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 ملخص البحث
اللفظي واملعنوي   يهدف هذا البحث إىل دراسة مفهوم العمل النحوي يف تفسري الَتغيُّر          

يف أواخر بعض الكلمات الختالف مواقعها يف اجلمل، ويسعى أيضاً الكتشاف أوجه             
جلمل يف  الصلة بني تراث النحويني القدامى وحصيلة فكر أوائل احملدثني يف تراكيب ا            

وقد اعتمدت الباحثة يف هذا الشأن على منهج نظري حتليلي يقضي بتتبع            . اللغة العربية 
تطور العمل النحوي يف كتابات النحويني القدامى أمثال سيبويه، واجلرجاين، وابن             
جين، واألنباري، وابن يعيش، وابن هشام، وبتقومي موقف بعض املؤيدين هلم               

 وإبراهيم مصطفى ومتام حسان وعبد الرمحن حممد أيوب         واملعارضني، أمثال ابن مضاء   
وعبده الراجحي والبدراوي زهران، وذلك فيما خيص كتابام عن تفسري الَتغيُّر اللفظي            

ومن خالل هذه الدراسة حتاول الباحثة أن حتدد        . واملعنوي يف أواخر بعض الكلمات    
خلالف الطويل بني   مدى فاعلية العمل النحوي يف تراكيب اجلمل، وحتلل جذور ا           

النحويني القدامى وأوائل احملدثني حول دوره الوظيفي، مث تؤسس إطاراً للتكامل املعريف            
يسهم يف توظيف أدبيات هؤالء القدامى وإسهامات احملدثني األولني يف تقدمي فهم              

 .أفضل لدور العمل النحوي يف دراسة القضايا اللغوية وإشكاالا النحوية
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



ABSTRACT 

This study aims to examine the concept of the grammatical government in 

interpreting vocal and semantic changes that occur in the suffix of some 

words as a result of their varied position in the sentences. It also 

endeavours to discover aspects of link between heritage of Arab classical 

grammarians and contribution of early modern Arab linguists towards 

construction of Arabic sentences. The researcher adopts a theoretical and 

analytical works in tracing the development of the grammatical government 

in the method of writings of  classical grammarians such as Sibawayh, al-

JurjÉnÊ, Ibn JinnÊ, al-AnbÉrÊ, Ibn YaÑÊsh and Ibn HishÉm; and in 

assessing the position of their supporters and opponents such as Ibn 

MaÌÉ´, IbrÉhÊm MuÎtafÉ,  TamÉm HassÉn, Abd al-RaÍmÉn Muhammad 

AyyËb, ÑAbduh al-RÉjihÊ and al-BadrÉwÊ ÚahrÉn most especially in their 

works on interpretation of the vocal and semantic change in the suffix of 

some words. In this study, the researcher attempts to highlight the degree 

of  effectiveness of the grammatical government in the constructions of  

sentences, analyzes the long lasting conflict between the classical and early 

modern grammarians about its functional role, and establishes a framework 

of epistemological integration that will contribute to the utilization of the 

literature of these classical grammarians and contributions of the early 

modern Arab linguists in producing a better understanding of the role of  

grammatical government in studying the linguistic issues and their 

grammatical problems. 
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 اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا
 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام األحباث غري املنشورة

 
  حمفوظة لـصاحلة يعقوب2005حقوق الطبع 

 دراسة حتليلية ونقدية : نظرية العمل يف النحو العريب
ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل وبأي               

مبا يف ذلك االستنساخ أو التسجيل من دون        ) آلية كانت أو إليكترونيه أو غريها     (ورة  ص
 :إذن مكتوب من الباحث إالّ يف احلاالت اآلتية

املنشور يف كتابتهم بشرط     ميكن لآلخرين اقتباس أية مادة من البحث غري        -1
 .االعتراف بفضل صاحبة النص املقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

بشكل الطبع  (ن للجامعة اإلسالمية العاملية ومكتبتها حق االستنساخ         يكو -2
 .ألغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس ألغراض البيع العام) أو بصورة آلية

 يكون ملكتبة اجلامعة اإلسالمية مباليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث            -3
 .األخرىغري املنشور إذا طلبتها مكتبات اجلامعات ومراكز البحوث 

 ستزود الباحثة مكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية بعنواا مع إعالمها عند تغري            -4
 .العنوان

 ستتم االتصال بالباحثة لغرض احلصول على موافقتها على استنساخ هذا            -5
وإذا مل  . البحث غري املنشور لألفراد من خالل عنواا الربيدي أو اإللكتروين يف املكتبة           

حثة خالل عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة املوجهة إليها ستقوم مكتبة             تستجب البا 
 .اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا باستخدام حقها يف تزويد املطالبني به
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يسرِني أن أهدي هذا اجلهد إىل والدي الكرميين، فهذا اجلهد من عطائهما 

 .فيارب ارحمهما ...الكرمي

وإىل زوجي الكرمي الذي شاركين هم إعداِد هذا اجلهِد مخلصا ومعاونا 

 .فجزاه اهللا خريا

  :وإىل أبنائي

 حممد أوين وحممد إمداد وشفاء
 يسمني 

 أنبتهم اهللا نباتا حسنا
 

 

 

 

 

 

 

 



 شكر وتقدير

يسرين أن أتقدم بأوفر الشكر وأخلصه للذين مدوا يل يد العون يف سبيل إجناز هذا                 
 جامعة  –عبد احلميد محد حممد الزوي      البحث وأخص منهم بالذكر مشريف الدكتور       

رج على هذا   الذي منحين كثريا من وقته وجهده الفكري واملنهجي حىت خ         -قاريونس
 .الوجه وذه الصورة

  
وال يفوتين يف هذه املناسبة الكرمية أن أتوجه خبالص الشكر إىل إدارة اخلدمات العامة               

على ) MSD(واجلامعة اإلسالمية العاملية ال سيما قسم اخلدمات اإلدارية         ) JPA(املاليزية  
ة اليت لوالها ما متكنت     إتاحة الفرصة يل إلمتام هذا البحث وعلى مشويل باملنحة الدراسي         

 . من إمتام هذا البحث
 

وأسجل خالص الشكر إىل عميد كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، ونائب عميد            
الكلية لشؤون الدراسات العليا، وألساتذة قسم اللغة العربية وآداا خصوصا للدكتور           

أمحد شيخ  اذ الدكتور    واألست حممد علي الريح   واألستاذ الدكتور    حممد الباقر يعقوب  
، على ما أسدوه إيلّ من توجيهات، وإىل         نصر الدين إبراهيم   والدكتور   عبد السالم 

 اللذين تفضالً بقراءة    إبراهيم الفارسي  واألستاذ   صاحل حمجوب التنقاري  الدكتور  
 . البحث وتصحيحه لغويا وأسلوبيا ، وإىل مكتبة اجلامعة اإلسالمية العاملية بـماليزيا

 
 الذي وفّر يل اجلو     خري النجاح أنسى أن أشكر أسريت لتشجيعها يل السيما زوجي         وال  

العلمي واإلمكانات املادية واملعنوية للدراسة، وكذلك والدي على ما بذاله من جهد             
مشس ، و ينء حنان  وزمالئي   عديليف تربييت وتعليمي، وكذلك ال أنسى أن أشكر أخي          

 . على تشجيعهم يلأكمل خزيري ، واجلميل
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 

 الفصل األول
 مدخل البحث

 التمهيد 
أواخر بعض الكلم    تغري  عند النحاة العرب لتفسري ظاهرة      النحوي العملنظرية  نشأت  

مررت "و" رأيت َزيًدا "و  "  َزيد جاء" الختالف مواقعها يف اجلمل مثل       لفظًيا ومعنوًيا 
 ،أثر فيها شيء  " زيد"كلمة  :ن  أالنحاة العرب يف تفسري هذه الظاهرة       ويرى  ". بزيٍد

، هذا من   آخرها بطريقة معينة  وهذا الشيء هو الذي يؤدي بكلمة زيد إىل أن ينطق            
باإلسناد " أعطى زيد "حيث اللفظ، أما من حيث التأثري املعنوي فإنّ العامل، وهو الفعل            

املؤثّر قد اصطلح علماء العربية على تسميته بـ        وهذا الشيء   . معىن الفاعلية واملفعولية  
عمول، وإن  تصور سيطرة العامل على امل    هذه الفكرة لتشمل أيضا     مث تطورت   . "العامل"

 ويف هذه النقطة يتحقق نوع من اللقاء بني التفكري احلديث           ،مل يظهر أثره آخر الكلمة    
مبراجعة ومن هذا املنطلق ستقوم الباحثة      . يف تركيب اجلملة وبني النحو العريب القدمي      

هذه الفكرة بالنظر إىل حصيلة فكر اللغويني احملدثني لتزودها مبعايري قد تبصرها               
 . الفكرة أو سلبياابإجيابيات 

 
تنظر الباحثة يف التالقي بني وجهات نظر خمتلفة ما بني القول بالعامل واإلعراب               و

وإمنا اختارت  .  عن مفهوم العامل   ةحىت خترج بصورة كلي   والقول بالسياق اللغوي،    
دراسة ل يلكوا متثل احملور األساس   ملناقشة مسائل العمل النحوي     الباحثة مسألة اجلملة    

 سالمة  تلتراكيب اللغوية، فهي مبثابة اجلوهر الذي يصلح به الشيء أو يفسد، فإذا ثبت            ا
اليت  فكرة العامل من أساسها      ناقشة مل اتصور هؤالء النحاة يف هذه املسألة فال داعي إذ        
من األفضل أن تتجه تلك الدراسات      بل  نادى عدد كبري من الباحثني احملدثني برفضها،        

 . األصل إبقاء إىل إصالح اهلنات مع
 
 



 أسئلة البحث
اختلف النحويون القدامى حول تركيب اجلمل العربية، وتفاعل عناصرها يف ضوء             

ولإلجابة عن هذا   . التأثري والتأثر؛ هل تصلح نظرية العمل اليت تبنوها يف تفسريها           
 -:اآلتيةعرض الباحثة إىل اإلجابة عن األسئلة تتالسؤال احملوري س

 ؟النحاة لعربعند مل ما مفهوم العا-1
 القاعدية عند النحاة     من الناحية املنهجية   العمل مرضيةً نظرية  إىل أي مدى تكون     -2

 العرب؟
ميكن إصالحها على ضوء    من الناحية القاعدية مما      العمل هنات   نظرية  هل يف   -3

 ؟الدراسات احلديثة يف تركيب اجلمل
 

 أهداف البحث
 : أساسية منها ما يأيتيهدف هذا البحث إىل حتقيق عدة أهداف

ة املنهجية القواعدية يف نظرية العمل وحماولة مناقشة        صالحي يف   النظر حماولة إعادة    )1
تأثرها بالفلسفة واملنطق مع الرد على أقوال املعارضني حول صالحيتها يف النحو العريب             

 وغري  العرب(احملدثنيتستعني الباحثة يف ذلك مبعطيات علم اللغة احلديث عند          سوف  و
 .)العرب

حماولة حتقيق التكامل املعريف عن طريق اكتشاف وجوه الصلة بني التراث النحوي             )2
 .العريب وحصيلة فكر احملدثني يف تراكيب اللغة

النظر يف مظان العمل النحوي، مثل التنازع، واالشتغال، ولغة أكلوين الرباغيث،            ) 3
ل وغري ذلك، كما ستنظر إىل ما        والتعليق واإللغاء، والعطف على معموالت املعامي      

 . للمحدثني حول ذلك من تساؤالت
حتليل مفهوم العمل والتأثري والتأثر والتغريات ذات العالقة باملعاين النحوية،             ) 4

 .واللغوية
  

 
 



 الدراسات السابقة
 نظرية ل نقدية  دراسةٍ ليست أولَ ومفهومها، و  فكرة العامل    لنقد هذه الدراسة حماولةٌ  

، كـ قطرب    بالنقد والتقومي  نظريةن من القدامى أيًضا من تعرض هلذه ال        إ إذ   ،العمل
 بوجود أمساء متفقة يف اإلعراب خمتلفة يف املعاين، وأمساء خمتلفة يف اإلعراب              1املستنري

إنّ زيداً أخوك، لعلّ زيداً أخوك، وكأنّ زيداً أخوك، مما اتفق           : متفقة يف املعاين يف مثل    
 . ها املعىنفيها اإلعراب واختلف في

 
وهذا يف اختالف املعىن،    . أداة للتوكيد، ولعل أداة للترجي، وكأنّ أداة للتشبيه       " إنّ"فـ

إنّ، (وأما من ناحية اتفاق اإلعراب فكلها منصوبة بقرينة لفظية، هي دخول األدوات              
والذي يلعب دور املعىن    . وهذا ما مسي باتفاق اإلعراب واختالف املعىن      ) ولعلّ، وكأنّ 

ألداة، فالتشبيه تؤديه كأنّ، والترجي تؤديه لعل، والتوكيد تؤديه إنّ، واالستدراك            هو ا 
 وحركة اسم هذه األدوات هي النصب، ولكن فارق املعىن يأيت من قرينة            . تؤديه لكن

األداة، وتبقى حركة اإلعراب مظهراً من مظاهر التركيب، ال لفارق يف املعىن، مثل               
 . د الدرَسكتب الول: الذي نراه لو قلنا

 
ما : وعكس اتفاق اإلعراب واختالف املعىن هو اختالف اإلعراب واتفاق املعىن حنو           

مفرد " قائماً"حرف نفي يرفع املبتدأ وينصب اخلرب، و        " ما"زيد قائماً و ما زيد قائم، و        
النافية، وذلك  " ما"به أثر معنوي ألنه يعتمد على معىن        " قائم"و. مذكر، به أثر لفظي   

واملعاين النحوية اخلاصة ال بد أنْ تترابط داخل         ). على لغة بين متيم    (–نة معنوية   قري
وهذا الترابط ال يتم إالّ بتضافر القرائن النحوية        . الكالم حىت تؤدي املعاين النحوية العامة     

اللفظية واملعنوية أو بالتعليق كما يقول اجلرجاين، وهذه القرائن من خصائص معاين             
 :  كالفاعلية؛ اليت تستوجب قرائن من حنوالنحو اخلاصة

  الرتبة أي تقدم الفعل على الفاعل) 1
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 .املطابقة وهي تأنيث الفعل لتأنيث الفاعل وعكسه وهو تذكريه لتذكريه) 2 
 

وقد يكون ابن حزم أول من ثار على النحاة يف أعماهلم النحوية، وعلى أصوهلم يف                 
يهما، بعد أن ثار على الفقهاء واألصوليني يف        االعتماد على التعليل والقياس واخلوض ف     

وهذا ما رآه عالل الفاسي حني تعرض لفكرة        . طريقتهم يف درسهم الفقهي واألصويل    
عدم القول بالقياس يبقي ما مل      "ابن حزم يف نفي القياس والتعليل يف النحو، حني يقول           

 يرد فيه نص يبقى     جيئ فيه نص على فطرته اللغوية أي سليقته العربية، كما أن ما مل             
على أساس إباحته الشرعية، فاملذهب الظاهري يف النحو توسعة يف اللغة، متكن اتمع             

 .2"من اعتماد السليقة يف ابتكار ما مل يقل، ال يف القياس على ما قيل
  

الرد على  "هو أشهر القدماء يف االعتراض على العامل ألنه ألّف فيه كتاب            مضاء   ابنو
 رفضه للفكرة على أسس     إىل إلغاء العامل من أساسه، وقد بىن      فيه  دعا  الذي  " النحاة
 ألن الكلمة عنده ليست     ،دية، فهو يرفض فكرة تسمية كلمة من الكلمات عامالً        يعق

. من جنس األشياء اليت ميكن أن يصدر منها فعل على سبيل اإلرادة أو على سبيل الطبع               
 عند القائلني به إما أن يفعل       فاعلُال: "وقد صرح بذلك يف مقدمة كتابه حيث قال          

بإرادة كاحليوان، وإما أن يفعل بالطبع كما حترق النار ويربد املاء، وال فاعل إالّ اهللا عند                
أهل احلق، وفعل اإلنسان وسائر احليوان فعل اهللا تعاىل، كذلك املاء والنار وسائر ما               

 بعملها عاقل، ال ألفاظها     ل يق يفعل، وقد تبني هذا يف موضعه، وأما العوامل النحوية فلم         
 ومن هنا نرى أن ابن مضاء نفسه قد       . 3"وال معانيها، ألا ال تفعل بإرادة وال بطبع       

 حيث أَصر على فهم مصطلح العامل كما فهمه         خلط بني املفهومني النحوي والفلسفي    
بغي وهذا لبس ين  .  ال كما فهمه النحاة أنفسهم يف إطار دراسة تركيب اللغة          ،املتكلمون

 .جديد للعامل يف اإلطار الذي قدم فيه ابن مضاء حججهتصور  تقدمي عندجتنبه 
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ابن مضاء تعرض لعدة قضايا حنوية صدر عنها برأي معني قد ال يوافق عليه                لكن  و
العمل نظرية  تساؤالت حول   عدة   إال أن هذه القضايا يف رأي الباحثة تثري           ،الكثريون
يف ابن مضاء على سبيل املثال ما قاله     من ذلك   أمرها، و  مما يدعو إىل التحقيق يف       ،نفسها
 إن فاعل   :فمن املعروف أن املعتمد يف حتليل هذا التركيب أن يقال          ).  قامَ زيد(مثل  

 يف هذا الصدد     وجيهاً ه ابن مضاء سؤاالً   ، وقد وج  )هو( ضمري مستتر تقديره     )قام(
؟ ويف اإلجابة عن هذا     4 فاعالً دزي مل يجعل    َمِل وَ ؟مؤداه ما الداعي إىل تقدير الفاعل     

 ورأى ابن مضاء أنّ     .5ا للكسائي إىل أن الفاعل حمذوف     بًعالسؤال ذهب ابن مضاء تَ    
ظننت (، ويف التثنية    )ظننت وظننيه زيًدا شاخًصا   (التعليقات بالتنازع ال جتوز يف حنو       
ظننت وظنوين شاخًصا الزيدين     (ويف اجلمع   ) وظناين شاخًصا الزيدين شاخصني    

أعلمت (، ويف مثل    )ظننت الزيدين شاخصني وظنوين شاخًصا    (وتقديره  ) خصنيشا
أعلمت وأعلمنيه  (على التعليق بالثاين، وعلى التعليق باألول       ) وأعلمين زيد عمراً منطلقا   
أعلمت وأعلمانيهما إيامها الزيَدين العمرين      (، ويف التثنية     )إياه زيًدا عمًرا منطلقًا    

ألنها أمثلة  ) ت الزيدين العمرين منطلقني وأعلمونيهم إياهم     أعلم(، ويف اجلمع    )منطلقني
) أزيًدا ضربته (وأما االشتغال يف مثل      .6من صنع النحاة مل يأت هلا نظري يف كالم العرب         

فالعامل حمذوف ال حاجة بالقول إليه، بل هو تام           ) ضربت أزيدا ضربته  (وتقديره  
أنت قمَت  (ألفعال فليس قطعيا يف حنو      ومن ناحية تقدير الضمائر املستترة يف ا      . 7دونه

 غنهم تقدمي الفاعل عن إعادته أخريا      ) وأنا قمتكَْتفَى يف الغائب بالظاهر     . إذمل يولعله ي
] غائب[حيث إن الفاعل    ) علم(وكذلك يف مثل    .  8يف غريه ] به[املتقدم وال يكتفي    

لّ على الزمان، فال    مذكر، وعلى هذا فال ضمري، ألن الفعل يدلّ بلفظه عليه، كما يد            
 ولكن  ، هذه املسألة  حول ابن مضاء أيضا     معولنا أن خنتلف    .  9حاجة بنا إىل إضمار   
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 ،العملنظرية   نقد أن ينظر فيه من يتعرض ل      -يف رأي الباحثة  – جيب   قدمهالسؤال الذي   
ويف كتابه قضايا أخرى    . ألا تتعلق بشيء جوهري فيها وهو حتديد العامل واملعمول        

 .يف اإلثارة وستعرضها الباحثة بالتفصيل يف موضعهاالقضية  تشبه هذه
 

العامل بني القبول والرفض، فتمام حسان الذي يعدُّ        وجود   أرجحتيويف العصر احلديث    
 وجود  اللغة بني املعيارية والوصفية   من أشهر اللغويني املعاصرين قد نفى يف كتابه          

منظمة من  "يف تصوره عبارة عن       للغةا على أساس أن ا     العامل، وكان نفيه مبنيً   
احلقيقة أن ال عامل، إن وضع اللغة جيعلها منظمة من األجهزة،            :"قالكما  ". األجهزة

ويقصد بقوله األجهزة الوظائف اليت     . 10"كل جهاز منها متكامل مع األجهزة األخرى      
، وتتكون من عدد من الطرق التركيبية العرفية         تربط الكلمات املستخدمة يف اجلملة    

ملرتبطة باملعاين اللغوية، فكل طريقة تركيبية منها تتجه إىل بيان معىن من  املعاين                 ا
فالفعل والفاعل واملفعول مثالً يرتبط بعضها ببعض يف اجلملة          . 11الوظيفية يف اللغة  

ا فال داعي للحديث عن كون واحد من هذه العناصر عامالً يف              لتكون معىن واحدً  
ىف حقيقة تصور اجلملة على أا منظمة من األجهزة مع           تناتوهنا نتساءل هل    . اآلخر
رور مثالً لوجدنا أن          ؟ر وجود العامل  تصوحرف اجلر   إلصاق فلو اعتربنا اجلار وا 

القدماء يرون أن حرف اجلر يف هذه احلالة         و. يؤدي دوًرا معيًنا يف الكلمة اليت تعقبه      
األمر هو ما يسميه سيبويه بعمل      وهذا  . ، ويزول بزواله  عامل بسبب األثر الذي يأيت به     
 .12عناصر اجلملة بعضها يف بعض

 
واعتراض احملدثني على نظرية العمل كان على أساس اختاذها منهًجا لدراسة اللغة،              
خاصة إذا أدى هذا املنهج إىل صنع لغة غري منطوقة عند العرب، أو أدى إىل رفض لغة                 

 الكرمي، الذي نزل بسبع لغات،      منطوقة لديهم ، وشكل أخص إذا مس ذلك القرآن         
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). نزل القرآن بسبع لغات كلها كاٍف شافٍ      ) (ρ(كما ورد يف نص احلديث الشريف       
 لساحران يريدان أنْ    هذانقالوا إنّ   (ومثال ذلك رفض ختلف العمل يف قراءة آية           

؛ إذ كيف ال تنصب إنّ ما بعدها بالياء، فيقال           13 ) يخرجاكم من أرضكم بسحرمها   
 . 14ا قرأ بذلك أبو عمرو بن العالء أحد القراء السبعةكم" هذين"
 

إحياء النحو،  يف كتابه   النحوي   إبراهيم مصطفى إىل إلغاء فكرة العمل         أيضا دعاولقد  
، هو  15ختليص النحو من هذه الفكرة وسلطاا       ":قالويتجلى ذلك واضًحا عندما     

 هالنحو يف طريق  عندي خري كثري، وغاية تقصد، ومطلب يسعى إليه، ورشاد يسري ب           
، وكاد يصد الناس عن معرفة العربية، وذوق ما         16صحيحة، بعد ما احنرف عنها آماداً     ال

وبىن رفضه على أساس أن فكرة العمل       . 17"فيها من قوة على األداء، ومزية يف التصوير       
 ال حاجة إليها، فمثَّل لالضطراب       18فيها اضطراب كثري وجتريدات فلسفية    النحوي  

حتديد عامل املفعول، فالبصريون يرون أنه الفعل أو شبهه، وأما          حول  ة  اختالف النحا ب
 معىن  ه فرأى أنه الفاعل وحده، والفراء رأى أنه الفعل والفاعل، ورأى خلف أن            19هشام

يرى إبراهيم مصطفى كذلك أن التجريدات      .20املفعولية هو عامل النصب يف املفعول     
مل تكن إال   النحوي  حول قضية العمل    الفلسفية املوجودة يف تفكري النحاة العرب        
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لتأثرهم بعلم الكالم واإلسراف يف تطبيق مبادىء التفكري املقننة فيه، ومن صور هذه              
التجريدات رفضهم أن جيتمع عامالن على معمول واحد حبجة أنه إذا اتفق العامالن يف              

وع، فقال  ومنها جداهلم حول رافع املضارع املرف     . العمل لزم حتصيل احلاصل وهو حمال     
 إن املضارع مرفوع لتجرده من الناصب واجلازم، وجاء املعارضون           :طائفة من النحاة  

، ويف  الوجوِدب العدمعللُ  وجودي، وال ي  مفهوم  عدمي والرفع   مفهوم   إن التجرد    :فقالوا
الدفاع عن ذلك ذكر األولون أن التجرد عدم حمدود فهو وجود مقيد وال مانع أن                 

 .21يعمل مثله
 

 كتابه نستطيع أن نالحظ أنه قد حاول أن          من خالل  إبراهيم مصطفى    ِهجَُّو تَ وبتأمِل
 22االحنيازا من    ولعل يف هذا نوعً    ، ألا ال ختلو من اضطراب      النحوي يلغي فكرة العمل  

 أن يحاول ختليص الفكرة من االضطراب       - يف رأي الباحثة   –ألنه كان من األجدى     
   .د االضطراب يف مواطن منهاقبل القرار بترك العمل ا رد وجو

  
ومن املؤيدين لوجود العامل واملعمول واملعارضني لرفض فكرة العمل النحوي الدكتور           

حيث بني الفرق يف كتابه بني      الصفوة من القواعد اإلعرابية     عبد الكرمي بكاّر يف كتابه      
 املعنوي، ألن   العامل اللفظي والعامل املعنوي، ورأى أنّ العامل اللفظي أقوى من العامل          

العامل املعنوي عامل مقدر منوي ال صورة له يف اللفظ خبالف العامل اللفظي، ومن مث               
مبتدأ ورافعه  ) حممود(فـ  ) حممود جمتهد (فالعامل اللفظي ينسخ العامل املعنوي حنو        

االبتداء عند النحويني وهو عامل معنوي، فإذا دخل على املبتدأ عامل لفظي كاألحرف             
وأخواا زال االبتداء، وزال حكمه الذي هو الرفع وصار العمل           ) كان( و   الناسخة

وهذا الرأي يدلّ على أنّ هناك فرصة للباحثة ملناقشة فكرة العمل يف            . 23للعامل اللفظي 
 .النحو العريب
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أماّ شوقي ضيف فقدم العوامل واملعموالت يف عصر البصريني مركزاً على العمل عند              
، وقسم العامل إىل قسمني      24"املدارس النحوية "خرين يف كتابه    اخلليل وسيبويه وآ  

العامل اللفظي واملعنوي، فالعامل اللفظي حنو املبتدأ وعمله يف اخلرب الرفع، وكذلك              
وأما العامل املعنوي فنحو عامل     . الفعل وعمله يف الفاعل الرفع، ويف املفعوالت النصبَ       

... وإمنا ذكرت لك مثانية جمار    "ا الرأي بقوله    وكاد سيبويه يوسع هذ   . االبتداء يف املبتدأ  
ومن هذا القول يرى أن العامل هو الذي حيدث اإلعراب وعالماته           " حرف اإلعراب   

من الرفع والنصب واجلر والسكون، ويرى شوقي ضيف أن سيبويه وزع األبواب              
 وثالثة  اخلاصة باعتبار العوامل، ومنها الفعل يف باب لزومه وتعديه إىل مفعول ومعولني           

وعمله يف أمساء الفاعل واملفعول واملصادر وعمله يف ارور عن طريق اجلار،            . مفاعيل
واحلال وما النافية عند احلجازيني وغري ذلك مما فتح الباب للبحث يف صورة التنازع               
حيث جيتمع مؤثران على أثر واحد، وكذلك ما حيدث من أن املصادر تعمل عمل                

وذكر سيبويه إعمال ظن وأخواا، وعمل اسم       . داً أي اضرب زيداً   أفعاهلا، حنو ضرًبا زي   
الفاعل واملصادر اللذين جيريان عمل املضارع، وعمل الصفة املشبهة وأفعل التفضيل،            

وأثبت سيبويه كذلك رأي    . والعمل يف اجلر املضاف أو حرف اجلر الذي يصل به الفعل          
ر أيضاً أن إن وأخواا عملت فيما        اخلليل يف عامل االبتداء بأنه عامل معنوي ويذك        

وكذلك يذكر أنّ الفعل قبل التمييز يعمل فيه، وأنّ          . بعدها وعملها معكوس لعمل كان    
الفعل احملذوف يعمل يف باب النداء والندبة، وتعمل ال النافية للخرب عمل إنّ، كما                

 .حتدث عن نواصب املضارع وجوازمه، حنو جزم املضارع يف جواب األمر والنهي            
 .وحتدث سيبويه عن العوامل اليت تعمل حمذوفة وقدم حتليالت وتقديرات يف للعمل

، أي أعطى كليهما    )كليهما ومترا (وتناول الصور السماعية اليت  حيذف فيها وجوبا حنو          
. أي أدركت مرحبا وأصبحت أهال ونزلت سهال       ) مرحباً وأهال وسهال  (ومترا، أو   

أي سقاك  ) سقيا ورعيا : (طلق جوازا ووجوبا  حنو      وتصور حذف الفعل مع املفعول امل     
اهللا ورعاك اهللا، ويطرد معه حذف العامل اجلار وارور إذا كانا يف مواضع احلال أو                

وبعد ذلك تعرض شوقي    . الصفة أو اجلر حنو يف الدار زيد أي استقر يف الدار زيد             

                                        
 . وما بعدها1، ص )م1995، 6دار املعارف، ط: القاهرة (املدارس النحويةضيف، شوقي، 24



ني، فأشار إىل أن    ضيف لفروق يف حتديد العامل يف املعمول عند البصريني والكوفي           
الكوفيني هلم منهج جديد يف تسمية بعض املصطلحات النحوية،  حنو موقفهم يف                
إعراب الفعل املضارع املرفوع يف مثل زيد يقوم، حيث ذهب سيبويه ومجهور البصريني             
إىل أنه ارتفع بوقوعه موقع االسم، وأما األخفش فذهب إىل أنه مرفوع لتعريه من                

 .العوامل اللفظية
 
توضيح هذا التفريق أشار شوقي ضيف إىل املوضوع اخلاص عن الفراء من جهة                ل

فمن هنا اتضحت للباحثة أن الكوفيني اخترعوا املنهج   . الكوفيني يف العوامل واملعموالت   
اخلاص واجلديد لديهم لبناء مدرسة مستقلة عن البصريني، من أسسها أنّ العامل يف               

، ويف باب نعم    )يا تيم عدي  (يتعدد العامل فيه، حنو     املفعول به هو الفعل والفاعل معا ف      
وبئس حيث ذاهبوا إىل أما امسان مبتدآن لعدم تصرفهما ولدخول حرف اجلر عليهما             
يف بعض كالم العرب وأشعارهم، ويف صيغ التعجب ذهبوا إىل أا اسم مبين خرب ملا                

 .االستفهامية التعجبية ليست شيء وإال هي مبعىن استفهامية
 

ويف هذا املوضوع الصعب تعرض أيضا للعالقة بني العوامل واملعموالت بالتقدير              
 والشاهد  )فآمنوا خريا لكم  (والتخريج لإلعراب يف اآليات القرآنية، حنو قوله تعاىل          

آمنوا إمياناً خرياً لكم، فهي     : ، وذهب الفراء إىل أنه مفعول مطلق، إذ التقدير         "خريا"
هنا ميكن أن نقول أن شوقي ضيف قدم معلومات نادرة          ومن  . صفة للمصدر احملذوف  

 . جداً عن النحو عند الفراء مستخرجا ما خالف فيه وجهات نظر البصريني
ويبدو أن شوقي ضيف من احملدثني معتدل اآلراء يف العوامل النحوية ألن الفكرة                

و أنّ نظرية   ويبد. املطروحة متيل إىل اكتشاف فكرة حقيقية يف العوامل النحوية العربية         
 . العمل يف النحو العريب ليست وليدة مدرسة معينة بل توفرت لكل أزمنة وأمكنة

 
 حبث يف املنهج: النحو العريب والدرس احلديثوذهب عبده الراجحي يف كتابه 

 األساس   بل هي األمر   ،يف العربية ال تبتعد عن النحو الغريب      النحوي  إىل أن فكرة العمل     
املصطلحات اليت يستعملها التحويليون ال تكاد      أنّ  ، و ة والتوليدية الدراسة التحليلي يف  



التحليل النحوي عند   : "ختتلف عن مصطلحات العرب القدماء، وعلى حد تعبريه         
 النظمية وفقا لوقوعها حتت تأثري عوامل       "العناصر"التحويليني يكاد يتجه إىل تصنيف      

املصطلحات اليت يستعملها   على الدارس أن يعرفها ابتداء، وتكاد         ينبغي  معينة  
، وجاء مبثال واحد لدعم رأيه وهو ما        25"التحويليون ال ختتلف عن كالم العرب القدماء      

 :26يأيت
1-That Martin will fail his linguistic course is likely. 
2-Martin is likely to fail his linguistic course 

 يف درس    فاشالً )رِتناَم(إفادة كون    إن   :ق الراجحي على اجلملتني قائالً     علّحيث  
ر يف نظم الكالم حىت يؤدي      ؤثِّي ها عامالً وصف ب likely(27( اللغويات تقع يف جمال كلمة      

 هي العامل يف     )likely( ر أن   ألنه تصو ذكر األستاذ كالما صحيحا     وقد  . داللة معينة 
ني، ألم يرون أن     النحوي للجملت  همحتليلعند  اجلملتني وهذا ما ال يقوله التحويليون       

 فاشال يف درس    ) رِتناَم (صحيح إن إفادة كون     و. املعمول ال يتقدم على العامل    
غاية ما ميكن قوله هنا     ولكن  من حيث املعىن،     )likely(  اللغويات تقع يف جمال كلمة    

أما يف البنية   . من حيث البنية العميقة     )likely(  ـهي أن اإلفادة كأا معمول ل      
 . ي البنية اليت يجرى عليها التحليل النحوي فالالسطحية وه

  
، فذكر   النحوي فكرة العمل على  وقد وافق البدراوي زهران عبده الراجحي يف حكمه         

 أن إبقاء   "الدراسات اللغوية بني القدماء واحملدثني     ظواهر قرآنية يف ضوء   "يف كتابه   
 الدراسة اللغوية   يف التراكيب اللغوية هي دعامة أساسية يف        النحوي  فكرة العمل   

 :التحويلية عند املعاصرين، وعلى حد تعبريه

                                        
 دار النهضة العربية، :بريوت(حبث يف املنهج : النحو العريب والدرس احلديث، الراجحي، عبده25

 .148ص ، )1986
 :كما يلي مل يترجم الراجحي املثالني إىل العربية يف كتابه، وقد ترمجتهما الباحثة 26

 .رتن يف مادة اللغويات أمر حمتملاأن يرسب م-1
 .رتن سريسب يف مادة اللغوياتاحيتمل أن م-2

27 likely ه  العامل تقدم أو تأخر، ويعلق األستاذ عبده الراجحي بأنّ اجلملتني تقعان يف جماليبدو أن 
  .  م حىت يؤدي داللة معينة تؤثر يف نظم الكال- باعتبارها عامال– أي أنّ هذه الكلمة likelyكلمة 


