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امللخـــ�ص:
تقّدُم هذه الّدرا�شُة تف�شريًا جديدًا للّزمِن يف الفعِل وامل�شدِر وبع�ِض امل�شتّقات، فالفعُل يتبّدُل زمُنه بتبايِن 
القرائِن املُدخلِة عليه، وكذلَك امل�شدُر وبع�ُض امل�شتّقاِت، فقد تدخُل على الفعِل امل�شارِع قرائُن املا�شي فتخل�ُشه 
الفعِل  و�شيغُة  بقرائِنِه.  امل�شتقبِل  على  يدلُّ  وقد  للحا�رض،  فتخل�ُشه  احلا�رِض  قرائُن  عليه  تدخُل  وقد  للم�شّي، 
مِر على  املا�شي ل تلزُم زمَن امل�شيِّ دائما؛ ذلك اأنَّ اقرتاَنه  ببع�ِض القرائِن الّزمانّيِة تقلُب زمَنه. وقد يدلُّ فعُل الأ
ٍد بزمن.  مِر جمّردًا من ال�ّشياق غرُي متعّي زماَنه. وقد ياأتي الفعُل غرَي مقيَّ زمِن امل�شيِّ بقرائِنه، ذلَك اأنَّ فعَل الأ

وامل�شدُر وبع�ُض امل�شتّقاِت مت�شّمنٌة للّزمن، وُيكُن حتديُده بال�ّشياِق اأو القرائِن الّزمانّيِة امل�شافِة اإليه.

Hanib@hebron.edu   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

Abstract :

	 This	study	presents	a	new	interpretation	of	time	in	verbs,	gerunds	and	
other	derivatives.	Verbs	change	their	tenses	depending	on	the	different	items	
that	are	 linked	 to	 the	verb.	That	also	applies	 to	gerunds	and	some	derivatt
tives.	So,	the	present	verb	might	be	linked	to	past	links	that	change	its	tense	
into	the	past.	The	verb	might	also	be	changed	to	the	present	and	the	future	
depending	on	the	context	and	its	features.	Therefore	verbs	are	not	always	in	
the	past	tense,	but	they	change	their	tense	depending	on	the	context.	In	fact,	
the	imperative	verb	might	refer	to	the	past	depending	on	the	indications	of	
the	context.	However,	when	the	imperative	verb	is	decontextualized,	it	does	
not	represent	a	certain	tense.	Therefore,	the	verb	might	represent	no	tense.	
Gerunds	and	some	derivatives	might	show	the	category	of	time	and	that	can	
be	determined	depending	on	the	time	and	the	indications	of	the	context.
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من  �رضفّية  مقولة  و�شف  على  البحث  هذا  يقوم 
املقولت ال�رّضفّية التي تعّب عنها املورفيمات؛ نحو 
ومقولة  وحمايد،  وموؤّنث  مذّكر  من  اجلن�ض؛  مقولة 
ال�ّشخ�ض  ومقولة  وجمع،  ومثّنى  مفرد  من  العدد؛ 
وغائب،  وخماطب  متكّلم  من  اخلطاب(؛  )جهة 
وم�شتقبل،  وحا�رض  ما�ٍض  من  الّزمن؛  ومقولة 

ومقولة الّتعيي؛ من تعريف وتنكري. 
اإْن يف  ال�رّضفّية متعّددة متنّوعة ، خمتلفة  واملقولت 
اإملاحة  وهذه  الّلغات،  باختالف  الّنوع  يف  واإْن  العدد 
غري  لغة  درا�شة  يق�شد  باحث  لكّل  لها  التنّبه  يجب 
لغته. اإ�شافة اإىل اأنَّ بع�ض عنا�رض املقولت ال�رّضفّية 
ُي�شاف  وقد   ، الّزمن  مرور  مع  ا�شتعماله  ُيفقد  قد 
عن�رض جديد اإىل بع�ض عنا�رض املقولت ال�رّضفّية مل 
يكن م�شتعماًل يف الّزمن املا�شي اأ�شاًل نحو ا�شتعمالت 

فعال. جديدة للمقا�شد الّزمانّية يف بع�ض الأ
الفعل  وامل�شدر  اأثر اقرتان  البحِث و�شَف  ومق�شُد 
اأنَّ  ذلك  للّزمن،  حُمّددة  باأدوات  امل�شتّقات  وبع�ض 
ن  املت�شمَّ الفعل  زمن  قلب  ُيكنها  القرائن  من  كثريًا 
�شماء الذي  فيه اأ�شاًل ، ويكنها  حتديد الّزمن يف الأ
حتّدث عنه القدماء باأّنه زمن غري حمّدد يف امل�شادر، 
وذلك عن طريق ال�ّشياق، اأو القرائن الّزمانّية امل�شافة 

اإليه، وكذلك احلال يف بع�ض امل�شتّقات. 

املقدمة:  

مقولة الّزمن:
اأْو  ِبنف�ِشها  ْفَعال  الأ اأبِنيُة  َعنها  ُتعبِّ  فيٌِّة،  �رَضْ مقولٌة 
من؛  للزَّ حُمّددٍة  اأدواٍت  ِمْن  الفعِل  لفِظ  على  ُيزاد  مَبا 
»َقط«،  نحو  والّظروف؛  و«لْن«،  و«ملّا«،  »مْل«،  نحو 
معناها:  يف  وما  َن«  و«الآ و«ُمنذ«،  و«ُمذ«،  و«اأم�ض«، 

)حاًل، وفورًا، واآنفًا، وال�ّشاعة(.
واحلديُث يف مقولة الّزمِن يف امل�شدر وامل�شتّقات يعوُزه 
امل�شدر  اأنَّ  عندنا  لُة  املت�شكِّ الّروؤيُة  اإِذ   Pبيان ف�شُل 
متامًا  للّزمن  ُمت�شّمنة  واملفعول،  الفاعل  وا�شمي 

اقرتانها  هو  بانة  لالإ املوجُب  والحرتاز  الفعل،  كما 
بالقرائن الّزمانّية. 

وقد اأورد ابن يعي�ض اأّن قومًا يروَن نق�َض حدِّ الفعل 
تدّل على معنى يف نف�شها مقرتنة بزمان«)1(.  » كلمة 
بزمان  فيقولون  قْيٍد،  »زيادة  اإىل  احلّد  هذا  فيحتاج 
امل�شدر؛  وبي  بينه  الفرق  بذلك  ويرومون  حُم�ّشٍل، 
اإِذ احلدُث ل يكون  اأنَّ امل�شدر يدّل على زمان،  وذلك 

اإل يف زمان؛ لكنَّ زمانه غري متعّي«)2(. 
وهما  الّزمن،  من  نوعي  بي  ح�ّشان  مّتام  فّرق  وقد 
ؤّديها الفعل  الّزمن الّنحوّي؛ وهو وظيفة يف ال�ّشياق يو
خرى  ق�شام الأ اإىل الفعل من الأ ُنِقل  اأو ما  اأو ال�ّشفة 
للكلم؛ كامل�شادر، واخلوالف، وهو يختلف عن الّزمن 
�شيغة  وظيفة  هو  اإذ  ال�رّضيّف؛  الّزمن  وهو  خر  الآ
ال�ّشفة  من  ُي�شتفاد  فال  ال�ّشياق  خارج  مفردة  الفعل 
التي ُتفيد مو�شوفًا باحلدث، ول ُي�شتفاُد من امل�شدر 
الذي ُيفيد احلدث دون الّزمن، وحي ُي�شتفاد الّزمن 
كّل  دللة  يف  قاطعًا  يبدو  للفعل  �شيغة  من  ال�رّضيّف 
البّي  الفرتاق  ويف  الّزمني)3(.   معناها  على  �شيغة 
بي الّزمني؛ الزمن النحوي والزمن ال�رضيف؛ يكن 
القول: اإن جمال النظر يف الزمن النحوي هو ال�شياق، 
ولي�ض ال�شيغة املفردة، بينما ل يكون جمال النظر يف 

الزمن ال�رضيف اإل ال�شيغة منفردة خارج ال�شياق)4(
املتغايرة يف  ال�ّشيغ  » وقوع  اأنَّ  املطلبي  مالك  ويرى 
دون  ما  �شيغة  تفريغ  يعني  واحد  تركيبّي  م�شتوى 
وجوه  من  وجه  اإىل  ت�شري  حيث  الّزمن  من  غريها 
اإ�شناد  اخلطاأ  من  يكون  هنا  ومن  احلديثة،  دللتها 
نَّ  الّزمن اإىل مثل هذه ال�ّشيغ بو�شفها �شكاًل زمنّيًا؛ لأ

الّزمن يكت�شب من قرائن ال�ّشياق
 الّلفظّية واملعنوّية« )5(.

وامل�شدر مرتبط بزمن غري حُمّدد، اإذا مل ُينب ال�ّشياق 
من  واملنطق  بالعقل  ُمثبت  هو  كما  واحلدُث  زماَنه، 
نَّ الكون الذي  خالل اجلمل اأّنه يرتبط دائمًا بزمن؛ لأ
نعي�ض فيه مودع يف زمن ير�شم كلَّ اأحواِله واأحداِثه، 
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الّلغَة انعكا�ٌض  اأنَّ  فكلُّ حدٍث فيه يرتبُط بزمن، ومبا 
حداث الواقع، وتعبري عّما يدور يف هذا الكون؛ فال  لأ
مّتام ح�ّشان يف  حداث.  فقول  الأ ُبدَّ من زمان ير�شم 

اإبعاد الّزمن عن امل�شدر غري دقيق.
للحظة  بالّن�شبة  احلدث  وقوع  توقيت  هو  فالّزمن 
التكّلم)6(، ويكننا حتديده مبدئّيًا بقولنا: هو توقيت 
من  اإليه  ُي�شاف  ما  اأو  الفعل  لفظ  بوا�شطة  احلدث 

اأدوات حُمّددة.  
»الفعُل  الفعل:  زمن  مقولة  يف  الغّفار  عبد  ابن  وقال 
ينق�شُم باأق�شام الّزمان؛ ما�ٍض وحا�رض وم�شتقبل«)7(. 
وذهب الّزجاجي  اإىل اأنَّ زمن الفعل ما�ٍض وم�شتقبل 
خالف  ول  فيهما  خالف  ل  وامل�شتقبل  واملا�شي   )8(

يف زمنهما، فقد اختلف العلماء يف احلال، فمنهم من 
اأنكره ومنهم من اأثبته)9(، واملنكرون له على ق�شمي؛ 
اأنكره  من  ومنهم  زمانه،  واأنكر  اأنكره  من  منهم 
اإنكار زمن  اإىل  �شبيل  اأْن ل  واأرى  واأثبت زمانه)10(. 
ُبدَّ له من  اأنَّ املوجود يف حال وجوده ل  احلال؛ ذلك 
املا�شي وامل�شتقبل؛ وهما  زمن، والّزمن منح�رض يف 
معدومان، وموجود يف حال وجوده يف زمن معدوم ل 
ر، فثبت بهذا زمن ثالث وهو زمن احلال)11(.   يت�شوَّ

الفعل  الّتقّدم  فعال يف  الأ اأ�شبق  اأنَّ  الّزّجاجي«  ويرى 

نَّ ال�ّشيء مل َيُكن ثمَّ كاَن، والَعَدُم �شابٌق  امل�شتقبل؛ لأ
للوجود، فهو يف التّقدم منتَظر، ثمَّ ي�شري يف احلال ثمَّ 
فعال يف املرتبة  ما�شيًا فيخَبُ عنه بامل�شّي، فاأ�شبق الأ

امل�شتقبل، ثمَّ احلال، ثمَّ املا�شي« )12(.
الفعل  در�شوا  النحاة  اإنَّ  القول:  ُيكن  هذا  وعلى 
وهذه  اأزمنة؛  ثالثة  على  الّنحو  باب  يف  العربّية  يف 
الوحدات الفل�شفّية الّثالث ت�شّكلت درا�شتها من باب 
رجع الّنظر اإىل ال�ّشيغة ال�رّضفّية ال�ّشكلّية؛ غري اأّنهم 
وما  نحوّية  زمنّية  درا�شًة  ال�ّشيِغ  زمَن  يدر�شوا  مل 
عليه  تدخل  عندما  ال�رّضيّف  الفعل  زمن  عن  يت�شقق 

القرائن الّزمانّية املحّددة.  
مكان  �شيئي؛  اإىل  يومئ  بالفعل  ينطق  عندما  املتكّلم 
هو  احلدث  وتوقيت  الّتكّلم،  للحظة  وتوقيته  احلدث 
املباحثة،  هذه  يف  املق�شودة  الفعل  يف  الّزمن  مقولة 
وحلظة الّتكّلم هي نقطة الّتعيي يف الّتمييز بي اأزمنة 

الفعل.    
اقرتان  اأثر  اإثبات  التايل  اجلدول  خالل  من  وُيكن 
بع�ض  با�شتطاعة  اإذ  للزمن،  حُمّددة  باأدوات  الفعل 

دوات قلب زمن الفعل املُت�شّمن فيه اأ�شال: الأ

الفعل قبل 
االقرتان

الفعل بعد الداللة
االقرتان

كيب الدرّاللةالرترّ

ُ الق�ّشةاحلال اأو ال�شتقباليقراأ الق�ّشة امل�شتقبل القريب) 13(�ض+الفعل�شيقَراأ
امل�شتقبل البعيد�شوف+الفعل�شوف يقراأ الق�ّشةاحلال اأو ال�شتقباليقراأ الق�ّشة
متام احلدث وقربه من احلالقد +الفعلقد قراأ الق�ّشةمتام احلدثقراأ الق�ّشة
متام احلدث يف املا�شي البعيدكان +الفعلكان قراأ ق�ّشةمتام احلدثقراأ الق�ّشة

نفي املا�شي املطلقمل + الفعلمل يقراأ الق�ّشةاحلال اأو ال�شتقباليقراأ الق�ّشة
نفي املا�شي القريبملّا +الفعلملّا يقراأ الق�ّشةاحلال اأو ال�شتقباليقراأ الق�ّشة
نفي احلال اأو ل +الفعلل يقراأ الق�ّشةاحلال اأو ال�شتقباليقراأ الق�ّشة

امل�شتقبل)التاأبيد(
نفي امل�شتقبللن +الفعللن يقراأ الق�ّشةاحلال اأو ال�شتقباليقراأ الق�ّشة
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يتلك  العربّية  نظام  اأنَّ  يتبّي  تقّدم  ما  على  وبناًء 
خالل  من  زمنة  الأ توليد  على  تقوم  �شّتى  و�شائل 
الّزمن  خالل  من  فعال  الأ ودرا�شة  الّنحوّي،  ال�ّشياق 
نَّ  ال�رّضيّف جندها ُتعّب عن الّزمن تعبريًا حمدودًا؛ لأ
ال�ّشياق  الفعل وحده خارج  الّزمن من خالل  درا�شة 

ُيعطينا تعبريًا حمدودًا للّزمن. 
من  تتمّيز  العربّية  اأنَّ  اإىل  برج�شرتا�رض  اأوماأ  وقد 
فعال  بي الّلغات ال�ّشامّية بتخ�شي�ض معاين اأبنية الأ
"قد  دوات؛ نحو  بالأ وتنويعها، بو�شيلتي؛ اقرتانها 
َيفعَل"،  و"لن  و"�َشَيْفَعُل"،  َيفعُل"،  و"قْد  َفَعل"، 
"كان  نحو  �شيغها؛  اختالف  وا�شتعمال"كان" على 
قد َفَعل"، و"كان يفعُل"، و"�شيكون قد يفعل"، ويرى 
ال�ّشامّية  الّلغات  كّل  يفوق  ل  والغنى  الّتنّوع  هذا  اأنَّ 
ح�شُب، اإّنا يقرتب من غنى الفعل اليونايّن والغربّي، 

�شياء)14 (.  بل يزيد عليهما يف بع�ض الأ
يف  الّزمن  ظاهرة  و�شفوا  الذين  امل�شت�رضقي  وجلُّ 
العربّية خل�شوا اإىل اأنَّ العربّية واأخواتها ال�ّشامّيات 
�شبتينو  15(. فريى  تعبريًا حمدودًا)  الّزمن  عن  تعبِّ 
نظامًا  العربّية  ال�ّشامّية ومنها  " لّلغات  اأنَّ مو�شكاين 
يف ت�رضيف الفعل يختلف اختالفًا تاّمًا عّما يف الّلغات 
زمنّية  �شيغ  اإطالقًا  فيها  فلي�ض  وروبّية،  الأ الهندّية 
باملعنى ال�ّشحيح، اأي �شيغ خا�ّشة تدّل على حدوث 
ل  امل�شتقبل،فهي  اأو  املا�شي،  اأو  احلا�رض،  يف  الفعل 
متّيز اإل بي احلالة واحلدث؛ اأي بي ن�شاط م�شتمّر 
") 16(.  واأرى اأنَّ ما ذهب اإليه  اأو اعتيادّي، وحدث متَّ
الّزمن  جهة  من  �شحيح  الغربّيي  الّدار�شي  بع�ض 
ال�رّضيّف ل من جهة الّزمن الّلغوّي الرّتكيبّي، ذلك اأنَّ 
وحتديدها  زمنة  الأ توليد  على  قادر  الّلغوّي  ال�ّشياق 

حتديدًا بيِّنا.
الهيئات الّزمانّية للفعل؛ القرينة والّداللة: 

يكن تق�شيم الهيئة الّزمنّية التي ياأتي عليها الفعل يف 
تية:  ق�شام الآ العربّية اإىل الأ

اأّواًل: هيئة امل�ضّي: 
الّتام،  امل�شّي  زمن  الفعل"َفَعَل"  �شيغة  تت�شّمن 
اأو  حاٍل  اإىل  دللته  يف  املا�شي  الفعل  يذهب  وقد 
ن�شائّية الّتاأثرّية  �شاليب الإف�شاحّية الإ ا�شتقبال يف الأ
حتّدث  التي  �شاليب  الأ هذه  ولكنَّ  النفعالّية)17(؛ 
زمن  تت�شمن  �شيغها  اأّن  اأرى  ل  ح�ّشان  مّتام  عنها 
املُحّدد  هو  فال�ّشياق  ال�ّشياق،  من  جمّردة  امل�شّي 
لزمنها، وراأى بع�ض املحدثي اأنَّ دللتها الّزمنّية هي 
ّنها تدّل عّما مل يح�شل بعد وقت الكالم،  امل�شتقبل؛ لأ
اأّنه)19(  ال�ّشامّرائي  فا�شل  ويرى  احلكاية)18(.  اأو 
على  وامل�شارع  املا�شي  اإىل  ينظروا  اأن  عليهم  "كان 
عن  املا�شي  ب�شيغة  ُيعّب  فقد  اأفكار،  ل  �شيغ  اأّنها 
َن�رْضُ  َجاَء  َذا  إِ {ا تعاىل:  ـ  كقوله  الفل�شفّي  امل�شتقبل 
َنْفَخٌة  وِر  ال�شُّ يِف  ُنِفَخ  إَِذا  و{َفا َواْلَفْتُح})20(،   ِ اللَّ

َواِحَدٌة}")21(.
بع�ض  يف  ال�رّضيف  الّزمن  مقولة  عن  احلديث  وُيكن 

تي:  ن�شائّية، على الّنحو الآ �شاليب الإ الأ

اأ�ضلوب ال�ّضرط: 
ف�شفا�شة،  ُمّت�شعة  ال�رّضط  اأ�شلوب  يف  الّزمن  دللة 
بحاجة اإىل ا�شتقراء وتلّم�ض مقولت اأ�شحاب العربّية 
يف زمانها، اإذ اإّنها تاأخذ اأ�شكاًل زمانية ُمتباينة بتباين 
ال�رّضط  اأ�شلوب  ح�ّشان  مّتام  عدَّ  وقد  �شياقاتها، 
يقع  وقد  الطلبّية)22(.  غري  ن�شائّية  الإ �شاليب  الأ من 
ه�شام  ابن  فطن  وقد  اأي�شا،  الطلب  غري  يف  اجلواب 
ن�شاء غري الّطلبّي؛  ن�شاء الطلبّي والإ اإىل اأمرين من الإ
ه رجاًل،  وهما الّندبة؛ نحو "اإْن مل يتْب زيٌد فيا ُخ�رْضَ

.)23(" قوَمنَّ والق�شم؛ نحو "اإْن قام زيٌد فوالّل لأ
طلبّي،  وغري  طلبيًا  يقع  ال�رّضط  اأ�شلوب  اأنَّ  واأرى   
ُمعّي؛  زمن  يف  ُمنح�رضة  غري  فيه  الّزمانّية  ودللته 
لكّنه يقع يف امل�شّي اأي�شًا، فقولنا: لو جئتني اأكرمُتك، 
داّلة  اأكرمُتَك،  زرتني  اإْن  وقولنا:  امل�شّي،  على  تدلُّ 
على امل�شتقبل)24(. ويرى املّبد اأنَّ ال�رّضط واجلواب 
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منهما  املُراد  نَّ  لأ �شل؛  الأ وافقا  م�شارعي  كانا  اإذا 
للو�شع،  موافقة  عليه  امل�شارع  ودللة  ال�شتقبال، 
وافق  وما  للو�شع،  خُمالفة  عليه  املا�شي  ودللة 
خالفا  ما�شيي  كانا  واإذا  خالفه،  ملا  اأ�شل  الو�شع 
�شل، وح�ّشنهما وجود الّت�شاُكل. واإذا كان اأحدهما  الأ
وجه،  من  املوافقة  ح�شلت  ما�شيًا  خر  والآ ُم�شارعًا 
تقدمي  من  اأوىل  املُوافق  وتقدمي  وجه،  من  واملخالفة 
نَّ املُخالف نائب عن غريه، واملوافق لي�ض  املُخالف؛ لأ
نَّ املُ�شارع بعد اأداة ال�رّضط غري م�رضوف  نائبًا؛ ولأ
واملا�شي  ال�شتقبال.  على  باق  اإذ هو  له،  عّما و�ُشع 
اللفظ  اإذ هو ما�شي  له،  عّما ُو�شع  بعدها م�رضوف 
املعنى،  دون  الّلفظ  يف  تغرّي  ذو  فهو  املعنى،  م�شتقبل 
داة  الأ فرّدته  م�شارعًا.  �شل  الأ يف  كونه  تقدير  على 

ما�شي الّلفظ ومل يتغرّي معناه)25(. 

اأ�ضلوب الّتعّجب:
اجلملة  فهم  يف  والّنحاة  البالغيي  بي  وقع اخلالف 
الّتعجبّية؛ اأخبّية هي اأم اإن�شائّية)26(، وله �شيغتان 

قيا�شّيتان: 
الّتعّجب من  اأفعَل: وهي ما�شية لفظًا، وتدّل على  ما 
احلال، فزمنها املا�شي يف الّلفظ ل املعنى" ويدّلك على 
اأّنه ما�ٍض يف الّلفظ دون املعنى، اأّنه اإذا اأريد ما م�شى 
املعنى  اأّنه حاٌل يف  فلول  زيدًا!،  اأح�شَن  كاَن  ما  قيل: 
العّلتي  فلهاتي  امل�شّي،  اأريد  "كان" حي  دخلت  ملا 

�شلبوه الّت�رّضف")27(.  
ومعناه  مر  الأ لفظ  لفظه  الب�رضّيون  قال  به:  اأْفِعل 
�شل ما�ٍض على �شيغة "اأفَعَل")28(،  اخلب، وهو يف الأ
ونرى اأّن راأي الب�رضيي بعيد عن ال�ّشواب لعّلتي؛ 
يف  مر  الأ ا�شتعمال  من  ُيعهد  مل  مّما  اأّنه  وهي  وىل  الأ
خ�شو�ض معنى املا�شي)29( والّثانية اأّن بع�شهم زاد 
ْت كلمة"،  "َكُبَ �شيغة تعّجٍب على وزن"َفُعَل"؛ نحو 
بغري  "اأْفَعَل"  وهي  ما�شية  �شيغة  الكوفّيون  وزاد 
رُجاًل)30(، فلو كانت �شيغة "ما  اأكَرْمُت  نحو  "ما"؛ 

ال�شيغتي  بها عن  امل�شّي ل�شتغني  بها  اأفعَل" ُيراد 
املذكورتي.

ِنعم وبئ�ص: 
ل  ما�شيان  فعالن  اأّنهما  اإىل  الب�رضّيون  ذهب 
ا�شمان  اأّنهما  اإىل  الكوفّيون  وذهب  يت�رّضفان، 
مبتداآن)31(. وقد وقع الختالف على اإن�شائّية الّلفظ 
الكلمتي  هاتي  اأنَّ  على  والإجماع  اأي�شًا،  وخبّيته 
ن�شاء الذي يفيدانه  ن�شاء املدح اأو الّذم، والإ تاأتيان لإ
الكلمتان  وهاتان  الطلبّي،  غري  ن�شاء  الإ قبيل  من 
ن�شاء  لإ اإفادتهما  حالة  يف  مت�رضفتي  غري  جامدتان 
املدح والّذم على �شبيل املبالغة، واأّما اإذا مل ُيَرد بهما 
مت�رضفتي،  غري  يكونان  إّنهما  فا والّذم  املدح  اإن�شاء 
تقول: نعم زيد وبئ�ض عمرو، من الّنعيم والبوؤ�ض على 

لغة بني متيم)32(.  

الّتوكيد الّلفظّي يف الفعل: 
تدخله  عاملُه  حيث  من  ن�شائّية  الإ �شاليب  الأ كما 
اأو  بنف�شه  الّلفظ  اإعادة  ّنه  لأ ذاُته؛  حيث  من  كذلك 
فعال التي  مبرادفه)33(، ويكون الّتوكيد الّلفظّي يف الأ
فعال التي م�شمونها  م�شمونها معنى خبّي، ويف الأ
معنى اإن�شائّي)34(. فقولنا: جاء جاء زيد، اأّكدنا جاء 
ُعدَّ  بتكراره مع تقدير خلو الّثاين من ال�ّشمري، واإل 
من قبيل اجُلمل، ومثال الّثاين يف مق�شد الّدعاء، رِحَم 

َرِحَم الّل زيدًا، ومق�شدنا يف ذلك اإن�شاء الّدعاء. 
يف  امل�شي  على  داٌل  قوله: رحم،  الّزمن يف  اأنَّ  وراأينا 

الّلفظ، وال�شتمرار يف املعنى. 

�ضيغ العقود:
ن�شاء لدللته  ْجُت". ومق�شده "الإ نحو "ِبْعُت" و"زوَّ
َن غري دالٍّ عليه  يف اأ�شل و�شعه على ذلك، واإن كان الآ
الفرق   " اأنَّ  الّر�شّي  ال�رّضيف  ويرى  لغر�ض")35(. 
احلال،  به  و"اأبيع" املق�شود  ن�شائّي  "بعُت" الإ بي 
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اأنَّ قولك: "اأبيع" ل ُبدَّ له من بيع خارج حا�شل بغري 
هذا الّلفظ، تق�شد بهذا الّلفظ مطابقته لذلك اخلارج، 
ْدق، واإل فهو كذب... إْن ح�شلت املطابقة فالكالم �شِ فا
إّنه ل خارج له تق�شد ُمطابقته،  ن�شائّي فا واأّما بْعُت الإ

بل البيع يح�شل يف احلال بهذا الّلفظ ")36(.
الدللة  تلزم  ل  املا�شي،  الفعل  �شيغة  اأنَّ  واأرى 
اأنَّ اقرتانها ببع�ض  اإذ نرى  على زمن امل�شّي دائمًا، 
القرائن الّزمانّية يقلب زمنها اإىل زمن ُمغاير، فقولنا: 
املا�شي؛  الّزمن  داّلة على  ن، غري  الآ كتب زيٌد در�شه 
ن" جعلها داّلة على  نَّ اقرتانها  بظرف الّزمان "الآ لأ

الّزمن املا�شي لفظًا، واحلا�رض معنى.
الّطلبّي؛  ن�شاء  بالإ ال�شتقبال  اإىل  يت�رضف  واملا�شي 
الّل، واأطال  اأعّزك  الّدعائّية؛ نحو قولنا:  نحو اجلمل 
ال�شتقبال)37(.  ومعناه  املا�شي  بلفظ  فتاأتي  بقاءك، 
امل�شتقبلة  مور  الأ عن  بالإخبار  اأي�شًا  اإليه  وين�رضف 
تعاىل:  ـ  قوله  نحو  بوقوعها)38(؛  القطع  ق�شد  مع 

ِة اأَ�ْشَحاَب النَّاِر})39(.  نَّ {َوَناَدى اأَ�ْشَحاُب اجْلَ
وتلّم�ض بع�ض الّتفا�شري يومئ اإىل اأنَّ املف�رّضين تنّبهوا 
اأ�شاروا  اإذ  ال�ّشياقّية،  للقرائن  نظرًا  الّزمن  تغرّي  اإىل 
اإىل اأنَّ الفعل املا�شي يكون داًل على الّزمن احلا�رض 
ـ:  تعاىل  ـ  قوله  نحو  فاحلا�رض؛  اأي�شا،  امل�شتقبل  اأو 
})40(، اإذ  قُّ َن َح�ْشَح�َض احْلَ {َقاَلِت اْمَراأَُت اْلَعِزيِز اْلآ
ن فهو دال على ال�شتقبال)41(؛ ونحو  معناه تبّي الآ
ِمَن   ِ ِباللَّ َفا�ْشَتِعْذ  اْلُقْراآَن  َقَراأَْت  إَِذا  ـ:{َفا تعاىل  ـ  قوله 
اإذا  "اأي:  القرطبي:  قال  ِجيِم})42(.  الرَّ ْيَطاِن  ال�شَّ
اأردَت اأن تقراأَ، فاأوقَع املا�شَي موقَع امل�شتقبل")43(.  

ثانيًا: هيئة امل�ضارع: 
تدّل �شيغة الفعل امل�شارع على احلال اأو ال�شتقبال، 

�شماء  ّنه �شارع الأ و�ُشّمي م�شارعًا لأ
وهي  ربع؛  الأ الّزوائد  من  اأّوله  يف  مبا  �شابهها  "اأي 

الهمزة، والّنون، والّتاء، والياء")44(. 
عليه،  املُدخلة  القرائن  بتباين  امل�شارع  زمن  ويتبّدل 

فقد تدخل عليه قرائن املا�شي فتخل�شه للم�شي، وقد 
تدخل عليه قرائن احلا�رض فتخل�شه للحا�رض، وقد 

تي:  يدّل على امل�شتقبل بقرائنه على الّنحو الآ

القرائن الّداّلة على امل�ضّي: 
قال  امل�شارع،  الفعل  على  و"اإذ"  و"ل"،  "مل"، 
الفعل  ينقالن  إّنهما  فا وملّا  مل  "واأّما  يعي�ض:  ابن 
احلرفّية،  يف  وي�شرتكان  املا�شي")45(،  اإىل  احلا�رض 
وقلب  واجلزم،  والّنفي،  بامل�شارع،  والخت�شا�ض 
معنى الفعل للم�شي)46(؛ نحو مل يخرج زيد، فاملعنى 
الَِّذيَن  َمَثُل  َياأِْتُكْم  ـ:{َومَلَّا  تعاىل  ـ  امل�شّي؛ ونحو قوله 

َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم})47(.    
ويفرتقان يف عّدة اأمور:)48( 

اأّولها: اأنَّ "ملّا" ل تقرتن باأداة �رضط؛ ل ُيقال: اإْن ملّا 
تقم. 

ثانيها: منفّي "ملّا" يّت�شل باحلال، ومنفّي "مل" يحتمل 
الّت�شال؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ: {َومَلْ اأَُكْن ِبُدَعاِئَك َربِّ 
�َشِقّيًا})49(. والنقطاع؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ: { مَلْ َيُكْن 

�َشْيئًا َمْذُكورًا})50(. 
ثالثها: منفّي "ملّا" متوّقع ثبوته، بخالف منفّي "مل"، 
فمعنى قوله ـ تعاىل ـ: { مَلَّا َيُذوُقوا َعَذاِب})51( اأّنهم 
ن، واأنَّ ذوقهم له متوّقع، وعّلة هذه  مل يذوقوه اإىل الآ
"قد  لنفي  وملّا  "َفَعَل"،  لنفي  "مل"  اأنَّ  كّلها  حكام  الأ

َفَعَل". 
ودللة  املا�شي،)52(.  للّزمن  ا�شمًا  فتكون  "اإذ"  اأّما 
تعاىل  ـ  قوله  نحو  امل�شّي؛  بعدها  امل�شارع  الفعل 
إِ�ْشَماِعيُل  َوا اْلَبْيِت  ِمَن  اْلَقَواِعَد  ْبَراِهيُم  إِ ا َيْرَفُع  ْذ  إِ ـ:{َوا

ْل ِمنَّا})53(.  َنا َتَقبَّ َربَّ
احلكاية؛  زمن  تقدير  على  الّزمنّية  القرينة  تكون  قد 
َكَمَثِل   ِ اللَّ ِعْنَد  ِعي�َشى  َمَثَل  إِنَّ  ـ:{ا تعاىل  ـ  قوله  نحو 
اأي  َفَيُكوُن})54(.  ُكْن  َلُه  َقاَل  ُثمَّ  ُتَراٍب  ِمْن  َخَلَقُه  اآَدَم 
�شارة كانت اإليهما يف ذلك الوقت هكذا  فكان، واإّنا الإ
فحكيت)55(، اإذ "من �َشنن العرب اأن تاأتي بالفعل بلفظ 
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املا�شي، وهو حا�رض، اأو م�شتقبل، اأو بلفظ امل�شتقبل 
يف  اأّيامنا  يف  ي�شتعمل  ما  ونحوه  ما�ض")56(؛  وهو 
الفل�شطينيي،  اأحد  تقتل  الحتالل  قوات  قولهم: 
وتغلق، وتدّمُر، وتطلق، واملجل�ض الّت�رضيعي يجتمع 
منّي، اإىل غري ذلك  اأم�ض ثالث �شاعات ملناق�شة امللّف الأ
لفاظ امل�شتخدمة يف اأ�شلوب ُي�شتفاد منه تقريب  من الأ

زمن احلكاية، وهي يف معنى امل�شّي. 
يف  يجري  وهو  احلكائي"،  "الّزمن  هذا  على  ويطلق 
احلدث  اأنَّ  على  يدّل  امل�شارع  وهذا  املا�شي،  الّزمن 
امل�شتقبل،  يف  اأو  فيه  يتحدث  الذي  الّزمن  يف  وقع 
يف  فتحكى  املا�شي  الّزمن  اإىل  �شارة  الإ تكون  وقد 
الّلغات  من  ماأخوذًا  يبدو  ا�شتعمال  وهذا  احلا�رض. 
امل�شت�رضق)wright( باحلا�رض  واأ�شماه  جنبّية،  الأ
هذا  ُتبعد  الّتاريخّية  �شارات  الإ ولكنَّ  الّتاريخي)57(. 
الّدعاء بثبت قاطع)58(، وقد قال �شيبويه: )59( "وقد 
املوا�شع، ومثل  َفَعلْنا يف بع�ض  َنْفَعُل يف مو�شع  تقُع 

ذلك قوله، لرجل من بني �شلول ُمولَّد:
ولقد اأمرُّ على الّلئيم ي�ُشبُّني       

َت قلُت ل َيْعنيني  فم�شْيُت ُثمَّ
" مو�شع "َمَرْرُت".  اإذ و�شع "اأمرُّ

ـعطف الفعل امل�شارع على ما�ٍض؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ: 
{اأَْن َلْو َن�َشاُء اأَ�َشْبَناُهْم ِبُذُنوِبِهْم َوَنْطَبُع َعَلى ُقلُوِبِهْم 

َفُهْم ل َي�ْشَمُعوَن})60(. 

القرائن الّدالة على احلا�ضر:
زيٌد  إذا  فا "خرجُت  نحو  اأحيانًا؛  للحال  "اإذا" تكون 

يلعُب يف الّطريق")61(. 
يقع  الذي  وهو  احلا�رض؛  الّزمن  ومعناه  َن"؛   "الآ
هو  وما  م�شى  ما  بي  الفا�شل  املتكّلم  كالم  فيه 

ن". اآت)62(؛ نحو "اأكتُب ر�شالة الآ
دخول لم البتداء: ُتخّل�ض امل�شارع للحال، كذا قال 
كرثون؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ:{َقاَل اإِينِّ َلَيْحُزُنِني اأَْن  الأ
َتْذَهُبوا ِبِه})63(. فاحلكم واقع يف ذلك اليوم ل حمالة، 

فنزل منزل احلا�رض املُ�شاهد، واأنَّ الّتقدير ق�شُد اأن 
تذهبوا، والق�شد حال)64(. 

القرائن الّداّلة على اال�ضتقبال: 
"اإذا"، و�رضطها اأن تكون لغري املفاجاأة، فالغالب اأن 
تكون ظرفًا للم�شتقبل)65(؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ: { ُثمَّ 
َذا اأَْنُتْم َتْخُرُجوَن})66(. إِ ْر�ِض ا َذا َدَعاُكْم َدْعَوًة ِمَن اْلأَ إِ ا
"لن" حرف نفي ون�شب وا�شتقبال)67(؛ نحو قولنا: 

لْن اأزوَر �شديقي هذا ال�ّشهر.  
يِن  "اأْن" الّنا�شبة للفعل، تنقله لال�شتقبال؛ نحو ي�رّضُ

اأْن تاأتَيتي)68(.
"اإذن": ُتخّل�ُض الفعل لال�شتقبال، وملّا مل يُكن العمل 
فيها اأ�شاًل مْل تقَو قّوة اأخواتها فاألغيت تارة واأعملت 
اأخرى)69(؛ نحو قولنا: قد اأكرمُتَك، اإذن اأح�شَن اإليَك، 
امل�شارع، وخّل�شته  الفعل  "اإذن" الّن�شب يف  فعملت 

لزمن ال�شتقبال.
غدًا،  �شيقراأ  قولنا:  نحو  و�شوف)70(:  ال�شي  دخول 

و�شوف ُي�شّلي بعد غٍد. 
يف  و"غدًا"،  "ال�ّشاعة"،  نحو  القرائن؛  بع�ض  اإدخال 
وهذا   " جّني:  ابن  قال  ال�ّشاعة.  ي�شّلي  هو  قولنا: 
اأوىل  اأنَّ احلال  اإل  اأي�شًا للم�شتقبل،  الّلفظ قد ي�شلح 
به من ال�شتقبال")71(. ونقول: هو يقراأ غدًا، وي�شّلي 

بعد غٍد، فتكون خال�شة لال�شتقبال. 

مر:  ثالثًا: هيئة االأ
هو  مر  الأ اأفعال  جميع  زمن  اأنَّ  جّني  ابن  يرى 
ابن  راأي  يف  مرّية  لالأ لزم  وال�شتقبال  امل�شتقبل)72(، 
ويرى  مرّية)73(.  الأ انتفت  بتبّدله  انتفى  فلو  مالك، 
الّزمان،  من  ُمفّرغة  مر  الأ �شيغة  اأنَّ  املحدثي  بع�ض 
ن�شاء، فال تدّل على معنى  اإذ اإّنها تخت�ّض باأ�شلوب الإ
غري  �شيغته  واأنَّ  خماطب،  اإىل  موّجه  ّنه  لأ زمنّي؛ 
متلّب�شة بالفاعل)74(. ويرى مهدي املخزومي اأنَّ فعل 
زمان  الأ على وقوع حدٍث يف زمن من  يدّل  "ل  مر  الأ
لإحداث  املُخاطب  به  ُيواَجُه  حم�ض  طلب  ولكّنه 
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مر دال  م�شمونه فورًا" )75(. واأرى اأنَّ زمن فعل الأ
على احلال وال�شتقبال، وكذلك امل�شّي؛ اإذ اإنَّ وقوع 
مر جمّردًا من ال�ّشياق غري ُمتعّي زمانه، فال�ّشياق  الأ
ينقل زمنه اإىل امل�شّي، اأو  احلال، اأو ال�شتقبال. فقول 
وقول  ال�شتقبال،  زمن  على  داّل  غدًا،  ُزرين  القائل: 

ن، ُتخّل�شه القرينة للحال. القائل: زرين الآ
اأنَّ  اإثبات  تية  الآ القراآنّية  مثلة  الأ خالل  من  وُيكن 
مر،  مر ُمتعّينة بالقرائن املرتّكبة مع فعل الأ زمانّية الأ

واأنَّ زمانه ُمباين بتباين القرائن: 

زمن امل�ضّي:
    .)76({ {ُقلَْنا اْحِمْل ِفيَها ِمْن ُكلٍّ َزْوَجْيِ اْثَنْيِ

اْلَبْحَر  ِبَع�َشاَك  ْب  ا�رْضِ اأَِن  ُمو�َشى  إِىَل  ا {َفاأَْوَحْيَنا 
ْوِد اْلَعِظيِم})77(.   َفاْنَفَلَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّ

زمن امل�ضتقبل القريب: 
ْبَراِهيَم})78(.    إِ {ُقلَْنا َيا َناُر ُكويِن َبْردًا َو�َشالمًا َعَلى ا

ْقَرِبَي})79(.  {َواأَْنِذْر َع�ِشرَيَتَك اْلأَ

زمن امل�ضتقبل البعيد: 
{اْقَراأْ ِكَتاَبَك َكَفى ِبَنْف�ِشَك اْلَيْوَم َعَلْيَك َح�ِشيبًا})80(.    

اِخِلَي})81(.  { َوِقيَل اْدُخال النَّاَر َمَع الدَّ

اال�ضتمرارّية: 
وُتنَّ  َ َحقَّ ُتَقاِتِه َول مَتُ ُقوا اللَّ َها الَِّذيَن اآَمُنوا اتَّ {َيا اأَيُّ

إِلَّ َواأَْنُتْم ُم�ْشِلُموَن})82(.   ا
 .)83({ َ ِق اللَّ َها النَِّبيُّ اتَّ {َيا اأَيُّ

{ َفاْعَتِزُلوا النِّ�َشاَء يِف امْلَِحي�ِض})84(.

رابعًا: هيئة الزمن امل�ضتمر من غري تقّيد 
بزمن:

ُمناق�شة دللة الفعل على زمن ال�شتمرار، جاءت من 
من  ُِخذْت  اأ باأّنه" اأمثلة  للفعل،  �شيبويه  اإملاحة يف حدِّ 

�شماء، وُبنيت ملا م�شى، وملا يكون ومل  لفظ اأحداث الأ
يقع، وما هو وكائن مل ينقطع")85(. فقوله: "كائن مل 
العربّية،  امل�شتمّر يف  الفعل   اإىل هيئة  ينقطع" اإ�شارة 
 ،)Progressive Tense(الإجنليزّية يف  وُيقابله 
يحدث  حدث  عن  به  ُيعبَّ  الذي  الفعل  به  وُيق�شد 
ن�شاهد  نحُن  قولنا:  نحو  يف   احلدوث؛  يف  وي�شتمر 
الّتلفاز، فالفعل "ُن�شاهد" دالٌّ على زمن احلال؛ ولكنَّ 

احلدث ما زال كائنًا مل ينقطع.
وثّمة حالة يكون الفعل امل�شارع من حيث بنيُته داًل 
على ال�شتمرارّية، والعادة، واحلقيقة العلمّية، وهي 

خلّو من الّتحديد الّزمنّي احل�رضّي، نقول: 
ـ ُي�شّلي امل�شلمون َخم�َض �شلوات.

ر�ض.  ـ تدور ال�ّشم�ض حول الأ
ـ ين�شهُر احلديُد باحلرارة. 

ـ يتجّمد املاء.
ول ُيكن اإبعاد اأثر القرائن وال�ّشياق يف حتديد مقولة 
ما  فقولنا:  ال�شتمرار،  على  الّداّلة  فعال  الأ الّزمن يف 
اأنَّ حدوث  داّلة على  لقيني �شديقي،  اأقراأ حّتى  زْلُت 
اأقراأ  اأزال  ل  امل�شارع:  الفعل  مع  اأّما  انقطع.  الفعل 
زال  ما  الفعل  اأنَّ  على  داّلة  �شديقي،  لقيني  حّتى 

م�شتمّرا.  
ُتفيد  العربّية،  يف  امل�شارعة  فعال  الأ بع�ض  واأح�شُب 
دللة زمن ال�شتمرار الذي مل ينقطع. فقولنا: ُيكرم 
م�شتمّرًا،  زال  ما  الكرم  اأنَّ  على  داّلة  �شيوفه،  زيٌد 
وغريها.  وَيعوُز،  ويظُرُف،  َيح�شُن،  نحو  فعال؛  والأ

وقد قال ثعلب يف اإياءة اإىل هذه املعاين:
واحد،  وامل�شتقبل  فاملا�شي  يدوم  الفعل  كان  اإذا   "

�شّلى ُي�شّلي، و�شاَم ي�شوُم واحد")86(. 
و"اأ�شبح"،   " "ظلَّ نحو  كان؛  اأخوات  وبع�ض 
 ،" انفكَّ و"ما  زال"،  و"ما  و"اأ�شحى"،  و"اأم�شى"، 
زمنّي  لمتداد  ُمت�شمنة  فتئ"،  و"ما  برح"،  و"ما 
غري ُمنقطع من املا�شي اإىل احلا�رض)87(. فقولنا: ظلَّ 
حمّمٌد يقراأ كتابًا، داّلة على الزمن املا�شي امل�شتمّر، 
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وهو ُيعبِّ عن حدث ي�شتمر يف احلدوث. 
بع�ض  يف  اأ�شال  الّزمن  على  الّدال  الفعل  ياأتي  وقد 
قرينة  ا�شتخدام  نحو  بزمن؛  ُمقّيد  غري  ا�شتعمالته 
همزة الّت�شوية مع الفعل؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ:{�َشَواٌء 
ّنه اأراد  وُهْم اأَْم اأَْنُتْم �َشاِمُتوَن})88(؛ لأ َعَلْيُكْم اأََدَعْومُتُ
الّدعاء وال�ّشمت على الطالق من غري  الّت�شوية بي 
تقييد  بوقٍت ول حاٍل)89( .قال ابن احلاجب: "ويحتمل 
�شواء  نحو  الّت�شوية؛  همزة  بعد  وال�شتقبال  امل�شّي 
الفعل  زمانّية  اأّن  واأرى  قعْدت")90(.  اأم  اأقمُت  علّي 
مع همزة الّت�شوية غري ُمقّيدة بزمن معّي؛ اإذ حتتمل 

امل�شّي، اأو احلا�رض، اأو امل�شتقبل. 
فعل  واأو�شك"  وَكَرَب  "كاد  املقاربة  اأفعال  وخب 
م�شارع غري مقرتن باأْن يف الغالب؛ وذلك لقربها من 
من  ُيجّرد  اأْن  ذلك  فنا�شب  ع�شى،  بخالف  الوقوع، 

ال�شتقبال)91(.  على  للدللة  اأْن  نَّ  لأ "اأْن"؛ 

الزمن املرتبط بامل�ضدر وبع�ص امل�ضتّقات:
وبع�ض  امل�شدر  زمانّية  مقولة  يف  احلديث  اإىل  ُعدنا 

الّراأي  اإنَّ  قلنا  اإذ  قبال،  اإليها  اأوماأنا  التي  امل�شتّقات 
وبع�ض  امل�شدر  اأنَّ  ومفاده؛  يعي�ض  ابن  راأُي  عندنا 
الذي حتّدث عنه  للّزمن، والّزمن  ُمت�شمنة  امل�شتّقات 
ُيكن  امل�شادر)92(  يف  حُمّدد  غري  زمن  باأّنه  القدماء 
الّزمانّية  القرائن  اأو  ال�ّشياق  طريق  عن  حتديده 

املُ�شافة اإليه، وكذلك احلال مع بع�ض امل�شتّقات.
 ويفّرق املُهلبّي بي ا�شم الفاعل مبعنى املُ�شّي ومبعنى 
إذا كان مبعنى املُ�شّي فهو ُم�شاف اإىل  ال�شتقبال؛ فـا
احلال  ومبعنى  زيد،  �شارُب  هذا  تقول:   بعده؛  ما 
وال�شتقبال فيه وجهان؛ اإثبات الّنون والّن�شب وهو 
تقول: هذا �شارٌب  تخفيفًا واجلّر؛  �شل، وحذفها  الأ
زيٍد،  و�شاربا  زيدًا  و�شاربان  زيٍد،  و�شارُب  زيدًا 
ول يجوز يف جميع ذلك يف املُ�شّي اإل حذف الّنون اأو 
اأنَّ  املخزومّي  ويرى   )93( غري  ل  والإ�شافة  الّتنوين 
�شيغة )َفاِعل( قد تخل�ُض للُم�شّي اإذا اأ�شيف اإىل ما 
بعده، وقد يخل�ض للم�شتقبل اإذا نّون )94(.   وُيكن 
امل�شتّقات من خالل  لبع�ض  الّزمانّية  الّدللة  تو�شيح 

تي:  اجلدول الآ

الزمنالدرّاللةالقرينة/ال�سياقاجلملة
امل�شّي�رضَبال�ّشياقهذا �شارٌب زيدًا.

امل�شّي�رَضَباأم�ضهذا �شارٌب زيدًا اأم�ض.
احلالننتظُرال�شياقنحن منتظرون �شديقًا.

ن. ننحن منتظرون �شديقًا الآ احلالننتظرالآ
امل�شتقبلينتظرغدًاكالنا ناظٌر �شديقًا غدًا.

ر�ض خليفة})95( امل�شتقبل�شاأجعُلال�ّشياق{اإيّن جاعٌل يف الأ
ال�شتمراريفلقال�شياق{فالق احلبِّ والّنوى})96(

ال�شتمراريفلقال�شياق{فالُق الإ�شباح})97(
الّثباتُمت�شعةال�ّشياقوا�شع العيني

َباأم�ضاأخوك م�رضوب اأم�ض. امل�شّي�رُضِ
ن.  َناأخوك َم�رضوٌب الآ احلالُي�رضبالآ

امل�شتقبل�شي�رضبغدااأخوك م�رضوٌب غدا.
َباأم�ض�رضُبك زيدًا اأم�ض ظلم. امل�شّي�رَضَ
ن ظلم. ن�رْضُبَك زيدًا الآ احلالت�رضُبالآ
امل�شتقبل�شت�رضُبغدا�رضُبك زيدًا غدًا ظلم.
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ال�ّشفة  يف  الزمانّية  الّدللة  اإىل  يعي�ض  ابن  تنّبه  وقد 
مّت�شل  ثابت  م�شتقر  »اأمر  على  تدّل  اإّنها  اإذ  امل�شّبة؛ 
معنيان  والكرم  احل�شن  اأنَّ  ترى  األ  الإخبار،  بحال 
زمن  يف  موجودًا  يكون  اأن  احلال  ومعنى  ثابتان 
بعده،  فيما  اأعمل  احلال  معنى  يف  كان  فلّما  الإخبار، 
ُق�ِشد  إْن  فا الفاعلي،  منهاج  عن  بذلك  يخرج  ومل 
با�شم  جيء  احلال،  ثاين  يف  اأو  احلال،  يف  احلدوث 
احلال  على  الّدال  امل�شارع  على  اجلاري  الفاعل 
اأي  غدًا،  حا�شٌن  هذا  قولك:  وذلك  ال�شتقبال؛  اأو 

�شيح�شن. وكارٌم ال�ّشاعة«)98(.  

وبعد: 
حتديده  ُيكن  امل�شتّقات  وبع�ض  امل�شدر  يف  فالّزمن 
طريق  عن  اأو  عليه،  املدخلة  الّزمانّية  بالقرائن 
ال�رّضيّف  الّزمن  خالل  من  فعال  الأ ودرا�شة  ال�ّشياق، 
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زمن امل�شدر وبع�ض امل�شتّقات يتاأّتى بدرا�شة �شياقها 
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51. �شورة �ض، اآية 8. 
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72. امل�شدر نف�شه، �ض70.
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84. �شورة البقرة، اآية 222. 
85. �شيبويه، الكتاب، 1/12.
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احلاجب،  ابن  �شافية  �رضح  احل�شن)ت.686هـ(، 
وحممد  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  )حتقيق 
نور احل�شن وحمود الزفزاف(، دار الكتب العلمّية، 

بريوت، ط1، )د.ت(.
يف  للفعل  الّدليل  الّتحليل  خليفة،  حمّمد  �شود،  الأ ـ   2
�شالمّية، طراب�ض،  الّلغة العربّية، جمّلة كلّية الّدعوة الإ

)عدد7(، )1990(.
بن  الّدين  نور  احل�شن  �شموين،  الأ ـ   3
�شموين، على األفّية ابن  حمّمد)ت.900هـ(، �رضح الأ
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ح�شن  وفهار�شه  هوام�شه  وو�شع  له  )قّدم  مالك، 
حمد(، دار الكتب العلمّية، بريوت، ط1، 1998م.

عبد  البكات  اأبي  الّدين  كمال  نباري،  الأ ابن  ـ   4
يف  ن�شاف  الإ الّل)ت.577هـ(.  ُعبيد  بن  الّرحمن 
م�شائل اخلالف بي النحويي الب�رضيي والكوفيي، 
حمد  ح�شن  وفهار�شه  هوام�شه  وو�شع  له  )قّدم 
إ�رضاف اإميل يعقوب(، دار الكتب العلمّية، بريوت،  با
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 ( العربّية،  لّلغة  الّنحوّي  الّتطّور  برج�شرتا�رض،  ـ   5
اخلاجني،  مكتبة  القاهرة،  التّواب(،  عبد  رم�شان 

ودار الّرفاعي بالّريا�ض، 1982م.
6 ـ مّتام ح�شان، الّلغة العربّية معناها ومبناها. الّدار 
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جمال  عثمان  عمرو  اأبو  احلاجب،  ابن  ـ   10
درا�شة  احلاجب،  ابن  اأمايل  الّدين)ت.646هـ(. 
ودار  عّمار،عّمان  دار  قدارة،  �شالح  فخر  وحتقيق 

اجليل، بريوت، ط1،  1989م.
جمال  عثمان  عمرو  اأبو  احلاجب،  ابن  ـ   11
ال�شيخ  الّنحو، �رضحه  يف  الكافية  الّدين)ت646هـ(، 
الكتب  دار  �شرتابادي)ت686هـ(،  الأ الّدين  ر�شّي 

العلمّية، بريوت، 1995م. 
الّلغة  جممع  اأعمال  ر�شاد،  حمّمد  حمزاوي،  ـ   12
العربّية بالقاهرة، منهج ترقية اللغة العربّية تنظريًا 
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�شالمي،  الإ الغرب  دار  ط1،  وُمعجمًا،  وم�شطلحًا 
بريوت، ط1، 1988م.

عي�شى  بن  علّي  احل�شن  اأبو  الّرّماين،  ـ   13
حتقيق  احلروف،  منازل  الّرّماين)ت.384هـ(. 
للن�رض  الفكر  دار  ال�ّشامّرائي،  اإبراهيم  وتعليق 

والتوزيع، عمان، ط1، 1984م. 
ي�شاح  الإ القا�شم)ت337هـ(.  اأبو  الّزجاجي،  ـ   14
الّنفائ�ض،  دار  املبارك،  مازن  حتقيق  الّنحو،  علل  يف 

بريوت، ط6، 1996م. 
 ، 15ـ  فا�شل م�شطفى ال�ّشاقي، اأق�شام الكالم العربّيّ
من حيث ال�ّشكل والوظيفة، مكتبة اخلاجني، القاهرة، 

1977م. 
واأبنيته،  زمانه  الفعل  اإبراهيم،  ال�ّشامّرائي،  ـ   16

موؤ�ش�شة الّر�شالة، بريوت، ط2، 1980م.
بي  الفاعل  ا�شم  �شالح،  فا�شل  ال�شامرائي،  17ـ 

ال�شمّية والفعلّية، املجمع العلمي العراقي، 1970.
18 ـ ال�ّشامّرائي، فا�شل �شالح، معاين الّنحو، �رضكة 

العاتك للطباعة والن�رض، القاهرة، ط2، 2003م.
عبد  بن  الّرحمن  عبد  القا�شم  اأبو  ال�شهيلي،  ـ   19
الّل)ت.581هـ(. نتائج الفكر يف الّنحو، حتقيق حمّمد 

اإبراهيم البّنا، دار العت�شام، ط2، 1984م.  
بن  عثمان  بن  عمرو  ب�رض  اأبو  �شيبويه،  ـ   20
عبد  ودرا�شة  حتقيق  الكتاب،  قنب)ت.180هـ(. 
ط2،   القاهرة،  اخلاجني،  مكتبة  هارون،  ال�شالم 

1982 م.
21ـ  ال�شيوطي، جالل الّدين عبد الرحمن)ت.911هـ(. 
العلمية،  الكتب  دار  الّنحو،  يف  والّنظائر   �شباه  الأ

بريوت، ط1، )د.ت(. 
22ـ  ال�شيوطي، جالل الّدين عبد الرحمن)ت.911هـ(. 
اأحمد  واأنواعها، حتقيق حمّمد  الّلغة  املزهر يف علوم 
الف�شل  اأبو  وحمّمد  البّجاوي  وعلي  املوىل  جاد 

اإبراهيم، دار الفكر، القاهرة، ط3، )د.ت(.
بن  علّي  بن  الل  هبة  ال�شجري،  ابن  ـ   23
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)حتقيق  ال�شجري،  ابن  اأمايل  حمزة)ت.542هـ(. 
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للّطباعة والّن�رض، بريوت، ط1، 1999م.  
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براهيم، دار الّنفائ�ض، بريوت، ط1، 1996م. الإ
اأبي  بن  اأحمد  الّدين  �شم�ض  القرطبي،  ـ   28
القراآن)تف�شري  حكام  لأ بكر)ت.671هـ(.اجلامع 
البدوين(،  العليم  عبد  اأحمد  )ت�شحيح  القرطبي(، 

دار الكتاب العربي، بريوت، ط3، 1967م. 
عبد  بن  حمّمد  الدين  جمال  مالك،  ابن  ـ   29
الفوائد  ت�شهيل  الّت�شهيل،  �رضح  الّل،)ت.672هـ(. 
وطارق  القادر  عبد  حممد  حتقيق  املقا�شد،  وتكميل 

فتحي ، دار الكتب العلمية، بريوت، ط1، 2001م.
عبد  بن  حمّمد  الدين  جمال  مالك،  ابن  ـ   30
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