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        ::::امللخص امللخص امللخص امللخص 

النحوية العربية اليت تقوم عىل هيدف املقال ٕاىل البحث يف ٔاصول النظرية         
املقوX �مسية و املقوX الفعلية اللتان تؤسسان لفن القول، : ٔاساسني تركيبيني هام

ٕاذ تدور املعاين لكها بني �مس والفعل يربط بيهنام احلرف ،و يبحث يف فروع 
 الرتكيب �مسي والرتكيب الفعيل و ما يتعلق هبام من ٔاقسام الeم و إالسـناد و

  .وكذا ُرتَُب املفعوالت ؤادوارها يف الeم. إالعراب والعمل والرتبة واحملال والقصد 

ولعل اليشء املمزي للمقال هو فكرة الvم والنقصان يف �مس والفعل، 
وكذا التناسب بني امجللتني �مسية والفعلية حيث تربز أالصول املبدئية وتظهر 

ت موضعية ، وسامت سـياقية مؤرشها احملل وظيفهتا يف صورة صيغ اشـتقاقية وسام
  .إالعرابية

 

فإالسـناد ثنائية تقوم علهيا معلية التخاطب وتعكس بقوة درجة اخلطاب 
  . ؤاهدافه ؤاطرافه ؤاحداثه

معل �مس والفعل وتشكيل املقوX  و لعل إالشاكل املطروح هنا هو
 املقوالت�مسية والفعلية، وبيان العالقات اليت تؤسسها هذه 
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ٕان قضية الفعلية و�مسية من ٔاكرث القضا� طرحا يف النحو العريب، ٕاذ تتأسس بدءا    
ليفاهتا ا�تلفة حىت تصل ٕاىل حتقيق النص املنسجم أ من ٔاقسام الeم ومتيض يف ت

  .واملتسق

مقوX �مس والفعل يف ٔاصول النظرية النحوية، مث : ولعل إالشاكل املطروح هنا هو
  .مقوX امجل� �مسية وامجل� الفعلية وتشلكها، ونوع العالقات اليت تبىن علهيا هذه املقوالت

        ::::�مسية موضع ٕاعرايب�مسية موضع ٕاعرايب�مسية موضع ٕاعرايب�مسية موضع ٕاعرايب    ––––    1111
تعد �مسية ركنا ٔاساسـيا يف تأسيس الeم، وبعدا من ٔابعاده، ٕاذ تؤدي 

ٔاقسام مقوX : حيث تلتقي مقوX �مس جبم� من املقوالت ٔامهها. ٔادوارا وظيفية داللية
الeم، ومقوX إالعراب والعمل، ومقوX إالسـناد وهذه املقوالت ٔاصول مبدئية وظيفهتا 
التفسري والتجريد و�خزتال يه ٔايضا سامت موضعية متواص� قاب� للوصل والقطع 

  .1111"والتفكيك والتصنيف والتأويل
تقاقية، فالسامت املوضعية ترتاوح  بني التجريد والتشلك،و تظهر يف صورة صيغ اشـ 

  .وسامت معجمية، وسامت سـياقية مؤرشها احملال إالعرابية
فالعمل وإالعراب مقوX  التف حولها �مس فتشلك نواة إالسـناد؛ ولكها تعكس مهنجا 
تفسري� يقف وراءه املتلكم ا«ي يرشف بدوره عىل توجيه إالعراب، وضبط مواضع 

ف بني العنارص الوظيفية اليت تتضافر وينتظم الرتكيب ¼لرتتيب والتألي.�مس إالعرابية
  .لتشلك شـبكة من العالقات املعنوية

وقد . فالرفع والنصب واجلر معان حنوية خمتلفة مقصودة حيملها املتلكم رساX ٕاىل خماطبه
ٔاشار سيبويه ٕاىل مثل هذه �ختيارات يف Áم املتلكم من خالل عرضه لالسـتعامالت 

  :د املعىن من حنواللغوية اليت تنتج احvالت تعد
Ä2222.خري َمقدم، وخٌري لنا وٌرش لعدو   

فٕاذا اختار املتلكم الرفع، فٕان ا�في يف خطابه مضمر يف نفسه، ويظهر ذÇ يف اللفظ 
فالقصد هنا يفرسه الرفع يف املبتدٔا واخلرب الÉين حتمكهام عالقة واحدة ويه الرفع . الظاهر

  .لنظرية النحوية ¼ٕالظهاروتوصف هذه العملية يف ا. بعامل �بتداء
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ٔاما العملية الثانية املسموح هبا يف الeم يه إالضامر؛ ٕاذ ال توجد عالقة حتمك بني املنجز 
Íم، وهو النصب، وبني ما هو خمفي وهو الفعل احملذوف مع فاعeمن ال.  

القصد إالظهار وإالضامر ٔان اجلزئية أالوىل متت فهيا معلية / والفارق بني طريف الثنائية
�املنصوب ولعل اليشء ا«ي نسـتخلصه من Áم سيبويه حني رشحه / داخل ركن الفض

  :ماييل 3333لالسـتعاملني
  .ٕان جمال الرفع ٔاوسع اÑاالت ؤاكرثها تفسريا لقصد املتلكم .1
فهو ٔاشد اخزت�، وال  –ٔاما جمال النصب عىل الرمغ من اسرتساÓ وتوسعه  .2

  .يعكس بدقة قصد املتلكم
  .ٔان نفرس ٔاكرث فٕان اÑال أالول يتحمك يف اÑال الثاين ويفرسه وهييئهوٕاذا شئنا  .3

فالرفع والنصب صادران عن املتلكم ا«ي مضهنام مقاصده  وعرب عهنا بقواعد تركيبية 
  .مقصودة

        ::::حركة موضع الفاعل وÄئب الفاعلحركة موضع الفاعل وÄئب الفاعلحركة موضع الفاعل وÄئب الفاعلحركة موضع الفاعل وÄئب الفاعل    ––––    2222    
ر العمدة، ٔاو امجل� يأيت الفاعل وÄئبه يف الرتبة الثانية بعد الفعل، وهام يقعان داخل ٕاطا

  .فالفعل وفاعÍ يف النظرية النحوية يأتيان يف مقة العمل. النواة، ٔاو عالقة إالسـناد
وميثالن العامل وعامÍ، وهام مبثابة اجلزء الواحد؛ ٕاذ ال فعل دون فاعÍ، ٕاذ حتمكهام عالقة 

ع الوجوب، فاحلدث البد Ó من حمدث يوقعه، وٕاذا غاب هذا احملدث Äب عنه موض
  .منصوب من أالسامء املنصوبة، فتشغل حمل الرفع لتتصف بسامته الوظيفية

ؤالن حركة املواضع يف الفاعل وÄئب الفاعل يه هندسة ٕاعرابية حتمك اللكم وتفرس وظيفته 
داخل الرتكيب الفعيل، فهـي ٔاحاكم حنوية تصف املنجز وامللكة، ٔاو بعبارة ٔاخرى جتمع بني 

  .ين متثييل يرشح آليات البنية إالعرابية يف ٕانتاج املعىنٔاساسني ٔاوهلام عقيل، والثا
        ::::حركة موضع املفعول ٔاو املفعوليةحركة موضع املفعول ٔاو املفعوليةحركة موضع املفعول ٔاو املفعوليةحركة موضع املفعول ٔاو املفعولية    ––––    3333

آثر النحاة اسـتخدام مصطلح املفعولية ليدل عىل ٔاكرث أالسامء تداوال للوظيفة املمك� لركن 
  :العمدة، واتصفت مبوضع النصب، ويه حركة مغايرة للرفع يف مواضع كثرية مهنا

  .عىل رتبة هذه أالسامء ووظيفهتإاهنا تدل  .1
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  .ٕاهنا تدل عىل جزء آخر منضم ٕاىل امجل� حبمك التوسع .2
  .توë بأشـياء مضمرة يف النفس مثلام بّني سيبويه  .3

ٕان ما ميكن طرحه هنا هو بيان حركة مواضع املفعولية وترتيهبا وحتديد أالسس اليت تتحمك 
  .فهيا

عل، و«ا فهو يتحمك يف توزيعها، وحيدد ال شك ٔان هذه املفعوالت يه من متعلقات الف
  .سامهتا وقوهتا ونوعها ٔايضا

  :وانطالقا من آراء النحاة العرب فٕاننا حندد الرتتيب وفق ما ييل
مفعول مطلق، مفعول فيه، مفعول Ó، مفعول به، مفعول معه، متيزي، حال،  +فاعل +فعل 

  .مسـتثىن
، ٕاذ يدل عىل حزي ودالX 4444ت حتررافاملفعول املطلق يبدو يف موضع ٔانه ٔاكرث املفعوال

  .مفتوحني وعىل زمان وماكن مطلقني ٔايضا
والظاهرٔانه عنرص تركييب يرتبط ¼لفعل و�مس ، وهو يف لك ارتباطاته ينشئ معىن جديدا 
: فتنفتح امجل� �مسية عىل امجل� الفعلية من طريق املشـتقات اليت تعمل معل فعلها حنو 

  .عول ، وامسي الزمان واملاكنامس الفاعل ،وامس املف
  .ويقودÄ هذا التحليل ٕاىل بيان الصيغ املوازية للمقوX الفعلية يف املقوX �مسية

فاملفعوالت يف املقوX الفعلية صيغ خمزتX متثل ¼ٕالضافة ٕاىل �مسية الزمان ٔاو املاكن ٔاو 
  .السبب، ٔاو إالفادة، ٔاو االٓلية، أو المكية ٔاو الصفة

عىل ضبط ووصف لك ما حييط ¼مجل� الفعلية من حدث، ومقال، ومقام، فهـي تعمل 
  ...وظروف

 وٕاذا شئنا المتثيل لهاتني املقولتني فٕاننا نبني ذÇ ¼�طط االٓيت
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4444    ––––    Íحركة املبتدأ واخلرب يف بعدها العام شبهية حبركة الفعل وفاعÍحركة املبتدأ واخلرب يف بعدها العام شبهية حبركة الفعل وفاعÍحركة املبتدأ واخلرب يف بعدها العام شبهية حبركة الفعل وفاعÍحركة املبتدأ واخلرب يف بعدها العام شبهية حبركة الفعل وفاع::::        

الشـبه، فاملعادX يف بعدها الشلكي تبدو ال يبدو أالمر غريبا، ٕاذا حتددت منطلقات 
واحدة، مع اختالف العوامل؛ فالعامل  يف املبتدٔا واخلرب معنوي، ٔاما  العامل يف الفعل 

  :وميكن حتديد عالقة املشاهبة بيهنام ف÷ ييل. والفاعل لفظي
  .اخلرب ال يسـتغين عن املبتدٔا، مثلام الفعل ال يسـتغين عن الفاعل .1
املشـتق حنو امس الفاعل وامس املفعول وغريهام عىل املبتدٔا، كام ال ال يتقدم اخلرب  .2

  .يتقدم الفاعل عىل الفعل
و هذا �جتاه ا«ي ذهبنا ٕاليه نستند ٕاىل كثري من آراء النحاة واللسانيني فهذا ابن يعيش 

    A( A( A( Andréndréndréndré )وقريبا منه جند ٔاندري مارتنيه.5555"ٕان هذه أالخبار مبعىن الفعل:" يقول
Martinet)Martinet)Martinet)Martinet)    6666يرى ٔان أالفعال مون÷ت خاصة وضعت للوظيفة إالخبارية .  

  .فاحلدان هنا انطلقا من الوظيفة اليت يقوم هبا لك من الفعل واخلرب
ٔاو خاصة متثل نقطة تاليق أالسامء البحتة ¼ٔالفعال وتأثرها بقوة الفعل / وهذه مرح� ٔاخرى

. سـند مبتدٔا واملسـند ٕاليه خرباومعÍ، ويه يف الوقت نفسه متثل تركيبا امسيا يكون فيه امل 
� .ٔاو لنقل عهنا ٕاهنا نقطة حتول اخلرب من �مسية ٕاىل الفعلية ليكون مج

م   المقولة االسميةالمقولة 
  م فيه

  م له

  م به

  م معه

  تمييز

  حال

مستث

  مصدر

اسم 
  اسم المفعول

  اسم الزمان

  اسم المكان

  اسم ا�لة

  اسم منسوب

  اسم مصغر

  الفعل  ا�سم
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        ::::املعادX يف املقوX �مسية والفعليةاملعادX يف املقوX �مسية والفعليةاملعادX يف املقوX �مسية والفعليةاملعادX يف املقوX �مسية والفعلية    ––––    5555

ؤاقوى ما يتحقق التعادل يف امجللتني املعطوفتني، وهذا راجع ٕاىل طبيعة العطف الوظيفية 
واملراد من عطف :" يقول ابن يعيش. حلمك إالعرايباليت تقتيض التناسب والتشالك يف ا

  7777..."امجل� عىل امجل� ربط ٕاحدى امجللتني ¼ٔالخرى، وإاليذان حبصول مضموهنا
قام زيد، وفرح بكر، : وأالصل يف املعادX ٔان تكون الثانية اكٔالوىل يف العمل حنو قولنا

  .وزيد منطلق، ومعرو ذاهب
حاة واشرتطوا فهيا التناسب واملعادX بني مجلتني ومن ٔانواع العطف اليت ذكرها الن

Óقو Çمسيـة يف:" معطوفتني؛ ما ذكره ابن هشام من ذ�أأنأأنأأنأأنمتمتمتمت    ختختختختلقونه أم حنن لقونه أم حنن لقونه أم حنن لقونه أم حنن  (وتقدير 

)اخلالقوناخلالقوناخلالقوناخلالقون
))))ٔابرش هيدوننأابرش هيدوننأابرش هيدوننأابرش هيدوننا(ٔارحج منه يف 8888

ٔام حنن اخلالقون وتقدير " ملعادلهتا �مسية ويه    9999
Óالفعلية يف قو:  

  ٔايه رست ٔام عادين حمل: قلت               فـ    ....................
  .10101010"ملعادلهتا الفعلية" ٔابرش هيدوننا: ٔاكرث رحجاÄ من تقديرها يف

وقد تعمق اجلرجاين يف حبث التناسب بني امجللتني املعطوفتني واملعول عليه يف تفسريه هو 
ه العامل واخلصائص املعنوية حلرف العطف حيث معد ٕاىل التأويل للوقوف عىل وجو 

ا«ي يوجبه النظر والتأمل " إالرشاك بني امجللتني املعطوفتني ٕاحداهام عىل أالخرى ¼لواو فـ
Çوٕان كنا ٕاذا قلنا: ٔان يقال يف ذ Äال نرى هاهنا حكام نزمع . زيد قامئ ومعرو قاعد: ٕا Äفٕا

 ٔان الواو جاءت للجمع بني امجللتني فيه، فٕاÄ نرى ٔامرا آخر حنصل معه عىل معىن امجلع،
زيد قامئ ومعرو قاعد حىت يكون معرو بسبب من زيد، وحىت يكوÄ : وذÇ ٔاÄ ال نقول

  .11111111"اكلنظريين والرشيكني، وحبيث ٕاذا عرف السامع حال أالول عناه ٔان يعرف حال الثاين
  :فهذا النص يتضمن مفاهمي ٔاساسـية يه

عنوية يف بسبب، متناظرين، متشاركني، مناسـبة، وقد ٔارجع اجلرجاين رس العالقة امل 
امجللتني املعطوفتني ٕاىل نفس السامع؛ فالروابط الشلكية غائبة ومنعدمة وحلت حملها روابط 
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فٕاذا عرف السامع حال أالول عناه ٔان " معنوية ركز علهيا وجعلها مرتكزة يف نفس السامع؛ 
  ".يعرف حال الثاين

يف نفس املتلكم، فاسـتحضار احلديث عام جيول يف نفس السامع يبعث فينا تصورا ملا جرى 
وهام جماالن متقابالن يفرسان العامل اخلار� ا«ي نقل ببنية تركيبية دقيقة مسحت ٕ¼جنازها 

 .آليات اللغة
        ::::مقوX �مس بني الvم والنقصانمقوX �مس بني الvم والنقصانمقوX �مس بني الvم والنقصانمقوX �مس بني الvم والنقصان    ––––    6666

تتأرحج أالسامء يف العربية بني الvم والنقصان، مفا اكن Äقصا مهنا يكون مهبام، جمهول 
. وليس Ó وزن، وهو بذÇ يعد "بعا غري مسـتقل يف شلكه ومعناهأالصول �شـتقاقية 

والسـتكامل نقصه فهو حيتاج ٕاىل ركن يرتبط به مثلام حيصل يف اكن ؤاخواهتا، وأالسامء 
املوصوX اليت وصفها سيبويه بأهنا تقوم عىل شدة �حتياج ٕاىل الص� فتتعلق هبا وتوحضها 

ولوصفهام، ومل يَُرد هبام ِخلَويْن يشء، فلزمه الوصف  ٕامنا يذكران حلشوهام" من ذÇ من وما 
  12121212"كام لزمه احلشو، وليس هلام بغري حشو وال وصف معىن

هذا ¼ب :" لقد اعمتد سيبويه مهنجا تفسري� لاكن ؤاخواهتا؛حيث حتدث عهنا يف ¼ب ٔاسامه
ء الفعل ا«ي يتعدى امس الفاعل ٕاىل امس املفعول وامس الفاعل واملفعول فيه ليش

  ].45،ص1الكتاب، سيبويه،ج: ينظر"[واحد
الفاعل و املفعول ، وهو ٕاذ عامل اكن معام� أالفعال املتعدية  ةوقد جعل �مس واخلرب مبثاب

  .ٕاىل واحد، غري ٔاهنا تزيد علهيا بتخصيص الزمن املايض
ٕان اكن من ٔافعال العبارة واللفظ، وليست ٔافعاال حقيقية، فهـي حتمل دالX زمنية عىل 

  .اكن زيد قامئا شبهية بوظيفة الظرف يف زيد قامئ ٔامس" اخلرب ، فوظيفهتا يف الرتكيب ودوج
فاالمس الناقص عند النحاة صنف من أالسامء املفرغة من املعىن، وال يتضح معناه ٔاو 

  .يتحقق ٕاال ٕاذا اتصل مبا يوحضه من عنارص حتمل عىل تقوية العالقات الرتكيبية وا-اللية
  .املوصول تعوضه الص� فيتاكمالن، ويكوÄن تركيبا امسيا "ما مفا ينقص �مس

Ó النحاة يف أالسامء املوصوX وغريها مما ال يسـتقل بنفسه نتيجة إالغراق يف  فالنقصان تأو/
فاالمس املوصول هو الناقص املمتكن ¼ٕالهبام وتضمني معىن :" إالهبام ومشاهبة احلروف
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  .13131313"احلرف
يكمتل معناها وال يتضح ٕاال ¼ندما1ا يف الرتكيب، و0ٔنه يعوضها ما فكثري من أالسامء ال 

ٕانه غاية املتلكم . فقدته ٔاثناء تفردها؛ ٕاذ ٔان الرتكيب هنا اسـتكامل لنقائص واسـتدراك لها
  .القصوى يف البحث عن املعىن وتشلكه

تبني لنا فٕان فقد تتبع النحاة أالسامء الناقصة وبينوها ومل ياكدوا خيتلفوا فهيا، وحسب ما ي 
الوصف النحوي هنا كفيل بتتبع الوحدات الصغرى واسرتسالها ٕاىل ٔان تصل ٕاىل الرتاكيب؛ 
فاحلراكت  واحلروف، والصيغ، وأالسامء لكها تبحث عن �سـتقالل مبعناها ا«ي ال يتحقق 

  .ٕاال ببلوغ درجة إالفادة
  .مس ٕاىل ما يمتمههو اسـتقالل ٕاسـنادي ال حيتاج فيه � 14141414كام وصفه النحاة -فالعقد

        ::::مقوX الفعلية بني قوة العمل وضعفهمقوX الفعلية بني قوة العمل وضعفهمقوX الفعلية بني قوة العمل وضعفهمقوX الفعلية بني قوة العمل وضعفه    ––––    7777
أالفعال يف العربية ذات قوة عىل التأثري يف عنارص الرتكيب؛ فهـي تعمل عىل توجهيها وبيان 

والفعل عند النحاة ٔاقوى العوامل ٔالنه يعقد . وظائفها، وينعكس هذا لكه يف البنية إالعرابية
عوامل : مث يعقبه احلرف فاالمس؛ واحلروف نوعان. امءربطا قو� بني متعلقاته من أالس

وهوامل، وأالسامء ال تعمل وٕامنا تقبل العمل ويوجد صنف مهنا شبيه يف العمل ¼لفعلية 
  .واحلرفية فيتصف بصفاهتا

فالفعل يتحمك يف هندسة الرتكيب، فيجعÍ معدة وفض�، وحيدد نوع الوظائف وعددها 
فالوظيفة الفعلية مسؤوX " ل وÄئبه واملفعوالت ال4نيةحبسب مقتضيات القول حنو الفاع

  .15151515"عن هندسة ٕاعرابية راقية تتجىل يف معاجلة النحاة للجم� بنوعهيا �مسية والفعلية
فقوة العمل تتحدد من  خالل عدد العنارص الوظيفية اليت يرتبط هبا الفعل ، وهذا التوسع 

تداد ٔاثره  واسرتساÓ يف وظائف متتالية يف فضاء الفضالت حيدد بشدة قوة الفعل وام 
فالتداول عىل موضع �مس يفيض " ومكثفة يقوم هبا �مس عىل اختالف مواضعه ؤادواره

  .11116666"¼ملركبات اإالسـنادية اليت رٔاسها فعل ٔاو امس ٕاىل ٔان تتالزم مع مقوX �مسية
ويتواصل يف بث حدثه يف لك فالفعل يف بعده الرتكييب خيزتل امجل�، وامجل� تقوم عليه، 

  .أالسامء ذات الوظيفة الفاعلية واملفعولية
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فهذه التشeت ا�تلفة اليت حيد5ا الفعل تعد كياÄ حنو� جمردا تعكس مقاصد املتلكم 
  .وفائدته

        ::::اتصال املقوX �مسية ¼ملقوX الفعليةاتصال املقوX �مسية ¼ملقوX الفعليةاتصال املقوX �مسية ¼ملقوX الفعليةاتصال املقوX �مسية ¼ملقوX الفعلية    ----    8888
ل العنارص الوظيفية واشرتاكهام يمت االتصال بني املقولتني �مسية والفعلية عن طريق تداو 

" وقد عرض سيبويه ٕاىل جانب من جوانب اتصال �مسية ¼لفعلية فعرب عنه بـ. يف �مس
¼ب ما يعمل من ٔاسامء الفاعلني واملفعولني معل الفعل ا«ي يتعدى ٕاىل مفعول ما يعمل 

امء اليت وما جرى من أالس... جمراها...من املصادر ذÇ العمل وما جيري من الصفات
  .11117777"وتكون ٔالحدا5ا ٔامث� ملا مىض وملا مل ميض... وال الصفات... ليست بأسامء الفاعلني

امس الفاعل، وامس املفعول : ووصف الوحدات الوظيفية اليت تعمل معل الفعل ويه
واملصدر والصفة وامس الفعل، مبينا الربط الوثيق بني �مس والفعل وجتاذب �مس حنو 

  .قرابة �شـتقاق الفعل جتمعهام
، يف حني  ٔاكدابن 11118888ٔاما الزخمرشي فقد أشار رصاحة ٕاىل مصطلح أالسامء املتص� ¼ٔالفعال

 11119999"امس الفاعل فعل يف صورة امس" يعيش حقيقة اتصال أالسامء ¼ٔالفعال  قائال
فهذا احلد جيعل املقولتني متناسـبتني تناسـبا عكسـيا، فلكام ازدادت اخلصائص �مسية 

ص الفعلية، وبقدر ما تزداد اخلصائص الفعلية تقل اخلصائص �مسية   قلت اخلصائ
والواحض أن ٕاطالق مصطلح أالسامء املشـتقة عىل امس الفاعل وامس املفعول وغريه يدل عىل 

.                                                    امزتاج صيغهتا بيشء من خصائص �مس والفعل عىل حد سواء
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        ::::اخلامتـــــةاخلامتـــــةاخلامتـــــةاخلامتـــــة

لعل ٔامه ما نظفر به يف املقوX �مسية والفعلية ٔاهنا بنيات حنوية وداللية حتققت فهيا مجيع 
إالعراب والعامل وإالسـناد و الرتبة وإالضامر وإالظهار الÉين : أالحاكم النحوية من حنو

تنظمي ركين إالسـناد  ارتبطا بقصد املتلكم و نوا�ه؛ فإالعراب يف ٔابعاده الرتكيبية يرشف عىل
  واختيار العنارص اليت ترتبط هبام 

ٔاما البحث يف عالقة الفعل ¼خلرب فاكن مستندا ٕاىل آراء بعض النحاة واللسانيني ا«ين بينوا 
  .ٔاهنام حيمالن معلومة جديدة للمخاطب

وتتبدى مساXٔ النقصان يف أالسامء وأالفعال؛فهـي يف أالسامء ٔاوحض ما تكون يف أالسامء 
ملوصوX  وحنوها اليت حتتاج ٕاىل ص� توحضها ، ويه يف أالفعال حنو اكن ؤاخواهتا فهـي ا

. ٔاشـبه ما تكون ¼ٔالفعال املتعدية ٕاىل واحد مثلام ٔاكد ذÇ ابن يعيش يف رشح املفصل
  .القرآن الكرمي برواية حفص، دار اخلري للطباعة والنرش، دمشق، سور�
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        املراجاملراجاملراجاملراجــــععععالهوامالهوامالهوامالهوامــــش و ش و ش و ش و 
  

                                                                        

دروس يف ٔاصول النظرية النحوية العربية، املنصف عاشور، مركز النرش اجلامعي،  ----        1111
  .331، ص2005تونس، 

، 3الكتاب، حتقيق عبد السالم محمد هارون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط ----        2222
  .271، ص1م، ج1988

فٕاذا رفعت هذه أالشـياء فا«ي يف نفسك ما ٔاظهرت، وٕاذا نصبت :" يقول سيبويه ----        3333
  ا«ي يف نفسك غري مأاظهرت ، وهو ف

  .271، ص1ج" الفعل ، وا«ي ٔاظهرت �مس     
مهع : ينظر" اكملفعول به وÓ وفيه ومعه" فالتحرر هنا مفاده التحرر من قيود احلرف ----            4444

عبد العال سامل مكرم ، دار البحوث العلمية ، الكويت، : الهوامع، السـيوطي،حتقيق
  .94،ص 3م ج  1975دط،

اميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية بريوت : رشح املفصل، ابن يعيش، حققه ----        5555
  . 228، ص1م، ج2001 -هـ 1422لبنان، 

6666  ---- Langue et fonction, André Martinet,  gonthier,denoel 
,paris,1970, p141   

  .6، 5، ص5رشح املفصل، ج ----        7777
  .59/الواقعة ----        8888
  .6/التغابن ----        9999

محمد حمي ا-ين عبد امحليد، املكتبة العرصية ، : مغين اللبيب، ابن هشام، حتقيق ----        10101010
  .53، ص1، ج2001بريوت، 

محمد التنجي، دار الكتاب العريب، : دالئل إالجعاز، عبد القاهراجلرجاين، حتقيق ----        11111111
  .176 – 175م، ص1990 -هـ 1420، 3بريوت، ط

  .106، ص2الكتاب، ج ----        12121212
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13131313        ----  Xأالصول يف النحو، ابن الرساج، حتقيق عبد احلسني الفتيل مؤسسة الرسا
 .205،    ص1م، ج1988 -هـ 1408، 3بريوت، ط

، 4اخلصائص، ابن جين، حتقيق محمد عيل النجار، الهيئة املرصية العامة للكتاب، ط ----        14141414
  لك Áم:" يقول. 274، ص2ج

وال مقتض لسواه فالeم ¼ق عىل متامه مسـتقل زدت عليه شيئا غري معقود بغريه        
  قبل املزيد عليه، فٕان زدت عليه 

  ".شيئا مقتضيا لغريه معقودا به عاد الeم Äقصا       
  .137دروس يف ٔاصول النظرية النحوية العربية، املنصف عاشور، ص ----        15151515
  .142املرجع نفسه، ص ----        11116666
  .33، ص1الكتاب، ج ----        11117777
  .218املفصل، دار اجليل، بريوت، لبنان، ص  ----        11118888
  .143، ص3رشح املفصل، ج ----        11119999

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


