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مقولة ال ّزمن؛ القرينة والدّاللة
دراسة لسان ّية
ّ *هاني
 فلسطني-  اخلليل- جامعة اخلليل-كل ّية اآلداب-قسم ا ّللغة العرب ّية-البطاط

:امللخـــ�ص

بتباين
 فالفع ُل يتب ّد ُل زمنُه،وبع�ض امل�شتقّات
ّمن يف الفع ِل وامل�صد ِر
ِ
ِ
ِ تق ّد ُم هذه ال ّدرا�س ُة تف�سري ًا جديد ًا للز
فتخل�صه
امل�ضارع قرائ ُن املا�ضي
 فقد تدخ ُل على الفع ِل، ِوبع�ض امل�شتقّات
 وكذلكَ امل�صد ُر،القرائن املُدخل ِة عليه
ُ
ِ
ُ
ِ
 و�صيغ ُة الفع ِل.ِ وقد يد ُّل على امل�ستقب ِل بقرائ ِنه،فتخل�صه للحا�رض
رض
ِ � وقد تدخ ُل عليه قرائ ُن احلا،للم�ضي
ُ
ّ
أ
أ
ُ
ُّ
 وقد يدل فعل الم ِر على.تقلب زمنَه
ببع�ض
امل�ضي دائما؛ ذلك � َّن اقرتانَه
زمن
ِ
ِ
َ املا�ضي ال تلز ُم
ُ القرائن الزّمان ّي ِة
ِّ
أ
أ
أ
. وقد ي�تي الفع ُل غ َري مق َّي ٍد بزمن.متعي زمانَه
زمن
ِ
ّال�سياق غ ُري ن
ّ  ذلكَ � َّن فع َل الم ِر جم ّرد ًا من،امل�ضي بقرائنِه
ِّ
.القرائن الزّمان ّي ِة امل�ضاف ِة �إليه
ياق أ�و
وامل�صد ُر
ُ
ِ
ِ بال�س
ُ م،وبع�ض امل�شتقّاتِ مت�ض ّمن ٌة للزّمن
ّ ويك ُن حتدي ُده
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.
Hanib@hebron.edu : * بريد الباحــث اإللكرتوني
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املقدمة:

يقوم هذا البحث على و�صف مقولة �رصف ّية من
تعب عنها املورفيمات؛ نحو
املقوالت ال�صرّ ف ّية التي رّ
مقولة اجلن�س؛ من مذ ّكر وم�ؤنّث وحمايد ،ومقولة
العدد؛ من مفرد ومثنّى وجمع ،ومقولة ال�شّ خ�ص
(جهة اخلطاب)؛ من متك ّلم وخماطب وغائب،
ما�ض وحا�رض وم�ستقبل،
ومقولة الزّمن؛ من ٍ
ومقولة التّعيني؛ من تعريف وتنكري.
واملقوالت ال�صرّ ف ّية متع ّددة متن ّوعة  ،خمتلفة � إ ْن يف
العدد و� إ ْن يف النّوع باختالف ال ّلغات ،وهذه �إملاحة
يجب التن ّبه لها لك ّل باحث يق�صد درا�سة لغة غري
لغته� .إ�ضافة �إىل أ� َّن بع�ض عنا�رص املقوالت ال�صرّ ف ّية
قد ُيفقد ا�ستعماله مع مرور الزّمن  ،وقد ُي�ضاف
عن�رص جديد �إىل بع�ض عنا�رص املقوالت ال�صرّ ف ّية مل
يكن م�ستعم ًال يف الزّمن املا�ضي أ��ص ًال نحو ا�ستعماالت
جديدة للمقا�صد الزّمان ّية يف بع�ض أالفعال.
َ
و�صف أ�ثر اقرتان الفعل وامل�صدر
ومق�ص ُد البحثِ
وبع�ض امل�شتقّات ب أ�دوات محُ ّددة للزّمن ،ذلك أ� َّن
كثري ًا من القرائن مُيكنها قلب زمن الفعل املت�ض َّمن
فيه أ��ص ًال  ،وميكنها حتديد الزّمن يف أال�سماء الذي
حت ّدث عنه القدماء ب أ�نّه زمن غري حم ّدد يف امل�صادر،
ال�سياق ،أ�و القرائن الزّمان ّية امل�ضافة
وذلك عن طريق ّ
�إليه ،وكذلك احلال يف بع�ض امل�شتقّات.

مقولة ّ
الزمن:

ُعب َعنها أ�بنِي ُة أال ْف َعال ِبنف�سِ ها أ� ْو
مقول ٌة �صرَ ْ ف ِّي ٌة ،ت رِّ
مبا ُيزاد على لفظِ الفع ِل ِم ْن أ�دواتٍ محُ ّدد ٍة للزَّمن؛
َ
نحو « ْمل» ،و»ملّا» ،و»ل ْن»ّ ،
والظروف؛ نحو «قَط»،
و» أ�م�س» ،و» ُمذ» ،و» ُمنذ» ،و»ا آلنَ » وما يف معناها:
وال�ساعة).
(حا ًال ،وفور ًا ،و آ�نف ًاّ ،
ّمن يف امل�صدر وامل�شتقّات يعوزُه
واحلديثُ يف مقولة الز ِ
ف�ض ُل بيان � Pإ ِذ ال ّر�ؤي ُة املت�ش ِّكل ُة عندنا أ� َّن امل�صدر
وا�سمي الفاعل واملفعولُ ،مت�ض ّمنة للزّمن متام ًا
2
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املوجب ل إلبانة هو اقرتانها
كما الفعل ،واالحرتاز
ُ
بالقرائن الزّمان ّية.
نق�ص ح ِّد الفعل
وقد أ�ورد ابن يعي�ش أ� ّن قوم ًا يرونَ َ
()1
« كلمة تد ّل على معنى يف نف�سها مقرتنة بزمان» .
فيحتاج هذا احل ّد �إىل «زيادة ق ْيدٍ ،فيقولون بزمان
محُ ّ�ص ٍل ،ويرومون بذلك الفرق بينه وبني امل�صدر؛
وذلك أ� َّن امل�صدر يد ّل على زمان � ،إ ِذ احلدثُ ال يكون
متعي»(.)2
�إال يف زمان؛ َّ
لكن زمانه غري نّ
ح�سان بني نوعني من الزّمن ،وهما
وقد ف ّرق متّام ّ
ال�سياق ي� ؤ ّديها الفعل
الزّمن الن ّ
ّحوي؛ وهو وظيفة يف ّ
أ
أ
ال�صفة أ�و ما ُنقِل �إىل الفعل من الق�سام الخرى
أ�و ّ
للكلم؛ كامل�صادر ،واخلوالف ،وهو يختلف عن الزّمن
ا آلخر وهو الزّمن ال�صرّ ّيف؛ �إذ هو وظيفة �صيغة
ال�صفة
ال�سياق فال ُي�ستفاد من ّ
الفعل مفردة خارج ّ
التي تُفيد مو�صوف ًا باحلدث ،وال ُي�ستفا ُد من امل�صدر
الذي ُيفيد احلدث دون الزّمن ،وحني ُي�ستفاد الزّمن
ال�صرّ ّيف من �صيغة للفعل يبدو قاطع ًا يف داللة ك ّل
البي
�صيغة على معناها الزّمني( .)3ويف االفرتاق نّ
بني الزّمنني؛ الزمن النحوي والزمن ال�رصيف؛ ميكن
القول� :إن جمال النظر يف الزمن النحوي هو ال�سياق،
ولي�س ال�صيغة املفردة ،بينما ال يكون جمال النظر يف
()4
الزمن ال�رصيف �إال ال�صيغة منفردة خارج ال�سياق
ال�صيغ املتغايرة يف
ويرى مالك املطلبي أ� َّن « وقوع ّ
تركيبي واحد يعني تفريغ �صيغة ما دون
م�ستوى
ّ
غريها من الزّمن حيث ت�شري �إىل وجه من وجوه
داللتها احلديثة ،ومن هنا يكون من اخلط أ� �إ�سناد
ال�صيغ بو�صفها �شك ًال زمن ّي ًا؛ أل َّن
الزّمن �إىل مثل هذه ّ
ال�سياق
الزّمن يكت�سب من قرائن ّ
ال ّلفظ ّية واملعنو ّية» (.)5
ال�سياق
وامل�صدر مرتبط بزمن غري محُ ّدد� ،إذا مل ُينب ّ
زمانَه ،واحلدثُ كما هو ُمثبت بالعقل واملنطق من
خالل اجلمل أ�نّه يرتبط دائم ًا بزمن؛ أل َّن الكون الذي
نعي�ش فيه مودع يف زمن ير�سم ك َّل أ�حوالِه و أ�حداثِه،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/8
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ُ
انعكا�س
يرتبط بزمن ،ومبا أ� َّن ال ّلغ َة
فك ُّل حدثٍ فيه
ٌ
ألحداث الواقع ،وتعبري ع ّما يدور يف هذا الكون؛ فال
ح�سان يف
ُب َّد من زمان ير�سم أالحداث .فقول متّام ّ
�إبعاد الزّمن عن امل�صدر غري دقيق.
فالزّمن هو توقيت وقوع احلدث بالنّ�سبة للحظة
التك ّلم( ،)6وميكننا حتديده مبدئ ّي ًا بقولنا :هو توقيت
احلدث بوا�سطة لفظ الفعل أ�و ما ُي�ضاف �إليه من
أ�دوات محُ ّددة.
وقال ابن عبد الغفّار يف مقولة زمن الفعل« :الفع ُل
ينق�س ُم ب أ�ق�سام الزّمان؛ ٍ
ما�ض وحا�رض وم�ستقبل»(.)7
ما�ض وم�ستقبل
وذهب الزّجاجي �إىل أ� َّن زمن الفعل ٍ
( )8واملا�ضي وامل�ستقبل ال خالف فيهما وال خالف
يف زمنهما ،فقد اختلف العلماء يف احلال ،فمنهم من
أ�نكره ومنهم من أ�ثبته( ،)9واملنكرون له على ق�سمني؛
منهم من أ�نكره و أ�نكر زمانه ،ومنهم من أ�نكره
و أ�ثبت زمانه( .)10و أ�رى أ� ْن ال �سبيل �إىل �إنكار زمن
احلال؛ ذلك أ� َّن املوجود يف حال وجوده ال ُب َّد له من
زمن ،والزّمن منح�رص يف املا�ضي وامل�ستقبل؛ وهما
معدومان ،وموجود يف حال وجوده يف زمن معدوم ال
يت�ص َّور ،فثبت بهذا زمن ثالث وهو زمن احلال(.)11
ويرى الز ّّجاجي» أ� َّن أ��سبق أالفعال يف التّق ّدم الفعل

3

الداللة

الفعل قبل
االقرتان
الق�صة
يقر أ� ّ
الق�صة
يقر أ� ّ
الق�صة
قر أ� ّ
الق�صة
قر أ� ّ
الق�صة
يقر أ� ّ
الق�صة
يقر أ� ّ
الق�صة
يقر أ� ّ

احلال أ�و اال�ستقبال
احلال أ�و اال�ستقبال
متام احلدث
متام احلدث
احلال أ�و اال�ستقبال
احلال أ�و اال�ستقبال
احلال أ�و اال�ستقبال

الق�صة
يقر أ� ّ

الق�صة
احلال أ�و اال�ستقبال لن يقر أ� ّ

189

امل�ستقبل؛ أل َّن ال�شّ يء مل َي ُكن ث َّم كانَ  ،وال َع َد ُم �سابقٌ
للوجود ،فهو يف التقّدم َ
منتظر ،ث َّم ي�صري يف احلال ث َّم
بامل�ضي ،ف أ��سبق أالفعال يف املرتبة
فيخب عنه
ما�ضي ًا رَ ُ
ّ
()12
امل�ستقبل ،ث َّم احلال ،ث َّم املا�ضي» .
وعلى هذا مُيكن القول � :إ َّن النحاة در�سوا الفعل
يف العرب ّية يف باب النّحو على ثالثة أ�زمنة؛ وهذه
الوحدات الفل�سف ّية ال ّثالث ت�ش ّكلت درا�ستها من باب
ال�صيغة ال�صرّ ف ّية ال�شّ كل ّية؛ غري أ�نّهم
رجع النّظر �إىل ّ
ال�ص ِيغ درا�س ًة زمن ّية نحو ّية وما
مل يدر�سوا َ
زمن ّ
يت�شقق عن زمن الفعل ال�صرّ ّيف عندما تدخل عليه
القرائن الزّمان ّية املح ّددة.
املتك ّلم عندما ينطق بالفعل يومئ �إىل �شيئني؛ مكان
احلدث وتوقيته للحظة التّك ّلم ،وتوقيت احلدث هو
مقولة الزّمن يف الفعل املق�صودة يف هذه املباحثة،
وحلظة التّك ّلم هي نقطة التّعيني يف التّمييز بني أ�زمنة
			
الفعل.
أ
ويكن من خالل اجلدول التايل �إثبات �ثر اقرتان
مُ
الفعل ب أ�دوات محُ ّددة للزمن� ،إذ با�ستطاعة بع�ض
أالدوات قلب زمن الفعل املُت�ض ّمن فيه أ��صال:

الفعل بعد
االقرتان
الق�صة
�سيق َر أُ� ّ
الق�صة
�سوف يقر أ� ّ
الق�صة
قد قر أ� ّ
ق�صة
كان قر أ� ّ
الق�صة
مل يقر أ� ّ
الق�صة
ملّا يقر أ� ّ
الق�صة
ال يقر أ� ّ

رّ
التكيب

ال ّداللة

امل�ستقبل القريب
�س+الفعل
�سوف+الفعل امل�ستقبل البعيد
متام احلدث وقربه من احلال
قد +الفعل
كان +الفعل متام احلدث يف املا�ضي البعيد
مل  +الفعل نفي املا�ضي املطلق
نفي املا�ضي القريب
ملّا +الفعل
نفي احلال �وأ
ال +الفعل
امل�ستقبل(الت أ�بيد)
نفي امل�ستقبل
لن +الفعل
( )13
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يتبي أ� َّن نظام العرب ّية ميتلك
وبنا ًء على ما تق ّدم نّ
أ
و�سائل �شتّى تقوم على توليد الزمنة من خالل
ّحوي ،ودرا�سة أالفعال من خالل الزّمن
ال�سياق الن ّ
ّ
ّ
ُعب عن الزّمن تعبري ًا حمدود ًا؛ أل َّن
ت
جندها
يف
�
رّ
ال صرّ
ال�سياق
درا�سة الزّمن من خالل الفعل وحده خارج ّ
ُيعطينا تعبري ًا حمدود ًا للزّمن.
وقد أ�وم أ� برج�شرتا�رس �إىل أ� َّن العرب ّية تتم ّيز من
ال�سام ّية بتخ�صي�ص معاين أ�بنية أالفعال
بني ال ّلغات ّ
وتنويعها ،بو�سيلتني؛ اقرتانها أ
بالدوات؛ نحو "قد
و"�س َي ْف َع ُل" ،و"لن َيفع َل"،
َف َعل" ،و"ق ْد َيفع ُل"َ ،
وا�ستعمال"كان" على اختالف �صيغها؛ نحو "كان
قد َف َعل" ،و"كان يفع ُل" ،و"�سيكون قد يفعل" ،ويرى
ال�سام ّية
أ� َّن هذا التّن ّوع والغنى ال يفوق ك ّل ال ّلغات ّ
والغربي،
ين
ح�سب � ،إ مّنا يقرتب من غنى الفعل اليونا ّ
ُ
ّ
() 14
أ
بل يزيد عليهما يف بع�ض ال�شياء .
وج ُّل امل�ست�رشقني الذين و�صفوا ظاهرة الزّمن يف
ال�سام ّيات
العرب ّية خل�صوا �إىل أ� َّن العرب ّية و أ�خواتها ّ
تعب عن الزّمن تعبري ًا حمدود ًا(  .)15فريى �سبتينو
رِّ
أ
ّ
ال�سام ّية ومنها العرب ّية نظام ًا
غات
ل
ل
"
ن
�
مو�سكاين
َّ
ّ
ً
ً
ّ
يف ت�رصيف الفعل يختلف اختالفا تا ّما ع ّما يف اللغات
الهند ّية أالوروب ّية ،فلي�س فيها �إطالق ًا �صيغ زمن ّية
خا�صة تد ّل على حدوث
باملعنى ّ
ال�صحيح ،أ�ي �صيغ ّ
الفعل يف احلا�رض ،أ�و املا�ضي ،أ�و امل�ستقبل،فهي ال
مت ّيز �إال بني احلالة واحلدث؛ أ�ي بني ن�شاط م�ستم ّر
اعتيادي ،وحدث متَّ"(  .)16و أ�رى أ� َّن ما ذهب �إليه
أ�و
ّ
بع�ض ال ّدار�سني الغرب ّيني �صحيح من جهة الزّمن
كيبي ،ذلك أ� َّن
ال�صرّ ّيف ال من جهة الزّمن ال ّل ّ
غوي الترّ ّ
غوي قادر على توليد أالزمنة وحتديدها
ال�سياق ال ّل ّ
ّ
حتديد ًا ب ِّينا.

الهيئات ّ
الزمان ّية للفعل؛ القرينة والدّاللة:

ميكن تق�سيم الهيئة الزّمن ّية التي ي أ�تي عليها الفعل يف
العرب ّية �إىل أالق�سام ا آلتية:
4
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امل�ضي:
أ� ّو ًال :هيئة ّ

امل�ضي التّام،
تت�ض ّمن �صيغة الفعل" َف َع َل" زمن
ّ
وقد يذهب الفعل املا�ضي يف داللته �إىل حالٍ أ�و
ا�ستقبال يف أال�ساليب ا إلف�صاح ّية ا إلن�شائ ّية ال ّت أ�ثر ّية
ولكن هذه أال�ساليب التي حت ّدث
االنفعال ّية()17؛
َّ
ح�سان ال أ�رى أ� ّن �صيغها تت�ضمن زمن
عنها متّام ّ
فال�سياق هو املُح ّدد
ال�سياقّ ،
امل�ضي جم ّردة من ّ
ّ
لزمنها ،ور أ�ى بع�ض املحدثني أ� َّن داللتها الزّمن ّية هي
امل�ستقبل؛ ألنّها تد ّل ع ّما مل يح�صل بعد وقت الكالم،
أ ()19
ال�سام ّرائي �نّه
أ�و احلكاية( .)18ويرى فا�ضل ّ
"كان عليهم أ�ن ينظروا �إىل املا�ضي وامل�ضارع على
عب ب�صيغة املا�ضي عن
أ�نّها �صيغ ال أ�فكار ،فقد ُي رّ
امل�ستقبل
الفل�سفي كقوله ـ تعاىل �ِ } :إ َذا َجا َء َن�صرْ ُ
ّ
()20
ال�صو ِر َنفْخَ ٌة
هَّ ِ
الل َوا ْل َف ْت ُح{  ،و} َف ِ� إ َذا ُنفِخَ فيِ ُّ
َواحِ َدةٌ{"(.)21
ويكن احلديث عن مقولة الزّمن ال�صرّ يف يف بع�ض
مُ
أال�ساليب ا إلن�شائ ّية ،على النّحو ا آلتي:

أ��سلوب ّ
ال�شرط:

داللة الزّمن يف أ��سلوب ال�شرّ ط ُمتّ�سعة ف�ضفا�ضة،
بحاجة �إىل ا�ستقراء وتل ّم�س مقوالت أ��صحاب العرب ّية
يف زمانها� ،إذ �إنّها ت أ�خذ أ��شكا ًال زمانية ُمتباينة بتباين
ح�سان أ��سلوب ال�شرّ ط
�سياقاتها ،وقد ع َّد متّام ّ
()22
من أال�ساليب ا إلن�شائ ّية غري الطلب ّية  .وقد يقع
اجلواب يف غري الطلب أ�ي�ضا ،وقد فطن ابن ه�شام
الطلبي وا إلن�شاء غري ّ
لبي؛
�إىل أ�مرين من ا إلن�شاء
الط ّ
ّ
يتب زي ٌد فيا خُ �سرْ َ ه رج ًال،
وهما النّدبة؛ نحو "� إ ْن مل ْ
()23
أ
هّ
والق�سم؛ نحو "� إ ْن قام زي ٌد فوالل لقو َم َّن" .
طلبي،
و أ�رى أ� َّن أ��سلوب ال�شرّ ط يقع طلبي ًا وغري ّ
عي؛
وداللته الزّمان ّية فيه غري ُمنح�رصة يف زمن ُم نّ
امل�ضي أ�ي�ض ًا ،فقولنا :لو جئتني أ�كرمتُك،
لكنّه يقع يف
ّ
امل�ضي ،وقولنا � :إ ْن زرتني أ�كرم ُتكَ  ،دا ّلة
تد ُّل على
ّ
على امل�ستقبل( .)24ويرى امل ّربد أ� َّن ال�شرّ ط واجلواب
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/8
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�إذا كانا م�ضارعني وافقا أال�صل؛ أل َّن املُراد منهما
اال�ستقبال ،وداللة امل�ضارع عليه موافقة للو�ضع،
وداللة املا�ضي عليه مخُ الفة للو�ضع ،وما وافق
الو�ضع أ��صل ملا خالفه ،و�إذا كانا ما�ضيني خالفا
وح�سنهما وجود التّ�شا ُكل .و�إذا كان أ�حدهما
أال�صلّ ،
ُم�ضارع ًا وا آلخر ما�ضي ًا ح�صلت املوافقة من وجه،
واملخالفة من وجه ,وتقدمي املُوافق أ�وىل من تقدمي
املُخالف؛ أل َّن املُخالف نائب عن غريه ،واملوافق لي�س
نائب ًا؛ أ
ول َّن املُ�ضارع بعد أ�داة ال�شرّ ط غري م�رصوف
و�ضع له� ،إذ هو باق على اال�ستقبال .واملا�ضي
ع ّما ُ
بعدها م�رصوف ع ّما ُو�ضع له� ،إذ هو ما�ضي اللفظ
م�ستقبل املعنى ،فهو ذو تغيرّ يف ال ّلفظ دون املعنى،
على تقدير كونه يف أال�صل م�ضارع ًا .فر ّدته أالداة
ما�ضي ال ّلفظ ومل يتغيرّ معناه(.)25

عجب:
أ��سلوب ال ّت ّ

وقع اخلالف بني البالغيني والنّحاة يف فهم اجلملة
التّعجب ّية؛ أ�خرب ّية هي أ�م �إن�شائ ّية( ،)26وله �صيغتان
قيا�س ّيتان:
ّعجب من
ما أ�فع َل :وهي ما�ضية لفظ ًا ،وتد ّل على الت ّ
احلال ،فزمنها املا�ضي يف ال ّلفظ ال املعنى" ويد ّلك على
ما�ض يف ال ّلفظ دون املعنى ،أ�نّه �إذا أ�ريد ما م�ضى
أ�نّه ٍ
ح�سن زيد ًا! ،فلوال أ�نّه حا ٌل يف املعنى
قيل :ما كانَ أ� َ
امل�ضي ،فلهاتني الع ّلتني
ملا دخلت "كان" حني أ�ريد
ّ
رصف"(.)27
�سلبوه التّ� ّ
أ
أ� ْفعِل به :قال الب�رص ّيون لفظه لفظ المر ومعناه
ما�ض على �صيغة " أ�ف َع َل"(،)28
اخلرب ،وهو يف أال�صل ٍ
ال�صواب لع ّلتني؛
ونرى أ� ّن ر أ�ي الب�رصيني بعيد عن ّ
مما مل ُيعهد من ا�ستعمال أالمر يف
أالوىل وهي أ�نّه ّ
خ�صو�ص معنى املا�ضي( )29وال ّثانية أ� ّن بع�ضهم زاد
تعج ٍب على وزن" َف ُع َل"؛ نحو " َك رُ َب ْت كلمة"،
�صيغة ّ
وزاد الكوف ّيون �صيغة ما�ضية وهي " أ� ْف َع َل" بغري
رج ًال( ،)30فلو كانت �صيغة "ما
"ما"؛ نحو أ�ك َر ْم ُت ُ
5
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امل�ضي ال�ستغني بها عن ال�صيغتني
أ�فع َل" ُيراد بها
ّ
املذكورتني.

ِنعم وبئ�س:

ذهب الب�رص ّيون �إىل أ�نّهما فعالن ما�ضيان ال
رصفان ،وذهب الكوف ّيون �إىل أ�نّهما ا�سمان
يت� ّ
()31
مبتد آ�ن  .وقد وقع االختالف على �إن�شائ ّية ال ّلفظ
وخرب ّيته أ�ي�ض ًا ،وا إلجماع على أ� َّن هاتني الكلمتني
ت أ�تيان إلن�شاء املدح أ�و الذّم ،وا إلن�شاء الذي يفيدانه
الطلبي ،وهاتان الكلمتان
من قبيل ا إلن�شاء غري
ّ
جامدتان غري مت�رصفتني يف حالة �إفادتهما إلن�شاء
املدح والذّم على �سبيل املبالغة ،و أ� ّما �إذا مل ُي َرد بهما
�إن�شاء املدح والذّم ف�إنّهما يكونان غري مت�رصفتني،
تقول :نعم زيد وبئ�س عمرو ،من النّعيم والب�ؤ�س على
لغة بني متيم(.)32

فظي يف الفعل:
ال ّتوكيد ال ّل ّ

كما أال�ساليب ا إلن�شائ ّية من حيث عاملُه تدخله
كذلك من حيث ذاتُه؛ ألنّه �إعادة ال ّلفظ بنف�سه أ�و
()33
فظي يف أالفعال التي
مبرادفه  ،ويكون التّوكيد ال ّل ّ
خربي ،ويف أالفعال التي م�ضمونها
م�ضمونها معنى ّ
ن�شائي( .)34فقولنا :جاء جاء زيد ،أ� ّكدنا جاء
معنى � إ ّ
ال�ضمري ،و�إال ُع َّد
بتكراره مع تقدير خلو ال ّثاين من ّ
من قبيل ا ُ
جلمل ،ومثال ال ّثاين يف مق�صد ال ّدعاء ،رحِ َم
َرحِ َم هّ
الل زيد ًا ،ومق�صدنا يف ذلك �إن�شاء ال ّدعاء.
ور أ�ينا أ� َّن الزّمن يف قوله :رحم ،دا ٌل على امل�ضي يف
ال ّلفظ ،واال�ستمرار يف املعنى.

�صيغ العقود:

نحو " ِب ْع ُت" و"ز َّو ْج ُت" .ومق�صده "ا إلن�شاء لداللته
يف أ��صل و�ضعه على ذلك ،و�إن كان ا آلنَ غري دا ٍّل عليه
()35
�ضي أ� َّن " الفرق
لغر�ض"  .ويرى ال�شرّ يف ال ّر ّ
ن�شائي و" أ�بيع" املق�صود به احلال،
بني ُ
"بعت" ا إل ّ
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أ� َّن قولك " :أ�بيع" ال ُب َّد له من بيع خارج حا�صل بغري
هذا ال ّلفظ ،تق�صد بهذا ال ّلفظ مطابقته لذلك اخلارج،
ف� إ ْن ح�صلت املطابقة فالكالم ِ�ص ْدق ،و�إال فهو كذب...
ن�شائي ف�إنّه ال خارج له تق�صد ُمطابقته،
و أ� ّما ب ْع ُت ا إل ّ
()36
بل البيع يح�صل يف احلال بهذا ال ّلفظ " .
و أ�رى أ� َّن �صيغة الفعل املا�ضي ،ال تلزم الداللة
امل�ضي دائم ًا� ،إذ نرى أ� َّن اقرتانها ببع�ض
على زمن
ّ
القرائن الزّمان ّية يقلب زمنها �إىل زمن ُمغاير ،فقولنا:
كتب زي ٌد در�سه ا آلن ،غري دا ّلة على الزّمن املا�ضي؛
أل َّن اقرتانها بظرف الزّمان "ا آلن" جعلها دا ّلة على
الزّمن املا�ضي لفظ ًا ،واحلا�رض معنى.
واملا�ضي يت�رصف �إىل اال�ستقبال با إلن�شاء ّ
لبي؛
الط ّ
نحو اجلمل ال ّدعائ ّية؛ نحو قولنا :أ�عزّك هّ
الل ،و أ�طال
()37
بقاءك ،فت أ�تي بلفظ املا�ضي ومعناه اال�ستقبال .
وين�رصف �إليه أ�ي�ض ًا با إلخبار عن أالمور امل�ستقبلة
مع ق�صد القطع بوقوعها()38؛ نحو قوله ـ تعاىل:
اب الجْ َ َّن ِة أَ� ْ�ص َح َاب النَّارِ{(.)39
} َونَا َدى أَ� ْ�ص َح ُ
وتل ّم�س بع�ض التّفا�سري يومئ �إىل أ� َّن املف�سرّ ين تن ّبهوا
ال�سياق ّية� ،إذ أ��شاروا
�إىل تغيرّ الزّمن نظر ًا للقرائن ّ
�إىل أ� َّن الفعل املا�ضي يكون دا ًال على الزّمن احلا�رض
أ�و امل�ستقبل أ�ي�ضا ،فاحلا�رض؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ:
}قَا َلتِ ا ْم َر أَ� ُت ا ْل َعزِي ِز الْ آ نَ َح ْ�ص َح َ�ص الحْ َ قُّ {(� ،)40إذ
تبي ا آلن فهو دال على اال�ستقبال()41؛ ونحو
معناه نّ
الل م َِن
َا�س َت ِع ْذ ِب هَّ ِ
قوله ـ تعاىل ـَ }:ف ِ� إ َذا َق َر أْ� َت ا ْل ُق ْر آ�نَ ف ْ
ال�شَّ ْي َطانِ ال َّرجِ ي ِم{( .)42قال القرطبي " :أ�ي� :إذا
املا�ضي موق َع امل�ستقبل"(.)43
ردت أ�ن تقر أَ� ،ف أ�وق َع
أ� َ
َ

ثاني ًا :هيئة امل�ضارع:

تد ّل �صيغة الفعل امل�ضارع على احلال أ�و اال�ستقبال،
و�س ّمي م�ضارع ًا ألنّه �ضارع أال�سماء
ُ
أ
أ
" أ�ي �شابهها مبا يف � ّوله من الزّوائد الربع؛ وهي
الهمزة ،والنّون ،والتّاء ،والياء"(.)44
ويتب ّدل زمن امل�ضارع بتباين القرائن املُدخلة عليه،
6
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فقد تدخل عليه قرائن املا�ضي فتخل�صه للم�ضي ،وقد
تدخل عليه قرائن احلا�رض فتخل�صه للحا�رض ،وقد
يد ّل على امل�ستقبل بقرائنه على النّحو ا آلتي:

امل�ضي:
القرائن الدّا ّلة على ّ

"مل" ،و"ال" ،و"�إذ" على الفعل امل�ضارع ،قال
ابن يعي�ش" :و أ� ّما مل وملّا ف�إنّهما ينقالن الفعل
احلا�رض �إىل املا�ضي"( ،)45وي�شرتكان يف احلرف ّية،
واالخت�صا�ص بامل�ضارع ،والنّفي ،واجلزم ،وقلب
معنى الفعل للم�ضي()46؛ نحو مل يخرج زيد ،فاملعنى
ِين
امل�ضي؛ ونحو قوله ـ تعاىل ـَ }:ولمَ َّا َي أ�ْ ِت ُك ْم َم َث ُل ا َّلذ َ
ّ
خَ َل ْوا ِم ْن َق ْب ِل ُك ْم{(.)47
()48
ويفرتقان يف ع ّدة أ�مور:
أ� ّولها :أ� َّن "ملّا" ال تقرتن ب أ�داة �رشط؛ ال ُيقال � :إ ْن ملّا
تقم.
منفي "ملّا" يتّ�صل باحلال،
ومنفي "مل" يحتمل
ّ
ثانيهاّ :
االتّ�صال؛ نحو قوله ـ تعاىل ـَ } :ولمَ ْ أَ� ُك ْن ِب ُد َعا ِئكَ َر ِّب
�شَ ِق ّي ًا{( .)49واالنقطاع؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ } :لمَ ْ َي ُك ْن
�شَ ْيئ ًا َم ْذ ُكور ًا{(.)50
منفي "مل"،
منفي "ملّا" متوقّع ثبوته ،بخالف ّ
ثالثهاّ :
()51
أ
اب{ �نّهم
فمعنى قوله ـ تعاىل ـ } :لمَ َّا َيذُوقُوا َع َذ ِ
مل يذوقوه �إىل ا آلن ،و أ� َّن ذوقهم له متوقّع ،وع ّلة هذه
أالحكام ك ّلها أ� َّن "مل" لنفي " َف َع َل" ،وملّا لنفي "قد
َف َع َل".
أ� ّما "�إذ" فتكون ا�سم ًا للزّمن املا�ضي .)52(،وداللة
امل�ضي؛ نحو قوله ـ تعاىل
الفعل امل�ضارع بعدها
ّ
ـَ }:و ِ� إ ْذ َي ْر َف ُع ِ� إ ْب َراهِ ي ُم ا ْل َق َوا ِع َد م َِن ا ْل َب ْيتِ َو� إ ِْ�س َماعِي ُل
َر َّبنَا َت َق َّب ْل ِمنَّا{(.)53
قد تكون القرينة الزّمن ّية على تقدير زمن احلكاية؛
الل َك َم َث ِل
ِي�سى ِع ْن َد هَّ ِ
نحو قوله ـ تعاىل ـ �}:إ َِّن َم َث َل ع َ
()54
أ
ون{ � .ي
اب ُث َّم قَا َل َل ُه ُك ْن َف َي ُك ُ
آ� َد َم خَ َل َق ُه ِم ْن ُت َر ٍ
فكان ،و� إ مّنا ا إل�شارة كانت �إليهما يف ذلك الوقت هكذا
فحكيت(� ،)55إذ "من َ�سنن العرب أ�ن ت أ�تي بالفعل بلفظ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/8
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املا�ضي ،وهو حا�رض ،أ�و م�ستقبل ،أ�و بلفظ امل�ستقبل
وهو ما�ض"()56؛ ونحوه ما ي�ستعمل يف أ� ّيامنا يف
قولهم :قوات االحتالل تقتل أ�حد الفل�سطينيني،
وتغلق ،وتد ّم ُر ،وتطلق ،واملجل�س التّ�رشيعي يجتمع
أ�م�س ثالث �ساعات ملناق�شة ّ
مني� ،إىل غري ذلك
امللف أال ّ
من أاللفاظ امل�ستخدمة يف أ��سلوب ُي�ستفاد منه تقريب
امل�ضي.
زمن احلكاية ،وهي يف معنى
ّ
ويطلق على هذا "الزّمن احلكائي" ،وهو يجري يف
الزّمن املا�ضي ،وهذا امل�ضارع يد ّل على أ� َّن احلدث
وقع يف الزّمن الذي يتحدث فيه أ�و يف امل�ستقبل،
وقد تكون ا إل�شارة �إىل الزّمن املا�ضي فتحكى يف
احلا�رض .وهذا ا�ستعمال يبدو م أ�خوذ ًا من ال ّلغات
أالجنب ّية ،و أ��سماه امل�ست�رشق( )wrightباحلا�رض
ولكن ا إل�شارات التّاريخ ّية تُبعد هذا
التّاريخي(َّ .)57
اال ّدعاء بثبت قاطع( ،)58وقد قال �سيبويه" )59( :وقد
تق ُع َن ْف َع ُل يف مو�ضع َف َعلْنا يف بع�ض املوا�ضع ،ومثل
ذلك قوله ،لرجل من بني �سلول ُمو َّلد:
ي�س ُّبني
ولقد أ�م ُّر على ال ّلئيم ُ
قلت ال َي ْعنيني
فم�ض ْي ُت ُث َّم َت ُ
�إذ و�ضع " أ�م ُّر" مو�ضع " َم َر ْر ُت".
ما�ض؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ:
ـعطف الفعل امل�ضارع على ٍ
} أَ� ْن َل ْو نَ�شَ ا ُء أَ� َ�ص ْبنَا ُه ْم ِب ُذنُو ِب ِه ْم َون َْط َب ُع َع َلى ُقلُو ِب ِه ْم
َف ُه ْم ال َي ْ�س َم ُعونَ {(.)60

القرائن الدّالة على احلا�ضر:

"خرجت ف�إذا زي ٌد
"�إذا" تكون للحال أ�حيان ًا؛ نحو
ُ
يلعب يف ّ
الطريق"(.)61
ُ
"ا آلنَ "؛ ومعناه الزّمن احلا�رض؛ وهو الذي يقع
فيه كالم املتك ّلم الفا�صل بني ما م�ضى وما هو
كتب ر�سالة ا آلن".
آ�ت()62؛ نحو " أ� ُ
دخول الم االبتداء :تُخ ّل�ص امل�ضارع للحال ،كذا قال
أالكرثون؛ نحو قوله ـ تعاىل ـ}:قَا َل ِ� إنيِّ َل َي ْح ُز ُننِي أَ� ْن
َت ْذ َه ُبوا ِبهِ{( .)63فاحلكم واقع يف ذلك اليوم ال حمالة،
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فنزل منزل احلا�رض املُ�شاهد ،و أ� َّن التّقدير ق�ص ُد أ�ن
تذهبوا ،والق�صد حال(.)64

القرائن الدّا ّلة على اال�ستقبال:

"�إذا" ،و�رشطها أ�ن تكون لغري املفاج أ�ة ،فالغالب أ�ن
تكون ظرف ًا للم�ستقبل()65؛ نحو قوله ـ تعاىل ـُ } :ث َّم
ِ� إ َذا َد َعا ُك ْم َد ْع َو ًة م َِن ْ أَال ْر ِ�ض ِ� إ َذا أَ� ْن ُت ْم تَخْ ُر ُجونَ {(.)66
"لن" حرف نفي ون�صب وا�ستقبال()67؛ نحو قولنا:
ل ْن أ�زو َر �صديقي هذا ال�شّ هر.
" أ� ْن" النّا�صبة للفعل ،تنقله لال�ستقبال؛ نحو ي�سرّ ُ نيِ
أ� ْن ت أ�ت َيتي(.)68
"�إذن" :تُخ ّل ُ�ص الفعل لال�ستقبال ،وملّا مل ي ُكن العمل
فيها أ��ص ًال ْمل تق َو ق ّوة أ�خواتها ف أ�لغيت تارة و أ�عملت
ح�سن �إليكَ ،
أ�خرى()69؛ نحو قولنا :قد أ�كرم ُتكَ � ،إذن أ� َ
فعملت "�إذن" النّ�صب يف الفعل امل�ضارع ،وخ ّل�صته
لزمن اال�ستقبال.
()70
أ
دخول ال�سني و�سوف  :نحو قولنا� :سيقر� غد ًا،
و�سوف ُي�ص ّلي بعد غدٍ.
"ال�ساعة" ،و"غد ًا" ،يف
�إدخال بع�ض القرائن؛ نحو ّ
ال�ساعة .قال ابن جنّي " :وهذا
قولنا :هو ي�ص ّلي ّ
ال ّلفظ قد ي�صلح أ�ي�ض ًا للم�ستقبل� ،إال أ� َّن احلال أ�وىل
به من اال�ستقبال"( .)71ونقول :هو يقر أ� غد ًا ،وي�ص ّلي
بعد غدٍ ،فتكون خال�صة لال�ستقبال.

ثالث ًا :هيئة أالمر:

يرى ابن جنّي أ� َّن زمن جميع أ�فعال أالمر هو
امل�ستقبل( ،)72واال�ستقبال الزم أ
للمر ّية يف ر أ�ي ابن
مالك ،فلو انتفى بتب ّدله انتفت أالمر ّية( .)73ويرى
بع�ض املحدثني أ� َّن �صيغة أالمر ُمف ّرغة من الزّمان،
تخت�ص ب أ��سلوب ا إلن�شاء ،فال تد ّل على معنى
�إذ �إنّها
ّ
موجه �إىل خماطب ،و أ� َّن �صيغته غري
زمني؛ ألنّه ّ
ّ
()74
متل ّب�سة بالفاعل  .ويرى مهدي املخزومي أ� َّن فعل
أالمر "ال يد ّل على وقوع حدثٍ يف زمن من أالزمان
واج ُه به املُخاطب إلحداث
ولكنّه طلب حم�ض ُي َ
Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
هاني البطاط ،مقولة الزمن ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)200-187

م�ضمونه فور ًا" ( .)75و أ�رى أ� َّن زمن فعل أالمر دال
امل�ضي؛ �إذ � إ َّن وقوع
على احلال واال�ستقبال ،وكذلك
ّ
فال�سياق
ال�سياق غري ُم نّ
تعي زمانهّ ،
أالمر جم ّرد ًا من ّ
امل�ضي ،أ�و احلال ،أ�و اال�ستقبال .فقول
ينقل زمنه �إىل
ّ
القائل :زُرين غد ًا ،دا ّل على زمن اال�ستقبال ،وقول
القائل :زرين ا آلن ،تُخ ّل�صه القرينة للحال.
ويكن من خالل أالمثلة القر آ�ن ّية ا آلتية �إثبات أ� َّن
مُ
زمان ّية أالمر ُمتع ّينة بالقرائن املرت ّكبة مع فعل أالمر،
و أ� َّن زمانه ُمباين بتباين القرائن:

امل�ضي:
زمن ّ

َي{ .
اح ِم ْل فِي َها ِم ْن ُك ٍّل َز ْو َج نْ ِي ا ْثن نْ ِ
} ُقلْنَا ْ
و�سى أَ�نِ ا�ضرْ ِْب ِب َع َ�ص َاك ا ْل َب ْح َر
} َف أَ� ْو َح ْينَا ِ� إلىَ ُم َ
()77
فَا ْن َف َلقَ َف َكانَ ُك ُّل ِف ْرقٍ َك َّ
الط ْو ِد ا ْل َعظِ ي ِم{ .
()76

زمن امل�ستقبل القريب:

} ُقلْنَا َيا نَا ُر ُكونيِ َب ْرد ًا َو َ�سالم ًا َع َلى ِ� إ ْب َراهِ ي َم{ .
ني{(.)79
} َو أَ� ْن ِذ ْر َع�شِ َري َتكَ ْ أَال ْق َر ِب َ

زمن امل�ستقبل البعيد:

()78

}ا ْق َر أْ� ِكتَا َبكَ َكفَى ِب َنفْ�سِ كَ ا ْل َي ْو َم َع َل ْيكَ َح�سِ يب ًا{ .
ني{(.)81
} َوقِي َل ا ْدخُ ال النَّا َر َم َع ال َّداخِ ِل َ
()80

اال�ستمرار ّية:

ِين آ� َمنُوا ا َّتقُوا هَّ
اللَ َحقَّ ُتقَا ِت ِه َوال تمَ ُوت َُّن
} َيا أَ� ُّي َها ا َّلذ َ
� إ اَِّل َو أَ� ْن ُت ْم ُم ْ�س ِل ُمونَ {(.)82
} َيا أَ� ُّي َها ال َّن ِب ُّي ات َِّق هَّ
اللَ {(.)83
()84
ي�ض{ .
} فَا ْع َت ِز ُلوا الن َِّ�سا َء فيِ المْ َحِ ِ

رابع ًا :هيئة الزمن امل�ستمر من غري تق ّيد
بزمن:

ُمناق�شة داللة الفعل على زمن اال�ستمرار ،جاءت من
ذت من
�إملاحة يف ح ِّد �سيبويه للفعل ،ب أ�نّه" أ�مثلة أُ�خِ ْ
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لفظ أ�حداث أال�سماء ،و ُبنيت ملا م�ضى ،وملا يكون ومل
يقع ،وما هو وكائن مل ينقطع"( .)85فقوله" :كائن مل
ينقطع" �إ�شارة �إىل هيئة الفعل امل�ستم ّر يف العرب ّية،
و ُيقابله يف ا إلجنليز ّية(،)Progressive Tense
عب به عن حدث يحدث
و ُيق�صد به الفعل الذي ُي رَّ
وي�ستمر يف احلدوث؛ يف نحو قولنا :نح ُن ن�شاهد
ولكن
التّلفاز ،فالفعل "نُ�شاهد" دا ٌّل على زمن احلال؛ َّ
احلدث ما زال كائن ًا مل ينقطع.
وث ّمة حالة يكون الفعل امل�ضارع من حيث بنيتُه دا ًال
على اال�ستمرار ّية ،والعادة ،واحلقيقة العلم ّية ،وهي
احل�رصي ،نقول:
ّمني
ّ
خل ّو من التّحديد الز ّ
م�س �صلوات.
ـ ُي�ص ّلي امل�سلمون خَ َ
ـ تدور ال�شّ م�س حول أالر�ض.
ـ ين�صه ُر احلدي ُد باحلرارة.
ـ يتج ّمد املاء.
أ
وال�سياق يف حتديد مقولة
وال مُيكن �إبعاد �ثر القرائن ّ
الزّمن يف أالفعال ال ّدا ّلة على اال�ستمرار ،فقولنا :ما
ز ْل ُت أ�قر أ� حتّى لقيني �صديقي ،دا ّلة على أ� َّن حدوث
الفعل انقطع .أ� ّما مع الفعل امل�ضارع :ال أ�زال أ�قر أ�
حتّى لقيني �صديقي ،دا ّلة على أ� َّن الفعل ما زال
م�ستم ّرا.
أ
ح�سب بع�ض الفعال امل�ضارعة يف العرب ّية ،تُفيد
و أ� ُ
داللة زمن اال�ستمرار الذي مل ينقطع .فقولناُ :يكرم
زي ٌد �ضيوفه ،دا ّلة على أ� َّن الكرم ما زال م�ستم ّر ًا،
أ
والفعال؛ نحو َيح�س ُن ،ويظ ُرفُ  ،و َيعوزُ ،وغريها.
وقد قال ثعلب يف �إمياءة �إىل هذه املعاين:
" �إذا كان الفعل يدوم فاملا�ضي وامل�ستقبل واحد،
�ص ّلى ُي�ص ّلي ،و�صا َم ي�صو ُم واحد"(.)86
وبع�ض أ�خوات كان؛ نحو "ظ َّل" و" أ��صبح"،
و" أ�م�سى" ،و" أ��ضحى" ،و"ما زال" ،و"ما انفكَّ "،
زمني
و"ما برح" ،و"ما فتئ"ُ ،مت�ضمنة المتداد ّ
غري ُمنقطع من املا�ضي �إىل احلا�رض( .)87فقولنا :ظ َّل
حم ّم ٌد يقر أ� كتاب ًا ،دا ّلة على الزمن املا�ضي امل�ستم ّر،
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/8
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عب عن حدث ي�ستمر يف احلدوث.
وهو ُي رِّ
أ
وقد ي أ�تي الفعل ال ّدال على الزّمن ��صال يف بع�ض
ا�ستعماالته غري ُمق ّيد بزمن؛ نحو ا�ستخدام قرينة
ـ�}:س َوا ٌء
همزة التّ�سوية مع الفعل؛ نحو قوله ـ تعاىل َ
َع َل ْي ُك ْم أَ� َد َع ْوتمُ ُو ُه ْم أَ� ْم أَ� ْن ُت ْم َ�صا ِمتُونَ {()88؛ ألنّه أ�راد
وال�صمت على االطالق من غري
التّ�سوية بني ال ّدعاء ّ
تقييد بوقتٍ وال حالٍ (. )89قال ابن احلاجب" :ويحتمل
امل�ضي واال�ستقبال بعد همزة التّ�سوية؛ نحو �سواء
ّ
قمت أ�م قع ْدت"( .)90و أ�رى أ� ّن زمان ّية الفعل
علي أ� ُ
ّ
معي؛ �إذ حتتمل
مع همزة التّ�سوية غري ُمق ّيدة بزمن نّ
امل�ضي ،أ�و احلا�رض ،أ�و امل�ستقبل.
ّ
أ
أ
وخرب �فعال املقاربة "كاد و َك َر َب و�و�شك" فعل
م�ضارع غري مقرتن ب أ� ْن يف الغالب؛ وذلك لقربها من
الوقوع ،بخالف ع�سى ،فنا�سب ذلك أ� ْن ُيج ّرد من
" أ� ْن"؛ أل َّن أ� ْن للداللة على اال�ستقبال(.)91

الزمن املرتبط بامل�صدر وبع�ض امل�شت ّقات:

ُعدنا �إىل احلديث يف مقولة زمان ّية امل�صدر وبع�ض
اجلملة
�ضارب زيد ًا.
هذا
ٌ
أ
ً
�ضارب زيدا �م�س.
هذا
ٌ
نحن منتظرون �صديقاً.
نحن منتظرون �صديق ًا ا آلن.
كالنا ناظ ٌر �صديق ًا غد ًا.
()95
}�إنيّ جاع ٌل يف أالر�ض خليفة{
()96
احلب والنّوى{
}فالق ِّ
()97
}فال ُق ا إل�صباح{
وا�سع العينني
أ
أ�خوك م�رضوب �م�س.
�رضوب ا آلن.
أ�خوك َم
ٌ
م�رضوب غدا.
أ�خوك
ٌ
أ
�رض ُبك زيد ًا �م�س ظلم.
رض ُبكَ زيد ًا ا آلن ظلم.
� ْ
ً
ً
�رض ُبك زيدا غدا ظلم.
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امل�شتقّات التي أ�وم أ�نا �إليها قبال� ،إذ قلنا � إ َّن ال ّر أ�ي
عندنا ر أ� ُي ابن يعي�ش ومفاده؛ أ� َّن امل�صدر وبع�ض
امل�شتقّات ُمت�ضمنة للزّمن ،والزّمن الذي حت ّدث عنه
القدماء ب أ�نّه زمن غري محُ ّدد يف امل�صادر( )92مُيكن
ال�سياق أ�و القرائن الزّمان ّية
حتديده عن طريق ّ
املُ�ضافة �إليه ،وكذلك احلال مع بع�ض امل�شتقّات.
�ضي ومبعنى
هلبي بني ا�سم الفاعل مبعنى امل ُ ّ
ويف ّرق امل ُ ّ
�ضي فهو ُم�ضاف �إىل
اال�ستقبال؛ فـ�إذا كان مبعنى امل ُ ّ
�ضارب زيد ،ومبعنى احلال
ما بعده؛ تقول :هذا
ُ
واال�ستقبال فيه وجهان؛ �إثبات النّون والنّ�صب وهو
�ضارب
أال�صل ،وحذفها تخفيف ًا واجل ّر؛ تقول :هذا
ٌ
و�ضارب زيدٍ ،و�ضاربان زيد ًا و�ضاربا زيدٍ،
زيد ًا
ُ
�ضي �إال حذف النّون أ�و
وال يجوز يف جميع ذلك يف امل ُ ّ
املخزومي أ� َّن
التّنوين وا إل�ضافة ال غري ( )93ويرى
ّ
�ضي �إذا أ��ضيف �إىل ما
�صيغة (فَاعِل) قد
ُ
تخل�ص لل ُم ّ
()94
ويكن
بعده ،وقد يخل�ص للم�ستقبل �إذا ن ّون  .مُ
تو�ضيح ال ّداللة الزّمان ّية لبع�ض امل�شتقّات من خالل
اجلدول ا آلتي:

القرينة/ال�سياق
ال�سياق
ّ
أ�م�س
ال�سياق
ا آلن
غد ًا
ال�سياق
ّ
ال�سياق
ال�سياق
ال�سياق
ّ
أ�م�س
ا آلنَ
غدا
أ�م�س
ا آلن
غدا

ال ّداللة
�رضب
َ
رض َب
� َ
ننتظ ُر
ننتظر
ينتظر
� أس�جع ُل
يفلق
يفلق
ُمت�سعة
�ضرُ َِب
ُي�رضب
�سي�رضب
�ضرَ َ َب
ت�رضب
ُ
�ست�رضب
ُ

الزمن

امل�ضي
ّ
امل�ضي
ّ
احلال
احلال
امل�ستقبل
امل�ستقبل
اال�ستمرار
اال�ستمرار
ال ّثبات
امل�ضي
ّ
احلال
امل�ستقبل
امل�ضي
ّ
احلال
امل�ستقبل
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ال�صفة
وقد تن ّبه ابن يعي�ش �إىل ال ّداللة الزمان ّية يف ّ
امل�ش ّبة؛ �إذ �إنّها تد ّل على « أ�مر م�ستقر ثابت متّ�صل
بحال ا إلخبار ،أ�ال ترى أ� َّن احل�سن والكرم معنيان
ثابتان ومعنى احلال أ�ن يكون موجود ًا يف زمن
ا إلخبار ،فل ّما كان يف معنى احلال أ�عمل فيما بعده،
ومل يخرج بذلك عن منهاج الفاعلني ،ف� إ ْن ق ُِ�صد
احلدوث يف احلال ،أ�و يف ثاين احلال ،جيء با�سم
الفاعل اجلاري على امل�ضارع ال ّدال على احلال
أ�و اال�ستقبال؛ وذلك قولك :هذا حا�س ٌن غد ًا ،أ�ي
ال�ساعة»(.)98
�سيح�سن .وكار ٌم ّ

وبعد:

فالزّمن يف امل�صدر وبع�ض امل�شتقّات مُيكن حتديده
بالقرائن الزّمان ّية املدخلة عليه ،أ�و عن طريق
ال�سياق ،ودرا�سة أالفعال من خالل الزّمن ال�صرّ ّيف
ّ
تعب عن الزّمن تعبري ًا حمدود ًا؛ ذلك أ� َّن درا�س َة
راها
أ�
رِّ ُ
ياق يعطينا تعبري ًا
ّمن بالفع ِل وح َده
ال�س ِ
الز ِ
َ
خارج ّ
أ
أ
أ
ً
منقو�صا ،و�رى � َّن �ف�ضل حتديد لزمن الفعل وكذلك
زمن امل�صدر وبع�ض امل�شتقّات يت أ�تّى بدرا�سة �سياقها
وقرائنها الزّمان ّية.

الهوام�ش:

 .1ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.7/2 ،
 .2ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.7/2 ،
 .3متام ح�سان ،ال ّلغة العرب ّية معناها ومبناها،
�ص 240ـ .241
ال�ساقي ،فا�ضل ،أ�ق�سام الكالم العربي من حيث
ّ .4
ال�شّ كل والوظيفة� ،ص.237
ّ
 .5املطلبي ،مالك يو�سف ،الزّمن واللغة� ،ص.83
 .6أال ْ�س َود ،حم ّمد خليفة ،التّحليل ال ّداليل للفعل
يف ال ّلغة العرب ّية ،جم ّلة كل ّية ال ّدعوة ا إل�سالم ّية،
طراب�س(،عدد� ،)7ص.345
ّحوي ،ا إلي�ضاح� ،ص.72
.7ابن عبد الغفّارالن ّ
10
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 .8ابن ع�صفور� ،رشح جمل الزّجاجي(ال�شرّ ح
الكبري)� ،ص ،95وابن ه�شام� ،رشح جمل الزّجاجي،
�ص.104
 .9الذين أ�نكروا احلال هم الكوف ّيون ،فقالوا بوجود
فع ٍل ما�ض و آ�خر م�ستقبل وثالث �س ّموه ال ّدائم ،نحو
قائم وذاهب و أ��شباههما ،و أ�ثبت الب�رص ّيون فعل
احلال ،ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.7/4 ،
 .10ابن ع�صفور� ،رشح جمل الزجاجي1/127 ،ـ
.128
 .11ابن ع�صفور� ،رشح جمل الزجاجي.1/128 ،
 .12الزّجاجي ،ا إلي�ضاح يف علل النّحو� ،ص.85
املف�صل8/148 ،ـ.149
 .13ابن يعي�ش� ،رشح ّ
ّحوي ل ّلغة العرب ّية،
 .14برج�شرتا�رس ،التّط ّور الن ّ
�ص89ـ .90
 .15املطلبي ،مالك ،الزّمن النّحوي ،جم ّلة الفكر
العربي املعا�رص( ،عدد � ،)40ص81ـ1986 ،83م.
ال�سام ّية
 .16مو�سكاين� ،سبتينو ،احل�ضارات ّ
القدمية� ،ص 46ـ .47
 .17متّام ح�سان ،اللغة العرب ّية معناها ومبناها،
�ص.88
 .18علي جابر املن�صوري ،ال ّداللة الزّمن ّية� ،ص .47
ال�سام ّرئي ،ا�سم الفاعل بني اال�سم ّية
 .19فا�ضل ّ
والفعل ّية� ،ص.54
� .20سورة النّ�رص ،آ�ية .1
� .21سورة احلاقة ،آ�ية .13
ح�سان ،العرب ّية معناها ومبناها� ،ص
 .22متّام ّ
.124
 .23ابن ه�شام ،مغني ال ّلبيب عن كتب أالعاريب،
�ص.164
 .24عبد ال�سالم هارون ،أال�ساليب ا إلن�شائ ّية يف
العربي� ،ص.188
النّحو
ّ
 .25ابن مالك� ،شواهد التّو�ضيح والتّ�صحيح
ال�صحيح� ،ص.17
مل�شكالت اجلامع ّ
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/8
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 .26عبد ال�سالم هارون ،أال�ساليب ا إلن�شائ ّية يف
النّحو العربي� ،ص .15
 .27ابن ال�شجري ،أ�مايل ابن ال�شجري.2/382 ،
 .28أال�شموين� ،رشح أال�شموين.2/264 ،
أ
والزهري� ،رشح التّ�رصيح.88 /2 ،
 .29أالزهري� ،رشح التّ�رصيح.89 /2 ،
 .30امل�صدر نف�سه.2/89 ،
 31أ
.النباري ،ا إلن�صاف يف م�سائل اخلالف،
.1/98
 .32أالزهري� ،رشح التّ�رصيح.2/94 ،
 .33هارون ،عبد ال�سالم ،أال�ساليب ا إلن�شائ ّية يف
النّحو العربي� ،ص.112
 .34املرجع نف�سه� ،ص.114
 .35الفاكهي� ،رشح احلدود النّحو ّية� ،ص .79
 .36أال�سرتاباذي� ،رشح �شافية ابن احلاجب،
.4/12
 .37ابن جني ،اخل�صائ�ص .3/235 ،وابن
احلاجب ،الكافية يف النّحو.2/225 ،
 .38ابن احلاجب ،الكافية يف النّحو.2/225 ،
� .39سورة أالعراف ،آ�ية .44
� .40سورة يو�سف ،آ�ية .51
 .41الطربي ،تف�سري الطربي.12/236 ،
� .42سورة النّحل ،آ�ية .98
 .43القرطبي ،تف�سري القرطبي.1/86 ،
 .44ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.7/6 ،
 .45ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.7/41 ،
 .46أال�شموين� ،رشح أال�شموين.3/234 ،
�.47سورة البقرة ،آ�ية .214
 .48ال�سيوطي ،أال�شباه والنّظائر.2/276 ،
� .49سورة مرمي ،آ�ية .4
� .50سورة ا إلن�سان ،آ�ية.1
� .51سورة �ص ،آ�ية .8
 .52ابن ه�شام ،مغني ال ّلبيب� ،ص.84
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� .53سورة البقرة ،آ�ية .127
� .54سورة آ�ل عمران ،آ�ية .59
 .55ابن ه�شام ،مغني ال ّلبيب� ،ص .648
 .56ال�سيوطي ،املزهر يف علوم اللغة و أ�نواعها،
.1/335
أ
 .57حمزاوي ،حم ّمد ر�شاد� ،عمال جممع ال ّلغة
العرب ّية بالقاهرة� ،ص.354
 .58ابن ه�شام ،مغني اللبيب� ،ص .648
� .59سيبويه ،الكتاب.3/24 ،
� .60سورة أالعراف ،آ�ية .100
 .61ابن ه�شام ،مغني ال ّلبيب� ،ص.91
 .62ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل ،4/103 ،وابن
احلاجب ،أ�مايل ابن احلاجب.2/766 ،
� .63سورة يو�سف ،آ�ية .13
 .64ابن ه�شام ،مغني ال ّلبيب� ،ص .224
 .65امل�صدر نف�سه� ،ص .96
� .66سورة ال ّروم ،آ�ية .25
 .67ابن ه�شام ،مغني ال ّلبيب� ،ص.275
 .68ال ّر ّماين ،منازل احلروف� ،ص.46
ال�سهيلي ،نتائج الفكر يف النّحو،
.69
ّ
�ص135ـ.136
 .70ابن جني ،اللمع يف العرب ّية� ،ص.69
 .71امل�صدر نف�سه� ،ص.69
 .72امل�صدر نف�سه� ،ص.70
 .73ابن مالك� ،رشح التّ�سهيل.1/24 ،
أ
ال�سام ّرائي� ،إبراهيم ،الفعل زمانه و�بنيته،
ّ .74
�ص21ـ .22
العربي ،قواعد
 .75املخزومي ،مهدي ،يف النّحو
ّ
العلمي احلديث� ،ص.24
وتطبيق على املنهج
ّ
� .76سورة هود ،آ�ية .40
� .77سورة ال�شّ عراء ،آ�ية .63
�.78سورة أالنبياء ،آ�ية .69
�.79سورة ال�شعراء ،آ�ية .214
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� .80سورة ا إل�رساء ،آ�ية .14
� .81سورة التّحرمي ،آ�ية .10
� .82سورة آ�ل عمران ،آ�ية .102
� .83سورة أالحزاب ،آ�ية.1
� .84سورة البقرة ،آ�ية .222
� .85سيبويه ،الكتاب.1/12 ،
 .86ثعلب ،جمال�س ثعلب.2/388 ،
 .87ملطلبي ،الزّمن واللغة� ،ص.178
� .88سورة أالعراف ،آ�ية .193
ال�سهيلي� ،ص.70
ال�سهيلي ،أ�مايل ّ
ّ .89
 .90ابن احلاجب ،الكافية يف النّحو� ،ص.225
ال�سام ّرائي ،فا�ضل ،معاين النّحو.1/250 ،
ّ .91
 .92ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.7/2 ،
 .93امله ّلبي ،مهذّب ال ّدين ،نظم الفرائد وح�رص
ال�شرّ ائد� ،ص 135ـ .136
العربي ،قواعد
املخزومي ،مهدي ،يف النّحو
.94
ّ
ّ
العلمي احلديث� ،ص.22
وتطبيق على املنهج
ّ
� .95سورة البقرة ،آ�ية .30
� .96سورة أالنعام ،آ�ية .95
� .97سورة أالنعام ،آ�ية .96
 .98ابن يعي�ش� ،رشح املف�صل.6/83 ،

املراجع:

1ـ أال�سرتاباذي ،ر�ضي الدين حممد بن
احل�سن(ت686.هـ)� ،رشح �شافية ابن احلاجب،
(حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد ،وحممد
نور احل�سن وحمود الزفزاف) ،دار الكتب العلم ّية،
بريوت ،ط( ،1د.ت).
 2ـ أال�سود ،حم ّمد خليفة ،التّحليل ال ّداليل للفعل يف
ال ّلغة العرب ّية ،جم ّلة كل ّية ال ّدعوة ا إل�سالم ّية ،طراب�س،
(عدد.)1990( ،)7
 3ـ أال�شموين ،احل�سن نور ال ّدين بن
حم ّمد(ت900.هـ)� ،رشح أال�شموين ،على أ�لف ّية ابن
12
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مالك( ،ق ّدم له وو�ضع هوام�شه وفهار�سه ح�سن
حمد) ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،ط1998 ،1م.
 4ـ ابن أالنباري ،كمال ال ّدين أ�بي الربكات عبد
ال ّرحمن بن ُعبيد هّ
الل(ت577.هـ) .ا إلن�صاف يف
م�سائل اخلالف بني النحويني الب�رصيني والكوفيني،
(ق ّدم له وو�ضع هوام�شه وفهار�سه ح�سن حمد
ب�إ�رشاف �إميل يعقوب) ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت،
ط1998 ،1م.
ّحوي ل ّلغة العرب ّية( ،
 5ـ برج�شرتا�رس ،التّط ّور الن ّ
رم�ضان عبد الت ّواب) ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني،
ودار ال ّرفاعي بال ّريا�ض1982 ،م.
 6ـ متّام ح�سان ،ال ّلغة العرب ّية معناها ومبناها .ال ّدار
البي�ضاء ،دار الثقافة( ،د.ط)( ،د.ت).
 7ـ ثعلب ،أ�بو الع ّبا�س أ�حمد بن يحيى
ثعلب(ت291.هـ) .جمال�س ثعلب� ،رشح وحتقيق
عبد ال�سالم هارون ،دار املعارف ،القاهرة ،ط،4
1980م.
 8ـ ابن جنّي ،أ�بو الفتح عثمان(ت392.هـ).
اخل�صائ�ص( ،حتقيق عبد احلكيم بن حم ّمد) ،املكتبة
التّوفيق ّية ،القاهرة.
 9ـ ابن جنّي ،أ�بو الفتح عثمان(ت392.هـ) .ال ّلمع
يف العربية ،حتقيق حامد امل�ؤمن ،عامل الكتب ومكتبة
النّه�ضة ،بريوت ،ط1985 ،2م.
 10ـ ابن احلاجب ،أ�بو عمرو عثمان جمال
ال ّدين(ت646.هـ) .أ�مايل ابن احلاجب ،درا�سة
وحتقيق فخر �صالح قدارة ،دار ع ّمار،ع ّمان ودار
اجليل ،بريوت ،ط1989 ،1م.
 11ـ ابن احلاجب ،أ�بو عمرو عثمان جمال
ال ّدين(ت646هـ) ،الكافية يف النّحو� ،رشحه ال�شيخ
ر�ضي ال ّدين أال�سرتابادي(ت686هـ) ،دار الكتب
ّ
العلم ّية ،بريوت1995 ،م.
أ
 12ـ حمزاوي ،حم ّمد ر�شاد� ،عمال جممع ال ّلغة
العرب ّية بالقاهرة ،منهج ترقية اللغة العرب ّية تنظري ًا
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وم�صطلح ًا و ُمعجم ًا ،ط ،1دار الغرب ا إل�سالمي،
بريوت ،ط1988 ،1م.
علي بن عي�سى
 13ـ ال ّر ّماين ،أ�بو احل�سن ّ
ال ّر ّماين(ت384.هـ) .منازل احلروف ،حتقيق
ال�سام ّرائي ،دار الفكر للن�رش
وتعليق �إبراهيم ّ
والتوزيع ،عمان ،ط1984 ،1م.
 14ـ الزّجاجي ،أ�بو القا�سم(ت337هـ) .ا إلي�ضاح
يف علل النّحو ،حتقيق مازن املبارك ،دار النّفائ�س،
بريوت ،ط1996 ،6م.
العربي،
ال�ساقي ،أ�ق�سام الكالم
 15ـ فا�ضل م�صطفى ّ
ّ
من حيث ال�شّ كل والوظيفة ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
1977م.
ال�سام ّرائي� ،إبراهيم ،الفعل زمانه و أ�بنيته،
 16ـ ّ
م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة ،بريوت ،ط1980 ،2م.
17ـ ال�سامرائي ،فا�ضل �صالح ،ا�سم الفاعل بني
اال�سم ّية والفعل ّية ،املجمع العلمي العراقي.1970 ،
ال�سام ّرائي ،فا�ضل �صالح ،معاين النّحو� ،رشكة
 18ـ ّ
العاتك للطباعة والن�رش ،القاهرة ،ط2003 ،2م.
 19ـ ال�سهيلي ،أ�بو القا�سم عبد ال ّرحمن بن عبد
هّ
الل(ت581.هـ) .نتائج الفكر يف النّحو ،حتقيق حم ّمد
�إبراهيم البنّا ،دار االعت�صام ،ط1984 ،2م.
 20ـ �سيبويه ،أ�بو ب�رش عمرو بن عثمان بن
قنرب(ت180.هـ) .الكتاب ،حتقيق ودرا�سة عبد
ال�سالم هارون ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة ،ط،2
 1982م.
 21ـ ال�سيوطي ،جالل ال ّدين عبد الرحمن(ت911.هـ).
أال�شباه والنّظائر يف النّحو ،دار الكتب العلمية،
بريوت ،ط( ،1د.ت).
 22ـ ال�سيوطي ،جالل ال ّدين عبد الرحمن(ت911.هـ).
املزهر يف علوم ال ّلغة و أ�نواعها ،حتقيق حم ّمد أ�حمد
البجاوي وحم ّمد أ�بو الف�ضل
جاد املوىل وعلي ّ
�إبراهيم ،دار الفكر ،القاهرة ،ط( ،3د.ت).
علي بن
 23ـ ابن ال�شجري ،هبة اهلل بن ّ
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حمزة(ت542.هـ) .أ�مايل ابن ال�شجري( ،حتقيق
ودرا�سة حممود حممد الطناجي) ،مكتبة اخلاجني،
القاهرة ،ط1992 ،1م.
 24ـ الطربي ،حم ّمد بن جرير بن يزيد(ت310.هـ).
جامع البيان عن ت أ�ويل آ�ي القر آ�ن(تف�سري الطربي،)،
(حتقيق أ�حمد حم ّمد �شاكر) ،م�ؤ�س�سة ال ّر�سالة،
بريوت ،ط2000 ،1م.
علي احل�سن بن أ�حمد
 25ـ ابن عبد الغفّار ،أ�بو ّ
ّحوي(ت377.هـ) .ا إلي�ضاح ،حتقيق كاظم بحر
الن ّ
املرجان ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1996 ،2م.
ؤ
 26ـ ابن ع�صفور ،أ�بو احل�سن علي بن م�من
ا إل�شبيلي(ت696.هـ)� .رشح جمل الزجاجي(ال�شرّ ح
الكبري)( ،حتقيق �صاحب أ�بو جناح) ،عامل الكتب
ّ
للطباعة والنّ�رش ،بريوت ،ط1999 ،1م.
 27ـ الفاكهي ،جمال ال ّدين عبد هّ
الل بن أ�حمد بن
علي� ،رشح احلدود النّحو ّية ،حتقيق حم ّمد ّ
الط ّيب
ّ
ا إلبراهيم ،دار النّفائ�س ،بريوت ،ط1996 ،1م.
 28ـ القرطبي� ،شم�س ال ّدين أ�حمد بن أ�بي
بكر(ت671.هـ).اجلامع ألحكام القر آ�ن(تف�سري
القرطبي)( ،ت�صحيح أ�حمد عبد العليم الربدوين)،
دار الكتاب العربي ،بريوت ،ط1967 ،3م.
 29ـ ابن مالك ،جمال الدين حم ّمد بن عبد
هّ
الل(،ت672.هـ)� .رشح التّ�سهيل ،ت�سهيل الفوائد
وتكميل املقا�صد ،حتقيق حممد عبد القادر وطارق
فتحي  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط2001 ،1م.
 30ـ ابن مالك ،جمال الدين حم ّمد بن عبد
هّ
الل(،ت672.هـ)� .شواهد التّو�ضيح والتّ�صحيح
ال�صحيح ،حتقيق حم ّمد ف�ؤاد
مل�شكالت اجلامع ّ
عبد الباقي ،دار الكتب العلم ّية ،بريوت ،لبنان،
(د.ط)(،د.ت).
العربي ،قواعد
 31ـ املخزومي ،مهدي ،يف النّحو
ّ
العلمي احلديث(،د.ن) ،القاهرة،
وتطبيق على املنهج
ّ
ط1985 ،3م.
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 32ـ املطلبي ،مالك يو�سف ،الزّمن واللغة ،الهيئة
امل�رص ّية العا ّمة للكتاب ،القاهرة ،ط1986 ،1م.
 33ـ املطلبي ،مالك ،الزّمن النّحوي ،جم ّلة الفكر
العربي املعا�رص( ،عدد 1986 ،)40م.
 34ـ املن�صوري ،علي جابر ،الداللة الزمنية يف اجلملة
العرب ّية  ،بغداد ،مطبعة اجلامعة ،ط1984 ،1م.
 35ـ امله ّلبي ،مهذّب ال ّدين مه ّلب بن ح�سن بن
بركات(ت 583هـ) .نظم الفرائد وح�رص ال�شرّ ائد،
حتقيق عبد ال ّرحمن بن �سليمان العثيمني ،مكتبة
اخلاجني بالقاهرة ،ومكتبة الترّ اث مبكة املك ّرمة،
ط1986 ،1م.
ال�سام ّية
 36ـ مو�سكاين� ،سبتينو ،احل�ضارات ّ
القدمية( ،ترجمة يعقوب بكر) ،دار الكتاب العربي،
بريوت.
ال�سالم ،أال�ساليب ا إلن�شائ ّية يف
 37ـ هارون ،عبد ّ
النّحو العربي ،القاهرة ،مكتبة اخلاجني ،ط،2
1985م.
 38ـ ابن ه�شام ،أ�بو حم ّمد عبد هّ
الل جمال
ال ّدين(ت761.هـ) .مغني ال ّلبيب عن كتب أالعاريب،
حتقيق مازن املبارك وحممد علي حمد اهلل  ،دار
الفكر ،بريوت ،ط2005 ،1م.
 39ـ ابن ه�شام ،أ�بو حم ّمد عبد هّ
الل جمال
ال ّدين(ت761.هـ)� .رشح جمل الز ّّجاجي ،درا�سة
وحتقيق علي حم�سن عي�سى ،عامل الكتب ،بريوت،
ط1986 ،2م.
 40ـ ابن يعي�ش ،موفق ال ّدين(ت643.هـ)� .رشح
املف�صل ،مكتبة املتنبي ،القاهرة( ،د.ط)( ،د.ت).
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