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 العامل المعنوي )االبتداء(: -

 

العامل هو "، واألصل فيه والداللية في التركيب الموجه للعالقات النحوية هو لعامل إّن ا       

 . لذي تتواتر في موضعه العوامل اللفظية ( ااالبتداء ) المعنوي"

فالمبتدأ كل اسم ابتدئ ليبني عليه كالم، والمبتدأ والمبني عليه رفع، فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه »  

 .(1)«فالمبتدأ األول والمبني عليه فهو مسند ومسند إليه ... 

 »  تتعاقب في موضعه عوامل لفظية بقوله:  و عامل معنوين السيرافي بأن االبتداء هوقد بيّ             

إّن االبتداء هو تعرية االسم من العوامل اللفظية ليخبر عنه وهذه التعرية عاملة فيه، ألن العوامل في 

 اإلعراب بمنزلة العالمات الدالة على ما يجب من اإلعراب والتعرية قد تكون عالمة في بعض األماكن...

»(2) 

واعلم أن االسم أول أحواله : »  ولهأن االبتداء هو األصل بقبسيبويه وغيره من النحاة ويؤكد         

على المبتدأ أال ترى أن مكان مبتدأ قد تدخل  افع سوى االبتداء والجارّ اصب والرّ االبتداء وإنما يدخل النّ 

  .(3)«عليه هذه األشياء حتى يكون غير مبتدأ وال تصل إلى االبتداء مادام مع ما ذكرت لك. 

هو النواة األصلية التي تتفرع عنها باقي العوامل التي تتواتر        ن سيبويه أن االبتداءص بيّ ففي هذا النّ 

في موضعه ، وقد سمى العوامل باألشياء ألنها تحدث أثرا في المعمول وهو الوحدة النحوية " االسم"  

 . فع والجرّ صب ، الرّ محل العمل ومن هذه اآلثار النّ 
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 ويمكن أن نوضح هذه العوامل من خالل الجدول التالي:                                 

 

 

 

                                      العامل المعنوي                                                                                                               

 }االبتداء{

 

                                                                                                                                  

 العوامل اللفظية

 المتواترة في 

 موضع االبتداء.

 

      

فاالبتداء هو األصل في العوامل ثم نجد أن العوامل اللفظية تنزل منزلته في العمل، ومحل العمل    

( ، وأصل العمل للفعل فيما يليه مباشرة وهو "الفاعل"  ، فهما كزوج مرتب بينهما  )المعمولهو االسم 

 .عالقة تالزمية ويشكالن وحدة تركيبية 

 ر أو مخصصات كالحال، التمييز... فيعمل فيها مهما توسعت الفئة.وقد يتعدى العامل إلى مفعول أو أكث

وقد بين الدكتور عبد الرحمان حاج صالح هذا الزوج المرتب على حد تعبير الرياضيين أي العامل  

 »           والمعمول بالمعادلة التالية: 

 

4 

والمخصص قد يمكن االستغناء  2و القوسان يجمعان الزوج المرتب وهما النواة األساسية والمعمول 

 عنهما.
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 2المعمول  5المعمول  العامل

 منطلق   عبد هللا    }االبتداء{

 زيد    بحسك     }االبتداء{

 كان

 إنّ 

 ظننت

 رأيت

 مرر

 ضرب

 

 عبد هللا

 عبد هللا

 عبد هللا

 عبد هللا

 ت

 زيد

 منطلقا

 منطلق

 منطلقا

 منطلقا

 بزيد

 عمرا

 األصل 

 وصل بناء

 ــ خ + 2م  ــ + (5م  )ع

 .(5)«، خ المخصص  2: المعمول  2المعمول األول ، م 5العامل وم ف ع :

 



 

 

فأما الفاعل الذي ال يتعداه فعله فقولك : "ذهب زيد وجلس عمرو".والمفعول »  وقال سيبويه أيضا :    

                          (5)«الذي لم يتعده فعله ولم يتعد إليه فعل فاعل فقولك  : "ضرب زيد و يضرب عمرو".

ي ب ، جلس والذمن خالل األمثلة التي أوردها سيبويه فالعامل هنا هو الفعل المبني للمعلوم الالزم كذه

لم يسم فاعله كضرب ، يضرب ، فالفعالن األوالن يعمالن في الفاعل والفعالن اللذان لم يسم فاعلهما 

 يعمالن في نائب الفاعل الذي أصله مفعوال في المعنى .

   

 األصل      

  

 األصل     

 التحويل       

 األصل      

 التحويل      

 

 

 حيث يعمل الفعل في الفاعل والمفعول معا . التعدية -الفعل–اللفظي  ومن خصائص العامل  -

وذلك قولك : "ضرب عبد هللا زيدا "فعبد هللا ارتفع هاهنا كما ارتفع في ذهب وشغلت »  قال سيبويه :

  (6) «ضرب به كما شغلت به ذهب وانتصب زيد ألنه مفعول به تعدى إليه الفاعل... 

أراد سيبويه أن يوضح أن العامل في عمله في باب التعدية بنفس منزلة العامل الالزم ألن كليهما يعمالن 

 فاعل .في ال

تقديم أحد  نهو العمل متقدما على معموليه ويمك -الفعل–لينتقل بعد ذلك إلى تبيين أن األصل في العامل 

 قولك: ضرب زيدا عبد هللا. مثل المعمولين على اآلخر

إذا أمن اللبس أمكن  (، و2( ثم المفعول به )مع1الفاعل)معأن يكون العامل متقدما ثم يليه الكالم  لفأص

أي الفاعل فهو عربي  5أي المفعول به هنا وهو" زيد" على المعمول 2واضع وتقديم المعمولتغيير الم

 جيد ، فالعامل تشغل به الفاعل حتى وان كان متأخرا في اللفظ .
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 2مـع  5مــع  عـــــــا

 ذهب 

 جلس 

 ضرب 

 ُضرب 

َيضرب         

 ُيضرب

 زيد 

 عمرو 

 عمرو 

 زيد   

 زيد 

 عمًرا 

 

 

 زيًدا

 

 عمًرا


