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  ."يبر علا وحنلا يف ایضاق" سایقم يف ةر ضاحم
  .رتسام -ةیناثلا ةنسلا
  .ةیّ قیبطت تایّ ناسل :صّص خت
  .1،2،3،4 :جاو فألا
  .مالاو ح .م :ذاتسألا
  العوامل النحویة :ةر ضاحملا ناو نع
ة المختلفة في اللّ  رتفسَّ    ا عقلیا مبنیا على الظواهر اإلعرابیّ ة تفسیرً وجود مؤّثِراٍت افتراض غة العربیّ

ةٍ  ةٍ  لفظیّ ة" ُأطلِق علیها مصطلُح  ث ذلك اإلعراَب حدِ تُ  أو معنویّ   ."العوامل النحویّ
   :غةلّ في الالعوامل 

ل ←عِمل(من  فاعلٍ  ل، اسمُ العوامل جمع عامِ    وعملت الكلمُة في . أحدثَ : ، أي)عمًال  ←یعمَ
ها تعمل فیها والعامل هو  .الكلمة أحدثْت فیها نوًعا من اإلعراب، وأعمَل الكلمَة في الكلمة جعَل

  .1على الدوام العمُل أیًضا ) العامل(ومن معاني . المؤّثِر

ین   :في اصطالح النحویّ
 نهكو  :أي .2العامل عند النحاة هو ما أوجَب كوَن آخِر الكلمِة على وجٍه مخصوٍص من اإلعراب  

ا ا أو مجزومً ا أو مجرورً في  والعامل هو المؤّثِرُ  ".قامَ زیدٌ : "في قولنا) قامَ ( ، كلفظمرفوًعا أو منصوبً
ِجدَ فیه أثرُ العمل. المعمول المتأّثِر ر الذي وُ هو األثرُ اللفظيّ  والعمُل . أي أّن المعمول هو المتأّث

ُ الذي یَ  ما  بتعبیٍر آخرَ العامُل في النحو هوو  ).المعمول(المعربة  قدَّر في آخر الكلمةظهر أو ی
ین وهي فكرةٌ أخذ بها كلٌّ من . فیكون له تأثیرٌ على آخرهاالمعربة یدخل على الكلمة  النحویّ

ی ، وجعلت الرفَض والقبول البصریّ ، ووّجهْت النحو العربيّ ین، وأسندوا إلیها األثرَ اإلعرابيّ ن والكوفیّ
  .3سهاقائمین على أسا

ة ظاهرٍة من ظواهر اإلعراِب  في النحو العربيّ  العواملِ  ةِ خالصة فكر    ه ال بّد في أیّ في  هي أنّ
ا من وجود مؤّثٍِر لفظيٍّ أو معنوّيٍ یعمل فیها كي  بةِ الكلمة المعرَ  ا أو جرا أو جزمً ا أو نصبً رفعً

" كان وأخواتها"مثًال یعمل الرفعَ في الفاعل والنصَب في المفعول، و "الفعل"ـتلك الظاهرة؛ ف تكتسَب 
 "حروف الجرّ "، و"إّن وأخواتها"تعمل الرفع في أسمائها والنصب في أخبارها، وعلى العكس منها 

                                 
ة، شرح خالد األزهري، تح البدراوي زهرانعبد القاهر الجرجاني، العوامل  -  1 ة في أصول علم العربیّ ، المائة النحویّ

 .73، ص2دار المعارف، القاهرة، ط
ة للغة  - 2 د أحمد الهاشمي، القواعد األساسیّ ة، صسیّ  .74العربیّ
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  .4تعمل الجرّ في األسماء بعدها، وغیر ذلك
ة بهذا الدور في النحو العربيّ    ه،  والعوامل النحویّ ه وأبحاثِ تعّد العمودَ الفقرّي للنحو وأحكاِمه وأبواِب

ِة من موقٍع إلى آخر ة واختالِف العالماِت اإلعرابیّ . اعتبرها النحاةُ الوسیلَة لتفسیر العالقاِت النحویّ
مات ٌة في الهي مؤّثِراٌت حقیقف. حتى صار العمل بمقتضاها من المسّل بة، وهي سبُب یّ كلمات المعرَ

تُه عندهم) األثر اإلعرابيّ (العملِ  ؛ فالعامل »به لبیان مقتضى العامل ما جيءَ «فاإلعراُب عندهم. وعّل
ُن )الباء(و) رأى(و) جاء(كـ ة واإلضافة، واإلعراُب هو الذي یبیّ ة والمفعولیّ ، والمقتضى هو الفاعلیّ

فظي الذي یوجد في الكلمة . لجرّ هذا المقتضى، أي الرفع والنصب وا فمقتضى العامل هو األثر الّل
ب هذا ال ینسِ  -يمنهم ابن جنّ  -غیر أّن بعض النحاة .5أو حذف أو سكونٍ  أو حرٍف  من حركةٍ 

د أصوات،  فهياألثرَ إلى األلفاظ  ما إلى فاعل الكالم مجرّ م نفسهالحقیقيّ وٕانّ واعتبرها  .6وهو المتكّل
رٍة حقیقًة في المعمول، لذلك تكون بالشيء بعضهم َأ ة(ماراٍت وعالماٍت غیرَ مؤّث وعدم ) اللفظیّ

ة(الشيء    .7)المعنویّ
  :وتوّغلها في النحو العربيمنشأ فكرة العامل النحوي 

ة قائمٌة في فلسفتها على " أصول النحو العربي"یرى محمد عید في كتابه    أّن فكرة العوامل النحویّ
ر"فكرة  بت من المنطق اإلغریقيّ األرسطيّ "التأثیر والتأّث ما تكون قد تسرّ  ،، أي الفعل واالنفعال، وربّ

ر،  أثرِ  ُل هو قبوُل واالنفعا" ینفِعل"هي مقولة  التاسعةُ  فهي موجودةٌ في مقوالته؛ فالمقولةُ  المؤّث
ل" هي مقولةُ  العاشرةُ  والمقولةُ  قبل األثر، مثل التسخین في الشيء الذي یَ  ، وهو التأثیرُ "یفعَ

ن، والقطع واالنقطاع ا وُشغفوا به .8والتسخُّ ، والمعروف أّن العرب كانوا قد عرفوا هذا المنطَق مبّكِرً
ا أن ها وظاللَ  فلیس غریبً ة آثارَ ها في الفكر النحوّي العربيّ ولو بصفة غیر تترك تلك األفكار المنطقیّ

ُ بین المنطق والنحو في التفكیر . مباشرة ین الذین ُأثِر عنهم الجمع ولعّل من أبرز العلماء النحویّ
اج والقیاس  والتحلیل والتعلیل اني عليّ بن عیسى والسیرافي أبو سعید وابن السرّ أبو بكر الرمّ

والفارسي أبو علي وتلمیذه ابن جنّي أبو الفتح وابن األنباري أبو البركات والزمخشري أبو القاسم 
  .وغیرهم وشارحه ابن یعیش

والنحو  بین المنطق األرسطيّ  المتشابهةَ  وفي المقابل نجد من الباحثین من یرى أّن تلك المظاهرَ   
ا ما تت هي محض اتّفاقٍ  العربيّ  ة من والتقاء، فكثیرً وارد األفكار واآلراء فیما تشترك فیه العقول البشریّ

                                 
ة، تجدید النحو العربي، ص - 4  .157ینظر عفیف دمشقیّ
ان، ج - 5  .200مد عید، أصول النحو العربي، صومح 97ص/1ینظر حاشیة الصبّ
 .117ابن جنّي، الخصائص، ص - 6
 .68، صةابن األنباري، أسرار العربیّ  - 7
 .203مد عید، أصول النحو العربي، صمح - 8
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  .9مشتركة غات لما فیها من خصائَص ما في اللّ المعاني السیّ 
ب إلیه من  رف في النحو العربيّ الذي ُع  النهج العقالنيّ هذا ویرى آخرون أّن    بعض یكون قد تسرّ

ة األخرى التي نشأ في كنفها، ویتّصل معظمها بالدین كالفقه وعلم الكالم والحدیث  ،العلوم العربیّ
ة قادت المشتغلین بها إلى تحكیم العقل واالحتجاج به في شرح المعضالت  التي رافقتها یقظة فكریّ

ون ُس وبیان األسب علم (النحو بشيء من الفلسفة والتعلیل هم فتطّعملَ بُ اب، فكان أن احتذى النحویّ
   .10)علم الحدیث(والسند ورجاله) الفقه(ووضع األصول) الكالم

   :11أنواع العوامل
ا إلى قسمین كبیرین یقّسم النحاة العوامَل      :عمومً
ة  ة ومعنویّ   :لفظیّ

  :، وتنقسم بدورها إلى قسمین)الكتابة( ظهر في النطق والخطّ تما  هي ةفالعوامل اللفظیّ 
ة - زاد ،وهي ما ُسمعت عن العرب: سماعیّ ُ ها وال ی قاس علیها غیرُ ُ ، فهي منتهیة اهیلع وال ی

 .محدودة
ة - ولكن یجوز القیاس علیها والزیادة فیها، فما  ،وهي ما ُسمعت عن العرب أیًضا: وقیاسیّ

قاس على كالم العرب  ُ عدُّ ی ُ  .من كالم العرب ی
ا ا ةوأمّ ، وال یكون للحّس دورٌ في إدر تفهي ما ال  لمعنویّ ا وال كتابًة ما ظهر في الكالم ال لفًظ اكها، وٕانّ

  . تُدرك بالعقل
حصاؤها   :جردها وإ

ة -1  : اللفظیّ
ة  - أ  :نوًعا موّزعة كاآلتي) 13(عامًال في ثالثة عشر) 91(عددها أحٌد وتسعون :السماعیّ

ا) 17(حروٌف تجرّ االسم، وهي سبعة عشر :النوع األول - ّب، : حرفً من، إلى، عن، في، رُ
لم (. على، مذ، منذ، حتى، حاشا، خال، عدا، الكاف، الالم، الباء، تاء القسم، وواو القسم

 )یذكر واو رّب 
إّن، أّن، كأّن، : أحرف) 06(حروف تنصب االسم وترفع الخبر، وهي ستة :النوع الثاني -

                                 
 116ین في القیاس، من صالمنطق ومذاهب النحویّ : ینظر منى إلیاس، القیاس في النحو، الفصل السادس - 9  

 .142إلى ص
ة، تجدید النحو العربي، صینظر عفیف دم -  10    .158شقیّ
، شرح ة لإلمام عبد القاهر الجرجانيالعوامل المائة النحویة في أصول علم العربی"في كتاب مثًال تراجع  - 11  

  .وما بعدها 208لعربي لمحمد عید، صأو في أصول النحو ا. زهرانعبد الوّهاب خالد األزهري، تح البدراوي 
 



4 
 

 ).لم یذكر ال النافیة للجنس، والَت ( .ولكنَّ لیت، لغّل، 
هتان بـ: وینصبان الخبر، هما یرفعان االسمَ ) 02(حرفان: النوع الثالث -  ).لیس(ال وما المشبّ
ة، یا، ): 07(فقط، وهي سبعة حروف تنصب االسمَ  :النوع الرابع - ة، إّال االستثنائیّ واو المعیّ

ةئادنلا) الهمزة(أْي، أیا، هیا، وأ  .یّ
أْن، لن، كي، وٕاذن ): 04(، وهي أربعةحروف تنصب الفعل المضارع :النوع الخامس -

 ).أغفل النواصب األخرى(
ا، الم  :أحرف) 05(وهي خمسة حروف تجزم الفعل المضارع: النوع السادس - إْن، لم لمّ

 .األمر ال الناهیة
ة، وهي تسعة) إْن (ى معنى أسماء تجزم األفعال عل :النوع السابع - : أسماء) 09(الشرطیّ

ن، ما، مهما، متى، أینما، أنّى، حیثما، أّي، وٕاْذما ه أغفل (  مَ حرف عند غیره، كما أنّ
اَن   ).أیّ

إذا رّكبت عشرة ): 04(على التمییز، وهي أربعة اٍت نكر  أسماء تنصب أسماءَ  :النوع الثامن -
ة ْن بإثبات نون ( ، كأّيٍ مع واحد واثنین إلى تسعة، كم االستفهامیّ ، )التنوینوتكتب كأیّ

 .)كنایات العدد(وكذا
ى أسماء أفعال بعُض  :النوع التاسع - ): 09(ها ینصب، وهي تسعةها یرفع وبعُض كلمات تسمّ

،: الناصبة منها سّت  ، )مبمعنى الزَ (علیك  ،)اسمٌ لُخذْ (، دونك )بمعنى دْع واترك(بْلَه  رویدَ
هل)بمعنى خذ(ها أو هاء  .هیهاَت، شتّان، وسرعان: كلمات) 03(والرافعة منها ثالُث  .، حیّ

) 13(السم وتنصب الخبر، وهي ثالثة عشراألفعال الناقصة التي ترفع ا :النوع العاشر -
كان، صار، أصبح، أمسى أضحى، ظّل، بات، مازال، مابرح، مافتئ، ماانفّك، مادام، :فعالً 

 .ولیس
ا، وهي أربعة أفعال المقاربة :النوع الحادي عشر - ا واحدً كاد، كرب،  عسى،): 04(ترفع اسمً

ها. (أوشك  ).لم یذكرها كّل
ف بـ أفعال المدح والذمّ : النوع الثاني عشر - : أفعال) 04(، وهي أربعة)أل(ترفع االسم المعرّ

ذا  .نِعم، بئس، ساء، حبّ
ى أفعال :النوع الثالث عشر - القلوب، تنصب مفعولین، وهي  أفعال الشّك والیقین، وتسمّ

الثالثة للیقین، وظننت، حسبُت وخلُت للشّك، علمُت، رأیُت ووجدت وهذه ): 07(سبعة
 .وزعمت متوسطة بین الستّة

ة   -  ب ، الفعل على اإلطالق، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة )07(وهي سبعة :القیاسیّ
هة، المصدر، االسم المضاف، االسم التامّ  لم یذكر ). (واألعداد أسماء المقادیر(المشبّ
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 ).صیغ المبالغة واسم التفضیل
ة - 2 د ، االبتداءُ )02(عددان أي عامالن اثنان :المعنویّ من نواصب  العامل في المبتدأ، والتجرّ

 .هوجوازم الفعل المضارع
  :بعض صفات العامل النحوي وشروطه

   :12بعض الصفات والشروط للعامل النحوي منها -ممثَّلین في ابن یعیش –یذكر النحاة   
 .13عوامل األسماء ال تدخل على األفعال وعوامل األفعال ال تدخل على األسماء - 1
ومعناه أّن الحرف یعمل إذا كان مختصا بالمعمول، مثل حروف الجرّ تعمل : االختصاص - 2

؛ فالعامل الجزم مختّصة باألفعال فتعمل فیها مختّصة بالدخول على األسماء، وحروف
ل العمل، كما وٕاذا انعدم شرط االختصاص بطُ  .14ینبغي أن یكون له اختصاص بالمعمول

على كّلٍ من الفعل واالسم، لدخولها  - إّال في لغة –ال تعمل) ما(؛ فـ)أن(و) ما(في الحرفین
ها تعمل الختصاصها بالفعل) أْن (بینما  .فإنّ

 .15یجب تقّدم العامل على المعمول - 3
على  محموٌل  عوامل األفعال أضعف من عوامل األسماء، ألّن اإلعراب في األفعال فرعٌ  - 4

 .16األسماء
َ الذي  ﴿:، مثل قوله تعالىبساللّ  إذا دّلت علیه القرائن وُأمَن  یجوز حذف العاملِ  - 5 واتّقوا هللا

       :ومثل. أي وباألرحاِم بحذف الجارّ ، "األرحامِ "بجرّ  .)1النساء،(﴾تََساَءلون به واألرحامِ 
ةً وقیسیا" ا :أي ."أتمیمیا مرّ  قام":، مثلوفي العطف .17بحذف الفعل الناقص ...أتكون تمیمیّ

و و" :، أصله"زیٌد وعمرٌ  .فالمتعاطفان شریكان في العامل. "قام زیٌد وقام عمرٌ
 .18ظهرضمر وال تعمله في المُ تعمل الجرّ في المُ  "لوال" - 6
  .19فال یجوز حذفها األفعال ضعیفةٌ  عوامل - 7
ُ . 20األصل في األسماء أّال تعمل - 8  .ّد بعمل المصادر والمشتقّات والمضاف والممیَّزاترَ ی

                                 
 .وما بعدها 390، صلمحمد عبد اللطیف الخطیبیمكن مراجعتها في ابن یعیش وشرح المفّصل  -  12   
   .108ص/1ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 13   
 .12ص/7، وج118ص/2ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 14   
 .110ص/8ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 15   
 .25ص/9ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 16   
 .69ص/2ابن یعیش، شرح المفّصل، ج- 17   
 .109ص/1ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 18   
 .61ص/7ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 19   
 .85ص/7یعیش، شرح المفّصل، جابن  - 20   



6 
 

ما یعمل الفعل في االسم - 9   .21االسم ال یعمل في الفعل، إنّ
 .والرفع في المظهر) عساك(تعمل النصب في المضمر "عسى" -10
  

                                 
 .5ص/ 4ابن یعیش، شرح المفّصل، ج - 21   


