
 

 التخصص :لسانيات تطبيقية محاضرات في النحو العربي

 2 و1ماستر المستوى :                                            حكيمة طايل -أ

 

 نظرية العامل في النحو العربي                           

 ما يعمل عمل الفعل من المشتقات                             

 -العملالفرع في  - 

 

 ة المشابهة ، لذلك حملتلعل   االسمهم حملوه على حاة الفعل المضارع ألن  أعرب الن      

ن  أصل العمل لها ، ومن هذه األسماء في اإلعمال أل األسماء المشتقة أيضا على األفعال
،  : المصدر ،اسم الفاعل ، الصفة المشبهة باسم الفاعل ، صيغ المبالغة ،اسم المفعول

  ...التفضيلاسم 

 المصدر: -1 

 أفعالها، تعمل المصادر عمل الفعل لذلك صنفها النحاة ضمن المشتقات التي  تعمل عمل 

 :ويعتبر سيبويه وجمهور البصريين أّن الفعل مشتق من المصدر لذلك قال في أّول كتابه

 من لفظ أحداث األسماء وأّما الفعل فأمثلة أخذت 

د من الزمن ،مثل : كتابة ، صدق ، إخالص . مجرّ هو اسم يدل على حدث والمصدر 

ولكن ال يدل على زمن معين بخالف الفعل الذي فالمصدر )كتابة( يدل على القيام بعمل ، 

 يدل على الحدث والزمن .

لكن في  بالجانب الصرفي أكثر من الجانب النحوي ، تتصل  وصور المصادر كثيرة 

الذي  العمل  في قانون العاملية في  المستوى النحوي سنركز على المصدر الفرع 

و قد  تصرفا منه  في كل أحواله فهو أقلّ  –األصل في العمل –اليجري مجرى الفعل 

 يء وليس مثله في جميع أحواله.يء بالشّ هون الشّ يشبّ 

 



 

 

 مؤول .و المصدر يأتي على نوعين : صريح و

 المصدر الصريح:ـ أ

وهذا المصدر يمكنه أن يعمل قراءة...هو الذي يصرح فيه بلفظه ، مثل : كتابة ، علم ، 

إتقانك العمَل دليُل  عمل فعله ، فيرفع فاعال ، أو ينصب مفعوال به ، مثال : أعلم أنّ 

 إخالصك.

أي أن )كاف(  فالمصدر الذي عمل عمل فعله )تتقن( هو )إتقان(، وقد أضيف إلى فاعله ،

نصب  -فرع في العمل-كما أن المصدر،الضمير وقعت مضافا إليه هي فاعل في المعنى 

 ل(.وعمممفعوال به وهو )ال

 هذا ويعمل المصدر الصريح عمل فعله في موضعين اثنين :   

ة )أدِّ األمان :إذا كان مفعوال مطلقا نائبا عن فعله ، مثل : أداء األمانة إلى أصحابها . أي  أـ

 إلى أصحابها ( فاألمانة مفعول به للمصدر )أداُء( الذي عمل عمل فعله .

محله المصدر المؤول مثل: يعجبني إخالصك في العمل . أي )أن  أن يحلّ  إذا صحّ ب ـ 

 تخلص(.

 المصدر المؤول: -ب

عليه فعله مسبوقا بحرف مصدري ، مثل :  ما يدلّ ، وإنّ ال يصّرح به مباشرة وهو مصدر 

 شجاع . ك ني أنّ سرّ 

 واألحرف المصدرية هي:

 أريد أن أدرس ، أي أريد الدراسة . :أن 

 مثال: كن مخلصا في عملك كي تنجح ، أي للنجاح . كي:

 مثال: يعجبني أنك محسن ، أي إحسانك . أّن:

 مثال: وددت لو تزورني ، أي زيارتك .لو: 

 مثال: سواء عليه أقام أم قعد ، أي قيامه أم قعوده . همزة التسوية:

 ، أي وددت زيارتك.مثال: وددت ما زرتنا ما: 



 

 

 

 

ويلحق أيضا بها )ما( المصدرية الظرفية التي تؤول هي وما بعدها في محل نصب        

 مفعول فيه على الظرفية الزمانية ، مثل : سأذكرك ما دمت حيا ، أي مدة حياتي .

المصدر المؤول يقع مواقع إعرابية مختلفة وذلك بحسب  وال بد من اإلشارة إلى أنّ      

 . ، أو جرّ موقعه في الجملة ، فيكون في محل رفع ، أو نصب 

 

 :اسم الفاعل -2

 ، عمل الفعل المشتقة التي تعمل اسم الفاعل من األسماء  

يشتق من الفعل المبني للمعلوم  قام بالحدث ، مثل : كاتب ، عالم... هو اسم يدل على منو

، فإذا كان الفعل ثالثيا جاء اسم الفاعل منه على وزن )فاعل( ، مثل : )خائف( مشتق من 

 فعل )خاف(، و)سائل( مشتق من فعل )سأل(...ال

إبدال حرف المضارعة ميما با إذا كان الفعل غير ثالثي فيكون اسم الفاعل منه أمّ 

 ...مثل : ُمتعلِم ، منتِصرمضمومة ، وكسر ما قبل اآلخر ، 

 ويعمل عمل الفعل بقيود وشروط ،وله صورتان:

األولى : يعمل عمل الفعل إذا أردت به معنى الفعل )كداللته على الحال الصورة  -

 واالستقبال(

 االسم )يضاف الى مابعده ( نىالصورة الثانية: ال يعمل إذا أردت به مع -

 نا داال على الحال واالستقبالإذا كان منوّ  –اإلعمال –وسنركز على الصورة األولى 

 

 

 

 



 

 

جري مجرى الفعل المضارع في المعنى والعمل يا فإنه فمتى كان اسم الفاعل مّنون

..."هذا ضارب زيدا غدا" فمعناه  ويتصرف تصرفه ويبّين هذا سيبويه في قوله : 

 وعمله مثل :"هذا يضرب زيدا غدا " 

 عمل الفعل المضارع فيرفع فاعال وينصب مفعوال به. الفاعل يعمل فاسم 

 ومن شواهد إعمال اسم الفاعل فيما بعده ونصبه على  المفعولية قول الشاعر:

 نبلي رائشحبلي    ***  وبريش نبلك  واصلي بحبلك إنّ 

 "واصلنبلي ، حيث جاء اسم الفاعل " رائشحبلي و واصل والشاهد فيه قوله:

 ه...في االسم بعد "منونا عامالرائشو"

 

 أيضا قول زهير :ومن ذلك 

 شيئا إذا كان جائيا سابقامضى *** وال  بدا لي أني لست مدرك ما

"في معموليه سابقا النكرة المنونة "-العامل الفرع -إعمال اسم الفاعل   والشاهد فيه

 .المفعولية" شيء " الذي نصب على  والمعمول الثاني المعمول األول الفاعل المستتر

 شيئا        ال أسبق                       شيئا                         السابقا         

                   

 2مع 1مع عا )فعل مضارع(                                           2مع              1مع )عا(اسم فاعل

   (    ) اسم الفاعل( الفاعلاسم )                     

   م به فا 

 فا           م به                   

 

ويجري في العمل ، المضارع الذي ينزل منزلة الفعل فهذا الشكل يبّين عمل اسم الفاعل 

 أحواله متى كان نكرة منونة. مجراه في كل



 

 

 

 صيغ  المبالغة : :3

على الكثرة في الحدث  ه تدلّ  أنّ ، إاّل وتجري مجراه اسم الفاعل تعمل عمل هي صيغ      

 ِمفعالمثل : جّبار ،  فّعالوهي خمس صيغ :  ة الصفة في الموصوف والمبالغة وعلى شدّ 

 مثل كِتب . فِعلمثل : سريع ،  فعيل، مثل :صبور عول فمثل : ِمطعان ، 

  وأجروا اسم الفاعل إذا أرادوا أن يبالغوا في األمر ، مجراه  إذا كان على بناء

" ألنه يريد به  ما أرادا ب"فاعل "من إيقاع الفعل ، إاّل أّنه يريد أن يحّدث عن فاعل"

ومفعال وفّعال وفعل.          ول فعالمبالغة ، فما هو األصل الذي عليه أكثر المعنى : 

 جاز  في "فاعل" وعليم وقدير وسميع وبصير، يجوز فيهّن ما كرحيم فعيلجاء  وقد

 من التقديم والتأخير ،واإلظهار واإلضمار...

 فصيغ المبالغة تتصرف تصرف اسم الفاعل فتعمل مقدمة ومؤخرة مظهرة ومضمرة

 وسوق اإلبل         رؤوس الرجال   ضروبمثل: هذا  

            

 (             مع)م به(           إضمار عا)صيغ المبالغة(صيغ المبالغة)عا     

 

 

 المبالغة :صيغ  عمل اسم الفاعل و -

م متعديا ، فقد يكتفي برفع الفاعل أيعمل اسم الفاعل عمل فعله المضارع سواء أكان الزما 

كون فاعله اسما ظاهرا ، مثل : زيد مجتهد أوالده ، وقد ي، أو ينصب مفعوال به ، وقد 

 ضميرا مستترا ، مثل : محمود كاتب وظيفته . يكون

    وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على اسم الفاعل نفسه ، فاسم الفاعل هو )كاتب( 

 ا مفعوله فهو وظيفته ، ويعمل اسم الفاعل عمل فعله إن كان منونا بشروط :مّ أ

 كرم جارهزيد ي كرم جاره مأ ـ أن يدل على الحال أو االستقبال مثل : زيد 



 

 

 

ويضاف إلى ما بعده ضي فال يجوز أن يعمل عمل الفعل  اا إن كان داال على الزمن المأمّ 

مثل : خالد مكرم المساكين أمس ، فاسم الفاعل هنا مضاف إلى مفعوله في المعنى ، ولم 

 من الماضي .على الزّ  ه دلّ ينصبه صريحا ألنّ 

 ومن هذه األشياء : ى شيء في العمل ،علب ـ أن يعتمد اسم الفاعل 

 ه .، أو ما أصله خبر مثل :  المؤمن ذاكر ربّ  خبر المبتدأـ 

فذاكر خبر للمبتدأ )المؤمن( وهو اسم فاعل ، فاعله ضمير مستتر ، أما مفعوله الذي 

 ه(.نصبه فهو )ربّ 

 ه .المؤمن ذاكر ربّ  : إنّ أيضا  ومثل ذلك 

أ ، ألن الجملة هي جملة  اسمية مؤلفة ، وقد كان في األصل خبرا للمبتد فذاكر : خبر إنّ 

اسم الفاعل ولذلك عمل ،حرف المشبه بالفعل عليها المن مبتدأ وخبر قبل دخول 

 "ّذاكر"عمل فعله.

 : مثل : رأيت طالبا ذاهبا للمدرسة . صفتهـ 

 ا معموله فهو الجارّ فذاهبا : صفة، وهو اسم فاعل وقد عمل عمل فعله يذهب أمّ 

 والمجرور اللذان تعلقا به .

 : مثل : شاهدت التاجر بائعا بضائعه.حال الـ 

 فبائعا :حال جاءت على صيغة اسم الفاعل الذي نصب مفعوال به وهو )بضائعه(

 : مثل : يا طالعا جبال . حرف النداءـ 

  :مثل )في أي زمن(فيعمل عمل فعله دون شروط بأل   فاكان اسم الفاعل معرّ  ذا ا إأمّ 

 أمس أو اآلن أو غدا. ماال  جاء المعطي المساكين

، وصيغ  المبالغة التي ذكرناها تشاركه في  عمل فعله  عمل اسم الفاعلهذه أهم شروط 

 .هذا العمل بالشروط السابقة نفسها

 



 

 

 

 :اسم المفعول :4

 ،مكتوب...على من وقع عليه الفعل ، مثل : مضروب ، مكسور  هو اسم يدلّ           

 ، فإذا كان الفعل ثالثيا(المبني للمجهول )فاعله  يشتق اسم المفعول من الفعل الذي لم يسمّ 

جاء اسم المفعول منه على وزن )مفعول( ، مثل : مهزوم ، متروك ، فهذه أسماء مفعولين 

 مشتقة من )ُهِزم ، ُترك ( .

)الذي صيغة المضارع على  هفيأتي اسم المفعول منا إن كان الفعل غير ثالثي أمّ           

بعد إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل اآلخر ـ مثل : لم يسم ّ فاعله( 

 ُمنطلق .مقتبس ، ،  مّزقمُ 

 : عمل اسم المفعول

الذي لم يسم فعله ، فيرفع نائب فاعل مثل : خالد يعمل اسم المفعول عمل فعله       

 ق ثوبه.ممزّ 

الذي لم يسّم فاعله  زق( الذي عمل عمل فعلهنائب فاعل السم المفعول )ممّ  فثوبه :

 .)المبني للمجهول(

اسم المفعول عمل  وإذا عملا شروط عمله فهي نفسها التي رأيناها في اسم الفاعل ، أمّ     

 الذي يناسبه ، مثل : خالد مأسوف عليه . أن يصحب بحرف الجرّ فيجب  فعله الالزم 

 مثال معرب :

 ثوبه.           قممزّ   الفقير 

   

 )مع(نا فاعل ()عا اسم مفعولخ       م

 

 



 

 

 

 اهرة على آخره .مة الظّ مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضّ :  الفقير

 اهرة على آخره.مة الظّ ق : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضّ ممزّ 

ق ( وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ، ثوبه  : نائب فاعل السم المفعول )ممزّ 

 .مضاف إليه والهاء : ضمير متصل مبني على الضم في محل جرّ وهو مضاف 

الذي لم يسّم فاعله )الفعل المبني ق عمل فعله عمل اسم المفعول ممزّ ففي هذا المثال 

 .، فرفع نائب فاعل للمجهول(

 الصفة المشبهة باسم الفاعل : -5

اللة على معنى قائم بالموصوف على وجه الثبوت من الفعل الالزم للدّ  هي صفة تؤخذ   

وهي  صفة مشتقة تعمل عمل اسم الفاعل ، أي تدّل على الّدوام واالستمرار ال الحدوث 

،وتختلف عنه في أمر أساسي وهو أّن اسم  الالزم ألنها مشتقة  من الفعل الاّلزم فقط

على وجه الحدوث ، ونعني بالحدوث التجدد  الفاعل يدّل على معنى قائم في الموصوف

 والتبدل والتحول.

 وللصفة المشبهة عّدة أوزان منها:

 مثل : فطن ، فطنة .َفِعلُ ومؤنثه َفِعلة ، ـ 

 مثل : أحمر ، حمراء .أَْفَعل ومؤنثه َفْعالء ، ـ 

 عطشى، عطشان مثل : َفْعالن ومؤنثه َفْعلى ،ـ 

 َفْعل ، مثل : شهم .ـ 

 مثل : بطل .ـ َفَعل ، 

 ..وغيرها من األوزان.عال ، مثل : شجاع .فـ 

 

 



 

 

 

 :عمل الصفة المشبهة باسم الفاعل 

تعمل الصفة المشبهة باسم الفاعل عمل اسم الفاعل الالزم ألنها مشتقة من الفعل          

: فاعل للصفة المشبهة شأنه فشأنه  عظيمالالزم فقط ، فتكتفي برفع الفاعل ، مثل : خالد 

 )عظيم(.

 الوجه . حسنباإلضافة ، مثل : زيد لفظا  هذا الفاعل  وقد يجرّ        

 فالوجه مضاف إليه مجرور لفظا ، وهو في المعنى فاعل للصفة المشبهة )حسن(

 

 :)أفعل التفضيل(اسم التفضيل  -6 

 

، شيئين اشتركا في هذه الصفة  صفة تأتي على وزن )أفعل( للداللة على أنّ  هو كلّ       

 وزاد أحدهما على اآلخر فيها ، مثل : خالد أعلم من سعيد .

خالدا تفوق على سعيد في هذه الصفة ،  فخالد وسعيد اشتركا في صفة العلم ، إال أنّ 

 ففضل عليه فيها .

 : شروط اشتقاقه

 اسم تفضيل فال بد أن تتوافر في هذا الفعل الشروط اآلتية :غ إذا أردنا أن نصو

، ليست )التفاضل(ثالثيا ، تاما مثبتا ، مبنيا للمعلوم ، قابال للتفاوت  أن يكون الفعل :

 الصفة المشبهة منه على وزن أفعل .

فالفعل الذي ذكر في المثال السابق وهو )أعلم( توافرت فيه جميع هذه الشروط ، ولذلك 

 اسم تفضيل منه .تمكننا من صياغة 

ا إذا اختل شرط من هذه الشروط فنتوصل إلى صوغ اسم التفضيل بلفظ مساعد كأشد أمّ 

أو أكثر ، ثم نأتي بعد ذلك بمصدر ذلك الفعل الذي أختل فيه الشرط ، مثل : العلم أشد 

  .تأثيرا من الجاه



 

 

وهو غير ثالثي لذلك أتينا فالفعل الذي أردنا  أن نصوغ منه اسم تفضيل هو )أثَّر( 

 .( وهو )تأثيرا منصوبا على التمييز ثم ذكرنا قبله لفظا مساعدا  وهو أشدّ بمصدره 

 :استعماله 

 السم التفضيل أربع حاالت :

ـ أن يكون مجردا من أل واإلضافة ، ففي هذه الحالة يجب أن يالزم صفة اإلفراد 1

ن والتذكير ، كما يجب أن يأتي بعده المفضل عليه مجرورا بمن ، مثل : العلم أعظم م

 المال . العفة أشرف من االبتذال .

ـأن يكون محلى بأل ، وهنا يجب أن يأتي مطابقا لالسم الموصوف قبله وال يأتي بعده 2

 المفضل عليه ، مثل : الجهاد األكبر جهاد النفس .

ـ أن يأتي مضافا إلى نكرة ، فال بد حينئذ من أن يكون ما بعد اسم التفضيل مطابقا لما 3

 لمروءة أعظم فضيلة ، الكتاب خير جليس .قبله ، مثل : ا

ـ أن يكون مضافا إلى معرفة ، فيأتي مطابقا لما قبله ، كالمحلى بأل ، مثل : المجتهدون 4

أحاسن الطالب ، كما يأتي مفردا مذكرا ، كالمضاف إلى نكرة ، مثل : العلماء العاملون 

 أفضل المؤمنين .

 تأثيرا من المال . العلم أشدّ مثال إعرابي : 

 العلم  : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره 

 : خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره .   أشدّ 

 تأثيرا : تمييز منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره .

 جّر.من    : حرف 

والمجرور  الظاهرة على آخره ، والجارّ ه الكسرة المال  : اسم مجرور بمن وعالمة جرّ 

 .(متعلقان باسم التفضيل )أشدّ 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2محاضرات في قضايا النحو العربي                            المستوى: ماستر

 طايل                                             التخصص: لسانيات تطبيقية               حكيمة -أ

 

 

 حو العربي نظرية العامل  في الن   

 )مفهومها وأركانها(          

     

 

 عند النحويين :مفهوم العامل   -1-

           

   فهو سبب وعلة العمل   مؤثر حقيقةه مل ، فمنهم من يرى أن  احاة للعدت تصورات الن  تعد          

شرح تعليقا على ما نقله عن « بان الص  » العال مة ح وهذا مشهور وشائع في كتب النحو ، وقد وض  

   : من أن  ف على ألفية ابن مالك في النحو والصراألشموني العال مة 

جاء ورأى والباء والمقتضي الفاعلية كاإلعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل فالعامل »  

 (1).« والمفعولية واإلضافة 

       

ابن األنبا ري" في  قوله" :          "نه فقط ، وقد بي   كعالمة وأمارةوالرأي الثاني من ينظر إليه       

ما هي أمارات وعالمات ، فالعالمة تكون بعدم مؤثرة في المعمول حقيقة وإن  فظية ليست العوامل الل  » 

  (2)«للفظية عامالا الشيء كما تكون بوجود الشيء ... وإذا أثبتنا هذا جاز أن يكون التعري من العوامل

 ه إشارة إلى العامل لكنه غير مؤثر بنفسه .إن  ،فصفة العامل هنا قاصرة عليه 

      

 ح هذا الرأي "ابن جني" فيوقد وض  ، المتكلمهو أال و  العامل الحقيقيعامل يتمثل في وآخر تصور لل 

ما  هو والجزم  إن   صب والجر  رفع والن  ا في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من ال  فأم  : » ه قول

 .(3) ...«للمتكلم نفسه ال لشيء غيره 
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 :الحاجب في الكافية في النحو  " في المعنى نفسه قول ابناالستراباذي  ضيويشرح "الر                

والعامل به يتقوم المعنى المقتضى فالموجد لمعنى الفاعلية، المفعولية، واإلضافة هو المتكلم واآللة » 

ها هي حاة جعلوا اآللة كأنالمعاني هو المتكلم لكن الن  هذه وكذلك الموجد لعالمات ،ها االسم العامل ومحل  

 .4) « ..ت اآلالت عوامل.فلهذا سمي  كما تقدم  الموجدة للمعاني ولعالماتها

          

      موا العاملحاة  في تحديدهم للعامل ، وقد قس  صورات التي أجمع عليها الن  فهذه هي الت             

:    ه القياسي بأن  فوا العامل فظي ضربان : قياسي وسماعي، وقد عر  إلى نوعين لفظي ومعنوي، والل  

وجملتها سبعة هي الفعل على اإلطالق، اسم  « ه يعملن  إما كان كذا ف فيه: كل  ما صح أن يقال »

الفاعل، اسم المفعول الصفة  المشبهة ، المصدر ، االسم المضاف ، االسم التام وهو الذي ينصب به 

فع والنصب معا، ومنها ها ما يعمل الر  واحد من هذا له عمل خاص، فمن وكل  ، بالتنوين  التمييز ألنه تم  

 .ما يعمل النصب فحسب 

ها واحد تا العوامل اللفظية السماعية فهي ثالثة أصناف: حروف وأفعال  وأسماء، وجملوأم           

 ةوعاملفالحروف العاملة منها ما يعمل في االسم وهي نوعان: عاملة في المفرد    وتسعون عامال، 

ا ناصب ، ومنها ما يعمل في الجملة ، ومن الحروف ر وإم  ا جا  عمل في المفرد إم  وما ي، في الجملة   

أسماء أيضا صب أو الجزم ، ومن العوامل اللفظية السماعية ا الن  م  إالعاملة ما يعمل في الفعل المضارع 

سماء تمييز ، ومنها أ أن هاتجزم الفعل المضارع على معنى إن ، ومنها أسماء تنصب أسماء نكرة على 

األفعال ، وأما العوامل اللفظية السماعية التي هي أفعال فهي أربعة أنواع وهي األفعال الناقصة ، 

 وأفعال المقاربة وأفعال المدح والذم وأفعال القلوب .

 

االبتداء ورافع الفعل المضارع وهو وقوعه موقع يصلح : ا العوامل المعنوية فهي شيئان هما وأم        

  ترفع لكونها لمرفوع  هاوهو أن  ،أبو الحسن األخفش عامال ثالثا هو عامل الصفة قد أضاف و ،لالسم 

 .(*5) «ر لكونها صفة لمنصوب أو مجرور ... وهذا معنى وليس بلفظ...و تنصب وتج  

ومنها ما هو في العمل فمنها ما هو أصل ، كما نجد أن هذه العوامل لم تسلم من خالف النحاة        

 ط رتبة عن األصل ويعمل بقيود وشروط ، وال يتمكن تمكن األصل في قانون العاملية.ينح فرع
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د  قد  و             في شرحه وعناية  بدقة وبي ن  األصل في العمل وشروطه العامل  الفاكهي حد 

 أو فعل   أو حرف"     في آخر الكلمة من اسم  ر  ما أث  »العامل:  : "حد  في قوله     للحدود النحوية

ا أو جزما )في آخر الكلمة( ر( رفعا أو نصبا أو جر  العامل الجالب لإلعراب )ما( أي شيء )أث   )حد  

نحو: مر  عمرو بغالم زيد ولم يضحك، واألصل فيه أن يكون ...   ، وفعل أو حرف  المعربة )من اسم

 واحد، وال يجتمع عامالن  ي محل  ف ين من الفعل ثم من الحرف ثم من االسم، وال يؤثر العامل أثر

 6«على معمول واحد، وال يمتنع أن يكون له معموالت..." 

 

ر لها حاة له ، فهو المفس  العالمات اإلعرابية هي أثر للعامل مهما كان تصور الن   و المتفق عليه هو أن  

تي تدخل في عالقات وللعالقات النحوية في التركيب  ،وأصل العمل عندهم للوحدة النحوية ) الفعل ( ال

رة مظهرة ومضمرة، فتتمك ن في قانون العاملية .، فتعمل دون قيود تركيبية وداللية مة ومؤخ   مقد 
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 التخصص: لسانيات تطبيقية                                                              حكيمة طايل -أ

 

 (2نظرية العامل في النحو العربي )                                 

                                          

 

 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 »  

 .(1)«عليه 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 

 (2)« األماكن...

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    

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

 .بينهما 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    كببحس     }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 5وم ف ع : العامل

 



 

 

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

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

من خالل األمثلة التي أوردها سيبويه فالعامل هنا هو الفعل المبني للمعلوم الالزم كذهب ، جلس والذي 

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

 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 في الفاعل .

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

 هللا. قولك: ضرب زيدا عبد مثل أحد المعمولين على اآلخر

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

أي الفاعل فهو عربي  5أي المفعول به هنا وهو" زيد" على المعمول 2تغيير المواضع وتقديم المعمول

 جيد ، فالعامل تشغل به الفاعل حتى وان كان متأخرا في اللفظ .
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 المصدر نفسه.  -6

 2مـع  5مــع  عـــــــا

 ذهب 

 جلس 

 ضرب 

 ُضرب 

َيضرب         

 ُيضرب

 زيد 

 عمرو 

 عمرو 

 زيد   

 زيد 

 رعم 

 

 

 زيًدا

 

 عمًرا
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