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يتناول هذا املقال التناوEت اجلهّية 

 ،التسويف، النفي(نشـهئا ٔادوات اليت ت 
    من خالل ائتالفها مع الفعل، ،)النواخس

Eعتبارها قرائن ترّحش احلدث ٕاىل 
mنرصاف لjالh عىل fة من fات 

يف اللغة ، ذp ٔاّن صيغة الفعل الزمن
املايض (، واليت تنحرص يف ثنائية العربّية

، ال حتقّق ا4قة والتنوّع يف )وغري املايض
متام عدم متام، قرب، بعد، (حوي الزمن الن
  ... ).اسـمترار

  
  

  

Abstract: 

This article deals with the 

tense shifts which future  

modals, negation words and 

auxiliaries can create. This 

happens when these language 

tools are added to the verbs 

considering them as evidence in 

order to prove the indication of 

a point of time in the Arabic 

language. The reason is that the 

limited form of the verb in the 

language does not realize the 

accuracy and the diversity in the 

grammatical tense (perfect, non 

perfect, near, far, 

continuous…).   
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    ::::مقّدمةمقّدمةمقّدمةمقّدمة
تُعّد ظاهرة الزمن يف اللغات معوًما، ويف اللغة العربيّة خباّصة، من الظواهر املعقّدة، ِلام يكتنف 

تُعزى ٕاىل تعّدد العنارص اليت تُسهم يف تشكيل إالحاh الزمنيّة، وان�ُء هذه  ،معاجلهتا من صعوEت
ظاهر الزمن، وانفتا�ا عىل مسـتو�ت العنارص ٕاىل مسـتو�ت متباينة، من شأنه ٔاْن يؤّدي ٕاىل تباين م

متعّددة، رصفيّة، وتركيبيّة، ومنطقيّة، وتداوليّة، وهو ما يدفع ٔاي  مقاربة تسعى ٕاىل حتقيق الشموليّة يف 
 .معاجلة الزمن، ٕاىل مراعاة تفاعل وتداخل وانصهار هذه املسـتو�ت

مدى كفاية املقارEت  لقد ٔاخذت اللسانيات املعارصة عىل عاتقها، ¤ّمة ٕاعادة النظر يف
التقليديّة، من خالل املناجه احلديثة، اليت مكّنت من الكشف عن ظواهَر لغويٍّة، ظلّت مسـيّجة 
مبنظومة معرفيّة زمنًا طويًال، من غري ٔاْن حتظى جبمع ٔاطرافها، ٔاو تسـتقّل مكوضوعات مسـهتَدفة بذاهتا، 

ت ملساءلهتا، اع�ًدا عىل fازها الواصف، قضا� اليت وقفت اللسانياهذه الواكن الزمن واحًدا من 
حتديد الزمن ٔاو توجهيه، فٕاذا اكن الزمن مكقوh آخذة بعني mعتبار، ٔانّه ليس Eٕماكن الصيغة وحدها 

ٕاشاريّة يتحّدد يف ثنائيّة املايض وغري املايض، ويضع احلدَث يف فاصل زمين، بناًء عىل حلظة التلّفظ 
 يه اليت متثّل التنّوعات ا4الليّة لهذه الثنائيّة، وذaspect(  p(جلهة ، فٕاّن ا)سـبق، تواقت، والء(

بتخصيص البنية ا4اخليّة للحدث، وEمزتاج الزمن Eجلهة، نتحّصل عىل ٔانواع متعّددة للزمن الواحد 
  .). .متام، عدم ال�م، اسـمترار، قرب، بعد(

خمّصصات هاّمة ملعاين )نفي، والتسويفاكلنواخس، ؤادوات ال (متثّل أالدوات يف اللغة العربيّة 
ٔابنية الفعل وتنويعها، Eعتبارها قرائن، ترّحش احلدث ٕاىل mنرصاف لjالh عىل fة من fات الزمن، 
ومن خالل ائتالف الصيغ وأالدوات، يتكّون فهٌم جديد، وزمن جديد، يكسب اللغة مرونة وكفاءة 

  .يف الرتكيب
  ::::السني وسوفالسني وسوفالسني وسوفالسني وسوف - 1

E لفعل املضارع، وبداللته عىل املسـتقبل، وهام عند النحاة حرفا تنفيس حرفان خمتّصان
ختليص املضارع من الزمن الضيّق وهو احلال، ٕاىل الزمن الواسع «واصطالُح التنفيس معناه. واسـتقبال

  .))))    1111((((»وهو mسـتقبال
، وقد عرض سيبويه لهذين احلرفني، من غري ٔاْن يشري ٕاىل فروق دالليّة يف fة الزمن بيهنام

، فهُام عنده ))))2222((((»ٔالّهنا مبزنh السني يف قوp سـيفعل] يفعل[ومن تÓ احلروف ٔايًضا، سوف«:يقول
  .متطابقتان يف ا4الh عىل الزمن

ولنئ اكن بعض النحاة ال يرى بني سوف والسني فرقًا، فٕاّن البرصيني يرون ٔاّن زمان املضارع 
، وهو الرٔاي ))))3333((((»احلروف تفيد مبالغًة يف املعىن ، نظًرا ٕاىل ٔاّن كرثة"سوف"مع السني ٔاضيُق منه مع «

يف جداوÞ الزمنيّة اليت ٔاجراها، ٕاذ جعل السني للمسـتقبل القريب، وسوف  )متام حسان(اÝي تبنّاه 



  بلقامس علوي/ د  -ط                                                    خمّصصات اجلهة لزمن الفعل يف اللغة العربيّة

 2020جانفي                                159                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

فقد ٔاملَْح ٕاىل ترادفهام وتعاقهبام، من غري ٕاشارة ٕاىل فرق  )¤دي اáزويم(ٔاّما . ))))4444((((للمسـتقبل البعيد
  .))))5555((((بيهنام

، من خالل النص القرآين، )ماp يوسف املطليب(ّسعوا القول يف السني وسوف ومن اÝين و 
مراعًيا املعىن والسـياق، لينهتـَي ٕاىل ٔاّن السني وسوف مورفçن، يؤّد�ن وظيفتني خمتلفتني من حيث 

  .اجلهُة الزمنيّة
f ا، وعىل هذا فٕاّنéة املسـتقبل موضوع اعتبارّي، وليس مكيf ة ٕاّن القرب والبعد يف

  :املسـتقبل مع هذين املورفميني، تتحّدد من خالل ثالثة اعتبارات نراها ٔاساسـيّة
قد تأيت السني لتدّل عىل مسـتقبل ميتّد ٕاىل سـنوات، وهو Eملنظور : : : : مقتضيات احلدث وطبيعتهمقتضيات احلدث وطبيعتهمقتضيات احلدث وطبيعتهمقتضيات احلدث وطبيعته  - أ 

ÏMt7﴿:المكّي يعّد بعيًدا، لكن طبيعة احلدث، وما يقتضيه جتعî قريًبا، كام يف قوÞ تعاىل Î= äñ ãΠρ”�9 $# ∩⊄∪ 

þ’ Îû ’ oΤ ÷Šr& ÇÚö‘ F{ $# -∅ÏiΒΝèδ uρ Ï‰ ÷èt/ óΟ ÎγÎ6n= yñ šχθç7 Î= øóu‹ y™ ∩⊂∪ ’ Îû ÆìôÒÎ/ šÏΖ Å™﴾    

ٕاذ ٕاّن ٕاعادة بناء جيش مهنزم، وحتويل الهزمية ٕاىل نرص يف بضع سـنني، يعّد زمنًا يسًريا يف . 4-2/الروم
  .وعىل هذا، فقد جاءت السني لتدّل عىل fة القرب قانون احلروب،

قد تأيت سوف والسني للمتيزي بني حدثني، ٔاحدهام قريب، واالٓخر بعيد، مثل : : : : متيزي بني حدثنيمتيزي بني حدثنيمتيزي بني حدثنيمتيزي بني حدثنيال ال ال ال   - ب

t∃öθ|¡s9    ﴿::::قوÞ تعاىل uρ y�‹ ÏÜ ÷èãƒ y7 •/u‘ #yÌ÷� tIsù ﴾    وليك ال يتّجه الفهم ٕاىل عطاء 5/الضحى ،

لتجعل الفهم ينرصف ٕاىل عطاء االٓخرة، جاء يف تفسري ابن ) سوف(ا4نيا، جاءت 

βr&uρ }§øŠ﴿:، وقوÞ تعاىل))))6666((((»يف ا4ار االٓخرة يعطيه حّىت يرضيه يف ٔاّمته: ٔاي«):ه747ت(كثري ©9 

Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 �ωÎ) $tΒ 4të y™ ∩⊂∪ ¨βr&uρ … çµuŠ ÷èy™ t∃ôθy™ 3“t� ãƒ ﴾    40- 39/النجم.  

، ٔاّن شواهد القرآن تؤكّد عىل )السني وسوف(اعتقد كثري من الباحثني اÝين يقولون برتادف 
حمك ينقصه التدبّر، فال نرى ٔاّن القرآن يوّظف أاللفاظ  - فç نعتقد - املوقف الواحد، وهذا تعاقهبام يف 

tΑ$s% $̈Β﴿ : من Eب التنويع، وميكن ٔان نلمس دقّة توظيفهام يف قوÞ تعاىل r& tΒ zΟ n= sß t∃öθ|¡sù 

… çµç/Éj‹ yèçΡ ¢Ο èO –Št� ãƒ 4’ n< Î) ÏµÎn/ u‘ …çµç/ Éj‹ yèãŠsù $\/#x‹ tã # [�õ3œΡ ∩∇∠∪    $̈Β r&uρ ôtΒ ztΒ#u Ÿ≅ÏΗ xå uρ    $[sÎ=≈ |¹ 

… ã&s# sù ¹ !#t“ y_ 4o_ó¡çt ø: $# (Αθà) uΖy™uρã …çµs9 ôÏΒ $tΡ Ì� øΒ r& # Z� ô£ ç„﴾88-87/الكهف.  

  .يف موقف واحد، من متلكّم واحد) السني وسوف(َوَرَدْت يف هاتني االٓيتني
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  :وميكن ٔان نفهم ما ييل
ريّث، وتثبّت وحتقيق، فاخلطأ يف العقوبة ليس ٔاّن ٕانزال العذاب عىل الظاملني حيتاج ٕاىل ت

/öθ|¡sù …çµç∃﴿: يف قوÞ تعاىل) سوف(اكخلطأ يف العفو، وهذا ينسجم متاًما مع  Éj‹ yèçΡ﴾ قد بدٔا îّولع ،

  .مبن ظمل ليكّف الظمل ٔاّوال، وليُشِعر املؤمنني Eٔالمن، فذاك ٔاّول ما يرجونه

(Αθà﴿ول املعروف ٔاّما اÝين آمنوا، فسـيعجل هلم Eحلسـىن، والق uΖy™uρ﴾ فهو ال حيتاج ٕاىل ،

  .كثري اسـتعداد ٔاو ترتيب
هللا عّز (قد تأيت السني لتدّل عىل اليوم االٓخر، لكّهنا من منظور املتلكّم  ::::ررررؤؤؤؤية املتية املتية املتية املتلكلكلكلكّم للحدثّم للحدثّم للحدثّم للحدث    - - - - جججج

�ξx. tβθçΗ﴿ : ، تدّل عىل fة املسـتقبل القريب، كام يف قوÞ تعاىل)وجلّ  s>÷èu‹ y™ ∩⊆∪ ¢Ο èO    �� ��ξx. 

tβθçΗ s>÷èu‹ y™ ﴾     ٔة املسـتقبل يف االٓيتني، من خالل السـياق يف . 5- 4/النباf ٕانّنا نسـتطيع ٔان نفهم

Ρ̄$! ﴿:السورة نفسها، يف قوÞ تعاىل Î) öΝä3≈ tΡ ö‘ x‹Ρr& $\/# x‹tã $Y6ƒÌ� s% ﴾ ٔفرؤية هللا تعاىل . 40/النبا

öΝ ﴿: للمسـتقبل، ختتلف عن رؤية اáلوقات، ونسـتدّل عىل ذp بقوÞ تعاىل åκ̈Ξ Î) …çµtΡ ÷ρt� tƒ    # Y‰‹Ïèt/    ∩∉∪ 

çµ1t� tΡ uρ $Y7ƒÌ� s%﴾  وهذا ما نعتقد ٔانّه يفّرس كثًريا من االٓ�ت اليت جاءت فهيا السني، لتدّل . 7- 6/املعارج

›Ïµ﴿     :عىل اليوم االٓخر، كقوÞ تعاىل Î= ô¹ é' y™ t� s) y™ ﴾    26/املدثر.  

ليوم االٓخر، والغرض من ذp قد تأيت السني يف كثري من املواقع يف القرآن، مرتبطة E ::::الغرضالغرضالغرضالغرض    - - - - دددد

%tÏ﴿: يكون ترغيًبا، وتسلية للمؤمنني الصابرين، وذp بتقريب وقت اجلزاء، مكثل قوÞ تعاىل ©!$# uρ 

(#θãΨ tΒ#u (#θè= Ïϑ tãuρ ÏM≈ysÎ=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγè= Åz ô‰ ãΖ y™ ;M≈̈Ψ y_ “ Ì�øgrB ÏΒ $pκ ÉJøtrB    ã�≈pκ ÷Ξ F{ $# tÏ$ Î#≈ yz    !$pκA Ïù    
# Y‰t/ r&﴾    تعاىل .57/النساء Þٔاو ترهيًبا للاكفرين، كقو :﴿¨βÎ) šÏ% ©!$# tβρç� É9 õ3tG ó¡o„ ôtã    ’ ÎAyŠ$t6Ïã    

tβθè= äz ô‰ u‹ y™ tΛ©yγy_ šÌ� Åz# yŠ﴾    وهللا ٔاعمل. 60/غافر.  

نسًقا متجانًسا «تشرتك ٔادوات النفي يف اللغة العربيّة يف ٔاّهنا تنفي احلدث، لكّهنا ال تشّلك : : : : النفيالنفيالنفيالنفي    ----2222    
، مفهنا ما ُحيدث تغيًريا يف آخر الفعل املضارع، معلنًا عىل تغّري ))))7777((((»تقائيّة وبنياهتامن fة سامهتا mن 
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، ومهنا ما يدخل عىل الفعل وmمس، فال حيمل ختصيصا زمنيéا )مل، لن(داللته الزمنيّة، ويتعلّق أالمر بـ
ومهنا ما خيلص املضارع . ))))9999((((»ٕاذا دخلت عىل الفعل املايض بقي عىل ُمضّيه«اليت ) ) ) ) 8888(((()ما(ٔاو fيéا، مثل 

(šχθä9θà (βÎ﴿: ، حنو قوÞ تعاىل)ٕانْ (للحال، مثل  tƒ �ωÎ) $\/ É‹ x. ﴾ 6/الكهف.  

مجموعة من ال�ذج يف Eب النفي، مثّلت ماّدة ¤ّمة، تأثّرها بعده )ه180ت(عقد سيبويه  
: وٕاذا قال. فيه مل يفعلفََعل، فٕاّن ن : ٕاذا قال«: العديد من النحاة القدماء واملعارصين عىل سواء، يقول

: وهللا لقد فعل، فقال: ٔالنّه ٔ�نّه قال. لقد فعل، فٕاّن نفيه ما فعل: قد فعل، فٕاّن نفيه ملّا يفعل، وٕاذا قال
هو يفعل ومل : هو يفعل، ٔاي هو يف حال فعل، فٕاّن نفيه ما يفعل، وٕاذا قال: وٕاذا قال. وهللا ما فعل

وهللا ليفعلّن فقلَت وهللا : ليفعلّن فنفيه ال يفعل، ٔ�نّه قال: قال وٕاذا. يكن الفعل واقًعا، فنفيه ال يفعل
  ).).).).10101010((((»سوف يفعل فٕاّن نفيه لن يفعل: ال يفعل، وٕاذا قال

ما (، و)ملّا يفعل(، و)مل يفعل(بـ ) فعل(ٕاّن ال�ذج التطبيقيّة اليت قّد¤ا سيبويه، تنطوي عىل ٔاّن نفي 
ما (، و)مل يفعل(ح النحاة بعده Eلتوافق ا4اليل الزماين بني ، سواء من الناحية الزمنيّة، وقد رصّ )فعل
ويعرض . ))))11111111((((»فتقول مل يقم زيد ٔامس، كام تقول ما قام زيد ٔامس« :، جاء يف رشح املفّصل)فعل

لقلب املضارع ٕاىل املايض ونفيه، ٕاّال " ملّا"و" مل"و«: بقوÞ) ملّا(، و)مل(للفرق بني ) ه538ت(الزخمرشي
ّمضت ٕالهيا " مل"، ويه "قد فعل"نفي " ملّا يفعل"، و"فعل"نفي " مل يفعل"ا، وهو ٔاّن ٔاّن بيهنام فرقً 

، ويف هذا ))))12121212((((»، فازدادت يف معناها ٔاْن تضّمنت معىن التوقّع وmنتظار، واسـتطال زمان فعلها"ما"
والمتداد «، ))))13131313((((، ال يكون ٕاّال قريًبا من احلال)ملّا(ٕاشارة  ٕاىل فرق fـّي بني أالداتني، ٕاذ ٕاّن منفّي 

وما مقت : مقت فمل تقم، ٔالّن معناها: تقول). مل(مل جيز اقرتاهنا حبرف التعقيب، خبالف ) ملّا(النفي بعد 
  .))))14141414((((»وما مقت ٕاىل االٓن: ُعقيب قيايم، وال جيوز مقت فلّما تقم، ٔالّن معناها
متام (فـ ، من حيث زمُن النفي ونوعُه،)ما(و ) مل(لقد تناول املعارصون مساhٔ النفي بـ 

النافية توّجه الفعل املايض توجهيًا زمنيéا، فتقّربه من احلال، معمتًدا يف ذp ) ما(، يشري ٕاىل ٔاّن )حسان
وقد بدا اختالف الباحثني واًحضا، بلغ حّد . ))))15151515((((»)لقد(و) ما(عىل العالقة اليت عقدها سيبويه بني 

وىل آكُد من الثانية،  ،)مل وملّا(التناقض، ومن ذp ما يعقده ٕابراهمي ٔانيس بني  حيث يرى ٔاّن اال 
آكد " مل"وٕاّن اسـتقراء أالساليب العربّية بصورة ٔامشل، لريّجح ما نذهب ٕاليه، من ٔاّن النفي بـ «:يقول

اÝي حيتاج يف توكيده " مبا"فالنفي «: ويضيف يف موقع آخر. ))))16161616((((»"ما"من النفي بأداة بسـيطة مثل 
فاضل صاحل (، يف حني يرى ))))17171717((((»ليت ال تكون جواEً للقسم ا"  بمل"ٕاىل القَسم، ٔاضعف من النفي 

، ))))11118888((((»والقسم توكيد، وكذp جوابه. .، وذp ٔاّهنا تقع جواEً للقسم)مل(آكد من ) ما(«ٔاّن ) السامرايئ
قو19191919 ( ( ( ( Þ((((mسـتغراقيّة املؤكّدة، مثل) ِمن(ويسـتدّل عىل قّوهتا التأكيديّة، بأّن منفّهيا كثًريا ما يقرتن بـ 

(ô‰s﴿:تعاىل s9uρ $oΨ ø) n= yz ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚö‘ F{ $# uρ $tΒ uρ $yϑ ßγuΖ ÷E t/ ’ Îû Ïπ−G Å™ 5Θ$−ƒr& $tΒ uρ $uΖ ¡¡tΒ ÏΒ 
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5>θäó—9 ﴾    تعاىل.  38/ق Þوقو : ﴿$tΒ x‹ sƒ ªB$# ª!$# ÏΒ 7$ s!uρ $tΒ uρ šχ% Ÿ2 … çµyètΒ    ôÏΒ >µ≈ s9 Î) ﴾    

        ....91/املؤمنون
تنفي احلدوث، ٔاّما ) مل(ذو داللتني خمتلفتني، فـ) ما(و) مل(وقد اسـتقّر العقاد عىل ٔاّن النفي بـ

عىل املضارع فقط، ) مل(، ويف حماوÞ h لتقدمي تفسري 4خول )ما ينبغي: ٔاي(فتفيد نفي mنبغاء ) ما(
تنفي احلدوث، ونفي احلدوث Eلبداهة ال يكون ٕاّال لزمن ماض، مفن ٔاجل هذا ) مل(عزا ذp ٕاىل كون 

  . ))))20202020((((فعل من صيغة املضارع ٕاىل صيغة املايضتقتصد اللغة، فال حتّول ال
يف ) يفعل(عىل املضارع تفسًريا )رخييéا، يقيض بأّن ) مل ( ٔاّما املسترشقون، فقد فّرسوا دخول 

، وهبذا انقسمت املاّدة اللغويّة )فََعلَ (اللغات الساميّة، اكنت موجودة غري مقيّدة بزمن، مث نشأ بعدها 
من املايض، حىت يصري اسـتعامÞ شيئًا فشيئًا مسـتقبًال ) يَْفَعل(يطرد وزن ) فََعلَ (ٕاىل اثنني، فوزن 

نفي املايض القدمي يف العربيّة «لينهتـي ٕاىل ٔاّن  ،)برجشرتارس(، وعىل أالسس نفسها استند ))))21212121((((فقط
ٕانّام يه بقا� اسـتعامل قدمي، وهذا ما ) مل يفعل(، ما يعين ٔاّن ))))22222222((((»)ما فعل(، واحلديث )مل يفعل(هو
فكرة الزمن قد ٔادخلت يف صورة عرجاء، بعد ٔان مل تكن موجودة، « : يرى ٔانّ ) فندريس.ج(ل جع

  .))))23232323((((»عىل ترصيف فعيل مل يكن قد ُهّ- السـتقبالها 
4Eخول عىل صيغة املضارع، ميكّن من امتداد دالh النفي، ليشمل ) مل(ونعتقد ٔاّن اختصاص 

öΝ﴿    :يعّرب عنه النحاة Eلنفي املنقطع، كقوÞ تعاىلاملايض عىل امتداد تطاوÞ واسـمتراره، وهو ما  s9    ä3tƒ 

$\↔ ø‹ x© #·‘θä. õ‹ ¨Β ﴾    ي يعرف . 1/إالنسانÝواحلارض، بل وحّىت املسـتقبل يف بعض السـياقات، وهو ا

≈�E : ﴿Öلنفي املتّصل، مثل قوÞ تعاىل pκ ÷Ξr&uρ ÏiΒ &t©9 óΟ©9 ÷� ¨K tótG tƒ çµßϑ ÷èsÛ ﴾    ت ولو ٔاّهنا دخل. 15/ محمد

اليت ٕاذا دخلت عىل املايض  ،النافية) ما(، النكفأت داللهتا عىل املايض فقط، كام هو شأن )فَعل(عىل 
  .))))24242424((((»نفي املايض املقّرب من احلال«ٔافادت 

مل يقترص امللحظ التارخيي عىل طروحات املسترشقني ومن حذا حذومه وحسب، بل ٕاّن 
 تفسري بعض ٔادوات النفي، ومن ذp تقسـميهم ٔادوات النحو العرّيب القدمي ال خيلو من امللمح ذاته، يف

يه ٔاقدم حروف النفي ) ال(، وmعتقاد السائد ٔاّن )مل، لن، ملّا (، ومركّبة )ال، ما(النحو ٕاىل ٔاصليّة 
يف العربيّة
، يقول ٕابراهمي )املايض، احلال، mسـتقبال(، وداللهتا الزمنيّة تسـتوعب أالزمنة الثالثة ))))25252525((((
اسـتعامًال، وِنْصُف ما ورد يف القرآن الكرمي من هذا ) ال(ية للمضارع يه ٔاكرث ٔانواع والناف « :مصطفى

مل يتلكّم، فالنفي للاميض، وما يتلكّم فالنفي للحال، ولن : النوع، ويالحظ ٔانّك يف نفي املضارع تقول
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 الشمول معىن) ال(ال يتلكّم  اكن النفي ٔاوسع ؤامشل، ففي نفي : يتلكّم، فهو للمسـتقبل، فٕاذا قلت
 .))))26262626((((»والعموم

، ٔاّما )ال ٔان(، فهـي عند سيبويه وابن هشام حرف قامئ برٔاسه، وقال اخلليل ٔاصلها )لن(ٔاّما 
، وقد قال ))))22228888((((» نفي لقوÞ سـيفعل«، ويه ))))27272727    (((() ال(فريى ٔاّن نوهنا مبدh من ٔالف ) ه207ت(الفراء 

من نفي " ال"لتأكيد ما تعطيه " لن"و «: بعض النحاة بداللهتا عىل تأكيد نفهيا، جاء يف املفّصل
، وذهب ))))29292929((((»لن ٔابرح اليوم ماكين: ال ٔابرح اليوم ماكين، فٕاذا وّكدت وشّددت قلت: املسـتقبل، تقول

، وقد محل ))))31313131((((ٔاّهنا ال تفيد التأبيد ٕاّال بقرينة خارجة عهنا) عباس حسن(، ويرى ))))30303030((((بعض ٕاىل تأبيد نفهيا
 hلن(متام حسان دال ( ،الزمنيّة Þسـمتراريف جداوm ةf عىل نفي املسـتقبل عىل))))ونرّجح ما جاء . ))))32323232

�θä9$s% s9 yyu#)﴿ : : : : لنفي الفعل املسـتقبل، ٕاّما لغاية ينهتـي ٕالهيا، حنو«يف الترصحي يف ٔاّهنا  ö9 ¯Ρ Ïµø‹ n= tã 

tÏ9 Å3≈ tã 4 ®Lym yìÅ_ö� tƒ $uΖ ø‹ s9 Î) 4y›θãΒ﴾    4﴿: : : : ، وٕاّما ٕاىل غري غاية، حنو91/طهχ Î) šÏ% ©!$# 

šχθãã ô‰ s? ÏΒ ÈβρßŠ «!$# s9 (#θà) è=øƒs† $\/$t/ èŒ Èθs9 uρ    (#θãèyϑ tG ô_$# çµs9﴾    33333333((((»73/ ااحلج((((.  

، ويه لنفي احلال عند إالطالق، )ليس(ومن ٔادوات النفي اليت تدخل عىل امجل� mمسيّة 
ليس ٔا; قد : ، فقد تكون للميض، حنو))))34343434((((لست غائبا، فٕان قُيّدت اكنت حبسب ذp القيد: حنو

Ÿωr& tΠ﴿ : ، وتكون لالسـتقبال، حنو قوÞ تعاىل))))35353535((((سافر öθtƒ óΟ ÎγŠ Ï? ù' tƒ š[ ø‹s9 $̧ùρç� óÇ tΒ öΝ åκ÷] tã﴾        

!© βr&uρ¨﴿: ، وقد تكون لالسـمترار، حنو قوÞ تعاىل8/هود $# }§øŠs9 5Θ �ξsà Î/ Ï‰‹Î7 yèù= Ïj9 ﴾     آل

 .182/معران
    : : : : النواخسالنواخسالنواخسالنواخس    ----3333

ميثل الزمن فارقًا ٔاساسـيéا بني امجل� mمسيّة
وامجل� الفعليّة، وليك تُكسب اللغُة امجلَ�  ))))36363636((((

mمسيّة دالhً زمنيّة، فٕاّهنا اسـتعانت مبجموعة من أالدوات، وأالفعال اليت تعّني زمهنا، ويه ما ٔاطلق 
علهيا النحاة النواخس اليت قد تكون حروفًا، كام هو الشأن يف ٕاّن ؤاخواهتا، ٔاو ٔافعاًال، كام هو الشأن يف 

ويف ٔافعال املقاربة والرجاء والرشوع، ؤافعال القلوب، وقد بدا اختالف النحاة ظاهرا اكن ؤاخواهتا، 
ولعّل اÝي وّسع اخلالف بني النحاة، هو حديهثم عن «يف عددها، ويف فعليهتا وداللهتا عىل احلدث، 

شه، هو واÝي سنناق . Eعتبارها تفيد معىن الوجود اÝي هو من املدراكت العقليّة ))))37373737((((»اكن ٔاّم الباب
 .)أالفعال الناقصة(ما يفيد مهنا يف fات الزمن، ويه  ما اصطلح عليه النحاة بـ
، ومن املعارصين اÝين ٔاخذوا هبذا ))))33338888((((لقد رّد فريق من النحاة نقصها الفتقادها معىن احلدث

f عن الفعلية، لتفيد hي ينفي عهنا احلدث والفعليّة، ويعّدها ٔادوات حمّوÝة يف الرٔاي، متام حسان ا



 أالولالعدد  -13ا�j                             عية                      وmج�االٓداب العلوم إالنسانية  لكية جم�
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ومن هذا نرى ٔاّن مجيعها يفيد معىن الزمن، وال يفيد واحد مهنا معىن احلدث، ؤاّن «: الزمن، يقول
، ومعاين اجلهة اليت يعنهيا متام حسان يه ))))39393939((((»يفيد ٕاىل معىن الزمن ٔاحَد معاين اجلهة" اكن" مجيعها ٕاّال 

و4راسة هذه أالدوات مقّسمة  .ممعىن الكون، والصريورة، وmسـمترار، والرشوع، وmنتفاء، وا4وا
ومبّوبة، يرى ¤دي اáزويم ٔانّه ينبغي ٔان تصنّف، حبسب داللهتا الزمنّية املنحرصة يف ٕاطار الكينونة 

  . ٔاو الوجود
    : : : : الفعلالفعلالفعلالفعل++++    اكن اكن اكن اكن   - - - -     أ أ أ أ 

مع الفعل، ) اكن(لقد تعامل النحاة حبذر مع املرّكبات اليت تنشـهئا اللغة العربيّة من ائتالف 
م ٔاّهنم ٔادرجوها يف تقسـميهم لٔالزمنة، يف ما يُعرف يف أالدبيّات املعارصة Eٔالزمنة لكنّه مل يؤثر عهن

ومن أالخطاء الشائعة عن اللغة العربيّة، ٔاّهنا ال تعرف مقابًال ملا يطلق عليه يف اللغات «املرّكبة، 
عىل الرمغ من   ، والواقع ٔاّن حناة العرب مل يدرسوا هذه الظاهرة،"أالزمنة املركّبة"أالوربيّة  امس 

كنت "و"كنت كتبت"و" كتبت"وجودها يف ٔاشاكل خمتلفة يف اللغة العربيّة، وحنن اليوم، نفّرق بني 
والفعل، ) اكن(وعىل الرمغ من قّوة االئتالف بني . ))))40404040((((»، ولّلك ترتيب معناه اخلاص به "قد كتبت

%tΒ tβ﴿    االٓيةاالٓيةاالٓيةاالٓيةففي تفسري  جند الفراء مثال؛ ال يقّدم تفسًريا لهذا، بل يذهب ٕاىل طرحه جانًبا، x.    ß‰ƒÌ� ãƒ 

nο 4θuŠysø9 $# $u‹ ÷Ρ‘‰9$# $uη tFt⊥ƒÎ— uρ ﴾    ٕاْن : قد يبطل يف املعىن؛ ٔالّن القائل يقول) اكن(و«: يقول ،15/هود

pبل ٕاّن ابن يعيش يذهب ٕاىل ٔابعَد . ))))41414141((((»ٕاْن ٔاعطيتين سألتك: كنت تعطيين سألتك، فيكون كقو
وقوع الفعل املايض يف ٔاخبار اكن ؤاخواته، ٔالّن ٔاحد اللفظني يغين ال حيسن « من هذا، حني حيمك بأنّه 

“﴿:وهو رٔاي يرّده mسـتعامل القرآين بقّوة، ومن ذp قوÞ تعاىل ))))42424242((((»عن االٓخر Ì�øgrB $uΖ Ï⊥ ã‹ôã r' Î/ 

[ !#t“ y_ yϑ Ïj9 tβ% x. t� Ï9ä. ﴾    14/القمر .Þوقو : : : :﴿βÎ) àMΖä. … çµçFù= è% ô‰ s)sù µtG ôϑ Î= tæ﴾    وقد ، 116/املائدة

ٕان (ٕالصاق دالh املسـتقبل عىل هذا املركّب  ))))43434343((((عىل من حاول من النحاة) ه688ت (ٔانكر الريض 
ظاهر الفساد، ٔالّن هذه احلاكية ٕانّام جتري يوم «، ووصفه بأنّه )ٔاكن قلته(، وذp بقلبه ٕاىل )كنت قلته
  .))))44444444((((»القيامة

لنوع من املرّكبات، اكن دافًعا قو�é ولعّل هذا الفراغ اÝي تركه النحاة القدماء، يف دراسة هذا ا
، ))))45454545((((»مصطلحات زمنيّة تقابل املصطلحات الزمنيّة يف لغات ٔاخرى«4ى الباحثني املعارصين لوضع 

ومن ذp، ما يقّدمه متام حسان يف جداوÞ الزمنيّة من تناوEت fّية، تتحقّق من خالل ائتالف 
  :مع الفعل، نلّخصها يف اجلدول االٓيت) اكن(
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، نقطة ارتاكز يف حتديد )قد(يبدو من خالل توزيعات متام حسان، ٔانّه جعل من املورفمي 
تفيد القرب، واملالحظة الثانيّة اليت نقف ) قد(، وهو حمك يقيض بأّن )الفعل+ اكن (اجلهة يف املركب 

، اÝي يفيد التجّدد عند متام حسان، وهو ما مل حيظ يف توزيعاته )اكن يفعل(، يه مرّكب عندها
ٔاي ملّرة (بتفصيل احلالتني اللتني يكون علهيام هذا التجّدد، فالتجّدد يكون عىل fة mسـمترار يف حينه 

، ))))46464646((((ة التجّدد داh عىل العادة يف املايضوقد تكون f. اكن يقرٔا اجلريدة جفاءه صديقه: ، كقولنا)واحدة

%θçΡ#)﴿: كقوÞ تعاىل x. Wξ‹ Î= s% zÏiΒ È≅ ø‹ ©9$# $tΒ tβθãèyföκ u‰﴾    ار�تÝار�تاÝار�تاÝار�تاÝ17/ا.  

، اليت تأيت لنفي احلدث يف وقت معّني من الزمن املايض، )ما اكن يفعل(وكذp الشأن يف 
وقد تكون لنفي الفعل قبًال، . ٔاكتب ما كنُت : كقوp ملن ظّن ٔانّك كنت منشغًال Eلكتابة حني مّر بك

pتعاىل: ما كنت ٔاقرٔا، ٔاي: حنو قو Þكنت ٔاميّا، ومثل قو :﴿$tΒ uρ |MΖä. (#θè= ÷Fs? ÏΒ Ï&Î# ö7s% ÏΒ 
5=≈ tG Ï. Ÿωuρ … çµ’Ü èƒrB š�ÎΨŠÏϑ u‹ Î/ ( #]Œ Î) z>$s? ö‘ ^ω šχθè= ÏÜ ö6ßϑ ø9    ))))47474747((((.48/ العنكبوت    ﴾#$

وهو جْعٌل كيفّي يستند «h نفي املسـتقبل البعيد، دال) ما اكن ليفعل(جعل متام حسان ملرّكب 
ٕاّن منط النفي مع الم اجلحود ال يوّجه النفي ٕاىل قرب ٔاو بُعد، بل يقّوي  .))))44448888((((»ٕاىل املالحظة الشخصيّة

ما اكن يفعل، ّمث ٔادخلت " ما اكن ليفعل"ووجه التوكيد فهيا عند الكوفيني، ٔاّن ٔاصل «ويؤّكد النفي، 
ويف حديث سيبوبه عن املرّكب  .))))49494949((((»"ما زيد بقامئ"النفي، كام ٔادخلت الباء يفالالم ز�دة لتقوية 

  .))))50505050((((ما اكن ليفعل،" ، يشري ٕاىل ما ميكن ٔان نسّميه مسـتقبل املايض، وجعل نفيه )اكن سـيفعل(
، )ما اكن يفعل(مل يرش ٕاىل الفرق اجلهـّي ا4قيق، بني صيغيت النفي ) متام حسان(كام ٔانّه 

اكن ال (التعبري بـ «بل يسّوي بيهنام fيّا، غري ٔاّن mسـتعامل الفصيح يفّرق بيهنام، فـ  ،)اكن ال يفعل(و

  صيغة يفعل  صيغة فعل  اجلهة  زمنال
  

  املايض
  البعيد املنقطع

اكن فعل، لقد اكن فعل، هل  �
  .اكن فعل

  .مل يكن فعل

اكن قد فعل، ٕانّه اكن قد فعل،   القريب املنقطع
  .هل اكن قد فعل

  .مل يكن قد فعل

اكن يفعل، لقد اكن يفعل، هل   املتجــــــــــــــّدد
  .اكن يفعل

 ما اكن يفعل، مل يكن
  .يفعل، اكن ال يفعل

  .ما اكن ليفعل    البعيــــــــــــــــــــــــد  املسـتقبل
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ٔانّه اكن ال يقوم من مصّاله  """") ص(يفيد ا4ٔاب والعادة، وذp حنو ما جاء يف أالثر عن النيب ) يفعل
ٔادوم ؤاّمع من ، ٔاطول و )اكن ال يفعل(وÝا فالنفي بـ .. ٔاي اكن هذا دٔابه وعادته """"حىت تطلع الشمس

  .))))51515151((((    ») ما اكن يفعل(
مع الفعل يف السـياق الرشطي، وما حتقّقه ) اكن(مل يتطّرق متام حسان يف توزيعاته ٕاىل انتظام 

ٕاْن اكن فعل، ٕاْن اكن يفعل، ٕاْن اكن سـيفعل، ٕاْن يكن فعل، ٕاْن يكن : (من تناوEت fيّة، مثل
، نسخ )ٕاْن اكن فعل(ٕاذا جاء بصيغة املايض واملالحظ يف هذه الرتاكيب، ٔاّن فعل الكون  ،)يفعل

، ليفيد الرتكيُب متاَم احلدث يف املايض، جاء يف رشح ابن يعيش )ٕانْ (دالh املسـتقبل ملورفمي الرشط 
لقّوة داللهتا عىل امليض، ؤاّهنا " اكن"يف ) يقصد ا4الh عىل امليض(ٕانّام ساغ ذp «: منسوE للمربد

، وpÝ ال يقع يشء من أالفعال غري )ٕان(pÝ ٔاْن تقلب يف ا4الh  ٔاصل أالفعال وعبارهتا، جفاز

%šχ (βÎ﴿: ، مثل قوÞ تعاىل))))52525252((((»ٕاّال ومعناه املضارع) ٕان(بعد ) اكن( x. …çµÝÁŠ Ïϑ s% £‰è%    ÏΒ 9≅ ç6è%    ﴾    

: ، فيفيد التجّدد وmسـمترار، كقوÞ تعاىل)ٕاْن اكن يفعل(، ٔاْو عدم متامه، كام يف 25/يوسف

﴿(#ρã� ä3ô© $#uρ ¬! βÎ) óΟ çFΖà2 çν$−ƒÎ) šχρß‰ ç7÷ès? ﴾    املسـتقبل ٔالداة ) اكن(فـ. 172/البقرة hتنسخ دال

 ،)ٕاْن اكن سـيفعل(الرشط، ٕاّال ٔاْن تقّوى دالh املسـتقبل يف الفعل بأداة ترصفه ٕاىل املسـتقبل،  كام يف 
  .أخربينف غدإاْن كنت ستسافر : ٕاْذ ميكن ٔان خنتربها بظرف دال عىل املسـتقبل، كقولنا

داالé عىل املّيض، وٕان مل يأت عىل صيغة املايض، كام ) فعل الكون(بل قد يٍرد فعُل الرشط  
  :))))53535353((((، كقول الشاعر)ٕان يكن فعل(يف الرتكيب 

م عم عم عم عيليليلّيل ِبعارّ ِبعارّ ِبعارّ ِبعار         وٕاْن توٕاْن توٕاْن توٕاْن تكككُك ِدرعي يوَم ُ ِدرعي يوَم ُ ِدرعي يوَم ُ ِدرعي يوَم حصحصحصحصراء ُلكية        ٔاصيبت راء ُلكية        ٔاصيبت راء ُلكية        ٔاصيبت راء ُلكية        ٔاصيبت مفـمفـمفـمفـا ذاكا ذاكا ذاكا ذاكــــ
  :ب الرشطي لفعل الكون مع الفعلوبناًء عىل ما تقّدم،  خنلص ٕاىل اجلدول االٓيت للمركّ 

    

    

  اجلهة  )الفعل+ فعل الكون+ ٕان(املركب الرشطي 

  .ٕاْن اكن فعل
  .ٕاْن اكن يفعل
  .ٕاْن اكن سوف يفعل/ ٕاْن اكن سـيفعل
  .ٕاْن اكن قد فعل/ ٕاْن يكن فعل
  .ٕاْن يكن يفعل

  .متام احلدث يف املايض
  .التجدد وmسـمترار يف املايض
  .البعيد/ بعدم ال�م يف املسـتقبل القري

  .توكيد متام احلدث، يف املايض/ متام احلدث 
  ).اسـمترار وجتّدد(عدم متام احلدث يف املايض
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    : : : : ٔافعال الكينونة أافعال الكينونة أافعال الكينونة أافعال الكينونة اخلخلخلخلاصةاصةاصةاصة  - - - -     بببب
ٔاصبح، ؤاحضى، وظل، وEت، وما زال، وما برح، وما : يف العمل، ومهنا) اكن(ويه ما شابه 

مىس ٔاختان، ٔالّهنام متقابالن يف طريف ؤاصبح وأ «:، جاء يف املفّصل))))54545454((((..انفك، وما فL، وما دام
الهنار، وظّل ؤاحضى ٔاختان، التّفاقهام يف املعىن، ٕاذ اكN لصدر الهنار، ومازال وما انفك  وما فL وما 

ؤاّما غدا وراح ... برح  ٔاخوات،  النعقادها مبا يف ٔاّولها، وEت وصار ٔاختان، الشرتاكهام يف إالعالل
غََدا زيد ماشـًيا، وراح محمد راكًبا، يريد إالخبار عهنام هبذه أالحوال يف : لفقد جير�ن هذا ا�رى، فيقا

، وقد قاد هذا الفهم ٕاىل تفسري بعض السـياقات القرآنية، Eعتبار ا4الh الوضعية ))))55555555((((».هذه أالزمنة

‰θä9$s% ß#) ﴿:لهذه أالفعال، ففي قوÞ تعاىل ç7÷ètΡ $YΒ$uΖ ô¹r& ‘≅ sà oΨ sù $oλm; tt ttÏ9 Å3≈ tã﴾  يقول 71/شعراءال ،

ظّل هناَره يفعل «: وجاء يف اللسان ،))))56565656((((»وٕانّام قالوا نظّل ٔالّهنم يعبدوهنا Eلهنار دون الليل«: الزخمرشي
لكّن احلقيقة، ٔاّهنا . ))))57575757((((» ال يقال ذp ٕاّال يف الهنار، لكنّه قد مسع يف بعض الشعر ظّل ليîَ .. .كذا وكذا

يف القرآن ) ظلّ (فقد وردت «قصد هبا وقت خمصوص، ، من غري ٔاْن ي)اكن وصار(قد تأيت مبعىن 
الكرمي يف مثانية مواضع، ليس فهيا موضع واحد ختّصص الفعل فيه Eلهنار، ممّا يدّل عىل ٔاّن هذا أالصل 

 ﴿::::، ومن ذp قوÞ تعاىل))))55558888((((»قليل mسـتعامل جّدا È⌡s9 uρ $uΖ ù= y™ö‘ r& $\t† Í‘ çν ÷ρr&t� sù # v� x9óÁãΒ    (( ((#θA= sà ©9    

.ÏΒ Íν Ï‰ ÷èt/ tβρã� à9 õ3tƒ ﴾ 51/الروم.  

بتحّولها ٕاىل فعل مساعد، ٔاخذت تفقد داللهتا ) ظلّ (ٔاّن ماّدة «ماp يوسف املطليب يرى 
املعجميّة اليت تربط هذه املاّدة Eلهنار، وصارت تؤّدي وظيفة زمنيّة يف مجيع أالوقات، وبعبارة ٔاخرى، 

" اسـمتر يفعل: "ر، شأنه شأن مواد mسـمترارحتّولت ٕاىل فعل مساعد يشري ٕاىل mسـمترا) ظلّ (فٕاّن 
، لكّن هذا ال يعىن ٔاّهنا )ٔاصبح وEت ؤاحضى ؤامىس(، ونعتقد ٔاّن ذp جيري عىل ))))59595959((((»"بقي يفعل"و

t∃$sÜ ﴿:ختلّصت من داللهتا املعجميّة، فقد تأيت لتدّل عىل مواقيهتا، وذp مثل قوÞ تعاىل sù $pκ öA n= tæ 

×# Í←!$sÛ ÏiΒ y7 Îi/¢‘ óΟ èδ uρ tβθãΚ Í←!$tΡ ∩⊇∪ ôM yst6ô¹r' sù ÄΝƒÎ�¢Ç9$% x. ﴾    وقول الشاعر . 20-19/القمل

  :عنرتة بن شداد من الاكمل
        ....60606060ولقد ٔابيت عىل الطوى ؤاظî    حىت ٔاولقد ٔابيت عىل الطوى ؤاظî    حىت ٔاولقد ٔابيت عىل الطوى ؤاظî    حىت ٔاولقد ٔابيت عىل الطوى ؤاظî    حىت ٔاNNNNل به كرل به كرل به كرل به كرميميميمي املأ املأ املأ املألكلكلكلك

) ٔاصبح وEت ؤاحضى ؤامىس وظل(    يضعون    ولعّل هذا ما جعل بعض الباحثني املعارصين،
        . 61عتبارها تؤّدي الوظيفة الزمنية نفسها، E)اكن(يف حقل توزيعي واحد مع 
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ٔاSر ماp يوسف املطليب قضية نفي املرّكبات، اليت تنشـهئا ٔافعال الكون اخلاّصة مع الفعل، 
هذا النوع من النفي مل يِرد Þ اسـتعامل يف القرآن، ومل يعرض Þ يف مباحث النحاة القدماء، «وذكر ٔاّن 

، لينهتـي يف جداول توزيعاته، ٕاىل جعل نفي املرّكب ))))62626262((((»يدي وال يف مباحث املعارصين فç وقع حتت
، ويرى ٔاّن الرتكيبات )ملّا يفعل: (ونسب ٕاىل متام حسان ٔانّه جعل نفيه). ما اكن يفعل(، )ظّل يفعل(

ليست مجال، ٔالّهنا انطوت عىل خرق يف الطبيعة « ) ما ٔاصبح يفعل(، و)ما ظل يفعل: (املنفيّة  مثل
،  ٔالّن نفي املرّكبات اليت تكّوهنا Eئتالفها  مع أالفعال التاّمة ــ فç يرى ــ ))))63636363((((»لعربيّةالنحويّة للجم� ا

، لكنّه يعود يف ))))64646464((((ينصّب عىل ٔاحداث هذه املواد  املساعدة،  دون ٔان ينصّب عىل ٔاحداث أالفعال
لن (هو  ،)سوف يظّل يفعل(، ونفي )ال يظّل يفعل(، هو )سـيظّل يفعل(بعض توزيعاته ليجعل نفي 

  . ))))65656565(((()يظّل يفعل
ما : ففي قولنا. ٕاّن النفي املسلّط عىل الفعل املساعد، ٕانّام هو نفي مقيّد بفعل احلدث بعده

ٔاصبح زيد يعمل، مل ننِف ٔان يكون من زيد ٕاصباح، بل نفينا ٔان ننسب ٕاليه إالصباح مقيّدا بفعل 
ما صار يفعل، : ثل ذp قولناوم . بل ٔاصبح يدرس: العمل، ولهذا ميكن ٔان نسـتأنف الTم ونقول

ج (لنفي الصريورة والتحّول يف فعل معّني، وليس لنفي الصريورة ابتداًء، وهذا Eلضبط ما ٔاشار ٕاليه 
. 66»ؤ�ّهنام وحدة، رمغ ٔانّه ميكن وضع لكمة بيهنام" اكن فعل"العقل حيّس Eلفعلني «: يف قوÞ) فندريس

ما جاءN يطلب العمل، فنحن مل نْنِف ا�يء وحده، : قولنا وهذا جيري عىل ٔاحداث أالفعال التاّمة، حنو
  . ومل نْنِف طلب العمل فقط، بل النفي للمجيء مقيّدا بطلب العمل

) ما اكن يفعل(من خالل ماّدة فعليّة غري ماّدة الفعل املراد نفيه، ليكون ) ظّل يفعل(ٕاّن نفي 
  ). اكن يفعل(، و)يفعلظل (ٔامر غريب، ٕاىل جانب ٔانّه يسّوي بذp بني عباريت 

  :ٕاّن ٕاجراء تطيبق عىل هذا التوزيع، يبّني الفرق من خالل السـياقني االٓتيني
  . ظّل ينتظر حضوري ساعة اكم� - 1
  . ما اكن ينتظر حضوري ساعة اكم� - 2

  .ٔامر ظاهر الفساد) 1(نفيا لـلجم� ) 2(ال شّك يف ٔان اعتبار امجل�
  :ت  مثلويف املقابل ال نرى ٔاّن اللغة ترفض سـياقا

 .ما ظّل القائد طوال العام حيرس مدينتمك، ٕاّال ليحمَيمك من اخلطر �

 .لن يظّل زيد يدافع عنمك ؤانمت قاعدون �

 .زيد يقمي لنا وزNً، وال ٔاصبح يعرف لنا قدًرا ))))67676767((((ما عاد �
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ٕاّن تنوّع fات الزمن اليت حتقّقها أالفعال الناقصة، يفرض منًطا انتقائيéا ٔالحداث أالفعال اليت 
من fات، وقبل ٔان خنترب هذه ) مازال وظلّ (تأتلف معها، ومن ذp مثًال، ما تفيده ّلك من 

  ):وظلّ  ،ال يزال ،مازال(mنتقائية، نشري ٕاىل الفروقات بني 

  .تفيد mسـمترار يف املايض املطلق غري املتّصل Eحلارض: ظلّ  �

‰ô﴿: تعاىل مثل قوÞ). املايض املتّصل Eحلارض(تفيد mسـمترار : مازال  � s)s9 uρ öΝà2u !% ỳ 

ß# ß™θãƒ ÏΒ ã≅ö6s% ÏM≈uΖ ÉiE t7 ø9$$Î/ $yϑ sù ÷Λäø9 Î— ’ Îû 7e7 x© $£ϑ ÏiΒ    Ν à2u !% ỳ ÏµÎ/﴾    بقيمت يف : ٔاي. 43/ غافر

  ))))66668888((((شك

ωuρ tβθä9#﴿    ::::مثل). املايض، احلارض، املسـتقبل(تفيد mسـمترار: ال يزال � t“ tƒ öΝ ä3tΡθè= ÏG≈ s)ãƒ 

4 ®Lym öΝ ä.ρ–Š ã�tƒ tã öΝ à6 ÏΖƒÏŠ ÈβÎ) (#θãè≈ sÜ tG ó™$# ﴾217/البقرة.        

وميكن مالحظة انتقائية هذه أالفعال، ِلام تأتلف معه من . وEلتايل، فهـي غري قاب� لالستبدال
  :   خالل أالمث� االٓتية

 .ظل زيد ميوت* -2.   ما زال زيد ميوت* - 1
 .مازال زيد حييا= ما زال زيد مل ميت  -  4.    ظلت القنب� تنفجر*- 3
ما (من أالفعال اللحظيّة، اليت ال تأتلف مع ٔافعال الكون اخلاّصة ) ميوت، تنفجر(ٕاّن الفعلني 

، بي� يف ) 3، 2، 1(اليت تفيد mسـمترار، ولهذا فٕاّن منطق اللغة يرفض الرتاكيب  .) .زال، وظل
، )حييا(ل ٕاىل معىن ، فتحوّ )زمنا ومعىن(، قد قلبت دالh الفعل )مل(، نالحظ ٔاّن ٔاداة النفي )4(امجل� 

خفرج من ا4الh اللحظيّة، ومع ٔاّن دالh النفي تفيد اسـتغراق نفي احلدث يف ّلك ٔاجزاء الزمن املايض، 
قد ٔاكسب الفعل دالh ٕاضافيّة، ويه احلارض، ولهذا فٕاّن الفعل املنفّي ) ما زال(ٕاّال ٔاّن الفعل املساعد 

  .قد ائتلف معها
  : خنلص ٕاىل اجلدول االٓيت وبناًء عىل ما تقّدم ميكن ٔان

  النفي  إالثبات  اجلهة  الزمن

  
  

  املايض

  مل يفعل، ما فعل  فعل  غري احملّدد
  مل يكد يفعل، ما اكد يفعل  اكد يفعل  املقاريب
  ما اكن فعل، مل يكن فعل  اكن فعل  البعيد

  ما اكن ليفعل  اكن سـيفعل  مسـتقبل املايض
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  ما ظل يفعل  ظّل يفعل  mسـمتراري
  
  
  ارضاحل

  )غدا) (االٓن(ال يفعل   )غدا) (االٓن(يفعل   غري احملّدد
  ملّا يفعل  ٔاخذ يفعل  الرشوعي
  ال ياكد يفعل  ياكد يفعل  املقاريب
  يكون يفعل  املسـمتر

  يظل يفعل
  ال يكون يفعل
  لن يظل يفعل

  
  املسـتقبل

  لن يفعل  سـيفعل  القريب
  لن يفعل  سوف يفعل  البعيد
  يفعل لن  سوف يظّل يفعل  املسـمتر

  
  املشرتك

من املايض حىت 
  احلارض 

  ما زال يفعل
  ال زال يفعل

  

مايض وحارض 
  ومسـتقبل

    ال يزال يفعل

        
حاولنا يف هذا املقال، ٔان نسلط الضوء عىل التنوّع اجلهـي يف اللغة العربيّة، من خالل   ::::ااااخلخلخلخلالصةالصةالصةالصة

  :وخلصنا ٕاىل النتاجئ االٓتية. عدد حمدود من خمّصصات اجلهة

، فٕاّهنا )املايض وغري املايض(من حمدوديّة  الصيغة الفعليّة يف اللغة العربيّة، املنحرصة يف عىل الرمغ  �
 . قادرة من خالل مجموعة من القرائن، عىل التعبري عىل خمتلف دقائق الزمن وfاته

ميثل السـياق ومالبسات القول ٔاُسًسا، ال ميكن ٕاغفالها لرصد التنوعات الزمنية واجلهية يف اللغة  �
 .لعربيّة، وهذا ما الحظناه ؤاثبتناه يف قرينة التسويفا

ٕاّن تنوّع fات الزمن اليت حتقّقها أالفعال الناقصة، يفرض منًطا انتقائيéا ٔالحداث أالفعال اليت تأتلف  �
  .معها

                        .ال ميكن mسـتغناء عهنا يف ا4راسة اللسانية املعارصة ،الرتاث النحوي مادة ثريّة �
        
        
        
        



  بلقامس علوي/ د  -ط                                                    خمّصصات اجلهة لزمن الفعل يف اللغة العربيّة

 2020جانفي                                171                              - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        واملصادرواملصادرواملصادرواملصادروامش وامش وامش وامش املراجع والهاملراجع والهاملراجع والهاملراجع واله
                                                                        

  .املصحف الرشيف برواية حفص
 عبد العال سامل مكرم، مؤسسة: ا4ين السـيوطي، مهع الهوامع يف رشح مجع اجلوامع، حتقيقجالل  - 1

 . 375، ص4، ج1992، )دط(الرساh،بريوت، لبنان، 
، 3، ج1988، 3عبد السالم محمد هارون، مكتبة اخلاجني القاهرة، ط: الكتاب، حتقيق ،سيبويه -  2
 .115ص
 .375، ص4السـيوطي، مهع الهوامع، ج - 3
، 1994ملغرب، متام حسان، اللغة العربيّة معناها ومبناها، دار الثقافة، ا4ار البيضاء، ا: ينظر - 4
 .246،249ص
، 2¤دي اáزويم، يف النحو العريب نقد وتوجيه، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان، ط: ينظر - 5

 .159، ص1986
سايم بن محمد السالمة، دار طيبة للنرش والتوزيع، : ابن كثري، تفسري القرآن العظمي، حتقيق - 6

 .452، ص8، ج1999، 2الر�ض، السعودية، ط
بنياته الرتكيبيّة وا4الليّة، ا4ار العربيّة للعلوم Nرشون،  -امحمد املالخ، الزمن يف اللغة العربية -  7

 .395، ص2009، 1بريوت، لبنان، ط
 .املرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر - 8
خفر ا4ين قباوة، محمد ندمي : احلسن بن قامس، اجلىن ا4اين يف حروف املعاين، حتقيق: املرادي -9

 . 329، ص1992، 1فاضل،دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
 .117، ص3سيبويه، الكتاب ج - 10
 .110، ص8، ج)د ت(ابن يعيش، رشح املفّصل، عامل الكتب، بريوت، لبنان،  -11
، 1خفر صاحل قدارة، دار ّمعار للنرش والتوزيع، ط: املفّصل يف العربيّة، حتقيق ،الزخمرشي -12

 .311، ص2004
عىص ٕابليس ربه وملّا : "ال يشرتط ٔان يكون قريبا من احلال، مثل) ملّا(يرى ابن ماp ٔان منفي  - 13
 .308، ص1ابن هشام، مغين اللبيب، ج : ينظر. بل ذp غالب ال الزم" يندم
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 .299، ص4، ج3، ط)دت(النحو الوايف، دار املعارف، القاهرة، مرص،  ،عباس حسن: رينظ - 31
 .248متام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، ص : ينظر - 32
محمد Eسل عيون السود، : خا4 بن عبد هللا، رشح الترصحي عىل التوضيح، حتقيق: أالزهري - 33
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