
1استرالمستوى: مالنحو والصرف                                محاضرات في 

طبیقیة      تسانیات ص: لطایل                                             التخصحكیمة-أ

حو العربي نظریة العامل  في النّ 
(مفھومھا وأركانھا)

النحویین :مفھوم العامل عند - 1-

ة العمل  فھو سبب وعلمؤثر حقیقةھ مل ، فمنھم من یرى أنّ احاة للعدت تصورات النّ تعدّ 

شرح ھ عن تعلیقا على ما نقل» بان الصّ « العالّمة ح وھذا مشھور وشائع في كتب النحو ، وقد وضّ 

:أنّ منعلى ألفیة ابن مالك في النحو والصرف األشموني العالّمة 

جاء ورأى والباء والمقتضي الفاعلیة كاإلعراب ما جيء بھ لبیان مقتضى العامل فالعامل « 

)1(.» والمفعولیة واإلضافة 

ابن األنبا ري" في  قولھ" :          "نھ فقط ، وقد بیّ كعالمة وأمارةوالرأي الثاني من ینظر إلیھ 

ما ھي أمارات وعالمات ، فالعالمة تكون بعدم في المعمول حقیقة وإنّ فظیة لیست مؤثرة العوامل اللّ « 

)2(»للفظیة عامالاالشيء كما تكون بوجود الشيء ... وإذا أثبتنا ھذا جاز أن یكون التعري من العوامل

ھ إشارة إلى العامل لكنھ غیر مؤثر بنفسھ .إنّ ،فصفة العامل ھنا قاصرة علیھ 

ح ھذا الرأي "ابن جني" فيوقد وضّ ،المتكلمھو أال و العامل الحقیقيتمثل في وآخر تصور للعامل ی

ما  ھو والجزم  إنّ صب والجرّ رفع والنّ ا في الحقیقة ومحصول الحدیث فالعمل من الّ فأمّ « : ھ قول

.)3(...»للمتكلم نفسھ ال لشيء غیره 

.47ص1األشموني : حاشیة الصبان على شرح األشموني ، دون طبعة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، دون تاریخ، ج-1
یق محمد بھجت البیطار  دون طبعة، المجمع ابن األنباري: كمال الدین عبد الرحمن بن محمد، أسرار العربیة، تحق-2

.69-68، ص 1957العلمي العربي، دمشق، 
ابن جني : أبو الفتح عثمان، الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، الطبعة الثانیة، دار الھدى للطباعة، بیروت دون -3

.110-109، ص1تاریخ، ج



:الحاجب في الكافیة في النحو المعنى نفسھ قول ابن" في االستراباذي ضيویشرح "الرّ 

والعامل بھ یتقوم المعنى المقتضى فالموجد لمعنى الفاعلیة، المفعولیة، واإلضافة ھو المتكلم واآللة « 

حاة جعلوا اآللة كأنھا ھي المعاني ھو المتكلم لكن النّ ھذه وكذلك الموجد لعالمات ،ھا االسم العامل ومحلّ 

.4(»..ت اآلالت عوامل.فلھذا سمیّ كما تقدم اني ولعالماتھاالموجدة للمع

موا العاملسّ حاة  في تحدیدھم للعامل ، وقد قصورات التي أجمع علیھا النّ فھذه ھي التّ 

:    ھ بأنّ فوا العامل القیاسيفظي ضربان : قیاسي وسماعي، وقد عرّ إلى نوعین لفظي ومعنوي، واللّ 

ق، اسم وجملتھا سبعة ھي الفعل على اإلطال» ھ یعملنّ إما كان كذا ففیھ: كلّ ما صح أن یقال «

صب بھ ذي ینالفاعل، اسم المفعول الصفة  المشبھة ، المصدر ، االسم المضاف ، االسم التام وھو ال

ا عا، ومنھلنصب مافع وواحد من ھذا لھ عمل خاص، فمنھا ما یعمل الرّ وكلّ ، بالتنوین التمییز ألنھ تمّ 

.ما یعمل النصب فحسب 

ھا واحد تجملا العوامل اللفظیة السماعیة فھي ثالثة أصناف: حروف وأفعال  وأسماء، ووأمّ 

ةوعاملرد فالحروف العاملة منھا ما یعمل في االسم وھي نوعان: عاملة في المفوتسعون عامال، 

حروف ، ومن الا ناصب ، ومنھا ما یعمل في الجملةر وإمّ ا جاّ وما یعمل في المفرد إمّ ، في الجملة  

ء أسمایضا أماعیة صب أو الجزم ، ومن العوامل اللفظیة السا النّ مّ إالعاملة ما یعمل في الفعل المضارع 

سماء أمنھا تمییز ، وأّنھاتجزم الفعل المضارع على معنى إن ، ومنھا أسماء تنصب أسماء نكرة على 

ناقصة ، ال الما العوامل اللفظیة السماعیة التي ھي أفعال فھي أربعة أنواع وھي األفعاألفعال ، وأ

وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وأفعال القلوب .

لح قوعھ موقع یصاالبتداء ورافع الفعل المضارع وھو و: ا العوامل المعنویة فھي شیئان ھما وأمّ 

وع ھا لمرفترفع لكونھاوھو أنّ ،خفش عامال ثالثا ھو عامل الصفة أبو الحسن األقد أضاف و،لالسم 

.)*5(»ر لكونھا صفة لمنصوب أو مجرور ... وھذا معنى ولیس بلفظ...و تنصب وتجّ 

منھا ما ھو وفي العمل فمنھا ما ھو أصل ، كما نجد أن ھذه العوامل لم تسلم من خالف النحاة 

یة.بقیود وشروط ، وال یتمكن تمكن األصل في قانون العاملینحط رتبة عن األصل ویعملفرع

.59،ص1االستراباذي : شرح كافیة بن الحاجب،ج4
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في شرحھ وعنایة بدقة وبّین  األصل في العمل وشروطھ العامل الفاكھي حّدد  قد و

أو فعل   أو حرف" في آخر الكلمة من اسم رّ ما أثّ «العامل: : "حدّ في قولھ  للحدود النحویة

ا أو جزما (في آخر الكلمة) ر) رفعا أو نصبا أو جرّ عامل الجالب لإلعراب (ما) أي شيء (أثّ ال(حدّ 

نحو: مّر عمرو بغالم زید ولم یضحك، واألصل فیھ أن یكون ...  ، وفعل أو حرف المعربة (من اسم

مالن واحد، وال یجتمع عافي محلّ ین من الفعل ثم من الحرف ثم من االسم، وال یؤثر العامل أثر

6»على معمول واحد، وال یمتنع أن یكون لھ معموالت..." 

اھلر فھو المفسّ حاة لھ ،العالمات اإلعرابیة ھي أثر للعامل مھما كان تصور النّ و المتفق علیھ ھو أنّ 

ي عالقاتدخل فوللعالقات النحویة في التركیب  ،وأصل العمل عندھم للوحدة النحویة ( الفعل ) التي ت

ة .لعاملیمقّدمة ومؤّخرة مظھرة ومضمرة، فتتمّكن في قانون ا، فتعمل دون قیود وداللیةتركیبیة

.132،ص1996،دار النفائس بیروت،1الفاكھي : جمال الدین عبد هللا ، شرح الحدود النحویة ،ط6



: لسانیات تطبیقیةالتخصصضرات في مادة النحو والصرف  محا

1المستوى: ماستر حكیمة طایل          -أ

:مدخل الى علم الّنحو

:تحدید المفاھیم-1

:مفھوم النحو -1-1

ثت المعاجم اللغویة معجم لسان العرب معناه:النحو لغة كما تحد

القصد والطریق یقال: نحوت نحوك ،أي قصدت قصدك ...وقال ابن السكیت : نحا إذ «
قصده ونحا الشيء بنحوه إذا حّرفھ  ومنھ سمي النحوي ألنھ یحرف الكلم إلى وجوه 

»اإلعراب...

الخصائص:ابن جني ما عرفھحاة للنحو ومن تعریفات النّ 

ھو انتحاء سمت كالم العرب في تصرفھ من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع والتحقیر «
والتركیب وغیر ذلك لیلحق من لیس من أھل العربیة بأھلھا  والتكسیر واإلضافة والنسب

»في الفصاحة...

حو والنمعنى ذلك أن النحو یمكن من محاربة اللحن ویمكن األعاجم من إجادة العربیة .
ھ قیاسكلّ حوالنّ ألنّ ال یحققاعلم أن إنكار القیاس في النحو «كذلك كما قال السیوطي :

حو كذلك : علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كالم العرب ، فمن أنكر القیاس فقد والنّ 
»حو ، ومادتھ لغة العرب وكالمھا...أنكر النّ 



:اإلعرابمفھوم1-2

-والتغییروالتحسیناإلبانة: منھالمعانیجيءأعربمصدرھو:اللغةفياإلعراب

معدةعربتیقالالتغییربمعنىویكون...عنھاأبانإذحاجتھعنالرجلأعرب: یقال
جھةمنتستقرلمإذامرعاھافيالدابةأعربتالمعنىھذامن،وقریبتغیرتإذالرجل

...التحسینبمعنىأیضاویكون،

:االصطالحفياإلعراب

عناإلبانة«ھ:بأنّ یعّرفھالذيیعیشابنمنھملإلعرابالنحویینتعریفاتبعضنذكر
».ھاأولّ فيالعوامللتعاقبالكلمأواخرالختالفالمعاني

.الكلمةآخرفيالعاملیجلبھمقدرأوظاھرأثر«: بأّنھیعّرفھھشاموابن «

.أولھافيالعواملباختالفالكلمأواخراختالف«:بأّنھفیعّرفھاألنباريابنأّما «.

:اآلتیةالوجوهعلىیتصرفالنحوییناصطالحفيفاإلعراب

.اإلعرابمحلفيالعاملیجلبھمقدرأوظاھرأثر-

.وتقدیرالفظاالعواملباختالفالكلمأواخرتغییر-

- المختلفةالنحویةالقواعدعلىالعامالتطبیق .
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