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 معلومات المقال :الملخص

حو العربي وهو يتناول هذا البحث موضوع العامل وهو من األسس المهمة التي قام عليها الن           

العامل  من أكثر الموضوعات إثارة للجدل والمناظرة. وهو باب واسع في العربية، وتعتبر نظرية

غة العربية. ي ضبط الل  في الن حو العربي من أهم  الن ظريات الل غوية التي اعتمد عليها الن حاة القدماء ف

عالقات بين وهي األساس في وضع القواعد الن حوية. وتقوم نظرية العامل على أساس الت عبير عن ال

 أجزاء الت راكيب، والت رابط الموجود بين عناصر كل  جملة. 

الل فظية  –عامل ، نشأة العامل، أقسام ال«لغة واصطالحا » يتناول هذا البحث تعريفا للعامل         

َن من عد ها كما يتناول موقف بعض الن حاة القدماء والمحدثين من نظرية العامل، بَي   –عنوية والم

ع القواعد األساس في الن حو العربي، ومن رأى أن  هذه الن ظرية تؤدي إلى تكل ف الن حاة في وض

 الن حوية.
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Abstract :  Article info 

         This research deals with the issue of the factor, which is one of the important 
foundations on which Arabic grammar is based, and it is one of the most controversial 
and debated topics. It is a wide section in Arabic and the theory of the worker in 
Arabic grammar is considered one of the most important linguistic theories on which 
ancient grammarians relied on controlling the Arabic language. Establish grammar 
rules. The factor theory is based on expressing the relationships between the parts of 
the structures and the interrelationships between the elements of each sentence. 
        This paper deals with a definition of the worker «language and idiom», the 
genesis of the worker, the sections of the worker - verbal and moral - as well as the 
position of some ancient and modern grammarians regarding the theory of the worker, 
between those who considered it the basis in Arabic grammar and those who saw that 

this theory leads to the cost of grammarians in setting the grammatical rules . 

Received  
14/03/2022 

Accepted  
16/04/2022 

Keywords: 

 Arabic grammar 

 grammar, 

  factor theory, factor, 

  linguistic theories 

 

                                           
  .المؤلف المرسل 

mailto:lakhdar.belkhir@univ-batna.dz
mailto:mokhtar.labza@univ-msila.dz


 

 

 
 

 

 

   522 

 نظرية العامل يف الّنحو العريب

 
 مقدمة: 

بل عموده الفقري وقانونه العام، ودستوره  ،حوي العربيالن   مصطلح العامل من املصطلحات األساسية والجوهرية في الفكر د  ع  ي               

 
 
وفق تلك  صب والخفض جاءتفع والن  القواعد في الر   حاة وقواعدهم مصوغة وفق فكرة العامل، فجل  الن   أكثر علل ذلك أن   امل،الش

، الن   سم املجرور مجرور. لذلك ربطال الفكرة، فالفاعل مرفوع، واملفعول به منصوب، و 
ً
 مباشرا

ً
حويون نظرية العامل بظاهرة اإلعراب ربطا

 للعالقات»  .العربية على وجود الحركة اإلعرابية في درس حوي وأقاموا الفكر الن  
ً
  فهي ل تعدو أن تكون رصدا

 
فظية في التركيب، املعنوية والل

، واأللفاظ 2وهي السبيل إلى اإلبانة عن املعاني باأللفاظ  1. « الكلمات املعربة وما ينجم عن هذه العالقات من ظواهر صوتية على أواخر

وقد »  3.«لهاى يكون هو املستخرج ن  األغراض كامنة فيها حت  أيفتحها، و  على معانيها حتى يكون اإلعراب هو الذي مغلقة»عند الجرجاني 

وضبط أسبابه « إلخ...ة، فتحة، كسرة، ضم  »معينة  موضع بكيفية دفعهم ذلك إلى البحث عن طريقة لتفسير وجود الحركة اإلعرابية في كل  

ل  
م    4 ،« فاهتدوا إلى القول بالع 

 
  غوية، بعضها في بعض، ل على وجه الحقيقة،عمل العناصر الل

 
ابتة بينها في تالزمها. بل على وجه العالقات الث

5  

 ما يحدث في كلمة على نحو مطرد في وجود إن  فكرة العامل تعني أن         
ً
  حاة أن  كلمة أخرى، حيث لحظ الن   أثرا

 
رتبط تغة بعض مفردات الل

 
ً
  ببعضها ارتباطا

ً
  بحيث ،وثيقا

 
به، وقد أطلقوا على  بمجيء ما يرتبط نتوقع بعضها حين يرد بعضها اآلخر، وبحيث ل تكتمل دللة بعضها إل

 
 
 الجملة على أن   ق مصطلح العامل، وفهموا العالقة بين املترابطين فيهذا التعل

 
الكلمة املرتبطة بغيرها تقع تحت  ر وتأثير، وأن  ها عالقة تأث

 6معمولتها. د  وتع تأثيرها

 تعريف العامل -1

 لغـــــــــــــــــــــــــــــــة : -أ

  ن  : أذكر ابن فارس »         
 
ل  صحيحصل واحد أم العين وامليم والال ْفع  ْعٍل ي  فهو عامل ،  ،قال الخليل : عمل يعمل عمال .، وهو عام في كل ف 

  ، أي أن  7 « إذا عمل بنفسه ،جلواعتمل الر  
 
ل   ه يطلق على كل  العامل اسم فاعل من عمل يعمل ، وأن ْفع   8.  فعل ي 

 
 
 أز ، فمن معاني العامل على ذكاء متمي   تدل   ،حويين للفظة العاملاختيار الن   ن  أسان ما يفيد وفي الل

 
 ْجل  ، قال ن

ابة زهري : عوامل الد  األ ه الر 

 9 .قوائمه واحدتها عاملة

 » كاة جاء في قوله تعالى : الز  العامل : القائم على جمع 
 
قاب والغارمين دقات للفقراء واملساكين والعاملين عليها ما الص  إن فة قلوبهم وفي الر 

 
واملؤل

بيل فريضة من هللا وهللا عليم حكيم   10 .«وفي سبيل هللا وابن الس 

 إ 
 
 إغة العربية فذا تتبعنا معاجم الل

 
 املعاني ومنها على سبيل املثال ل الحصرمن الكثير من تتض  « ع م ل » نا نجد مادة ن

غة . 8/34 ، تاج العروس 4/21 طي، القاموس املح 4/3108 املعاجم التي ورد فيها : لسان العرب  مطلق الفعل.املعنى : العمل -1
 
مقاييس الل

4/145. 
غة  8/35 ، تاج العروس4/21س املحيط القامو  ، 4/313املعاجم التي ورد فيها : أساس البالغة  .ى باليداملعنى : العمل املؤد  -2

 
، مقاييس الل

4/145 . 

 2/628املعجم الوسيط .8/34، تاج العروس .4/21ط ي، القاموس املح4/3107املعاجم التي ورد فيها : لسان العرب  .املعنى : املهنة -3

 2/628 الوسيط ، املعجم5/1775حاح املعاجم التي ورد فيها : الص   .املعنى : اعتمل اضطرب في العمل -4

5-  
 

 .8/34، تاج العروس .4/3108اعتمل أصلح األرض زراعة  ، املعاجم التي ورد فيها : لسان العرب ،يء أصلحه املعنى : اعتمل الش 

 ان من الر  ن  املعنى : العامل : ما يلي الس   -6
 
، 4/22ط ي، القاموس املح4/3108علبة، املعاجم التي ورد فيها : لسان العرب مح دون الث

غة  .5/1775حاح .الص  
 
 4/145مقاييس الل

  . ،الفارهة وهو وصف أكثر ما يرد إلناثهااملطبوعة على العمل  ،املعنى : اليعملة من اإلبل -7
 
، 4/145غة املعاجم التي ورد فيها : مقاييس الل

 11.  4/313، أساس البالغة .5/1775حاح الص  

 

 اصطالحا : -ب



 عنوان املقال
 عنوان املقا
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زةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار لبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخمت  

  حاةالعامل في اصطالح الن            
ً
 أو ساكنا

ً
 أو مجرورا

ً
 أو منصوبا

ً
) ت الجرجاني  عبد القاهرعرفه   .هو ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا

حويين : ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا أو ساكنا بقوله : هـ ( 471 اإلستراباذي  ض يا الر  أم   12 والعامل في اصطالح الن 

م املعنى املقتض ى  :» فيقول   (هـ  688ت  ) معناه أن  املقتض ى له الفاعلية واملفعولية و » وشرحه ابن إياز بقوله :  13 «.والعامل ما به يتقو 

م كل  ول ي  ،ضافة ، لئال تلتبس اإل و  وَّ
 
ق   ت 

 
 ضبأمر ين واحد منها إل

 
 ذلك به  فذلك األمر الذي يستقل  ؛ركيب م إليه في الت

 
ى ي يسم  املعنى هو الذ

 ول يتقو  ،فع الفاعلية ل ترى أن  املقتض ي للر  عامال ، أ
 
 » ، و «جاء عمرو »بفعل أو شبهه نحو :  م إل

 
  . «هالم  زيد قائم غ

 
ظر عن طعت الن  ولو ق

صو   ت    14. «الرافع  ار الفاعلية ، فهو إذذلك لم ي 
 
  د األنباري وقد أك

 
 بأن  ح هار حين صر  مس في رابعة الن  هذا الفهم بتشبيهات واضحة وضوح الش

 ار واإلغراق للماء والقطع للس  حراق للن  إل ية كاحو: ليست مؤثرات حس  الن   العوامل في صناعة
 
للة واألمارة والد   .أمارات ودللت ما هييف، وإن

 ر هذا الفهم نفسه ابن جن  وقد قر   15تكون بعدم ش يء كما تكون بش يء. 
 
يد سع إذا قلت: ضرب اك  ر  ي في كتابه الخصائص حين قال: أل ت

 
 
، وهل تحصل من قولك ضرب إل

ً
، فإن  "ضرب" لم تعمل في الحقيقة شيئا

ً
  على جعفرا

 
اء والباء على صورة فعل، فهذا اد والر  فظ بالض  الل

  وت مما ل يجوز أنوت، والص  هو الص  
 
 إليه الفعل. وإن

ً
روك أن   ،عامل لفظي وعامل معنوي  :حويون ما قال الن  يكون منسوبا ي  العمل  بعض ل 

 
ً
 قائم، وبعضه يأتي عاريا

ً
 عن لفظ يصحبه، كمررت بزيٍد، وليت عمرا

ً
  يأتي مسببا

 
ق به كرفع املبتدأ بالبتداء، ورفع من مصاحبة لفظ يتعل

صب والجر والن   فعا في الحقيقة ومحصول الحديث، فالعمل من الر  ظاهر األمر، وعليه صحة القول، فأم   الفعل لوقوعه مع السم، هذا

 
 
 والجزم إن

 
ا ظهرت آثار فعل املتكلم بمضام   ،لفظي ومعنوي  :ما قالواما هو للمتكلم نفسه، ل بش يء غيره، وإن

 
 مل

 
فظ للفظ أو باشتمال ة الل

 
 
  نسب إحداث هذه» ض ي فكرة العمل والعامل في شرح الكافية بقوله: ويصف الر  » . 16فظ املعنى على الل

 
فظ الذي بواسطته العالمات إلى الل

، لكونه كالسببعاني بالسم، فسم  املهذه قامت 
ً
  ي عامال

 
  املعلم.بب للمعنى ه الس  للعالمة، كما أن

 
ه فقيل: العامل في الفاعل هو الفعل؛ ألن

 :العمل مفهوم عالئقي بمعنى ض ي إلى حقيقة مفادها بأن  من قول الر  ، ويخلص محمد الخطيب. « صار أحد جزئي الكالم به

•           
 
 .بعض، فهي عامل ومعمول  ولفظ، فاأللفاظ عامل بعضها فيه عالقة بين لفظ أن

  املعاني واأللفاظ يعمل أحدها أو عالقة معنى بلفظ، أي أن            •
 
  17اني.في الث

 ة العاملأنش -2

وتعود فكرة نشأة العامل .  ياقعرابي للكلمات داخل الس  اإل ر األثر حو ، وبه يفس  نيت عليه جميع أبواب الن  العامل هو األساس الذي ب          

 وأخذ بها جميع الن   حو نفسه،إلى نشأة الن  
 
واء،حاة بال استثناء، وات وأثر هذه الفكرة واضح في أقدم  فق عليها البصريون والكوفيون على الس 

 
 
 مؤل

 
 مالخليل بن أحمد. وبتقد   خهة وأقوال شيْ تضمنه من آرائه الخاص  يالكتاب لسيبويه بما  غة العربية، وأعني بذلكف نحوي في تاريخ الل

حو العربي وجهة مخصوصة، توجه الن   لت هذه الفكرة إلى نظرية ذات أسس وأركان منطقية، تقوم على مبادئ وأسس أخذتمن تحو  الز  

 
 
،وتتحك

ً
 أحيانا

ً
 متعسفا

ً
ا ه  وق  على س   فكرة العامل استوت حاة، ويمكن القول بأن  ى غدت محور جدٍل بين الن  حت   م في قواعده ومسائله تحكما

  حاة قبله، وهيالعوامل التي استخلصها الن   وهي خالصة لكل  ، الجرجاني "العوامل املائة" بكتاب
 
نظير ملا فسير والت  ل خالصة الت  بذلك تمث

 . سبقه

املسائل  ظر في بعضحاة وانقسامهم إلى بصريين وكوفيين، فاختالف وجهات الن  الختالف بين الن   أسس فكرة العامل من أهم   ولعل          

 رفية بين القبول والر  حوية والص  الن  
 
  رجيح يعود لختالف توجيههافض والت

 
ر وتعليلها وتأويلها وفق أسس نظرية العامل، فالعامل إذن يؤث

 الس   ه ويمنع، يقول ويوج  
 
 ة العقلية مع املعمول. يوطي: العامل مع املعمول كالعل

 كأي  املصطلحات التي تعب  حويين لدى الن   دتتعد          
ً
 ناشئا

ً
حاة علم في طور طفولته، فنرى عند الن   ر عن هذه العالئق كون هذا العلم علما

 
 
  لةق والص  مصطلحات العمل والعامل واملعمول والتعل

 
صال ووقوع الكلمة على غيرها، وسقوطها عليها، ومصاحبتها والوصل واملوصول والت

 واحتياجها لها. اها،إي  

 في كل  ويظهر 
 
 ومر  د املذاهب في جعل العامل مر  وتتعد   ،العربي حوباب من أبواب الن   أثر العامل تقريبا

ً
 بوصف من األوصافة لفظيا

ً
 ة معنويا

 إب   ،ظر العقليتعود للن   ،حو وتوغلها فيهودخولها الن   ،حوي منشأ فكرة العامل الن   يرى بعض الباحثين بأن  .ابقة.الس  
ً
ان الذي كان سائدا

واملنطق األرسطي مستدلين على ذلك  حو السريانيره، وقد رفد هذا التجاه بحسب بعض الباحثين الن  العربي ونشأته وتطو   حوتدوين الن  
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عرض قرير الت  واملنطق اليوناني، وتقارب في املصطلحات. وليس من أهداف هذا الت   صوص التي ربطت بين حركات اإلعراب العربيةببعض الن  

 والن  بين الن   أثيرأثر والت  هناك دراسات كثيرة بحثت في عملية الت   هذا األمر لكن تكفي اإلشارة بأن  ل فصيلبالت  
ً
حو السرياني حو العربي عموما

 .يقول محمد عيد : واملنطق األرسطي والفكر الهندي

، وقد أثر والت  فكرة الت   أن  »
ً
حو ظاللها على عقول الباحثين تركتأثير منطقية أصال حوي في وقت إلى البحث الن  بدورهم نقلوها  نالذي  في الن 

ها  مبكر، و صور وتوليد األفكار . نتيجة  ونضجت رت فيه تطو  أن  حاة في الت  هني العميق الذي بذله الن 
 
  18 «املجهود الذ

 أقسام العامل : - 3    

 على دة،موا العوامل تقسيمات متعد  حاة قس  الن   تجدر اإلشارة إلى أن   
ً
 :معايير مختلفة، يمكن حصرها في ثالثة، هي اعتمادا

1)   
 
 معنوية . م العوامل إلى عوامل لفظية وعواملواملعنى : الذي يقس   فظمعيار الل

 .معيار األصالة والفرعية : الذي يجعل األصل في العمل لألفعال ثم الحروف ثم األسماء  (2

 الفعل أقوى  الذي يرى بأن    :عف ة والض  معيار القو    (3
 
 العوامل ألن

 
 والحرف أوسط العوامل ألن

ً
يعمل ويهمل والسم  هه عامل دائما

 
 
 أضعفها ألن

 
  ه ل يعمل إل

 
 به .بالش

 امليل إلى األخذ باملعيار األو  على كتب الن   ويغلب      
ً
 وحديثا

ً
 الن   رسل في البحث والد  حاة قديما

 
فظ واملعنى وقد حوي، أل وهو معيار الل

ين: يتنقسم إلى قسمين رئيس حو العربي مئة عامل، وهيل، وجعل العوامل في الن  كتابه العوامل املائة املعيار األو   فياعتمد الجرجاني 

 
 
ة  فظية تنقسم بدورهاعوامل لفظية وعوامل معنوية، والعوامل الل  .إلى قسمين: عوامل لفظية سماعية وعوامل لفظية قياسي 

  العوامل  :ال أو
ّ
  .وحروف وأسماء أفعال وهي:19  فظيةالل

  السم؛ عملها ومحل   تعمل أْن  ها لبد  ألن   العوامل أقوى  وهي : األفعال -1           
ْ
ذ   فعل في العربية ليس إ 

 
 ، الفاعل هو معمول  وله إل

  والفاعل والفعل
 

 العمل األسماء في عليها حمل األفعال ةولقو   . مستتًرا أو صالمت   ضميًرا أو صريًحا اسًما كان الفاعل سواء الواحد ئكالش 

 أسماء جعلوا كما ، الفعل أقسام من قسًما وجعلوه ائمالفعل الد   فسموه فعال الفاعل اسم الكوفيون  عد   وقد ، وأخواتها وإنَّ  ، املشتقة

 ثالثة فله ًيامتعد   كان ا إْن أم   ، لزًما كان إْن  فقط فعالر   الفاعل في الفعل ويعمل ، حقيقية أفعال عندهم هاالعمل ،ألن   في أصلية األفعال

 :«لى ثالث مفاعيل إلى مفعولين ، متعدي إلى مفعول به واحد ، متعدي إمتعدي » أحوال 

 األرض الفالح زرع : نحو واحد ملفعول  يتعدى أن  -أ

 : ضريين على وهو ملفعولين يتعدى أن - ب

 أعطيت:  نحو ، وسأل وألبس ومنع وكسا أعطى: األفعال هذه ومن والخبر املبتدأ أصلهما ليس مفعولين ينصب فعل - أ          

 .درهًما زيًدا

ا زيًدا حسبت:  نحو وأخواتها ظن أفعال وهي الخبر و املبتدأ أصلهما مفعولين ينصب فعل -ب         
ً
 . عامل

 .فاضال عمًرا زيًدا أعلمت نحو : مفاعيل لثالثة يتعدى أن -ج

 اسم» نحو فاملشتق واملشتق الجامد ومنها ، في أخرى  تعمل ول مواضع في تعمل هاألن   األفعال من أضعف عوامل وهي : األسماء -2          

 « ونحو » بيت بيت جاري  هو « فنحو الجامد اوأم  .« واملصدر ، املشبهة فةوالص   ، فضيلالت   واسم وصيغ املبالغة ، املفعول  واسم ، الفاعل

 .»كتاًبا عشرون عندي

 . لفظية ومعنوية : نوعان وهي بعده فيما الجر املضاف يعمل حيث اإلضافة :اإلسم عمل ومجال

  أحياًنا تعمل هاألن   األفعال من أضعف عوامل وهي : األدوات-3        
 
 :تنقسم إلى  األدوات وهذه ، أخرى  أحياًنا العمل ل عنوتعط

 وهي  زائدة أو لةيأص تدخل على األسماء  الجر أدوات وهي:  األسماء على خول بالد   مختصة أدوات -أ         
 
ا لفظا أو محال قتؤثر فيها جر 

 20. أدوات اختلف الكوفيون والبصريون في عددها وفي تناوبها في املعنى 

 مضمر بحرف أو بنفسها املضارع فتنصب اصبةا الن  والجزم ،فأم   صبالن   أدوات وهي : األفعال على خول بالد   مختصة أدوات -ب      

 . البصريون  فعلين،كما يرى  في يعمل ما ومنها فعل في يعمل ما ا الجازمة فمنهاوأم   ، بعدها
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 عندهم بالفعل،وتعمل املشبهة الحروف ويسميها البصريون : أخرى تارة  األفعال وعلى تارة األسماء على تدخل مختصة غير أدوات  -ج       

  الفعل إذا على ،وتدخل األصل على امرفوع الخبر ويبقى املبتدأ في تعمل والخبر،وعند الكوفيين املبتدأ في
 
  «ما» بها صلتات

 
 ومنها ، ةالكاف

  و «إنَّ » عمل تعمل فاألولى« بليس هةاملشب   ما»و «للجنس افيةالن   ل»
 
 فال تعمل الفعل واحدة منها على كل   وتدخل ، ليس عمل تعمل انيةالث

 
 
  21.النفي معنى تكسبه مافيه،وإن

 .العوامل املعنويةثانيا :

 : البصريين عند عامالن وهي         

 . املبتدأ في فعالر   عامل : ل األو  

 
 
 . املضارع الفعل في فعالر   عامل :انيالث

 : ومنها العوامل بهذه غني فهو الكوفي حوالن   اأم  

 .ريرالض   معاوية بن هشام عند اإلسناد-١               

 .األحمر خلف عند الفاعلية -٢               

 . يوطيوالس   األنباري  بن البركات أبي عند املفعولية-٣               

 . املضارع الفعل في والجوازم واصبالن   من جردالت  - ٤             

ا الواقع والظرف املستثني في الخالف-٥                . طلب أو بنفي املسبوقتين والفاء الواو بعد واملضارع املنصوب ، معه واملفعول  خبر 

 : يلي ما حوعلماء الن   جمهور  عليها أجمع التي العامل أصول  ومن

 عليهم بمسيطر لست    "تعالى قوله في كما ، املحلي أو قديري الت   من اإلعراب فالبد   اجتمعا فإْن  ، واحد معمول  على عامالن يجتمع ل- أ
ا مجرورة«  مسيطر  »جاءت حيث»22

ً
  . «خبر ليس  »محال منصوبة لفظ

  البصريون  واختار مهلتقد   ل األو   الكوفيون  اختار وقد «وقعد زيد قام»أيهما،مثل إعمال جاز واحًدا معمول عامالن تنازع إذا»  -ب
 
 انيالث

 . املعمول  لقربه من

 . عمله عن يسأل فال للفعل األصل في العمل -ج

 . أثران له يكون  ول املعمول  آخر على واحد أثر للعامل -د

 23«  واحد معمول  من أكثر للعامل يكون  أن يمكن- ه

4-  
ّ
 حاة من العاملموقف الن

 لقد بذل علماؤنا األوائل جهودا جب           
 
ن الكريم آالقر  صون لى ذلك حرصهم على إغة العربية واستنباط قواعدها ، يدفعهم ارة في خدمة الل

 
 
 حريف .حن والت  من الل

عجاب، يعرض إلحاة العرب في جهد ل يعرف الكلل ، وتضحية جديرة بالقد تكفلت القواعد التي وضعها الن  » فك : يقول في ذلك يوهان        

 
 
يغ وتركيب الجمل ومعاني املفردات على صورة محيطة شاملة ، غة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرها ، من ناحية األصوات والص  الل

 24« ى من الكمال ل يسمح بزيادة ملستزيد بحيث بلغت القواعد األساسية عندهم مستو 

حو ، وكان مثار جدل عنيف بين العلماء ، وشغل من تفكيرهم وتأليفهم حيزا كبيرا ، ة بين علماء الن  عناية خاص   ،حوي لقد كان للعامل الن  

 وكثر حديث املتقدمين عنه وكان حديث املتأخرين عنه أكثر ...

 :ه ( 592) ت مضاء القرطبي  ابن -أ

ا رأًيا العامل في رأيه كان وقد         
ً
  إلى نسب  ي   أْن  يصح   ل العمل أن   إلى حيث ذهب ،ثالث

 
  ألن   إلى املتكلم؛ نسبي   أْن  يصح   ل كما فظالل

 
 كال

  األصوات هذه أن   الحق أهل مذهب ألن   هلل وحده العمل ولكن ، عامال مؤثًرا يكون  أن يصلح ل منهما
 
  تعالى هللا فعل من هي ماإن

 
 ما، وإن

فقها ونحوا كثورة  املشرق  على ثائر " حاةالن   على الرد   " كتابه خالل من ،فهو الختيارية أفعاله سائر إليه ينسب كما اإلنسان إلى تنسب

 في الجماعة جعله قاض ي أْن  املؤمن عبد بن يوسف يلبث وبجاية ولم فاس في بلدانهم بعض في القضاء» ولوه  الذين وهم عليه املوحدين
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 نظرية العامل يف الّنحو العريب

 
  ولةالد  

 
 دالر    «الكتاب  :«هذا في قال قصدي حين إلغائها إلى صريحة دعوة فدعا ،العامل نظرية هدم على ،كتابه ذاك أقام وقد ."25ها كل

 صبالن   أن   عاؤهماد   ذلك فمن فيه، الخطأ على ما أجمعوا على هوأنب   عنه، حوي الن   يستغني ما حوالن   من أحذف أْن  » حاةالن   على

  يكون  ل والجزم والخفض
 
« قولنا  في  توهم بعبارات ذلك عن رواوعب   معنوي  عاملبو  لفظي بعامل يكون  منها فعالر   وأن   لفظي، بعامل إل

  عمر في الذي صبوالن   زيد في الذي فعالر   أن   «عمرا  زيد ضرب
 
 نبي   ذلك و اإلعراب أحدث العامل أن   هذا فظاهر  26»ضرب أحدثه ماإن

 الحقيقة في اوأم   « .املعنوية والعوامل اللفظية في العوامل كالم جني بعد ابن قول  إلى ،تلك دعواه في مضاء ابن ويستند  27  »الفساد

  والجزم والجر صبفع والن  الر   من فالعمل الحديث، ومحصول 
 
 إلغاء إلى مضاء ابن دعوة ويتبع 28 »غيره  لش يء ل نفسه للمتكلم هو ماإن

  العلل إلغاء إلى املحذوفة ودعوته العوامل تقدير على اضهر اعت العامل
 
  وانيالث

 
 والث .والث

 املحدثين إلى ارسينالد   من كثير ذهاب إلى بناء إضافة يقيم أن يستطع ولم هدم أنه غير العامل على بثورته مضاء ابن فعل فماذا           

  ذهبمأسس  على حاةحو والن  الن   من موقفه بنى كان مضاء ابن أن  
 
 .في الفقه الظاهرية مذهب مات كما حوالن   في مذهبه اهرية فماتالظ

 الدكتور  حد تعبير على - الظاهري  املنهج أو – التوقيفي املنهج هذا مضاء ابن ينتهج أن غرابة ول» املخزومي الظاهري :  .د يقول          

 حوالن   يفهم أن واضطرته حاةالن   على يحمل أن عليه ألحت دينية فكرة فهو صاحب " حاةالن   على دالر   " لكتاب تقديمه في ضيف شوقي

 29«.وأحكامه الظاهري  الفقه كما يفهم وأحكامه

  أحكام إلى أقرب هو جوانبه بعض في مضاء بنا كالم أن   والحق
 
 الذين حاةالن   بأن   عليه ردي   أْن  يمكن ثم ومن حوالن   إلى أحكام منه رعالش

 . القرآن ولغة على القرآن منه حرصا أقل   ليسوا انتقدهم

 ه (  180) ت  سيبويــــــــــــــــه -ب

ا بناء ما فأم  »  : فقد قال عن األفعال ،املتكلم هو صاحب املعاني املعبر عنها بواسطة الحركات ل من أشار إلى أن  و  أ ،يعتبر سيبويه          

د  ، وأم   م 
ث وح 

 
 مض ى فذهب وسمع ومك

 
ل  ه ا بناء ما لم يقع فإن قت   : يقتل ويذهب ويضرب ، وي 

ً
كقولك آمرا : اذهْب واقتْل واضرْب ، ومخبرا

ضرب  ...وكذلك بناء ما لم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت   30 .«وي 

  فقوله : فإن  
 
عر بأن املتكل

ْ
ش  عراب وفق العامل .اإل م هو املحدث لحركات قولك : آمرا ...مخبرا ...وإذا أخبرت ، ي 

  لوجدنا أن   ،نا كتاب الكتابولو تصفح         
 
اه فعله إلى مفعوله فظة . قال في باب الفاعل الذي يتعد  املتكلم هو العامل الحقيقي وليست الل

 و ،هنا كما ارتفع في ذهب هوذلك قولك : ضرب عبد هللا زيدا . فعبد هللا ارتفع » 
ْ
 شغل

 
ه ت  ضرب به كما شغلت به ذهب وانتصب زيد ألن

  فعل الفاعل ، فإن  ى إليه مفعول تعد  
 
ل وذلك قولك : ضرب زيًدا عبد هللا ، فظ كما جرى على األو  قدمت املفعول وأخرت الفاعل جرى الل

 
 
 ألن

 
 31. «ماما أردت به مؤخرا ما أردت به مقد  ك إن

 فهذا الن  »        
 
  سيبويه كان مدركا أن   د أن  ص يؤك

 
ل ونصب هذا املتكلم أراد الفاعلية واملفعولية فرفع األو   ن  إم ، ،العامل الحقيقي هو املتكل

 
 
 اني ، وانظر إلى قوله : و الث

ْ
ت  به ذهب كيف أسند الفعل إلى املخاطبشغت  ضرب به ، كما شغل

ْ
انظر إلى  الذي هو صاحب الجملة ثم  و  ؟ل

 
 
 قوله : ألن

 
 ك إن

 
  را ...كيف يدلل به سيبويه على أن  ما أردت به مؤخ

 
ية العامل كانت ناضجة عند ر نظ هذا يفيد أن   متكلم . ولعل  ه للالعمل كل

 32 «.الخليل هو واضعها ومهندسها سيبويه ، ولعل  

 ويختلف العوامل ربتغي   ريتغي   األثر ، وهذا الكلمة في يظهر الذي األثر يحدث الذي هو سيبويه كالم من يفهم كما فالعامل            

  يقع ل واملعمول  للعامل تبع املعمول  : قولهم ومنها عليها اعتمدوا التي من أصولهم يفهم كما البصريين رأي وهذا ، باختالفها
 
 يقع حيث إل

 . واحد معمول  على عاملين اجتماع يصح   ول ، العامل

 ( ه 392) ت  ابن جني -ج      

العوامل املعنوية هي  وهي أن   ،ةلوجدنا هذا األخير يثبت لنا حقيقة هام   ،في كتاب الخصائص لبن جني ،لو أجرينا نظرة فاحصة          

  سه يتضمن معنى فهو آيل إلى أْن فالعامل اللفظي ن ذلك أن   .حو األغلب واألظهر في الن  
وهي » معنويا . يقول ابن جني عن العوامل :  يكون 

  ربان وإْن ضربان أحدهما معنوي واألخر لفظي ، وهذان الض  
 
 عما وف

 
 و  ش

 
و القياس املعنوي ، أل هغة ، فإن  أقواهما وأوسعهما ا في هذه الل

...ومثله اعتبارك باب الفاعل ع  م  رْ نحو : أحمد وي  لفظا رف تسعة ، واحد منها لفظي وهو شبه الفعل ص  من الاألساليب املانعة  ترى أن  

  واملفعول به بأْن 
 
 تقول : رفعت هذا ألن

 
فظية لوألجله ما كانت العوامل ال   ،مفعول به . فهذا اعتبار معنوي ل لفظيه ه فاعل .. ونصبت هذا ألن
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 إها معنوية ... و ن  أراجعة في الحقيقة إلى 
 
بعض العمل يأتي مسببا عن لفظ يصحبه  ن  أعامل لفظي وعامل معنوي ليروك  :حويون ما قال الن  ن

ع السم . قكرفع املبتدأ بالبتداء ورفع الفعل لوقوعه مو  ،لفظ يتعلق بهكمررت بزيد ، وليت عمرا قائم  ، وبعضه يأتي عاريا من مصاحبة  

 م  أمر وعليه صفحة القول . األ هذا ظاهر 
 
ما هو للمتكلم نفسه ا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل  من الرفع والنصب والجر  والجزم إن

 33ل لش يء غيره .

 إص لم يخصصه ابن جني لنقض نظرية العامل و فالن   .ص بأكمله تفهم مبتورة معزولة عن الن   ْن أل يمكن  ،مقالة ابن جني ن  إ
 
ما افرده ن

 ظهر ، وهذا طبعا مخالف ملا عند الن  أل غلب واأل قوى وااألالعامل املعنوي هو األصل و  ن  أيه في أكيد ر ألت
 
 ىفظي علحاة من تقوية العامل الل

تلك املوانع تسعة ، ثمانية منها معنوية ، وواحد منها  ن  أرف ، فسجل بشاهد من موانع الص   ،يهأع عن ر فااملعنوي ، فلقد حاول ابن جني الد  

 ..34لفظي يتمثل في مشابهة السم بالفعل .

 خاتمة :

حوي العامل بدأ           أبي األسود ه بعد اإلعراب بقرينة لفظية، لكن   ربط إلى تفسير العالمة اإلعرابية  أي هدفي ،بمنطق سليمالن 

قدير، و أويل والت   عليلبدأ يتوغل في مآزق الت   ،ومعاصريه ف وسوء الت 
 
حاة في د املرويات، ازدادت حيرة الن  صوص وتعد  مع كثرة الن  والتكل

 .الخالف والختالف حوي مرحلةوبذلك دخل العامل الن   . ظاهرة إعرابية بعامل خاص تخصيصهم لكل  

ارسين قديما وحديثا، ولم يلق أصل نحوي  من الهجوم ما لقيه العامل  لقد تعرضت نظرية العامل       
إلى انتقاد كبير من كثير من الد 

قد واللوم.. حاة الذين اعتمدوه أصال في تفسير بنية الكالم العربي ما نالوا من الن  حوي، ونال الن   الن 

حوية العر  ظرية الن  حويين على اعتماده، وإلغاؤه بالكلية يعني هدم ومهما يكن فإن  العامل يبقى ركيزة من ركائز الن  فق جمهور الن 
 
بية. وقد ات

حو العربي في مجمل قضاياه.    الن 
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