثل : هذا يضرب زيدا غدا .زيداً غدا

وقد تم تحويلها  ،فاألصل في  جملة )هذا ضارٌب زيدا غدا ( هو : ) هذا يضرب زيدا غدا (

، حيث حل اسم replacementإلى السطح بقانون تحويل اإلحالل أو االستبدال  من العمق 

 الفاعل ) ضارب ( محل الفعل ) يضرب (

 

 هذا يضرب زيدا غدا                        هذا ضارٌب زيدا غدا 

 

ويستمر سيبويه في تقديم أمثلة من هذا النوع فيقول : ) واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون  

التنوين من االسم  فصار  المفعول لكف   وينجر   ،وال يتغير من المعنى شيء ،وين والنونالتن

جاء في الشعر غير منون قول الفرزدق  .. ومما.ودخل في االسم معاقبا التنوين ،عمله فيه الجر

 : 

 عبد تعادلهْ  أتاني على القعساء عادَل َوْطبِه                   برْجلَْي لئيم واستِ 

 2( .: عادال وطبَهيريد 

وقد جرى التحويل من العمق إلى  عادل وطبِه ( هو  )عادال وطبَه (فاألصل في تركيب ) 

 السطح من خالل القوانين التحويلية اآلتية : 

وقد ذكر سيبويه هذا القانون  ،حذف التنوين من اسم الفاعل ) عادال ( حيث deletionالحذف 

 ( ف التنوين من االسملكالتحويلي بقوله:  وينجر المفعول 

 

حيث تم إحالل الكسرة عالمة للجر في المركب االسمي   replacementاإلحالل أو االستبدال

وقد ذكر سيبويه هذا القانون التحويلي  ،) وطبه ( محل الفتحة بعد حذف التنوين من اسم الفاعل

 ا التنوين (ودخل في االسم معاقب ،لكف التنوين من االسم وينجر  المفعولبقوله : ) 

 

                                                           
 . 164/  1الكتاب  1
 . 167ـ  165/ 1الكتاب  2
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 عادالً وطبَه                      عادَل وطبَه                          عادَل وطبِه

 

 في المصدر الذي يعمل عمل فعله :

تتبدى فكرة البنية العميقة في التناول النحوي لدي سيبويه في المصدر الذي يعمل عمل فعله 

لحالتين يكون بدال من اللفظ بالفعل كما يقول وفي كلتا ا ،سواء أكان جملة مفيدة أم لم يكن

ومن أمثلة ذلك قوله : ) هذا باب من المصادر جرى .  سيبويه في مواضع كثيرة من كتابه

فمعناه أنه  ،وذلك قولك : عجبت من ضرب زيدا ،مجرى الفعل المضارع في عمله ومعناه

 1( .يضرب زيدا

وقد تم   (،جبت من أنه يضرب زيداع)فجملة ) عجبت من ضرب زيدا ( بنيتها العميقة : 

 تحويلها من العمق إلى السطح من خالل القوانين التحويلية اآلتية :

 .صلتها، حيث حذفت ) أن  ( وdeletionالحذف 

 ب ( محل الفعل ) يضرب ( حيث حل المصدر ) ضرْ  replacementاإلحالل أو التعويض 

دا                      عجبت من جبت من يضرب زيععجبت من أنه يضرب زيدا        

 . ضرب زيدا

و ) هذه الحالة هي التي يكون  ،والمصدر في الجملة السابقة مقدر ب) أن  واسمها وخبرها(

والمصدر في هذه الحالة ال  ،2فيها المصدر الذي يعمل عمل فعله من المركبات اإلفرادية ( 

فهو في الجملة  السابقة  ،ية في الجملةبل هو تركيب مفرد يشغل وظيفة نحو ،يمثل جملة مفيدة

بحيث إذا أفردناه واستقل عن جملته فإنه ال يمثل جملة مفيدة ذات معنى  ،اسم مجرور بمن

كان المصدر نائبا مناب فعله  وذلك إذا ،وقد يكون المصدر جملة وليس تركيبا إفراديا ،مستقل

ومن أمثلة  ،صلتهان أو ما أو أن  وفي الداللة على معناه من غير أن يكون مقدرا بالفعل مع أ

 ذلك قول سيبويه : ) ومما أجري مجرى الفعل من المصادر قول الشاعر : 

 أمورهم          فندال زريق  الماَل ندَل الثعالب على حين ألهى الناس جل  

 3(  .كأنه قال : اندل

(، وقد تحولت من البنية فالبنية العميقة لجملة ) ندال زريق المال ( هي : ) اندل زريق المال 

 العميقة إلى البنية السطحية من خالل القوانين التحويلية اآلتية :

                                                           
 . 189/  1الكتاب  1
. وانظر كذلك في بناء  53لعربي  د . محمد حماسة عبد اللطيف  ص من األنماط التحويلية في النحو ا 2

 . 279إلى ص  265الجملة العربية للمؤلف نفسه من ص 
 . 116ـ  115/  1الكتاب  3
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حيث تم حذف ركن اإلسناد المؤلف من المركب   obligatory deletionالحذف اإلجباري 

 .الفعلي والمركب االسمي ) اندل ( حذفا إجباريا

ب االسمي ) ندال ( الذي جاء في حيث تم إحالل المرك replacementاإلحالل أو التعويض 

 .موقع المفعول المطلق محل المركب الفعلي ) اندل (

وجاء في موضع الصدارة بعد حذف ركن اإلسناد  ،حيث تقدم المصدر permutationالتبادل 

 .) اندل (

 المالَ  اندل زريق                        المالَ  ندال زريق  

 بدال من فعله بقوله: وقد عبر ابن مالك عن وقوع المصدر 

 كندال الل ْذ كاندال ،والحذف حتم مع آٍت بدال                 من فعله

ويقول سيبويه: ) هذا باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظهاره من المصادر في 

وأفعل ذلك وكرامة ومسرة  ،وعجبا ،وال كفرا ،فمن ذلك قولك : حمدا وشكرا ،غير الدعاء

 .رغما وهواناووألفعلن ذلك  ،فعل ذلك وال كيدا وال هماأوال  ،وحبا ونعاَم عين ،ونعمة عين

وكأنك  ،وأشكر هللا شكرا ،كأنك قلت : أحمد هللا حمدا ،فإنما ينتصب هذا على إضمار الفعل

وأرغمك  ،وال أكاد كيدا وال أهم هما ،وأسرك مسرة ،وأكرمك كرامة ،قلت : أعجب عجبا

 1(.ههنا ؛ألنهم جعلوا هذا بدال من اللفظ بالفعل علوإنما اختزل الف ،رغما

( replacementاإلحالل أو االستبدال السابقة تلخص القانون التحويلي )إن عبارة سيبويه 

مثال ـ في قولك: ؛ فاألصل ـ بنية العميقة إلى البنية السطحيةالذي حول التراكيب السابقة من ال

االستبدال حيث  وقد تم تحويل باإلحالل أو ، شكرا: أحمد هللا حمدا وأشكر هللاحمدا وشكرا هو

وهو ما عبر  ،(والمصدر ) شكرا( محل ) أشكر ،(حل المصدر )حمدا( محل الفعل ) أحمد

 .بدال من اللفظ بالفعلعنه سيبويه بقوله : 

على أن هذه المصادر قد تأتي مرفوعة فيكون هذا من اختالف أو تعدد البنية السطحية التي قد 

وحينئذ تختلف بنيتها العميقة عنها حال ورودها منصوبة ؛  ،لى أكثر من صورة إعرابيةترد ع

أما في  ،الفعل وناب عنه المصدر لية حذف منهاففي األمثلة السابقة كانت محولة من جملة فع

ويشرح سيبويه ذلك بقوله : ) وقد  ،  حال ورودها مرفوعة فإنها تكون محولة من جملة اسمية

وزعم يونس أن رؤبة بن العجاج كان ينشد هذا البيت  .رفعا يبتدأ ثم يبنى عليه جاء بعض هذا

 بن أحمر الكناني : وهو هني   ،جحِ ذْ وهو لبعض مَ  ،رفعا

                                                           
،  317ـ 316‘  315ـ  314،  313ـ   311، 276ـ  275 /1، وانظر كذلك  319ـ  318/  1الكتاب  1

 . 358ـ 356،  328ـ 322
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 عجب لتلك قضيةً وإقامتي           فيكم على تلك القضية أعجب

 ،عليه يقال له : كيف أصبحت ؟ فيقول : حمد هللا وثنائي ،وسمعنا بعض العرب الموثوق به

 .كأنه يقول : أمري وشأني حمد هللا وثناء عليه ،كأنه يحمله على مضمر في نيته هو المظهر

)1 

فالبنية العميقة لجملة : )عجب ( هي : )أمري عجب ( وقد تحولت من العمق إلى السطح 

وكذلك البنية العميقة لقول بعض  ،حيث حذف المبتدأ ) أمري (   deletionبقانون الحذف 

وتحولت من العمق إلى السطح بحذف المبتدأ  ،: ) حمد هللا ( هي : ) أمري حمد هللا (العرب 

 .وواضح أن المصدر المرفوع في المثالين تحول من جملة اسمية حذف منها المبتدأ ،أيضا

 

  في التمييز :

ولذلك يسمى تفسيرا من " لبيان ما قبله من إجمال ؛  متضمن معنى " ،التمييز كل اسم نكرة

   2. والغرض اللغوي للتمييز هو رفع اإلبهام وإزالة اللبس ،بييناوت

وتظهر في تناول سيبويه للتمييز بنوعيه المفرد والجملة أو الذات والنسبة فكرة البنية العميقة 

يقول سيبويه  ،والقوانين التحويلية التي تحول التمييز من العمق المفترض إلى السطح المنطوق

إنما أرادوا عشرين  ،قولهم : عشرون درهما ،األلف والالم وبناء الجميع : ) ومثل ذلك في ترك

 ،ر العشرين عن نكرتهولم يكن دخول األلف والالم يغي   .فاختصروا واستخفوا  ،من الدراهم

 3(  .فاستخفوا بترك ما لم يحتج إليه

ن ) فسيبويه يرى في النص السابق أن تركيب التمييز المفرد ) عشرين درهما( محول م

ثم هو يشرح في موضع آخر من كتابه كيف تحول هذا التركيب من  ،عشرين من الدراهم (

ذاكرا الغرض الداللي لهذا التحويل وهو االختصار أو  ،البنية العميقة إلى البنية السطحية

كما لم يجز في  لم يجز ،يقول في باب ) كم ( )وذلك أنك لو قلت : كم لك الدرهم . االستخفاف

ولكنهم  ،ألنهم إنما أرادوا عشرين من الدراهم. وهذا معنى الكالم ،عشرون الدرهمقولك : 

 4( .وصيروه إلى الواحد ؛ وحذفوا من استخفافا  ،حذفوا األلف والالم

وقد تحول من  ،(عشرون من الدراهم)أصله :  (عشرون درهما فتركيب التمييز المفرد ) 

 ل القوانين التحويلية اآلتية :البنية العميقة إلى البنية السطحية من خال

                                                           
 . 321،  320،  315، 313/  1، وانظر كذلك  320ـ  931/  1الكتاب  1
 . 70/  2، وشرح المفصل البن يعيش  601/  1انظر شرح ابن عقيل  2
 . 203/  1الكتاب  3
 . 158،  157/  2الكتاب  4
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وقد ذكر سيبويه هذا  ،حيث تم حذف األلف والالم من كلمة ) الدراهم ( deletionالحذف 

القانون التحويلي بقوله : ) ولكنهم حذفوا األلف والالم (، كما ذكر سيبويه الغرض الداللي من 

أللف والالم يغير العشرين ولم يكن دخول ا .تحويل الحذف هذا بقوله : ) فاختصروا واستخفوا

 ( .فاستخفوا بترك ما لم يحتج إليه ،عن نكرته

حيث تم إحالل مفرد كلمة ) دراهم ( محل الجمع فصار  replacementاإلحالل أو االستبدال 

 .وقد ذكر سيبويه هذا التحويل بقوله : ) وصيروه إلى الواحد ( ،التركيب : عشرين من دراهم

وقد  ،ذف حرف الجر ) من ( فصار التركيب : عشرين درهمحيث تم ح deletionالحذف 

 .بقوله : ) وحذفوا من استخفافا ( هغرض الداللي منلذكر سيبويه هذا التحويل  وا

حيث تم إحالل التنوين بالفتح محل الجر في كلمة ) درهم  replacementاإلحالل أو اإلبدال 

 .( فصار التركيب : عشرين درهما

م          عشرين من دراهم           عشرين من درهم           عشرين عشرين من الدراه

 درهم                 عشرين درهما     

نالحظ أن سيبويه ذكر في النص السابق القوانين التحويلية التي تحول بها تركيب التمييز المفرد 

ير صنيع التحويليين من البنية العميقة إلى البنية السطحية فيما يشبه أويكاد إلى حد كب

transformationalists. 

وأما تمييز النسبة أو الجملة فقد أورد له سيبويه قوله : ) وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى 

.. .وذلك قولك : امتألت ماء وتفقأت شحما ،قوة غيره مما قد تعدى إلى مفعول مفعول ولم يقوَ 

 1(  .فحذف هذا استخفافا ،موتفقأت من الشح ،وإنما أصله امتألت من الماء

وقد تحولت من  ،فسيبويه يرى أن جملة ) امتألت ماء ( محولة من جملة ) امتألت من الماء (

 تية : العمق إلى السطح بالقوانين التحويلية اآل

 .)الماء (  كلمة حيث تم حذف األلف والالم من deletionالحذف 

 . حيث تم حذف حرف الجر ) من ( deletionالحذف 

( تنوينا بالفتح  كلمة ) ما حيث أبدلت حركة اإلعراب في replacementاإلحالل أو اإلبدال 

 .بدال من الجر بالكسرة

امتألت من الماِء                امتألت من ماِء                امتألت ماِء                   امتألت 

 . ماءً 

                                                           
 . 204ـ  203/  1الكتاب  1
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يل ووالغرض الداللي من التح ،فقأت من الشحموكذلك جملة ) تفقأت شحما ( فإن عمقها هو : ت

 .وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله : ) فحذف هذا استخفافا ( ،في الجملتين هوالتخفيف

 

 في  التركيب اإلضافي :

  أشار سيبويه في أكثر من موضع في كتابه إلى أن المضاف والمضاف إليه كاالسم الواحد ،

ألن " أخوي ابنين " اسم  ؛رية أخوي ابنين لفالن كراما : ) ومثل ذلك : هذه جا ـ مثال ـ يقول

عدم جواز الفصل بينهما إال في ضرورة في غير موضع  علىد سيبويه ولذلك يشد ِ  1واحد .(

راهية أن يفصلوا بين ك ،إال في شعر ،أهِل الدار سارَق الليلةَ  يا :وال يجوز يقول:)  ،أيضا

فكرة البنية العميقة في معالجته النحوية لإلضافة  اعتمد سيبويه علىوقد  2الجار والمجرور (

وإنما هي موزعة مبثوثة في ثنايا األبواب النحوية  ،فهو لم يفردها بباب خاص  ؛في ثنايا كتابه

وإن كان لم  ،المختلفة في الكتاب سواء أكانت إضافة معنوية محضة أم لفظية غير محضة

وربما كان السبب في ذلك عدم  ،للفظيةيذكر هذين المصطلحين صراحة أعني المعنوية وا

استقرار "المصطلح " في ذلك الوقت المبكر مع البدايات األولى لنشأة النحو ممثلة في الكتاب 

لى فكرة البنية العميقة ع هومن أمثلة اعتماد.لسيبويه أول صورة للنحو العربي وصل بها إلينا

: ) ومما جاء على اتساع الكالم  هوية قولفي تحليل البنى السطحية في التراكيب اإلضافية المعن

" إنما يريد :  واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلناواالختصار قوله تعالى جده : " 

ومثله "  .وعمل الفعل في القرية كما كان عامال في األهل لوكان هاهنا ،فاختصر ،أهل القرية

ولكن وقال عز وجل : "  .كركم في الليل والنهاروإنما المعنى : بل م ،" الليل والنهار ربل مك

 3(  .خر" وإنما هو : ولكن البر بر من آمن باهلل واليوم اآل البر من آمن باهلل

 فيها وقد جرى التحويل ،فالبنية العميقة لقوله تعالى : "واسأل القرية "هي : واسأل أهل القرية

بإبدال عالمة الجر في المضاف إليه ثم  ،من العمق إلى السطح بحذف المضاف ) أهل ( أوال

 .) القرية ( عالمة نصب للمفعولية ثانيا

 . واسأل أهل القريِة                    واسأل القريِة                    واسأل القريةَ 
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وإذن تحول التركيب اإلضافي المعنوي السابق من البنية العميقة إلى البنية السطحية بقاعدتين 

 .replacement واإلحالل أو االستبدال  deletion الحذف :هما تحوليتين 

وقد  ،أما البنية العميقة لقوله تعالى : " بل مكر الليل والنهار " فهي : بل مكٌر في الليل والنهار

ثم بتحويل حذف التنوين من  ،تحولت من العمق إلى السطح بتحويل حذف حرف الجر) في (

علة تقدير الحرف المحذوف بكونه " في " بقوله : ) فالليل  ويذكر سيبويه ،المضاف ) مكر (

ولكن المكر فيهما (، كما يذكر الغرض الداللي من التحويل السابق وهو ،والنهار ال يمكران 

 االتساع واالستخفاف واالختصار.

ن وأما قوله تعالى : " ولكن البر من آمن باهلل " فالبنية التحتية له هي : ولكن البر بر من آم

وقد تحول من العمق إلى السطح بتحويل حذف المضاف ) بر ( المقدر خبرا للحرف  ،باهلل

 .الناسخ ) لكن (

وهو كل اسم  ،أما اإلضافة اللفظية وهي ما كان المضاف فيها وصفا مشابها للفعل المضارع

وهذه  ،أو صفة مشبهة وال تكون إال بمعنى الحال ،فاعل أو مفعول بمعنى الحال أو االستقبال

بعكس اإلضافة المعنوية التي  ،المضاف تعريفا وال تخصيصا وال تفيد ،اإلضافة غير محضة

 ،بخالف اللفظية ،فهي خالصة من نية االنفصال تفيد المضاف تعريفا أو تخصيصا ؛ ولذلك

كما أنها تكون نكرة حتى لو أضيفت إلى المعرفة ؛ ولذلك يقول  ،فإنها على نية االنفصال

واعلم أن كل مضاف إلى معرفة وكان للنكرة صفة فإنه إذا كان موصوفا أو وصفا سيبويه : ) 

 :وهو جرير ،ويدلك على ذلك قول الشاعر .بمنزلة النكرة المفردة ،أو خبرا أو مبتدأ

ْستن  الحرور كأننا              لدى فرس مستقبِل الريحِ صائمِ    ظللنا بم 

  .كأنه قال : لدى مستقبٍل صائمٍ 

 لمرار األسدي  :وقول ا

 ط صهبة متعي ِسلسل  الهموم بكل معطي رأِسه                       ناجٍ مخا

ِ عرندس  مغتال أحبله مبين عنقه                           في منكب َزبََن المطي 

ة : .سمعناه ممن يرويه من العرب ينشده هكذا م   ومنه أيضا قول ذي الر 

بَّ بها من خابِط الليِل زائرِ سرت تخبط الظلماء من جانبيْ    قساً        وح 

 1( .ومن خابٍط الليلَ  ،فكأنهم قالوا : بكل معٍط رأَسه

فالبنية العميقة للتركيب اإلضافي اللفظي ) مستقبِل الريحِ ( في قول جرير هي : ) مستقبٍل 

 تية :وقد تم تحويله من العمق إلى السطح من خالل القوانين التحويلية اآل ،الريَح (
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حيث تم إحالل اسم الفاعل ) مستقبل ( محل فعله )  replacementاإلحالل أو االستبدال 

 . يستقبل (

 حيث تم حذف التنوين من اسم الفاعل ) مستقبل ( استخفافا. deletionالحذف 

الكسرة عالمة جر لإلضافة محل عالمة  لحيث تم إحال replacementاإلحالل أو االستبدال 

 . لمضاف إليه ) الريح (النصب في ا

ستقبِل الريَح                  مستقبِل ميستقبل الريح               مستقبٍل الريَح               

 . الريحِ 

 ) بويه في الشواهد الشعرية األخرى ففظية التي ساقها سيلوكذا في التراكيب اإلضافية ال

 من القصد إلى الظاهر كاآلتي : وتم التحويل  ،معطي رأِسه ( أصله : معٍط رأَسه

يعطي رأَسه                معٍط رأَسه                     معطي رأَسه                    معطي 

 . رأِسه

وقد تم تحويله من العمق إلى السطح المنطوق هكذا  ،و) خابِط الليِل ( أصله : )وخابٍط الليَل (

 : 

 . َل        خابِط الليَل         خابِط الليلِ يخبط الليَل        خابٍط اللي

والغرض الداللي في التحويالت  التي تمت في التراكيب اإلضافية السابقة هو التخفيف كما 

 .ذكر سيبويه

 

 

 

 اسم الموصول وصلته :

يشكل اسم الموصول مع صلته مركبا اسميا ، يشغل الوظائف النحوية المختلفة في الجملة ، 

هذا لكما عني بإظهار البنية العميقة ذلك سيبويه في غير موضع من الكتاب ،  وقد أشار إلى

المركب االسمي ، ومن ذلك قوله : )كما أن "الذي "  وصلته بمنزلة اسم واحد . فإذا قلت : 

 1هوالذي فعل ، فكأنك قلت : هو الفاعل (

ملة ) هو الفاعل ( ، فجملة )هو الذي فعل ( تتماثل تركيبيا  ـ من وجهة نظر سيبويه ـ مع ج

كما أظهر سيبويه البنية العميقة للجملة السابقة ، والتي تحولت إلى البنية السطحية بتحويل 
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اإلحالل أو االستبدال حيث حل الفعل  ) فعل ( محل اسم الفاعل ) فاعل ( ، كما تم استبدال ) 

 الذي ( ب) ال ( .

 

 و الذي فعل هو الفاعل            هو ال فعل             ه

 

 

 في تركيب البدل :

والمالحظ أن تعليقه على األمثلة التي  ،تناول سيبويه البدل في مواضع متفرقة من الكتاب

أوردها يشير إلى فكرة البنية العميقة وإلى القوانين التحويلية التي جعلت العبارات المنطوقة 

عل ي ستعمل في االسم ثم يبدل مكان انظر إليه وهو يقول : ) هذا باب من الف ،مشتملة على البدل

يت أور ،ذلك االسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في األول وذلك قولك : رأيت قومك أكثرهم

 .وصرفت وجوهها أولها ،يت عبد هللا شخَصهأور ،ورأيت بني عمك ناسا منهم ،بني زيد ثلثيهم

 فهذا يجئ على وجهين : 

ولكنه ثنى االسم  ،وصرفت وجوه أولها ،ثلثي قومكيت أور ،على أنه أراد : رأيت أكثر قومك

 1.(.توكيدا

ثم ذكر أصولها  ،مثلة التي تشتمل على تركيب بدل البعض من كلة من األذكر سيبويه جمل

كثرهم ( أصلها :) رأيت قومك ـ رأيت أكثر أفجملة ) رأيت قومك  ،المتخيلة أو بنيتها العميقة

 السطح من خالل القوانين التحويلية اآلتية : وقد تم تحويلها من العمق إلى ،قومك (

ومعنى هذا أن  ،حيث حذفت ) رأيت ( الثانية ،فقد حذف العامل المكرر deletionالحذف 

وقد تحولتا إلى جملة واحدة من خالل  ،الجملة السابقة المشتملة على مركب البدل عمقها جملتان

إن البدل على نية : عنى قول النحاة م وهذا هو ،حذف المكرر ) رأيت ( دفعا للبس والتوهم

تكرار العامل ؛ولذلك يقول ابن يعيش في شرحه على المفصل : ) أال ترى أنك لو قلت : 

أو قلت مررت بعبد هللا وزيد ربما توهم المخاطب أن الثاني غير  ،مررت بعبد هللا مررت بزيد

 2األول فجاءوا بالبدل فرارا من اللبس وطلبا لإليجاز. (

حيث حل ضمير ) قومك ( الذي هو ) هم ( محل كلمة  ،Replacementل أوالتعويض اإلحال

وقد عبر  ،الصيغة النهائية للجملة هي : رأيت قومك أكثرهمت ) قومك (  الثانية ؛ وبذلك صار
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ومعنى هذا أن  ،سيبويه عن هذا القانون التحويلي بقوله ) ولكنه ثنى االسم الثاني توكيدا ( 

فلو قلت : رأيت  ،البدل متعلق باالسم الثاني حتى لوتركته ولم تذكره أللبس المعنى في تركيب

أما إذا  ،ولم تختص بعضا منهم ،ربما ظن المخاطب أن الرؤية شملت القوم جميعهم ،قومك

فالرؤية وقعت على أكثر القوم دون سائرهم ؛ ولذلك كان المعتمد  ،قلت : رأيت قومك أكثرهم

كما يقررابن  وباجتماع البدل والمبدل منه يحصل التوكيد ،ل بيانواأل ،بالحديث هو االسم الثاني

 .يعيش

رأيت قومك ـ رأيت أكثر قومك               رأيت قومك أكثر قومك            رأيت قومك 

 . أكثرهم

واعتمد في تناوله لها على فكرة البنية العميقة  ،ومن أمثلة بدل االشتمال التي ساقها سيبويه

على قولك :  ،ومطر قومك سهلهم ،رب عبد هللا ظهرهويل قوله : ) وإن شئت قلت : ض  والتح

 كما قال :  ،ورأيت عمرا شخصه ،رأيت القوم أكثرهم

عَيٌَّن بسواد  فكأنه لهق السراة كأنه                 ما حاجبيه م 

 .وما زائدة ،فأبدل حاجبيه من الهاء التي في كأنه ،يريد : كأن حاجبيه

 الجعدي : وقال

 ملك الخورنق والسدير ودانه       مابين حمير أهلها وأ والِ 

 1(.فأبدل األهل من حمير ،يريد ما بين أهل حمير

ثم يذكر في مقابل ذلك  ،هنا كما في النص السابق يذكر سيبويه أمثلة لمركب بدل االشتمال

ب عبد هللا ظهره فالجملتان : )ضر؛ األصل المتخيل الذي يساعد في التفسير والتحليل 

التي ساقها في النص  ومطرقومك سهلهم ( هما على غرار جملة  ) رأيت القوم أكثرهم (

وعلى هذا فبإمكاننا أن نذكر عمق  ،وذكر بنيتها العميقة وهي : رأيت أكثر القوم ،السابق

 ،الجملتين اللتين ذكرهما قياسا على هذه الجملة وهو : )ضرب عبد هللا ـ ضرب ظهر عبد هللا

) ض رب  ث فيهما تحويل بحذف العامل المكرردومطر قومك ـ مطر سهل قومك (، وقد ح

 ،حيث حل الضمير محل االسم الظاهر ،ثانيا أوال   ثم تحويل باإلحالل أو االستبدال وم طر (

( في  البيت األول  الذي يصف الشاعر فيه ثورا وحشيا حاجبيه  كأنه ماأما  تركيب البدل ) 

 ،كأنه ) البعير (  ـ   كأن حاجبي البعيرره في حدته ونشاطه  فبنيته العميقة هي : شبه به بعي

 وقد تم التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية من خالل القوانين التحويلية اآلتية : 

 .حيث تم حذف المكرر ) كأن ( الثانية deletionالحذف 

                                                           
 . 162ـ  161/  1الكتاب  1



18 
 

إحالل الضمير محل االسم الظاهر المذكور )  حيث تم replacementاالستبدال أو اإلحالل 

البعير (، وقد عبر سيبويه عن هذا القانون التحويلي بقوله : ) فأبدل حاجبيه من الهاء التي في 

 .كأنه (

 .وقد عبر سيبويه عن ذلك بقوله : ) وما زائدة ( ،حيث تم زيادة ) ما ( additionالزيادة 

 

ر              كأنه ) البعير ( حاجبيه               كأنه ) كأنه ) البعير ( ـ كأن حاجبي البعي

 .البعير ( ما حاجبيه 

هي : ) دانه ما بين حمير ـ دانه ما ( والبنية العميقة لقول الجعدي ) دانه ما بين حمير أهلها 

 (بين أهل حمير 

 حويلية اآلتية : وقد تم التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية من خالل القوانين الت

 .حيث تم حذف الفعل المكرر ) دانه ما بين (  deletionالحذف 

 .حيث حل الضمير محل الظاهر المذكور ) أهل ( replacementاإلحالل أو االستبدال 

دانه ما بين حميرـ دانه ما بين أهل حمير              دانه ما بين حمير أهل حمير           دانه 

 .أهلهاما بين حمير 

 

 المصدر المؤول :

اعتمد سيبويه في معالجته النحوية للمصدر المؤول الذي يتكون من أن والفعل أو ما والفعل 

على فكرة  وتشكل مركبات اسمية تشغل وظائف نحوية مختلفة في الجملة،  ومعموليها  أوأن  

مع صلتهما بمنزلة   وأنْ من األمثلة على ذلك قوله : ) هذا باب ما تكون فيه أن  و  ،البنية العميقة

فأن في موضع اسم مرفوع  ،غيرهما من األسماء وذلك قولهم : ما أتاني إال أنهم قالوا كذا وكذا

 1( .كأنه قال :  ما أتاني إال قولهم كذا وكذا

وقع في وظيفة  واحدمع اسمها وخبرها بمنزلة اسم " أن  "فسيبويه يقرر في النص السابق أن  

ولذلك فإن البنية العميقة لجملة :  مركبا اسميا ؛ أي أنهما تكونانالذي ساقه ؛الفاعل في المثال 

وقد تحولت من العمق إلى السطح من  ،) ما أتاني إال أنهم قالوا ( هي : )ما أتاني إال قولهم (

 خالل القوانين التحويلية اآلتية :

 .ن  وصلتها أحيث زيدت  additionالزيادة 

 .الفعل ) قال(  محل المصدر ) قول ( حل   حيث replacementاإلحالل أو االستبدال 
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حيث حل ضمير الرفع ) واو الجماعة ( محل ضمير  replacementاإلحالل أو االستبدال 

 . الجر ) هم (

 .ما أتاني إال قولهم              ما أتاني إال أنهم قولهم              ما أتاني إال أنهم قالوا 

 .فعوملت أن  مع معموليها معاملة االسم المفرد الذي شغل وظيفة الفاعلية في الجملة

وال يختلف السلوك التركيبي ألْن مع صلتها  عن السلوك التركيبي ألنَّ مع معموليها ، فهما 

تكون مع الصلة بمنزلة الذي  ،( بمنزلة الذي يقول سيبويه : ) و) أنْ بمنزلة اسم واحد ؛ ولذلك 

منزلة بكما أن الذي ضرب  ،بمنزلة يريد الفعل ،فيصير : يريد أن يفعل ،تها اسمامع صل

 1الضارب ( 

مع فعله اسما كما يقرر سيبويه ؛ ولذلك فإن جملة ) يريد أن  فالحرف المصدري ) أن ( يشكل

ون بقان نية العميقة إلى البنية السطحية وقد تم تحويلها من الب ،يفعل ( أصلها : ) يريد الفعل (

 .ثم بقانون إحالل الفعل ) يفعل ( محل المصدر ) الفعل ( ثانيا ،تحويل زيادة ) أن ( أوال

 يريد الفعل                 يريد أن الفعل                  يريد أن يفعل 

 2ومن ذلك أيضا قوله : ) كما تقول : يسوءني أن أضربك أي يسوءني ضربك (

أن أضربك ( متماثلة من الناحية التركيبية والنحوية مع جملة  جملة ) يسوءنيفسيبويه يرى أن 

 ) يسوءني ضربك (، كما أنه أظهر البنية العميقة التي تولدت عنها البنية السطحية كما يلي : 

 يسوءني ضربك            يسوءني أن ضربك           يسوءني أن أضربك

 

 مركبا فإن ما وصلتها تشكل ، ركبات اسميةممع صلتها تشكل   وكما أن  الذي مع صلتها وأنْ 

فقال :  ،ا أيضا ؛ ولذلك يقول سيبويه : ) وسألت الخليل عن قوله : ما تدوم  لي أدوم لكياسم

 ،وهو بصلته كالمصدر ،فصار بمنزلة الذي ،من قبل أن الفعل صلة لما ،ليس في هذا جزاء

.. ومثل ذلك : .بمنزلة المصدر ودمت ،فما.ويقع على الحين كأنه قال : أدوم لك دوامك لي

 3( .كأنه قال : كل إتيانك آتيك ،فاإلتيان صلة لما ،كلما تأتيني آتيك

وقد تم تحويلها من البنية  ،فجملة ) ما تدوم لي أدوم لك ( أصلها : ) أدوم لك دوامك لي (

العميقة لجملة ) ثم باستبدال الفعل بالمصدر. والبنية  ،العميقة إلى البنية السطحية بزيادة ) ما (

وتحولت من العمق إلى السطح بزيادة الحرف  ،كلما تأتيني آتيك ( هي : )  كل إتيانك آتيك (
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ثم بإحالل ضمير النصب  ،ثم بإحالل الفعل ) تأتي ( محل المصدر )إتيان ( ،المصدري ) ما (

 .) ياء المتكلم ( محل ضمير الجر ) كاف الخطاب (

ما إتيانك آتيك              كلما تأتي ك آتيك               كلما تأتني كل إتيانك              كل

 . آتيك

وفي المثال الثاني وظيفة  ،وفي المثال األول شغل المصدر المؤول وظيفة المفعول المطلق

فقد تحولت الجملة الفعلية المكونة من ) ما والفعل ( إلى مركب اسمي وقع موقع  ،المضاف إليه

ومن أمثلة ذلك أيضا قول سيبويه : ) ومثل ذلك أيضا  ،وظائف النحوية المختلفةالمفرد في ال

فما مع الفعل  .من الكالم فيما حدثنا أبو الخطاب : ما زاد إال ما نقص وما نفع إال ما ضر

فهو ما أحسن  ،كما أنك إذا قلت : ما أحسن ما كلم زيدا .بمنزلة اسم نحو النقصان والضرر

 1( .كالم زيدا

 هي : (ما زاد إال ما نقص وما نفع إال ما ضر )نية العميقة لجملة : فالب

وقد شغل فيها االسم المنسبك من ) ما والفعل ( موقع  ،(ما زاد إال النقصان ومانفع إال الضرر)

وقد  ،: ما أحسن كالم زيدا ( يأما البنية العميقة لجملة ) ما أحسن ما كلم زيدا ( فه ،الفاعل

 .ل من ) ما والفعل ( موقع المفعول به وهكذاوالمؤشغل فيها المصدر 

 

 

 أسلوب النداء :

من األبواب النحوية التي تجلت فيها فكرة البنية العميقة باب النداء من حيث خصائصه التركيبية 

يقول سيبويه : ) ومما ينتصب في غير  ،ويكتفى بحرف النداء ،حيث يحذف الفعل الدال عليه

.. حذفوا الفعل لكثرة .والنداء كله ،يا عبد هللا  :المتروك إظهاره قولك مر والنهي على الفعلاأل

فحذف أريد  ،كأنه قال : أريد عبد هللا ،وصار يا بدال من اللفظ بالفعل ،استعمالهم هذا في الكالم

 2(.علم أنك تريده ،وصارت يا بدال منها ؛ألنك إذا قلت : يا فالن

وقد تم تحويله من العمق إلى السطح  ،: ) يا أريد عبد هللا (فأسلوب النداء ) يا عبد هللا ( أصله 

 بالقوانين التحويلية اآلتية :  

وقد  ،حيث حذف الفعل ) أريد ( حذفا إجباريا   deletion obligatoryالحذف  اإلجباري 

 . عبر سيبويه عن هذا القانون التحويلي بقوله : ) حذفوا الفعل لكثرة استعمالهم إياه (

                                                           
 . 153/  3، وانظر كذلك  326/  2الكتاب  1
 . 291/  1الكتاب  2
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وقد ذكر سيبويه هذا  ،حيث تم استبدال) يا ( بالفعل ) أريد ( ،replacementبدال االست

(                         أريد عبد  .القانون بقوله : ) وصارت ) يا ( بدال منها أي بدال من الفعل

 . هللا                 عبد هللا                    يا عبد هللا

محله ؛ ومن يا(  )وحلت ،لنداء جملة فعلية حذف منها الفعل حذفا الزمافالبنية العميقة ألسلوب ا

أو في محل نصب كما في قولك : يا  ،أجل هذا يكون المنادى منصوبا كما في المثال السابق

 .بناء على التفسير الذي قدمه سيبويه زيد  

 

 أسلوب االختصاص :

تها النحوية فكرة البنية العميقة وظهرت في معالج ،ومن األساليب الموازية ألسلوب النداء

ولكنه  ،كأنه قال : أعني ،أسلوب االختصاص ) وذلك قولك : إنا معشر العرب نفعل كذا وكذا

 1. ( .فعل ال يظهر وال يستعمل كما لم يكن ذلك في النداء ؛ ألنهم اكتفوا بعلم المخاطب

وتحولت من  ،ر العرب (فالبنية العميقة لجملة ) إنا معشر العرب ( هي : ) إنا أعني معش

اكتفاء  obligatory deletionالعمق إلى السطح بتحويل حذف الفعل ) أعني ( حذفا الزما 

 .بعلم المخاطب أحد العناصر السياقية في الكالم

 

 االشتغال :

نية العميقة بمن األبواب النحوية التي اعتمد سيبويه في معالجتها النحوية على فكرة األصل وال 

وإنما نصبه على إضمار فعل هذا  ،غال حيث يقول : ) وإن شئت قلت : زيدا ضربتهباب االشت

 .إال أنهم ال يظهرون هذا الفعل لالستغناء بتفسيره ،كأنك قلت : ضربت زيدا ضربته ،يفسره

 2( .فاالسم هاهنا مبني على هذا المضمر

 

 ،ن خالل حذف الفعلوقد تحولتا إلى جملة واحدة م ،فعمق جملة االشتغال جملتان في األصل

وقد تم تحويلها من   (،فالبنية العميقة لجملة ) زيدا ضربته ( هي : ) ضربت زيدا ضربته

وقد عبر سيبويه عن هذا  ،العمق إلى السطح بتحويل حذف الفعل ) ضربت (  حذفا إجباريا

 .القانون التحويلي بقوله : )  إال أنهم ال يظهرون هذا الفعل لالستغناء بتفسيره (

 

 تعدد البنية العميقة لدى سيبويه  :

                                                           
 . 233/  2الكتاب  1
 . 83/  1، وانظر كذلك  81 /1الكتاب  2



22 
 

أي أن البنية  ،قد تتعدد البنية العميقة أو األصل الذي انبثقت عنه البنيات السطحية المنطوقة

ونحن نلحظ ذلك كثيرا  ،السطحية للجملة قد تكون منبثقة أو محولة من أكثر من أصل مقدر

التوافق العقلي بين الظاهر المنطوق ثم هو يفسر لنا  ،لدى سيبويه في مواطن مختلفة من الكتاب

من ذلك  ـ مثال ـ  قوله في باب األمر والنهي : ) ويجوز هذا   .والقصد المقدر في كل مرة 

طاعة وقول قال هللا تعالى جده :"  .أي ما ثبت لك شاهداك ،أيضا علي قولك : شاهداك

قال : أمري طاعة  فإما أن يكون أضمر االسم وجعل هذا خبره كأنه .فهو مثله ."ومعروف

 1(  .أو يكون أضمر الخبر فقال : طاعة وقول معروف أمثل ،وقول معروف

 

فسيبويه يرى أن البنية العميقة لقوله تعالى " طاعة وقول معروف " هي : أمري طاعة وقول 

ثم هو يذكر لنا القاعدة التحويلية التي حولت الجملة السابقة من البنية العميقة إلى  ،معروف

ما أن يكون أضمر االسم ) أمري ( وذلك حينما قال : ) فإ ة السطحية  وهي إضمار المبتدأ البني

السابقة قد تكون : طاعة وقول  يضا أن البنية العميقة للجملةأوهو يرى  ،وجعل هذا خبره (

والقاعدة التحويلية التي ربطت بين البنيتين هي  إضمار الخبر ) أمثل (  كما  ،معروف أمثل

بل  ،)  وهذا االختالف في تحديد الجملة المحول عنها ال ترفضه النظرية الحديثة.بويهسي ريذك

، وقد بين لنا 2تراه سائغا مقبوال شريطة أن يبين المفسر كيف تحولت إلى البنية السطحية (

وذكر لنا القاعدة  ،سيبويه  كيف تحولت الجملة السابقة من البنية العميقة إلى البنية السطحية

 .يلية التي بها تحولتالتحو

وكثيرا ما يورد سيبويه بنيات سطحية للجمل والتراكيب المنطوقة بناء على سنن العرب 

وجاء القرآن  ،ومسالكهم في االستعمال ؛ ولذلك نراه يقول : ) ولكن العباد إنما كلموا بكالمهم

  3على لغتهم وعلى ما يعنون (

ومن أمثلة ذلك قول  ،ك البنى السطحية المختلفةوحينئذ تقوم البنية العميقة بمهمة تفسير تل

أن ترى الرجل قد قدم من  ،سيبويه : ) ومما الينتصب على إضمار الفعل المستعمل إظهاره

 ،فتقول خيرا وما سر   ،لرجل رأيت فيما يرى النائم كذا وكذااأو يقول  .سفر فتقول : خير مقدم

أما النصب فكأنه  .وخيٌر لنا وشٌر لعدونا ،موإن شئت قلت : خير  مقد .وخيرا لنا وشرا لعدونا

يته ؤفإن قدومه ور ،وإن لم يسمع منه هذا اللفظ ،قدمت خير مقدم  :فقال ،بناه على قوله : قدمت

وكذلك إذا قال : رأيت فيما يرى النائم كذا  ،وكذلك إن قيل : قدم فالن .قدمت  :إياه بمنزلة قوله

                                                           
 . 141/  1الكتاب  1
 . 29بي ص من األنماط التحويلية في النحو العر 2
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وأما الرفع فعلى أنه مبتدأ أومبني .فإذا نصب فعلى الفعل .فتقول : خيرا لنا وشرا لعدونا ،وكذا

 ،وهذا خير لنا وشر لعدونا ،ولكنه قال : هذا خير مقدم ،على مبتدأ ولم يرد أن يحمله على الفعل

 1( .وهذا خير وما سر  

وقد تم تحويلها من العمق إلى  ،فالبنية العميقة لجملة ) خيَر مقدم ( هي : قدمت خير مقدم

وقد أغنى عن التلفظ  (،حيث حذف الفعل ) قدمت ،deletionانون تحويل الحذف السطح بق

بهذا الفعل المقدر سياق الموقف الذي جرت فيه العبارة السابقة ) فإن قدومه ورؤيته إياه بمنزلة 

لت من جملة فعلية حذف منها الفعل ،قوله : قدمت ( ِ و  وقد  ،وعلى هذا فجملة ) خير مقدم ( ح 

وفي هذه الحالة تكون بنيتها العميقة كما يذكر سيبويه ، ملة برفع كلمة ) خير ( تأتي هذه الج

وقد تم تحويلها من العمق إلى السطح بتحويل حذف المبتدأ ) هذا (  ،ي : ) هذا خير مقدم (ه

وهكذا تنهض البنية العميقة بمهمة  .وعلى هذا فهي محولة من جملة اسمية حذف منها المبتدأ 

 .ف في السطح المنطوقتفسير االختال

 : وأما قول الشاعر: )ومن أمثلة ذلك أيضا قول سيبويه

 صبر كذبنها        فإن جزعا وإن إجمالَ لقد كذبتك نفسك فا

كأنك  ،كان جائزا ،: فإن جزٌع وإن إجمال  صبرقلت .. ولو.وليس إن الجزاء ،فهذا على إما

 2( .: فإما أمري جزع وإما إجمال  صبرقلت

جزع جزعا أن إف: )( هوفإن جزعا وإن إجمال صبره يرى أن العمق المقدر لجملة )سيبويف

)  لى السطح بتحويل حذف الفعلينإوقد تحولت من العمق  ،(وإن أجمل إجمال صبر

كما يرى سيبويه أن الجملة السابقة  .وهي بذلك تكون محولة من جملة فعلية ،وأجمل (،أجزع

وتكون البنية العميقة   ،صبر ( وإن إجمال   أن يقال : )فإن جزعٌفيمكن  ،يمكن أن ترد مرفوعة

وقد تم تحويلها من العمق إلى السطح بتحويل  ،لها هي : فإما أمري جزع وإما إجمال صبر

ا( (،أمري)حذف المبتدأ  .وعلى هذا فالجملة محولة من جملة اسمية ،وحذف ) ما ( من ) إم 

 

أيضا من المصادر ينتصب بإضمار الفعل المتروك ول سيبويه في باب أسماه هذا باب ويق

وح سب؛ ألن الفليس بمنزلة سبحان هللا ،وأما سبوحا قدوسا رب المالئكة والروح: )ظهارهإ

: سبوح .. ومن العرب من يرفع فيقول.: أذكر سبوحا قدوساولكنه على قوله ،سماوالقدوس 

 3( . قدوس رب المالئكة والروح

                                                           
 .271، 270/  1الكتاب  1
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: )أذكر سبوحا ( على أنه محول من جملة فعلية هيسبوحالمصدر )فسيبويه يفسر نصب ا

( حذفا إجباريا أذكرالظاهر بتحويل حذف الفعل ) وقد تحولت من القصد إلى ،(قدوسا

obligatory deletion  ؛ ويذكر سيبويه هذا القانون التحويلي بقوله  : ) وخزلوا الفعل ألن

 (.هذا الكالم صار عندهم بدال من سبحت

أنه محول وحينئذ يفسره سيبويه على  ،: سبوح قدوسفيقول ،ومن العرب من يرفع هذا المصدر

 .(سبوح قدوسذكري ) :من جملة اسمية تقديرها

وهكذا يمكن تلمس أمثلة كثيرة في الكتاب لهذا النوع من تعدد البنى السطحية وتعدد البنى 

 .العميقة تبعا لذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حويل المعنى أو تحويل الداللة لدى سيبويه المبحث الثاني :ت

أهمية في التحليل اللغوي حينما  semanticأو الداللة  meaningلم يوِل  تشومسكي المعنى 

 syntacticخرج على الناس بنظريته التحويلية في كتابه األول " التراكيب النحوية " 

structure، عتبارات الداللية ليست ذات صلة بل لقد أشار ـ كما يذكر جون ليونز ـ إلى أن اال

ولكنه ما لبث أن اقتنع هو وتالميذه بأهمية الداللة  ،مباشرة في وصف ودراسة التركيب النحوي

وقدم نظرية تحويلية أكثر تماسكا في كتابه  ،كعنصر يتكامل مع التحليل النحوي للغات اإلنسانية
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مضيفا المكون الداللي  ،Aspects of the theory of Syntax"مظاهر النظرية النحوية " 

 والرسم البياني التالي يوضح ذلك :  ،1إلى عناصر نظريته 

                                                                                       

 

                                                                                               

                                                                                      

  

         

 

 

                                                                                  

                                                                    

            

 

 

 

 

 

 

 

 ،قد حدث في أصول وقواعد نظرية تشومسكي التحويلية modificationومعنى هذا أن تعديال 

فقط يمثل الشكل النهائي للجملة  phonological componentفبعد أن كان المكون الصوتي 

يمثالن الشكل  semanticوالداللي  phonologicalأصبح المكونان الصوتي  ،المنطوقة

                                                           
ئي د ، والقواعد التحويلية في ديوان حاتم الطا161ـ  158اللغوية لجون ليونز ص  انظر نظرية تشومسكي 1

نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل  ، ونحو19، ومن األنماط التحويلية ص 86ـ  75وي ص حسام البهنسا .

، حيث ذكر 87إلى ص  51. الفصل الثاني من ص تور مازن الوعرللغة العربية للدكالتراكيب األساسية في ا

، وهو منهج المباني التركيبية إلى المستوى الداللي م 1957في المنهج الذي وضعه عام  أن تشومسكي لم يشر

وية تركيبية محضة خالية من المكون الداللي  ، ولكن تشومسكي عاد عام ، وأن هذا المنهج صيغ صياغة نح
فأوضح المشكلة الداللية ، وعبر عن الحاجة إلى تطوير المكون الداللي في نظرية القواعد التوليدية  1970

 والتحولية .

Initial 
Element 
 العنصر األولي

Base Component 
 

 المكون األساسي

Transformational 
Component 
 المكون التحويلي

semantic 
Component 
 المكون الداللي

Phonological 
Component 
 المكون الصوتي

Meaning 
 المعنى

Sound 
 الصوت
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عطيها لوجي فيواما المكون الفنو ،أما المكون الداللي فيفسر معنى الجملةالنهائي للجملة )

أو  ،؛ لذا نجد أن الشكل ينتهي إلى جانبين هما الصوت والمعنىالصورة الصوتية أو النطقية

 1( .كما يقول علماء العربية المبنى والمعنى

كي في نظريته بأن أضاف إليها العنصر الداللي جعلها مس الذي أحدثه تشوإن هذا التعديل 

ذلك في موضع آخر  عن ؛ ولذلك نراه يعبرنز من قبل أكثر تماسكا كما عبر عن ذلك جون ليو

ومنذ البدايات األولى لعلم النفس أن هناك عالقة متبادلة  ،قد ثبت بوضوح: )من كتابه بقوله

ليه التجارب إعقيد النفسي بالمعنى الذي انتهت وبين درجة الت ،بين درجة التعقيد التحويلي

بل لقد أصبح من الصعب بل من المستحيل الفصل بين العملية النحوية  ،المنضبطة في ذلك

 2( .والعملية الداللية

بحيث نراه يربط بين اإلعراب والمعنى  ،وإذا ما انتقلنا إلى سيبويه وجدنا اهتماما كبيرا بالمعنى

 ،تابه معتمدا على البنية العميقة في تفسير البنية السطحية وتحديد معناهافي مواضع كثيرة من ك

 بن ثابت :  : ) وأما قول حسانمن الشتم مجرى التعظيم وما أشبههيقول في باب ما يجري 

 حار بن كعٍب أال أحالم تزجركم         عني وأنتم  من الجوف الجماخير 

 جسم  البغال وأحالم العصافير ال بأس بالقوم من طول ومن عظم          

: أما أجسامهم فكذا فكأنه قال ،ولكنه أراد أن يعدد صفاتهم ويفسرها ،فلم يرد أن يجعله شتما

 .وأما أحالمهم فكذا

 3( .جعله شتما فنصبه على الفعل كان جائزا : لووقال الخليل رحمه هللا

لة الرفع في " جسم " و"أحالم " فدال ،فسيبويه يربط هنا بين العالمة اإلعرابية وبين المعنى

؛ ومن أجل هذا جاءت مرفوعة ء القوم وتفسيرها ال الذم والشتمإنما هي تعداد صفات هؤال

أما إذا جاءت منصوبة على تقدير حذف الفعل ـ كما يقول الخليل ـ فإن ذلك يكون  ،على القطع

اللة الذم والشتم : ) وبلغنا شتما ؛ ولذلك نراه يقول في بداية هذا الباب رابطا بين النصب ود

 ،أن بعضهم قرأ هذا الحرف نصبا : " وامرأته حمالة الحطب " لم يجعل الحمالة خبرا للمرأة

وهناك  4( .وإن كان فعال ال يستعمل إظهاره ،شتما لها ،أذكر حمالة الحطب   :ولكنه كأنه قال

 .مستقل مواضع أخرى في الكتاب لهذه الظاهرة يمكن تتبعها وإفرادها ببحث

                                                           
 .159ته لنظرية تشومسكي اللغوية ص من تعليقات المترجم الدكتور حلمي خليل على ترجم 1
 .225مسكي اللغوية ص  نظر نظرية تشوا 2
  .74ـ  73/  2الكتاب  3
 .70/  2الكتاب  4
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فنحن نجد له أمثلة كثيرة عند سيبويه  ،أما المقصود بالتحويل الداللي أو التحويل في المعنى

ومعنى هذا النوع من  ،لكنها قد تحتاج إلى قراءة متأنية وحسن تأت حتى يمكن الكشف عنها

تها التحويل أن تكون الجملة في بنيتها السطحية تدل على معنى مغاير لمعنى ما تدل عليه بني

أو أن يكون ظاهرها االستفهام  ،ـ وقصدها الطلب كأن يكون ظاهر الجملة الخبر ـ مثال ،العميقة

  ففي قول المتنبي  ،وقصدها التحقير أو التعجب مثال ال االستفهام على حقيقته

 ؟بنت     فكيف وصلت أنت من الزحامأبنت الدهر عندي كل 

هام على حقيقته من حيث هو طلب معرفة شيء االستفهام ليس المقصود به االستفنجد أن 

هذا فظاهر جملة " فكيف وصلت وعلى  ،وإنما المقصود به التعجب ،مجهول بالنسبة للمستفهم

 : وكذلك قول العرجي .بقصدها وعمقها التعجاالستفهام و أنت من الزحام "

 ؟         ليوم كريهة وسداد ثغر أضاعوني وأيَّ فتى أضاعوا

 و في،أي فتى أضاعوا " ظاهرها االستفهام وعمقها التعظيم واإلعالء من شأن نفسهفجملة " و

   :قول الشاعر

 ؟ي       أطنين أجنحة الذباب يضيرفدع الوعيد فما وعيدك ضائر

وقد  .وعمقها التحقير وهكذا ،نجد أن جملة " أطنين أجنحة الذباب يضير " ظاهرها االستفهام

وقد أشار إلى  .عن خروج األساليب المختلفة إلى معان أخرى أفاض البالغيون في الحديث

وقد يتسع مفهوم ) :هذا النوع من التحويل األستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف بقوله

لى عالتحويل في الجملة ليشمل التحويل في المعنى أيضا بحيث تكون الجملة في ظاهرها 

 1(تركيب ويقصد به معنى تركيب آخر

التي لم تؤخذ هذا باب ما جرى من األسماء تحويل في المعنى لدى سيبويه قوله: )الومن أمثلة 

ن أوإنما هذا أنك ر .: أتميميا مرة وقيسيا أخرىمن الفعل وذلك قولك يت رجال في حال تلو 

فأنت  .: أتحول تميميا مرة وقيسيا أخرىكأنك قلت ،: أتميميا مرة وقيسيا أخرىفقلت ،وتنقل

وليس يسأله  ،وهو عندك في تلك الحال في تلون وتنقل ،مل في تثبيت هذا لهفي هذه الحال تع

 2(  .ولكنه وب خه بذلك ،مسترشدا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه

وقد ساعدت البنية  ،وعمقها التوبيخ ،فظاهر جملة " أتميميا مرة وقيسيا أخرى " االستفهام

وقد تم تحويلها  ،: أتحول تميميا مرة وقيسيا أخرىفسير فهيتالعميقة للجملة السابقة على هذا ال

 .إلى السطح بتحويل حذف الفعل ) أتحول(أي أتتحول

 وقيسيا أخرى              أتميميا مرة وقيسيا أخرى  أتحول ) أتتحول( تميميا مرة
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ن نك رأيت رجال فوإنما هذا أالذي قيلت فيه العبارة السابقة ) وقد أغنى سياق الحال ي حال تلو 

 الفعل. عن ذكر (وتنقل

وحدثنا بعض العرب أن عناها التنبيه كما في قول سيبويه: )وقد يكون لفظ الجملة االستفهام وم

بني أسد أعور وذا  : يافقال ،رجال من بني أسد قال يوم جبلة واستقبله بعير أعور فتطير منه

: أتستقبلون كأنه قال ،ه نبهمولكن ،يسترشدهم ليخبروه عن عوره وصحته فلم يرد أن! ناب

كما كان التلون والتنقل عندك ثابتين في  ،أعور وذا ناب ! فاالستقبال في حال تنبيهم كان واقعا

 1( .وأراد أن يثبت لهم األعور ليحذروه ،الحال األول

وقد ساعدت البنية العميقة  ،ولكن عمقها هو التنبيه ،عور وذا ناب " االستفهامأفظاهر جملة " 

وقد تم تحويلها من العمق  ،(أتستقبلون أعور وذا ناب )جملة السابقة على هذا التفسير وهي :لل

الحال أيضا دور كما كان لسياق  ،( وهمزة االستفهام)تستقبلون إلى السطح بتحويل حذف الفعل

ن فكا، ل في حال تنبيهه إياهم كان واقعا( الذي حل محل الفعل المقدرفاالستقبافي هذا التفسير )

 .له دور في بناء التركيب كما ترى

: خبرية ا هوما عبر عنه البالغيون بقولهموهذ ،وقد يكون ظاهر الجملة الخبر وعمقها الطلب

وإن أخبرت في هذا الباب على هذا الحد نصبت أيضا كما قال سيبويه: ) ،لفظا طلبية معنى

قد علم هللا مرة وقيسيا ا تميمي وذلك قولك ،نصبت في حال الخبر االسم الذي أ خذ من الفعل

فصار بدال من  ،ولكنك أردت أن تشتمه بذلك ،مر قد جهلوهأفلم ترد أن تخبر القوم ب .أخرى

 2( .تتمم مرة وتتقيس أخرى: أاللفظ بقولك

ولكن قصدها ومعناها  ،( أنها جملة خبريةميا مرة قد علم هللا وقيسيا أخرىتميفظاهر جملة )

: وبنيتها العميقة هي ،بر إلى االستخبار كما يقول البالغيونفقد خرجت من الخ ،االستفهام

 وقد تحولت من العمق إلى السطح بقاعدتين تحويليتين هما : ،)أتتمم مرة وتتقيس أخرى(

 .حيث حذفت الهمزة أداة االستفهام deletionالحذف 

م  حيث استبدل االسم المنسوب تميميا وقيسيا بالفعلين تَتَ  replacementاالستبدال  م  أي تَتَتَمَّ مَّ

 .وتتقيس

كما في قول سيبويه : ) كما أن قولك : رحمة  ،لخبر وعمقها الدعاءوقد يكون ظاهر الجملة ا

 3فيه معنى الدعاء كأنه قال : رحمه هللا (  ،هللا عليه
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: ومثل ذلك قول سيبويه أيضا .الدعاء وعمقها وقصدها ،( الخبرفظاهر جملة )رحمة هللا عليه

 1( .: زيدا ليقطع هللا يدهالعيش؛ ألن معناه عليه وزيدا أمر هللا ،زيدا قطع هللا يده: )وتقول

 .( الخبر وعمقها الدعاء عليه وهكذافظاهر جملة )زيدا قطع هللا يده

يقول سيبويه:  ،قصدها االستغاثة لغرض دالليووعمقها  ،وقد يكون ظاهر الجملة ولفظها النداء

 ،مضافا إلى المنادى بحرف اإلضافة وذلك في االستغاثة والتعجب هذا باب ما يكون النداء فيه)

 : وهو مهلِهل ،وذلك قول الشاعر ،وذلك الحرف الالم المفتوحة

 لبكر أين أين الفرار لبكر أنشروا لي كليبا          يا يا

( فإنما لبكر أين أين الفرار ياوأما قوله ) .وعيد وتهدد هوهذا من .فاستغاث بهم لينشروا له كليبا

 2( .؟! استطالة عليهم ووعيداأي لم تفرون ،استغاث بهم لهم

والتهديد واالستهزاء واالستطالة  قصده وعمقه االستغاثة لغرض الوعيدو ،فالبيت ظاهره النداء

 .عليهم على حد تعبير سيبويه

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكتاب  في التحليل النحوي فيودورهما  : البنية العميقة وسياق الموقف لمبحث الثالثا

 

وفهم النصوص وتفسيرها يعتمد على تركيب الجمل المقالي لم يكن سيبويه في تقعيده النحوي 

والسياق  ،contextual elementsبل كان يعتمد كثيرا على العناصر السياقية  ،وحسب

وهوما  ،وعناصر الموقف الذي يتم فيه األداء الفعلي للنص ،المحيط بتلك الجمل والتراكيب

لنقل إنه لم يكن يدرس اللغة بمعزل عن  أو ،context of situationيه سياق الحال يطلق عل

وأهمية هذا السياق في تحديد البنية العميقة أو األصل  ،social contextسياقها االجتماعي 
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لكثير من العبارات والتراكيب التي تعرض أو عرض لها في األبواب النحوية المختلفة من 

  .كتابه

ه في غير األمر والنهي وذلك هذا باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظهاريه: )يقول سيبو

 .: مكة ورب الكعبةفقلت ،قاصدا في هيئة الحاج ،: إذا رأيت رجال متوجها وجهة الحاجقولك

 .: يريد مكة وهللاكأنك قلت ،حيث زِكْنَت أنه يريد مكة

كأنك أخبرت بهذه الصفة عنه أنه كان  ،: أراد مكة وهللاعلى قولك ،: مكة وهللاويجوز أن تقول

 أي أراد مكة إذ ذاك.  ،: مكة وهللافقلت ،فيها أمس

كأنه قيل  ،: " بل ملة إبراهيم حنيفا " أي بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاومن ذلك قوله عز وجل

 .: كونوا هودا أو نصارى "حين قيل لهم ،: اتبعوالهم

ا وإذ ،أي يصيب القرطاس ،: القرطاس وهللاترجال يسدد سهما قبل القرطاس فقلأو رأيت 

 .أي أصاب القرطاس ،: القرطاس وهللاسمعت وقع السهم في القرطاس قلت

أي أبصروا  ،: الهالل ورب الكعبةهالل وأنت منهم بعيد فكبروا لقلترأيت ناسا ينظرون ال ولو

 .أو بعبد هللا يكون أي يقع بعبد هللا ،: عبد هللارأيت ضربا فقلت على وجه التفاؤل أو .الهالل

)1 

ذكر سيبويه في النص السابق مجموعة من األمثلة المستعملة المنطوقة في سياق حي وموقف 

والقاعدة التحويلية التي تربط الظاهر  ،ثم ذكر البنى العميقة لتلك األمثلة ،تجري فيه هذه األمثلة

وقف الذي جرى فيه الحدث معتمدا في ذلك على سياق الحال أو الم ،بالقصد أو السطح بالعمق

الكالمي ؛ فعبارة : ) مكة ورب الكعبة ( أصلها المفترض أو بنيتها العميقة هي : يريد مكة 

 ،وقد تم الربط بين البنية العميقة والسطحية بتحويل حذف الفعل ) يريد( بصيغة المضارع ،وهللا

للعبارة السابقة ) أراد  فتكون البنية العميقة ،وقد يكون هذا الفعل المحذوف بصيغة الماضي

وذلك إذا اختلف سياق الموقف الذي جرت فيه العبارة  ؛ ولذلك يقول سيبويه : )  ،مكة وهللا (

كأنك أخبرت بهذه الصفة عنه أنه كان فيها أمس ( وهنا نالحظ تعدد االفتراض في تقدير البنية 

تقديم األمثلة المنطوقة  ويستمر سيبويه في ،وأن سياق الموقف يساعد على التفسير ،العميقة

ل في التقدير وذكر  ،ذاكرا بنيتها العميقة أو أصلها المتخيل وذاكرا سياق الحال الذي عليه المعوَّ

 ،األصل بما ينوب عن المقال اللغوي ؛ فعبارة ) القرطاس وهللا ( أصلها : يصيب القرطاس

د أغنى عن ذكر هذا وق ،وقد تحولت من القصد إلى الظاهر بتحويل حذف الفعل ) يصيب (

وهو هنا سياق  ،الفعل والتلفظ به سياق الحال ) أو رأيت رجال يسدد سهما قبل القرطاس (
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وفي حالة إجراء  ،ولذلك قدر سيبويه الفعل المحذوف بصيغة المضارع ،رؤية ومشاهدة حال

ذلك فإن الفعل المقدر يكون بصيغة الماضي ) أصاب ( ؛ ول ،العبارة السابقة في سياق سمعي

أي أصاب  ،يقول سيبويه : ) وإذا سمعت وقع السهم في القرطاس قلت : القرطاس وهللا

 .افتراض في البنية العميقة للعبارة السابقة  ( وهنا أيضا تعدد .القرطاس

الهالل ورب الكعبة ( أصلها : ) أبصروا الهالل ( وقد تحولت من العمق إلى السطح وعبارة )

والسبب في عملية  الحذف التحويلية هذه هو سياق الحال )  ،ا (بتحويل حذف الفعل ) أبصرو

 .لو رأيت ناسا ينظرون الهالل وأنت منهم بعيد فكبروا  ( الذي أغنى عن ذكر الفعل المقدر

ومن أمثلة اعتماد سيبويه على سياق الموقف أو الحال في تحليله النحوي وتقديره للبنى العميقة 

وذلك أنك  ،كون فيه المبتدأ مضمرا ويكون المبني عليه مظهراللتراكيب قوله : ) هذا باب ي

كأنك قلت ذاك  ،رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة الشخص فقلت : عبد هللا وربي

أو سمعت صوتا فعرفت صاحب الصوت فصار آية لك على معرفته  .أو هذا عبد هللا ،عبد هللا

أو ذقت طعاما  .أو المسك ،فقلت : زيدأو مسست جسدا أو شممت ريحا  .فقلت : زيد وربي

 1( .فقلت العسل

نالحظ في هذا النص أن سياق الموقف سواء أكان سياق رؤية أو سمع أو شم أو لمس قد ساهم 

زيد  ،عبد هللا وربي   :فاألصل المجرد للعبارات ،في بناء التراكيب وتقدير البنية العميقة

 ،هذا زيد ،هذا زيد وربي ،: هذا عبد هللا وربي هي على الترتيب ،العسل ،المسك ،زيدٌ  ،وربي

وقد تم التحويل من البنية العميقة إلى البنية السطحية بتحويل حذف  ،هذا العسل ،هذا المسك 

 .وقد أغنى سياق الموقف عن ذكر هذا المبتدأ المقدر ،المبتدأ ) هذا ( في كل ما سبق

 ،يب وتقدير البنى التحتية لتلك التراكيبوكما يولي سيبويه سياق الحال دورا في بناء التراك

يقول في  ،نراه يولي المخاطب كذلك وهو أحد العناصر السياقية أهمية في بناء تلك التراكيب

 باب ما جرى على موضع النفي ال على الحرف الذي عمل في المنفي : ) وأما قول جرير : 

 ومزورايا صاحبي  دنا الرواح فسيرا           ال كالعشية زائرا 

.. .وإنما أراد : ال أرى كالعشية زائرا ،فال يكون إال نصبا ؛ من قبل أن العشية ليست بالزائر

 ،ولكنه يترك اإلظهار استغناء ؛ ألن المخاطب يعلم أن هذا الموضع إنما يضمر فيه هذا الفعل

 2لكثرة استعمالهم إياه (

ه التحليل النحوي ؛ إذ ال يجوز إال النصب في  نالحظ في النص السابق أن البنية العميقة توج 

قول جرير : ) ال كالعشية زائرا ( ألن العشية ليست بالزائر حيث إن البنية العميقة للعبارة 
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وقد تم التوفيق بين البنيتين بتحويل  ،كما يذكر سيبويه هي : ال أرى كالعشية زائرا السابقة

بأن هذا الموضع إنما يضمر فيه  والذي سهل ترك الفعل علم المخاطب ،حذف الفعل ) أرى (

وهكذا يكون للمخاطب الذي هو أحد عناصر السياق دور في تقدير البنية العميقة  ،هذا الفعل

 .للعبارة المنطوقة

ومن أمثلة ذلك أيضا في الكتاب قول سيبويه في باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن 

سبن الذين يبخلون بما آتاهم هللا من وأخواتهن فصال : ) ومن ذلك قوله عز وجل : " وال يح

ولم يذكر  .كأنه قال : وال يحسبن الذين يبخلون البخل هو خيرا لهم ،فضله هو خيرا لهم "

 .البخل اجتزاء بعلم المخاطب بأنه البخل لذكره يبخلون

إال أنه استغنى  ،ريد : كان الكذب شرا لهي ،ومثل ذلك قول العرب : " من كذب كان شرا له "

لقوله كذب في أول حديثه ؛ فصار هو وأخواتها هنا بمنزلة  ،المخاطب قد علم أنه الكذببأن 

 1( .قبل أن تذكري أنها ال تغير ما بعدها عن حاله ف ،ما إذا كانت لغوا 

ويذكر بنيتهما العميقة معتمدا في ذلك على عنصر  ،هنا يورد سيبويه آية قرآنية وقوال للعرب

 linguistic contextومعتمدا أيضا على السياق اللغوي  ،اطبمن عناصر السياق وهو المخ

؛ فالبنية العميقة لقوله تعالى : " وال يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم هللا من فضله " هي : وال 

 ،وقد تم التحويل من العمق إلى السطح بتحويل حذف ) البخل ( ،يحسبن الذين يبخلون البخل 

 ،ولذكره يبخلون ) السياق اللغوي أو المقامي (،   ر السياقي (العنص )اجتزاء بعلم المخاطب 

 ،وكذا في قول العرب : " من كذب كان شرا له " البنية العميقة له هي : كان الكذب شرا له

حيث حذف  ،deletionوالعمق المقدر بتحويل الحذف  ،وقد تم التوفيق بين السطح المنطوق

وبدليل المقال اللغوي ) لقوله كذب في أول الحديث  ،اطباسم كان ) الكذب ( استغناء بعلم المخ

). 

 

 خاتمة                                         

 

العربي القديم كان الهدف من هذه الدراسة هو إلقاء الضوء على بعض جوانب التفكير النحوي 

لغوي المعاصر من منظور لساني حديث في محاولة للربط بين التراث النحوي العربي والفكرال

كتاب سيبويه قراءة علمية عميقة علي هدي من بعض أصول النظرية أفضت بنا قراءة ، وقد 

تشومسكي إلى االعتزاز بما خلفه نحاتنا  نوام التحويلية التوليدية لصاحبها األلسني األمريكي

                                                           
 . 283/  1،  345ـ  344/  2، وانظر كذلك  391/  2الكتاب  1
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يه كان من قضايا لغوية تستحق منا كل تقدير وإكبار ، كما أفضت بنا أيضا إلى تبين أن سيبو

  ،ةعلى درجة كبيرة من الوعي منذ ما يزيد على ألف عام بما أفرزته النظريات اللغوية الحديث

نظريات ، فقد ، وهو ما يؤكد سبقه لهذه اللدى سيبويه  مسميات مختلفةهذا اإلفراز وإن أخذ 

يضا عرض كثيرا من القضايا النحوية واللغوية عرضا علميا متطورا في وقته ، وهو ما يعني أ

الحديثة ، وفي مقدمتها النظرية التوليدية التحويلية لم تكن بعيدة  يةأن مفردات النظريات اللغو

البحث أو حاول أن يفعله هو إعادة قراءة بعض  فعلهوكل ما   ،كل البعد عن تراثنا النحوي

اء هذا التراث ممثال في الكتاب على هدي من التطور اللغوي العلمي ، ولم يكن الهدف من ور

ذلك فرض نظرية لغوية حديثة على بناء التفكير اللغوي العربي ، ولكننا حاولنا أن نعالج بعض 

دونما تعنت في الربط بين التفكيرين التفكير  ،قضاياه في ضوء تطورات الدرس اللغوي الحديث

  اللغوي العربي ، والتفكير اللغوي الغربي .

 تكان معالجاته النحويةسيبويه في  طريقةاب إلى أن كما أفضت بنا القراءة العلمية السابقة للكت

وقد كان سيبويه يحدث سطحية ،  بنيةبنيتين بنية عميقة ، و للكالم المنطوققوم على أساس أن ت

اسم القوانين  في الدرس اللساني الحديث طلق عليها فيما بعدالتوفيق بين هاتين البنيتين  بوسائل أ  

ذه المصطلحات التي أخذت تسميات تقترب منها كالعدول ذكر صريح منه لهدون التحويلية 

بحيث يمكن القول إن سيبويه أدار مباحثه النحوية في  ،والتقدير والتأويل والمعنى وغيرها 

، كما كشفت القراءة السابقة أيضا عن نوع جديد من التحويل سبق الكتاب  على هذه الفكرة 

في المعنى ، كما كان سيبويه  حريصا على أن  إليه سيبويه هو التحويل الداللي أو التحويل

الموقف الكالمي ،  هيدير حديثه ومناقشاته وتحليالته النحوية من خالل سياق حي يجري في

كيب ومساهمة في تخيل األصل المفترض لتلك الموقف أثر في بناء الترا وقد كان لسياق

غوية ببعض أصول النظريات اللن متسلحيفإننا محتاجون إلي العودة الواعية  ،وبعد .التراكيب 

ا ، ونقدم وصفة جديدةضيف إليه أبعادا معرفينالعربي الشامخ علنا الحديثة إلى تراثنا النحوي 

 .ألسنيا للغتنا العربية الخالدة

 

 ثبت المراجع والمصادر                           

 

ب ـ القاهرة تاريخ النشر ) دار غريـ أثر النحاة في البحث البالغي د . عبد القادر حسين 

 م .(1998

 .دار المعارف . القاهرة ) بدون تاريخ ( )ـ تاريخ النحو لعلي النجدي ناصف 
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ضمن أبحاث كتاب المؤتمر . ـ التراكيب المقاربة في ضوء كتاب األصول د . طه الجندي 

م .  2005ر الثالث للعربية والدراسات النحوية ) العربية بين نحو الجملة ونحو النص( فبراي

 الجزء األول . كلية دار العلوم . جامعة القاهرة .

 ـ سيبويه إمام النحاة علي النجدي ناصف ) علم الكتب ـ القاهرة ) بدون تاريخ (

ـ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك البن عقيل الهمداني المصري . المكتبة العصرية . 

 م . 1998عة بيروت . تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد طب

 ح المفصل البن يعيش . عالم الكتب . بيروت ) بدون تاريخ ( .ـ شر

دار القلم . الكويت . الطبعة األولى  )في بناء الجملة العربية د . محمد حماسة عبد اللطيف ـ 

 (م .  1982

 ) اد . ميشال زكريـ قضايا ألسنية تطبيقية . دراسات لغوية اجتماعية نفسية مع مقارنة تراثية 

 (م .  1993دار العلم للماليين. الطبعة األولى 

مكتبة الثقافة الدينية ) بدون  )ـ القواعد التحويلية في ديوان حاتم الطائي د . حسام البهنساوي  

 تاريخ ( .

دار المريخ . المملكة العربية السعودية  )ـ قواعد تحويلية للغة العربية د . محمد على الخولي 

 (م . 1981. الطبعة األولى 

دار الجيل  )ـ كتاب سيبويه أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر تحقيق عبد السالم محمد هارون 

 (. بيروت . الطبعة األولى .

. تحقيق : عبد السالم محمد هارون ) دار بي القاسم عبد الرحمن الزجاجي س العلماء أللـ مجا

 م (1999الخانجي بالقاهرة  . الطبعة الثالثة 

 2006عالم الكتب . الطبعة األولى  )ت في اللغة واألدب د . تمام حسان . الجزء الثاني ـ مقاال

 (م .

.  القاهرة دارغريب . )د . محمد حماسة عبد الطيف ـ من األنماط التحويلية في النحو العربي 

 (م  2006خ النشر يتار

دار النهضة العربية  )ـ النحو العربي والدرس الحديث . بحث في المنهج د . عبده الراجحي 

 (م . 1979. طبعة سنة 

ـ نحو نظرية لسانية عربية حديثة لتحليل التراكيب األساسية في اللغة العربية د . مازن الوعر 

 (م . 1992دار طالس . دمشق . الطبعة الثانية  )
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دار المعرفة الجامعية .  )خليل  حلمي مسكي اللغوية لجون ليونز ترجمة د.  ـ نظرية تشو

 (م .  1995بعة سنة ط
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