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 حنوية داللية بني القدماء واحملدثني دراسة -الفعل الناقص  

12 
 امللخص

 يهدف هذا البحث الوقوف على :

داللة مكونات هذه اللغة وداللة مبانيها, ومن خالل إظهار هذه  -

و بيان روعة هذه اللغة الدالالت نصل إىل اهلدف املنشود وه

ومجاهلا, والرغبة يف تعلمها من غري الناطقني بها وهذا جزء مهم 

 لالستثمار يف اللغة العربية.

ويتناول الفعل الناقص من حيث العمل كقاعدة حنوية مطردة,  -

 ومن حيث الداللة واملعنى, وهو األهم يف هذا البحث.

مل ومعانيها كما يتناول البحث األفعال الناقصة من حيث الع -

ودالالتها وآراء العلماء من القدماء واحملدثني, ثم يفصل القول يف 

أهم دالالت الفعل الناقص اليت تظهر مجاليات لغتنا وترغب 

 الناطقني بغريها يف تعلمها واستلهام معانيها.

 

 د/ حممد حسني النقيب

كلية الرتبية و -أستاذ النحو والصرف واللغة املساعد 

 جامعة عمران –األلسن 
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 تقديم: 
اللغة العربية لغة حية متطورة , ولعلها من أكثر اللغات تطورًا وجتددًا ؛ ألنها لغة املعاني املتعددة 

والدالالت املتنوعة , وبالوقوف على تنوع هذه الدالالت نصل إىل إظهار مجاليات هذه اللغة , ونطمئن أن 

ذه اللغة من امليادين الرحبة اليت تنتظر فرسان هذه اللغة لنقدم هذه اللغة ملريديها من االستثمار يف ه

العرب,وللناطقني بغريها يف ثوٍب قشيب , ونغرس من خالل استلهام معانيها حبها وشغف تعلمها من غري 

 الناطقني بها .

ت, والوصول للقاعدة النحوية ولعل هذا البحث يقدم أمنوذجًا لتناول اللغة من خالل املعاني والدالال

 كنتيجة من نتائج مجاليات ودالالت الكلمة , أو النص.

ودراسة الفعل الناقص كقاعدة حنوية مطردة يشوبها كثري من اجلمود, وكأن هذه اللغة قوالب 

من  جامدة ال حياة فيها, بينما لو ناقشنا معاني هذه األفعال ودالالتها القتنصنا فوائد مجَّة وأزلنا بعضًا

 اجلمود الذي ساد يف دراستنا هلذه األفعال.

 وقد قسمت حبثي هذا على مبحثني:

 تناولت فيه أبرز تعاريف الفعل الناقص, وأنواع األفعال الناقصة . املبحث األول: -

تناولت فيه عمل الفعل الناقص وداللته الظاهرة والداللة الكامنة ، وهي املعنى املراد  املبحث الثاني: -

ليه وصواًل إىل مجاليات هذه الدالالت واملعاني حماواًل الوقوف على الوقوف ع

 آراء بعض النحاة قدميًا وحديثًا.

ثم ختمت البحث خبامتة وتوصيات ركزت فيها على أهم نتائج البحث مشريًا إىل ضرورة فهم املعنى 

 ها واستلهام معانيها.الثاني للفعل الناقص إلبراز مجاليات اللغة , وترغيب الناطقني بغريها يف تعلم
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 املبحث األول
 الفعل الناقص : تعريفه وأنواعه

الفعل الناقص من املصطلحات اليت تعددت آراء النحاة يف تسميته, ذاكرين يف تعريفهم للفعل الناقص 

 سبب التسمية بهذا االسم, وسأورد أهم التعاريف خلوصًا إىل تعريف جامٍع ملا ذهب إليه النحاة.

م: )مسي ناقصًا لكونه مل يكتف باملرفوع, وعلى قول األكثرين ألنه ُسِلب الداللة على يقول ابن هشا

 .(1() احلدث وجترد للداللة على الزمان, والصحيح األول

وسار معظم الباحثني يف فلك هذا التعريف, فالبعض جيعل سبب تسمية الفعل بالناقص ألنه ال يتم به 

ملرفوع إىل منصوب, خبالف الفعل التام فإنه مع مرفوعه تتم الفائدة مع مرفوعه كالم تام ؛ بل حيتاج مع ا

 بهما ولعل يف هذا خلط بني هذه األفعال وبني حد الفعل الالزم .

وذهب آخرون إىل أن سبب التسمية بالناقص لكون الفعل سلب الداللة على املصدر مؤكدين أن الفعل 

ص يتضمن الزمن وال يتضمن احلدث , وهو بهذا ال يشبه التام يدل على احلدث والزمن, بينما الفعل الناق

 املصدر وال املشتقات العاملة يف داللتها على احلدث دون الزمن.

حيث علل تسمية األفعال الناقصة لكونها سلبت الداللة على  , ولعل رأي سيبويه فيه مجع ملا أشرنا

مل يؤت باخلرب, يقول سيبويه: "وما كان احلدث وكونها مل تكتف مبرفوعها فقط وال تفيد فائدة تامة ما 

حنوهن من الفعل مما ال يستغين عن اخلرب, تقول كان عبداهلل أخاك, فإمنا أردت أن خترب عن األخوة وأدخلت 

 .(2)كان لتجعل ذلك يف املضي"

ويرى الباحث أن هذه التعاريف قد ال تصدق على مجيع األفعال الناقصة, ألن الفعل الناقص يف اللغة 

 ى ضربني:عل

من جهة اإلعراب أوالعمل النحوي ومن جهة املعنى أوالداللة وهذه األفعال تصدق عليها  -

 التعريفات السابقة وهي : ) األفعال الناقصة الناسخة ( 

رمى(,فاحلرف ) عن ما ذهبنا إليه, ومثاله )دعا( من جهة الصرف , الفعل املعتل الناقص خيتلف  -

زمه "مل يدُع" وحيذف من أمره إذا اسند للمفرد املذكر "ادع" األخري حيذف من مضارعه أثناء ج

 وبهذا نفرق بني الفعل الناقص الناسخ, والفعل الناقص الذي هو من أقسام الفعل املعتل.

                                                           
 .131, دار الفكر بريوت, ص11ن عبداحلميد , طت حممد حميى الدي –( شرح قطر الندى وبل الصدى, البن هشام األنصاري 1)

وينظر يف كان وأخواتها ملنى خليل عبداملهدي, وزارة  - 1/4( الكتاب, سيبويه, منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, الطبعة الثانية 2)

والتطبيق  – 111, ص4ار الرائد بريوت, طوينظر يف النحو العربي نقد وتوجيه, مهدي املخزومي د - 31ص 4004الثقافة والسياحة, صنعاء 

 .142, 141, ص4002النحوي لعبده الراجحي, دار النهضة, لبنان , الطبعة األوىل 
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ومن خالل التحليل لألفعال الناقصة يرى الباحث أنَّ الفعل الناقص جيب أن يدرس يف إطار املعنى 

األصح ؛ ألن الفعل بدخوله على اجلمله حيدث تغيريًا حنويًا, ويف املقابل الداللي حبسب سياق اجلملة وهو 

 حيدث تغيريًا دالليًا وهو املعنى اخلفي والكامن الذي نبحث عنه يف معاني هذه األفعال.

 ستمرار., مجلة امسية تدل على الثبوت واالومثال ذلك : الطفُل باسٌم

 ملة:فعندما نقول: كان الطفُل بامسًا, حصل يف اجل

 تغيري حنوي عما كانت عليه. -

وتغيري داللي ؛ كون ابتسامة الطفل حتولت من الدميومة أو اإلثبات إىل  -

 النقيض .

ولذلك من املهم الوقوف على الفعل الناقص من خالل املعاني اإلضافية هلذه األفعال, أما كون الفعل 

لناقص على األمرين من خالل املعنى يدل على الزمن ويتجرد من احلدث فقد نستدل على داللة الفعل ا

 الكامن يف كل فعل يف اجلمل اآلتية :

 صار الطني حجرًا -1

 كان اجلو باردًا -4

 أصبح القائد منتصرًا -3     

فليس األفصح قولنا: أصبح  (1)ومن املهم أيضًا أن نستخدم الفعل الناقص املناسب للسياق يف اجلملة

د مثاًل؛ ألن لكل فعل داللة خاصة حتتم علينا توضيح املعنى الكامن خلف زيد مثاًل, بل األفصح القول: صار زي

 .(2)مصطلح داللة البنية عن طريق املوازنة بني النصوص يف استعمال الصيغ

 أنواع األفعال الناقصة:
عرابًا, وهي على نوعني كان ناسخة اليت تؤثر فيما دخلت عليه إنعين هنا أنواع األفعال الناقصة ال

 ا, وكاد وأخواتها.وأخواته

 النوع األول: كان وأخواتها وهي ثالثة عشر فعاًل :

ذكر السيوطي أن : "كان" أم األفعال الناقصة ألن كل شيء داخل حتت الكون ال ينفك من معناها, ومن ثم 

ختان ألنهما طرفا الزمان و)ظل وأضحى( أختان ألنهما صدر رفًا ليس لغريها, "وأصبح وأمسى" أصرفوها تص

                                                           
 ( انظر, دالالت األفعال الناقصة, حممد أبو الفتوح غنيم, االحتاد املدونني العرب.1)

 م, بتصرف.1211 1( معاني األبنية يف العربية, د. فاضل السامرائي, مؤسسة الرسالة, ط2)
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نهار )وبات وصار( أختان العتالل عينهما, )وزال وفتئ وانفك وبرح ودام (أخوات للزوم أوهلما " ما " )وليس ( ال

 .(1)منفردة ألنها ال تنصرف "

مسًا هلا وتنصب اخلرب خربًا هلا األفعال أنها تدخل على اجلملة االمسية فرتفع املبتدأ اواملشهورعن عمل هذه 

 ليس حممٌد مسافرًا   حنو :

ويرى الباحث أن ليس كل ما تدخل عليه كان وأخواتها يصح أن يكون مبتدأ وخربا ، وإذا صح ذلك من حيث 

املبنى فال يصح من حيث املعنى  كالفعل "صار" مثاًل فإنه يف الغالب األعم ال يدخل على املبتدأ واخلرب مع أنه 

 .(2)بييرفع امسًا وينصب آخر, وهذه من املسلمات يف دراسة النحو العر

 صار الطنُي حجرًا   

 وقد ذكر النحاة األوائل ثالثة أقسام للفعل "كان":

 .(3)"َوَكاَن الّلُه َعُفّوًا َغُفورًا  كان الناقصة, وهي اليت حتتاج إىل مرفوع ومنصوب ، كقوله تعاىل " -1

 .(4)"ِظَرٌة ِإَلى َمْيَسَرٍة َوِإن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنكان التامة, وهي اليت تكتفي باملرفوع حنو قوله تعاىل " -4

كان الزائدة, وال تتطلب مرفوعًا أو منصوبًا, وإمنا ترد يف مثل هذا السياق لتوكيد مضمون الكالم  -3

 (5)أحسن زيدًا  -كان  -ما  -حنو:  

 النوع الثاني: كاد وأخواتها:

 –لولق وحرى وهي ثالثة عشر فعاًل على األشهر: وهي "كاد, كرب, وأوشك لدنو اخلرب, وعسى وأخ

 .(6)لرتجيه , وطفق وعلق, وأنشأ وأخذ وجعل, وهب, وهلهل للشروع فيه , ويكون خربها مضارعا "

وهي تعمل عمل كان فيما تدخل عليه فرتفع املبتدأ وتنصب اخلرب الذي هو مجلة فعلية فعلها مضارع 

 : ومنه قوله تعاىل : 

 .(7)...."َيَكاُد َزْيُتَها ُيِضيُء " -

 

                                                           
د القاسم احلريري, وأنظر شرح ملحة االعراب ألبي حمم – 4/11م, 1214( األشباه والنظائر, للسيوطي, دار الكتاب العربي الطبعة األوىل 1)

 .1/442شرح ابن عقيل, املكتبة العصرية بريوت  – 411يوسف هود, املكتبة العصرية , بريوت, صحتقيق : 

. حممد حميى الدين عبداحلميد, املكتبة العصرية بريوت, قيقب يف معرفة كالم العرب, البن هشام األنصاري, حت( أنظر شرح شذور الذه2)

 .411, ص1222الطبعة األوىل 

 (.22( النساء اآلية )3)

 (.410( البقرة اآلية )4)

 4004دين عبداحلميد, دار الطالئع, مصر حممد حميى ال، حتقيق : , أوضح املسالك إىل ألفيه ابن مالك 1/461( انظر شرح ابن عقيل 5)

 .111-111م, ص1216يف النحو العربي نقد وتوجيه للدكتور/ مهدي املخزومي, دار الرائد العربي بريوت , الطبعة الثانية  – 412, ص414ص

 .412( شذور الذهب ص6)

 (.32( سورة النور اآلية )7)
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 .(1)..."َسى َربُُّكْم َأن َيْرَحَمُكْمَعو قوله " -

 . (2)....."َوَطِفَقا َيْخِصَفاِنوقوله " -

, أي شرع (3)..."َفَطِفَق َمْسحًاوقد يكون اخلرب املصدر النائب عن الفعل املضارع كما يف قوله تعاىل "

 ميسح بالسيف سوقها وأعناقها مسحًا.

 املبحث الثاني
 الفعل الناقص : عمله وداللته

ذا املبحث سنحاول أن نقف على داللة كل فعٍل من األفعال الناقصة من خالل االستعمال اللغوي, يف ه

 وكذا البحث عن املعنى اخلفي لكل فعل ومجالية اللغة بظهور هذه املعاني.

كان: تدل على الزمن اجملرد من احلدث, وهي يف الواقع تفيد اتصاف امسها مبعنى خربها يف زمٍن يناسب    

 ا.صيغته

ُكنُتْم َخْيَر  وتأتي "كان" مبعنى املاضي احملض, وتأتي للماضي املنقطع وتكون مبعنى احلال كقوله تعاىل "

  .(4)"ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس

 .(5)"َيَخاُفوَن َيْومًا َكاَن َشرُُّه ُمْسَتِطريًاوتأتي كان مبعنى االستقبال كقوله تعاىل َ"

 .(6)"َوَكاَن الّلُه َغُفورًا رَِّحيمًاد واالستمرار كقوله تعاىل "وتأتي كان مبعنى األزل واألب

 .(8). أي صار(7)"َوَكاَن ِمَن اْلَكاِفِريَنوتكون مبعنى صار كقوله تعاىل "

ومعنى "ظل" اتصاف املخرب عنه باخلرب نهارًا, ومعنى "بات" اتصف به لياًل, "وأضحى" اتصف به يف الضحى,      

الصباح, و"أمسى" اتصف به يف املساء, ومعنى "صار" حتول من صفٍة إىل أخرى, ومعنى  و"أصبح" اتصف به يف

"ليس" مطلق النفي للحال حنو: ليس زيد قائمًا, وعند التقييد بزمن على حسبه حنو: ليس زيد قائمًا غدًا, 

                                                           
 (.1( سورة اإلسراء اآلية )1)

 (.44ة )( سورة األعراف اآلي2)

 (.33( سورة ص اآلية )3)

 (.110( سورة آل عمران اآلية )4)

 (.1( سورة اإلنسان اآلية )5)

 (.26( سورة النساء اآلية )6)

 (.34( سورة البقرة اآلية )7)

 .34: 34وأنظر كان وأخواتها ملنى خليل ص -14/121( لسان العرب, البن منظور, دار صادر بريوت, 8)
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ل زيد ضاحكًا, ومعنى "ما زال" وأخواتها مالزمة اخلرب للمخرب عنه على حسب ما يقتضيه احلال حنو: ما زا

 .(2)"َما ُدْمُت َحّيًا, ومثاله قوله تعاىل "........(1)ومعنى "ما دام" بقى واستمر

 عمل الفعل الناقص لدى القدماء واحملدثني:
يرى القدماء من النحاة أن الفعل الناقص يدخل على املبتدأ فريفعه ويسمى امسه حقيقًة وفاعله جمازًا 

 (3)ومفعوله جمازًا. وينصب اخلرب ويسمى خربه حقيقًة

ومجيع هذه األفعال لدى القدماء أفعااًل اتفاقًا, إال ليس فذهب اجلمهور إىل أنها فعل, وذهب الفارسي يف 

 (4)أحد قوليه أنها حرف.

أما احملدثون فلهم نظرات يف دراستهم هلذه األفعال, وهذا النظرات مرتبطة بعلم اللغة احلديث ودراسة 

 كر رأيني للمحدثني:الداللة واملعنى وسأذ

 األول للدكتور/ مهدي املخزومي:

يرى الدكتور املخزومي أن هذه األفعال ليست سواء يف الداللة واالستعمال, وليس من 

الطبيعي أن جتمع يف باٍب واحد, وينبغي فصل "صار" من هذه اجملموعة ألنَّ املنصوب بعدها ليس 

 خربًا وال مفعواًل وإمنا هو متييز.

س" يرى أن تفصل من هذه اجملموعة ألنها تدل على نفي أن يكون اخلرب بعدها وكذلك "لي

 وصفًا للمبتدأ يف املعنى أو يكون عني املبتدأ, ونصب اخلرب بعدها على اخلالف.

وبعد إخراج "صار, وليس" ينبغي تصنيف هذه األفعال حبسب داللتها على معانيها إىل ثالثة 

 أقسام:

امة, وهو الفعل كان, وينبغي أن يلحق بها: استقر, وحصل, قسم يدل على الكينونة الع -1

 ووجد, وحدث.

القسم الثاني: يدل على الكينونة اخلاصة, وهي: أصبح, وأمسى, وأضحى, وظل, وبات, ألن  -4

أصبح تدل على الوجود يف الصباح, وأمسى يف املساء, وأضحى يف الضحى, "وظل" يف النهار 

هذه األفعال الدالة على الكينونة اخلاصة الفعل "غدا" و"بات" يف الليل وينبغي أن يلحق ب

 فهو يدل على الوجود يف الغداة وال يكتفي باملرفوع حنو: غدا النهار مجياًل.

                                                           
, وانظر: اللغة العربية, دراسات يف اللغة والنحو واألدب, جمموعة مؤلفني دار املناهج, عمان األردن, الطبعة الثالثة 1/420( شرح ابن عقيل 1)

 .146, ص4004

 (.31( سورة مريم اآلية )2)

سيناء القاهرة, الطبعة  اخلالصة يف علم النحو, محدي حممود عبداملطلب, مكتبة ابنوانظر  411شرح شذور الذهب  البن هشام األنصاري صــ ( 3)

 وغريها. 44, ص4003الثالثة 

 .1/444( شرح ابن عقيل, 4)
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القسم الثالث: يدل على الكينونة املستمرة, وهو: ما زال, ما انفك, ما برح, ما فتى, وما دام  -3

 وينبغي أن تلحق بها األفعال ما وجد, وما استقر.

كما يؤيد املخزومي رأي الكوفيني يف تسمية املنصوب بعد هذه األفعال بعد اخراج "صار وليس" حااًل ال 

  (1)خربًا كما زعم البصريون.

ويف كاد وأخواتها ذهب املخزومي إىل أن داللة هذه األفعال املقاربة يف حدوث الفعل, والتوقع يف حدوثه, 

  عالقة هلذه الدالالت مبا تدل عليه كان وأخواتها.أو أن الفعل قد بدأ إحداثه وال

ويرى أن اجلمل اليت تليها مجل فعلية تتألف من فعل وفاعل, يتأخر فيها عن الفعل يف موضع, ويتقدم 

 (2)على الفعل يف موضٍع آخر حنو: كاد زيد يقوم ,  كاد يقوم زيد

أي البصريني فيه خلٌل كبري ألن الفعل يرى أن "كان وأخواتها" وفقًا لرالثاني: الدكتور شوقي ضيف: 

فيها وحدها فعل ناقص ال فاعل له, ويرى أن اخلروج من هذا اخللل هو اعتماد رأي مدرسة الكوفة, ويرى بأن 

 (3)حيذف هذا الباب من دراسة النحو على هذا األمر.

احل األوىل من التعليم كما ويرى الباحث أنه ال بأس من دراسة النحو يف هذا الباب على رأي البصريني يف املر

ذهب جممع اللغة العربية يف القاهرة, ويف املراحل املتخصصة أرى أن الدرس الكويف حري بالنظر والوقوف على 

 ما ذهب إليه الكوفيون فيه إثراء اللغة وبيان للمعاني والدالالت املختلفة للفعل الواحد.

اد" هو ثالث األبواب اخلمسة اليت ينبغي حذفها وفى كاد وأخواتها يرى الدكتور شوقي ضيف أن باب "ك

 وفقًا لدراسة البصريني.

وقد رد جممع اللغة  (4)ويرى أن تدرس يف باب اجلملة الفعلية, كما يرى أن هلذه األفعال مفعوال به واحدا 

 .(5) العربية يف القاهرة هذا املقرتح

 الداللة الكامنة يف الفعل الناقص:
وفهم األفعال الناقصة "كان وأخواتها" عندما يقف على االستخدام الشائع خيطئ البعض يف استخدام 

 هلا دون متييز ملا تعنيه.

 ولو أردنا أن ال نقع يف هذا اخللط يتوجب علينا إدراك داللتها الصحيحة قبل استخدامها.

                                                           
 .114: 116( يف النحو العربي نقد وتوجيه, للمخزومي ص1)

 وما بعدها, وانظر: دراسات نظرية النحو العربي وتطبيقاتها, للدكتور: صاحب أبو جناح,  دار الفكر األردن, الطبعة 112( يف النحو العربي ص2)

 .21: 41, ص1221األوىل 

 .116: 114, وانظر ص14: 11( جتديد النحو, د/ شوقي ضيف, دار املعارف القاهرة, الطبعة الرابعة ص3)

 .162, 16, 12( جتديد النحو ص4)

, 411, ص4004 ( مظاهر التجديد النحوي لدى جممع اللغة العربية يف القاهرة للدكتور ياسني أبو اهليجاء, عامل الكتب احلديث األردن,5)

413. 
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 من حيث هو فعل ماٍض أو مضارع. ظاهرةفالفعل الناقص له داللة زمنية 

مرتبطة بذات األفعال وليس بكونها ماضية أو مضارعة وحتى  ضمنيةوله داللة زمنية   

 نتبني هذا علينا أن ندرك كنه كل فعٍل منها.

 الفعل "كان" دال على كينونة الشيء من صفة أو فعل دال عليه كأن تقول:

 كان حممد شجاعًا, أو كان حممد يلعب

فإنه ال يقتضي نفي الصفة أو الفعل يف  فقد دل على كونه شجاعًا , ويلعب , والفعل إن دل على إجياب

 الزمن اآلخر, فإن كان مضارعًا فهو ال ينفي وقوع الفعل أو الصفة يف املاضي والعكس.

وكذلك فهو ال يدل على االنتقال من حاٍل إىل أخرى كما نرى يف "صار" الذي له داللة على تغري 

 ل:احلالة قبله وبعده, وقد يكون احلال قبله مثبتًا كأن نقو

 كان حممد جبانًا وصار شجاعًا, أو صار حممد شجاعًا

حممد مل يكن شجاعًا قبل أن يصري, بينما جند يف الفعل "ظل" أن الفعل أو الصفة يبقيان على حاهلما 

 وال داللة له غري ذلك.

وكذلك األفعال: "أمسى, أصبح, بات, أضحى" جندها ذات داللة زمنية من حيث هي أفعال دالة على 

عينه كالصباح واملساء والضحى واملبيت, لكن يف املقابل ال تقتضي بالضرورة انتفاء الفعل قبلها, ومن زمن ب

هنا ندرك اخلطأ الشائع يف استخدام الفعل "أصبح" بداًل من الفعل "صار" فأصبح له داللة أخص من "صار" 

 فال ميكن استخدامه إال وفقًا لداللته الزمنية املختصة.

 ح زيد مثاًلفلو قلت: أصب  

 أو قلت: صار زيد مثاًل؛ الختار الفصيح املثال األخري سريًا على داللته.  

عراب هو الذي يفتحها, وأن األغراض إلااظ مغلقة على معانيها حتى يكون وهنا قد نصل إىل أن األلف

 .(1)والدالالت كامنة فيها

                                                           
, ودالالت األفعال الناقصة, حممد أبو الفتوح 1213( انظر الفعل زمانه وأبنيته, ابراهيم السامرائي, منشورات مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1)

 غنيم, احتاد املدونني العرب.
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 اخلامتة والتوصيات :
للدالالت املتعددة يزيد اللغة الثرة ثراًء ومجااًل, كما أن  يرى الباحث أن دراسة الفعل الناقص وفقًا

من  لرتغيب يف تعلمها ودراستها وال سيماالدارس وفقًا هلذا املنظور يصل إىل مجاليات اللغة منطلقًا إىل ا

 الناطقني بغريها.

املتنوعة تفتح  ويوصي الباحث بضرورة إدراك املعاني الكامنة يف ألفاظ لغتنا, وأن الوقوف على الدالالت

 لنا آفاقًا رحبة يف حتليل مفردات اللغة وفهم مقاصدها.

كما يرى الباحث ضرورة إنشاء مدرسة حنوية جديدة تأخذ على عاتقها دراسة اللغة وتعليمها تعليمًا 

 وظيفيًا يتجاوز القاعدة النحوية اجملردة إىل الدالالت اخلفية , وسيصل الدارس إىل إدراك القاعدة النحوية

 بكل سهولة ويسر.

كما أن من نتائج هذا البحث ضرورة دراسة الفعل الناقص وفقًا للمعاني املتعددة وصواًل إىل أفضل 

املعاني وأمشل الدالالت من خالل السياق النصي, وهذا ما يوصي به الباحث  جمامع اللغة العربية لتضطلع 

 بالدور التجديدي يف لغتنا اجلميلة.
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 صادر واملراع قائمة امل
 القرآن الكريم. -1

أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك, ابن هشام األنصاري مع كتاب عدة السالك حملمد حميى الدين  -4

 عبداحلميد, دار الطالئع, مصر.

 م.1214األشباه والنظائر, جالل الدين السيوطي, دار الكتب العربي, الطبعة األوىل  -3

 ف, القاهرة, الطبعة الرابعة.جتديد النحو, شوقي ضيف, دار املعار -4

 م.4002التطبيق النحوي, عبده الراجحي, دار النهضة لبنان, الطبعة األوىل  -2

 م.4003اخلالصة يف علم النحو, محدي حممود عبداملطلب, مكتبة ابن سيناء, القاهرة, الطبعة الثالثة  -6

 م.1221دن, الطبعة األوىل دراسات نظرية النحو العربي وتطبيقاتها, صاحب أبو جناح, دار الفكر األر -1

 دالالت األفعال الناقصة, حممد أبو الفتوح غنيم, إحتاد املدونني العرب. -1

 م 1212، 16شرح ابن عقيل, بهاء الدين عبداهلل بن عقيل, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, بريوت ط  -2

حميى الدين شرح شذور املذهب يف معرفة كالم العرب, ابن هشام األنصاري, حتقيق.حممد  -10

 م.1222عبداحلميد, املكتبة العصرية بريوت, الطبعة األوىل 

 شرح ملحة اإلعراب, أبو حممد القاسم احلريري, ت. يوسف هبود, املكتبة العصرية, بريوت. -11

شرح قطر الندى وبل الصدى, ابن هشام األنصاري, ت. حممد حمي الدين عبداحلميد, دار الفكر  -14

 .بريوت, الطبعة احلادية عشرة

 م.1213الفعل زمانه وأبنيته, د. إبراهيم السامرائي, منشورات مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة  -13

 م.1216يف النحو العربي نقد وتوجيه, مهدي املخزومي, دار الرائد, بريوت, الطبعة الثانية,  -14

 م.4004كان وأخواتها, منى خليل عبداملهدي, وزارة الثقافة والسياحة, صنعاء  -12

 بويه, منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات, بريوت, الطبعة الثانية.الكتاب, سي -16

 م 1211لسان العرب, مجال الدين حممد بن منظور, دار صادر بريوت ،  -11

اللغة العربية, دراسات يف اللغة والنحو واألدب, جمموعة مؤلفني, دار املناهج عمان األردن, الطبعة  -11

 م.4004الثالثة 

 م.1211, فاضل السامرائي, مؤسسة الرسالة, الطبعة األوىل معاني األبنية يف العربية -12

مظاهر التجديد النحوي لدى جممع اللغة العربية يف القاهرة, ياسني أبو اهليجاء, عامل الكتب  -40

 م.4004احلديث, األردن 
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