
  العربية، كلية الجامعةاللغة قسم 
 الھند ، كيرا!،٦٩٥٠٣٤ - تروننتبرم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ISSN (Print) : 2277-9914    ISSN (Online) : 2321-2756     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلة

 ا������
  

  مجلة بحثية سنوية محّكمة
  

  م ٢٠١٣،  الخامسالمجلد 



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٠٥

105 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

  

 العوامل�وردودها�0ي�النحو�العربي
  

  .حمزة�ك

  ،�ك>;�،�الهندالحكومية،�برنتلمانا�.م�.تي�.كلية�بيقسم�العربية،��ورئيس�مساعد�أستاذ��

  

ربي�أك½;�من�أية�نظرية�أخرى.�نظرية�العامل�نظرية�ساعدت��ي�تكوين�النحو�الع
وDمام�سيبويه�قواعدهما�ال°��نالت��بن�أحمد وفوق�هذه�النظرية�أر¶��Ãالخليل

�العامل�ركنا�هاما�من�أركان�النحو�العربي �.قبو�Pواسعا�بعدهما،�وصارت�نظرية
ونظرية�العامل�Ñي�النظرية�ال°��تقول�إن�ل�لفاظ�ا-لحوظة�أو�ا-قدرة�قدرة�ع�ى�

�أو�هو�ما��التأث>;��ي �وDعرابية، �الشكلية �الناحية �من �بعدها �تقع �ال°� الكلمات
�وهذا�العامل�أقسام.. )١(أوجب�كون�آخر�الكلمة�ع�ى�وجه�مخصوص�من�Dعراب

  :م�Õا

�وإن� �أنواعها �بكل �و�فعال �الجر�والجزم �كحروف �وذلك �الك�م ��ي �ملفوظا �كان �هو�ما �اللفظي؛ �العامل ا)
  ..وأخوا��ا�الخ

الذي�نسب�إليه�رفع�الفعل�ا-ضارع.��ا-عنوي؛�وهو�ما�لم�يكن�ملفوظا��ي�الك�م،�وذلك�كاPبتداءب)�العامل�
يقول�الدكتور�شوtي�ضيف�فيه:�"كل�من�يقرأ�كتاب�سيبويه�يرى�رأي�الع>ن�أن�الخليل�هو�الذي�ثبت�أصول�

�ال°��ثبتت�ع�ى�مر�ا �العامل�ومد�فروعها�وأحكمها�إحكاما،�بحيث�أخذت�صور��ا �أر¶��Ãنظرية �فقد لعصور.
��سماء� ��ي �يعمل �عامل �من �أو�جزم �أو�خفض �أو�نصب �لكلمة �رفع �كل �مع �بد P� �أنه �إ«ى �ذاهبا قواعدها
�والفعل،� �الخ`;�الرفع. ��ي �وعمله �ا-بتدأ، �مثل �لفظي �عادة �والعامل �ا-بنية، ��سماء �ومثلها �ا-عربة، و�فعال

كون�العامل�معنويا�ع�ى�نحو�ما�نص�تلميذه�سيبويه��ي�وعمله��ي�الفاعل�الرفع�و�ي�ا-فعوPت�النصب.�وقد�ي
   ).٢(باب�ا-بتدأ�إذ�جعله�معمو�Pل�بتداء

كما�‘ عامل�مئة’�أو‘ العوامل�ا-ائة’وقد�صنف�الع�مة�عبد�القاهر�الجرجاني��ي�العوامل�كتابا�مشهورا�باسم�
µي�فن�Dعراب�حيث�يمكن�اعتبارها�تقول�عنه�العامة.�هكذا�اتسعت�دائرة�تأث>;�نظرية�العوامل�إ«ى�جميع�نوا

�إيجاد�النحو�العربي �٣(أص��هاما�الذي�ساهم��ي �زمان�سيبويه،�). وقد�نالت�هذه�النظرية�قبو�Pواسعا�منذ
وسار�النحاة�مس>;ه�ح°�Ãصارت�نظرية�العوامل�من�أقوى�أساس�النحو�العربي�ومصادره.�ولم�يجرأ�أحد�أن�

هم�إ�Pبعض�ا-حاوPت�اليس>;ة�قام�§�ا�ابن�ج���وابن�مضاء��ندل���üيرده�أو�أن�يضع�مكا�Éا�نظرية�أخرى�الل
وغ>;هما.�إ�Pأن�محاول�Úم�لم�تنل�بقبول�واسع��ي�ضوضاء�أتباع�العوامل��ي�ذلك�الزمان�واستمرت�العوامل�

�اللغ �طالب �ع�ى ��Pبد �واللغوية، �النحوية �قيم�Úا �لها �ا-حاوPت �هذه �ولكن �للنحو�العربي. ة�كالحجر��سا¶��
  عل¾�ا.�ف
�:��ط�عالعربية�

 

                                                           
 ١٦٠ص، ١٩٨٥، صطلحات النحوية والصرفية، دار الفرقان، بريوتحممد مسري جنيب البلحي، معجم امل .نقال عن د ،١٥ص ،اجلرجاين، التعريفات     ١
  ٣٨شوقي ضيف، املدارس النحوية، دار املعارف، القاهرة، ص .د     ٢
  ٢٠٠٤شرح مائة عامل، عبد الرمحن بن حممد اجلامي، احتاد بوك ديبوا، ديوبند،  :راجع     ٣
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  3ول:�محاولة�ابن�ج���

)�للرد�ع�ى�نظرية�العوامل.�ولكنه�لم�يقدر�١وقد�حاول�أبو�الفتح�عثمان�بن�ج��،�صاحب�كتاب�الخصائص(
يحدث�هذه�التغ>;ات،�يقول�بعد�تحليل�العوامل:��-�Pغ>;ه�–أن�يخرجه��ي�صورة�نظرية�وذهب�إ«ى�أن�ا-تكلم�

حقيقة�ومحصول�الحديث،�فالعامل�من�الرفع�والنصب�والجر�والجزم�إنما�هو�للمتكلم�نفسه��P"�وأما��ي�ال
  �).٢(غ>;ه"�ل��ïء

  "الرد�عLى�النحاة"الثاني:�ابن�مضاء�3ندل���Ýوكتابه�

م.�وهو���۱٩٤۷ي�القرن�السادس�الهجري�ونشر��ي�سنة��)٣(ابن�مضاء��ندل��üالرد�ع�ى�النحاة�كتاب�وضع�
��ي �جادة ��ي��محاولة �كب>;ة �أثار�ضجة �وكتاب �خاصة، �العوامل �نظرية �رد �و�ي �عامة �النحو�العراtي �ع�ى الرد

�إحدى� �من �ع½;�عليه �بعدما �ضيف �شوtي �الدكتور �حققه �ونشره. �طبعه �عند �و�كاديمية �العلمية البيئات
�هذا �إ�Pأن �تأليفه. �باعتبار�زمن �عظيمة �ثورة �وكان �بالقاهرة. �دار�ا-عارف �ونشره �فرنسا، الكتاب،��متاحف

م�حث�ع�ى�وضع�١٩٤٧والفكرة�ال°��قدمها�ابن�مضاء�لم�يسعد�بقبول�واسع��ي�زمانه.�ولكنه�بعد�نشره��ي�
  مكان�نظرية�العوامل�إ«ى�حد�كب>;.�جديدةنظرية�

 نظرية�الكتاب

�ويقول��ي� �كل�ما��Pيفتقر�النحو�إليه�من��بواب. �الكتاب�قائمة�ع�ى�إلغاء�العوامل�وحذف أما�نظرية�هذا
اية�الكتاب:�"قصدي��ي�هذا�الكتاب�أن�أحذف�من�النحو�ما�يستغ���النحوي�عنه،�وأنبه�ع�ى�ما�أجمعوا�غ

باخت�ف�القدماء�ف¾�ا،�وقد��)١(�:حتج�ابن�مضاء�دعوته�Øلغاء�العوامل�بأمور�كث>;ة�م�Õا).�ا٤"(ع�ى�الخطأ�فيه
)� �وغ>;ه، �ج�� �بن �عثمان �أبو�الفتح �ذلك �بخ�ف �الشرعية�)٢صرح �ا-نطقية�٣(�،والعقلية�باÈدلة �بالحجج (

)� �هو��؛)٤والفلسفية �بالعوامل �القول �أن �إ«ى �عن��ادعاءوذهب �ا-عاني �وتحريف �هو�كامل، �فيما النقصان
.�)�إجماع�النحوي>ن�ع�ى�القول�بالعوامل�ليس�بحجة٦(�،)�نسب�ا-حذوفات�إ«ى�القرآن�حرام٥(�،ا-قصود�§�ا

سببية�وواو�ا-عية�اللت>ن�تنصب�بعدهما�ا-ضارع�ب�(أن)�ا-حذوفة:�ومن�خ>;�شاهد�لقوة�آرائه�قوله��ي�فاء�ال
يقول:�هذا�باطل،�بل�أن�العرب�ح>ن�تنصب�ا-ضارع��ي�هذين�الباب>ن��Pتنصبه�بعامل،�وإنما�تنصبه�لتدل�

أخذنا�هذه�الجملة�(�Pيشتم�عمرو�زيدا�فيؤذيه)�إن�نصب��ع�ى�مع��P�Ãتتـأتى�مع�الرفع�أو�الجزم.�فمث��لو
ون�غرضه�إن�شتم�عمرو�لزيد�يتسبب�عنه�إيذاؤه،�وإن�رفع�يكون�ا-ع��Ãفهو�يؤذيه�أي�من�عادته�ذلك.�يك

وكذلك�الشأن��ي�واو�ا-عية.�لو�أخذنا��.وإن�جزم�يكون�الفاء�للعطف،�ويكون�ا-راد�حينئذ�أن�الشتم�يؤذيه
�P� Ãا-ع�� �كان �الثاني �الفعل �نصب �إن �الل`ن) �وتشرب �السمك �تأكل P)� �ن
�Ãالجملة �رفع �وإن �بي�Õما، تجمع

ا-خاطب�عن�أكل�السمك�وأوجب�له�شرب�الل`ن،�أي�هو�ممن�يشرب�الل`ن.�كل�هذه�تدل�ع�ى�أن�حركات�
  ).٥(Dعراب��Pتأتي�للدPلة�ع�ى�عوامل�محذوفة،�وإنما�تأتي�للدPلة�ع�ى�معان��ي�نفس�ا-تكلم

 
                                                           

 موسوعة العلم ودائرة املعارف يف أربعة أجزاءأشهر كتاب يف النحو العريب بعد كتاب سيبويه، وهو       ١
  ١٨٦ص ، ١الكتب العريب، بريوت ، ج  راخلصائص، دا ابن جين، أبو الفتح عثمان،     ٢
ا هو أبو العباس أمحد بن عبد الرمحن بن حممد بن مضاء اللخمي، أصله من قرطبة،وإليها ينسب. درس على ابن الرماك كتاب سيبويه، وكان مؤيد     ٣

ن عوة املوحدين متبعا مذهبهم الظاهرية. صار قاضيا يف دولتهم. عاشر من امللوك املوحدين يوسف بن عبد املؤمن وابنه يعقوب. وله مؤلفات ملد
  ة.) الرد على النحا٤) تنزيه أئمة النحو مما نسب إليهم من اخلطأ والسهو ٣) تنزيه القرآن عما ال يليق بالبيان ٢) املشرق يف النحو ١أمهها: 

  ٧٦، ص ١٩٨٢، ابن مضاء األندلسي، الرد على النحاة، دار املعارف، القاهرة     ٤
  ٨٧- ٨٦  ، ص:راجع املرجع السابق    ٥
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  الثالث:�ا�نهج�الوصفي�

و�ي�مقدم�Úم��،عوامل�ا-نهج�الوصفي�الذي�قدمه�كث>;�من�النحاة�ا-عاصرينومن�ا-حاوPت�للرد�ع�ى�فكرة�ال
العربي:��النحو’�ي�جامعة�بغداد،�وصاحب�كتاب�،�أستاذ�اللغات�السامية�والنحو�ا-قارن �،إبراهيم�السامرائي

:�"وتأتي�مسألة�العامل.�يقول �-كما�رفض�كث>;ا�من�مسائل�النحو�ال�;اثي�-ويرفض��ي�هذا�الكتاب� .‘نقد�وبناء
مسألة�العامل��ي�هذا�الباب�دخيلة�مصطنعة�فإذا�كان�حق�ا-بتدأ�الرفع�ف��بد�للمنهج�النحوي�أن�ينظر��ي�
�ا-بتدأ.� �رافع ��ي �ي�;ددون �أ�Éم �وذلك �اخ�;اعا �يخ�;عها �قد �بل �وأضعفها، �الوجوه �أغرب �من �فيلتمسه الرافع،

مل�الناصبة�وغ>;ها،�وبعض�آخر�يقول�بالخ`;�بعضهم�يقولون�باPبتداء�وبعضهم�يقولون�بتجردهم�عن�العوا
  ).١(�ي�النحو�فأفسده"‘ ا-نطق’وهكذا.�وا-بتدأ�غ���عن�هذا�النهج�من�البحث�لو�Pتأث>;�العنصر�الدخيل�

  الرابع:�محاولة�مصطفي�إبراهيم�

�قضا �جميع �ف¾�ا �ضم �عجيبة �بقاعدة �وأتى �العوامل. �إلغاء ��ي �ممدوحة �محاولة �إبراهيم �مصطفي يا�ول�ستاذ
وقال�إن�الضمة�علم�Dسناد�والجرة�علم�Dضافة�وما�عداها�منصوبات.�وحصرها��ي�قوله�الشه>;:��،Dعراب

�."�صل(�ا-بتدأ�والخ`;�أو�الفعل�والفاعل)�كلها�مرفوعات�وما�عداها�منصوبات�إD�Pضافة،�ف
��مجرورة"
�ولم�و�ي�هذه�النظرية�خلع�مسئولية�Dعراب�من�عاتق�العوامل�وجعلها� �ي�Dسناد�وDضافة�وخفة�الك�م.

�بعض� �أن �مع �وقواعدها �إيجاز�Dعراب ��ي �أفرطت �بأ�Éا �نقدوها �ال�ذع، �النقد �من �أيضا �النظرية �هذه تنج
  ).٢(�Pنقدر�تطبيق�هذه�القاعدة�ف¾�ا�-مثل�إن�وأخوا��ا�-�بواب�النحوية

  ‘اها�ومبناهااللغة�العربية�معن’ الخامس:�آراء�الدكتور�تمام�حسان�وكتابه�

للدكتور�تمام�حسان�أشهر�كتاب��ي�العربية��ي�علوم�اللسانيات.�وهو�كتاب�‘ اللغة�العربية؛�معناها�ومبناها’
�Ãي�تعي>ن�ا-ب���Ãودور�ا-ع��Ãي�تعي>ن�ا-ع���Ãيب>ن�كيف�تعمل�اللغة�العربية�داخل�مبناها،�كما�يب>ن�دور�ا-ب�

�م.�نشره�عالم�الكتب،�٢٠٠٤م،�وظهرت�الطبعة�الرابعة�سنة�١٩٧٣ي�اللغة.�ظهر�هذا�الكتاب�أول�مرة�سنة�
القاهرة.�وقد�جرت�عدة�دراسات�حول�هذا�الكتاب�وآرائه،�واختار�عدد�غ>;��،�شارع�عبد�الخالق�ثروت،٣٨

�ا-اجست>;�والتخصص �لدراسات �الطلبة �من �نجح��.قليل �كما �العوامل �النظرية �ع�ى �الرد ��ي �أحد �ينجح ولم
� �حسان، �تمام ��ي�الدكتور �ويبنيه ��çدمه �بل �القديمة �صورته ��ي �يبقى �أن �النحو�العربي �من ��äيرت�Pوهو�

�تضافر� �نظرية �وÑي �أخرى �نظرية �مكا�Éا �ويضع �العوامل �نظرية ��çدم �جديد. �منهج ��ي �ويقيمه �جديدة صورة
س��نظمة�وتضافر�القرائن�وذلك�معتمدا�ع�ى�ا-نهج�الوصفي�ونقد�النحو�التقليدي�وقال�إنه�قام�ع�ى�أسا

�اللحن، �من �اللسان �جوهر��حفظ �ترى P� �وÑي �فقط، �صوتية �أخطاء �و�لحان �والعوامل. �Dعراب �ع�ى أي
��ي� �مقبولة �بتفس>;ات �يأتي �يقدر�أن P� �غ>;�مستقيم �أساس �ع�ى �أسس �والنحو�الذي �تمسها. Pو� ا-وضوع

ن�يخ�Ã�ïم�Õا�ع�ى�اللغة�يقول:"�فلقد�نشأت�دراسة�اللغة�العربية�الفصuى�ع�جا�لظاهرة�كا�القضايا�اللغوية.
وع�ى�الرغم�من�أن�تسمية�هذه�الظاهرة�ا-ذكورة��Pتش>;�إ�Pإ«ى�‘ ذيوع�اللحن’وع�ى�القرآن�وÑي�ال°��سموها��

وذهب�إ«ى�أن�اللغة�منظمة�من��.)٣"�(الخطأ��ي�ضبط�أواخر�الكلمات�بعدم�إعطا�Îا�الع�مات�Dعرابية�ا-�ئمة
صوتي�والنظام�الصر�ي�والنظام�النحوي.�وكل�نظام�م�Õا�يتألف�مجموعة�مجموعة�من��نظمة�م�Õا�النظام�ال

من�العناصر�ا-عنوية�ومجموعة�أخرى�من�العناصر�ا-بنوية�وطائفة�من�الع�قات�ال°��تربط�بي�Õا�والفروق�أو�

                                                           
  ٧٤ص ، ١٩٦٨، إبراهٌم السامرائ، النحو العرب نقد وبناء، دار الصادق، بغداد .د     ١

  ١٩٨٨  ،ل، القاهرةراجع مصطفي إبراهيم، إحياء النحو، دار املعارف، كورنيش النس     ٢
  ١٢عامل الكتب، القاهرة، ص ٌة معناها ومبناها،يمتام حسان، اللغة العرب .د     ٣
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اللبس.��القيم�الخ�فية�ال°��تربطها�سلبيات�بإيجاد�ا-قاب�ت�ذات�الفائدة.�وبتضافر�كلها�تتم�Dفادة�ويأمن
  وقال��Pيتم�فهم�النصوص�إ�P§�ا.�واستدل�لذلك�بالسطر��تي:

  "فاµي�فلم�يستف�بطاسية�ال`;ن    قاص�التج>ن�شحاله�ب�;يسه�ال"

�النظام�الصوتي�و  ،�و�ي�وسعنا�أن�نحلله�تحلي��النظام�الصر�ي�والع�قات�النحويةوهذا�السطر�قد�تم�ف¾�ا
�فالشع �الكامل �Dعراب �هذا �ومع �والع�قات�إعرابيا، �تضافر��نظمة �بعدم �وذلك �له، Ãمع��P� �م��ما ر�يظل

  ).١(النحوية�فيه

  رأيه�0ي�نظرية�العوامل

���üبن�مضاء��ندلPع�ى�فكرة�العوامل��ي�طريق�علم��وذلك�خ�فا����äاستطاع�الدكتور�تمام�حسان�أن�يق
ئن�التعليق�مكان�فكرة�العوامل.�والذين�ردوا�ع�ى�هذه�الفكرة�من�قبل.�وجعل�فكرة�القرائن�وع�ى��خص�قرا

�رأيي �و�ي �احتمال�-يقول:" أن�التعليق�هو�الفكرة�ا-ركزية��ي�النحو��- كما�كان��ي�رأي�عبد�القاهر�ع�ى�أقوى
�Èن� �النحوية �والعوامل �النحوي �العمل �خرافة �ع�ى �للقضاء �وحده �كاف �وجهه �ع�ى �التعليق �فهم �وأن العربي

 �� �معاني �القرائن �بواسطة �يحدد �وأفضل�التعليق �أو�ى �صورة �ع�ى �بي�Õا �ويفسر�الع�قات �السياق ��ي بواب
وأك½;�نفعا��ي�التحليل�اللغوي�لهذه�ا-عاني�الوظيفية�النحوية.�وليس�يكفي��ي�شرح�فكرة�التعليق�أن�نقول�

� �الكلمات �القاهر�أن �عبد �قال �بحجز�بعض’كما �بعضها �النحو�‘ يأخذ �معاني �إ«ى �وا-زية �الفضل �نرجع و�Pأن
ه��ي�عموم�يشبه�عموم�عبارته،�وإنما�ينب�ي�لنا�أن�نتصدى�للتعليق�النحوي�بالتفصيل�تحت�عنوان>ن�وأحكام

فإذا�‘ القرائن�اللفظية’والثاني�هو����syntagmatic relations أو�ما�يسميه�الغربيون ‘ الع�قة�السياقية’أحدهما�
فقد��.‘قرائن�معنوية’بواب�Ñي��ي�الحقيقة�علمنا�أن�الع�قات�السياقية�ال°��تربط�ب>ن��بواب�وتتضح�§�ا�� 

علمنا�أن�العنوان>ن�ا-ذكورين�جميعا�يتناوPن�القرائن�من�الناحيت>ن�ا-عنوية�واللفظية�وهما�مناط�التعليق�
�للتحليل� �هو�Dطار�الضروري �إذا �فالتعليق �هللا. �شاء �إن �الكتاب �هذا �من �-وضعها �الحالية �القرائن �ترك مع

ضا:�"و�Pأكاد�أمل�ترديد�القول�:�إن�الع�مة�Dعرابية�بمفردها��Pتع>ن�ع�ى�تحديد�ا-ع��Ãوقال�أي).�٢(النحوي"
وهذا�القول�صادق�ع�ى�كل�قرينة�أخرى�‘ تضافر�القرائن’�ف��قيمة�لها�بدون�ما�أسلفت�القول�فيه�تحت�اسم

;�حوله�من�ضجة�لم�يكن�وكل�ما�أث>‘ العامل�النحوي ’�بمفردها�سواء�أكانت�معنوية�أم�لفظية�و§�ذا�يتضح�أن
  ).٣(أك½;�من�مبالغة�أدى�إل¾�ا�النظر�السطuي�والخضوع�لتقليد�السلف�و�خذ�بأقوالهم�ع�ى�ع���ا"
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