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مستخلص البحث:
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على ظاهرة التحويل باالستبدال في الدراسات النحويةة الدديةةة وذلة باتبةا
الةنهج الوصفي التحليلي الذي تم من خالله الوقةوف علةى ب ةظ مرةاهر التحويةل باالسةتبدال يجية البحةث عةن
سؤال رئيس هو :ما مرةاهر التحويةل باالسةتبدال ومةا طةوابده عنةد النحةاة الدةدماء فالبحةث يفتةرأ ن النحةاة
استخدموا مبد التحويل باالستبدال في م الجتهم ب ظ التراكي اللغوية وقد تم عرأ هذه الة الجة التحويلية عند
الددماء بدريدة اللسانيين الة اصرين.وخلص البحث إلى نتائج من برزها :وجود طوابط -قررها النحةاة -تةرتبط
بالتحويةةل باالسةةتبدال ماةةل :اتفةةا الةسةةتبدل والةسةةتبدل منةةه فةةي الوظيفةةة النحويةةة موافدةةة الةس ةتبدل بةةه الدواعةةد
النحويةةة الةدةةردة اسةةتخدا التحويةةل باالسةةتبدال بغ ةرأ توطةةي الة نةةى فةةي ب ةةظ التراكية

قةةد يكةةون األصةةل

(الةستبدَل) الذي يفترطه النحاة غير مست ةل.

الكلمات المفتاحية :التحويل -االستبدال-النحو العربي- grammatical studies- Replacement-
Arabic Grammar
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Replacement in Arabic Grammar
Abstract:
The purpose of this paper is to shed light on the phenomenon of Replacement in
the old grammatical studies by following the analytical descriptive approach
through which to identify some aspects of switching by shifting. The research
answers a main question which is: what are the forms of Replacement and what
are the standards of this switching according to the ancient grammarians? The
research hypothesize that the grammarians used the principle of Replacement in
order to deal with some linguistic structures, and this switching process has been
demonstrated in the past by contemporary linguistics. The study concluded with
results, the most important of which are: there are some controls - decided by
the grammarians - related to Replacement, such as: the compatibility of the
shifted and the shifted from in the grammatical function, the compatibility of the
shifted by with the grammatical rules, the use of Replacement to clarify the
meaning in some compositions, and in some cases the proposed term (to be
shifted) by the grammarians is not used
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مقدّمة:
ي ةةد ملةةدل التحويةةل مةةن الةفةةاهيم األساسةةية فةةي اللسةةانيات الحدياةةة وهووو ملووللو لغووو عوورس فووي اللسووانيات
التوزيعيوة موز زليوا هواري

ZelligSabbatei Harrisواشوتهر فوي نظريوة النحوو التوليود التحوويلي للعوالم

األمريكي تشومسكيمنذ ظهور كتابه "األبنية التركيبية" (  )Syntactic structuresاللادر سنة .1957
و يسةةتهدف هةةذا البحةةث دراسةةة التحويةةل باالسةةتبدال فةةي النحةةو ال ربةةي

وذلةة

بتوظيةة

الموونها الو ووفي

التحليلي وتأتى أهمية البحث في كونه يتناول نررية لسانية حدياة لها قيةتها ال لةية في الدرس اللسةاني الحةديث
النحوية ال ربية

ويوظفها في مجال تحليل التراكي

وقد س ى البحث إلى اإلجابة عن سةللة ساسةية هةي :

ما مراهر التحويل باالستبدال في النحو ال ربي وما طوابط التحويل باالستبدال عند النحاة الددامى
وثةة دراسات ع َّدة تناولت مفهوا التحويل بوصفه إحدى طر التحليل اللغوي .وقد تتبَّ ةت الباحاةة مةا تةوافر لةديها
من مراجع حدياة تناولت الةوطو

و برز ما وقفت عليه هواآلتي:

تحدث عبده الراجحي ن الجوان التحويلية في النحو ال ربي ووق

على ال ناصةر الةتةتركة بةين النحةو ال ربةي

والةنهج التحويلي وخلص إلى ن األصل ال دلةي فيهةةا واحةد فةالةنهج التحةويلي يةرفظ االقتلةار علةى دراسةة
البنية السدحية وي د ذل وصفا محضا للغة ال يفيد كايرا في فهةها كةا ن النحةو ال ربةي لةم يدة

عنةد الوصة

الةحظ بل ت داه إلى تفسير ب ظ الرواهر اللغوية تفسيرا عدليا عن طرية االفتراطةات والتدةديرات والتةوويالت
النحوية( .الراجحي)1988 :
وناقش نهاد الةوسى جوان من نررية النحو ال ربي فةي طةوء مةنهج النحةو التوليةدي التحةويلي محةاوال الكتة
عن وجوه االتفةا واالفتةرا بةين النحةاة الدةدامى ونرريةة تتومسةكي فةي الةةنهج والتفكيةر والتدبية
توصةةيل التةةراث ماةةل :قضةةية األصةةل والفةةر

سة يا وراء

والبنيةةة السةةدحية والبنيةةة ال ةيدةةة لكةةن الكتةةا لةةم يسةةتكةل جةيةةع

جوان نررية النحو التحويلي نررا لدبي ة البحث الذي تناول عددا من الةنةاهج اللسةانية الحدياةة ولةيس نرريةة
تتومسكي فحس (.الةوسى1987 :ا)
وكت خليل عةايرة في ال امةل النحةوي ودوره فةي التحليةل اللغةوي وقةدا تلةورا واطةحا لل امةل النحةوي وفة
مةةنهج وصةةفي تحليلةةي إذ يةةرى ن الجةةةل فةةي اللغةةة ال ربيةةة تندسةةم إلةةى قسةةةين :جةةةل توليديةةة وجةةةل محولةةة
واألولى قد تكون اسةةية و ف ليةة وإن جةرى عليهةا تغييةر بةدخول حةد عناصةر التحويةل صةبحت جةلةة محولةة
والتوليدية تضم الة نى السدحي والسدحي في ر يه هو الفكرة اإلخبارية في بسط صورها ما الجةلةة الةحولةة
فهي الجةلة الةتةتدة مةن البنيةة ال ةيدةة بواسةدة عةدد مةن الدواعةد التحويليةة
األسالي اللغوية قدا فيه الةؤلِّ

و يةتةاز الكتةا بالتحليةل ل ةدد مةن

تبريةرا للحركةة اإلعرابيةة باالعتةةاد علةى الة نةى كاةر مةن االعتةةاد علةى فكةرة

ال امل( .عةايرة1985:ا)
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و مةةن حةةدث الةراجةةع و برزهةةا مةةا تناولةةه غلفةةان مةةن اسةةت راأ لوسةةس النرريةةة والةنهجيةةة للسةةانيات التوليديةةة
ومندلداتها الفلسفية ومفاهيةها األساسية(.غلفان)2016 :
وتكةن هةية هذا ال ةل في الوقوف على مبادئ التحويل باالستبدال فةي النحةو ال ربةي وإبةراز مرةاهره الةختلفةة
صةيته ومنهجيتةه وظروفةه الفكريةة والحضةارية وال
باالعتةاد على ما ورد فةي التةراث النحةوي مةع مراعةاة خا ِّ
يهدف إلةى مدارنةة التحويةل فةي النحةو ال ربةي بنرريةة النحةو التوليةدي التحةويلي لل ةالم تتومسةكي إذ لكةل منهةةا
غاياته ومنهجيته الخاصة وظروفه الزمنية والفكرية وينتدد حد الباحاين (علوي 2018ا )205-204 :ما يدةوا
به ب ظ الدارسين في مجال لسانيات التراث التي تهدف إلى تدري اللسانيات الحدياة من التراث بون ما يدومةون
به هو ال كس فهم يتخذون اللسانيات الحدياةة صةال ويبحاةون عةةا يةاثلةه فةي التةراث ويدةوا هةذا اإلجةراء علةى
جذ األصل (التراث) إلى الفر

وهو إجراء فاسةد ألنهةةا هويتةان لهةةا خلفيةات ابسةتةولوجية متباينةة كةةا ن

هذا التوصيل فيه الكاير من توسيع الةفاهيم اللسانية الحدياة لتتف وتنسجم مع ما جاء في التراث.
التحويل في الدراسات اللغوية الحديثة:
قاا علم النفس السلوكي على فكرة عامة مفادها اختلار التحليل ال لةةي للرةواهر النفسةية عنةد اإلنسةان والحيةوان
على حد سواء في دراسة السلوك الدابل للةالحرة ويةكن مراقبته من خالل ثنائية الةاير واالستجابة ومن بةرز
علةاء الةدرسة السلوكية واطسون watsonالذي درس في كتابه "السلوكية" ال القة بين السةلوك اللغةوي والفكةر
وخرج بنتي جة مفادها ن اللغة سلوك إنساني مالها مال باقي السلوكيات وال ادات التي يت لةها اإلنسان عن طرية
التكرار وتكةن هةية اللغة بوصفها سلوكا في كون مفةردات اللغةة قةادرة علةى إثةارة السةلوك مالهةا ماةل األ ةياء
الةادية الةوجودة في ال ةالم الخةارجي وقةد وجةدت هةذه األفكةار صةدى كبيةرا عنةد ال ةالم األمريكةي "بلومفيلةد"
Bloomfieldفةي كتابةه التةهير "اللغةة" languageالةةذي ي تبةر اللغةة سةلوكا تجريبيةةا يةكةن إدراكةه عبةر م رفةةة
الةاير مةا يج ل اللغة مايرا واستجابة تتم في مراحل زمنية هي:
 حداث عةلية سابدة للكالا وهي ما ت رف بالةاير مال :رؤية التفاحة-الت ور بالجو .الكالا وهو ما يةال االستجابة :ريد التفاحة ويلب بدوره مايرا -حداث عةلية تتبع الحدث الكالمي :قد

التفاحة وإحضارها ثم تدديةها(.غلفان 2010ا.)20-19 :

ور ى "بلومفيلد" طرورة إب اد دراسة الة نى من الوص

اللغوي بسةب صة وبة البحةث فيةه بحاةا موطةوعيا

ومع نه لم يدلل من ون دراسة الة نى إال ن الكاير من اللسانيين لم يدركوا ما كان يدلده مةا دى إلى إعراأ
عدد كبير من اللغويين عن دراسة الة نى وبد ت الدراسة اللغوية تةيل إلى الوص

الدواعدي للجةلة و ما عرف

بالةكونةةات الةبا ةةرة الةةذي تةةربط فيةةه الةكونةةات اللغويةةة بب ضةةها فةةي رسةةم ةةجري مةةةا مهةةد ب ةةد ذل ة لرهةةور
التوزي ية (.يونس ا)69-68 :2018
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وقد كان الةنهج اللساني في حدبة البنيوية هو الةنهج السلوكي السائد فكل ندة صةوتي هةو اسةتجابة لةايةر لغةوي
و غيةةر لغةةوي وكةةان تركيةةز السةةلوكية علةةى السةةلوك الخةةارجي ل نس ةان فهةةو مةةادة التحليةةل اللسةةاني مةةع إهةةةال
ال ةليات الذهنية الداخلية في الةخ البتري .وعلى خالف ذل جاءتبدايات مدرسة النحو التوليدي التحويلي على يد
ال اا األمريكي التةهير ن ةوا تتومسةكي Chomskyبةدءا مةن سةنة 1957ا وهةي السةنة التةي ظهةر فيهةا كتابةه
(األبنية التركيبية)  Syntactic Stracturesالذي يحةل بذور نرريته الجديدة .فدد ع َّدت هذه الةدرسة اللغةة قةدرة
غريزية وفدرية مختلة باإلنسان لذا ر ى تتومسكي هدف التحليل اللساني ن يترح اللغة وي للها مةن الةداخل
وليس من الخارج (الوعر1988 :ا)115 :
و النررية التحويلية قامت على مبد ين وهةا :التوليةد  generationوالتحويةل  transformationوبهةةا سة تةيت
النرريةةةة فالتوليةةةد هةةةو :إنتةةةاج تركيةةة

و مجةوعةةةة مةةةن التراكيةةة مةةةن الجةلةةةة األصةةةل التةةةي تسةةةة َّى بالجةلةةةة

التوليدية generative sentenceو هم ما توص

به الجةلةة التوليديةة نهةا الجةلةة التةي تةؤدي م نةى مفيةدا مةع

كونهةةا تتتةةكل مةةن قةةل عةةدد مةكةةن مةةن الكلةةةات ومةةع كونهةةا يضةةا خاليةةة مةةن عةليةةات التحويةةل وقةةد نةةادى
هةةةةاريسHarris

 ZelligSabbateiمةةةةن قبةةةةل بدراسةةةةة التحويةةةةل قبةةةةل ن يدرسةةةةه تلةيةةةةذه تتومسكيبتةةةةكل

مفلل(.استيتية 2005ا)178 :
وال ينبغي ن يفهم من ملدل توليدي ما لةه عالقةة باإلنتةاج والتوليةد فحسة

وإنةةا الةدلةود يضةا هةو الة نةى

الرياطي للكلةة ي الت داد الواط بواسدة الدواعد فالنحو يتةكل نرريةة رياطةية و الهةدف منةه وفدةا لنرريةة
تتومسكي هو الددرة على وص

الدواعد التي يةتلكها الةتكلم والسامع على حد سةواء وصةفا بنيويةا يبةين الدريدةة

التي يولد بها الةتكلم والسامع عددا ال محدودا من الجةل النحوية ومن ثَم م الجتهةا بدريدةة صةورية ب مكانهةا ن
تبرز خلائص الدواعد التي تج ل إنتاج الجةل النحوية وتوويلها مرا مةكنا ( .غلفان 2016ا)63-62 :
ونال ملةدل "التحويةل" ةهرة واسة ة فةي ال لةر الحاطةر ب ةد ظهةور مدرسةة النحةو التحةويلي التوليةدي عةاا
1965ا ب ةةةد ظهةةةور كتةةةا تتومسةةةكي (وجةةةوه النرريةةةة النحويةةةة)

Aspects of the theory of

syntaxوي تبرهذا الةلدل من هم الةفاهيم األساسية في هذه الةدرسة اللغوية وفةي طريدتهةا فةي تحليةل اللغةة.
والتحويل في نررية النحو التحويلي التوليدي هو :عةلية تغيير تركي لغوي إلى آخر بتدبي قانون تحويلي واحةد
و كار مال التحويل من جةلة مبنية للة لوا إلى جةلة مبنية للةجهول و من جةلةة خبريةة إلةى جةلةة انتةائية و
من جةلة خبرية مابتة إلى جةلة منفية(( .الخولي 199ا )290:
إن التحويل هو وصة

ال القةة بةين التركية البةاطني و البنيةة ال ةيدةة والتركية الرةاهري و البنيةة السةدحية

فالتركي الباطني ي دي الة نى األساسي للجةلة وهذا التركية مجةرد وافتراطةي ويتوقة

عليةه م نةى الجةلةة

وتركيبها ب د ن تلب تركيبا ظاهريا وبذل يكون التركي الراهري حديدة فيزيائية إذا تكلةنةا و كتبنةا(الخولي
1999ا)6 :
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فالتحويل :هو عةلية تغيير تركي لغوي إلى آخةر بتدبية قةانون تحةويلي واحةد و كاةر ماةل التحويةل مةن جةلةة
مبني ة للة لوا إلى جةلة مبنية للةجهول و من جةلة خبرية إلى جةلة انتائية و من جةلةة خبريةة مابتةة إلةى جةلةة
منفية((الخولي 1991ا )290 :وبه يتم تحويل جةلة إلى خرى و تركي إلى آخر والجةلة الةح َّول عنها هي
ما ي رف بالجةلة األصل و النواة والدواعةد التةي تةتحكم فةي تحويةل جةلةة األصةل و البنيةة ال ةيدةة هةي الدواعةد
التحويلية وهي قواعد تحذف ب ظ عناصر البنية ال ةيدة و تندلها من موقع إلى موقةع و تح ِّولهةا إلةى عناصةر
مختلفة و تضي

إليها عناصر جديدة وإحدى وظائفها األساسية تحويل البنية ال ةيدة الةجةردة االفتراطةية التةي

تحتوي على م نى الجةلة األساسي إلى البنية السدحية الةلةوسة التةي تةاِّةل بنةاء الجةلةة وصةيغتها النهائيةة .وهةذه
الدواعةةد التحويليةةة تختل ة
الترتي

تفلةةيالتها مةةن لغةةة إلةةى خةةرى فدةةد تكةةون الحةةذف و االسةةتبدال و اإلطةةافة و إعةةادة

و غير ذل  (.السيد 1989ا 121 :الراجحي 1988ا)141-140 :

التحويل في النحو العربي:
التحويل في النحو ال ربي يدوا على افتةراأ بنيتةين للجةلةة األولةى :باطنيةة والاانيةة :سةدحية واسةتخدا النحةاة
عبةةارات مختلفةةة منهةةا :صةةله كةةذا وقياسةةه كةةذا هةةو علةةى تدةةدير كةةذا والجةةةل األصةةلية الةح ةوَّل عنهةةا ق ةد تكةةون
افتراطية بحتة وقد تكون من الجةل الةست ةلة ولكن تحولت لغرأ الةبالغة و بسةب كاةرة االسةت ةال و كاةر
افتراطات وتدديرات النحاة تدوا علةى اعتبةار الة نةى وفةي حةاالت كايةرة لجةو النحةاة إلةى مبةد التحويةل ل ـة توافـ
ب ظ التراكي الدواع َد الةدردة
ونلحظ ن النحاة ال ر وظَّفوا مبةد التحويةل فةي صةوره الةختلفةة ماةل" :الحةذف والزيةادة واالسةتبدال وإعةادة
الترتية " إلدراج كةةل الجةةةل اللغويةةة تحةةت نةدةةين وحيةةدين التةةزا بهةةةا النحةةاة وهةةةا :الجةلةةة االسةةةية والجةلةةة
الف لية.
وتةةدل بةةوا كتةةا (دالئةةل اإلعجةةاز) علةةى تنةةاول عبةةدالداهر الجرجةةاني ب ةةظ مرةةاهر التحويةةل ماةةل :التدةةديم
والتوخيرالذي تحدث فيه عن تدديم الف ل وتدديم الةف ول وتدديم الفاعل وغيرها من اللور .فدولنا " :ف لتَ " يدل
على ن التة فةي الف ةل نفسةه مةا قولنةا " :نةتَ ف لةتَ " بتدةديم االسةم فيةدل علةى ن التة فةي الفاعةل مةن هةو
(الجرجاني1992 :ا ص)111
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وتحدث عن التحويل باالستبدال في

رحه الفر بين الخبر إذا كان ف ال وبينه إذا كان اسةا فاإلخبار باالسم يدل

على الابوت وعدا تجدد الة نى كدوله ت الى( :وكلبهم باسط ذراعيه بالو يد)(الكه  )18 :فة ن الف ةل ال يةؤدِّي
الغرأ هنا ألن الف ل يدتضي تجدد اللفة ويدتضي االسم ثبوت اللفة وحلولها من غير تجدد والغرأ هنةا
توديةةة هيلةةة الكل ة وهةةي هيلةةة ثابتةةة( الجرجةةاني1992 :ا  )175-174ويةكةةن تةايةةل ال ةليةةة التحويليةةة بالتةةكل
اآلتي:
ويبسط كلبهم ذراعيه بالوصيد

تدديم

و كلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد

استبدال

وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد.
ومن ذل قولنا" :زيد مندل " و "زيد يندل " فالتركي األول ثبت االندال لزيد من غير تجدد بل الة نى فيه
كالة نى في قولنا" :زيد طويل" و"عةرو قلةير" فةالدول والدـلةر ال يتجةددان بةل تابتهةةا وتوجبهةةا للتةخص
فحس
زيد يندل

بخالف قولنا" :زيد يندل " فالة نى نه يزاول الف ل وليس هيلة ثابتة فيه .ويةكن تةايله بالتكل اآلتي:
استبدال

زيد مندل ( .الجرجاني)174 :

من سبا نتوء مفهوا التحويل في النحو ال ربي
-1ضبط العالقة بين ظاهر الكالم والقواعد الملّردة في القراءات القرآنية:
لدد كان للدراءات الدرآنية السب ة والتاذة ثر قوي في لجوء النحاة للتوويل إما إلب ادها عن الض

والتةذوذ و

إلخضةةاعها للدواعةةد النحويةةة الةدةةردة( .الحةةةوز 1984ا)33 :ماةةل :قةةراءة ابةةن كايةةر ونةةافع و بةةي عةةةرو وابةةن
عامر(وجاعل اللية ـل سةكنا) فةي قولةه ت ةالى( :وجعول الليول سوكنا والشوم

والقمور حسوبانا)(األن ةاا )96 :فاسةم

الفاعةةةل إذا كةةةان ماطةةةيا الي ةةةةل عنةةةد البلةةةريين وال بةةةد مةةةن تدةةةدير ف لةةةين مضةةةةرين نلةةةبا (سةةةكنا والتةةةةس
والدةر)(.األندلسي 2001ا)190/4 :
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ومن الدراءات التاذة قراءة علةي بةن بةي طالة (( :أحو للوى أبينوا منوا ونحون علوبة)(يوسة  )8 :بنلة
(علبةً) والتددير( :ونحن نت ل علبةً) .فتكون حاال قد سدت مسد الخبر (ال كبري 1996ا.)683 /1 :
وطر على الجةلة تحويل بالحذف ي حذف الف ل ثم تحويل باالستبدال إذ سد الحال مسد الخبر:
ونحن نت ل علبةً

حذف

ونحن  علبةً

استبدال

ونحن علبةً.
وقوله ت الى( :ثوم يدركوه المووت) (النسةاء )100 :قةرئ (يدركةه) بةالرفع وخةرِّج علةى نةه خبةر لةبتةد محةذوف
وتدديره :هو يدركه ف د الجةلة االسةية على الف ل الةجةزوا بفاعلةه (يخةرج) فكونةه ج
عدة جةلةة علةى جةلةة
(ابن جني 1998ا).299 /1 :
ثم هو يدركه الةوت

حذف

ثم  يدركه الةوت.
وقوله ت الى( :وهذا بعلي شيخا) (هود )72 :قرئت ( يخا) بةالرفع وبالنلة

فالنلة علةى الحةال مةن الةة تار

إليه وال امل فيها ما في (هذا) من م نى اإل ارة فكون الة نى :ةير إليةه ةيخا .مةا الرفةع فيكةون ( ةيخ) لةبتةد
محذوف والتددير :هذا يخ(.األنباري د.ت ).18 17 /2
ويةكن تةايل ال ةليات التحويلية التي طر ت على البنية ال ةيدة ـوفدا لتدديرات النحاة بالتكل اآلتي:
ير إلى ب لي يخا

استبدال

هذا ب لي يخا.
هذا ب لي .هذا يخ

حذف

هذا ب لي  .يخ.
ونخلص من ذل إلى ن النحاة صرفوا النرر عن الة نى الةبا ر لل بارة الدرآنية في ب ظ الةواطع كالةواطع
غير الةتوافدة مع الة نى و الةخالفة لراهر الدواعد اللغوية والنحوية ونفَّذوا على مستوى التدبي مبةد التدةدير
للورة خرى من ال بارة يتحد فيها كل اللفات الةاالية التي ترتضيها قواعد النحو ويكفي ر ي بي عةرو بةن
ال الء الذي يل ِّخص عةل النحوي في قدرته على التوجيه والتددير
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فالنحوي يسةى نحويا ألنه يوجه الكالا إلى اإلعرا

ف لى النحوي ن يدةوا بتوجيةه ظةاهر التركية غيةر الةالئةم

(ألي سب ) في اتجاه الباطن الةاالي الةد َّدر الذي يحةل الة نى الةراد و يكت

عنه(راطي د.ت)416 :

-2ضبط العالقة بين ظاهر الكالم والقواعد الملّردة في القراءات القرآنية
الت ر ديوان ال ر وهو ملدر من ملادر التد يد النحوي لكن النحاة اصةددموا بكايةر مةن التراكية التة رية
الةخالفة لراهر الدواعةد النحويةة الةدةردة فدرسةوها تحةت مسةةى الضةرورات التة رية ولجةؤوا إلةى تدةدير بنةى
تحتية لهذه التراكي تتواف وتنسجم مع الدواعد الةدردة.
وفي الةدابل ف ن جوهر النررية التحويلية هو التةييز في التركي بين ظةاهر وبةاطن و باصةدالحهم بةبن البنيةة
ال ةيدة والبنية السدحية وتةاِّل البنية ال ةيدة اللورة الةاالية الكاملة للجةلة كةا تحددها روط اللحة النحويةة
وال ترهر هذه البنية وال يلفظ بها في كل األحيان وإنةا هي تكوين تدديري يحةل م نى الجةلةة وصةورتها الةااليةة
من الناحية التركيبية والداللية .ما البنية الراهرة و السدحية فهي اللورة الف ليةة الةحسوسةة للجةلةة ويةكةن ن
تتةاَّل في عدة كال لغوية ظاهرية وهي محولة عن البنية ال ةيدة فالجةلة الخبرية الةابتةة هةي األسةاس وتتةت
منها عن طرية الدواعةد التحويليةة اللةور األخةرى ماةل الجةلةة االسةتفهامية والةنفيةة والةبنيةة للةجهةول وجةلةة
األمةةر والنهةةي ( .خرمةةا حجةةاج )36 1988وهةةذا مةةا حةةاول النحةةاة ن يف لةةوه فةةي دراسةةتهم للتراكية التة رية
بـردِّها إلى بنية تحتية ال تخال

الدواعد وال تخرج عنها ف ن بَ ج
ت اطدروا ن يلفوهابونها من الةسةةو الةذي ال

يداس عليه.
واللغة األدبية في مجةلها هي عدول عن النةط الةاالي للغة واستغالل من قبةل األدية

و التةاعر ألنةوا ب ينهةا

من التحويالت يتكل سلوبه التركيبي حيث يكون بةددوره مع وجود عةدد مةن الدوالة التحويليةة الةتاحةة للت بيةر
ضل ويختار قوال ب ينها على قوال
عن بنية عةيدة ن يف ِّ

خرى فالكالا الة نزاح و الةحة َّول هةو االسةت ةاالت

غيةةةر ال اديةةةة وكةةةلت خةةةروج عةةةن الكةةةالا الةةةةولوف هةةةو انحةةةراف عةةةن اللغةةةة الةااليةةةة ألغةةةراأ فنِّية(راطةةةي:
 )495واستغالل األدي للداقة الكامنة في اللغة استغالال خاصةا ي نةي ن ال ةليةة اإلبداعيةة تدةع فةي إطةار النرةاا
اللغوي الذي يسة بلور مختلفة من التحويالت يستديع األدي

ن يوظِّفها فةي عةلةه اإلبةداعي( بحيةري :سة يد

2005ا )58 :واألسةةلو األدبةةي هةةو البنيةةة السةةدحية و هةةو انزيةةاح عةةن البنيةةة ال ةيدةةة لوسةةلو

واألسةةلو

باعتباره انحرافةا و انزياحةا يدةع طةةن مةا ي ةرف بالةدةدرة اللغويةة عنةد التحةويليين فةالةتلدي يةلة مدةدرة لغويةة
تة ِّكنه من الةدارنة بين ما هو منحرف في النص مع ما هو نةدي و مولوف ( .بو ال دوس 2007ا)46 :
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وذكر سيبويه في با (ما يحتةل الت ر) نه يجوز في الت ر ما ال يجةوز فةي الكةالا مةن صةرف مةا ال ينلةرف
ألنهم يتبِّهونه بةا ينلرف من األسةاء ويجوز حذف ما ال يجةوز حذفةه ألنهةم يتةبِّهونه بةةا قةد حةذف واسةت ةل
محذوف( .سيبويه :ج)26 1
وقول الةرَّار بن َسالمة ال ـ جلي:
وال يند الفحتا َء َم جن كان م جنهم

إذا جلسوا منَّا وال ـم جن َسوائنا

فاسةتخدا التةةاعر كلةةة "سةةواء" اسةةتخداا "غيةر" ألنهةةا ال تسةت ةل فةةي الكةةالا إال ظرفةا ( ابةةن عديةةل1995 :ا
 )555 556/1فخرجت هنا عن الررفية واست ةلت مجرورة ب (من) مالةةا تجةر (غيةر) بة (مةن) ويةكةن تةايةل
التحويل الذي طر على التركي بالرسم اآلتي:
إذا جلسوا منا وال من غيرنا

استبدال

إذا جلسوا منا وال من َسوائنا.

تعريف التحويل باالستبدال
االستبدال  :Replacementهو وطع كلةة مكان خرى و مكان تركي آخر ألداء نفس الوظيفة النحوية مةع
الحفاظ على مدبولية الجةلة من الناحية الداللية( .الخولي 1991ا.)273 :
ويةكن توطي هذا الدانون بالرسم اآلتي:

ج فاستبدلنا ال نلر ( ) بال نلر (ج)(.الخةولي ا:1999

).23
ومن ذل الدول الةتهور في كت النحو عن (كان و خواتهةا) ( :ن جكنةت بةرا فةاقتر ) إذ يةكننةا بواسةدة اإلحةالل
الدول ( :جن ما نت برا فاقتر ) فتحل (ما) محل (كان) الةحذوفة(.ابن عديل 1995ا).273 /1 :
وا ترط النحاة في إعةال الةلدر عةل ف له ن يكون نائبا عن الف ل مال( :إكراما طيوف ) و ن يلة إحةالل
الف ل محله مسبوقا بون و ما ملدريتين( ابن عديل 1995ا ) 88 /2 :مال (يسرني فهة الدرس) وكون البنيةة
ةرا طةيوف ) وفةي الجةلةة الاانيةة (يسةرني ن تفهةم الةدرس) ومةن ثة َّم من ةوا ن ي ةةل
ال ةيدة للتركي األول ( جك ـ
عةل الف ل الةلدر الةؤكد والةبين لل دد ألنه ليس محوال من تل البنية ال ةيدة التي ا ةترطوها وال تلةل ن
تكون صال له (مةدوح 1999ا.) 216 :
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التحويل باالستبدال في الحروس التي تعمل عم َل "لي "
من نواسخ االبتداء التي ت ةل عةل "كان" "ما" التي ت ةل علةى لغةة هةل الحجةاز ألنهةا ةبهت "لةيس" فةي نهةا
لنفي الحال نحو قوله ت الى(:ما هذا بشرا) (يوس ()31 :السيوطي 1998ا)389 /1 :
 .ويةكن تحليل صل الكالا الذي افترطه النحاة وبسببه حكةوا بجواز عةل "ما" بالرسم اآلتي:
ليس هذا بتراً

استبدال

ما هذا بتراً.
و ةةةةةةةار النحةةةةةةةاة إلةةةةةةةى ن صةةةةةةةيغة اسةةةةةةةم الةف ةةةةةةةول تحةةةةةةةلت محةةةةةةةل اسةةةةةةةم الفاعةةةةةةةل مالدولةةةةةةةه ت ةةةةةةةالى:
(ال عا ووم اليوووم موون أموور

) (هةةود )43 :بة نةةى :ال م لةةوا وقولةةه ت ةةالى( :حرمووا آمنووا) (ال نكبةةوت)67 :

بة نى مومونا ويدال( :س ٌّر كاتم) بة نى مكتوا(.ابن فارس 1997،ا).168 :
ويةكن تةايل ذل تحويليا بالتكل اآلتي:
استبدال

_ ال م لوا من مر هللا
ال عاصم من مر هللا.

استبدال

_ وج لنا حرما مومونا
وج لنا حرما آمنا.
_ سرٌّ مكتوا

استبدال

سرٌّ كاتم.
وتنو صيغة اسم الةف ول عن صيفة اسم الفاعل مال قولهم( :عةيش مغبةون) بة نةى :غةابن غية َر صةاحبه .ومنةه
يضا قوله ت الى( :لنه كان وعده مأتيا)(مريم( .)61 :ابن فارس 1997ا)168 :
فيكون من استبدال صيغة اسم الةف ول بليغة اسم الفاعل.
آتيا

استبدال

موتيا.

11

ونص النحاة علةى ن التةييةز محةول عةن الفاعةل و الةف ةول فدولةه ت ةالى( :واشوتعل الورأش شويبا) (مةريم)4 :
التةييز فيه محوَّل عن الفاعل إذ صل التركي ( :وا ت ل ي الةر س) وقولةه ت ةالى( :وفجرنوا األرض عيونوا)
(الدةر )12 :التةييةز فيةه محةوَّل عةن الةف ةول إذ صةل التركية ( :وفجرنةا عيةون األرأ) ((.األ ةةوني د.ت:
).201/1
كةا الحروا ن تركي النداء محول عن تركي آخر نا فيه حرف النداء منا الف ل ( دعةو) فالةنةادى مف ةول
به فةي الة نةى وناصةبه ف ةل مضةةر نابةت (يةا) منابةه .فوصةل عبةارة( :يةا محةةد) ( :دعةو محةةد) فحةذفت جةلةة
( دعو) و نيبت (يا) منابها( .ابن عديل 1995ا).236/2 :

ومن هنا الحروا َّن الةحل اإلعرابي للةنادي هو النل .
دعو محةدا
يا محةدا

استبدال
استبدال ال المة اإلعرابية

يامحةد.
تحويل االستبدال في "المفعول المللق"
الةف ول الةدل هو الةلدر الةنلو

توكيدا ل امله و بيانا لنوعه و عدده(.ابن عديل ).505/1 :1995

وينلة الةف ةةول الةدل ة بةلةةدر مالةةه نحةةو :عجبةةت مةةن طةةر زيةةد عةةةرا طةةربا وبالةتةةت
مدلو طلبا(.السيوطي 1998ا)74 /2 :
و صل التركي األول:
عجبت من ن يضر زيد عةرا طربا

استبدال

عحبت من طر زيد عةرا طربا.
و صل التركي الااني:
نت تدل طلبا

استبدال

نت مدلو طلبا.
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نحةةو :نةةت

وينو منا الةف ول الةدل ما يدل عليه مال :صفته مال" :سرت حسن السير" وطةيره ماةل قولةه ت ةالى:
(ال أعذبه أحدا من العالمين) (الةائدة )115 :ي :ال عةذ ال ةذا َ واإل ةارة إليةه ماةل :طةربته ذلة الضةر
ومرادفةةه ماةةل :فرحةةت جةة َذال و"كةةل وب ةةظ" بتةةرط إطةةافتهةا إلةةى الةلةةدر كدولةةه ت ةةالى(فال تةيلةةوا كةةل
الةيل)(النسةةاء )129 :واآللةةة ماةةل :طةةربته سةةوطا واألصةةل :طةةربته طةةر سةةوط فحةةذف الةضةةاف ونةةا
الةضاف إليه منابه(.ابن هتاا د.ت)213/2:
استبدال

فال تةيلوا ميال
فال تةيلوا كل الةيل.
ال عذ ال ذا

حدا

استبدال

ال عذبه حدا.
_ طربته طر َ سوط

حذف

طربته سوط

استبدال

طربته سوطا.
تحويل االستبدال في "المفعول فيه"
ي ِّرف النحاة الررف بونه :زمان و مكان ط ِّةن م نى "في" باطِّراد مال :انترةر زمنةا و اجلةس هنةا واألصةل:
انترر في زمن واجلس في هذا الةوطع (ابن عديل 1995ا)526/1 :
الرةةرف :مةةا كةةان وعةةا ًء لتةةيء والزمةةان والةكةةان ظةةرف ألن األف ةةال توجةةد فيهةةا فلةةارت كاألوعيةةة لهةةا(.ابن
ي يش د.ت).41/2 :
ويةكن تةايل ال ةليات التحويلية التي طر ت على البنية ال ةيدة التي افترطها النحاة بالتكل اآلتي:
انترر في زمن

حذف

انترر زمنا.
اجلس في هذا الةوطع
اجلس هذا الةوطع

حذف
استبدال

اجلس هنا.
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وينو الةلدر عن ظرف الةكان قليال نحو" :وقفت قةر َ خةي" والتدةدير :مكةانَ قةر َ خةي فحةذف الةضةاف
"مكان" ونا الةضاف إليه "قر َ " منابه و عر إعرابه وال يداس على ذل

وتكار نيابة الةلدر عةن ظةرف

لةر واألصةل:
التةةس وماةل :زرتة صةالةَ ال
الزمان مال" :آتي غرو َ
التةس" واألصةل :وقةتَ غةرو ـ
ـ
ـ
ـ
زرت وقتَ صالة ال لر(.ابن عديل 1995ا)535 534/1 :
ويةكن توطي التحويل في التراكي السابدة بالرسم اآلتي:
حذف

وقفت مكانَ قر ـ خي
وقفت قر ـ خي

استبدال (نا الةضاف إليه منا الةضاف)

وقفت قر َ خي.
س
آتي وقتَ غرو ـ التة ـ

حذف

التةس
آتي غرو ـ
ـ

استبدال (نا الةضاف إليه منا الةضاف)

التةس.
آتي غرو َ
ـ

تحويل االستبدال في الحال
يرى جةهور النحاة ن الحةال تةوتي نكةرة ومةا جةاء م رفةة فلةه توويةل ماةل قةولهم :اجتهةد وحةدَك جةاؤوا الجةةاء
نفردا وتددير الااني :جاؤوا جةي ا(.ابن هتاا د.ت)303-301 /2:
الغفير فتددير األول :اجتهد م ـ
ونلحظ ن النحاة افترطوا بنية عةيدةة للتراكية السةابدة الةخالفةة للداعةدة الةدةردة ويةكةن توطةي ذلة بالرسةم
اآلتي:
اجتهد منفردا

استبدال

اجتهد وحدك.
جاؤوا جةي ا

استبدال

جاؤوا الجةاء الغفير
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واألصل في الحال ن يكون متتدا وقد ورد مجيله ملدرا نكرة على خالف األصل ماةل قةولهم" :جةاء ركضةا"
و"جاء بغتةةً" واختلة

النحةاة فةي توويةل ذلة

إذ يةرى جةهةور النحةاة البلةريين ن التدةدير :جةاء باغتةا ويةرى

األخفش ن التددير :جاء يَ جبغَت بغتةً فهو مف ول مدل منلو بف ل محذوف والجةلة الف ليةة هةي الحةال ( ابةن
عديل 1995ا)574/1
ويةكن الدول إن اختالف النحاة هو اختالف في تحديد البنية ال ةيدة التي تحول عنها التركية

ويةكةن تةاةل ذلة

بالرسم اآلتي:
_ التددير األول:
جاء باغتا

استبدال

جاء بغتة.
_التددير الااني:
جاء يبغت بغتة

حذف

جاء بغتة.
واألصل في الحال اإلفةراد وقةد تدةع الجةلةة و ةبه الجةلةة فةي موطةع الحةال ماةل قولةه ت ةالى :فجاتوه لحوداهما
تمشي على استحياء)(الدلص )25 :ي :ما ية وقوله ت الى:
وتت ل

فخرج علةى قومةه فةي زينتةه (الدلةص)79 :

به الجةلة بةحذوف تدديره :استدر و مستدر(.ابن ي يش د.ت  )66 65 /2:ويةكن تةايل ذلة تحويليةا

بالرسم اآلتي:
_ فجاءته إحداهةا ما ية على استحياء

استبدال

فجاءته إحداهةا تةتي على استحياء.
_ فخرج على قومه مستدرا في زينته

حذف

فخرج على قومه في زينته.
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تردد التحويل بين أن يكون حذفا أو استبداالا
ومنه قوله ت الى( :فأجمعوا أمركم وشركاءكم) (يونس )71 :ال يجوز ن تكون الواو عاطفةة ألن ال دة

علةى

نيَّة تكرار ال امل وال يل ت ن يدال " :جة ت ركائي" بل يدةال " :جة ةت مةري وجة ةت ةركائي" فةالواو
للة يَّة والتددير" :فوج ـة وا م َركم مع ركائـكم" و ن " ركا َءكم" منلو بف ل محذوف والتدةدير" :فةوج ـة وا
مركم واجج ة وا ركا َءكم(.ابن عديل 1995ا)542 541 /1:
ويةكن تحليل احتةاالت البنية ال ةيدة التي افترطها النحاة بالتكل اآلتي:
استبدال

_ فوجة وا مركم مع ركائكم
مركم و ركا َءكم.
فوجة وا َ
_ فوج ـة وا مركم واجج ة وا ركا َءكم
فوج ـة وا مركم و



حذف

ركاءكم.

ما قولهم "كلةته فاه إلى فةي" فةاختل

النحةاة فةي تدةدير صةل الكةالا إذ يةرى كاةر البلةريين ن التدةدير :كلةتةه

متافهةً فال امل في الحال هو الف ل "كلةته" والكوفيون يرون ن تددير الكالا :كلةته جةاعال فةاه إلةى فةي (.ابةن
ي يش د.ت)61/2 :
_ كلةته متافهة

استبدال

كلةته فاه إلى في.
و:
_كلةته جاعال فاه إلى في

حذف

كلةته فاه إلى في.
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خاتمة:
خلص البحث إلى ن طوابط التحويل باالستبدال في النحو ال ربي هي:
اتفاق المستبدل والمستبدل منه في الوظيفة النحوية فالةلدر الةةؤول الةذي يحةل محةل الةفةرد يةؤدِّي الوظيفةةالنحوية نفسها فيدع فاعال ونائ فاعل ومف وال به ون تا وحاال ومبتد وخبرا وغيرها من الوظائ

النحوية.

موافقة المستبدل به للقواعد النحوية الملَّردة مال لجةوء النحةاة إلةى الدةول باالسةتبدال لـتوافة ب ةظ ال بةاراتج
لبت "يدا" على الحالية واألصل
الةسةوعة عن ال ر الدواعد النحوية الةدَّردة نحو قولهم" :باي ته يدا بيد" فن
فةةي الحةةال ن يكةةون متةةتدا لةةذا قةةدر النحةةاة ن صةةل الكةةالا" :باي تةةه ناقـةةدا" ثةةم طةةر علةةى البنيةةة ال ةيدةةة تحويةةل
باالستبدال( ..سيبويه1983ا)391/1 :
 توضيو المعنى :قد يلجو النحاة إلى الدةول باالسةتبدال لغةرأ توطةي الة نةى ماةل :تدةديرهم ن صةل عبةارة"سبحانَ هللا" " براءةَ هللا من السوء" ( سيبويه  ).324/1 :1983وطر عليهةا تحويةل باالسةتبدال فوصةل الكةالا
هو عبارة افترطها النحاة لةجرد تةايل الة نى وتوطيحه وإن كانت ال تست ةل.
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