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 الممخص:

ؿ، كتكضيح عالقتو بالتعميؿ النحكم، مفيـك العامىذه دراسة لغكية تيدؼ إلى تكضيح      
ه اآلراء كبياف مكقؼ النحاة المؤيديف كالمعارضيف قديمان كحديثان لفكرة العامؿ، كأثر تفاعالت ىذ

امؿ كفمسفتو كبياف في الدرس النحكم العربي، كذلؾ كمو مف خالؿ الكقكؼ عمى نشأة الع
 ؿ.مالت الدراسة إلى تكضيح مكقفيا مف نظرية العامأقسامو، ك 

 كممات مفتاحية: العامؿ، التعميؿ، النحك
Abstract  

     This linguistic study aims to clarify the concept of "the grammatical 
marks", and its relation to the grammatical analysis, and it clarifies the 
stand of the grammarians "supporters and opponents" in the past and 
recently to the idea of "the grammatical marks ", and the effect on Arab 
grammatical pedagogy 
The purpose is to study the origins of" the grammatical markers", its 
philosophy and illustration of its divisions. 
The study tends also to clarify its stand of the grammatical marks 
theory 

 

 المقدمة: -1
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الحمد  رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى النبي األميف كبعد، فيذه دراسة لغكية 
مكضكعيا التأصيؿ لعالقة العامؿ بالتعميؿ في الدرس النحكم، كىي دراسة تبحث في فكرة 

، كقد آثرنا التعريؼ ال زالت محؿ دراسة كبحثماء العربية القدماء ك مالعامؿ التي أشار إلييا ع
ثـ  ء كؿ مف المعارضيف كالمؤيديف،القدماء كالمحدثيف، كبياف آرا كتتبع مكقؼ النحكييفالعامؿ ب

امؿ كفمسفتو كبياف أقسامو، كأفادت مف الكقكؼ عمى نشأة الع ؿ ىذه اآلراء، ككاف ال بدتحمي
بينت الدراسة مكقفيا مف نظرية ك مف مصادر المادة في مظانيا القديمة كالحديثة،  الدراسة

 إلييا.  كرت جممة مف النتائج تكصمناامؿ، كما ذي الع

 :مفيوم العامل -2

 ذلؾ  كمف ،قاؿ ابف منظكر:" كالعامؿ: ىك الذم يتكلى أمكر الرجؿ في مالو كممكو كعممو
ما فرفع أك نصب أك  ا عمؿ عمالن م :العامؿ في العربيةخرج الزكاة: العامؿ ... ك تيسم قيؿ لمذ

، ، ككأسماء الفعؿيا أف تعمؿ أيضان ، ككاألسماء التي مف شأنجر، كالفعؿ الناصب أك الجاـز
 . 1"مف اإلعراب أحدث فيو نكعان  :الشيء كقد عمؿ الشيء في

قد عمؿ في ، ك ، فرفع أك نصب أك جرما عمؿ عمالن " أف العامؿ الزبيدم كجاء عند
ما  بو يقصدمؿ ك اسـ الفاعؿ مف ع فالعامؿ معجميان  2"مف اإلعراب : أحدث فيو نكعان الشيء

 . ما في شيء أحدث تغييران 

حكلو ( في المعجـ عف المعنى النحكم الذم دار لـ تختمؼ الداللة العامة لمجذر )عمؿ
ر كالتيسير كالتحكـ حكؿ التدبي داللتيا ( تدكر فيالزبيدم، فمادة الجذر )عمؿك  ابف منظكر

نجاز العمؿ ، كما أننا نجد مفيكـ العامؿالمعجميف في تحديد  بيف كبيران  ؛ لذلؾ ال نجد اختالفان كا 
 أف المعنى المعجمي لمجذر عمؿ يتفؽ مع المعنى النحكم المصطمحي لو . 

                                                           

 ابف منظكر، لساف العرب: مادة عمؿ - 1

2
 لزبيدم، تاج العركس: مادة عمؿا - 
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الكممة عمى كجو مخصكص مف كؿ ما أكجب ككف آخر  كىك عند المتخصصيف القدماء
فيو كؿ ما كاف كذا فإنو ، كيقسـ العامؿ إلى العامؿ القياسي كىك ما صح أف يقاؿ اإلعراب

كىذا يعمؿ كذا كليس لؾ أف عامؿ السماعي كىك ما صح فيو ىذا يعمؿ كذا ، كاليعمؿ كذا
م كىك الذم ال يككف لمساف فيو ، كالعامؿ المعنك تتجاكز، كقكلنا إف الباء تجر، كلـ تجـز كغيرىا

نما ىك معنى يعرؼ بحظ  . 1القمب، كا 

ممة عمى آخر الك تغييرما أكجب العامؿ مف كجية نظر النحكييف بأنو التيانكم  كعٌرؼ
لفظية كىي ما يتمفظ بيا عكامؿ : عنده كىي ،كامؿالع أقساـ ذكرك  ،ص مف اإلعرابكجو مخصك 

، ال حقيقة كال حكمان  في المفظ أصالن أثر  امعنكية كىي ما ال يككف ليعكامؿ ك  ،حقيقة أك حكمان 
يتو عاممكقد يطمؽ العامؿ المعنكم عمى ما ال يككف ، المبتدأ كالخبر كالفعؿ المضارعكرفع 

 . 2عتبار معنى خارج عنوعتبار لفظ الكالـ كمنطكقو بؿ بابا

، إال أنو اختمؼ مع يبيف فيو معنى العامؿ كأقسامو يان كاف مصطمحيان  قدـ التيانكم مفيكمان 
، كاتفؽ ر أنيما عامؿ لفظيباعتبا كاحدان  الجرجاني حينما عٌد العامؿ السماعي كالقياسي عامالن 

 . لمكجبات تختمؼ الحركة باختالفيا إال تغيير ألكاخر الكمـ كالىما عمى أف العمؿ ما ىك

كال  ى أنو غير ظاىر ال نطقان كفي معرض حديثيما عف العامؿ المعنكم اتفؽ كالىما عم
 اؽ كالمقاـ مشعران ، إال أف التيانكم تنبو إلى أف العامؿ المعنكم قد يحذؼ حيف يككف السيحكمان 

 .العامؿ المعنكم كما فعؿ التيانكم لحديث فيفٌصؿ احيف أف الجرجاني لـ ي ، فيبو

 : نشأة العامل وفمسفتو-3

رجاعيا  ،في كشؼ الظكاىر المغكية كتفسيرىا كتعميميا اجتيد النحاة العرب كثيران  إلى كا 
، حتى يصير النحك في التقعيد لمغة كتعميؿ ظكاىرىا كاجتيدكا النظاـ المغكم، أصكؿ تنسجـ مع

                                                           
 142، كانظر الجرجاني، العكامؿ المائة النحكية في عمـ أصكؿ عمـ العربية: 168الجرجاني، التعريفات:  - 1
2
 س: مادة عمؿالزبيدم، تاج العرك  - 
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ة العامؿ  أ، كمف ىذا التصكر كانت نش1لتفسير بالضركرةإلى حتاج عمـ ي كأمٌ  عمما متكامالن 
 .  2كفمسفتو

، 3األمـ السابقةأنحاء نحاة العرب بقطع النظر عف اختالؼ العمماء حكؿ قضية تأثر البك 
، ذلؾ أف تعميؿ أمر طبيعي في الدرس النحكمكجكد ظاىرة الإف ، ف4بعممي الفقو كالكالـ ىـكتأثر 

و حتى تستقيـ مع الذىنية العربية يالعقمية التي تحتاج إلى غير تكج حاكماتالنحك جممة مف الم
 . 5جية أخرل مف جية كمع الكاقع المغكم مف 

، 6كالحديث عف نشأة العامؿ ال ينفؾ بحاؿ مف األحكاؿ عف الحديث عف العمة النحكية
ماف في التفكير مؿ متالز ، فالعمة كالعامف ضركب التعميؿ النحكم يعد ضربان فالقكؿ بالعامؿ 

، لذلؾ فإف 8"التعميؿ قسيما لمقياس كالسماع"، كجاء 7"فالعامؿ نتيجة العمة قريف القياس "النحكم
 . امؿ يمتقي كالحديث عف نشأة العمةالحديث عف نشأة الع

                                                           
1
 51انظر المبارؾ، النحك العربي، العمة النحكية:  - 

2
  46انظر ، السيد، عبد الحميد: نظرية العامؿ في النحك، مجمة جامعة دمشؽ:  -

3
ة قديمان، كلعؿ أبرز ، كيقكؿ:" كاف لمفمسفة اليكنانية كالمنطؽ اليكناني أثر كبير في الدراسات المغكية كالنحكي131الترزم، في أصكؿ المغة كالنحك:  -

ف عمة يعتؿ بيا أك سبب يرجع كجكه ىذا األثر سيادة مبدأ التعميؿ في البحكث التي تناكلتيا ىذه الدراسات، فمكؿ ظاىرة لغكية أك نحكية تقريبان ال بد م
  "إليو

4
  .31انظر مصطفى، إبراىيـ، إحياء النحك:  -

 131انظر الحمكاني، محمد خير، أصكؿ النحك العربي:  -5
  

6
 137، كالترزم، مرجع سابؽ: 167حماسة، محمد، العالمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ كالحديث:  -

7
 162كالحديث: حماسة، محمد، العالمة اإلعرابية في الجممة بيف القديـ  -

كٌكف المادة المدركسة كما ىي دكف  ، كيرل أف كجكد التعميؿ أمر بدىي في المغة؛ ذلؾ أف السماع47مصطفى، إبراىيـ، إحياء النحك:  -8
تجريد، فالسماع ال يتجاكز النقؿ كاالستقراء، في حيف نيض القياس بترتيب المسمكع كتبكيبو كفؽ ضكابط كأحكاـ، ثـ يأتي التعميؿ ليمتمس 

 حكمة العرب في اإلتياف بيا عمى ما ىي عميو.
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 نحكية لمحركات اإلعرابية رفعان  تفسيراتجالء عندما قدمت فمسفة العامؿ ب اتضحتكقد 
 : ثالثة أضربإلى ق( قسـ العمؿ 337الزجاجي )تف كجزمان  كجران  ان كنصب

، كيفسر ي يتكصؿ بيا إلى تعمـ كالـ العربكىي الت ؛: العمؿ التعميميةجعؿ القسـ األكؿ
، لذلؾ قسنا ما ننطقو عمى ما سمعناه مف ليا بأننا لـ نسمع كؿ كالـ العربالزجاجي الحاجة 

 . 1العرب

عمى النظير تراث النحكم ذلؾ أف قياس النظير مف ال كبيران  تشكؿ العمؿ التعميمية جزءان ك 
فيذه الظاىرة تبدأ عند الفرد في طفكلتو كتبقى ما داـ الفرد يستعمؿ "، 2أمر فطرم لدل اإلنساف

، كمف جية أخرل فإف العمؿ التعميمية تكشؼ مكقؼ 3"مف الصيغ ما لـ يرد عمى لسانو مف قبؿ
ـ كٌما ـ لمستخدـ المغة لذلؾ نجدىا تنتظير يقد  ، فما ىي إال تفس4مستخدـ المغة مف المغة ذاتيا

التي تفسر  العمؿ القياسية كىي العمؿفالقسـ الثاني مف العمؿ أما ك . مف القكاعد النحكية كبيران 
كأما  "قاؿ الزجاجي:ر عمؿ الفركع بإلحاقيا باألصكؿ، فس، أم أنيا تعمؿ العكامؿ بالعكامؿ

ـ كجب أف تنصب )إٌف( قائـ( كلً  دان إف زيبأٌف، في قكلو: )نصبت زيدا  ف يقاؿ لـأسية فالعمؿ القيا
ت ، فحممفعؿ المتعدم إلى مفعكؿ: ألنيا كأخكاتيا ضارعت الاالسـ، فالجكاب في ذلؾ أف تقكؿ
كالمرفكع بيا مشبو  ،و بالمفعكؿ لفظافالمنصكب بيا مشبٌ ، عميو فأعممت إعمالو لما ضارعتو

جي تعميال ، كيقدـ الزجا5...قدـ مفعكلو عمى فاعمو األفعاؿ ما، فيي تشبو مف بالفاعؿ لفظا
، ككأنو شابيت الفعؿ المتعدمككنيا  عمميا ، كيمخص ىذا التفسير فييفسر فيو جكاز عمؿ إفٌ 

م يعمؿ أصالة بإجماع ؿ الذ( إلى الفععمؿ )إفٌ  التفسير ينظر لفكرة األصؿ كالفرع، رادان بيذا 
األفعاؿ غير مستحقة اإلعراب أنيا  أفٌ  ":دماء قد ذكرأف مف النحكييف الق الزجاجي ذكرالنحاة، 

                                                           
 64انظر الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك:  -1
2

   164، العالمة اإلعرابية: حماسة، محمد -

3
 31تمًّاـ حساف، المغة بيف المعيارية كالكصفية:  -

4
 31تمًّاـ حساف، المغة بيف المعيارية كالكصفية: انظر  -

5
  64الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك:  -
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، أما 2، مما يعني أف الفعؿ لو أصؿ في العمؿ1"بإجماع منا كمف مخالفينا عكامؿ في األسماء
 . أف يقاس عميو حتى يمحؽ بو فيعمؿ، كمف ىنا كانت العمة القياسية الذم ال يعمؿ فال بد

، 3لفمسفة في تفسير العمؿ كرد بعضياقكـ عمى ا: كتالعمؿ الجدلية النظرية :الثالث كالقسـ
ذا كانت العمؿ التعميمية تخص متعمـ ا ميمية تخص الباحث ، فإف العمؿ القياسية كالتعلمغةكا 

 .كدىا مسكغا لفيـ القكاعد النحكية، مما يجعؿ كجالمغكم كالمختص

 : النحوي أقسام العامل-4

ؿ السماعي كالقياسي مف حيث فيناؾ العام، ؛ فتعددت أقساموتعددت النظرة إلى العامؿ     
ىك العمؿ عمى تأصيؿ ، كمرد ىذا التعدد كالمعنكم مف حيث كجكده المفظيالعامؿ ، ك طريقو

ثبات الجذكر انظرية العامؿ إلى رغبة النحاة في  رد  ، كما يي ألكلى ليا في نظرية النحك العربي، كا 
أف تعالت صيحات القائميف بأف نظرية ، ال سيما بعد ريدىا مف االعتبارات غير النحكيةتج

 . رية فمسفية كذات صبغة جدلية بحتةالعامؿ نظ

عكامؿ ا في التراكيب إلى كتنقسـ العكامؿ في النظرية النحكية العربية مف حيث كجكدى
أك  مى ظيكر العامؿ في الجممة بالفعؿ، كاعتمد النحاة في ىذا التقسيـ عمعنكيةعكامؿ لفظية ك 
ف ظير بالقكة عٌدكه عامالن لفظيان  العامؿ بالفعؿ عٌدكه عامالن  ؛ فإف ظيربالقكة  . نكيان مع ، كا 

فعؿ ، كتكمف قكة اللو مف العمؿألف الفعؿ ال بد  ؛األفعاؿ مف أقكل العكامؿ المفظيةكتعد 
، كما تظير قكة 4مؿ فيما تقدـ عمييا أك تأخر عنيا، كما أنيا تعفي أف معمكالتو كثيرة متنكعة

 . 1أك مضمران  ظاىران  و عامالن الفعؿ في ككن

                                                           
1

 146لعربي بيف القدماء كالمحدثيف: ، كالممخ، نظرية التعميؿ في النحك ا54عمايرة، خميؿ، العامؿ النحكم بيف مؤيديو كمعارضيو:  -

2
 159الممخ، حسف، نظرية األصؿ كالفرع في النحك العربي:  -

3
  65انظر الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك:  -

4
.149الحمكاني، محمد خير، أصكؿ النحك العربي:  -   ، فمؾ أف تقكؿ: أكمتي التفاحةى، كالتفاحة ى أكمتي
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ذا عمكؿ كاالرتباط بو عمى نحك سٌممنا أف قكة الفعؿ ىي قدرتو عمى التأثير في الم كا 
، فاألفعاؿ الجامدة دكف كتة في قكة تأثيرىا في معمكالتيافإننا سنجد أف األفعاؿ متفا 2مخصكص

، ا أثر في قكتيا كضعفيااألفعاؿ ليف دالالت إ، بؿ 3رفة كاألفعاؿ التامة دكف الناقصةالمتص
، كجد محمد المسألة سيمة قكلنا: فياف مف أفعاؿ اليقيف ( يتعدل إلى مفعكليف إف كفالفعؿ )كجد

، قكلنا: كجد محمد ضالتو كاف بمعنى )عثر( في ر عمى مفعكؿ كاحد إففي حيف أنو يقتص
 . 4فعمى )الحزف( في مثؿ قكلنا: كجد محمد أم حز  الن اجده فعال الزما إف كاف دك 

 عف األفعاؿ أنيا تعمؿ في بعض تأخرىا، كمرد األفعاؿ في العمؿبعد ألسماء ا أتيكت
ىك عدـ العمؿ ألنيا نقيض ، عدا عف أٌف األصؿ فييا 5المكاضع كال تعمؿ في مكاضع أخرل

، أك 7الفعؿ مف مثؿ المشتقات كالمصادر شبوعمة ، كسبب عمؿ بعضيا عائد إلى 6األفعاؿ
ماء الشرط التي تتضمف معنى الحرؼ، كالمضاؼ الذم مف مثؿ أس بسبب شبييا بالحركؼ

  .8ينكب عف الحرؼ

يحكـ عمؿ  ع النحاة معياران ، كقد كض9الحركؼ أك األدكاتىك عكامؿ المفظية كثالث ال
أف الحرؼ يختص بدخكلو عمى  ففكرتيا تقـك عمى، الحركؼ، عرؼ بنظرية االختصاص

                                                                                                                                                                                           
1

 ، مثؿ ما نيصب عمى التحذير كاإلغراء، كالمفعكؿ المطمؽ، كالمصدر النائب عف فعمو.153: نحك العربيالحمكاني، محمد خير، أصكؿ ال -

2
 51السيد، عبد الحميد، نظرية العامؿ في النحك:  -

3
 151الحمكاني، محمد خير، أصكؿ النحك العربي:  -

4
  51انظر السيد، نظرية العامؿ في النحك:  -

5
 57عمايرة، العامؿ النحكم:  -

6
 161الحمكاني، محمد خير، أصكؿ النحك العربي:  -

7
 ، حيث فصؿ الكالـ عمى األسماء العاممة كآلية عمميا كسببيا.167-161انظر الحمكاني، محمد خير، أصكؿ النحك العربي:  -

8
 57، كانظر العامؿ النحكم: 167المرجع السابؽ:  -

9
 58كما يسمييا خميؿ العمايرة في كتابو العامؿ النحكم: -
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ف أمكف دخكلو عم ،بد أف يعمؿ األسماء دكف األفعاؿ أك العكس فإنو ال ى األسماء كاألفعاؿ كا 
 . 1فإنو ال يعمؿ

، نحاة قيدكا عمؿ الحركؼ باالختصاص، إال أف ىذا التقييد لـ يٌطردعمى الرغـ مف أف ال
كلعؿ منشأ ىذا  ،ؼ المختصة كغير المختصة في العمؿفقد كاف ىناؾ تداخؿ بيف الحرك 
، كما سببا في ىذا التداخؿ، فكاف حماسيـ طراد القاعدةفي ا التداخؿ يعكد إلى رغبة النحكييف

غكم لو دكر أف االستخداـ الم"، كة لو أثر في تغٌير اختصاص الحركؼأف تطكر األساليب المغكي
، فمف المعقكؿ 2سميةالداللة الفعمية إلى الداللة اإل ، فيتحكؿ بيا مففي تطكر بعض المفردات
 . في االستخداـ مف األفعاؿ ؿ ثباتان ، كىك األقاصوـ الحرؼ كاختصكبشدة أف يتطكر استخدا

التي يظير "كىي  ،3"التي تعرؼ بالجناف، كال تمفظ بالمساف" أٌما العكامؿ المعنكية فيي
، كعمى أف النحاة اتفقكا 4"لجمؿ كال كجكد ليا في ظاىر القكؿأثرىا عمى بعض الكممات في ا

نحكييف العامؿ في المبتدأ د جميكر ال، كىي عنيـ اختمفكا في عددىاعمى كجكدىا إال أن
 . 6، كالعامؿ في رفع المضارع5كالخبر

كتي اسميف ؼ بيف حر ، كىك أف يخالى كه الخالؼ أك الصرؼسمٌ يكف بعامؿ كانفرد الككف
، كقد 7كمان حركة ك ، لرغبة المتكمـ بإخراج الثاني ليخالؼ االسـ األكؿ حمرتبطيف في الحكـ لفظان 

                                                           
1

 154انظر الحمكاني، محمد خير، أصكؿ النحك العربي:  -

2
 162: صكؿ النحك العربيانظر الحمكاني، محمد خير، أ -

3
 152الجرجاني، العكامؿ المائة:  -

4
 61عمايرة، العامؿ النحكم:  -

5
 169، كالحمكاني، أصكؿ النحك العربي: 336الجرجاني، العكامؿ المائة:  -

6
، عمايرة، العامؿ 174-171، كالحمكاني، أصكؿ النحك: 336عامؿ في المبتدأ كالخبر، انظر في ىذا الجرجاني، العكامؿ المائة: اختمؼ النحاة في ال -

  .61النحكم: 

7
  62-61، ك عمايرة، العامؿ النحكم: 178-177الحمكاني، أصكؿ النحك:  -
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العكامؿ  سائرحكييف كالنبيف  ، لـ تمؽ انتشاران بذكر عكامؿ معنكية كعة مف النحاةانفرد مجم
 . 1المعنكية

التي  "حيث المنقكؿ عف العرب إلى ضربيف: سماعية كىي العكامؿ كتنقسـ العكامؿ مف
، 2"...لمشبية بالفعؿ، كحركؼ الجر كالحركؼ ات عف العرب كال يقاس غيرىا عميياسمع

 لممضاؼ ت عف العرب كيقاس عمييا غيرىا، كجر المضاؼسمعالعكامؿ التي "كىي " كقياسية
 . 3"و قاعدة كمية مٌطردة فيقاس عميياغالـ زيد( فإنإليو في )

، كتتبعيا حتى بمغت عنده فصال لمعكامؿ السماعية كالقياسيةقٌدـ الجرجاني تكصيفا م
كضمت ، كتسعيف فرعان  مسة أنكاع ضمت كاحدان ، فقسـ العكامؿ السماعية إلى خعامؿ ئةام

 . 4ئةامإلى نيا سبعة أفرع ، كعامالف معنكياف، بيذا يتـ عددىا القياسية م

قراء يجد الباحثكف في تعريؼ الجرجاني لمعكامؿ السماعية دقة كتحديدان بني عمى استك 
كاف جيده مبنيان قد في تقسيماتو لمعكامؿ التي ذكرىا، ف حيف اجتيد أصابدقيؽ لمغة العرب، إذ 

إلحصاء الدقيقيف، كلكف التطكر المغكم عمى مر الزماف سيفضي إلى نتاجات عمى االستقراء كا
أخرل مف أشكاؿ العامؿ، كيبدك أف الغاية مف العمؿ تأخذ ثالثة مسارات تتكازل كال تتقاطع، 
كىي: مسار آنيٌّ لمتعميـ، كالثاني مساره آنيٌّ لالكتشاؼ، كآخرىا مسار لتتبع التطكرات التي 

 .تشمؿ النص كالقاعدة

  :5مى من نظرية العاملموقف النحويين القدا-5

                                                           
1

 لصفة كاإلضافة.، كقد مث ؿ بالفاعمية كالمفعكلية كا171الحمكاني، أصكؿ النحك:  -

2
 153الجرجاني، العزامؿ المائة:  -

3
 153الجرجاني، العزامؿ المائة: -

4
 153الجرجاني، العزامؿ المائة: -

5
 لة.يكتفي الباحثكف بعرض آراء ثالثة مف العمماء الذيف قالكا بكجكد نظرية العامؿ كالذيف ييعٌدكف التكأة لمف جاء بعدىـ في بحث ىذه المسأ -
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، فحرص عمى النحاة في ىذا المبحث إلى قسميف: قسـ أقر بكجكد العامؿ كأيده ينقسـ
فض فكرة العامؿ في ، كقسـ ر دلة كبراىيف كشكاىد عقمية كنقميةكؿ ما يثبت كجكده مف أ حشد
 . ف المكىنة لمرأم األكؿة كالبراىي، كقد صٌب ككده كذلؾ الحاؿ في جمع األدلالنحكيةكيب االتر 

  :موقف النحويين المقرين بوجود العامل المؤيدين لو 5-1

  :(ـى175يل بن أحمد الفراىيدّي )تالخم 5-1-1

 التراكيب المغكية تحقيقان يعد الخميؿ مف أكائؿ النحكييف الذيف تحدثكا عف العامؿ كأثره في 
، 2ي الكتاب غير مسألة تحدث فييا عف العامؿ( فػى181، كقد أكرد لو سيبكيو )ت1كتكجييان 

ف العرب نطقت عمى سجيتيا إ "يقكؿ:إذ لمكجبة كالمانعة لألحكاـ النحكية، كذكر الخميؿ العمؿ ا
ف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا بما  ، كاعتممت أناكطباعيا، كعرفت مكاقع كالميا، كقاـ في عقكليا عممو، كا 

ف تكف ىناؾ عمة لو  ،العمة فيك الذم التمست أكف أصبت ، فإفعندم أنو عمة لما عممتو منو كا 
، كقد صحت عنده فمثمي في ذلؾ مثؿ رجؿ حكيـ دخؿ دارا محكمة البناء عجيبة النظـ كاألقساـ

، فجائز أف يككف الحكيـ الكاضحة كالحجج الالئحة... ، بالخبر الصادؽ أك البراىيفحكمة بانييا
لغير تمؾ  ، كجائز أف يككف فعموالذم دخؿ الدارة التي ذكرىا ىذا الباني لمدار فعؿ ذلؾ لمعم

 . 3"...العمة

لمعمة كعالقتيا بالقدرات تصكره  تكضحيذا النص عف فكرة ميمة كدقيقة يكشؼ الخميؿ ب
( األساس في الكشؼ عف العمؿ )المتكمـكىك مف المتعامؿ مع النظاـ المغكم  جعؿ قد، فالذىنية

، فإنو أقر ضمنا اؿ بجكاز تعدد التعميالت النحكيةق ، فعندماالمتفقة مع بنية النظاـ المغكم
، لعمؿ النحكية كفؽ قدراتو الذىنيةبمقدار السمطة الذىنية التي تخكؿ المتكمـ استصدار األحكاـ كا

ندما عإلى دكر الذىف في تككيف التراكيب كتفسيرىا ف تنبو مبكران  ه قدكفي ذات الكقت نجد
                                                           

1
 261ا، العامؿ عند النحاة العرب، نحك منيج بنائي، مجمة دراسات:  عنبر، عبد -

2
 331، ك1/131انظر لمتمثيؿ سيبكيو، الكتاب:  -

3
 66الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحك:  -
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يا كطبعيا، كعرفت مكاقع كالميا، كقاـ في عقكليا العرب نطقت بو عمى سجيت. إف .."قاؿ:
ف لـ ينقؿ ذلؾ عنيا... ،عممو كعممو قائماف في الذىنية أٌف الكالـ الخميؿ قد قرر  كبيذا "كا 

سابقة  عي في ذلؾ أسسان ، بدليؿ أف العرب نطقت عمى سجيتيا كطبعيا دكف أف تراالعربية
يرت فييا المغة ذ المحظة األكلى التي ظبالضركرة من نحكيان  ، أم أنيا نطقت صحيحان عمييا

يكمف ، النحكم إال كفؽ نظاـ ذىني مستقر ، كما كانت لتنطؽ بيذا الصكاببالمستكل المنطكؽ
 . 1لنظاـ التفسيرم لمتراكيبالنظاـ التركيبي كافيو 

تكجيو التراكيب في  ينان أثرىا، مبة شمكلية عميقة حكؿ نظرية العامؿقٌدـ الخميؿ نظري
فكانت نظرية العامؿ  ،الذىف آلة قادرة عمى إنجاز المغة كتفسيرىا عد  ، كما أٌنو كتفسيرىاالنحكية 
 كفقان  ، كمف ثـ تسيـ في بناء تراكيب صحيحة نحكيان لعقمي الذم يفسر القاعدة النحكيةاألساس ا
، كنجد أف الخميؿ قد عد العامؿ أصالن في بناء منسجمة مع مقتضيات العامؿ كالعمةلمقايسات 

  الجممة، كأف عناصر التركيب النحكم لمجممة كاف مبنيان عمى فكرة العامؿ.

 

 

  :(ـى181)ت سيبويو ،أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر 5-1-2

الخميؿ ىك ، فأكثر مف أستاذه الخميؿ ان يحى تجريداستطاع سيبكيو أف ينحى بالعامؿ من
مثمما  كتفسيران  و أف يتعمؽ بيا تجريدان ، إال أنو لـ يتح ل2افتؽ نظرية العامؿ كأرسى دعائمي مف

لكصكؿ إلى ىذا المستكل مف التجريد في القياس عمى ا؛ كمما ساعد سيبكيو فعؿ تمميذه سيبكيو
 . الستعماؿ المغكماربطيا بخميؿ بصكرتيا النيائية، ك ؿ تجربة الكالتعميؿ اطالعو عمى كام

                                                           
1

 261عنبر، عبد ا، نظرية العامؿ عند النحاة العرب، نحك منيج بنائي، مجمة دراسات:  -

2
 47ية العامؿ في النحك العربي عرضان كنقدان: األنصارم، كليد عاطؼ، نظر  -
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الذم كف خارج اإلطار العاـ لكف ىذا التجريد في بياف أثر العامؿ في التراكيب لـ ي
، إال أف سيبكيو بكيويأثر العامؿ مدار البحث عند س، فقد ظؿ بياف اختطو الخميؿ لنظرية العامؿ

في التراكيب بنظرية العامؿ، كقد نص عمى ذلؾ  تبدالن ك  عمد إلى ربط العالمة اإلعرابية ظيكران 
نما ذكرت لؾ ثمانية مجار ألفرؽ بيف ما يد" صراحة بقكلو: خمو ضرب مف ىذه األربعة لما كا 

كبيف ما يبنى عميو الحرؼ بناء ال  –كليس شيء منيا إال كىك يزكؿ عنو –يحدث فيو العامؿ 
 ، التي لكؿ عامؿ منيا ضرب مف المفظ فيغير شيء أحدث ذلؾ فيو مف العكامؿيزكؿ عنو ل

 ،يةركة اإلعرابالعامؿ أساس كجكد الح فٌ أسيبكيو يقرر ، 1"، كذلؾ الحرؼ حرؼ اإلعرابالحرؼ
 . ذه الحركة تبعان لتبدؿ العامؿ في التركيب فيك عنصر البناء كالربطى بدؿتكت

امؿ الع عد  فقد  عامؿ ضابط الحركة اإلعرابية،كذىب سيبكيو إلى أبعد مف أف يككف ال
 متخذان  2دة في المغةالٌطراد القاع كجييان  كجد في العامؿ سببان  إذ، الضابط لعناصر النظاـ المغكم

ـ عمييا أقا كالمعنى أسسان  مف التناظر بيف البابيف، كمراعاة سياؽ الحاؿ، ككثرة االستعماؿ
 . 3منيجو في التعميؿ النحكم

فسيبكيو قٌدـ نظرة متكاممة حكؿ نظرية العامؿ مبنية عمى مالحظتو تغير الحركات 
انسجاميا مع الفكر اإلعرابية كبياف مسبباتيا، كمالحظتو في تأكيد اٌطراد الظاىرة النحكية ك 

 النحكم الذم انطمؽ منو.

 ( ـى392أبو الفتح عثمان بن جني )ت 5-1-3

، فالعمؿ مف ... كمحصكؿ الحديث":ني ربطو العامؿ بالمتكمـ إذ يقكؿ:اشتير عف ابف ج
 ، إال أنو اتفؽ مع النحكييف4"ما ىك لممتكمـ نفسو ال لشيء غيرهالرفع كالنصب كالجر كالجـز إن

                                                           
1

  13سيبكيو، الكتاب:  -

2
 .43، كانظر الممخ، نظرية التعميؿ في النحك العربي:263عنبر، عبد ا، نظرية العامؿ عند النحاة العرب:  -

3
 2/183سيبكيو، الكتاب:  ، كمنو تردد المنادل بيف النداء كاإلعراب، انظر43الممخ، نظرية التعميؿ في النحك العربي:  -

4
 111ابف جني، الخصائص:  -
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ىك باختالؼ العكامؿ المؤثرة فييا، نما إصراحة بأف اختالؼ حركات اإلعراب أقٌر كذلؾ عندما 
، كرأيت بكرنا، كمررت ببكرو  :أال ترل أنؾ إذا قمت "فيقكؿ: ( فإنؾ إنما خالفت بيف )قاـ بكره

أف ابف جني قد كقع في تناقض  ، يبدك في الظاىر1"كات حركؼ اإلعراب الختالؼ العامؿحر 
ات ، ثـ قاؿ بما يقكلو النحاة مف أف اختالؼ حرككالمومـ ىك العامؿ في تك، عندما عد المبيف

أف ابف  ككيبدلعامؿ يتعدد بتعدد حركات اإلعراب، ، أم أف ااإلعراب يككف باختالؼ العكامؿ
عف نظريتو ، فصدر أحدىما جزئي كاآلخر شمكليجني قد نظر إلى العامؿ مف منظكريف 

، كصدر عف النظرة الكمية أف رابية تتبع العكامؿ في التغيرإلعالجزئية إقراره أف العالمات ا
ننا ، مما يعني أابؽ يحكمياالعامؿ أكبر مف أف يككف مجرد لفظة تؤثر في لفظة دكف نظاـ س

، ؿ تحديد كظيفة العامؿ في التركيب، قامت األكلى مف أجأماـ نظريتيف قدميما ابف جني
  .كقامت الثانية لتحدد ماىية العامؿ كحقيقتو

عف مألكؼ كالـ النحاة أف يخرج  ؿتفحص المتأني لمعاماستطاع ابف جني بيذا الك 
ريؽ بيف أثر ، بؿ ىداه فكره إلى التفر العامؿ في التركيب، فمـ يكتؼ بالحديث عف أثوحكل

في  اتعارض الظاىرم الذم بد، كمف ىنا نستطيع أف ندفع عف ابف جني الالعامؿ كالعامؿ نفسو
، ض مع الكشؼ عف ماىية العامؿ نفسوأثر العامؿ في التركيب ال يتعار  ، فالكشؼ عفحديثو

 . 2المتكمـ كيحدده بالمنجز الحقيقي لمغة أال كىك

يصدر عف فكر كاع لغكم دقيؽ لـ يكف   3ث ابف جني عف العامؿ المتكمـيإف حد
اف ، كأف حدكد لفظة المتكمـ كانت حاضرة في ذىف ابف جني عندما صرح بيا ، فما ككشامؿ

 . 4 ـ يؤدم إلى حدكث فكضى في المغةليغيب عف ابف جني أف تعميميا المتكم

                                                           
1

 4ابف جني، المنصؼ:  -

2
 265عنبر، عبد ا، نظرية العامؿ عند النحاة العرب:  -

3
 67عمايرة، العامؿ النحكم:  -

4
 266رية العامؿ عند النحاة العرب: عنبر، عبد ا، نظانظر  -
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  : النحويين المنكرين لنظرية العاملموقف  5-2

، إال 1فمسفة كتطبيقان عمى الرغـ مف كثرة النحاة الذيف أبدكا مالحظات عمى نظرية العامؿ 
استند كؿ منيما إلى أدلة ، ك ةأم مختمؼ عف سائر العمماء النحاكاف ليما ر  مشيكريفف يأف عالم

كىما قطرب كابف مضاء كييـ البحث ، كؿ كاحد منيما إليوعقمية كنقمية تدعـ صحة ما ذىب 
  الكقكؼ عمى رأيييما بعجالة.

 ( ـى216محمد بن المستنير قطرب )ت 5-2-1

مف فكرة مؤداىا أف  ، منطمقان فسر فييا تغير الحركات اإلعرابيةقدـ قطرب نظرة صكتية 
ا ، بملمسيكلة في النطؽ، كالرشاقة في األداء المغكم ر الحركات طمبان رب تعمد إلى تغييالع

نما أعربت العرب كالميا ألفٌ "يقكؿ:إذ ينسجـ مع طبيعة العربي كسميقتو،  االسـ في حاؿ  ... كا 
فمك جعمكا كصمة بالسككف أيضا لكاف يمزمو اإلسكاف في الكقؼ  ،الكقؼ يمزمو السككف لمكقؼ

 دراج فمما كصمكا كأمكنيـ التحريؾ، جعمكا التحريؾ معقبان ، ككانكا يبطئكف عند اإلكالكصؿ
 .2 ...ـلإلسكاف، ليعتدؿ الكال

تسييؿ إلى أثر الحركات في  –إليو اإف صحت نسبتي – فكرةانتبو قطرب في ىذه ال
ا مات اإلعرابية في ىذ، إال أنو لـ يكفؽ في حصر دكر العالالنطؽ كتحقيؽ ذالقتو كخفتو

ـ بمكجبيا تمييز األحكاـ التي يت ية ليا قيمتيا النحكية التمييزية، فالحركات اإلعرابالجانب فقط
 . النحكم ىتحديد المعن فيي دالالت كاضحة في ،النحكية

يعرب لـ  ":قاؿ قطربتغير المعاني، ات اإلعرابية كفقا لتغير الحرككنفى أف يككف 
متفقة في ، ألنا نجد في كالميـ أسماء ف بعضيا كبعضالكالـ لمداللة عمى المعاني، كالفرؽ بي

ما ، فمك كاف اإلعراب إناإلعراب متفقة المعاني...، كأسماء مختمفة اإلعراب مختمفة المعاني
                                                           

1
المنتقديف لنظرية العامؿ كالعمؿ النحكية، كما عمد إلى تفنيد آرائيـ كالرد عمييا ما أمكنو ذلؾ، كنحيؿ قٌدـ حسف الممخ عرضان لمجمؿ آراء النحكييف  -

 219-197إلييا ألف المجاؿ ىنا ال يتسع لعرض اآلراء كمناقشتيا، انظر الممخ، نظرية التعميؿ: 

2
 71-71الزجاجي، إيضاح الجمل:  -
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راب يدؿ عميو ال يزكؿ إال ، لكجب أف يككف لكؿ معنى إعدخؿ الكالـ لمفرؽ بيف المعاني
قد خمط بيف  ان طرب، إال أف قركات اإلعرابيةا بالح، فجعؿ المعاني محايدة في عالقتي1بزكالو

فقطرب لـ  ،ب، كالمعاني الداللية لذات التركيضربيف مف المعاني: المعاني النحكية لمتراكيب
 . 2لمتراكيب كليست لممعاني الدالليةكىي المعاني النظمية  ،يقصد المعاني النحكية

قات ية مف العالتعاني المتأي ذىنو الفركؽ بيف الملـ يستحضر ف ان كمف المرجح أف قطرب
ات ، كبيف المعاني الداللية المتأتية مف المككنات الداللية لذالنحكية بيف مككنات التركيب

غير  كىذا حكـ، تختمفاف في المعنى ، فعٌده جممة )إف زيدا أخكؾ(، ك )كأف زيدا أخكؾ(التركيب
، فأدتا كال التركيبيف نصب التي دخمت عمى، ذلؾ أف عنصر اختالؼ المعنى ىك أداة الدقيؽ
 . 3النحكم فقد ظؿ نفسو في التركيبيف، أما المعنى اختالؼ المعنى الداللي لمتركيبيفإلى 

يفسر تكاتر  يان منيج عمميان  إال أنو لـ يقدـ بديالن  ،قطرب في تبكيت نظرية العامؿاجتيد ك 
، كلعؿ 4كع مف الصرؼخمسة كاألسماء الستة، كالممنال سيما في األفعاؿ ال، الحركات اإلعرابية

كبيذا  يتياعدـ اٌطراد نظرتو الصكتية في كامؿ أبكاب النحك دليؿ عمى قصكرىا كعدـ صالح
 . إللغاء القكؿ بنظرية العامؿ تككف غير كافية

 ( ـى592تابن مضاء القرطبي ) 5-2-2

ث لتراعمى اشمكلية  ة، مما ىيأ لو نظر القرطبي بالفكر النحكم السابؽ لوتأثر ابف مضاء 
كحاضرة مف  ،نشأ في بيئة عممية مزدىرةك ، اش في أكاخر القرف السادس اليجرم، فقد عالنحكم

تكليؼ فكرتو ابف جني في كؿ بتأثر ابف مضاء ب؛ لذلؾ نطمئف إلى الق5حاضرات األمة العربية
                                                           

1
 71الزجاجي، اإليضاح:  -

2
  267لعالمة اإلعرابية: سة، محمد، احما -

3
 267د، العالمة اإلعرابية: حماسة، محم -

4
 271 حماسة، محمد، العالمة اإلعرابية: -

5
 149انظر المبارؾ، النحك العربي، العمة النحكية: و 19-18انظر القرطبي، الرد عمى النحاة:  -



16 
 

نسب العمؿ لممتكمـ ككاحدة مف  اكالـ ابف جني عندم يشير إلى، فابف مضاء 1عف العامؿ
 . 2كممة النحاة في العامؿ فية لتكىيحججو النقم

النحكيكف  استمر، ك 3ية العامؿ مف النحك العربي صراحةكدعا ابف مضاء إلى إلغاء نظر 
 . 4لو صفحات في مؤلفاتيـ لمرد عميو كأفردكا ،جممة كتفصيالن  لمرد عمى ىذا الرأم

ي لالضطراب المغكم ففكرة مؤداىا أف نظرية العامؿ مبعث إلى ابف مضاء  نادل
، كيرل أف ىذه المفاضمة غير ببا لممفاضمة بيف الكجكه المغكية، كما كجد فييا سمستكل األداء

عميا عكامؿ ... لك لـ يسقيـ ج":ابف مضاء ألجدر أف نرفض ما يسكغيا كيجيزىا، يقكؿ، كازةجائ
دعاء النقصاف فيما ىك ، كحطٌ إلى تغيير كالـ العرب و عف رتبة البالغة إلى ىجنة العي، كا 

اعتقاد ككف فضاء إ، كأما مع ي عف المقصكد بيا لسكمحكا في ذلؾ، كتحريؼ المعانامؿك
رة ، يؤسس ابف مضاء كالمو لفك5"ضت إليو فال يجكز اتباعيـ في ذلؾعكامؿ إلى ما أفاأللفاظ 

مؿ السبب في تفضيؿ تركيب عمى ، ذلؾ أنو يرل مف العاصرفان  لغكيان  رة ينطمؽ فييا منطمقان لفك
كيرل ابف مضاء  ،أقؿ فصاحة مف غيرىام يعد لغة أكمكني البراغيث لغة ، فالعامؿ ىك الذآخر

 . 6أف المغة كاممة في ذاتيا ال تفاضؿ في تراكيبيا كال تراذؿ
                                                           

1
  268نحاة العرب: ، ك عنبر، عبد ا، نظرية العامؿ عند ال71عمايرة، العامؿ النحكم:  -

2
 77 القرطبي، الرد عمى النحاة: -

3
نصب يقكؿ ابف مضاء:" قصدم في ىذا الكتاب أف أحذؼ مف النحك ما يستغني النحكم عنو كأنبو عمى ما أجمعكا الخطأ فيو، فمف ذلؾ ادعاؤىـ أف ال -

معنكم، كعبركا عف ذلؾ بعبارات تكىـ ... فظاىر ىذا أف العامؿ  كالخفض كالجـز ال يككف إال بعامؿ لفظي، كأف الرفع منيا يككف بعامؿ لفظي كبعامؿ
نما تنسب لإلنساف كما ينسب إليو سائر  أفعالو أحدث اإلعراب كذلؾ بيف الفساد... كأما مذىب أىؿ الحؽ أف ىذه األصكات إنما ىي مف فعؿ ا، كا 

ألفاظيا كال معانييا، ألنيا ال تفعؿ بإرادة كال طبع"انظر ابف مضاء، الرد عمى االختيارية ... كأما مذىب العكامؿ النحكية فمـ يقؿ بعمميا عاقؿ، ال 
 77-76النحاة:

4
، كالحمكاني، أصكؿ النحك 158-148، كحماسة، النحك العربي: 71لقي حديث ابف مضاء معارضة كثيرة كنقاشان دار حكؿ أفكاره، انظر عمايرة،:  -

 .215-214العربي:

5
 78رد عمى النحاة: القرطبي، ابف مضاء، ال -

6
 214الحمكاني، أصكؿ النحك العربي:  -
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قدـ ابف مضاء في ىذه الفكرة مقاربة لغكية منسجمة نكعا ما مع الذىنية العربية التي 
ؿ مسؤكال عف و جانب الصكاب عندما عد العام، لكنح إلى كشؼ النظاـ المغكم لمعربيةتطم

نما صنع 1، بؿ يفسرىا يصنع التراكيب، فالعامؿ في العربية الفصاحة تركيب دكف آخر ، كا 
 . تصميـ التراكيب األفصح مف غيرىا التراكيب منكط بالذىف كقدرة المتكمـ عمى اإلبداع في

، إال أنو بمعزؿ عف العكامؿ ة لمنحك العربيحاكؿ ابف مضاء القرطبي أف يقدـ نظرة جديد
 ة لغكية مقنعة تحؿ محؿ القديـ الذم رفضو.نظري يقدـ بيا تقر إلى منيجيةاف

  موقف النحاة المحدثين من نظرية العامل:-6

دثيف في تعامميـ سيطرت فكرة الدعكة إلى تجديد النحك العربي عمى جيكد النحكييف المح
، كاف ىذا حاؿ وأك اٌطراحالعامؿ يت لقدامى مف تثب، ككما ىك حاؿ النحكييف امع نظرية العامؿ
، بإلغاء نظرية العامؿ ، كمنيـ مف نادلنيـ مف أثبت العامؿ فكرة كتطبيقان ، فمالنحاة المحدثيف

  .كتحرير النحك مف ربقتيا

ليس باألمر اليسير  طبيقان إف حصر النحاة المحدثيف الذيف ينتصركف لمعامؿ فكرة كت
نو لف يعدك أف يككف إذ إ، ىؤالء النحاة ليس باألمر المجدم نماذج مف، كما أف سرد لكثرتيـ

أفضمية  كفلذلؾ يرل الباحث، 2سيبكيو كابف جني كغيرىـك ىإعادة نقؿ لمكقؼ النحاة القدام
 . ف لنظرية العامؿ في النحك العربياالنتقاؿ إلى عرض آراء بعض النحكييف المحدثيف المعارضي

نجد عالميف يجدر الكقكؼ  ، إال أنناادكا باٌطراح نظرية العامؿلذيف نكعمى تعدد النحاة ا
 . اـ حسافتم  ك إبراىيـ مصطفى  كىما ،في قضية العامؿ النحكم ييمارأي عند

 : رأي إبراىيم مصطفى 6-1

                                                           
1

 214الممخ، نظرية التعميؿ:  -

2
 252-214فٌصؿ حسف الممخ مكاقؼ النحاة كثيران كصنفيا كفؽ االتجاىات المغكية المعاصرة، انظر الممخ، نظرية التعميؿ:  -
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تفسيراتو ، ذلؾ بعد أف عرض 1لنظرية العامؿ عمميان  ف يقدـ نقدان حاكؿ إبراىيـ مصطفى أ
سعى جاىدا  فقد، ـ عف رغبة في تجديد النحك العربيككانت فكرتو تن، لنظرية العامؿ كفمسفتيا

؛ تغيير تفسير كجكد حركات اإلعراب كفؽ نظرة تجديدية مبدؤىا ،إلى تقكيض التفسيرات النحكية
ذان "يقكؿ:إذ في الداللة عمى المعاني المختمفة، إذ يرل أف سر كجكد الحركات يكمف  كجب  ... كا 

العربية نظاـ تركيب كيرل أف ، 2"عمى أنيا دكاؿٌّ عمى المعانيراب أف ندرس عالمات اإلع
إف  ":قائالن ة مف أف تككف عالمة عمى شيء، الفتح، كأخرج اد كاإلضافة: اإلسنختزؿ في معنييفيي 

حركة الخفيفة نما ىي الا  ال تدؿ عمى معنى كالضمة كالكسرة، فميست بعمـ إعراب؛ ك  الفتحة
أدلة كثيرة مف التكجييات الصكتية في كتبو  اىيـ مصطفىحشد إبر ، ك 3"المستحبة عند العرب

أما " يقكؿ:إذ ميا حتى عمى السككف في االستخداـ، يفسر فييا استخفاؼ العرب لمفتحة كتفضي
في  لحركات فذلؾ أصؿ مقرر عند النحاة، يتردد في كالميـ، كيجرم كثيران أخؼ اأف الفتحة 

 .  4...جدليـ

، كتفنيد بو إبراىيـ مصطفى، كعمدكا إلى الرد عميو لمحدثكف ما جاءكتمقؼ النحاة ا
ىا مف أم بعد نحكم لفظي ، كتجريدحكؿ الحركات اإلعرابية، كاقتصارىا عمى المعانيمزاعمو 
 . 5بد اليادم الفضمي مف أكفى الردكدع ؛ كلعؿ ردأك معنكم

 نظاـيـ مصطفى القكؿ بأف المغة كمما يمكف أف يضاؼ إلى جممة الردكد عمى إبراى
، بؿ إف مثؿ ىذه الفكرة مف عنييف تظؿ تدكر حكليمايصعب حصرىا في م فكرم كامؿ متتاـو 

، اإلضافة ىما مناط العربية بأسرىا، فمك كاف اإلسناد ك ا أف تحد مف إبداع المغة كتطكرىاشأني

                                                           
1

 65الفضمي، عبد اليادم، دراسات في اإلعراب:  -

2
 49النحك: مصطفى، إحياء  -

3
 78مصطفى، إحياء النحك:  -

4
 78مصطفى، إحياء النحك:  -

5
 65-55بد اليادم، دراسات في اإلعراب: الفضمي، عانظر  -
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انية ، ذلؾ أف المعاني اإلنسـ بفقر العربية كضحالتيا الفكريةفإنو مف السيكلة بمكاف أف نحك
ية إال صكرة لغكية ، فما المعاني النحك ر مف أف تختصر في معنييف، كمثميا المعاني النحكيةأكث

 . لممعاني بعامة

كفي معرض محاكلتو لتحقيؽ االضطراد لقكاعده عمد إلى رد المرفكعات إلى باب المسند 
عميو،  مصطمح نحكم تكاضع النحاة ؿكإليو ، إال أنو بيذا تناسى الفركؽ الدقيقة التي يحمميا 

، كىذا األمر بالضركرة تركيبا كمعنى عف قكليـ: مبتدأ مرفكع ، يختمؼفقكؿ النحاة: فاعؿ مرفكع
ة كال تتطابؽ ، فالكظائؼ النحكية كالداللية لمفاعؿ كالمبتدأ غير متطابقاألبكاب سائريطرد في 

ف اندرجا تحت اصطأبدا ال سنجد أنفسالح المسند إليو في عمـك البالغة، كا  أماـ كاقع لغكم نا ، كا 
 . يتسـ بالعبثية

جكد فاعؿ كمبتدأ كنائب عف الفاعؿ، ضرب مف كلعؿ إبراىيـ مصطفى يرل أف القكؿ بك 
ي ، فكجكد مثؿ ىذه التقسيمات الدقيقة فىذه التقسيمات تزيد النحك تعقيدا، ذلؾ أف العبث المغكم

دؽ الفركؽ في مبانييا أل ، كدليؿ عمى إدراؾ المشتغميف بياالمغة دليؿ عمى دقة النظر فييا
 . كمعانييا

نما ىي  ،مجردة مف أم داللة عمى أم معنى ف الفتحةإكقكلو  حركة الراغب في كا 
 هنثر العربي ك القرآف الكريـ، أك الشعر  ، فالناظر في آمالتخفيؼ كالسيكلة، فيذا قكؿ غير دقيؽ

تككينيا، ففي مثؿ كف ىي محكر الجممة كأساس يجد نماذج كثيرة تقدمت فييا المنصكبات لتك
سالـ فما لبث أف جاء بعجؿ قاؿ  ،نا إبراىيـ بالبشرل قالكا سالماكلقد جاءت رسم ﴿قكلو تعالى:

النصب ىنا كأف  ،، مف غير المعقكؿ أنو نصب سالما األكلى لمجرد الرغبة في التخفيؼ1﴾حنيذ
، لى كرفع الثانيةريؽ بيف نصب األك ، فقد أكرد المغكيكف تفسيرات لمتفال يحمؿ أم معنى داللي

، كلك كاف معنى يختمؼ عف الرفع في الثانية مجمعيف عمى أف النصب في األكلى جاء يحمؿ

                                                           
1

 69سكرة ىكد، آية:  -
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حؽ أف تتساكيا في النصب أك الرفع، كقس عمييا كؿ ما األمر كما يرل إبراىيـ مصطفى ل
 . يشبييا

  :رأي تمام حسان 6-2

ف فيـ التعميؽ إ "ربي بقكلو:ية العامؿ مف النحك العفكرتو بإسقاط نظر  حساف اـتمٌ  أبد
، كيقكؿ في 1"ة العمؿ النحكم كالعكامؿ النحكيةعمى كجيو كاؼ كحده بالقضاء عمى خراف

... كبيذا يتضح أف العامؿ النحكم ككؿ ما أثير حكلو مف ضجة لـ يكف أكثر مف "ضع آخر:مك 
 . 2"ى عالتيالسمؼ كاألخذ بأقكاليـ عمكالخضكع لتقميد ا ،مبالغة أدل إلييا النظر السطحي

ئف عنده ثالث: ا، كالقر ئف المغكيةامؿ لخصو في فكرة القر لنظرية العا بديالن  قدـ تماـ
، ئف فرعية صغرلاـ كؿ قرينة إلى قر ، كنجده يقسئف التعميؽائف العقمية كقر اكالقر ئف المادية االقر 

األكلى معنكية  ف:كىي عنده اثنتا ،لتعميؽ المقاليةئف اائف في ىذا البحث قر ايمنا مف القر كما ي
، كالثانية لفظية كتضـ اإلعراب كالرتبة خصيص كالنسبة كالتبعية كالمخالفةكتضـ اإلسناد كالت
 . 3كاألداة كالتنغيـ ـكالربط كالتضاكالصيغة كالمطابقة 

، ككاف كعمميان  لنظرية العامؿ يراه عمميان  بديالن  فكرة القرائف المغكية كعٌدىا ـقدفاجتيد تماـ 
كما ىك كاضح في ثنايا  حتى عمد إلى إلغاء نظرية العامؿ-ؼ بينو كبيف النحكييف دار الخالم

.. ألف التعميؽ يحدد ."، إذ يقكؿ في أحد المكاضع:تراكيبتحديد المعاني الكظيفية لم -كالمو
ئف معاني األبكاب في السياؽ كيفسر العالقات بينيا عمى صكرة أكفى كأفضؿ كأكثر ابكاسطة القر 

، فيك يرل أف القكؿ بالعامؿ ال يكضح 4"م ليذه المعاني الكظيفية النحكيةلتحميؿ المغك في ا نفعان 

                                                           
1

 189حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا:  -

2
 217لمغة العربية معناىا كمبناىا: حساف، تماـ، ا -

3
 191لعربية معناىا كمبناىا: لمغة احساف، تماـ، ا -

4
 189لمغة العربية معناىا كمبناىا: حساف، تماـ، ا -
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بما ىي –اشتغمكا بالحركة اإلعرابية قد حاة ، كما يرل أف النلمعاني النحكية الكظيفية لمغةا
 .1ئفاالقر  سائره العناية عمى حساب كىي أقؿ مف أف تحظى بكؿ ىذ  –عالمة لتحديد المعاني

، و يغفؿ فمسفة العامؿ كسر كجكدهتعمبالمعاني الكظيفية لمتراكيب ج تماـ إف عناية
بؿ جاء ليفسر العالقة بيف ، حركة إعرابية أك يفسرىا بشكؿ آليفالعامؿ لـ يكجد ليحدث 

ـ معيف ا( تأتمؼ في نظمككنات صغرل )مفرداتمككنات النركيب الذم يتككف في األصؿ مف 
 . كفؽ عمؿ نحكم

ذا كاف تماـ فنظريتو قد تككف صالحة لعمـ  الكظيفية لمتراكيبركز عمى المعاني ي كا 
المعاني كالكظائؼ ىك عمـ المعاني، كليس عمـ النحك، ذلؾ أف ، فإف مجاؿ الكشؼ عف المعاني

، كالتثنية كالجمع كالـ العرب، في تصرفو مف إعراب كغيره تانتحاء سم "عمـ النحك ما ىك إال 
ة بأىؿ الفصاحة ، ليمحؽ مف ليس مف أىؿ المغكالنسب كالتركيب كالتحقير كالتكثير كاإلضافة

، إال أف يف نظرية النحك كالمعاني النحكيةكلـ يعرؼ عف العرب أنيـ خمطكا ب، 2"بيا ؽفينط
... بانة عف المعاني باأللفاظىك اإل: "بيف اإلعراب كالمعنى، يقكؿ ابف جني ربطت كثيران  العرب

أف يفرؽ بيف  تماـل ال بيدٌ ، لذلؾ كاف 3"الستبيـ أحدىما مف صاحبو كاحدان  ان كلك كاف الكالـ شرج
نحكية كتبكيبيا نظرية تحكـ التراكيب العربية تيدؼ إلى ضبط األحكاـ الككنيا كنظرية النحك 

، فميست كظيفة ـعالمة عمى المعاني المقصكدة مف الكالك، كبيف اإلعراب كفؽ نظر لغكم بحت
 ىي تقعيد الكالـ العربي كطرده في أبكابو .  النحك تكضيح المعاني بقدر ما

ئف عند انعداـ الحاجة إلييا، ال سيما إف االقر التخمي عف بعض  يةعف إمكان تحدث تماـك 
كيبدك أنو قد تفرد عندما ترخص بالعالمة اإلعرابية في تفسيره لتعارض القرائف ، 4أمف المبس

                                                           
1

 215لمغة العربية معناىا كمبناىا: حساف، تماـ، ا -

2
 1/34ابف جني، الخصائص:  -

3
 1/35ابف جني، الخصائص:  -

4
 233حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا:  -
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قد فاتو أمر يصمح أف  ان أف تمام نرل، ك رخص في العالمة اإلعرابيةالتبخاصة في حديثو عف 
 . ئف إف أمف المبساستغناء عف القر ( لذلؾ نجده يقكؿ باالئفا)تعارض القر بػيسمى 

ىذا التعارض ك ، أف تتعارض قرينتاف في تركيب كاحدئف اكالمقصكد بفكرة تعارض القر 
مفظية قرينة ال، كعميو يتـ تعطيؿ الالكحيد لمتركيب المكجوىي يدفعنا إلى جعؿ قرينة المعنى 

، كفي كؿ مرة 1سألة بآيات عدة مف القرآف الكريـ، كقد استشيد ليذه الماكتفاءن بالقرينة المعنكية
، لكف اآليات التي استشيد بيا كغيرىا 2لسبب في اختالؼ الحركة اإلعرابيةيجعؿ مف القرينة ا

ع النحاة عمى صحة ، كقد أجمة كانت مثار تكجييات نحكية عديدةمف الشكاىد الشعرية كالنثري
ز فيو االحتماؿ بطؿ بو ، كما جاىذه الشكاىد دخؿ إلييا االحتماؿ ي أفف، تمؾ التكجيياتجؿ 

 . االستدالؿ

ئف التي تغني عف ذكر اباب غير لغكية كعدىا بمنزلة القر تحدث عف أس ان كما أف تمام
عمييـ ثياب  ﴿:في معرض حديثو عف قكلو تعالىابية كجكاز االستغناء عنيا، العالمة اإلعر 
... كىك إعراب تدعك إليو أسباب جمالية خالصة ال صمة بينيا كبيف "يقكؿ:  ﴾سندس خضر
إف ا  ﴿، كفي حديثو عف قكلو تعالى:3"(إف ىذاف لساحراف)الكظيفي كمثمو  مطمب المعنى
يقى تباع في المكسإيجر المعطكؼ عمى قراءة كىك " يقكؿ: ﴾لمشركيف كرسكلوبرمء مف ا

 . 4"ال في المعنى المفظية

كلـ يقؿ بو أحد  ،كيبدك أف حديثو عف األسباب الجمالية كعمة إعرابية ال يصح في النحك
سكاء  ،مف النحكييف، كيبدك أف تعميمو باإلتباع المكسيقي لـ يقؿ بو أحد مف النحكييف كذلؾ

                                                           
1

تالؼ حركة المتعاطفات كقكلو تعالى:" إف الذيف آمنكا كالذيف ىادكا كالصابئكف كالنصارل مف آمف با كاليـك اآلخر " استشيد باآليات المتعمقة باخ -
 69سكرة المائدة، آية:

2
 235حساف، تماـ، المغة العربية معناىا كمبناىا:  -

3
 234لمغة العربية معناىا كمبناىا: حساف، تماـ، ا -

4
 235ة معناىا كمبناىا: لمغة العربيحساف، تماـ، ا -
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تة كىي ال فاإلتباع عمتو صكتية بح ،القدماء أك المحدثيف ألف الحركة النحكية ممؾ لمتركيب
، كنرل أف تماـ قد اىتـ بالقرائف كأثرىا تتعارض بحاؿ مع المعنى الذم ينبغي أف يفيده التركيب

 في النحك العربي كلـ يمتفت إلى سكاىا.

 : ة من العاملموقف الدراس -7

كتجد الدراسة أف العامؿ النحكم أساس ال غنى عنو في التراكيب النحكية، فيك يربط بيف 
كيرتبيا كفؽ تنظيـ نحكم مطرد كمسكغ يقبمو كؿ مف المتعمـ كالعالـ، كيتطكر  مككنات الجممة

 ىذا النظر في العامؿ مع تنكع الزماف كالمكاف كمعطيات العصر. 

، المغكيةالبنية الذىنية الجمعية المستكنة في أذىاف الجماعة  بمنزلة أف العامؿ كيبدك
فيذا ، يا، كأف العمؿ قائمة في أذىانياجيتفالخميؿ عندما أشار إلى أف العرب قد نطقت عمى س

 . عيةامكجكد في الذىنية الجمإقرار بأف العامؿ 

، فإنو أخرج العامؿ مف أف يككف أساس بناء سمفا أف المغة كبناء أحكـ بناؤه كعندما قرر
فالعامؿ كجكد ذىني سابؽ عمى  ، إذان أك ممحكظان  ممفكظان  لغكيان  فو كجكدان المغة كضبطيا بكص

 . يحكـ تمثالتيا في الكاقع المنطكؽ، كمف ثـ يبيف تفسيراتيا كيحكميا المغة

 : النتائج والتوصيات -8

  :، أىميامصت الدراسة إلى جممة مف النتائجخ

فسر لنا النظاـ النحكم استطاع النحاة العرب األكائؿ أف يقدمكا نظرية متكاممة البناء ت – 1
 . تعميمية تفسيرية بالدرجة األكلى نت كظيفتيا لدييـ، ككانظرية العامؿ يمكف تسميتياالعربي ، 

كذىنية ال  ، كما عممكا عمى جعميا أكثر تجريدان ؿ النحاة عمى تطكير نظرية العامؿعم – 2
 . عمى إذكاء فكر أنصارىا لتطكيرىا ، كما عمؿ المعارضكف لمنظريةسيما عمى يد سيبكيو

 . ا في تفسير العامؿ كتحديد ماىيتوفك ، كاختمؽ غالبية النحاة عمى كجكد العامؿاتف – 3
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كتقديـ لـ يخؿ تاريخ النحك مف محاكالت لمتخمص مف نظرية العامؿ بذريعة تيسير النحك  – 4
عمماء النحك المحدثيف قد كقعكا في اضطراب كاضح عندما حاكلكا ف ، كأكجيات نظر جديدة

ة عمماء العربية القدماء إيجاد بديؿ عف نظرية العامؿ في النحك، ككانت آراؤىـ تدكر رؤي
 لمعامؿ.

باتت أفكار النحاة األقدميف كالمحدثيف المعارضيف لفكرة العامؿ عاجزة عف شمكؿ أبكاب  -5
النحك المتباينة فيما جاؤكا بو مف آراء، فما صميح معيـ في باب لـ يصمح في أبكاب أخرل؛ 

 فمجؤكا إلى التأكيؿ كالتقدير الذم حمؿ المسائؿ فكؽ ما تحتمؿ.

يبدك أف المغة العربية بخصكصيتيا التي تمثمت في عمرىا الزمني الطكيؿ نسبيان، كثباتيا  -6
النسبي عمى خصائص شقيقاتيا الساميات محكجة إلى استمرارية الدرس لكشؼ ظكاىرىا 
كأنظمتيا التي تسير عمييا مع األخذ بما قالو العمماء القدماء، كتطكيره كفقان لمتطمبات العصر 

 .كأدكاتو
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