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 من مسائل النحوي العربي وهو :خالفية ضوعه مسألة في هذه المحاضرة نقرأ بحًثا معاصًرا مو
( 2ـ1العددان)11المجلدجلة القادسية للعلوم اإلنسانية .المنشور في م "كي" الخالف النحوي في"

 م.2008
أن  ختيار الموضوع وهو احث سبب االتي ذكر فيها الب ن من المقدمةمكو   بحثهذا ال

ن يكمل أ.. فالباحث يريد .يهصلاكتب النحو لم تف ن  أضوع جيد في البحث العلمي والسبب موال
تبحث في نك عندما أل؛ صحيحة  المختلفة وهي مالحظة علميةويحيط به من جهاته  .الموضوع
فاق المعرفية ن العنوان الجديد يفتح اآلأل؛ مر محمود أا فهو كان الموضوع جديدً  ن  إفموضوع 

فيه جوانب مغمورة ًسا وكان البحث مدرو ن  إو .نحو مجاالت لم تتطرق اليها الدراسات السابقة
ن يختار الباحث أوليس من الصحيح  .هذه الثغرات الموجودة في البحث ن يسد  أالباحث يحاول 
اا موضوعً   . في الدراسات السابقة تام ً

 تمهيد وأربعة فقرات من خطة البحثوذكر ، برز المصادر التي اعتمد عليهاأالباحث ثم ذكر 
عند لتعليل او .الحتوائها على األمور الخاصة بها؛  انت مقدمة الباحث علميةلذلك ك. وخاتمة
ن الباحث لم أخر آجانب من لموضوع فيه جانب من الصحة وفي بيان سبب اختيار االباحث 

" المسائل الخالفية في النحو " منها كتاب  والتي فيها الخالف النحوي الكتب جميع يرجع الى 
 فيصاب ولعل الباحث أفي مسائل الخالف "  االنصاف تما فا" كتاب  و. بي البقاء العكبريأل
 ." فصل كي عن معمولها "لفقرة الرابعة التي عنونها ا

 .البحثموضوع وهذا العنوان خروج عن  "كي في اللغات السامية"عنوانه وتي الى التمهيد أن
 .طالما هي موجودة في اللغة العربيةسامية ثبات وجود كي في اللغات الإفما الفائدة من 

مع اللغات  المقارن المنهجدخل بحثه في أ فقد ؟والغرض من البحث الخالف النحوي فيها 
في  "كي"، ودراسة  ؛ لذا خالف المنهج المقرر عنده ن منهجه في البحث وصفيأا االخرى علمً 

 .اللغات األخرى ال عالقة لها بالخالف فيها عند النحويين
 فقرات البحث :

 .وعدم عملهاوهنا نظر الباحث في قضية عمل كي  الخالف في العمل النحويـ 1
أهي مر الثاني نظر في نصب العامل بعدها األف .الخالف في نصب العامل بعد كيـ 2

 ؟التي تعمل ام الفعل 
 .هي الناصبة "كي"  ن  إبعض النحاة يقولون ـ 3
 . "فصل كي عن معمولها في العمل"ـ 4

اشتراك ل اعماإل ةولكن من جه . في العمل "كي"ثر أنظرية العامل و اأساسه ه األقسامهذو
؛ اعتمد على نظرية العملالدرس النحوي القديم  ن  إ ."أن" وهي دوات في العمل معهابعض األ

 .ساس هذه النظريةأومتناسق على لغرض تنظيم القواعد النحوية ووضع نظام نحوي متكامل 
بل المتكلم هو الذي  .لفاظ ليست موجودات حية قادرة على التأثيرن األأل ؛ وهي نظرية خاطئة

لذلك  .غراضهأفكاره وأويضعها في قوالب واستعماالت متنوعة للتعبير عن ،  باأللفاظيمسك 
لفاظ نظر الى األنو .هذه النظرية من البحث العلمي على هذه الرؤية ينبغي استبعاد بناءً 

 المبتدأطار نظرية االسناد "اسناد إفي ساس المعاني النحوية أها ببعض على وعالقاتها بعض
 المخصصات التي تقيد الجملة كالتوابع وغيرها " .ننظر إلى  "للخبر والفعل للفاعل

 العملالخالف في الفقرة األولى : 
 لال تعمفهي  . لفاظ تعملن المتكلم هو الذي يجعل األأي أ "عمالاإل"ن يقول أولى كان من األ

يدل على  ألن "العمل" "عمل"أاسم مصدر للفعل  "العمل: "اذا قلنا  فضل االأ فاإلعمال .بنفسها
مثل عشرة اسم مصدر  . فهو اسم مصدر.من غير تعويض  الهمزةمعنى المصدر مع حذف 



 لأللفاظينسبون فيها العمل  "يعمل وعمل" استعمال الفعلكن ل للفعل عاشر ومصدره معاشرة.
بعد أن  استقرت  من الدرس النحويتستبعد  ن  أويفضل كثيًرا وهي نظرية مدروسة  .وهذا خطأ

  .النظرية النحوية العربية القديمة 
 .الخالف في نصب العامل بعد كيالفقرة الثانية : 

 راء في عمل كي :آثالثة  فيهوالخالف في هذه الفقرة 
على  واذا اتفقإفكتب النحويين.  ن يرجع الىأفضل من حروف النصب ...وهذا تعميم واألـ 1

ن كانت إ. فباألفعالن كي من العوامل المختصة إفاما حجة الكوفيين   .االتفاقرأي يعمم هذا 
وهو دليل  .علة عملها هو االختصاصو .سماءفال تدخل على األ .فهي الناصبة باألفعالمختصة 

"ورد : البصريون قالوا ف .سماءنها مختصة باألأل؛ فحروف الجر تجرقائم على االختصاص .
فلما دخلت عليها كي حذفت  .صلها كيماوأداخلة على االسم في قولهم "كيمه"  "كي"استعمال 

 .ضيفت هاء السكت أ"الفتحة "ولبقاء الحركة   .اسم استفهامن هذا أعلى  دلياًل  االلف
فكي تدخل على الفعل المحذوف  .وتقديره : كي افعل ماذا .صلها ماذاأن "ما" إ : الكوفيون قال

ا من ان "ما" وقالوا بذلك كي يتخلصو .وانما على الفعل المحذوف .انها لم تدخل على االسماي 
 ليست استفهامية .

يوجد شبيه لها وهذا ا على ترجيح الدكتور فاضل السامرائي وهو "ان كي الباحث معتمدً  رد  
الذي  حتى"" وجد هذا الحرف وكذلك كي فلما .فحتى تدخل على االسم والفعل "الشبيه هو حتى

اي  بهشالقياس استعملوا خر آبمعنى  .ن تعمل كي الجر والنصبأز فيجو .يعمل الجر والنصب
ي البصريين أوهذه المناسبة هي لترجيح ر . تشبه حتى ألنها ؛ تعمل النصب والجر "كي"ن أ

العربي االستعمال  ن  أ ... فضلواأل .االنصافكتاب بل موجود في  .ي ليس للسامرائيأوهذا الر
 .ولكل استعمال معنى خاص به من غير حاجة الى تقدير  .به ءالفصيح جا

في البحث النحوي المعاصر تبرز ظاهرة كثرة النصوص المنقولة في المسألة النحوية . و
وكل هذه  .ي نحويأو رأو قاعدة نحوية أنحوية  بفكرةذا كانت هناك نصوص تتعلق إو

و اضافة أدة في فكرة جديدة النصوص متطابقة في المعنى مع اختالف في اللفظ من غير زيا
ويحال في الهامش على هذا النص  .تقدم على هذه النصوصول المن يذكر النص األأيفضل 

النصوص االخرى في  اقتباسالمتقدم وتذكر مصادر النصوص االخرى معه من غير حاجة الى 
في المتن بل حاجة لذكرها  الا والباحث ذكر الكثير من النصوص التي حملت معنى واحدً  .المتن

 .تكفي اإلشارة إليها في الهامش بعد اسم المصدر السابق
ي أوهذا ر .وليست من حروف النصب .حرف جر "كي"ن أي ا. "انها من حروف الجرـ 2
يوجد  فالبصريون ال .راءاالنباري كان يعمم اآل ن  أوهو دليل على خفش وهو نحوي بصري األ

يه عن كتب أوانما نقل ر .خفشالباحث لم يرجع الى كتب األو .جماع في هذه القضيةإلديهم 
ن يرجع أولى وكان األ .هنهم متأخرون عوكل .هشام والمرادي ن الرضي وابنعفنقله  .خرىأ

م يبين الباحث موقفه من لو.هرعص من قريبة وأيه من كتب معاصرة له أينقل رو أ .الى كتابه

 .ي ولم يناقشهأهذا الر
يثبت  الذي والدليل هو االستعمال .سيبويه والمبردـ حرف مشترك في الجر والنصب عند 3

من  هيالفعل المضارع فدخولها على وفهي حرف جر. اسم االستفهام "ما" دخولها على 
 سباب منها:ي البصريين ألأوالباحث رجح ر هنواصب

 شبه اجماع بين النحويين على هذا الرأي .ـ 1
مثل واحدة تعمل عملين  أداة"كي" في االشتراك في العمل اي انها  لوجود نظائر ـ 2
عمل وارد عند لفتعدد ا " تنصب وتجر.لعل"تدخل على الفعل واالسم وكذلك  "حتى"

 .نها مشتركة بعملين إ : ي الذي يقولأالروهذا يصحح  .النحاة
ن : إيقول الباحث  "كي ماذا تريد"صل وهو أوارجاعها الى  "كيمه"تأويل الكوفيين ـ 3

 : المسألةهذه القول في وخالصة بعيد عن االستعمال اللغوي الفصيح .وهو  ا.فيه تكلفً 



اسم االستفهام فيكون  .رد استعمالها مع الفعل ومع االسمو "كي" و. نظرية العامل دنستبعإننا 
المضارع الفعل ويكون ،  بعدها وهي من حروف الجر الداخلة على األسماء مبنًيا على حالته
وهي في كلتا الحالتين ليست جارة وال ناصبة بل  .وهي من حروف النصب بعدها منصوًبا

 عرابية الدالة على معناه المقصود .إللمستعمل هو الذي يختار الحالة اا
 كي """خالف عامل نصب الفعل بعد  الفقرة الثانية

 : رأيان في هذه المسألة 
 نول ن  أمن نواصب الفعل المضارع مثل  "كي" نأ وغيره من النحويين ي سيبويهأرـ 1
ي سيبويه أوالباحث يرجح ر هو االختصاصعمال من وجهة نظر الباحث سبب اإلو ...

 .جماع العلماء عليه إلشبه 
 .لفعل المضارعالنصب وهي حرف وحيد  "أن"ن الناصب هو أ والمبرد ي الخليلأرـ 2

ل ؛ يرى ترجيح الرأي األووالباحث  "الخليل  عند لتنصب الفعل؛ واذا لم توجد نقدرها 
  .من التقدير ولىأوعدم التقدير ألن  أغلب النحويين يقبلونه ، 

. وإن ما هي دالة على معاٍن عملال فائدة فيه إذ الحروف ال تالقائم على العمل الف وهذا الخ
لتسليم اإلجماع في مسألة دليل على صحتها وينبغي علينا دائًما اوليس  : التوكيد والتعليل.نحوية 

 به. واليقين بقيمته العلمية .
  [بعد كي بين الجواز وعدمه "ن  "أاظهار ]الفقرة الثالثة : 

 :اآلراء اآلتية  وفيه
ي البصريين الذي ادعاه أوهذا ر .ال في الضرورة الشعريةإظهارها إيجوز  الـ 1
 ال اذاإ "نأ"نحتاج الى تقدير  الفذا كانت كي هي العاملة إتعميم .... ف وفيه نباري األ

 ي الخليل .أوقد ثبت عدم دقة ر .هي الناصبة "أن  " وهوي الخليل أكان على ر
 في كالم مستعماًل نباري على الكوفيين وقد جاء ه األموعم   "كي"ظهار بعد يجوز اإلـ ـ 2

 جميل بثينة :العرب منه قول 
 اوتخدع   تغر   ن  أ كيماك لسان           اصبحت مانحً أالناس  كل  : أقالت ف

 وكذلك قول الشاعر : .فحجة الكوفيين السماع
 بقربتي      ....         .... تطير   ن  أردت لكيما أ

 ن  أي أالمعنوي  " جاءت لغرض التوكيدن "أن  ألقياس ويقصدون با .جائز السماع وارد والقياسف
معنى واحد والفي اللفظ ن امختلفت "ن  أ" و "كي"و .بكلمتين مختلفتين والمعنى واحد تأتي

  ي .أهبوا الى هذا الرذغلب النحاة أ نأل ؛البصريين ي أالباحث رجح رو.
 بين كي ومعمولها خالف الفصلالفقرة الثالثة : 

 نوعان :ـ هناـ والفصل على أقسامه الباحث لم يقسم هذا الفصل 
جمع النحاة على الفصل بين كي أ قدو  النافيةالما و باألداتينومعمولها  "كي"الفصل بين ـ 1

 .يوجد خالف فال .داتينباألومعمولها 
 راء:آثالثة  وفيه،  غير ما وال النافيةبومعمولها  "كي"الفصل بين ـ 2

 .البصريون بعضهم يجوز الفصل  - أ
 بطال العمل.إجاز الفصل مع أالكسائي  - ب
 جاز الفصل مع العمل .أابن مالك  - ت

 ه اآلتية :البحث بنتائج وختم .منهالرأي من غير ترجيح  اآلراءوالباحث شرح 
 ـ كي حرف مشترك بين الجر والنصب.1
 ـ كي عاملة بالفعل بعدها.2
 ـ ال يجوز إظهارها إال في الضرورة الشعرية.3
  ـ ال يبطل عملها عند الفصل بال وما الزائدتين.4
 



. فإذا كانت مدونة  في النحو العربيمذكورة ، فهي كلها ليست بجديدة وال ريب في أن  النتائج 
ألن  ؛. وليست من نتائج الباحث ومعطيات الدرس النحوي القديمنتائج فهي في المصادر السابقة 

نتائج كل بحث يحصل عليها الباحث بعد جمع المعلومات المتعلقة بموضوعه ثم يدرسها بمنهج 
 فتأتي النتائج من دراسته وتحليالته مباشرة. .معين

 . 
 

 


