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 بناء املصطلحات النحوية عند سيبويهفكرة العامل وأثرها يف 

 

 (1)علي سليمان الجوابرة
 

يسعى البحث إلى دراسة أثر العامل في بناء المصطلحات النحوية عند سيبويه، ودوره في إطالقاتها من  النالث ثناةينة 

ات العامننل والمعمننوث، والعالقننة المبجسنندة بينهمننا، ويقننبمل علننى ت ننديص مبواعننل فنني إرها ننات العامننل والمصننطلح

النحويننة، والعامننل ماهومننا ومصننطلحا، ثننص البوقننت عننند مصننطلحات يبجلننى أثننر العامننل فنني بناةهننا، منن  م ننل  أل ننا  

اإلعرا ، والمببدأ واالببنداء، والااعنل، والبعندو، والمااعينل، واإلل ناء، والبعلين ، قمنا توقنت عنند مصنطلحات بنات 

هند لنقنوء بعانها و نت سنيبويه المطنوث فني ق ينر من  تأثير العامل في بناةهنا واعنحا بعند سنيبويه، وربمنا الن و م

عناوي  أبوا  قبابه، حبى أعحت في بعض جوانبها مااهيص واعحة ال ين صها إال المصطلح.وتو لت الدراسة إلى 

نباةج أهمها  أن سيبويه لص يبعامل مل المصطلح النحوو، ويهبص به ب ندر اهبمامنه وعنايبنه ب انية العامنل والمعمنوث، 

امل قانت مسيطرة عليه، وبالبالي انعكس على بناء المصنطلح عننده، ويرهنر تنأثيره فني مصنطلحات ق ينرة فاكرة الع

وردت في الكبا ، ن قر منها  أل ا  الحرقات والمببدأ والبعدو والماعوث به واإلل اء، وه ا ي ود إلنى ال نوث  إن من  

بما قان ذلك سببا في ب اةها علنى منر الن م  ثاببنة أبرز مراهر عناية النحاة بالعامل ا طباغ المصطلح باإلعماث، ور

راسخة مسب رة، وم  النباةج  أن دور العامل في بناء المصطلحات النحوية عند سيبويه يدعص أ نالة الندرا النحنوو 

 عند العر ، وأنه انب   م  المادة العربية، والمنهج العربي.

 
 النحوو، الماهوم.  العامل، المعموث، المصطلح الكلمات المفتاحية
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Abstract: Sibawayh's Concept of Agent and its Effect on Building Syntactic terms. 

This research aims to study the effect of the agent on building syntactic terms by 

Sibawayh via the agent and agented (ma<muul); also, the research comprises a humble 

presentation of introductions of the agent and the syntactic terms, conceptual and 

idiomatic meanings of 'agent'; next, it focuses on terms in which the effect of the agent 

on their building is prominent. In addition, the research discusses post-Sibawayh terms 

having effect of the agent on their building. Possibly, some of those terms were based 

on the long-detailed description by Sibaweih in his book, Alkitab. The study has 

reached results, the most important of which is the following: Sibawayh did not deal 

with the syntactic term or care about it as much as his caring about and attention to the 

issue of the agent because he was preoccupied with the concept of the agent. 

Subsequently, that reflected on building the term by him, and this is very clear in many 

terms mentioned in Alkitab, and some of them are the following: harakat, Mubtada', 

transitiveness, object and 'ilgha'. This perhaps was the reason why these terms have 

stayed fixed and stable not affected by any change so far, and expectedly in the future, 

Proving the fact of the agent's role in building terms by Arabs supports the fact that of 

the syntactic thinking is original because it resulted from the Arabic intellectual 

environment depending on the Arabic approach by Arabs. 
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 المقدمة: 

مما ال شك فيه أن النحو العربي اعبمد اعبمنادا قبينرا علنى نررينة العامنل فني قاناياه المخبلانة، فلنص 

تاسننير  يخنل بننا  منن  أبننوا  النحنو منهننا، وقننان العامننل منطل ننا لدراسنة العالمننة اإلعرابيننة، وأسنناا  

لك ير م  الرواهر اإلعرابية، فالحرقة ال بد لها م  جالب، وال بد لها م  حاذف إذا ح فت، وبالبالي 

قان له األثنر البنارز فني بنناء المصنطلح النحنوو وإيجناده، وقند يكنون دوره أقنل من  ذلنك يبم نل فني 

الل نوو لينداللها  البحث ع  ألااظ مرتبطة به في األ ل من  حينث الماهنوم، حينث ين لهنا من  معناهنا

مجاث النحو ويسن   عليهنا نوعنا من  البوافن  والبواعنل واالسنبعماث، حبنى تكنون علمنا علنى مسنألة 

 نحوية أو ظاهرة ل وية.

 

 هدف البحث: 

بيان ما للعامل من  أثنر فني بنناء المصنطلحات النحوينة عنند سنيبويه، ودوره فني إطالقاتهنا من  أوال: 

 القة المبجسدة بينهما.الالث ثناةية العامل والمعموث، والع

محاولنة الوقننوف علنى أهننص المصنطلحات البنني يبجلنى أثننر العامنل فنني بناةهنا، منن  م نل  أل ننا  ثانياا: 

اإلعنرا ، والمببندأ واالببنداء، والااعننل، والبعندو، والمااعينل، واإلل نناء، والبعلين ، قمنا توقننت 

ا النن و مهنند لنقننوء عننند مصننطلحات بننات تننأثير العامننل فنني بناةهننا واعننحا بعنند سننيبويه، وربمنن

بعانها و ننت سننيبويه المطنوث فنني ق يننر منن  عنناوي  أبننوا  قبابننه، حبنى أعننحت فنني بعننض 

 جوانبها مااهيص واعحة ال ين صها إال المصطلح.

  دعص أ الة الدرا النحوو عند العنر  من  النالث فكنرة العامنل ودوره فني بنناء المصنطلحات ثالثا

العربية، والمنهج العربي، وبعده ع  البأثير األجنبني  النحوية عند سيبويه، وأنه انب   م  المادة

 الا ة في مصطلحاته في طوره األوث.

 

 األهمية: 

تعد ه ه الدراسة إثراء لدور العامل في الاكر النحوو العربي بما تصل إلينه من  نبناةج تعكنس أ نالة 

حوينة عنند من  النالث نررينة العامنل ودورهنا فني بنناء المصنطلحات النالندرا النحنوو عنند العنر  

، فاال ع  إثراء المكببة العربية بنباةج دراسنة تنرتب  بموعنول الاكنر العناملي عنند سنيبويه سيبويه

 والمصطلح.

 

 حدود الدراسة: 

 هي مصطلحات نحوية عند سيبويه ي رهر أثر العامل في بناةها وإيجادها تبم ل في  

 حرقات اإلعرا . -1

 المببدأ واالببداء. -2

 الااعل. -3

 البعدو. -4

 المااعيل وتقمل  والماعوث به، والماعوث له، والماعوث فيه، والماعوث معه.  -5

 اإلل اء واالسبعماث.  -6

 

 إرهاصات العامل والمصطلحات النحوية: 

بدأت المصنطلحات النحوينة بسنيطة سناذجة طبيعينة فني أوث أمرهنا قمنا بندأت العلنة وال يناا وفكنرة 

رهننر إلننى عنالص الوجننود قاملننة ناعننجة، مجافينة بهنن ا طبيعننة األشننياء النحنو، وقمننا بنندأ العامنل  فلننص ت

وتطورها، ولكنها مرت بالمراحل البي مر بها النحو قله، ومنرت بهنا فروعنه وقواعنده... ولكنهنا منا 

لب ت بماي ال م ، وطوث العهد، ومبابعة الدرا، أن وقات على قدميها، وأن أالن ت أسنماء ثاببنة، 
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اشننننت معهننننا، وتخطننننت بهننننا ال ننننرون حبننننى و ننننلت إلننننى عصننننرنا وألااظننننا الا ننننة الزمبهننننا وع

 ؟(، وهنا نبساءث قيت بدأ العامل  فكرة  حبى أال   اة المصطلحية أو النررية1الحاعر )

لعل م  نافلة ال وث اإلشارة إلى أن النررة األولى للمصطلحات النحوية في بداية أمرهنا ترهنر نوعنا 

المنندق  يرهننر لننه أنهننا تصنندر عنن  وعنني ل ننوو، ومنننهج منن  االعبباطيننة أو العاويننة إال أن الباحننث 

 مبكامل يكم  في أذهان واععيها، ولنأال  العامل قمصطلح م اال على ذلك. 

باعل تصنورهص -وعلى رأسهص الخليل -في البداية ن وث  إن فكرة العامل جاءت عند النحاة المؤسسي  

نت قل قاية م  قااياها تدفل باتجناه للراهرة النحوية، وما يمك  إدراقه م  تاا يل ألج اةها، فكا

نرمهنا عنم  ظناهرة تاسنيرية عامنة من  أجننل الو نوث إلنى تاسنير مع نوث، ألبنرز ظواهرهنا وهنني 

ظاهرة اإلعرا ، وقأني بالخليل وغيره م  مؤسسي النحو يندورون المسنألة فني ع نولهص، وي لبونهنا 

 ا.بوجوهها المبعددة ؛للبحث ع  تاسير ينبرص المسألة النحوية قله

وأهمية اإلعنرا  فني العربينة تبنرز فني أنهنا جعلنت النحناة يبح نون عن  سنبل تيسنير فهمنه للمعبن ني  

للدي  الجديد م  الاللها،وقان م  تلك السبل أن  ناروا فني عنرذ هن ه الرناهرة علنى نهنج النا  

نُهص م  اإللمنام واسنبيعا  جمينل جوانبهنا ؛ فأبندعوا فكنرة العامنل منن  مرحلنة النقنوء  ك ِّ ( 2والنمنو)يُم 

؛ألن المبببل في قبا  سيبويه يدرك بجالء  أن الخلينل هنو الن و ثبأنت أ نوث نررينة العوامنل، ومند  

فروعها، وأحكمها إحكاًما بحيث أال ت  ورتها البي ثببنت علنى منر  العصنور، ف ند أرسنى قواعندها 

عمل فني األسنماء العامة ذاهبا إلى أنه ال بد مل قل رفل لكلمة أو نصب أو الاض أو ج م م  عامل ي

 (.3واألفعاث المعربة وم لهما األسماء المبنية  )

فراهرة اإلعرا  قانت م  أق ر ال اايا إلحاحا على ع ولهص، فمالحرة الب يرات فني شنكل العالمنة 

النهاةيننة للكلمننات، وبحننث أسننبابها، ومالحرننة تعلنن  عنا ننر البراقيننب ببعاننه، والب ننديص والبننأالير 

ينب فني الجمنل، ومحاولنة تعليلهنا وتاسنيرها، قنان قنل ذلنك يلانت انببناههص، وغيرها م  قاايا البراق

فكانت أوث م  دق ناقوا البحث والبعليل، وه ه النررة المبم لنة بقنرا العلنل والبحنث عن  أسنبابها 

موجودة عند النحاة األواةل، ف د راف ت النحو منن  نقنأته بندليل منا قنان بني  عبند ي بن  أبني إسنحاق 

انرزدق عنندما الطنأه فنني بعنض إشنعاره من  ذلنك حنني  قناث للانرزدق  بنص رفعننت  أو الحانرمي وال

 مجلأُت  عندما سمعه ينقد  

 (4وعض زمان يا ب  مروان لص يدل    م  الماث إال مسحبا أو مجلأُت)

اعبرعنه لرفعنه قافينة البينت، وقنان ح هنا النصنب ؛ألنهنا معطوفنة علنى مسنحبا، أو بعبنارة أدق ألن 

(، ولص ت بصر ه ه المالحرات علنى نحنوو بعيننه، بنل أعنحت 5يحبص ذلك ويوجبه ) ال ياا النحوو

منهجية قل النحاة، نجدها عند عيسى بن  عمنرو ال  اني، وأبني عمنرو بن  العنالء، والخلينل بن  أحمند 

 (.6الاراهيدو ال و قيل عنه  ال اية في تصحيح ال ياا، واسبخراج مساةل النحو وتعليله  )

سنيبويه وجندنا تعليالتنه تنبقنر بقنكل واسنل فني قبابنه، ويجسندها قولنه   ولنيس  حبى إذا و نلنا إلنى

(، وقند أدرك المحندثون أهمينة العلنة 7شيء يانطرون إلينه  العنر   إال وهنص يحناولون بنه وجهنا )

عند سيبويه، ف دموا لنا  ورة ع  العلة عنده، فالنجدو يقير إلى أن سيبويه يسبمد تعليالتنه من  قنل 

 ( 8بمد منه البعليالت إال ح اة  الالساة وقاايا العلوم)ما يمك  أن تس

وهنن ا يعننني أن النحنناة اعبمنندوا علننى  منننهج درا ل ننوو يرقنن  علننى االطننراد وال ينناا، ويبجنناوز 

مالحرة الرواهر الل وية األولية المبناثرة قالرفل والنصب والجر والج م والبننوي  إلنى البحنث عن  
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ؤاث ابن  أبني إسنحاق  بنص رفعنت أو مجلنت  ؟ وهنو يعنني انب ناث أسبا  الرفل والنصنب... ويلابننا سن

الدرا الل وو مادة ومنهجا ومصطلحات.... إلى قاية جديدة على الدرا النحوو أال وهني نررينة 

العامل.... وإنما الرج ع  ه ا المسبوى ليااجئ الارزدق وم  معه والندرا الل نوو قلنه بسنؤاث بمنا 

امل لاري أو معنوو رفعنت  أو مجلنت ، ولكننه لنص يسنبعمل أو بأو ع ؟أو بأو شيء رفعت ؟رفعت

 (9ولص يصرا بلاظ العامل، بل اسبعمله أو اسبعمل معناه وح له الداللي المصطلحي )

وهك ا نسبطيل أن نعد م ل ه ه المالحرات في مجموعها إرها ات لرهور نررية العامنل فيمنا بعند 

افبرذ النحناة أن لكنل حالنة إعرابينة ال بند من   فنررية العامل تارعت وتقعبت ع  فلساة العلنة، فن

(، ويكناد يجمنل البناح ون علنى أن سنيبويه هنو أوث من  10وجود عامنل أدى إليهنا وقنان سنببا فيهنا )

(ثنص 11أنهج سبيل ال وث في العامل، وهص ي هبون إلى أن سيبويه أدار بحوث قبابه على فكرة العامل)

 اتبعه النحاة م  بعده. 

مل عند سيبويه م  وجهة نررنا، فإننا نبحدث عننه قاكنرة أالن ت تالمنس فكنر وحي  نبحدث ع  العا

سيبويه في تلك الابرة قبنل أن يؤلنت قبابنه، بمعننى أنهنا لنص تكن  واقعنا نحوينا مبنداوال، وأعنحت فني 

قبابه ما للنررية م  أسس وعواب ، وأحكام وتاريعات، بل ال ن لو إذا قلنا أنها داةمنا األسناا الن و 

(، وبالبنالي جناءت النرنرة القنمولية للرناهرة النحوينة 12سيبويه حدي ه في مباحث النحنو)يبنى عليه 

بحيننث ربطننت الرننواهر المبجانسننة فنني بننا  واحنند، وأعطيننت تعلننيال واحنندا، أو حكمننا واحنندا، ثننص 

مصطلحا واحدا، قراهرة ما ينبصب في قبا  سيبويه البي تقير إلى تأثره بنررية العامل م  النالث 

حرقنة ومن  قوننه محرقنا بالنصنب، إذ ق ينرا منا ينعنت األبنوا  النحوينة ب ولنه   بنا  منا اهبمامه بال

ممنا يقنير إلنى أن فكنرة  ؟ينبصب م  المصادر  أو أنه معر  منصنو ، لي نوث بعند ذلنك بماعوليبنه

 العامل قانت مسيطرة على عناوي  األبوا .

ؤسسنيي  األواةننل ال يحسننبونها إال لكنهنا لننص تأالن   نناة القنيول واالنبقننار وأالناث أن أ ننحابها أو الم

ق لك، حبى إذا أال  الكبا  مكانه بعند سنيبويه أعنحت الاكنرة نررينة، وأ نبح العامنل أسناا النحنو 

وتو لوا م  الالله إلى تاسنير ظناهرة اإلعنرا  ؛ولن ا أطلن  عليهنا نررينة العامنل الح نا، فني حني  

 يمك  عدها بداية األمر فكرة لص تأال  سمة النررية المحددة.

البي بنى سيبويه عليها  -إن لص تك  الوحيدة-إذن نررية العامل تعد أحد المااهيص والبصورات الكبرى 

وهنل ماناهيص وتصنورات نررينة  ؟قبابه، وهنا نبساءث إذا قان العامل ق لك فما ماهومنه عنند سنيبويه

 ؟العامل في عصر تأليت الكبا  انعكست على ا طالحات الكبا 

 

 حا العامل مفهوما ومصطل

بداية ن وث  إن الصورة ال هنية لماهوم العامل قانت ناعجة ومخبمنرة فني ذهن  سنيبويه، ولنيس أدث 

على ذلك من  أن أسناا بنناء قبابنه علنى مننهج العامنل دلينل علنى وعنوا ماهومنه فني ذهننه، بنل ال 

نجانب الصوا  إذا قلنا  إن المصطلح والماهوم واعنحان فني ذهننه، ولنيس أدث علنى ذلنك من  ذقنر 

للعامل له في أق ر م  موعل دون تحديد أو أدنني تعلين ، وقأننه ح ي نة م نررة ؛لن ا جناءت تطبي اتنه 

 على مساةل النحو ومصطلحات واعحة ومنب  ة عنه.

ن مصطلح العامل بقكل عام علنى النحنو البنالي  إن مؤسسني النحنو  ولعلنا نسبطيل ت ديص  ورة لبكوُّ

وجنود فني الواقنل الل نوو، ولِّن  ُنله  ظناهرة اإلعنرا ، لقنيء منا م–فكنرو –قان لنديهص تصنور ذهنني 

ولعلهننص بح ننوا عنن  أداة لباسننيرها فبمكنننوا منن  الننالث ربنن  ظنناهرة اإلعننرا  بمجموعننة منن  المانناهيص 

الل ويننة المماثلننة أو المب اربننة ؛ألنننه جننرت الطري ننة فنني وعننل المصننطلح إذا مننا أريد وعننل اسننص 

ره، فالواعل ال يعطيه اسما قما اتا  له... ولكنه يبندأ لموجود البعرف على سماته الممي ة له ع  غي
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باسبعراذ  ااته وأحواله ومخبلنت األفعناث البني تصندر عننه، فيخبنار  ناة واحندة من   نااته أو 

فعال واحدا م  أفعاله...فإنه يأال  اللاظ المعبر ع  تلك الصاة أو الاعل فيقب  منه لارا جديدا يصنبح 

(علنى وفن  منا ي بانيه الموعنول وأق نر 13ديد ال و نعنى ببسنميبه)قا ر الداللة على الموجود الج

الصاات أو األحواث، أو األفعاث إلحاحا على ع له وأقربها إلى تصوره، ولعل النحاة وجندوا عنالبهص 

 في لاظ العمل أو العامل، فأطل  عليه مصطلحا الا ا يعبر ع  قل ذلك.

فهننص البصننورات ال هنيننة والمانناهيص هنن ا تصننور قلنني لطبيعننة تكننون المصننطلح، لكنن  قيننت يمكنن  

لمصننطلح  العامننل  وقنند وعننل واسننب ر وأ ننبح نرريننة فنني مجنناث النحننو، وفسننرت بننه ظننواهره 

 ؟وقااياه

بسنبر أغنوار –ومن  سنب ه من  النحناة -ن وث  يمك  البعرف على البصور ال هني للعامل عند سنيبويه 

فهنص البصنورات الخا نة بهن ه النررينة المسألة ه ه م  الالث البعرف على الداللة الل وية للعامنل، و

بو اه أ ال قام عليه دراسة النحو، وحكمت الك ير م  أبوا  الكبا ، بل بُني  الكبا  بموعنوعاته 

( إذ ذقر سيبويه في بداية قبابه ما يدث على أنه يأال  به ه النررية، ويوجه 14النحوية على العامل )

مجارو أواالر الكلص م  العربية، وهني تجنرو علنى بعض أبوا  قبابه على أساسها، قاث   ه ا با  

ندُث  ... وإن ما ذقرُت لك ثمانية مجار ألفُرق  بي  ما يدالله عرٌ  م  ه ه األربعنة لمنا يُحِّ ثمانية مجار 

وبني  منا يُبهن نى علينه الحنرُف بنناء ال ين وث عننه  -وليس شيء منها إال وهو ين وث عننه  -فيه العامُل 

 15  العوامل البي لكل  عامل منها عرٌ  م  اللاظ في الحرف )ل ير شيء أحدث  ذلك فيه م

ونقير إلى أننه تنردد مصنطلح العمنل والعامنل والمعمنوث فني مواعنل ق ينرة من  الكبنا ، ولعنل من  

أق ننر األبننوا  البنني يحقنند فيهننا سننيبويه مصننطلح العمننل، وإن عرعننها الننالث القننرا ولننص ياننعها 

، عناوي  أو رؤوا موعوعات با  الااعل ، ي نو ث   بنا  الااعنل الن و لنص يبعندأه فعلُنه إلنى ماعنوث 

ننر، ومننا ي عهمننُل منن  أسننماء  ، وال يبعنندأى فعلُننه إلننى ماعننوث سال  والماعننوثِّ النن و لننص ي بعنندأ إليننه فِّعهننُل فاعننل 

(  ... ل  الاعل ال و يبعدأى إلى ماعوث وما يعمل م  المصادر ذلك العمل  ( 16الااعلي   والماعولي   ع م 

أن فكرة العامنل هن ه منحندرة إلنى سنيبويه من  شنيواله، ألنهنا تنأتي فني حدي نه من  أوث  وأغلب الر 

(، وفني م دمنة شنيواله الخلينل، 17لحرة، قأنها فكرة نهاةية م ررة لنص يانطر  فني البعبينر عنهنا )

وهو منا ذهنب إلينه ق ينر من  العلمناء بنأن الخلينل هنو  ناحب فكنرة العامنل، وهنو الن و ثبنت أ نوث 

مد فروعها وأحكمهنا إحكامنا بحينث أالن ت  نورتها البني ثببنت علنى منر العصنور نررية العامل، و

(18 ) 

نعود إلنى ال نوث  إننه إذا أردننا البعنرف علنى مندلوالت العمنل والعامنل فني الل نة فسنيكون من  النالث 

 -العي  للخليل ؛ألننه أقندم المعناجص العربينة، قمنا أن  ناحبه من  أ نحا  نررينة العامنل ومؤسسنيها

 عمنل عمنال فهنو عامنل، واعبمنل عمنل لناسنه...والعمالة  أجنر منا عمنل، والمعاملنة   حيث جاء فيه 

مصدر عاملبه معاملة، والعملة  الن ي  يعملنون بأينديهص عنروبا من  العمنل حانرا أو طيننا أو نحنوه... 

حه ونحوه عمنل بنه، والبنناء يسنبعمل ل رأي ه أو قالمه أو ُرمه  وأعملت إليك المطي أتعببها، وفالن يُعهمِّ

 (.19اللب  إذا بنى به  )

 وبالتأمل فيما ورد في كتاب العين من ناحية لغوية يمكن استنتاج ما يأتي: 

  إن لاظ العامل ل ويا يطل  على البن اء في حدود م  يسنبعمل اللنب  إذا بننى، فاأل نل فني العمنل أوال

ب  ارتب  بالبن اء، لي نوم والعامل أن يطل  على المقب ل بالطي  و الطي  يعالج ليصنل منه اللب ، والل

بننه البنيننان ويرتاننل وهنن ا البخصننيص جنناء بعنندما قننان عامننا فنني العمننل بحيننث يقننمل عننرو  الحاننر 
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والطي  وربما غيرهما، ويالحظ هنا أن الكلمة تدالل في جملنة ألاناظ الح نل اإلنقناةي البني اسنبعملها 

 (20سيبويه في ق ير م  نصو ه)

من  النالث حدي نه عن  العامنل ل نة، وقن لك سنيبويه قمنا فني    يالحظ أن الخلينل قمنا هنو واعنحثانيا

نصو ه م  الالث  عمل  قما ورد ساب ا ولارة   بنى  قمنا فني قولنه   فالمببندأ اببندن ليبننى علينه 

(، ومقب اتهما يميالن إلى جعل العمل مساويا لإلنقناء والبكنوي  والبنناء والبأسنيس، وبهن ا 21قالم )

 (.22تكوي  وإنقاء واسبدعاء)يكون ماهوم العامل عنده ماهوم 

وم  هنا نجد أناسنا ن ت بإزاء عملية إنقاةية تبم ل في إقامة بناء وحبى تبانح  نورة العامنل ال بند 

م  العودة إلى فكرة البناء، وقنأن سنيبويه قند أدرك أن الجملنة بنناء يرتانل بالبندرج،  فكمنا أن وعنل 

ل انينة )تلنك اللبننة علنى األولنى( بنالبالزم، فكن لك اللبنة األولى األساا سيكون مكانا تحل فينه اللبننة ا

ن مجناال تقن له م ولنة )المبنني علينه(، إن  ِّ بناء الجملة فإن وجود المبني )المببدأ اسما أو فعنال( سنيكو 

ه ا الماهوم البكويني للعامل عند سيبويه يعبر به ع  المسلك الن و تسنلكه الم ولنة االسنمية فني حالنة 

لة الاعلية البي يببندأ بهنا أبندا، إذ ينن ل االببنداء بهنا إلنى تكنوي  مجناالت تقن لها االببداء بها، أو الم و

ن مجناالت الجملننة البنني تبندأ بم ولننة اسننمية  م نوالت أالننرى، بينند أنننا نالحننظ فنني هن ا الصنندد أن تكننو 

سيكون محدودا إلى حد ما وهو ما يمك  أن نسميه بالبنية االفبراعية الص رى للجملنة، وتبنألت من  

+ مسند إليه.... في حي  أن الجملة البي تبدأ بم ولة فعلية سبكون قادرة على االمبداد في إنقاء  مسند

مجاالت أالرى لما نطل  عليه الماعنوالت والرنروف والمبعل نات... فكنأن هن ا االمبنداد قنان علنة أن 

 (23يخص سيبويه الاعل بصاة مهمة جدا ا طلح عليها هو    البعدو )

معنى اال طالحي للعامل ق يرا ع  المعنى الل وو، إذ يقبرط في قل مصطلح م    ال يببعد الثالثا

وجنننود مناسنننبة أو مقنننارقة أو مقنننابهة قبينننرة قانننننت أو  ننن يرة بننني  مدلولنننه الل نننوو ومدلولننننه 

(، فالعامل  معناه الل وو واعح  الداللة على م  قام بالاعنل وأحدثنه، وحني  ن نل 24اال طالحي )

حننث النحننوو أرينند بننه اإلشننارة إلننى العنصننر المننؤثر فنني ت يننر الحرقننات هنن ا اللاننظ إلننى مجنناث الب

اإلعرابينننة فننني أواالنننر الكلمنننات المعربنننة، وبنننالطبل فنننان البمننناا هننن ا العنصنننر المنننؤثر ال يابنننرذ 

بالارورة نراما معينا، وإنما ينهض على تحلينل منا هنو موجنود بالاعنل فني الل نة من  نرنام وتحديند 

 (  25عوابطه )

عنصر بناء يرب  م  الالله بني  عنا نر –ويقارقه تلمي ه سيبويه في الاهص  -لخليلإذن العامل عند ا

الجملة، وهو ق لك عنصر مقارك وفاعل في تكوي  الجملة نحويا، وال ينماز ع  ب ية عنا رها إال 

بأنننه العنصننر المؤسننس والمكننون والمسننبدعي لب يننة العنا ننر، ووجننوده بالاننرورة يسننبدعي وجننود 

لننت قمننا تبعننا الالبالفننه، فهنني محنندودة إن قننان المؤسننس اسننما وتبسننل إذا قننان عنا ننر معمولننة تخب

 (.26فعال )

في عوء ه ا الاهص وجه سيبويه الك ير م  األبنوا  النحوينة فني قبابنه، فالمببندأ عننده إنمنا اببندن بنه 

ليبننى  ليبنى عليه قالم مبمص لمعناه هو الخبر، والرفل الزم لهمنا ؛ألننه ثنان،  فالمببندأ قنل اسنص اببندن

(، وقناث عن  الخبنر   واعلنص أن المببندأ ال بند لنه من  أن 27عليه قالم، والمببدأ والمبني علينه رفنل )

                                                
 , 359368,  71, 301 142, 138, 134, 127, 183, 2/127, 366, 126, 47, 81, 1/23  سيبويه ,الكبا   ينرر -20

 2/126  المصدر الساب  -21

 36-7,   9ل 13ر ,اإل دا2011سعاد قريدو قنداوو ,العامل النحوو دراسة إبسبمولوجية ,مجلة قلية البربية واس  ,   ينرر -22

 10 

, 3العدد 1999غالب فاعل المطلبي وحس  عبد ال ني األسدو,الماهوم البكويني لنررية العامل عند سيبويه,مجلة الموارد العراقية, -23

 10 16-3 احات 

 4  مصطاى, المصطلحات العلمية في الل ة العربية ) في ال ديص والحديث(،القهابي  ينرر -24
,المصطلحات النحوية ,سلسلة دراسات عربية وإسالمية مرق  الل ات األجنبية والبرجمة ,جامعة ال اهرة مصر, السنة علي أبو المكارم -25

 11-10  40-5,  احات  23ج 2002

 11  سعاد قريدو قنداوو ,العامل النحوو دراسة إبسبمولوجية  ينرر-26

 2/126  سيبويه, الكبا -27



 

 131 .... علي الجوابرةفكرة العامل وأثرها في بناء المصطلحات النحوية عند سيبويه

 

 

يكون المبني عليه شيئا هو هو، أو يكون في مكان أو زمان، وه ه ال الثة ي قر قل واحد منهنا بعندما 

 (28يببدأ )

منل وتحليلننه لنصنو  الكبنا  منن  ومن  هننا نجند منن  البناح ي  بنناء علنى تحليلننه للمعننى الل نوو للعا

( باعببننار العمننل ممنن ال لعمليننات governmentينن قر  أن سننيبويه نرننر للعامننل  منن  جهننة العمننل)

(، Syntactic Structares( البي تبكون عن  طري هنا البننى النحوينة)binding processesالرب )

( إلنى بنينة جملنة Categoriesأو أن العمل ههنا يم ل قدرة م ولة ما علنى اجنبال  م نوالت أالنرى)

وربطها بعاها مل بعض اآلالنر، بمعننى اللن  أو إنقناء مجناالت لبقن لها تلنك الم نوالت، إن م ولنة 

(، قمنا ذقنر أن سنيبويه لنص 29الاعل الماعي )عر ( يمكن  أن تنقنئ من ال مجناالت مربوطنة بهنا )

 (.30اي  لسيبويه)( ال و يخلاه حسب ما أشيل عنه في قبب الخالtraceينرر للعامل م  جهة األثر)

وهكن ا يبانح أن ماهنوم العامنل عنند سنيبويه ماهنوم شنامل يجمنل ماهنوم العمنل وغينره من  الماناهيص 

المبعل ننة بننه قعنصننر مسننئوث عنن  قننل عمليننات اإلنقنناء واالسننبدعاء والننرب  والاننص واإلشنن اث بنني  

 عنا ر الجملة باإلعافة إلى البهيئة.

امنل عنند النحناة الخنالاي  لسنيبويه، إذ عرفنه ابن  بابقناذ ويحس  بنا هنا أن ن قر بعض البعرياات للع

(، 31في الم دمة المحسبة   العامل هو ما عمل في غيره شيئا م  رفنل أو نصنب أو جنر أو جن م  )

(، 32وعرفه القريت الجرجاني   ما أوجب قون سالر الكلمة على وجه مخصو  من  اإلعنرا  )

اللاظ م  ناحية لارية، فالعامل عندهص إذا هنو الموجند وه ان البعرياان يقرحان العالقة بي  العامل و

للعالمة اإلعرابية البي ت ل في سالر الكلمة، وممنا نجنده عنند بعنض النحناة أنهنص يانياون شنيئا سالنرا، 

وهو أن العامل يحدث أياا المعاني النحوية م  فاعلية وماعولية وإعافة، ي نوث األزهنرو   المنراد 

 (.33لمحوج لإلعرا  )بالعامل ما به يحدث المعنى ا

وعلى قنل حناث فنالنرر إلنى االعببنار اللارني أو المعننوو ال يعنني تناقانا فني الو نت أو الباسنير، 

فاالعببار اللاري يرق  على الهدف البعليمي م  الدرا النحوو، أمنا االعببنار المعننوو فإننه يقنرا 

يك  من  أمنر فنان مجموعهمنا  العالقة بي  عنا ر البرقيب، ويحدد الوظاةت النحوية للجملة، ومهما

ال يخرجان ع  قون العامل قلص في األغلنب تلبنئص منل قلنص أالنر تسنمى معمنوالت، تندث المنبكلص علنى 

نول الا  م  اإلعرا ، وه ا منا نبنه علينه ابن  جنني إلنى أن اببكنار نحناة العربينة لنررينة العامنل، 

عمنل ينأتي مسنببا عن  لانظ يصنحبه؛ وت سيمهص إياه إلى لاري ومعنوو لص يك  إال   ليُروك أن بعض ال

قـ مررت ب يد  و ل يت عمًرا قاةًما  وبعاه يأتي عاريًا م  مصناحبة لانظ يبعلن  بنه؛ لرفنل المببندأ 

 (.34باالببداء )

وعلى قل حاث فاكرة العامل في النحنو العربني لنص تنأت من  فنراغ، فالنحناة ال ندامى درسنوا الرنواهر 

أ بحت الح نا -العالمة اإلعرابية، فبكونت لديهص فكرة العامل الل وية ببمع ، وقان منطل هص للدراسة

وهي عندهص أساا لباسير ق ير م  الرواهر في اإلعرا ، وما يبعلن  بنه وقل من  العالمنة -نررية 

اإلعرابينة والعوامننل والمعمننوالت تعند محصننلة إلدراك النحنناة لكيايننة نرنص الكننالم، ومراقبننة وظنناةت 

 (35قات الوحدات الل وية بعاها مل بعاها اآلالر  )الماردات داالل البرقيب، وعال

إذن نرننر النحنناة المؤسسننون إلننى الواقننل الل ننوو المبم ننل بالبرقيننب، فبي نننوا أن هنالننك عالقننة بنني  

عنا ره المبعددة، فبح وا عنها في البرقيب، والرجوا بباسير لها فجاءتهص فكرة العامل ؛ألنها تننبرص 

اسير لهنا وتعلينل، ويبم نل فني أن العنا نر الل وينة تحكمهنا عالقنة المسألة النحوية قلها فهي أ لح ت
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البأثر، فكل عنصر مؤثر فيما بعده ومبأثر بما قبله، ل ا  تصور النحاة إن أواالر الكلمات حي  تب ينر 

ال تب ير بطري ة عقواةية، وإنما تخال لاواب  ونرام، وأن ثمنة منؤثرات تحدثنه وتحندد  نورته، 

طلح  العامنل  للداللنة علنى العنصنر المنؤثر الن و بم باناه تب ينر أحنواث وم  ثنص وعنل النحناة مصن

أواالنر الكلمننات وف ننا لعالقبهننا فنني الجملننة، قمنا وعننعوا مصننطلح  المعمننوث  للداللننة علننى العنصننر 

ال اني، وي صدون ب لك الكلمة البي يب ير أالرها تبعا لب ير عالقاتها الاوعا لبأثير العامل فيها، قما 

ي إن تكون الحرقة اإلعرابية هي األثر الوحيد ال و أحدثه العامل في المعموث، ولكن  أنه م  الطبيع

النحاة يرون أنها ليست األثر الوحيد ال و يحدثه العامل في المعموث وإنما هي رم  لب ينري  يحندثان 

 و يصنيب في المعموث بعد تسل  العامل عليهما، أولهما  البأثر ال و يلح  اللاظ، وثانيهمنا  البنأثر الن

 (36المعنى )

وم  جانب سالر نقير إلى أن الساب ي  لسيبويه اتا وا على مصطلح العامل لو نت الرناهرة الل وينة 

ثص -ون صد بالعاوية م  غير تواعل واتااق-به ا المصطلح، ولعله في البداية أطل  عاويا عند أحدهص

فعله فني اسنب راره وثباتنه، فاالتاناق تل اه المهبمون والدارسون بالداللة ناسها، حبى أال  ال م  ياعل 

والبواعل ليس معناه اجبمناعهص علينه زماننا ومكاننا، وإنمنا الن و حندث هننا أنهنص اتا نوا علينه أو فني 

إقراره واسبعماله، ويع ز ه ا البوجه أن مصطلح العامل ظهر في بدايات البأليت النحوو إذ لص يكن  

 وعل المصطلح هدفا وغاية.

امننل بعنند اسننب راره ولنند مانناهيص تبعلنن  بننه قننان وظيابهننا مقننارقبه فنني الو ننت ونعب نند أن ماهننوم الع

والباسننير والببويننب للرننواهر النحويننة، وبالبننالي اسننب رت تلننك المانناهيص المسننبحدثة فنني مصننطلحات 

نحويننة، تننرتب  بطرينن  مننا بوشنناةج مننل ماهننوم العامننل وماننامينه، ف نند أطل هننا سننيبويه، وأ ننبحت 

، ومنهننا مننا أطل ننه وأراد بننه و نناا لرنناهرة مننا، فهنني لننص تنندالل حينن  مصننطلحا عنننده قننالماعوث منن ال

المصطلح، لك  م  جاء بعده م  الدارسي  تل اوها واسب رت عنندهص منل الن م ، وأعنحت الرناهرة 

تعرف بها ألن  أو مصطلح علمي جديد ال يسب ر ويعبر ع  مانمونه إال بعند أن يسنب ر ذلنك العلنص 

الدارسي  عليه وتعهدهص إياه باالسبعماث، وتص له األلس ، واألقالم وتقيل مصطلحاته، وت بت بببابل 

(، لن ا ننرى هن ه المصنطلحات لنص 37في ببوه، أو ي يروه، أو ياعوا ما هو أدث مننه علنى مانمونه )

 تك  اعبباطية في تلك المرحلة.

 العامل وبناء المصطلحات 

فني تاسنيرها لبصنورات وماناهيص ع لينة ونعود إلى ما ذقرناه ساب ا إلى أن الراهرة النحوية احبكمنت 

ول وية، وحبى تأال  تلك المااهيص والبصورات ح ها م  الوعوا واالتاناق قنان ال بند أن يوعنل لهنا 

رم  يجمل أفكارها ويلنص شنباتها، ولن ا وقنل االالبينار علنى رم  العامنل ، بعندما اسنبعرذ الواعنل 

اة واحدة م   ااته أو فعنال من  أفعالنه،  ااته وأحواله ومخبلت أفعاله البي تصدر عنه، فاالبار  

 وف  ما ي بايه البميي  والبخصصية في العلص برزت السمة الممي ة له  العاملية ع  غيره.

وم  هنا قان رم   العامل  تربطه بداللبه الل وية عالقة بها نول م  البجنانس والب نار  فني بعنض 

مصنطلح من  وجنود مناسنبة أو مقنارقة أو جوانبها  فالمصطلحات ال توعل ارتجاال وال بد في قنل 

( ؛ألننننا نعب نند أن 38مقننابهة قبيننرة قانننت أو  نن يرة بنني  مدلولننه الل ننوو ومدلولننه اال ننطالحي )

العالقننة قاةمننة بنني  المصننطلح )الرمنن ( وماهومننه ؛ألن الماهننوم يجننب أن يكننون عننم  نرننام محنندد 

لحات البني تطلن  علنى قنل مبجانس من  الماناهيص البني يقنبرك معهنا فني مجموعنة واحندة، والمصنط

 (  39ماهوم منها ذات  لة مبجانسة أو مب اربة تدث على البجانس أو الب ار  بي  مااهيمه )
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وبالبالي ف د ولد  العامنل  ماناهيص مبجانسنة ومب اربنة معنه تقنبرك فني مجموعنة واحندة، ت نوم بندور 

ماناهيص الرناهرة النحوينة،  و ت الرواهر الل وية وتاسيرها وتبويبها، وتعكس العالقات ال اةمة بني 

وم  هنا قانت فكنرة العمنل النحنوو ت نوم فني جن ء قبينر منهنا علنى العالقنة بني  العامنل والمعمنوث، 

والعالقننة بينهمننا ليسننت هنني العامننل فبينهمننا فننارق قبيننر، وهننو مننا تنبننه إليننه سننيبويه حنني  أشننار إلننى 

ال مان والمكان يدالل فني عالقنة مجموعة م  العالقات فهو يرى أن الماعوث به والماعوث المطل  و

البعدية، وم  هنا جاء مصطلح البعدية، وقد تل ى العالقة بينهما وهو منا أطلن  علينه الح نا مصنطلح 

  اإلل اء ، وقد تعل  العالقة فا طلح عليه  بالبعلي  وغيرها.

مصنطلحات وبناء على ما سب  اإلشارة إليه فإننا ن وث  إن المنطل ات واألسس البي وعنعت عليهنا ال

النحوية مبعددة، فلكنل مصنطلح أ نوله وقواعنده، فمنهنا منا يعنود إلنى نررينة العامنل، فسنيبويه لدينه 

تصور واعح لماهوم نررية العامل، وبالبنالي لدينه تصنور واعنح لعملهنا، وتأثيرهنا فني البراقينب، 

ات وعندما وعل بعض المصطلحات انعكس ه ا البصنور اإلعمنالي ومااهيمنه علنى بنناء المصنطلح

عنننده، إذ يؤالنن  بعنني  االعببننار عننند وعننل المصننطلح أو االبينناره نرريننة العامننل بمننا تباننمنه منن  

عنا رها ال الثة أو أحند عنا نرها، فجناءت مصنطلحاته مبماسنكة منل تصنورات العامنل ومااهيمنه 

؛ل ا االبار للماهنوم مصنطلحاته المناسنبة ال نادرة علنى الداللنة علينه وعلنى العامنل، ويعكنس قنل هن ا 

وعوا في النررية وتطبي اتها دورا في تقكيل المصطلحات وبناةها عند سيبويه وان قنان الماهنوم ال

فنني قبابننه فنني ق يننر منن  المواعننل ال يمكنن  إيانناحه إال فنني عننوء دراسننة البننا  ألق ننر منن  مننرة، 

والوقننوف علننى تم يلننه وجملننه القننارحة لنن لك ؛لنن لك يمكنن  ال ننوث  إن الماهننوم والمصننطلح عنننده 

 في عوء نررية العامل.يعالجهما 

وال ننسى أن ن قر أن منها  ما فرعبه الطبيعة العامة في وعل المصطلح، فهو يجرو علنى طري نة 

الكلمات اال طالحية في ف دها المعنى الل وو ون لها إلى مجاث البخصصية، بحيث ينسلخ اللاظ من  

و مسنألة، ومن  هننا ال ياهنص إال معناه الل وو وين ل إلى مجاث سالر يصبح فيه رم ا لاكرة أو ظاهرة أ

في عوء شبكة م  المصطلحات العلمية له ا العلنص  إمنا بنرينره أو بمنا ي ابلنه منل ب ينة المصنطلحات 

في البخصص الواحد، فعلنى سنبيل الم ناث  اإلعمناث  ن نيض  اإلل ناء  و الرفنل  ن نيض الخاض ، 

طلحات الاعنل والحنرف واالسنص ومنها ما أوجدها وفرعها أسس الب سيص والبصننيت والبميين ، قمصن

 والررف والعطت والامير.

وما يهمنا م  المصطلحات النحوية عنند سنيبويه تلنك البني تقنير إلنى وجنود  نلة بينهنا وبني  العمنل 

والعامل وم باياته، أو بمعنى سالر تلك البني قنان وجنه البسنمية منأالوذ من  العامنل وماهومنه، وهنو 

وقنند يبم ننل دور العامننل ح ي ننة بنندور الباعننث إلننى إيجنناده النن و دفننل الواعننل الالبينناره دون غيننره، 

واسبعماله وانبقاره، وقد يكون دور العامل أقل م  ذلك، يبم ل في البحث ع  ألااظ مرتبطنة بنه فني 

األ ل م  حيث الماهوم حيث ين لها م  معناها الل وو ليداللها مجاث النحو ويس   عليهنا نوعنا من  

حبننى تكننون علمننا علننى مسننألة نحويننة أو ظنناهرة ل ويننة، وأوث تلننك البوافنن  والبواعننل واالسننبعماث، 

المصننطلحات االعماليننة ال اةمننة علنننى أسنناا العامننل  أل ننا  حرقنننات اإلعننرا  والمببنندأ والبعننندو 

  والمااعيل واإلل اء والبعلي .

وناال أن نبناوث قل مصطلح وحده م  حيث ارتباطه بنررية العامنل لارنا وماهومنا ؛ حبنى يسنهل 

تحليلننه، وباإلعننافة إلننى البعننرف علننى جانننب منن  فكننر سننيبويه اال ننطالحي والنحننوو ومنندى تمينن  

 مصطلحاته النحوية عندما تواف ت مل نررية العامل  ب ة واقعية تعليمية.

 

 أوال: حركات اإلعراب

وأوث ما يواجهنا م  مصطلحات نحوية عند سيبويه تعكس تأثير العامل في بناء المصطلح منا أطلن  

يه  مجارو أواالر الكلص، إذ بدأ يحدد ما يطرأ على الكلمنة من  ناحينة ترقيبينة حني  تندالل الجملنة، عل

ننر األثننر  وهننو  –وهننو مننا يعننرف بنناإلعرا  والبننناء، أو مننا عننرف بالعالمننات أو الحرقننات البنني تُرهِّ

رفنل ي نوث   وهني تجنرو علنى ثمانينة مجنار  علنى النصنب والجنرأ وال -المكون ال الث لنررية العامل
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والج م والابح والاص  والكسر والوقت... وإن ما ذقرُت لك ثمانية مجار، ألفُرق  بي  ما يدالله عنرٌ  

دُث فيه العامُل  وبني  منا يُبهن نى علينه  -وليس شنيء منهنا إال وهنو ين وث عننه  -م  ه ه األربعة لما يُحِّ

لكنل  عامنل منهنا عنرٌ  من  الحرُف بناًء ال ي وث عنه ل ير شيء أحدث  ذلنك فينه من  العوامنل البني 

 (.40اللاظ في الحرف )

وقمننا هننو واعننح جعننل أحننواث الكلمننة ثمانيننة  أربعننة لإلعننرا  وأربعننة للبننناء، ووعننل لكننل حالننة 

مصطلحا وقرن بينهما  وه ه المجارو ال مانينةُ ي جمعهن   فني اللانظ أربعنةُ أعنر ، فالنصنُب والانبح 

احننند، وقننن لك الرفنننل والانننص  والجننن م فننني اللانننظ عنننرٌ  واحننند، والجنننر  والكسنننر فينننه عنننر  و

 (41والوقت )

وهدف إطالقه على قل حرقة من  الحرقنات ال مانينة مصنطلحا ليمي هنا عن  غيرهنا حسنب ورودهنا 

مل المعر  أو المبني، فالبخصصية عنده واعحة و أثر العامل في المصطلح واعح ق لك، وتبم نل 

لحالننة ناتجننة عنن  عامننل سنناب  فلهننا بإعطنناء قننل حالننة إعرابيننة مصننطلحا الا ننا، فننإذا قانننت تلننك ا

مصطلح م ناير للمصنطلح فني حالنة البنناء، فكنان يمين  بني  حرقنة مجلوبنة بعامنل يرهنر أثنره علنى 

الكلمة المعمولة، وبي  أن تكون الكلمة مبلبسة بحرقة بناء فنال تبجناو  منل عامنل سناب  علنى النحنو 

 اآلتي  

 ( 42الاص ال و هو بناء في الكلمة)اسبعمل للحرقة المجلوبة بعامل مصطلح الرفل م ابل  -1

 ( 43اسبعمل للحرقة المجلوبة بعامل مصطلح النصب م ابل الابح ال و هو بناء في الكلمة) -2

 (44اسبعمل للحرقة المجلوبة بعامل مصطلح الجر م ابل الكسر ال و هو بناء في الكلمة) -3

فنني الكلمننة، اسنبعمل للحرقننة المجلوبننة بعامننل مصننطلح الجنن م م ابنل الوقننت النن و هننو بننناء  -4

( منها    فاألفعاُث أث ُل من  األسنماء ؛ألن  45وعبر عنه بل ب السكون والساق  في مواعل )

م والسكون  ),األسماء هي األُول ى وهي أشدُّ تمك نا   ( 46فِّم  ثص لص ي لح ها تنويٌ  ولح ها الج ه

الحرقننة  فمصننطلحات الرفننل والنصننب والجننر والجنن م جعلهننا سننيبويه عالمننات لإلعننرا  تعبننر عنن 

ومخبصننة بننأواالر الكلمننات منن  أسننماء مبمكنننة وأفعنناث غيننر مبمكنننة، ووعننحها باألم لننة، ي ننوث    

والنصب في األسماء رأيت زيداً والجر  مررت ب يند والرفنل هن ا زيدٌ...والنصنب فني المانارل من  

 (  47األفعاث ل  ي اعل  والرفل سي اعل والج م لص ياعله  )

والوقت جعلها عالمات للبناء في األسماء غير المبمكنة واألفعناث  ومصطلحات الاص والابح والكسر

المبمكنننة، وهمننا الماعنني واألمننر، ووعننحها باألم لننة  فننالابح فنني األسننماء قننولهص  حيننث  )
48

( وأينن   

ن ه وقنصه  ، والاص  نحو  حيُث وقبُل وبعدُ، والوقت نحو م  ، والكسر فيها نحو  أوالءِّ وح  ارِّ وبدادِّ وقيت 

 (.49، والابح في األفعاث...قولهص عر   ، الوقُت قولهص اعر ه في األمر... )وق ه وإذه 

هنن ه المصننطلحات تعكننس بصننورة واعننحة دور نرريننة العامننل فنني بننناء المصننطلحات منن  جهننة أن 

الحرقات م  ناحية  ورية أو نط ينة أربعنا، فن الر الكلمنة إمنا أن يكنون عنمة أو فبحنة أو قسنرة أو 

ا، إال أنه جعلها ثمانية ليانرق بني  المبنني الن و قمنا يصناه ال ين وث، وبني  سكون بدليل أنه قرن بينه

المعر  ال و ت وث حرقبنه وتب ينر، بمعننى سالنر  جعلهنا من  ناحينة عاملينة ثمانينة، فنالمعر  أربعنا 
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والمبننني قنن لك، فننرب  بنن لك الرنناهرة اإلعرابيننة بنرريننة العامننل عننندما أعطننى لكننل حالننة مصننطلحا 

 بية والموقعية للكلمة داالل الجملة.يعكس الحالة البرقي

وم  جهة أالرى، فإن المصطلح بداللبه واسب الله يبي  إن قانت الحرقة أثنر بنناء أو مجلوبنة بعامنل 

حي  و ت الكلمة  إذا قيل إن ه ا االسص مرفول أو منصو  أو مجرور علص به ه األل ا  أن عامال 

، ووقعنت الكاايننة فني الاننرق بهن ا اللاننظ، عمنل فينه، فيجننوز زوالنه ودالننوث عامنل عليننه يحندث عملننه

 (50وأغنى ع  أن ي وث  عمة حدثت بعامل أو فبحة حدثت بعامل )

ومجرد النرر إلى مصطلحات الحرقات في أواالر الكلمات عند سنيبويه بجعلنه لكنل حرقنة فني سالنر 

لهنا فني الكلمة، ولكل حالة ا طالحا يقعرنا بمدى اهبمامه بنررية العامل، ومندى تعمي نه وتوسنيعه 

الدراسة النحوية، ولنص ي نت عنند حندود الخلينل  ف ان ت بعنض المصنطلحات قان ات واسنعة علنى يند 

سنيبويه حني  توسنل فني إطالقهنا، فالحرقنات من ال بعند أن قاننت محنددة عنند الخلينل يخنبص بعانها 

باألفعاث، والبعض اآلالنر باألسنماء، وهن ه بصندور الكلنص وتلنك بأعجازهنا أو أوسناطها عمند سنيبويه 

إلى الرفل والنصب والجر والجن م، فجعلهنا عالمنات لإلعنرا  مخبصنة بنأواالر الكلمنات من  أفعناث 

غير مبمكنة أو أسماء مبمكنة، قما عمد إلى الاص والابح والكسر والوقت جعلهنا عالمنات للبنناء فني 

، ولعنل الاعل المبمك  واالسص غير المبمك  ؛مبينا أن أواالر الكلص تجرو علنى هن ه المجنارو ال مانينة

في اقبصاره على االهبمام بنأواالر الكلنص يعطني الندليل علنى أن سنيبويه أرسنى نررينة العامنل عنندما 

 (51قسص الحرقات على ه ا النحو، وأشار إلى العامل  راحة)

وبالبأقيد فإن إطالقه على قل ماهوم مصطلحا الا ا، فإنها تعني م  بني  منا تعنني الدقنة والوعنوا 

ويننة قمننا ترهر ذقنناءه وفطنبننه وقدرتننه علننى البحليننل واالسننبنباج القننيء فنني إدراقننه للرنناهرة الل 

(، وال ننسننى أن هنن ا الوعننل طبيعنني فنني العلننوم عننندما يأالنن  العلننص باالسننب رار وتبعمنن  52الك يننر )

 البخصصية، فيخبار مصطلح للراهرة أو للماهوم أق ر دقة ووعوحا. 

 

 ثانيا: المبتدأ واالبتداء

(، قناث ابن  53من  اببندأ القنيء  واببندأ بنه،بمعنى بندأ ه وبندأ بنـه اببنداًء وبندهءاً)المببدأ ل ة  اسص ماعوث 

ونعب د أنهنا -(، وا طالحا قدم سيبويه تحديدا له 54فارا  الباء والداث والهم ة م  افبباا القيء )

عننه أو (  أو  ليخبر 55ب وله   المببدأ قل  اسص اببدن به ليبنى عليه قالم )-تعد أقدم محاولة لبحديده 

يسند إليه، ياهص م  ه ا أن مدلوله الل وو يقبرك مل مدلوله اال طالحي في بعض السمات الداللينة 

 قاألولية واالفبباحية.

وقد اسنبعمل سنيبويه مصنطلح  االببنداء إلنى جاننب مصنطلح )المببندأ( للداللنة علنى الماهنوم الخنا  

عننل، منهنا   االسنص أوُث أحوالنه االببننداء فني موا -قبنل أن يناننرد األالينر بعنواننه  -بمصنطلح المببندأ 

(، وباإلعننافة إلننى أن االببننداء ورد بداللبننه علننى المببنندأ عننند سننيبويه، فإنننه ورد بداللننة أالننرى 56 )

(الرافل للمببدأ، وذلك حي  يبي  أن موعنل المببندأ هنو العامنل 57تبم ل بداللبه على العامل المعنوو)

المببدأ  فأما ال و يبنني علينه شنيء هنو هنو، فنإن المبننى علينه داةما في المببدأ الرفل، والخبر يرتال ب

يرتال به قما ارتال هو باالببنداء، وذلنك قولنك عبند ي منطلن  ارتانل عبند ي ؛ألننه ذقنر ليبننى علينه 

 (  58المنطل ، وارتال المنطل  ؛ألن المبنى على المببدأ بمن لبه )
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ماهنوم أو الداللنة البني أطل نت علينه عنند سنيبويه، ونقير هنا إلى أن مصطلح  المببدأ  اسب ر على ال

وانبقنر بعننده بالداللنة ذاتهننا حبننى يومننا هنن ا، أمننا مصنطلح االببننداء فإنننه اسنبخدام بننداللبي  مخبلابنني  

 المقبرك اللاري ، وواعح سببه مجيئه عند سيبويه به ه الصورة لعدم اسب رار المصنطلح، وأق نر 

ح وأوليبه، قما أنه يعود إلى إحساا العالص المبكلص أن الماهنوم ما يكون ذلك في بداية إطالق المصطل

الجدينننند قريننننب منننن  الماهننننوم األوث، وأن هنننن ا المصننننطلح داث ومناسننننب للماهننننوم ال نننناني الجدينننند 

(، إال أنننه فنني العصننور الالح ننة الصننص فنني الداللننة، واقبصننر علننى العامننل المعنننوو، 59أياننا )

اسننبخدمه الكوفيننون وغيننرهص فنني الداللننة علننى العامننل  وانبقننر حبننى و ننلنا ببلننك الداللننة، هنن ا وقنند

 (  60المعنوو)

نعود إلى ما ذقرناه قبل قليل م  أن مدلوث المببدأ الل وو يقبرك مل مدلوله اال طالحي فني بعنض 

السمات الداللية قاألولية واالفبباحية، وهاتان السمبان أق ر ما يمي  المببدأ، وهو ما نلمسه ح ي ة عند 

ذقروا المببدأ أو االببداء في مواعل مبارقة م  قببهص، لك  لص يبحدثوا عنه حدي ا ماصال  ال دماء، إذ

غير أن ال و يمك  أن نسبنبطه م  قالمهص هو أن معنناه يجمنل فني مانمونه ثالثنة ماناهيص  األولينة  

لبعرينة  أو أن االسص المببدأ به ي قر في الكالم أوال ل ان يلينه، ينرب  بينهمنا رابن  معننوو النا ، وا

هو نبيجة لما سب ه يعني أنه واقل في بدء الجملة غير مسبوق بعامل من  العوامنل اللارينة، واإلسنناد  

هو الراب  المعنوو ال و ي يص العالقة بي  المببدأ وما يليه وبه يكقت عما نسب إليه م  حندث قنام أو 

الوة علنى منا سنب  من  (، ويمك  تبي  دور العامل فني بنناء مصنطلح المببندأ عن61و ت  نسب إليه)

 معاني األولية والبعرية واإلسناد م  الالث اإلشارة إلى أنه  

مصطلح مرتب  بالرتبة المبم لنة بمجنيء االسنص فني البداينة سناب  علنى منا عنداه فني الكنالم،  -1

 (  62وه ا واعح م  الالث قوث سيبويه   قل اسص اببدن به ليبنى عليه قالم )

والعامل م  جهة موقعية العمل، البي يمك  و ناها بنالموقل قما أنه مصطلح مرتب  بالعمل  -2

الاعاث للعامل لمجيئه في أوث الجملة، وم  هنا ا طلح عليه سيبويه بالمببدأ، وهو مصطلح 

مرتب  بماردة )العمل( أياا، ول د اسبعمل سنيبويه فني هن ا الصندد مصنطلح  مسنند  أيانا 

 سنيص العامنل علنى النحنو البنالي  عامنل فعناث للبعبير ع  الحالة ناسها، وبه ا المجاث يمكن  ت

(  ويبصننت  االسننص المببنندأ  63أقبننر هو)الاعننل(، وعامننل فعنناث أ نن ر هننو االسننص المببنندأ )

بكونه قادرا على الل  بنية جملة تامة ع  طري  الل  مجاث للمسند إليه ال و يصنطلح علينه 

ه ههنننا بالبنيننة سننيبويه بننالمبني عليننه، والخبننر فنني بعننض مواعننل، وهنني مننا ا ننطلحنا علينن

االفبراعية الص رى، وهننا ي  هنُرن سنيبويه المببندأ بالاعنل، فمن  ذلنك قولنه فني )هن ا عبند ي 

 (.64معروفا(   ف د عمل ه ا فيما بعده قما يعمل الجار والاعل فيما بعده  )

ببندأ وما ينب ي في ه ا السنياق أن نهمنل أن فني هن ه اإلشنارات تأقيندا علنى موقنل االببنداء )األوث الم

(، والمبني داةما عند سيبويه سواء قان فعنال أم قنان اسنما، إذ لهن ا الموقنل 65به(ال و يق له المسند)

الصو ننية فنني العمننل، ومننا ي نناث فنني حنن  المببنندأ منن  الصو ننية فنني العمننل ينطبنن  علننى مصننطلح 

منه (، 66المبني ومصطلح المسند، إذ ورد مصطلح مبني عليه عنده للداللة على ما يدث عليه الخبر)
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قوله   ه ا با  المسند والمسند إليه، وهما ما ال ي  هنى واحدٌ منهمنا عن  اآلالنر، وال ي جند المنبكل ُص مننه 

 (.67بداً، فم  ذلك االسُص المببدأُ والمبني عليه )

 

 ثالثا: الفاعل 

على الرغص م  ورود مصطلح الااعل ق يرا في الكبا  إال إننا لص نع ر على تعريت له عنده قحد م  

الحدود النحوية ؛ربما قان ذلك لوعوا البعبير عنه في الكبنا  باإلعنافة إلنى اعبمناده علنى القنرا 

( 69(، وي ننوث   الااعننل مرفننول وقنن لك ناةبننه )68واألم لننة، ي ننوث   الاعننل ال بنند لننه منن  فاعننل )

 (.70وغيرها)

بويه، فداللبه وم  هنا يمك  الحكص على الااعل بأنه م  اال طالحات الناعجة المسب رة في عهد سي

عنده هي ناسها المبعارف عليها في يومنا ه ا، وعلى الرغص م  أن مصطلح الااعل وغيره اسبعملها 

سيبويه قأمر حبمي، ومسلأص به إال أنها لنص تدفعنه إلنى أن يوردهنا قمنا هنو الحناث عنند الخلينل عنناوي  

ن لنص تكن  بعيندة عن  الخلينل إال ألبوا  النحو، م لما نقاهدها في قبب المبأالري ، فاكنرة الببوينب وإ

 ( 72(إال ما ورد م  ذلك قليال لدى سيبويه)71أنها لص ترو عنه، فهي فجة حبى عند سيبويه)

ويبجلى تأثير نررية العامل في إطالق مصطلح الااعل عند سيبويه أو عند شيواله في عنوء فهمهنص 

 ( م  جانبي   73لطبيعة العالقة بي  العامل والمعموث)

تسننميبه   الااعل يحمننل الداللننة علننى األهميننة والعمنندة منن  ناحيننة ترقيبيننة وعامليننة، وال  -أ

يااهيه في األهمية في الجملة الاعلية سوى الاعل ال و يسنب ه، فاعببنارات الرتبنة المبم لنة 

بب دم الاعل عليه، واإلسنناد والحرقنة اإلعرابينة المبم لنة بمجيئنه مرفوعنا هني البني جعلنت 

ون بااعليبه ؛ألن  الااعل في عُرف أهنل هن ه الصننعة أمنٌر لارنّي يندث  علنى ذلنك النحاة ي ول

تسميبهص إي اه فاعالً في الصور المخبلانة من  الناني واإليجنا  والمسنب بل واالسنباهام منا دام 

الاعل م دماً علينه... ويؤي ند إعراعنهص عن  المعننى الح ي ني عنندك وعنوحاً أن نك لنو قند مت 

 ( 74قام، لص يب  عندك فاعالً، وإن ما يكون مببدأ والبراً )الااعل، ف لت  زيد 

 -وال يكنننون إال فعنننال –أن مصنننطلح الااعنننل يعكنننس طبيعنننة العالقنننة البننني تنننرب  العامنننل -ب

بننالمعموث، وهننو الااعننل، البنني ترهننر فيهننا ال ناةيننة البرقيبيننة والل ويننة المبم لننة    فعننل 

عالقننة ت لايننة فيهننا نننول منن  اإلتمننام وفاعننل، اللبننان تقننيران إلننى أن البرقيننب ي ننوم علننى 

والبعاعد والبكافؤ بي  عنصري  مبالزمي  لبنناء الجملنة الاعلينة ال ي نني واحند منهمنا عن  

األالنر، ي نوث سنيبويه  هن ا بنا  المسنند والمسنند إلينه، وهمنا منا ال ي  هن نى واحندٌ منهمنا عنن  

والمبنني علينه، وهنو قولنك  عبندُ ي اآلالر، وال ي جد المبكل ُص منه بداً فم  ذلك االسُص المببندأُ 

أالوك وه ا أالوك، وم ل ذلك  ي هب عبد ي، فال بندأ للاعنل من  االسنص قمنا لنص يكن  لالسنص 

ثِّ بدٌ م  اآلالرِّ في االببداء ) (، فالاعل يم ل العنصر األوث، والااعل يم ل العنصنر 75األوأ

هننو الحنناث فنني مصننطلحات  ال نناني، وهمننا عنصننران مبالزمننان لبننناء الجملننة الاعليننة، قمننا

 الجملة االسمية  المبني والمبني عليه والمببدأ والخبر.
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 رابعا: التعدي 

البعدو ل ة  البجاوز، ي اث  عدا طوره أو جاوزه، والبعدية في اال طالا  تجناوز الاعنل فاعلنه إلنى 

منا ال ماعنوث ( والالفه الالزم وهو 77(، أو هو إيصاث معاني األفعاث إلى األسماء )76ماعوث به )

(، واعح أن المندلوث الل نوو للبعندو يقنبرك منل مدلولنه اال نطالحي 78له، أو له بواسطة ف    )

 في بعض السمات الداللية قالبجاوز.

هنن ا وقنند ذقننر سننيبويه البعنندو أو البعديننة عننند ذقننر الاعننل النن و يبعنندى، والاعننل النن و ال يبعنندى فنني 

يبعندى  النالزم، ولنص يعنرف عننده بنالالزم، ولكن  (، وي صند بالن و ال 79مواعل مبعنددة من  قبابنه)

يعبر ع  الالزم ب ير البعدو، وأطل  علينه الااعنل الن و ال يبعنداه فعلنه ف ولنك    ذهنب زيند وجلنس 

 (  80عمرو )

ونبسناءث هننا قينت يكنون مصنطلح البعندو من  مصنطلحات النحنو المبعل نة بالعمنل والعامنل؟ ن ننوث  

  الننالث داللبننه الل ويننة البنني تاينند البجنناوز علننى العمننوم، ثننص تباننح فكننرة البعنندو أو ماهومننه أوال منن

انسحبت على المصطلح النحوو م  الالث فكرة البوسل في العمل، فالعمل يبجاوز عنصنرو الجملنة 

ال ناةيي  ال اببي  قون الاعل في البرقيب المبعدو يبجناوز فاعلنه ؛لعندم قاايبنه الداللينة واحبياجنه إلنى 

(، فنارتب  ماهنوم البعندو بالاعنل من  حينث إننه 81عنى ال و حملنه الاعنل)عنصر أالر جديد يكمل الم

(، ومننا بمعننناه منن  المصننادر والمقننب ات وهنني تبانن  جميعننا فنني رفعهننا 82أ ننل العوامننل النحويننة)

 الااعل.

وربما قان لاظ أ ل حي  ي اث في العوامل ي صد به فني المدوننة الل وينة ال نوة، فالنحناة أدرقنوا  أن 

امل، والم صود ب وة الاعل قدرته على البأثير فني المعمنوث واالرتبناط بنه علنى نحنو الاعل أقوو العو

معي ، ويرد مصطلح ال وة  مالزما لمصطلح العمل )في قبا  سيبويه(، وذلنك فني تصننيت مبندرج 

ألشكاث العمل...ت ل في قمة ه ا البندرج قنوة الاعنل وفني أسناله قنوة منا يجنرو مجنرى اسنمي الااعنل 

الحظ في ه ا البصنيت أن ال وة ت ل قلما انب لنا م  درجه إلى أالرى وتبوالى درجنات والماعوث...وي

 ال وة على النحو البالي  

قوة الاعل /قوة اسنمي الااعنل والماعنوث /قنوة المصنادر /قنوة الصناات /قنوة منا يجنرو مجنرى الاعنل 

العمنننل (، قمنننا يبانننح قننن لك النننرب  بننني  83/قنننوة منننا يجنننرو مجنننرى اسنننمي الااعنننل والماعنننوث  )

ومصننطلحات أالننرى م ننل  )شنن ل فننرغ...( فنني تحلننيالت سننيبويه وتعليالتننه، ويالحننظ أن البراقيننب 

(، وبالبننالي منن  حيننث تعنندد 84تخبلننت فيمننا بينهننا منن  ناحيننة ال ننوة والاننعت أياننا تبعننا لوجننه مننا )

نند ث وال مننا نندِّث والُمحه ن مبعل اتننه ؛ألن الاعننل حنندث يننرتب  بننه مبعل ننات تحنندد جهننة منن  جهاتننه قالُمحه

 والمكان والهيئة.

وأظ  أن مجرد الحديث ع  فكرة العمل عند سيبويه باالقبااء بها، وف  ال ناةينة الل وينة فعنل وفاعنل 

ومببنندأ والبننر، ال يسننند نرريننة العامننل أو العمننل وال يعطيهننا بعنندا تحليليننا يقننمل مكونننات الجملننة 

ا  وجنندها سننيبويه فر ننة جميعهننا، وهننو ح ي ننة مننا أدرقننه سننيبويه، فمنن  الننالث مالحربنننا فنني الكبنن

لبعمي  نررية العامل م  الالث فكرة البعدو، وأالاث أن سيبويه وظاها توظياا دقي ا عندما أال  يحلنل 

الجملة في عنوةها، بنل ال نجاننب الصنوا  إذا قلننا  قلمنا توقنت عنند فكنرة البعندو اتانحت  نورة 
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ماهنوم دقين  يندث علنى مندى  العمل في الكبنا ، قينت ال وقند أالن ت حين ا قبينرا من  قبابنه  للبعدينة

 (  85إدراقه للعالقات البي ينقئها الاعل المبعدو مل العنا ر الجديدة البي يبص اسبدعاؤها  )

 ، ي وث سيبويه في با  المبعندو والنالزم من  األفعناث   بنا  الااعنل الن و لنص يبعندأه فعلُنه إلنى ماعنوث 

، وال  ننر، ومننا ي عهمننُل منن  أسننماء والماعننوثِّ النن و لننص ي بعنندأ إليننه فِّعهننُل فاعننل  يبعنندأى فعلُننه إلننى ماعننوث سال 

، ومنا  ل  الاعل ال و يبعدأى إلنى ماعنوث، ومنا يعمنل من  المصنادر ذلنك العمنل  الااعلي   والماعولي   ع م 

ة قأسنماء الاناعلي  والماعنولي  البني ت جنرو مجنرى  ي جرو م  الصاات البي لص ت بلغ أن تكون في ال و 

ى إلى ت ه ) الاعل المبعد ِّ جراها، وما أُجرو ُمجرى الاعل، وليس باعل ولص ي  هو  قُوأ  (86ماعوث  م 

وياهص م  قالم سيبويه أن البعدو يبم ل في عندم اقبمناث الجملنة عنند حندود المرفنول، إذ تحبناج إلنى 

غينر المرفنول ؛النباناء حصنوث الااةنندة بحندوده، وياهنص غينر المبعندو لص يبعنند  عننده بأننه منا يكبمننل 

الجملننة عننند حنندود المرفننول وحصننوث الااةنندة بحنندوده، فننإذا مننا قانننت الااةنندة حا ننلة بحنندود  ماهننوم

(، وال يقننبرط فيننه عنننده وهنن ه الحالننة أن يأالنن  87المرفننول قننان الاعننل قا ننرا بحسننب ا ننطالحه)

ماعننوال بننه فحسننب قمننا هننو الحنناث عننند النحنناة النن ي  جنناءوا بعننده، بننل يقننبرط فيننه عنننده أن يأالنن  

أن للبعديننة عننند سننيبويه ماهومننا أوسننل يبم ننل فنني تعنندو قننل فعننل إلننى المااعيننل  (، أو88منصننوبا)

األربعة البي هي المصدر وظنرف ال منان وظنرف المكنان والحاث)وقصند بنه البنر قنان وأالواتهنا(، 

 أو أن ماهوم الجملة عنده ال يكبمل إال بإدالاث منصو  سواء قان  

جملننة  عنر  عبنند ي زيندا ؛ألنننه ماعننوث   ماعنوال بننه قمنا فنني قولنه   انبصننب)زيد( فني أوال

( وبناء على فكرة البعندو جعنل منا قنان مبعنديا إلنى ماعنولي  89تعدى إليه فعل الااعل )

 على قسمي   

قسنص يبعنندى إلننى ماعنولي  لننيس أ ننلهما مببندأ والبننر، ي ننوث   هن ا بننا  الااعننل النن و  -1

األوث، وإن شنئت تعندى  ي بعأداهُ فعلُه إلى ماعولي ، فإن شئت اقبصرت على الماعوث

( أو 90إلى ال اني قما تعدى إلى األوث، وذلك قولك  أعطى عبد ي زيدا درهمنا  )

 أعطى وأالواتها.

قسننص يبعنندى إلننى اثننني  أ ننلهما مببنندأ والبر هنن ا بننا  الااعننل النن و يب عنند اه فعلُننه إلننى  -2

 حسب  ماعولي ، وليس لك أن ت بصر على أحد الماعولي  دون األالر، وذلك قولك 

(، وهي أفعاث ال لو  أو ظ  وأالواتهنا، ثنص  نمن  يبعندى إلنى 91عبد ي زيدا بكرا )

ثالثة مااعيل، ي وث   ه ا با  الااعل ال و يبعداه فعله إلنى ثالثنة مااعينل...أعلص ي 

 (.92زيدا عمرا اليرا منك  )

عل ال و ال ي بعد ى إلى   اسص الحدثان وهو ما عرف الح ا بالماعوث المطل    واعلص أنأ الاثانيا

يد  د ثان ال و أاُل  منه...وذلك قولنك ذه نب عبندُ ي الن ها   القندِّ الااعل يبعدى إلى اسص الح 

(، فالاعننل هنننا قننوو الحنندث لبعديننه إلننى المصنندر النن و تربطننه بننه عالقننة معنويننة 93 )

 ولارية، إذ هو مقب  منه، بل هو أ ل اشب اقه.

 (94ل مان...وذلك قولك  قعد شهري   )  ظرف ال مان ويبعدى إلى اثالثا

  ظرف المكان  وي بعد ى إلى ما قنان وقبنا فني األمكننة قمنا يبعند ى إلنى منا قنان وقبنا فني رابعا

 (  95األزمنة )
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  البرا منصوبا قما في قان وأالواتها البي عدت عنده م  با  الاعل الن و يبعندى اسنص خامسا

ث فيننه لقننيء واحنند، وذلننك قولننك  قننان الااعننل إلننى اسننص الماعننوث، واسننص الااعننل والماعننو

(، ويرهننر أنننه حنناوث أن يننرب  هنن ا البننا  النحننوو بالمبعنندو منن  96ويكننون و ننار )

األفعاث ؛ألن الاعل المبعدو عنده ما ال يكباي بحدود المرفنول، وهنو منا وجنده فني  قنان 

وأالواتها  إذ تحباج إلى منصو ، وال تكباي بمرفوعها، أعت إلى أن  قنان وأالواتهنا  

رتبطنة بالعامننل ؛ألنننه حنني  حكنص ببعننديها اقباننى األمننر أن يعمنل ذلننك الاعننل فيمننا بعننده م

(وهو في ذلك قله يعبمد معيارا مااده  أن ما أالن  منصنوبا فهنو فعنل 97الرفل والنصب )

 مبعد، وإن دالل على مببدأ والبر على اعببار األ ل. 

الخصاةص أو السنمات إلنى الطنابل وعلى قل حاث فسيبويه لما وجد أن بعض األبنية قريبة م  حيث 

الاعلي ك قان وأالواتها  و قاد وأالواتها  بحث ع  إدالالها في أحد الصناي   المبعدو من  األفعناث 

أو الالزم، ولما رأى أال هما لمنصو  بعدها حكص ببعديبها ؛مجارة لأل ل الن اهب إلنى قنون الابحنة 

ها فاعال، وال منصوبها ماعوال، ف ناث  بأنهنا علص الماعولية، ولكنه لص يسبطل مل ه ا أن يجعل مرفوع

مبعدية إلى اسص الااعل واسص الماعنوث، وقأننه أراد بن لك منا يقنابه قنولهص اسنص المصندر واسنص الاعنل، 

وفيه يكون األوث اسنما للمصندر ال مصندرا، ويكنون ال ناني اسنما للاعنل ال فعنال ؛فعلنى المجناز لقنبه 

 (98األوث بالااعل وال اني بالماعوث )

لنيس من  الناحينة الداللينة ؛ألننه ال عالقنة للماعنوث بنه  -ذن ماهوم البعندو سنلك عننده سنلوقا واحندا إ

وإنمنا من  ناحينة  -والماعوث المطل  وظرفي ال مان والمكان والبر قان وأالواتها أو أيا منها ب يرهنا

لبرقينب معهنا ترقيبية أو عاملية، فكل هن ه األبنوا  المبارقنة تقنبرك فني فكنرة البعندو فني الاعنل، فا

يبجنناوز الااعننل، فننإذا نررنننا إلننى البرقيننب فإننننا نحكننص ببوسننعه للوهلننة األولننى، وتجنناوز البرقيننب 

العنصري  الرةيسي  للجملنة إلنى محنددات عندة تقنبرك جميعهنا علنى األغلنب فني الحالنة اإلعرابينة، 

ندِّث وهي النصب، وإن االبلات في الداللة، وم  البديهي أن ترتب  به مجموعنة من  المبع ل نات قالُمحه

د ث وال اية والهيئة وال مان والمكان إنه قالمحور وحوله تلبنت هن ه المجموعنة من  المبعل نات  والُمحه

 (.99وأنها لبرجل في معانيها إليه )

فنح  أمام عمه ل اايا مخبلاة عم  مسألة واحدة، أو بقكل أدق عم  مصطلح واحد ؛لما الحره 

العمل، وليس هناك غير العمل يمك  أن يسبدعي عص م ل ه ه  م  وجود تقابه بي  تلك األج اء في

ننل الا عأنناث األساسنني فنني تكننوي ِّ الجملننةِّ  نند ثِّ مسننلك  العامِّ المبارقننات  فالاعننُل يسننلك باشننبمالِّه علننى الح 

العربيأنننة، وقُدرتنننه علنننى االمبننندادِّ ببنيبهنننا األوليأنننة إلنننى إنقننناءِّ المجننناالتِّ النحويأنننة وتقنننكيل )البنينننة 

ى االفبراعنن ننل تلننك ال ُنندرةُ المولأنندة فنني الاِّعننل إلننى هيمنننةِّ المحبننو  يأة الكُبننرى للُجملننة العربيأننة(، وت رجِّ

نالث لمنا يصنطلح علينه بالسنمات المعجمينة فني داالنل م نوالت  ن  الِّ الدأاللي، وي رهر ذلنك المحبنوى مِّ

 (100األفعاث ناسها )

 

 خامسا: المفعوالت 

قما أشرنا في غير موعل م  الدراسة أن سيبويه اعبمد في إطالق مصطلحاته علنى نررينة العامنل 

فنني عننوء فهمننه لطبيعننة العالقننة بنني  العامننل والمعمننوث، وهننو مننا نلمسننه ح ي ننة بقننكل واعننح مننل 

الماعنوالت، ف ند حنناوث تسنمية الاانالت بمصننطلحات تعكنس العالقنة البنني تنرب  العامنل بننالمعموث، 

اللة على طبيعة دورهنا فني البرقينب، واألهنص من  هن ا وذاك أن العامنل وهنو الاعنل يندالل وتحمل الد

ينرى أن الماعنوث بنه يندالل فني عالقنة البعدينة منل -علنى سنبيل الم ناث-معها فني عالقنة البعدينة، فهنو
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عامله، حيث ي وث   هن ا بنا  الااعنل الن و يبعنداه فعلنه إلنى ماعنوث ؛وذلنك قولنك   عنر  عبند ي 

(، وقد أورده قما هو واعح منصوبا رابطا إياه بماهوم البعدو، وهي  ورة من   نور 101زيدا )

 الماعوث به عنده.

 وتتضح تأثير نظرية العامل في بناء مصطلحات المفاعيل من خالل جانبين: 

  إطالق سيبويه الماعنوث المرفنول علنى منا عنرف الح نا بناةنب الااعنل، وذلنك من  النالث قولنه  أوال

، وال يبعندأى  ه ا با  الاا عل ال و لص يبعد ه فعلُه إلى ماعوث، والماعوث ال و لص يبعند  إلينه فعنُل فاعنل 

(، 102فعلُه إلى ماعوث سالر، والااعل والماعنوث فني هن ا س نواء ي رتانل الماعنوث قمنا يرتانل الااعنل )

سواء ويمك  أن ناسر و اه ل لك في عوء أن المعنى ال و يؤديه ه ا الموعل هو معنى الماعولية 

( ؛ألنه لو عاد الااعل لعاد االسص إلى وعنعه القنكلي 103جاء مرفوعا أو منصوبا باعببار األ ل )

 المبم ل بكونه منصوبا، فالمعنى الوظياة المبم ل بالماعولية هو ال و ش له دون القكل.

ويعلنن  البحيننرو علننى هنن ه المسننألة  يالحننظ هنننا أن اإلب نناء علننى مصننطلح  الماعننوث رغص و نناه 

فل يؤقد إ راره على أنه رغص البناظر السطحي بي  البرقيبي  )ذ ه نب زيند، وُعنرِّ  زيند (، إال بالر

أنه ما ت اث الوظياة البي ي وم بها ذلك العنصر من  جهنة الداللنة العمي نة تخبلنت عن  وظيانة عنصنر 

 (  104الااعل، ويكمل ذلك ظهور فكرة ما أطل  عليه الااعل في المعنى )

لك ير م  حاالت النصب مصطلح الماعنوث، فمصنطلح  الماعنوث  يعند من  أق نر   إطالقه على اثانيا

المصطلحات اسبعماال لديه، إن لص يك  أق رها على اإلطنالق ؛وذلنك ألننه وظانه فني أبنوا  مبعنددة، 

وبالبننالي تعننددت داللبننه وارتننب   ماهومننه عننند سننيبويه ارتباطننا وثي ننا بننالمعنى المسننبااد منن  سننياق 

(، إذ يطلننن  علنننى غير المسنننند إلينننه  مننن  105فينننه هننن ا الموعنننل النحنننوو )البرقينننب الننن و ينننرد 

المكمننالت، وإن االبلاننت المااعيننل فيمننا بينهننا فنني الداللننة، ومنن  هنننا جنناءت مصننطلحات المااعيننل  

 الماعوث به وفيه ومعه، فكان ذقره له على النحو اآلتي  

ر عننه سنيبويه ب ولنه   هن ا أُطل  الماعوث مصطلحا على ما عرف الح نا بنالماعوث المطلن ، وعبن-1

صنادر ماعنوال، فيرت انُل قمنا ي نبصنب إذا شن لت الاعنل بنه ) ( وي نبصنب إذا 106با  منا يكنون من  الم 

؟ أو توقيدا، فم  ذلك قولك على قوث  ش لت  الاعل ب يره، وإنما يجُئ ذلك على أ ن تبيأ   أو فعل  فعلت 

نير  علينه  ؟الساةلِّ  أ ىأ س ير سير  عليه (، ف ند 107س نيهٌر شنديدٌ...فأ جريب ه ماعنوال والاعنُل لنه  )فب وث سِّ

 وعح م  قالمه بأنه مصدر ي ل موقل الماعوث 

(قما أطل  عليه الحندث 108وفي موعل سالر يطل  سيبويه على الماعوث المطل  مصدرا وتوقيدا) 

 (.110(قما يسميه الاعل)109والحد ثان )

وم الماعوث المطلن  من  بينهنا  الماعنوث  واعح أن سيبويه اسبخدم عدة مصطلحات للبعبير ع  ماه

مجردا م  غير قيد، وسبب إطالقه عليه  ماعوث  يعود إلى ذلك االسبدعاء ال هني لماهوم  ماعوث  

النن و يرافنن  البسننمية أو النطنن  بهننا، فمجننرد ذقننره يقننير إلننى مجموعننة منن  العالقننات العامليننة ؛لعننل 

نننا نسنبطيل أن نبنني الماعنوث المطلن  من  الاعنل أبرزها قونه يسب  باعل، وإن قان غير م يد بنه ؛أل

الالزم والمبعدو بخالف الماعنوث بنه، ويرهنر قن لك فني تعدينة الاعنل إلينه، وطلبنه مكوننا سالنر يم نل 

 معموال له، قما أن مجرد إطالق ماعوث يوحي ببلك العالقة البي تم لها حرقة الابحة.
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الماعوث لنه من  بني  مصنطلحات عندة للبعبينر أطل   الماعوث له  مصطلحا على ما اسب ر الح ا ب-2

ع  ه ا البا ، إذ سماه بالموقول له، وع ر لوقنول األمنر، وألجلنه، والباسنير، ومصندر جنوا  لمنه 

(، عالوة على الماعوث له، ي وث   فه ا قلُّه ي نبصب ؛ألنأه ماعوث له، قأ نه قيل له  لِّص  ف ع لت  ق ا 111)

 (112الالم عمل فيه ما قبله )ف اث لك ا، ولكنه لما طرا  ؟وق ا

وواعح في قالم سنيبويه أننه يرقن  علنى الحكنص النحنوو  ي نبصنب ألنأنه ماعنوث لنه ، وهنو بهن ا قلنه 

ينطل  م  منهج العامل ال و ترهر في  ينبصب  المبكنررة عنند بناةنه للمصنطلح، وسنيبويه منا قنان 

إال  -يقنمل أغلنب المااعينل وإن قنان قيندا عامنا  -ليصت ه ا الموعل النحوو بالمصدر المنصنو  

ليحكص عليه بعد ذلك بماعوليبه، أو أن إطالق )الماعوث له( على ذلك الموعل النحوو إال لي ربنه من  

 اة الماعولية، م  هنا يبدو تأثره بنررية العامل م  الالث اهبمامه بحرقة النصب، ليكون قل ذلنك 

بأننه ينؤتى بنه لباسنير وقنول الاعنل، أو م دمة لنبيجة البسمية، وهي ا طالا الماعوث ثنص تخصيصنه 

بيان لعلة وقوعه، وم  هنا جاءت الزمة )لنه( علنى وجنه االسنب رار فني العصنور الالح نة لسنيبويه، 

ونانيت من  جاننب أالنر أن هن ا الموعنل النحنوو بمصنطلحه  الماعنوث لنه  يعكنس عالقنة السنببية 

صنو  ، فنالمعنى النحنوو هنو بينان المبح  ة بوجود طرفيهنا  العامنل الاعنل ومعمولنه  المصندر المن

 السبب أو علة الحدث.

وإذا مننا و ننلنا إلننى العصننور الالح ننة نجنند أن النحنناة تواعننعوا علننى تسننمية هنن ا الموعننل النحننوو 

بالماعوث له والماعوث ألجله دون االنبالف بينهمنا، وهمنا الندارجان عنند أغلنب النحناة باانل إطنالق 

ولننص يكنن  ثمننة تمنناي  بينهمننا فنني االسننبعماث، فكالهمننا سننيبويه عليهمننا منن  بنني  إطالقننات مبعننددة، 

يسبعمالن بمعنى واحد، ول لك نعدهما مصطلحان مسب ران ل ربهما لاكرة العامنل، ودقنة سنيبويه فني 

 االبياره للمصطلح.

 الحنناث   يبعنندد المصننطلح للماهننوم ب أطلنن   الماعننوث بننه وفيننه  مصننطلحا علننى مننا اسننب ر عليننه -3

ميه سيبويه ماعوال به، ي وث   ما ي نبصب م  األسماء البي ليسنت بصناة  وال الواحد في الحاث، إذ يس

...قأن نه قناث  مصادر  ؛ألنأه حاٌث ي  ل فيه األمُر، في نبصُب ألنه ماعوٌث به، وذلك قولك قل مبُه فناهُ إلنى ف ىأ

صب على أنه (، قما يسميه ماعوال فيه  فكأن ما ينبصب م  أالبار المعرفة ينب113قل مبُه مقاف هةٌ  )

(، قما سنماه البنرا   هن ا بنا  منا ينبصنب 115(، قما يسميه فعال واقعا فيه)114حاث ماعوث فيها  )

 (117(، قما سماه  اة )116فيه الخبر...وذلك قولك  فيها عبد ي قاةما )

يبدو أن تعدد المصطلح اإلعمالي للماهوم الواحند يعند مرهنرا من  مرناهر نررينة العامنل ؛ممنا يؤيند 

اء المصطلح، ف د تحدث سيبويه ع  ماهوم الحناث بالمسنميات المخبلانة السناب ة الالنبالف دوره في بن

زاوية النرر إليها، وهو سبب ربما يقرا تعدد المصطلحات للماهوم الواحد عننده، ف ند تكنون زاوينة 

النرننر العامننل ومننا لننه منن  دور فنني البحليننل الل ننوو، وهنننا يبننراءى لنني أن سننيبويه ال يبعامننل مننل 

ح النحوو ب در تعامله مل قاية العامل والمعموث، فاكرة العامل قانت مسنيطرة علينه ؛لهن ا المصطل

قان يطل  على الحاث مصطلحات تبصل بنررية العامل بطري ة منا من  م نل  الماعنوث بنه والماعنوث 

 فيه والموقول فيه وفعال واقعا فيه.

لمااعينل، وقأننه يحناوث أن يجند وبقكل أق ر وعوحا يبجلى ذلك حي  يرب  ه ا الموعنل النحنوو با

تاسيرا لحرقة الابحة البي علنى أالنره، بمعننى أننه أالن  يبحنث فني الحرقنة اإلعرابينة فارعنت علينه 

حالننة النصننب إدراجننه عننم  المااعيننل، وأن يطلنن  عليننه أل ابننا مبعننددة منن  م ننل   الماعننوث بنننه  

رية العامنل ؛ولن ا نجند سنيبويه أالن  و الماعوث فيه  و  فعال واقعا فيه  قلها ترتب  ارتباطا وثي ا بنر
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يرق  على العالمة اإلعرابية) النصنب(، وقأننه قند وجند عنالبه حني  و ناه بأننه ماعنوال فني أغلنب 

 أبوابه عند حدي ه ع  الحاث.

ولو أنعمنا النرر فني العالقنة بني  مصنطلح الحناث والمصنطلحات البني أطل هنا سنيبويه علنى الحناث ؛ 

سننبب إطالقننه عليهننا هنن ه البسننميات أو ربطننه بهننا، فالقننبه بنني  الحنناث لوجنندنا هنالننك تقننابها ياسننر 

والماعوث به قد يعود إلى تعليل عام م  حيث إنهما فانلة، جناءا بعند ماني الجملنة،حيث يكنون فني 

( ؛ألن الاعنل ال بند أن يكنون لنه ماعنوث 118الاعل دليل على الحاث قما قان فيه دلينل علنى الماعنوث)

 له م  هيئة ي ل فيها. على األغلب قما أنه ال بد

ونجد حديث سيبويه ع  الحاث يأتي في معرذ حدي نه عن  األقسنام البني يعمنل الاعنل فيهنا النصنب، 

وبالبحديد بعد حدي ه ع  األفعاث المبعدية إلى ماعنولي  ؛ممنا يؤقند أن سنبب النرب  بينهمنا العمنل ؛أو 

التااق في العمنل واالالنبالف فني المعننى، اتااقها في العمل، ي وث البحيرو   فاألم لة المب ابلة تؤقد ا

 ويمك  تم يل ذلك على النحو اآلتي  

 ذهب زيد راقبا          قسوت زيدا ال و        

عمل الاعل هنا فيما يكون حاال)يعني ذهب( قعمل م له فيما بعده )يعني قسا( إال أن األوث ال يبعدى  

 ها حدث تبطلب محددات والحاث منها.(، فاألفعاث تبساوى في ال وة م  حيث إن119لماعوث )

وللحاث شبه الا  بالماعوث فيه  ظرف ال مان  ؛ألنها ت در باي قما ي در الررف، فجاء زيد راقبا 

قان ت ديره في حاث الرقو ، قما ت وث  جاء زيد اليوم قان الب دير  جناء زيند فني الينوم، أعنت إلنى 

ا أن ال منننان منننن ض ال يب نننى ويخلانننه ذلنننك أن الحننناث ال تب نننى، بنننل تنب نننل إلنننى حننناث أالنننرى قمننن

 (.120غيره )

ولننص يكنن  االهبمننام بالعامننل عنننده علننى حسننا  المعنننى أو الوظياننة النحويننة، ومنن  هنننا جنناءت زاويننة 

النرر األالرى ؛إلبنراز المعننى النداللي المبم نل  بالخبرينة حني  أطلن  مصنطلح الخبنر علنى الحناث، 

ينث يعكنس الوظيانة النحوينة بالنسنبة للحناث، والو اية حي  أطل  مصطلح الو ت على الحناث، بح

فالقبه بي  الحاث م  جهة والخبر والو ت م  جهة أالرى يكم  في أن قليهما و اا وقل فيه فعنل 

الااعل، فالم اث ال و ذقره في با  ما ينبصب فيه الخبر   فيهنا عبند ي قاةمنا  قصند بنالخبر الحناث، 

اةما(، و ارت عبد ي قاةص، فالخبر و ت والحناث و نت فلو ح فنا شبه الجملة فيها الرتال لاظ )ق

)جاء زيند ماشنياً( ينراد بهن ا  –م الً  –ق لك، فاقبرا  معنى الحاث م  الخبر ناشئ م  أنه حي  ي اث 

اإلالبننار عنن  أن مجيئننه وقننل فنني هنن ه الحنناث، ولننيس فيننه داللننة علننى مننا هننو فيننه قبننل هنن ه الحالننة أو 

 بان تبعاعدان وتبحدان معا في أسلو  البحليل الجملي عنده.(، وعلى قل حاث فال اوي121بعدها)

أن بناء المصطلح يقوبه بعض البعددينة فني اسنبعماالت المصنطلح الواحند فني  -فيما يبدو -ونالحظ 

أق ر م  با  م  أبوا  النحو، وأعب د أن المصطلح وماهومه قانا واعحي  في ذه  سيبويه، وإنمنا 

عننددة حبنى يوعنحه لنالننري ، لن لك قنان يببننل المصنطلح األم لننة قنان يمينل إلننى و ناه ببسنميات مب

الموعننحة، وممننا يجنندر ذقننره فنني هنن ا السننياق أن األسننباذ النجنندو نا ننت يننرى أن هنن ا البعنندد فنني 

اسبخدام المصطلحات عند سنيبويه للبعبينر عن  ماهنوم واحند يعند تحنررا من  االلبن ام بالمصنطلحات 

  يخالانه فني ذلنك فينرى أن سنيبويه يهندف بن لك إلنى (، غير أن عبند الصنبور شناهي122بلاظ واحد)

البعبير الواعح الماهنوم لي دمنه للدارسني  ليعبنر عن  جمينل إمكاننات البعبينر عن  الماناهيص والح ناة  

 (.  123الل وية)
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أطل  الماعوث به على الماعوث معه، وم ل سيبويه للماعوث معه   مازلت وزيدا  فني قولنه   منا -4

( وحندأه بالبم ينل لنه مقنبها 124ما زلت ب يد حبى فعل، فهنو ماعنوث بنه ) زلت وزيدا حبى فعل، أو

ُر فيه الاعُل وي نبصب فيه االسنص ؛ألنأنه  إياه   امرأ وناسه ، وقدم له بجملة طويلة   ه ا با  ما ي ام 

نن عهت  وأ بناك،  ماعوث معه وماعوث به، قما ان بصب ن اهس ه فني قولنك  امنرأ  وناس نه، وذلنك قولنك  منا   

ع ها، إنأما أردت  ما  نعت  منل أ بينك، ولنو تُرقنت الناقنةُ منل فصنيِّلها،  عِّ يل ها ل ر  ولو تُرقت النأاقةُ وف صِّ

 (.125فالاصيُل ماعوٌث معه )

ومما ياهص م  إشارة سيبويه في ه ا البا  أنه يرى الماعوث معه  ورة الا ة م  الماعوث  

بنه فني  امنرأ وناسنه  لمقنابهبهما فني النصنب، به، وال صد م  النرب  بني  الماعنوث معنه والماعنوث 

حبى أننا نجد في و اه له ا البا  يعبمد على معيار العامل المبم ل بكوننه منصنوبا،  وي نبصنب فينه 

االسننُص ؛ألنأننه ماعننوٌث معننه وماعننوٌث بننه ، والرنناهر منن  النننص السنناب  بعنند ذقننر األم لننة  مننا  نننعت 

فسر الجمل ب وله   ما  نعت مل أبينك ، وذقنر السنيرافي  وأباك  أنه يعلص أن الواو بمعنى مل ؛ألنه

(، وممنا يندعص ذلنك  أن 126أن م هب سيبويه أن ما بعد الواو منصنو  بالاعنل ؛ألنهنا بمعننى منل  )

سيبويه يجعل الماعوث معه يعمل فيه الاعل المب دم هنو إطالقنه علينه الماعنوث بنه، فسنيبويه لِّمنا لمحنه 

ه يعننده ماعننوال، زد علننى ذلننك مننا يرهننر علننى الكلمننة منن  حرقننة منن  معنننى الماعوليننة هننو النن و جعلنن

 الابحة. 

ومهما يك  م  أمر، فإن الل نة بمنا تعطينه من  دالالت واسنعة سنمحت لسنيبويه أن يطلن   الماعنوث  

نا وجندها تقنبرك جميعنا بحرقنة  قمصطلح على أبنوا  نحوينة مخبلانة وماناهيص مبعنددة فني قبابنه؛ لم 

الكلمننة، فكأنننه تنني   ح ي ننة أن الماعوليننة فنني ح ي بهننا مننرتب  بحرقننة   الابحننة البي ترهننر علننى أالننر

الابحة، وهو في ذلك مح  إلنى حند منا، وذلنك باعببنار اشنبراقها جميعنا فني الحرقنة اإلعرابينة البني 

 تربطها بالاعل، وبالبالي نجد ه ه المااهيص المبعددة قريبة م  بعاها، أو تبا  مل بعاها.

ا في بوت ة واحد هو نررية العامل، إذ إنها تقبرك جميعا في تعدية الاعل عالوة على أن ال و يجمعه

إليها، فاعبمد على االرتباط القكلي والداللي في إطالقه على قل األ نناف ت ريبنا ماعنوال من  حينث 

قلها مبعدية، وبه ا يكون ماهوم مصطلح  الماعنوث  قند اتصنل باكنرة البعدينة   فالنصنب يم نل أثنرا 

لمجنناالت هنني مجنناالت ال يولنندها إال الاعننل أو حدثننه، فكننأن سننيبويه قنند أراد بننإبراز فنني شننبكة منن  ا

النصب أن يقير إلى أن عمل الاعل الح ي ي إنما يكون في )إنقاء (مجاالت الماعوالت، وب لك يكون 

 (.127النصب هو األثر األعلى مرتبة في عمل الاعل ال و هو العامل الاعاث  )

ك اللارنني فنني المصننطلح تخلننص منننه النحننو مننل األيننام لمننا فيننه منن  وعلننى قننل حنناث، فهنن ا المقننبر

االعننطرا  واالزدواجيننة فنني الداللننة منن  الننالث تخصننص بعننض هنن ه المصننطلحات بجوانننب دون 

أالننرى، فلننص يعنند أحنند يسننمي الحنناث البننرا أو  نناة أو ماعننوال فيننه، فكننل مصننطلح منن  هنن ه ال الثننة 

المجاز، أو لإلشارة إلى تاريخه يوم أن أطل  تخصص بمعنى غير معنى اآلالر، وإن وجه إليه فعلى 

عليه ق ا وق ا، وهك ا هي الراهرة الل وية حي  تأال  بالبابت إلى ج ةيات فال بد أن يسجل مصنطلح 

 لكل ج ةية منها.

 

 سادسا: مصطلح اإللغاء 

ينب (، أما المعنى اال طالحي لنه فهنو قر128المعنى الل وو لإلل اء  اإلبطاث واإلل اء أو اإلس اط )

اإلل ناء، وقصند بنه معنناه اال نطالحي  سنيبويه للمعنى الل وو، ويدور حوث هن ه المعناني، إذ أطلن 

 -يحنند سننيبويه اإلل نناء أو يعرفننه-المبعننارف عليننه اليننوم، وهننو مننا ياهننص منن  السننياقات الننواردة إذ لننص 
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ها براهرة إبطناث ذاهنٌب، وقل منا   ُّ ي أظن أل ينت  قلنت   عبندُ  ال لبينة، ي نوث   فنإذا عمنل األفعناث والص 

 (129عربي جـي د ) أردت اإلل اء فالبأالير أقوى، وقلّ 

ه ا وقد قق ت االسب راُء لمادة الكبا  أن سيبويه اسبعمل لارة اإلل اء ومقنب اته فني ثمنان وعقنري  

مرة في أبوا  مبارقة، حيث الب م به سيبويه في قبابه، بل إنه عنون أحد أبوابه به ه ا با  األفعناث 

(، ثننص ينن قر األفعنناث المبعل ننة بهنن ا القننأن  ظنن  وأالواتهننا  فهنني  ظننننت 130تسننبعمل وتل ننى )البنني 

يهننت ورأينت وزعمننت، ومننا يبصنرف منن  أفعنناله   ) ( هن ا واعبمننده النحنناة 131وحسنبت واللننت وأُر 

 الخالاي  لسيبويه قمصطلح إلى ه ا اليوم. 

والبنناء علنى األوث فني  اإلعمناثفني  وعربت وأعطينتُ   رأيتُ  بمن لة أما حكص اسبعمالها عنده فهي

(، ثنص تكلنص عن  حكنص اإلل ناء 132الخبر واالسباهام، وفي قل شيء، وذلك قولك أظ  زيدا منطل نا  )

عربنني  أظنن ُّ ذاهٌب...وقل مننا أردت اإلل نناء فالبننأالير أقننوى، وقننلّ  ي قلننت   عبنندُ  أل يننت   ي ننوث   فننإن

ى من  توسنطها، ومن  هننا يمكنننا الحكنص علنى ( أو أن اإلل اء مل تأالير ه ه األفعناث أقنو133جـي د )

مصطلح اإلل اء بأنه م  المصطلحات ال اببة والمسب رة في الكبا ، ومعنى االسنب رار أن المصنطلح 

يدث على ماهوم واحد، فال تبعدد المصطلحات الدالة على ماهوم واحد، وال تبعدد المااهيص المسنبخدم 

   أساسيبي  األولى االسبمرار وال انية االنبقار.لها مصطلح واحد، أو تلك البي تبمي  بسمبي

ه ا وقد تنبه سيبويه إلى أن إبطاث العمل وإهماله يعود في األ نل إلنى تحنوث فني المعننى حني  ذقنر 

ممنا يرهنر أننه يصنوغ -أن ذلك قله يعود إلى قصد المبكلص وإرادته، فالمعنى حاعر في ذه  سنيبويه

فنالمعنى منل اإلل ناء  -هيمها، ل لك أثر المعنى فني مصنطلحه ا طالحاته أو يسبعملها بوعي تام لماا

غينر منا هننو منل اإلعمنناث، فمعننى اإلل نناء أن الكنالم مبننني علنى الي نني  ت ندم الاعننل أو تنأالر، ومعنننى 

اإلعماث أن الكالم مبني علنى الرن ، ثنص أدرقنه القنك، ي نوث    وإنمنا قنان البنأاليُر أقنوى ؛ألننه إنمنا 

اِّ  ... يجئ بالقك  بعدما ي مه قُنه القنكُّ ، ثنص يُدهرِّ ى قالُمه على الي ي  أو بعند منا يببندن، وهنو يريند الي ني  

نر قمنا قناث  زينداً رأينُت، ورأ ينُت  ه على منا فني ني بنه من  القنك  أ عهمنل  الاعنل  قند م أوه أالأ فإذا اببدأ قالم 

، وذلنك قولنك  زينداً أالناك  أظن ُّ فهن ا عنعيًت قمنا زيدا، وقلأما طاث الكالُم ععُت  البأاليُر إذا أعملت 

ل  ) (يعني أن األ ل أن يب ندم 134ياعُُت زيداً قاةماً عربُت ؛ألن  الحدأ أن يكون  الاعُل مببدأً إذا ع مِّ

 الاعل ويببدأ به. 

ومما يجدر ذقره أن سيبويه أعحى لديه تصور واعنح للعمنل واإلعمناث فني األفعناث، ويبجلنى ذلنك 

ر عن  الجاننب الم ابنل للعمنل واإلعمناث، أو مانردات بقكل واعح حني  يوظنت مانردات ل وينة تعبن

تعبر ع  اإلبطاث والكنت عن  العمنل، ليصنبح مصنطلح اإلل ناء داال علنى هن ه الرناهرة فهنو تصنور 

الا  ببعض األفعاث البي تسعى إلى أن تكون عاملة إذا ت دمت  ألن الحد أن يكنون الاعنل مببندأ إذا 

ت يننر موقعهننا فنني الجملننة منن  ت نندم إلننى توسنن  أو (، وتا نند  نناة العمننل إذا تننأالرت، أو 135عمننل )

 تأالر. 

ومما ال شك فيه أن مصطلح اإلل اء بمنا ياينده أوجنده ال نوث بالعامنل، فهنو ماهنوم يمكن  تصنوره فني 

عوء العالقة بي  العامل والمعموث، يعبر ع  حالة تبم ل حي  يكون العالقنة بينهمنا مل ناة من  حينث 

فني النهاينة رمن  لرناهرة نحوينة تبجلنى حني  يسنلب الاعنل )أفعناث الحرقنة اإلعرابينة والداللنة، وهنو 

مخصو ة( تأثيرها الحرقي المبم ل بالنصب، إذ قان في األ ل أن ينصب ماعولي  أ نلهما مببندأ 

والبر لب ير في نمطية الجملة العربية  فالعمل مرتب  ارتباطا أساسيا بالصاة الخطية إذ يكنون موقنل 

أوث الجملة، وتبجلى في تأثيرها الداللي للبعبير عن  القنك أو الي ني  تبعنا العامل الاعاث المرق و في 
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(، وي ابننل ماهننوم اإلل نناء ماهننوم االسننبعماث)أو  العمننل أو إي ننال 136لنندالوث الاعننل علننى الجملننة  )

العمننننل( حنننني  ينننن قره سننننيبويه فنننني قبابننننه عننننند حدي ننننه عنننن  العمننننل وإي ننننال العمننننل، إذ ي رنننننه 

لة جاءت باإلل اء فإذا  (137 ) في اإلعماث وعربت وأعطيتُ  بمن لة  رأيتُ  فهي مسبعم 

إذن هناك عدة مصطلحات ومااهيص تدور في فلك العمل واإلعماث، وتندي  بالنقنوء لإلعمناث، وربمنا 

غابت ع  المدونة الل وية العربية، لو أن سيبويه لص يأال  باإلعماث، قما تدي  إليه في ب اةها على منر 

لص يقبها الب يينر والبحنوير، قمنا ال يخانى من  أن توظيانه لاكنرة العامنل ال م  ثاببة مسب رة راسخة، 

في بناء المصنطلحات يندث علنى نانجه العلمني باإلعنافة إلنى وعينه المصنطلحي، ولنص يبوقنت دور 

م  الالث و اه المطوث في ق ير م   –فيما بعد -سيبويه عند ه ا الحد، بل نجده مهد لنقوء بعاها 

الرننواهر النحوينة البنني أعنحت فنني بعنض جوانبهننا ماناهيص واعننحة ال  عنناوي  أبنوا  قبابننه لنبعض

ين صها إال المصطلح، فاسبوحاه الن حويون م  عبارات سيبويه وألااظه، وو ت الرنواهر والبم ينل 

عليهننا، حبننى أعننحت  ننورة الماهننوم واعننحة للدارسنني ، وبالبننالي تبلننور المصننطلح علننى أينندو 

 مواعل مبعددة منها  الخالاي  له، ويرهر ه ا البمهيد في 

ه ا المصطلح لنص يصنرا بنه سنيبويه، وعبنر عننه ب ولنه   بنا  منا يكنون فينه مصطلح االشتغال:  -1

، وما يكون فيه الاعُل مبني ا علنى االسنص ) ر  ( واعنح أن سنيبويه 138االسُص مبنياً على الاعل قُدأم  أو أاُلأ

ولكي يصل إلى ما يريد قدم للو ت بمنا هنو يدير الكالم على اإلسناد،  ولكنه يريد نوعا معينا منه، 

معلوم م  أمر اإلسناد نحو  )عر  زيد عمنرا( ف يند هننا مسنند إلينه، وهنو أوث منا شن ل بنه الاعنل، 

ولك  إذا االبلت اإلسناد أو قما ي وث سيبويه   بنيت الاعنل علنى االسنص  وقلنت من ال   زيند عنرببه  

سُن   140عنالى    وأمنا ثمنود فهنديناهص  )( موازنا ذلك ب وله ت139رفعت )زيد( باالببداء ) ( وإنمنا ح 

رِّ وش ن  لهب ه بنه ؛ولنوال ذلنك لنص يحسُن ه ؛ألن نك لنص  نم  الً فى الُماه أن يُبهن ى الاعُل على االسص حيث قان ُمعهم 

 (.141ت ق  لهه بقيء، وإن شئت قلت زيداً عرببُه )

وسيبويه قد اقبر  م  اسنبخدام المصنطلح   االشنب اث  بندليل ذقنره لنبعض من  مقنب اته   شن لبه،  

تق له ، لكنه لص يسبخدمه اسبخداما ا طالحيا، بل هي قلمنة عادينة أرادهنا بنداللبها الل وينة العامنة، 

مالنك  وال شك أنها أوحت لم  جاء بعده بالمصطلح ال و ساد واعبمد وشنال، ومنا إن نصنل إلنى ابن 

حبى نجده قد أطل  ه ا المصطلح، لكنه قان ين صه اإليجاز، إذ قاث  با  اشب اث العامل عن  االسنص 

الساب  باميره أو مالبسنه، ثنص رأيننا السنيوطي يسنبخدم هن ا المصنطلح اسنبخداما فنينا دقي نا، فنأطل  

 ( 142الشب اث)عليه المصطلح ال و اسب ر وشال، وهو ال و ال ي اث إلى يومنا ه ا، وهو مصطلح ا

جاء مصطلح البنازل به ا اللاظ باال نررية العامل، وهن ا واعنح من  ماهنوم مصطلح التنازع: -2

(، والبننازل ا نطالحا   توجينه 143المصطلح ل ة وا نطالحا، فالبننازل ل نة البجناذ  والبخا نص)

ول يه  اللن ي  ( وقد سماه سنيبويه   هن ا بنا  الاناعل يه ِّ والماعن144عاملي  أو أق ر إلى معموث واحد  )

(، ويرهنر البننازل من  النالث بعنض الجمنل 145قلُّ واحد منهما ي اهع ُل بااعله م ل الن ى ي اهع نُل بنه  ) 

البي ترهر في عاملي  قما  في قولك  عربُت وع رب ن ى زيدٌ، وعرب نى وعربُت زيداً ت حمنل االسنص  

لعامل األقر  هو العامل المؤثر ونجند ( فا146على الاعل ال و ي ليه، فالعامُل في اللاظ أحدُ الاعلي ِّ )
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(، هن ا وقند اسنب ر 147اب  مالك أطل  عليه مصطلح  با  تنازل العاملي  فصاعدا معموال واحندا )

 (.148نهاةيا على يد السيوطي، وأطل  عليه  البنازل في العمل )

ل من  واسبمر تأثير العامل في بناء المصطلحات النحوية للعصور الالح ة حبى بنات واعنحا عنند قن

تناوث منهج النحاة في بناء المصطلحات، أنها في ج ء قبير منها قد قامت علنى رعاينة فكنرة العامنل 

 وم باياته قمصطلح الناسخ عند الخالاي  لسيبويه.

وبعنند قننل ذلننك، يمكنن  أن نجمننل قيايننة بننناء أو تولنند المصننطلحات فنني عننوء العالقننة بنني  العامننل 

وء  تصنور النحناة أن أواالنر الكلمنات حني  تب ينر ال تب ينر والمعموث على النحو اآلتي  أنه وفي عن

بطري ة عقواةية، وإنما تخال لاواب  ونرام، وأن ثمنة منؤثرات تحدثنه وتحندد  نورته، ومن  ثنص 

وعننل النحنناة مصننطلح  العامننل  للداللننة علننى العنصننر المننؤثر النن و بم بانناه تب يننر أحننواث أواالننر 

عنعوا مصنطلح  المعمنوث  للداللنة علنى العنصنر ال ناني، الكلمات، وف ا لعالقبها فني الجملنة، قمنا و

وي صدون ب لك الكلمة البي تب ير أالرها تبعا لب ير عالقاتها الاوعا لبأثير العامل فيه، قما أننه من  

الطبيعي أن تكون الحرقة اإلعرابية رم ا لب ينري  يحندثان فني المعمنوث بعند تسنل  العامنل عليهمنا، 

 (.149لاظ، وثانيهما  البأثر ال و يصيب المعنى )أولهما  البأثر ال و يلح  ال

واعح البالزم بي  األطراف ال الثة، فإذا وجد عامل ف د وجب أن يوجند معمنوث، وإذا وجند معمنوث 

ف نند وجننب أن يوجنند لننه عامننل، واألثننر ينب نني أن يرهننر فنني اللاننظ وإال ي نندر، وتولنند نبيجننة لنن لك 

العالقنننات األالنننرى البننني تنننرب  العامنننل  مصنننطلحات تعكنننس فكنننرة النننبالزم، باإلعنننافة إلنننى بعنننض

 بالمعموث، ويمك  توعيحها على النحو اآلتي  

العالقة البالزمية بي  العامل  اسما أو فعال  والمعموث، ووجهنة  نرنر سنيبويه فني هن ا المجناث أن -1

نن  لبنبنني   اللأبِّنننة األولننى، إذ لهننا الصو ننية واعننحة فنني  ن مِّ بننناء الُجملننة بِّننناء يرتاننل بالبنندرج ُمكننوأ

الجملة، فهي تبخ  موقعا مهما بو اها األساا الن و يعبمند علينه لوعنل المبني علينه  ليم نل اللبننة 

ال انية في ذلك البناء، وم  هنا قان العامل موجها نحو اللبنة األولى البي تبخ  موقل االببداء، وتكون 

(، واللبننة ال انينة  150رها)إما م ولنة فعلينة أو م ولنة اسنمية العامنل الن و سنيكون الجملنة وي نيص جندا

تبخنن  موقعننا مهمننا بو نناها المننبمص لعمليننة البننناء، فننإن قانننت اللبنننة األولننى تااننله فهنني ف نن  لب نندمها 

 وتعبمد اللبنة ال انية على األولى وال ت وم إال بوجود اللبنة األولى. 

صو نية واعنحة فني وقد ا طُلح على اللبنة األولى عند سيبويه بالمسن د ؛ل ا قنان للكلمنة األولنى ال

العمل، فانب   عنها مصطلحات ترهر عالقة ارتباط بي  شيئي  قالهما بحاجة لنالر، ويبطلبنه حبنى 

يؤدو وظيابه النحوية، وال يسب ني واحد منهما ع  اآلالر، يصت ذلك سنيبويه  ولنو قلنت قنان عبند 

ذلنك عالقنة األوث  (، بنل نجند أق نر من 151ي لص يك  قالما ولو قلت  عر  عبند ي قنان قالمنا )

وهو العامننل  بالجملننة يم ننل النندور الاعنناث فيهننا، ومنن  هنننا تولنند مصننطلح عنناملي يقننير إلننى فكننرة 

األسنننب ية أو العمننندة، وأننننه عنصنننر مولننند ورابننن  ومنقنننئ ومكنننون ومسنننبدعي، وأق نننر منننا تم لنننه 

لمولد والمنقنأ مصطلحات  المببدأ  االببداء  والمسند والمبني والاعل، في حي  العنصر ال اني يم ل ا

والمكون فيه والمسبدعى والمق وث به ؛ل ا تولد مصطلح الخبر والمسند إليه والمبني عليه والااعنل، 

 وجاء تعدد المصطلحات للبعبير ع  األهمية، واالبالف زاوية النرر إليها.

ولنند العالقننة البالزميننة بنني  العامننل  فعننال  والمعمننوث، ودور ال نناني تأديننة لننألوث وي ننوم بننه، فب-2

 مصطلح الااعل.
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العالقة بي  العامنل والمعمنوث تبجناوز البالزمينة، فنال تبوقنت الجملنة عنند حندود الااعنل)المعموث -3

األوث( في الجملة الاعلية أو اسص قان وإن  في الجملة االسمية، فالعامل يحباج إلى أق ر من  معمنوث 

 ليكبمل المعنى، فبولد مصطلح المااعيل.

والمعمنوث مل ناة من  حينث الداللنة والعالمنة اإلعرابينة فبولند مصنطلح اإلل ناء  العالقة بي  العامل-4

وهك ا يباح أن فكرة العمل النحوو ت وم في جن ء قبينر منهنا علنى العالقنة بني  العامنل والمعمنوث، 

وهو ما تنبه إليه سيبويه حي  أشنار إلنى مجموعنة من  العالقنات فهنو ينرى أن الماعنوث بنه والماعنوث 

ان والمكنان يندالل فني عالقنة البعدينة، ومن  هننا جناء مصنطلح البعدينة، وهكن ا  تم  ِّنل المطل  وال م

نن  المنننهج النن و سننار عليننه ال نحنناة فنني تحليننل البراقيننب  ًمننا مِّ العالقننة بنني  العامننل ومعمولننه جانبًننا مهِّ

قنلأ  أساًسنا معنناه أن "العمنل" وتاسيرها ؛فصورة العالقة بينهما تم  ِّل الوظناةت ال نحوينة ؛الن ماهنوم

وظيانننة نحوينننة تح  ننن  قعنصنننري  يعمنننل أحننندهما فننني اآلالنننر،أال تنننراهص ي ولنننون  مسنننند ومسنننند 

 (.152إليه،ومااف ومااف إليه )

ونسبطيل أن نرجل سر ثبات ق ير م  ه ه المصطلحات بقكلها النهناةي من  لندن سنيبويه حبنى الينوم 

م  سمات ينب ي توافرهنا فني  م  حيث داللبها الانية على الماهوم ال و وععت له إلى ما تمي ت به

المصطلح العلمي الناعج المبا  عليه م  إيجاز وسهولة ووعوا ومالةمنة لماهومهنا، واللوهنا من  

 البع يد والعجمة.

وربما قانت هن ه أشنهر المصنطلحات النحوينة البني اسنب رت ونانجت فني الكبنا ، وبالبنالي شنكلت 

ت دور العامنل فني بنناء المصنطلحات فإننه يندعص المادة المصطلحية األولينة لعلنص النحنو، وبمنا أننه ثبن

 أ الة الدرا النحوو عند العر  ؛ألنه انب   م  المادة العربية والمنهج العربي وعلى أيد عربية.

 

 نتائج البحث: 

  إن سنيبويه لنص يبعامننل منل المصنطلح النحننوو، ويهنبص بننه ب ندر اهبمامنه وعنايبننه ب انية العامننل أوال

قانت مسيطرة عليه ؛له ا قنان يطلن  علنى الحناث مصنطلحات مبعنددة  والمعموث، فاكرة العامل

 قالماعوث به والماعوث فيه والخبر والموقول فيه.

  أظهننرت الد راسنة أن أغلننب المصنطلحات البنني تانمنها قبننا  سنيبويه تعننود فني تأ ننيلها إلننى ثانياا

مسنب رة لنص يقنبها نررية العامل، وربما قان ذلك سببا فني ب اةهنا علنى منر الن م  ثاببنة راسنخة 

الب يير والبحوير، ن قر منها  أل ا  حرقات اإلعرا ، والمببدأ، واالببداء، والبعندو، والااعنل، 

 والماعوث به، والماعوث له، والماعوث فيه، واإلل اء، واالسبعماث والبعلي .

واعنحا   يرهر تأثير نررية العامل في بنناء المصنطلحات النحوينة للعصنور الالح نة حبنى بنات ثالثا

عند قل م  تناوث مننهج النحناة فني بنناء المصنطلحات أنهنا فني جن ء قبينر منهنا قند قامنت علنى 

رعاينة فكنرة العامنل، وربمنا الن و مهند لنقنوةها و نت سنيبويه المطنوث فني ق ينر من  عنناوي  

 أبوا  قبابه لبعض الرواهر الل وية، قما في مصطلحي االشب اث، والبنازل.

بناء المصنطلحات النحوينة عنند سنيبويه يندعص أ نالة الندرا النحنوو عنند   إن دور العامل في رابعا

العر ، وأنه انب   م  المادة العربية، والمنهج العربي، وبعنده عن  البنأثير األجنبني الا نة فني 

 مصطلحاته في طوره األوث.
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