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يعاجل هذا البحث دالالت زمن الفعل املايض الرصفية 
والسـياقية يف اللغتني العربية وإالجنلزيية؛ فهو ميثل دراسة 
تقابلية بني العربية وإالجنلزيية يف اEالالت الزمنية املتنوعة 
للفعل املايض فهيام؛ ٕاذ يبحث يف الزمن الرصيف والسـيايق يف 

  .  العربية وإالجنلزيية
ى هذه اEراسة لٕالفادة من عمل اللغة التقابيل وتسع     

هبدف معرفة ٔاوجه التشابه وrختالف فo خيص دالالت 
  .املايض الزمنية يف اللغتني

وقد خلصت هذه اEراسة ٕاىل ٔان اللغتني تتفقان يف       
دال| الفعل املايض عىل الزمن، وتنفرد العربية يف اEال| عىل 

، وهو زمن )الزمن الرصيف(رصفية الزمن أوال يف الصيغة ال
حمدد، مث تأيت القرائن لتعّني فيه هذا الزمن ٔاو تغريه ٕاىل غريه 

ٔاما يف إالجنلزيية فال تدّل . بوضوح، فيصبح زمنا سـياقيا
صيغة الفعل الرصفية عىل الزمن؛ بل الزمن يف الفعل يأيت من 
خالل القرائن ٔاو السـياق ٔاو أاللفاظ اEا| عليه، فهو ٔاشد 

فتقارا ٕاىل السـياق يف حتديد دال| الزمن؛ فعىل الرمغ من ا
بشلك ٔاسايس،  /ed-/وجود الصقة رصفية تمتثل يف الحقة 

بسبب اشرتاكها مع الحقة صيغ ٔاخرى، -ٕاال ٔاهنا حتتاج 
ٕاىل  -وغريها /�past participle /-edحقة امس املفعول 

عول أم السـياق ليحدد ما ٕاذا اكنت الصيغة للاميض ٔام امس املف
ويعين ذª ٔان السـياق ال يقترص عىل تعديل دال| . غريهام

 .الزمن املايض، وٕامنا يزيل اللبس عهنا عندما تشرتك مع غريها

 Abstract : 

   This research examines the morphological and 
contextual patterns of the past tense in Arabic 
and English languages. The research does not 
only serve as a comparative study between 
Arabic and English with regard to the various 
patterns of the past tense, but also applies the 
comparative method to conclude the similarities 
and differences between both languages in 
relation to the morphological and contextual 
forms of the past. 
  The study came up with the facts that both 
languages have the same form of the past verb, 
Arabic expresses the form morphologically 
through definite forms, then asserts or modifies 
it contextually, while English expresses the form 
contextually through the context marks or 
context. The context in English is more needed 
than in Arabic for the meaning of past tense. 
Out of the context, the morphological suffix /-
ed/ is not sufficient to denote past tense as it is 
used for past tense and past participle as well. 
Thus, context in English is needed not only to 
modify past tense, but also  to reveal the 
ambiguity in it.  
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يعرف ارتقاء اللغات مبقاييس كثرية، من ٔامهها مقياس اEال| عىل الزمن يف ٔافعالها، مث       
يف سائر ٔالفاظها، فالزمن يشّلك ٔاحد ٔامه دعامتني يف هيلك الفعل، ٕاىل جانب احلدث 

ويعّد الزمن ٔاحد ٔامه العنارص اللغوية يف اللغات إالنسانية، فهو حمصÆ . اÔي جيري فيه
رتاكيب داخل امجلل، وتمكن ٔامهيته يف عدم قرص النظر عند دراسـته عىل Eال| الصيغ وال

الصيغ الرصفية؛ بل هيمت بداللهتا الزمنية وفقا للسـياق الواردة فيه، فمثّة قرائن لفظية ومعنوية 
  .تسهم يف حتديد اEال| الزمنية وتبّني ßة احلدث

 يف اللغتني العربية وإالجنلزيية وجمال هذا البحث هو دراسة اEالالت الزمنية للفعل املايض
من خالل املهنج التقابيل، اÔي يصف الظاهرة اللغوية حيليلها ويقابلها مع نظائرها يف اللغة 

  . أالخرى حمّل اEراسة
وتمكن ٔامهية هذا البحث يف حرص الصيغ الزمنية Eالالت الفعل املايض وما يتفرع عهنا من 

ب ٔاو بعد ٔاو اسـمترار مستشهدًا  بنصوص ؤامثÆ دالالت ختتلف åختالف اجلهة من قر 
مث الكشف عن ٔاوجه التشابه وrختالف يف دالالت الفعل . تطبيقية يف لكتا اللغتني

  ).العربية وإالجنلزيية(املايض املتنّوعة يف اللغتني 
الزمن الرصيف والزمن : وقد اقتضت دراسة املوضوع ٔان نبدٔا مبدخل يتناول التعريف مبفاهمي

  : مث نعاجل ٔابرز مكوîته يف النقاط االٓتية. ايق واجلهة يف لكتا اللغتنيالسـي
        : : : : دالالت زمن الفعل املايض الرصفيةدالالت زمن الفعل املايض الرصفيةدالالت زمن الفعل املايض الرصفيةدالالت زمن الفعل املايض الرصفية: : : : أوالأوالأوالأوال

  .يف العربية .1
 .يف إالجنلزيية .2

        ::::السـياقيةالسـياقيةالسـياقيةالسـياقية دالالت زمن الفعل املايضدالالت زمن الفعل املايضدالالت زمن الفعل املايضدالالت زمن الفعل املايض: : : : ðنياðنياðنياðنيا
 .يف العربية .1
  .يف إالجنلزيية .2
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        ::::ايض يف العربية وإالجنلزييةايض يف العربية وإالجنلزييةايض يف العربية وإالجنلزييةايض يف العربية وإالجنلزييةأوجه التشابه وrختالف Eالالت زمن الفعل املأوجه التشابه وrختالف Eالالت زمن الفعل املأوجه التشابه وrختالف Eالالت زمن الفعل املأوجه التشابه وrختالف Eالالت زمن الفعل امل: : : : ðلثاðلثاðلثاðلثا
 . ٔاوجه التشابه .1
  . ٔاوجه rختالف .2

  .املصادر واملراجع املعمتدة وخنمت البحث بأمه النتاجئ اليت توصلنا ٕالهيا مع قامئة
  

  التعريف åلزمن الرصيف والزمن السـيايق واجلهة يف العربية وإالجنلزييةالتعريف åلزمن الرصيف والزمن السـيايق واجلهة يف العربية وإالجنلزييةالتعريف åلزمن الرصيف والزمن السـيايق واجلهة يف العربية وإالجنلزييةالتعريف åلزمن الرصيف والزمن السـيايق واجلهة يف العربية وإالجنلزيية: : : : مدخلمدخلمدخلمدخل
ٔاي ٕانه وظيفة الصيغة املفردة خارج يأيت الزمن الرصيف يف العربية من شلك الصيغة، 

والفعل من حيث املبين الرصيف يف العربية يأيت عىل ثالث صيغ عىل مذهب . السـياق
عىل الزمن الرصيف للفعل املايض، ) فَعلَ (ماض، ومضارع، ؤامر، وتدّل الصيغة : البرصيني

 َ ) يفعُل وافعلْ (ْنيِ ويه الصيغة الوحيدة املقصورة عىل املايض فقط؛ ٕاذ ٕان الصيغتني االùْخَري
وحنوهام، ٕاما ٔان تكوî للحال، ٔاو لالسـتقبال، فال يتحدد ٔالي مهنام ٔاحد املعنيني ٕاال بقرينة 

  .)1(السـياق
وحيث يكون : "ٕاذن يكون نظام الزمن جزءًا من النظام الرصيف للفعل، يقول متام حسان

ىن الصيغة يبدٔا هبا الرصف هو نظام املباين والصيغ يكون الزمن الرصيف قارصًا عىل مع
  .)2("وينهتـي هبا وال يكون لها عندما تدخل يف عالقات السـياق

يسـتفاد من �م متام حسان ٔان الزمن الرصيف يظهر من شلك الفعل يف صيغته ا�ردة 
  ).فََعلَ (عن السـياق، اليت تنفرد وتسـتقل ببناء حمدد يأيت من املايض عىل صيغة 

دل الصيغ الرصفية عىل جزء من الزمن النحوي يف وقد ت: "يقول عيل جابر املنصوري
سـياق امجلÆ، وقد يعطي السـياق للصيغة الرصفية مفهومًا زمنيًا غري ما تدّل عليه يف الوزن 

  .)3("الرصيف
  .ومتتد دال| الزمن الرصيف ٕاىل السـياق ٔاو الرتكيب النحوي اÔي تأيت عليه الصيغة

ٔان الزمن الرصيف حمدد يف معىن الصيغة ويتضح مما سـبق قرص الرٔاي اÔي يذهب ٕاىل 
يبدٔا هبا وينهتـي هبا، وال يكون لها عندما تدخل يف عالقات السـياق، وال يقبل القول 

وعليه فال ميكن ٔان نتفق اÔي . åسـتقالل الصيغة الرصفية عن السـياق وانفصالها عنه متاما
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ة منفصÆ بنفسها يف يفصل بني الزمن الرصيف وجتع� مسـتقًال؛ ٔالنه ال ميكن تصور صيغ
  .)4(اللغة حتتفظ بدال| مسـتقÆ خارج جمال rسـتعامل

اEا| عىل الزمن املايض الرصيف يف العربية مصطلح املايض البسـيط ) فَعلَ (ويقابل صيغة 
(past simple) يف إالجنلزيية .  

 وتعّد قضية التعبري عن الوقت وعالقته åلزمن من القضا� اليت عرض لها اللغويون
الغربيون، سواء التقليديون مهنم ٔام ٔاحصاب النظر�ت احلديثة يف القواعد التحويلية 

)Transformational grammar ( ٔاو القواعد التوليدية)Generative grammar (
مع اختالف وßات النظر بيهنم، مفهنم من يرى ٔان الوقت ٔامشل ؤاوسع يف مفهومه من 

 the(واحلارض ) the past(أالزمنة الثالثة، املايض الزمن؛ ٕاذ يعّرب يف إالجنلزيية عن 
present ( واملسـتقبل)the future ( عن طريق الصيغ الفعلية البسـيطة اليت تنرصف

ٕاىل التعبري عن قسم الزمن اخلاص هبا، فللاميض تأيت  -ٕان مل حيول السـياق داللهتا -مبارشة
حارض تأيت صيغة زمن ، ولل)the past simple tense(صيغة زمن املايض البسـيط 

، وللمسـتقبل تأيت صيغة زمن )the present simple tense(احلارض البسـيط 
  ). the future simple tense(املسـتقبل البسـيط 

ٔاما الزمن السـيايق يف العربية فهو اÔي حتدده القرينة اللفظية ٔاو احلالية، ٔاي ٕانه معىن الفعل 
اق ويكون الزمن يف النحو وظيفة السـياق فهو اÔي يأيت من جمرى السـي. يف السـياق

  .)1(وليس وظيفة صيغة الفعل
وبذª يظهر ٔان الزمن السـيايق جزء من الظواهر املوقعية السـياقية؛ ٔالن دال| الفعل عىل 

، فالرتكيب يغّري معىن الزمن وحيّول )2(زمن ما تتوقف عىل موقعه وعىل قرينته يف السـياق
الزمن السـيايق عىل الهيئة اليت جاءت علهيا الصيغة، وفo يركّز . داللته من زمن ٕاىل آخر

  .يفيده معىن الزمن يف السـياق، ويعمل عىل ختصيصه وحتديد ٔابعاده وßاته
وملا اكنت دال| الزمن النحوي يف العربية متصå Æلسـياق فقد اكن الزمن النحوي جزءًا من 

Eا| عىل حدث جيري عىل ٔازمنة معىن الفعل؛ ٔالن الفعل مصطلح حنوي يراد به اللكمة ا
ماض، وحال، ومسـتقبل؛ وªÔ جاءت تعريفات النحاة للفعل متصÆ بكونه مادة : خمتلفة
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ٔامثÆ ٔاخذت من "، فعّرفه سيبويه بأنه )3(لغوية حلدث � قدرة إالفصاح عىل اEال| الزمنية
فأما " )4(" ينقطعلفظ ٔاحداث أالسامء، وبنيت ملا مىض، وملا يكون ومل يقع، وما هو اكئن مل

  .)5("بناء ما مىض فذهب، ومسع، ومكث ومحد
ٔاما الزمن السـيايق يف إالجنلزيية فُيظهر ٔان العالقة بني الوقت والزمن ليست هبذه الصورة 

) Morphological(امليرسة اليت جتعلنا نسمل بأن صيغة ما ßهتا ٔاو مظهرها الرصيف 
مرصفة يف املايض، وتقوم قرائن احلال بتغيري  يتطابق متاما مع وقت ما، فقد تأيت الصيغة

العالقة بني الزمن والوقت وجتعل الصيغة الزمنية تشري ٕاىل أالوقات الثالثة، ٔاو رمبا تفرغها 
عىل ٔانه ال يعين åلرضورة ٔان يعرب زمن   Eckersleyٕايكرسيل ،  ولهذا نبه)6(من الزمان

Æلنسـبة للحارض، كام نبه وكذ. املايض عن حدث وقع يف وقت املايض يف امجلå احلال ª
عىل ٔان الوقت ليس هو املفهوم الوحيد اÔي تعّرب عنه الصيغة الفعلية، فقد تشري الصيغة 

�  . )1(ٕاىل متام احلدث ٔاو عدم اك$
ٕاىل ٔان العالقة بني الوقت والزمن يه عالقة بني  Huddleston هادلسـتونوقد ٔاشار 

 John died of: (نقل أالحداث، ففي مثال وقوع احلدث ووقت حاكية امجلÆ، ٔاو
cancer ( تُبّني صيغة املايض يف الفعل)died (لرسطان لـå ٔان حدث املوت)وقع ) جون

قبل وقت حاكية الراوي للجمÆ؛ ªÔ فهو جيعل الزمن حنوً�، وهذه يه الوظيفة اEاللية 
�  . ، ٔاي اEال| عىل املايض من خالل الصيغة)2(أالوىل 

يتضح ٔان الزمن يف إالجنلزيية شلك حنوي � عالقة وثيقة åلترصيف عىل حسب وهبذا 
اEا| عليه ٔاو عدم وجودها يف حني ٔان الوقت ٔامر ) Morphemes(وجود املورفoت 

داليل نسـتفيده من الزمن، وليس العكس، ولكن يف ضوء وجود مساعدات زمنية من 
، وهذا ما يعرف åلزمن السـيايق أو )3(تقرائن احلال ٔاو املقال اليت تربط الزمن åلوق

، )the past simple(فٕاذا اكنت الصيغة الرصفية للاميض يف إالجنلزيية تمتثل يف . النحوي
اليت يأيت لها هذا  )aspects(فٕان الزمن السـيايق � يتضح من خالل املظاهر ٔاو اجلهات 

 the past(التام ، و the past continues)(الزمن واملمتثÆ يف املايض املسـمتر 
perfect( والتام املسـمتر ،)continues  the past perfect.(  



 الرابع عرش واخلامس العرش ان العدد                                           جمÆ لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                  44                                        و اللغاتلكية االٓداب 

جمال النظر "وللمقارنة بني الزمن الرصيف والزمن النحوي يف العربية يرى فاضل السايق ٔان 
يف الزمن النحوي هو السـياق، وليس الصيغة املفردة، وبناء امجلÆ العربية ٔاخصب جمال 

كون جمال النظر يف الزمن الرصيف ٕاال الصيغة منفردة خارج لهذا النظر، بي( ال ي
  .)4("السـياق

فال مفر ٕاذن من النظر ٕاىل الزمن يف : "وهو التفسري اÔي قدمه متام حسان حيث قال
السـياق نظرة ختتلف عام يكون للزمن يف الصيغة؛ ٔالن معىن الزمن النحوي خيتلف عن 

 وظيفة الصيغة وٕان الزمن النحوي وظيفة معىن الزمن الرصيف من حيث ٕان الزمن الرصيف
  .)5("السـياق حتددها الضاممئ والقرائن

واÔي ٔاراه ٔانه يتحدد املفهوم الرصيف للزمن بتعبري الصيغة عن زمن ما عندما تأيت مفردة، 
وتسـمتر يف التعبري عنه يف جمالها السـيايق ٔاو النحوي، وتتحدد جبهة معينة اكلقرب ٔاو البعد 

: شلك الصيغة: اخل، واملعاد| اليت ينتجها هذا املفهوم يه... ٔاو rنقطاعٔاو rسـمترار 
  .)1(الزمن

ال تنفصل دال| السـياق عىل الزمن النحوي عن اEال| املفردة للصيغة الرصفية فهام داللتان 
تدّل الصيغة الرصفية عىل الزمن، مث يأيت السـياق ليضفي دال| ٕاىل الصيغة . متعالقتان

ددها السـياق نفسه، فيجمع بني اEاللتني، وال تلقي ٔاحد اEاللتني أالخرى، ٔاو الرصفية حي
  .)2(تفرغها من حمتواها

ٔاما اجلهة فتعّرف يف العربية عىل ٔاهنا ختصيص جلهة الفعل وحنوه، ٔاما من حيث الزمن وٕاما 
 من حيث احلدث، ويف العربية عّدة ßات لتقييد معىن الزمن يف الفعل، تدل علهيا مبان
يه يف مجلهتا ٔادوات ؤافعال وظروف، تفيد تعبريات اجلهة اليت تتفرع أالزمنة عىل ٔاساسها 

  . )3(ٕاخل... اكلقرب والبعد وrسـمترار والتجدد: ٕاىل عدة ٔازمنة
ٔاو ) action(بأهنا فصيÆ تشري ٕاىل ٔان الفعل اEاّل عىل احلدث  وتعرف اجلهة يف إالجنلزيية

)... )progress)4(ٔاو مسـمترا ) completed(كمتًال يُعرض بوصفه م ) state(احلا| 
  . )5("ٕاخل
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يتبّني ٔان اجلهة هتمت بطريقة عرض احلدث يف جمال زمين ما، ولها منطان رئيسان  هنا نوم
احلدث اÔي ينظر ٕاليه بوصفه "، ٔاما ßة ال$م فٕانه يقصد هبا )r()6سـمترار(و) ال$م(هام 

، ٔاما ßة rسـمترار )7("دث الفائت واملفعول مع اك$�� غري جمزٔا، وتشري عادة ٕاىل احل
فٕانه يقصد هبا ٔان يُعرض احلدث ٔاو احلادثة بوصفهام مسـمترين يف وقت فائت، ٔاو ٔاهنام يف 

  . ، ٔاي ٕان احلدث قد يكون مسـمترا يف الزمن املايض)8("حا| اسـمترار
ٔان نفهم من الزمن التوافق  بي( نسـتطيع: " بني الزمن واجلهة بقو� Quirkوقد مّزي كويرك 

بني شلك الفعل ومفهومنا للوقت، هتمت اجلهة بأسلوب ٔاّيِ حدث فعيل جمّرب ٔاو ُمراعى، 
ٔاو ) اجلهة(يف العربية مصطلح ) aspect( ويقابل مصطلح. )1("مثل متام احلدث واسـمتراره

      ). املظهر(
        ::::دالالت زمن الفعل املايض الرصفيةدالالت زمن الفعل املايض الرصفيةدالالت زمن الفعل املايض الرصفيةدالالت زمن الفعل املايض الرصفية: : : : أوالأوالأوالأوال

        يف العربيةيف العربيةيف العربيةيف العربية ....1111
ماض، : عل يف العربية من حيث زمنه عىل املسـتوى الرصيف ٕاىل ثالثة ٔازمنةينقسم الف

يَفعُل (ل4ال| عىل زمن الفعل املايض، و) فََعلَ : (وحارض، ومسـتقبل، وتقابلها الصيغ االٓتية
ل4ال| عىل زمن احلال وrسـتقبال، وتقسـمي الفعل ٕاىل ثالث صيغ هو رأي ) افعلْ  –

وليست صيغة ) يفعلُ (مقتطعة من بناء ) افعلْ (ون ٔان صيغة البرصيني، ٔاما الكوفيون فري 
Æ2(مسـتق(.  

ويبقى الفعل املايض الفعل الوحيد اÔي اتفق عليه النحاة، وهو ٔايضًا الوحيد اÔي تتفق 
  . وذª من حيث داللته الرصفية ،)3(صيغته وزمنه، ٔاو يتفق فيه املعىن واملبىن

مان قبل زمانك، مبين عىل الفتح مع غري الضمري ما دّل عىل ز : ويعرف الفعل املايض بأنه
ٕاذا جاءت جمردة خارج ) فََعلَ (وهذا التعريف ينطبق عىل صيغة . )4(املرفوع املتحرك والواو

السـياق، ويه اEال| الرصفية للفعل املايض، وقد ختتلف داللته الزمنية عندما يأيت يف 
د فيه، فقد يدّل عىل زمن سـياق ٔاو تركيب حسب ذª السـياق ٔاو الرتكيب اÔي ور

 –احلال ٔاو rسـتقبال، ٔاو يفقد اEال| الزمنية احملددة، ويأيت داًال عىل أالزمنة الثالثة 
  .وهذا ما سـيأيت احلديث عنه يف دال| الزمن السـيايق للاميض -املايض واحلال وrسـتقبال
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ة، وذكروا آراء متعددة وقد وقف بعض املسترشقني عند املقارنة بني الفصائل اللغوية ا7تلف
يف التشابه بني بعض العنارص اللغوية يف ت9 الفصائل اليت تمتثل يف فصيÆ اللغات الهندية 

الفرنسـية وإالجنلزيية واللغات السامية، ومهنا العربية ومن هؤالء العلامء : أالوربية، ومهنا
التام وغري : امهرنى فليش اÔي يرى ٔانه ليس يف العربية من صور الفعل سوى زمنني ه

الفعل املايض، وغري التام  (Accompli)ويقصد åلتام ٔاو ما عّرب عنه åلفرنسـية بـ . )5(التام
  .åلفعل املضارع اEاّل عىل احلال ٔاو rسـتقبال (Inaccompli)ٔاو ما عّرب عنه بـ 

ن ٕاىل واÔي يبدو يل ٔان التام وغري التام مظهران من مظاهر اجلهة ال الزمن، وهام يفتقرا
اخلصائص اEقيقة للنظام الزمين العريب، åٕالضافة ٕاىل عدة مظاهر ٔاخرى للجهة اكالسـمترار 

  .  )1(والتكرار
ٔان الصيغ الزمنية للفعل العريب صيغتان اثنتان فقط، ٕاحداهام تعرب  Wrightويرى رايت 

عن حدث مت ومكل من حيث صلته بغريه من أالعامل، وأالخرى تعرب عن حدث مل يمت، 
  .)2(حدث ابتدئ به واتصلت ٔاحداثه ومل ينته بعد

، وهام اللكمتان اللتان )مسـتقبل(و) ماض(لكميت "بأن  Wright وقد رصح رايت 
ٔاطلقهتام كتب النحو القدمية عىل هاتني الصيغتني، ال تنطبقان انطباقًا دقيقًا عىل أالفاكر 

يف حد ذاته أية صÆ  أن املايض السايم ٔاو املضارع  السايم ليس �. اليت تتضمهنا
åلعالقات الزمنية عند املتلكم ٔاو املفكر ٔاو الاكتب، كام ٔانه ليس � صÆ بغريه من 

ٔان هذه العالقات الزمنية نفسها يه اليت حتدد ا�ال الزمين . أالحداث اليت تقاربه يف املوقع
ضيًا ٔام حارضًا ٔام اÔي يقع فيه الفعل التام وغري التام يف السامية سواء ٔااكن ذª الزمن ما

  . )3(..."مسـتقبالً 
ونسـتنتج من �م رايت السابق احنصار صيغ الزمن يف الفعل بصيغتني فقط، ٕاحداهام ما 
يعّرب عهنا åلفعل املايض، ويه اEا| عىل احلدث اÔي وقع يف الزمن املايض، ومكل من 

الفعل ا�ردة من حيث صلته بغريه من أالعامل، وتتجىل هذه الصيغة الزمنية يف صيغة 
وهاEن الصيغتان ال تنحرصان يف أالزمنة احملددة هلام، ولكن العالقات ). فَعلَ (السـياق 
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الزمنية يه اليت حتدد ا�ال الزمين اÔي يقع فيه الفعل التام وغري التام، وهذا ما يعرف 
  .الفعلåلزمن السـيايق ٔاو الرتكييب للفعل اÔي يتحدد من خالل السـياق اÔي يرد فيه 

ويعلق Gدي ا7زويم عىل رٔاي ولمي رايت السابق؛ ٕاذ يرى ٔان مؤدى رٔايه ينص عىل      
ٔان العربية ٕاذا ٔارادت التعبري عن املايض املطلق واملايض التام واملايض غري التام مل حتدد 

  .)4(للتعبري عام ال يعّرب عنه يف إالجنلزيية ٕاال بعدة صيغ) فَعلَ (من أالبنية ٕاال بناء 
كذª يرى فندريس ٔان هناك تشاهبا بني فصيÆ اللغات الهندية أالوربية وفصيÆ اللغات 
السامية يف التعبري عن الزمن؛ ٕاذ ينص عىل ٔان الزمن مبعناه احلقيقي ال يوجد منه يف اللغة 
السامية ٕاال اثنان التام وغري التام، وهام يدالن عىل انهتاء احلدث، ٔاو عدم انهتائه ٔاي ٕان 

ة، مثل الهندية أالوربية يسـيطر فهيا التعبري عىل rسـتغراق ال التعبري عن الزمن، السامي
  .)1()املضارع(وغري التام بـ ) املايض(ففي العربية يعرب عن التام بـ 

ٔامثÆ ٔاخذت من : "ويتقاطع �م فندريس السابق مع تعريف سيبويه للفعل؛ ٕاذ عرفه بأنه
فهذه الصيغ ٔاو أالمثÆ اليت ٔاخذت من لفظ ." ..لفظ ٔاحداث أالسامء وبنيت ملا مىض

ٔاحداث أالسامء وبنيت ملا مىض يه اEا| عىل الزمن املايض عندما تأيت منعز| عن 
  .)2()فَعلَ (السـياق ومتثلها صيغة الفعل املايض 

ويعلق محمود محمد شاكر عىل �م سيبويه السابق، ويرى ٔان سيبويه جعل أالزمنة ثالثة، 
ا مىض، وملا يكون ومل يقع، وما هو اكئن مل ينقطع، فالزمن أالول هو املقرتن ما بُين مل: يه

، ولكن )ذهب الرجل: (åلفعل املايض اÔي يدّل عىل فعل وقع قبل زمن إالخبار، مثل
خيرج منه الفعل اÔي هو عىل مثال املايض ٔايضًا، ولكنه ال يدّل عىل وقوع احلدث يف 

Eيف ا ªعاء الزمن املايض، حنو قو)ª ي عرب )غفر هللاÔ؛ فٕانه يدخل يف الزمن املايض ا
� .)3()وملا يكون ومل يقع: (عنه سيبويه بقو
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        يف إالجنلزييةيف إالجنلزييةيف إالجنلزييةيف إالجنلزيية ....2222
، جند ٔان النحاة الغربيني مل يتفقوا (Standard)ٕاذا نظرî ٕاىل إالجنلزيية يف صيغهتا القياسـية 

ثة أشاكل زمنية رصفية جيعل لك عىل تقسـoت الزمن فهيا؛ ٕاذ يتبىن التقسـمي التقليدي ثال
صيغة مهنا منرصفة للتعبري ٔاو اEال| عىل وقت بعينه، فوقت املايض يعّرب عنه بصيغة زمن 

  .وكذª احلارض واملسـتقبل  (the Past Simple Tense)املايض البسـيط 
يف حني ٔان التحويليني مهنم يرفضون هذا التقسـمي ويقسمون الزمن رصفيًا ٕاىل قسمني 

  واحلارض البسـيط (the past simple tense)املايض البسـيط : )4(هامفقط، 
 (the present simple tense) . وميكن ٔان نرد موقفهم هذا ٕاىل تفريق بلومفي4 بني

أالجناس الرصفية وأالجناس النحوية؛ ٕاذ ينّص عىل ٔان أالجناس الرصفية يه اليت تقوم 
اليت يقابل هبا  )4(ed-)(ملايض الحقة عىل فروق يف صيغة اللكمة ذاهتا، Mٔن يأخذ ا

احلارض، ؤان أالجناس النحوية يه اليت تقوم من خالل صور تركيبية، Mٔن يأخذ املسـتقبل 
  .)had)1، ٔاو have، وMٔن يأخذ التام الفعل املساعد (will)مثًال لكمة 

ة نسـتنتج من هذا الNم التفريق بني زمنني يف إالجنلزيية، زمن رصيف يعرف من صيغ
وزمن حنوي ينتج من الرتكيب ٔاو ) ed-(اللكمة ويتضح يف املايض من خالل الالحقة 

  . السـياق
ٔازمنة الفعل الرصفية يف اللغة إالجنلزيية عىل زمنني رصفيني؛  Eckersleyويقرص ٕايكرسيل 

صيغة زمن : ٕاذ يرى أن إالجنلزيية ال مت9 ٕاال صيغتني بسـيطتني للتعبري عن الوقت، هام
 the present(، وصيغة زمن احلارض البسـيط )the past tense(بسـيط املايض ال 

tense( رتقاء الزمين املعّرب عنrب التوسع وå ٔاما صيغة املسـتقبل البسـيط فهـي من ،
  .الوقت يف إالجنلزيية

رٔايه بأن إالجنلزيية القدمية مل تكن تعرف ٕاال هاتني الصيغتني،  Eckersleyويؤيد ٕايكرسيل 
، وكذª )املايض، واحلارض، واملسـتقبل: (يقهام عن ٔاقسام الوقت ا7تلفةوتعّرب عن طر 

  .)2(، ولك أالفاكر اليت تريد ٔان تعرب عهنا اللغة(Aspects)اجلهات 
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ٕاىل ٔان اللغة إالجنلزيية من الناحية الرصفية ال مت9 ٕاال زمنني فقط،  Palmarويذهب åملر 
من  (Aspect)رئيسة، فتكون مجموعة احلا| وتأيت أالفعال املساعدة فرتكب مع الصيغة ال

ٔاما ما يسمى بزمن املسـتقبل . ٕاخل... (Continues)ٔاو مسـمترة  E(Perfective)مة 
البسـيط، فإالجنلزيية ال مت9 مثل هذه الصيغة؛ بل مت9 طرائق ٔاخرى للتعبري عن وقت 

 there)مفثل لكمة املسـتقبل، ميكن ٔان تأيت من العالقات السـياقية مقالية اكنت ٔاو حالية 
/ here) 3(تعّد ٕاشارة ٕاىل القرب ٔاو البعد( .  

ٔان إالجنلزيية بدورها ال مت9 تصورًا للزمن؛ مفن الناحية الصورية  Churchويرى ترشش 
لٕالجنلزيية زمنان فقط، وهام املايض واحلارض، ولك أالشاكل أالخرى اليت تسمى ٔازمنة يه 

املساعدة، وهذه أالشاكل ال تنمتي ٕاىل النسق عبارة عن ٔاشاكل مركبة تتضمن أالفعال 
  . )4(وهبذا املعىن فإالجنلزيية ال مت9 مسـتقبالً ) القاعدة(الزمين 

عىل الشلك الترصيفي للصيغة الزمنية فعّد التغري  Huddlestonكذª اعمتد هادلسـتون 
ٔان  الشلكي للصيغة هو اÔي حيولها من زمن ٕاىل آخر، وåلنظر ٕاىل شلك الفعل نسـتطيع

  . نعزو الصيغة ٕاىل ٔاحد الزمنيني، الزمن املايض ٔاو الزمن احلارض
مصطلحان مضلالن ٕاىل ) present(و) past(ٕاىل ٔان مصطلحي  Lynnوقد ذهبت لني 

حد ما يف اللغة إالجنلزيية؛ فقد تسـتعمل عالمات صيغة املايض ٔاحياî يف السـياقات غري 
جلة ٕاطار الوقت بطرق متنوعة؛ فاÔي املاضية، وقد تسـتعمل صيغة الزمن احلارض ملعا

حيدد ٕاطار الوقت يه الظروف، ٔاو سـياق اخلطاب العريض؛ ªÔ فٕان بعض اللغويني 
)  present(بدال من مصطلح ) non-past(الغربيني يفضلون اسـتخدام مصطلح 

  .)past()1(بدال من مصطلح ) preterit( ومصطلح             
قول بأن الزمن يف إالجنلزيية هو زمن السـياق، وليس يؤيد ال السابقLynn ورٔاي لني 

  . زمن الصيغة املفردة
املايض : يتضح مما سـبق ٔان التوليديني ال يعتدون ٕاال بصيغتني زمنيتني فقط للفعل، هام

ٔاما النحاة التقليديون فيجعلون صيغ الفعل ثالث، يه . البسـيط واحلارض البسـيط
  ).سـتقبل البسـيطاحلارض البسـيط، واملايض البسـيط، وامل (
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اليت تأيت يف ) املايض البسـيط(تنحرص ٕاذن صيغة املايض الرصفية يف إالجنلزيية يف صيغة 
السـياق، وليست الصيغة ا�ردة، وهذه الصيغة تعّرب عن ٔاحداث وقعت يف الزمان املايض 

. )2(ٕاخل...من غري ٔان تشمل تعبريات اجلهة أالخرى اكالسـمترار، والتجدد) املطلق(املنقطع 
  . وتأيت يف العمود الثاين يف قامئة ترصيفات أالفعال

وخالصة القول هنا ٔان صيغة الفعل الرصيف ا�ردة يف إالجنلزيية كثريا ما ال تكفي يف اEال| 
؛ ٕاذ ال ميكننا التنبؤ )الرتكيب(عىل الزمن، وٕامنا تتحدد داللته عىل الزمن من خالل السـياق 

: شرتاك الفعل املايض البسـيط مع الصفة، وذª مثلبزمن الفعل ٕاذا جاء جمردًا، ال
)interested(يشرتك الفعل احلارض مع املصدر، ٔاو فعل أالمر يف مثل ªكذ ، :
)come(وال ميكن حتديد زمن الفعل ونوع اللكمة ٕاال من خالل السـياق ، . 
  

        دالالت زمن الفعل املايض السـياقية دالالت زمن الفعل املايض السـياقية دالالت زمن الفعل املايض السـياقية دالالت زمن الفعل املايض السـياقية : : : : ðنياðنياðنياðنيا
        ::::يف العربيةيف العربيةيف العربيةيف العربية ....1111

املايض واحلال وrسـتقبال : ايض يف السـياق لتشمل أالزمنة الثالثةتتسع دال| الفعل امل
) أالدوات –القرائن (وقد تتعّني لزمن بعينه ٔاو تتغّري دالالته ويتحول زمنه بسبب دخول 

كام ٔانه قد ال يراد åلصيغة زمن حمدد؛ بل قد يراد هبا معوم . عليه ٔاو الرتكيب اÔي ورد فيه
  . الزمانية احملددة الزمان، فيتجرد عن اEال|

وهبذا يظهر ٔان صيغة الفعل املايض يف السـياق ال تنحرص يف الزمن املايض كام ٔان 
مصطلحه ال ينيبء عام يدّل عليه من زمن، فيكون rمس ماضيًا واEال| الزمنية للحال ٔاو 

  .rسـتقبال
ٔاضافها النحاة ٕاىل وٕاذا راجعنا درسـنا النحوي الرتايث؛ فٕاننا جند حديثًا عن ٔازمنة تركيبية 

الزمن الرصيف املقرر للفعل املايض، وميكن تسمية هذه أالزمنة املسـتفادة من الرتكيب 
  . åلزمن السـيايق للفعل؛ ٕاذ ٕاهنا تعمتد عىل السـياق والرتكيب اÔي يندرج فيه الفعل
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وقد جعل النحاة الوسائل اليت تؤثر عىل دال| زمن الفعل معينات للزمن، وليس جمرد 
مات وشواهد عىل تنوّع هذا الزمن السـيايق، واملعينات ٔاقرب ٕاىل مفهوم أالدوات اليت عال

  .ختتلف بطبيعهتا عن مفهوم العالمات
وفo ييل عرض لثالثة جوانب من الزمن السـيايق اÔي قرره العلامء للفعل املايض، ويه 

ق يف حتّول زمنه ٕاىل مجموعة معينات تنتج لنا صور زمن املايض ودالالته، وتبّني ٔاثر السـيا
  :غريه من أالزمنة وßات ٔازمنة املايض السـياقية ومسمياته

نَات زمن الفعل املايض : : : : اجلانب أالولاجلانب أالولاجلانب أالولاجلانب أالول نَات زمن الفعل املايض ُمَعّيِ نَات زمن الفعل املايض ُمَعّيِ نَات زمن الفعل املايض ُمَعّيِ         ُمَعّيِ
عند الوقوف عىل الزمن السـيايق للفعل املايض جند ٔان الريض أالسرتاåذي وقف يف 

وحاولوا حرصها صدارة النحاة اÔين عاجلوا معينات الزمن السـيايق للفعل يف العربية 
�ؤاكرث ما يسـتعمل يف إالنشاء إاليقاعي : "ومجعها، وقد مجع لنا هذه املعينات كام يفيدها قو

واعمل ٔان املايض ينرصف ٕاىل )... اشرتيت(و) بعُت : (من ٔامثÆ الفعل هو املايض، حنو
يض هللا ، وٕاما ٔامرًا، كقول عيل ـ ر)رمحك هللا: (rسـتقبال åٕالنشاء الطليب، ٕاما دعاء حنو

وينرصف ٕاليه ٔايضًا åٔالخبار عن ). ٔاجزٔا امرؤ ِقرنه، وآىس ٔاخاه بنفسه: (عنه ـ يف الهنج
َاَب {{{{    : أالمور املسـتقبÆ مع قصد القطع بوقوعها كقو� تعاىل َاَب ْ َاَب ْ \\ِة اِة اِة اِة ا]حص]حص]حص]ْحصَاَب ْ َاُب الَجن\\ َاُب الَجنْ َاُب الَجنْ َوîََدى اَوîََدى اَوîََدى اَوîََدى ا]حص]حص]حص]ْحصَاُب الَجنْ

\\ارِ ارِ ارِ ارِ  ينَ {{{{). 44/ أالعراف(} النالنالنالن\\ ينَ ِ ينَ ِ ينَ ِ ِ \\ \\Ôا َÔا َÔا َÔيقققَق ا يَوسـِ يَوسـِ يَوسـِ والعÆ يف ) 73 /71صدر لك من االٓيتني : الزمر( }}}}َوسـِ
املوضعني ٔانه من حيث ٕارادة املتلكم لوقوع الفعل قطعًا Mٔنه وقع ومىض مث هو خيرب عنه، 

ٔاو ) وهللا ال فعلت(يف جواب القسم، حنو ) ٕانْ (ٔاو ) ال(وينرصف ٕاليه ٔايضًا ٕاذا اكن منفيًا بـ
ينقلب ٕاليه ٔايضا و ... كام يلزم يف املايض البايق عىل معناه) ال(، فال يلزم تكرير )ٕاْن فعلت(

( النائبة عن الظرف املضاف حنو) ما(الرشطية وما يتضمن معناها، وبدخول ) ٕانْ (بدخول 
ْرُض ْرُض ْرُض ْرُض {{{{: وقو� تعاىل)  ما ذّر شارق [[ َمَواُت َواْالَمَواُت َواْالَمَواُت َواْالَمَواُت َواْال]] \\ يَن ِفهيَا َما َداَمِت الس\\ ِEِيَن ِفهيَا َما َداَمِت السَخا ِEِيَن ِفهيَا َما َداَمِت السَخا ِEِيَن ِفهيَا َما َداَمِت السَخا ِEِ107/ هود( }}}}َخا .(

ها عىل امليض، كقو� ٔاْن دامت قليًال ٔاو كثريًا، وقد يبقى مع : ٔاي) ٕانْ (لتضمهنا مع معىن 
ْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفِهيْم {{{{: تعاىل ْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفِهيْم َوُكْنُت عَلَْهيِ ْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفِهيْم َوُكْنُت عَلَْهيِ ْم َشهِيًدا َما ُدْمُت ِفِهيْم َوُكْنُت عَلَْهيِ   ). 117/ املائدة ( }}}}َوُكْنُت عَلَْهيِ

، وبعد )ٔامقت ٔام قعدت: سواء عيلّ (وحيمتل امليض وrسـتقبال بعد مهزة التسوية، حنو 
؛ ٔالن يف الثالثة راحئة الرشط، وكذا بعد حرف التحضيض ٕاذا اكن للطلب )حي`(و) لكام(
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: للتقريع، وكذا ٕاذا اكن صÆ ملوصول عام، هو مبتدٔا، ٔاو صفة لنكرة عامة كذª، حنو ال
  .)1("ٔالن فهيام راحئة الرشط) لك رجل ٔاEين ف� درمه(ٔاو ) اÔي ٔاEين ف� درمه(

الطلب، : وذهب ابن ماª ٕاىل ٔان الفعل املايض قد يدّل عىل rسـتقبال يف مواضع، مهنا
بعد القسم، وحيمتل امليض ) ٕانْ (و) ال(مل اسـتقبا� وåلنفي بـ والوعد، والعطف عىل ما ع

  .)2(وrسـتقبال بعد مهزة التسوية
  :)3(وقد ذكر السـيوطي ٔان للاميض ٔاربع حاالت يه

  .ٕان يتعّني معناه للميض وهو الغالب. 1
ٔان ينرصف ٕاىل احلال، وذª ٕاذا قصد به إالنشاء، كبعُت واشرتيت وغريهام من ٔالفاظ . 2

  .د؛ ٕاذ هو عبارة عن ٕايقاع معىن بلفظ يقارنه يف الوجودالعقو 
غفر هللا ª، ٔاو وعدًا حنو : ٔان ينرصف ٕاىل rسـتقبال وذª ٕاذا اقتىض طلبًا، حنو. 3

ْعَطْينَاَك الكَْوْعَطْينَاَك الكَْوْعَطْينَاَك الكَْوْعَطْينَاَك الكَْوثثثثَرَ َرَ َرَ َرَ {{{{::::قو� تعاىل [[ ٓ ا]] ٓ اا ٓ اا ٓ اا \\ا \\ نننن
bb bb
ٔاو عطف عىل ما عمل اسـتقبا� حنو قو� ) 1:الكوثر( }}}}اااا

\\ارَ ارَ ارَ ارَ يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم ايَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم ايَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم ايَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم ا{{{{::::تعاىل ]]ْوَرَدُمهُ النْوَرَدُمهُ النْوَرَدُمهُ النْوَرَدُمهُ الن\\ [[ بعد قسم ) ٕانْ (ٔاو ) ال (ٔاو نفي بـ ) 98/ هود( }}}}لِقياَمِة فَالِقياَمِة فَالِقياَمِة فَالِقياَمِة فَا
ٍٍ ِمن بَْعِدهِ  ِمن بَْعِدهِ  ِمن بَْعِدهِ  ِمن بَْعِدهِ {{{{::::حنو قو� تعاىل َحدَحدَحدَحٍدٍ [[ ْمَسَكهَُما ِمْن اْمَسَكهَُما ِمْن اْمَسَكهَُما ِمْن اْمَسَكهَُما ِمْن ا]] [[ ْن اْن اْن اْن ا]]

bb bb
َولَنئنئنئنئ َزالَتَآ ا َزالَتَآ ا َزالَتَآ ا َزالَتَآ ا َول َول   . ما ميسكهام: ٔاي) 41/فاطر (   }}}}ول

 ٔامقت ٔام سواء عىل: ٔان حيمتل rسـتقبال وامليض، وذª ٕاذا وقع بعد مهزة التسوية حنو. 4
وقعدت؛ ٕاذ حيمتل ٔان يراد ما اكن منك من قيام ٔاو قعود ٔاو ما يكون من ذª، وسواء 

سواء عّيل ٔاي وقت جئتين فٕان اكن الفعل بعد : ، حنو)ال( ٔام )  ٔام(اكن الفعل معادًال بـ 
ْم لَمْ ْم لَمْ ْم لَمْ ْم لَمْ {{{{    :تعّني امليض، حنو قو� تعاىل) مل(مقروîً بـ ) ٔام( [[ ُْم ا]] ُْم اَ ُْم اَ نَْذْرنَْذْرنَْذْرنَْذْرهتهتهتَهتُْم اَ [[ اااا]] [[ البقرة (}}}}    تُْنِذْرمهُْ تُْنِذْرمهُْ تُْنِذْرمهُْ تُْنِذْرمهُْ     سواء علهيم اسواء علهيم اسواء علهيم اسواء علهيم ا]]

 /6(�ٔاو وقع بعد ٔاداة . ؛ ٔالن الثاين مايض معىن، فوجب ميض أالول؛ ٔالنه معادل 
فَلَْوَال َاكَن ِمَن فَلَْوَال َاكَن ِمَن فَلَْوَال َاكَن ِمَن فَلَْوَال َاكَن ِمَن {{{{    : ٕان ٔاردت امليض فهو توبيخ، حنو قو� تعاىل: هّال فعلت: حتضيض حنو

    ٍٍ \\ةةةٍةٍ ْ اùولُوْا بَِقي\\ ْ اùولُوْا بَِقيُ ْ اùولُوْا بَِقيُ : ل فهو ٔامر به، حنو قو� تعاىلٔاو rسـتقبا)  116/ هود( }}}}الُْقُروِن ِمْن قَْبِلالُْقُروِن ِمْن قَْبِلالُْقُروِن ِمْن قَْبِلالُْقُروِن ِمْن قَْبِلمكمكمكُمكْ اùولُوْا بَِقيُ
ُلك\ َما َجاَء { : فامليض، كقو� تعاىل) لكام(ٔاو بعد .  ٔاي لينفرْ ): 122/التوبة ( }}}}فَلَْوَال نَفَرَ فَلَْوَال نَفَرَ فَلَْوَال نَفَرَ فَلَْوَال نَفَرَ {{{{

بُوهُ  ًة َرُسولُهَا َكذ\ \\َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ {{{{::::وrسـتقبال كقو� تعاىل) 44/ املؤمنون (} اùم\ لكُلكُلكُُلك\\
لْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَ لْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَ لْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَ لْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَ  \\ َهابَدبَدبَدبَد\\ َهاْريَ َهاْريَ َهاْريَ \\ ِمْن  ِمْن  ِمْن  ِمْن {{{{::::فامليض، كقو� تعاىل) حيث(، ٔاو بعد )56/النساء (}}}}    ْريَ iiتُوُهنتُوُهنتُوُهنتُوُهن\\ ii فَافَافَافَا

 ُ ُ ُ ُ \j\j\j\jا ُ ُ اُ ُ اُ َمَرَمَرَمَرَمَرمكمكمكُمكُ اُ [[ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوِلّ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوِلّ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوِلّ َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت فََوِلّ {{{{    ::::وrسـتقبال كقو� تعاىل  )222/البقرة (}}}}َحْيُث اَحْيُث اَحْيُث اَحْيُث ا]]
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ِد الَْحَرامِ  ِد الَْحَرامِ ِ ِد الَْحَرامِ ِ كككَك َشْطَر الَْمْسَ َشْطَر الَْمْسَ َشْطَر الَْمْسَ َشْطَر الَْمْسجججِجِد الَْحَرامِ ِ َßََْوßََْوßََْوßْتعاىل )149/ البقرة( }}}}َو �يَن قَاَل {{{{    ::::ٔاو وقع صÆ فامليض كقو يَن قَاَل ِ يَن قَاَل ِ يَن قَاَل ِ ِ \\ \\ÔاÔاÔاÔا
\\اُس اُس اُس اُس  ْن ْن ْن ْن {{{{    : وrسـتقبال، كقو� تعاىل) 173/ آل معران(}}}}لَهُُم النلَهُُم النلَهُُم النلَهُُم الن\\ [[ بُوا ِمْن قَْبِل ا]] بُوا ِمْن قَْبِل اَ بُوا ِمْن قَْبِل اَ يَن EَEEEبُوا ِمْن قَْبِل اَ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ \\ \\Ôا Ôا Ôا Ôا \\ الالالال\\

bb bb
اااا

ْم  ْم تَْقِدُروا عَلَْهيِ ْم تَْقِدُروا عَلَْهيِ ْم تَْقِدُروا عَلَْهيِ   :، أو وقع صفة لنكرة عامة كقول الشاعر)34/املائدة ( }}}}تَْقِدُروا عَلَْهيِ
            ُرّب ِرفٍْد َهَرْقتُه ذª اليومَ 

        
قْ          ي ِمْن َمْعٍرش ا]             )1(تَالِ وا]ْرسَ

        
، ٔاي يسمع؛ )2("نّرض هللا امرٔا مسع مقاليت فوعاها، فأداّها كام مسعها: "وrسـتقبال كحديث

ؤانكر ٔابو حيان هذا القسم الرابع . ٔالنه ترغيب ملن ٔادرك حياته يف حفظ ما يسمعه منه
وذهب السـيوطي ٕاىل امحلل عىل امليض ٕالبقاء اللفظ عىل موضوعه، وٕامنا فهم . بصورة لكها

  rسـتقبال فo مثل به من خارج 
ونرى ٔان السـيوطي مجع دال| الزمن يف املايض مع حاالت العدول عهنا اليت  تدرك من 

  . خالل الرتكيب والسـياق اÔي ترد فيه للفعل املايض
وخنلص مما سـبق ٕاىل ٔان مجموعة املعينات اليت تنتج لنا صور الزمن السـيايق للفعل املايض 

  :يف ثالثة ٔاصنافيف العربية تمتثل 
  الالالاللكلكلكلكامت وأالدواتامت وأالدواتامت وأالدواتامت وأالدوات: : : : الصنف أالولالصنف أالولالصنف أالولالصنف أالول

النائبة عن املضاف،  ) ما(الرشطية، و) ٕانْ (يف جواب القسم، و) ٕانْ (و) ال(النفي بـ : ويه
  . ، والظروف اEا| عىل زمن وقع فيه الفعل)قد(و

        املواقع النحويةاملواقع النحويةاملواقع النحويةاملواقع النحوية: : : : الصنف الثاالصنف الثاالصنف الثاالصنف الثاينينينين
وبعد حرف التحضيض ) حي`(و )لكام(حيمتل امليض وrسـتقبال بعد مهزة التسوية وبعد 

  .وٕاذا اكن طلب، ٔاو صÆ ملوصول عام هو مبتدٔا، ٔاو صفة لنكرة عامة
        السـياقاتالسـياقاتالسـياقاتالسـياقات: : : : الصنف الثالثالصنف الثالثالصنف الثالثالصنف الثالث

ٕاذا قصد به إالنشاء إاليقاعي وإالنشاء الطليب، وإالخبار åٔالمور املسـتقبلية، وٕاذا اقتىض 
�  .وعدًا ٔاو عطف عىل ما عمل اسـتقبا

سـتعمÆ للفعل املايض مطلقًا جمردًا اكن ٔاو مزيدًا ل4ال| عىل امل ) فَعلَ (وترُد صيغة      
  :)1(االٓيت
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اEال| عىل ٔان احلدث وقع يف زمان ماض مطلق، ال حدود � يف حزي من فسح  �
: كقوª) فََعلَ (الزمن املايض، وهو rسـتعامل أالصل، واEال| أالساس يف بناء 

 .سافر زيد
ن املايض واùجنر، واسـمتر حتققه ٕاىل اللحظة اليت اEال| عىل ٔان احلدث وقع يف الزم �

ْ {{{{    :دار فهيا الNم كقو� تعاىل ُ ْ ُ ْ نَْعْمُت عَلَْينَْعْمُت عَلَْينَْعْمُت عَلَْينَْعْمُت عَلَْيمكمكمكُمكْ ُ [[ \\ِيت اِيت اِيت اِيت ا]] \\  ).40/ البقرة ( }}}}اْذُكُروا ِنْعَمِيتَ الاْذُكُروا ِنْعَمِيتَ الاْذُكُروا ِنْعَمِيتَ الاْذُكُروا ِنْعَمِيتَ ال
اEال| عىل ٔان احلدث قد مت يف ٔاثناء الNم ومل ينجر ٕاال åلNم نفسه ويندرج  �

 .بعتك، ونشدتك هللا: مفيه ٔالفاظ العقود، وعبارات القسم كقوهل
هبذا ) فَعل(اEال| عىل ٔان احلدث Mٔنه قد وقع؛ ٔالن وقوعه ٔامر حمقق، ويكرث بناء  �

ِ َوالَْفْتحُ ِ َوالَْفْتحُ ِ َوالَْفْتحُ ِ َوالَْفْتحُ {{{{    : املعىن يف الوعد والوعيد واملعاهدات، كقو� تعاىل \j\j\j\jَذا َجاَء نَْرصُ اَذا َجاَء نَْرصُ اَذا َجاَء نَْرصُ اَذا َجاَء نَْرصُ ا
bb bb
( }}}}اااا

 ). 1/النرص 
قَْد قَْد قَْد قَْد     {: و� تعاىلاEال| عىل حدث وقع يف زمن ماض يقرب من زمن التلكم كق �

ا َßِِيف َزْو َªَُاِد اُ َßِِيف َزْو َªَُاِد اُ َßِِيف َزْو َªَُاِد اُ َßِِيف َزْو َªُِيت ِيت ِيت ِيت جتجتجتُجتَاِد\\ \\ ُ قَْوَل الُ قَْوَل الُ قَْوَل الُ قَْوَل ال \j\j\j\jَع ا ِ َع اَ ِ َع اَ ِ َع اَ  ). 1/ا�اد| ( } مسمسمسَمسِ
اEال| عىل وقوع حدثني يف املايض، حبيث يمت أالول يف اللحظة اليت يبدٔا فهيا  �

ªملا جئتين ٔاكرمتك: (احلدث الثاين، كقو .( 
اكن فعل، (ن الفعل بصيغة اEال| عىل احلدث املوغل يف املايض، وخاصة ٕاذا اك �

َم {{{{    : كقو� تعاىل) اكن قد فعل، قد اكن فعل َم  ِمْهنُْم يَْسَمُعوَن َ�َ َم  ِمْهنُْم يَْسَمُعوَن َ�َ َم  ِمْهنُْم يَْسَمُعوَن َ�َ َوقَْد َاكَن فَرِيَوقَْد َاكَن فَرِيَوقَْد َاكَن فَرِيَوقَْد َاكَن فَرِيقٌقٌقٌٌق ِمْهنُْم يَْسَمُعوَن َ�َ
فُونَُه  فُونَُه  ُحيَِرّ فُونَُه  ُحيَِرّ فُونَُه  ُحيَِرّ \\ ُحيَِرّ ِ ُمثِ ُمثِ ُمثِ ُمث\\ \j\j\j\j75:البقرة( }}}}اااا(  

 Æويرى عّيل املنصوري ٔانه ٕاذا اجمتعت قرينتان تدالن عىل الزمن، فغالبًا ما يتحدد زمن امجل
لقرينة أالقوى وٕان تأخرت، ٔاو حبسب القرينة املتقدمة ٕان اكنت أقوى ٔاو حبسب دال| ا

  . )2(مساوية ملا بعدها يف اEال| الزمنية
: اEال| عىل حدث ماض قريب من احلال اليت وقع فهيا سابق �، كقو� تعاىل �
ٍٍ قَِدير قَِدير قَِدير قَِديرٌٌٌٌ    {{{{ ٍءٍ ْ ءَ ْ ءَ ْ ءَ ّ يشيشيشَيشْ ِ ُ ّ ِ ُ ّ ِ ُ ّ ُ عََىل ُ عََىل ُ عََىل ُ عََىل لكلكلكُلكِ \j\j\j\jَوا َوا َوا َوا ٌٌ ٌٌ َونَِذير َونَِذير َونَِذير َونَِذيٌرٌ ْ بَِشٌريٌ ْ بَِشريُ ْ بَِشريُ فهذه امجلÆ من  ،)19:ئدةاملا( }}}}فَقَْد َجاَءفَقَْد َجاَءفَقَْد َجاَءفَقَْد َجاَءمكمكمكُمكْ بَِشريُ
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ٍٍ    {{{{    : االٓية جواب ٕاىل امجلÆ السابقة فهيا ٍٍ َوَال نَِذير َوَال نَِذير َوَال نَِذير َوَال نَِذيٍرٍ ْن تَُقولُوا َما َجاَءîَ ِمْن بَِشريْن تَُقولُوا َما َجاَءîَ ِمْن بَِشريْن تَُقولُوا َما َجاَءîَ ِمْن بَِشريْن تَُقولُوا َما َجاَءîَ ِمْن بَِشٍريٍ [[ (  }}}}اااا]]
  )19:املائدة

: اEال| عىل رسد ٔاحداث ماضية، كام حيدث يف احلاك�ت والقصص كقو� تعاىل �
åَُمهْ ِعَشاًء يَْبُكوَن åَُمهْ ِعَشاًء يَْبُكوَن åَُمهْ ِعَشاًء يَْبُكوَن åَُمهْ ِعَشاًء يَْبُكوَن {{{{     [[   ).16: يوسف( }}}}َوَجاُءو اَوَجاُءو اَوَجاُءو اَوَجاُءو ا]]
اEال| عىل اسـمترار احلدث يف املايض ممتدًا ٕاىل زمن احلارض، وذª مع أالفعال  �

فََما َزالَْت ِت9َْ َدْعَواُمهْ { : كقو� تعاىل) مازال ما برح، ما فq، ما انفك، ما دام(
  .)15:أالنبياء(} َحىت\ َجَعلْنَاُمهْ َحِصيًدا َخاِمِديَن 

ثثثثر السـياق يف حتوّ ر السـياق يف حتوّ ر السـياق يف حتوّ ر السـياق يف حتوّ : : : : اجلانب الثااجلانب الثااجلانب الثااجلانب الثاينينينين         ::::ل زمن الفعل املايض وتعيينهل زمن الفعل املايض وتعيينهل زمن الفعل املايض وتعيينهل زمن الفعل املايض وتعيينهأأأأ
: ٔادرك النحاة قمية السـياق وقرائنه يف حتديد املعىن وتعيني الزمن، يقول ٔابو البقاء الكفوي

لك لفظ متعّني ل4ال| بنفسه عىل معىن، فهو عند القرينة املانعة عن ٕارادة ذª املعىن "
عىن ٔانه يفهم منه بواسطة القرينة متعّني ملا يتعلق بذª املعىن تعلقًا خمصوصًا وداّل عليه، مب

ال بواسطة هذا التعيني، حىت لو مل يسمع يف الواحض جواز اسـتعامل اللفظ يف املعىن 
  .)1("ا�ازي، لاكنت داللته عليه وفهمه عند عدم قيام القرينة حماالً 

ملقالية وما دام الزمن النحوي وظيفة السـياق يؤدهيا الفعل، فال بد ٔان تقوم القرائن احلالية وا
يرشد ٕاىل تبيني "، وكام يقول ابن القمي عن السـياق بأنه )2(بدورها يف حتديد هذا الزمن

ا�مل وتعيني احملمتل، والقطع بعدم اح$ل ميّزي املراد، وختصيص العام، وتقييد املطلق، 
ه وهذا من ٔاكرب القرائن اEا| عىل مراد املتلكم، مفن ٔامه� غلط يف نظر . وتنوّع اEال|

  . )3(وغالط يف مناظرته
وهبذا يتضح ٔان السـياق وسـيÆ حنوية يدخل يف حتديد املعىن الرصيف، والترتبط وظيفته 
. بصيغة معينة ٕاال ٕاذا توافرت القرائن اليت تُعني عىل تقييد معىن الزمن املراد يف السـياق

ة اكن مضهيا أالفعال ٕاذا وقعت قيودًا ملا � اختصاص بأحد أالزمن: "يقول صاحب اللكيات
واسـتقباليهتا وحاليهتا åلقياس ٕاىل ذª القيد، ال ٕاىل زمن التلكم، كام ٕاذا وقعت مطلقة 

  .)4("مسـتعمÆ يف معانهيا أالصلية
ويفهم مما سـبق ٔان القيود اليت تصاحب أالفعال يف السـياق يه اليت تعّني زمهنا وحتدده 
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وقوع احلدث، وهذا ما خيالف صيغهتا  حتديدًا دقيقًا؛ وذå ªلنظر ٕاىل القيد ال ٕاىل زمان
  .أالصلية اليت ٔاتت لزمن حمدد، ويه الصيغة الرصفية لٔالفعال

ومن هنا يظهر للباحث ٔاثر السـياق يف حتول زمن الفعل املايض وتعينه لزمن بعينه، 
 :ويتجىل ذª من خالل االٓيت

  
        دال| الفعل املايض عىل احلال سـياقياً دال| الفعل املايض عىل احلال سـياقياً دال| الفعل املايض عىل احلال سـياقياً دال| الفعل املايض عىل احلال سـياقياً : : : : أالولأالولأالولأالول

يفيد دال| الزمن املايض عىل املسـتوى الرصيف ٔاي مبقتىض صيغته  ٕاذا اكن الفعل املايض
فٕانه يتحّول زمنه للحال ويتعّني � حفسب عىل املسـتوى السـيايق يف مجÆ ) فَعلَ (الرصفية 

  :من املواضع، ويه
  :ٕاذا ورد يف سـياق إالنشاء إاليقاعي .1

وجي بزوجت، ٕاكيقاع الزت ... ينرصف ٕاىل احلال åٕالنشاء"يرى ابن ماª ٔان املايض 
والتطليق بطلقت، والبيع ببعت واشرتيت، فهذه أالفعال ؤامثالها ماضية اللفظة حارضة؛ 

  .)1("ٕايقاع معانهيا حال النطق هبا: ٔالهنا قصد هبا إالنشاء، ٔاي
 ªوهبذا نرى ٔان صيغة املايض تدّل عىل زمن احلارض، ٕاذا وردت يف تركيب ٕانشايئ، وذ

ªطلقت فالنة : ت كذا، ويف سـياق الطالق كقول الرجلبعتك كذا، ٔاو اشرتي: مثل قو
ªفاحلدث يف هذه احلا| قد وقع مزتامنًا مع اللحظة اليت . زوجتك فالنة: والزواج كقو

صدر فهيا الNم؛ ٕاذ ليس املقصود من أالفعال السابقة املعىن اخلربي املمتثل يف ٕاخبار 
عىن املمتثل يف قبول البيع ٔاو الزواج، وتسمى املتلكم لغريه بأنه åع ٔاو زوّج وٕامنا املقصود امل
  .)2()ٔالفاظ العقود(أالفعال املاضية اEا| عىل إالنشاء إاليقاعي 

ويوحض أالسرتاåذي الفرق اEاليل بني صيغة املايض املمتثÆ يف إالنشاء إاليقاعي وصيغة 
�) ٔابيع: )ٔان قوª املقصود به احلال،( ٔابيع(إالنشايئ، و) بعت(والفرق بني : "احلال، بقو

ال بّد � من بيع خارج حاصل بغري هذا اللفظ تقصد هبذا اللفظ مطابقته ªÔ اخلارج، فٕان 
ٕان اخلرب حممتل : حصلت املطابقة املقصودة، فالNم صدق، وٕاال فهو كذب، فلهذا قيل

للصدق والكذب، فالصدق حممتل اللفظ من حيث داللته عليه والكذب حممت�، وال دال| 
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إالنشايئ، فٕانه ال خارج � تقصد مطابقته؛ بل البيع حيصل يف ) بعُت (فظ عليه، ؤاما لل
ٕان الNم إالنشايئ ال حيمتل الصدق : احلال هبذا اللفظ، وهذا اللفظ موجد �، فلهذا قيل

مطابقة الNم للخارج، والكذب عدم مطابقته �؛ فٕاذا : والكذب؛ وذª ٔالن معىن الصدق
  .)3("، فكيف تكون املطابقة وعدGامل يكن هناك خارج

ويرى محمد عاكشة أن املتلكم ٔاوقع ٔالفاظ العقود يف املايض ل4ال| عىل صدقه والتأكيد عليه؛ 
بعت، واشرتيت، واعتقدت، : فاملايض ينرصف ٕاىل معىن احلال، يف قوª: "ٕاذ يقول

تلكم يف املايض وتزوجت، وطلقت، فهذه الصيغ يف املايض واملراد احلال، وقد ٔاوقعها امل 
  .)1("ل4ال| عىل صدق املراد، وتأكيد العزم عليه

 يدّل الفعل املايض عىل زمن احلال ٕاذا اقرتن بظرف يفيد احلال .2
: : : : ، ومن ٔامثÆ ذª قو� تعاىل)ٕاخل... االٓن، واليوم، والساعة: (وذª مثل اللكامت االٓتية

}}}} ْ ُ ْ ُ ْ ُ َعْنُ َعْنُ َعْنُ َعْنمكمكمكُمكْ ُ \j\j\j\jَف اَف اَف اَف ا\\ � تعاىل، وقو)66: أالنفال( }}}}اْالَٓن َخفاْالَٓن َخفاْالَٓن َخفاْالَٓن َخف\\ :}}}} ُْ ْ ُْ مكمكمكُمكْ ُ يَن كَفَُروا ِمْن ِدينِ يَن كَفَُروا ِمْن ِدينِِ يَن كَفَُروا ِمْن ِدينِِ يَن كَفَُروا ِمْن ِدينِِ ِ \\ \\Ôَِس اÔَِس اÔَِس اÔَالَْيْوَم يَئئئئَِس ا َالَْيْوَم ي َالَْيْوَم ي  }}}}الَْيْوَم ي
تدالن عىل الزمن احلارض ) يئس(، و)خفف(، فصيغة املايض يف هاتني االٓيتني )3: املائدة(

  ).االٓن، واليوم(يف ضوء سـياق االٓيتني، وåلقرينتني يف امجلÆ وهام 
الزمن احلارض، وهو اÔي يقع ظرف من ظروف الزمان، معناه : االٓن: "يقول ابن يعيش

  .)2("فيه �م املتلكم الفاصل بني ما مىض، وما هو آت
قرينة لفظية تفيد تقريب الزمن املايض من زمن التلكم، فهـي تمتثل وفق مفهوم ) االٓن(وتعّد 

، فهـي )3(أالقسام الزمنية آخر نقطة يف املايض ونقطة احلارض لكها ؤاول نقطة املسـتقبل
  .املايض من احلارض تدّل عىل تقريب

    ) ) ) ) قدقدقدقد((((ٕاذا ورد الفعل املايض بعد ٕاذا ورد الفعل املايض بعد ٕاذا ورد الفعل املايض بعد ٕاذا ورد الفعل املايض بعد  ....3333
تفيد تقريب املايض وتوكيده؛ وÔا رصح املرادي بأن ) فَعلَ (عىل صيغة ) قد(عند دخول 

؛ فهو حرف معناه التقريب، )4("حرف يصحب أالفعال، ويقرب املايض من احلال) "قد(
فتخرب ) قام زيد: (ٔان تقول، وذª )5(يقرب املايض من احلال، فيصري املايض اكملضارع

بقيامه فo مىض من الزمن، ٕاال ٔان ذª الزمن قد يكون بعيدًا، وقد يكون قريبًا من الزمن 
قد قامت : (فقد قربته مما ٔانت فيه؛ وªÔ قال املؤذن) قد(اÔي ٔانت فيه، فٕاذا قرنته بـ



 الرابع عرش واخلامس العرش ان العدد                                           جمÆ لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                  58                                        و اللغاتلكية االٓداب 

  .)6(حان وقهتا يف هذا الزمن: ٔاي) الصالة
بْنَائِنَا{: ومن ٔامثÆ ذª قو� تعاىل ِ َوقَْد اùْخرِْجنَا ِمْن ِدَ�ِرîَ َوا] \jال\ نُقَاِتَل ِيف َسِبيِل ا } َوَما لَنَا ا]

   .)246:البقرة(
فيحمتل ) قام زيد: (تقريب املايض من احلال، تقول) "قد(وقد ذكر ابن هشام ٔان من معاين 

  .)1("اختص åلقريب) قد قام(املايض القريب واملايض البعيد، فٕان قلت 
ويتضح من نّص ابن هشام ٔان ورود صيغة املايض يف املثال أالول جاءت دال| الزمن فيه 

حدد ßة املايض الزمنية وجعلها ) قد(حممتÆ البعد والقرب عىل السواء، ولكن دخول 
  .ختتص åملايض القريب

ث حرف يعين مورفo زمنيًا يف العربية وظيفته تقريب حد) قد(ويرى متام حسان ٔان 
  .)2(املايض ٕاىل احلارض

دال| رئيسة، ويه انهتاء وقوع احلدث يف زمن ماٍض ) قد فََعلَ (ٕاذن يتضح ٔان لرتكيب 
قريب من حلظة التلكم، ؤان معظم دالالته الفرعية تدور حول هذه اEال| اليت ال تؤدهيا 

  .)3()قد(دون ) فََعلَ (صيغة 
الفعل املايض جتع� منتظرًا، ومنه قول  ٔان قد مع: " وقد نُِقَل عن اخلليل بن ٔامحد رٔايه

  .)4("قد قامت الصالة؛ ٔالن امجلاعة منتظرون ªÔ: املؤذن
 .ٕاذا ورد الفعل املايض يف سـياق إالعالن عن ٔامر وإالقرار به .4

\\نَا ُمْسِلُمونَ نَا ُمْسِلُمونَ نَا ُمْسِلُمونَ نَا ُمْسِلُمونَ {{{{: وذª مثل قو� تعاىل عىل لسان احلواريني \\ ]]نننن \\ا َواْشهَْد ِباا َواْشهَْد ِباا َواْشهَْد ِباا َواْشهَْد ِبا]] ََٓمن\\ ََٓمنقَالُوا ا ََٓمنقَالُوا ا ََٓمنقَالُوا ا       }}}}قَالُوا ا
تدّل عىل الزمن احلارض يف ضوء السـياق ) آمنا(، فصيغة املايض يف قو� )111:املائدة،(

  .)5(اÔي وردت فيه، ويف قول احلواريني ٕاعالن عن ٕامياهنم وٕاقرار مهنم بذª إالميان
 ٕاذا ورد الفعل املايض يف سـياق كتابة الرسائل وٕارسالها .5

ªمثل قو ªيف معىن ) ليك هبذابعثت إ (، و)ٔاكتب(يف معىن ) كتبت ٕاليك كذا: (وذ
تدالن عىل الزمن احلارض يف ضوء سـياق ) بعثت(و) كتبت(، فصيغة املايض )ٔابعث(

ففي املثال أالول قال الاكتب هذا الNم بعد ٔان تناول ورقا ودواه . ٕاحداث كتابة الرسا|
  .، ويف املثال الثاين قال ذª يف سـياق ٕارسال الرسا|)6(وّمه åلكتابة
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    ايض يف سـياق القسمايض يف سـياق القسمايض يف سـياق القسمايض يف سـياق القسمٕاذا ورد الفعل املٕاذا ورد الفعل املٕاذا ورد الفعل املٕاذا ورد الفعل امل ....6666
ªمثل قو ª؛ فالفعالن )ٔاحلُف (يف معىن ) حلفت(، و)ٔاقسمُ (يف معىن ) ٔاقسمُت : (وذ

  . )1(املاضيان يدالن عىل الزمن احلارض يف ضوء سـياق القسم
    ٕاذا اكن الفعل املايض من أالفعال اEا| عىل الرشوع ٕاذا اكن الفعل املايض من أالفعال اEا| عىل الرشوع ٕاذا اكن الفعل املايض من أالفعال اEا| عىل الرشوع ٕاذا اكن الفعل املايض من أالفعال اEا| عىل الرشوع  ....7777

فهذه ) طفق(و) رشع: (حنوتدّل صيغة املايض عىل زمن احلال ٕاذا اكنت من ٔافعال الرشوع 
أالفعال ماضية لفظًا، وزمهنا احلال، وزمن املضارع الواقع يف خربها مقصور عىل احلال 

) أن(املصدرية؛ ٕاذ ٕان ) ٔان(ٔايضًا، ليتوافقا وهذا هو السبب يف عدم اقرتان خربها بـ 
يل، املصدرية ختلص زمن املضارع لالسـتقبال، وزمن ٔافعال الرشوع يدّل عىل الزمن احلا

َما ِمْن َوَرِق {{{{: ، ومن ٔامثÆ ذª قو� تعاىل)2(فيقع التعارض بني زمنهيام ِصَفاِن عَلَْهيِ ِفقَا َخيْ َما ِمْن َوَرِق َ ِصَفاِن عَلَْهيِ ِفقَا َخيْ َما ِمْن َوَرِق َ ِصَفاِن عَلَْهيِ ِفقَا َخيْ َما ِمْن َوَرِق َ ِصَفاِن عَلَْهيِ وَوَوََوطططَطِفقَا َخيْ
\\ةِ ةِ ةِ ةِ  تدّل عىل الزمن ) َطِفَق (صيغة املايض : "، يقول البشري جلول )22:أالعراف( }}}}الَْجنالَْجنالَْجنالَْجن\\

  . )3("احلارض؛ ٔالهنا من ٔافعال الرشوع
ة ٕاىل حتقيق، فٕاذا اكن هناك تعارض بني امليض يف ويتصور الباحث ٔان عبارة جلول حباج

فعل الرشوع، واحلالية وrسـتقبال يف الفعل الوارد يف خربه، فٕانه ال يلزم ٔان حنّول املايض 
ٕاىل احلال، وٕامنا ميكن  يف املقابل ٔان حنّول احلال ٕاىل امليض، وهو أالقرب ٕاىل تعبري 

  .الباحث
لسـياقية اليت تتسع لتسـتوعب لك فعل يفيد معىن تعّد ٔافعال الرشوع من قبيل القرائن ا

rبتداء واEخول يف الفعل، فهـي تدّل عىل وقوع الفعل وابتدائه منذ وقت قريب وما زال 
يف دخولها عىل ) قد(مسـمترًا، وMٔن ٔافعال الرشوع يف دخولها عىل امجلr Æمسية اكلقرينة 

ٔافعال الرشوع تفيد قرب rبتداء عىل  امجلÆ الفعلية فتقرب املايض من احلال، مع فارق ٔان
  .)4(قرب rنقطاع) قد(حني تفيد 
 . يدّل الفعل املايض عىل احلال ٕاذا اقرتن بقرينة حالية .8

ªقو ªذ Æيدّل زمن الفعل املايض عىل الزمن احلارض ٕاذا اقرتن بقرينة حالية، ومن ٔامث :
){å ي نطق به املتلكم هذا تدّل عىل الزمن احلارض) آمنت(، فصيغة الفعل )آمنتÔا 

  .الفعل
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        دال| الفعل املايض عىل املسـتقبل سـياقياً دال| الفعل املايض عىل املسـتقبل سـياقياً دال| الفعل املايض عىل املسـتقبل سـياقياً دال| الفعل املايض عىل املسـتقبل سـياقياً : : : : الثاالثاالثاالثاينينينين
فقد . قد خترج صيغة املايض عن داللهتا الرصفية يف ٕافادة امليض؛ لتدّل عىل rسـتقبال

  .اتفق النحاة عىل قيام الفعل املايض مقام املضارع اEاّل عىل احلال ٔاو rسـتقبال
تَْعِجلُوهُ {: قو� تعاىل: " يقول ابن أالنباري ِ فََال تَسـْ \jْمُر ا ،  ٔاىت مبعىن : )1النحل( }ا]َىت ا]

يأيت، ٔاقام املايض مقام املسـتقبل لتحقيق ٕاثبات أالمر وصدقه، وقد يقام املايض مقام 
  . )1("املسـتقبل كام يقام املسـتقبل مقام املايض

جائب وأالرسار تفوق اللغات احلية يف ٔان هذه اللغة احلافå Æلع"ويرى عبدالقادر حامد 
اسـتعامل املايض ٔالغراض ٔاخرى، ويف مقدمة هذه أالغراض ٔان املايض يسـتعمل ملا سـيقع 

ª2("يف املسـتقبل، ٔاي ٕانه حيّل حمل املضارع ٕاذ دّل السـياق عىل ذ(.  
نسـتنتج مما سـبق أن دال| املايض عىل املسـتقبل ترد åللغة العربية بصورة واسعة، ويف 

ميكننا لكام شئنا ٔان :"ثري من أالساليب اللغوية، حىت ٕانه لكرثة rسـتعامل يقول فندريسك 
  .)3("نسـتخدم الصيغة املسامة بصيغة املايض للتعبري عن املسـتقبل

والباحث ال يتفق مع فندريس يف اسـتعامل هذه الصيغة مىت شئنا ذª بشلك مطلق، بل 
ٔاصبحت الصيغة دا| عىل rسـتقبال بوجود البد من اسـتعاملها لغرض يقصده املتلكم، و 

  .قرينة لفظية ٔاو معنوية خلصهتا لت9 اEال|
وتمتثل العوامل اليت تنتج احلاالت اليت يفيد فهيا الفعل املايض دال| rسـتقبال يف ثالثة 

وفo يأيت عرض لهذه العوامل الثالث مع بيان . عوامل، ويه أالدوات واملواقع والسـياقات
  :اليت تندرج حتهتا للحاالت

        أالدوات اليت حتّول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبالأالدوات اليت حتّول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبالأالدوات اليت حتّول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبالأالدوات اليت حتّول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبال: : : : العامل أالولالعامل أالولالعامل أالولالعامل أالول
 .املصدرية الظرفية) ما( .1

ْوَصاْوَصاْوَصاْوَصاينينينِين ِ ِ ِ  {: املصدرية الظرفية قو� تعاىل) ما(ومن ٔامثÆ دال| املايض عىل املسـتقبل بعد  [[ َواَواَواَوا]]
{{اااا َاكِة َما ُدْمُت َحيَاكِة َما ُدْمُت َحيَاكِة َما ُدْمُت َحيَاكِة َما ُدْمُت َحي{{ \\ َالِة َوالزَالِة َوالزَالِة َوالزَالِة َوالز\\ \\ املصدرية الظرفية åمس ) ما(مى ابن هشام ويس) 31:مرمي( } åِلصåِلصåِلصåِلص\\

) ما(تدّل عىل املسـتقبل، بعد ) ما دمت(فصيغة املايض يف . )4(املصدرية الزمانية) ما(
  ).مدة دوايم حيا(املصدرية الظرفية، والتقدير 
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    ....أدوات الرشطأدوات الرشطأدوات الرشطأدوات الرشط ....2222

) لو(ينرصف الفعل املايض ٕاىل اEال| عىل rسـتقبال مع ٔاكرث ٔادوات الرشط åسـتثناء 
  .؛ ٔالن ٔادوات الرشط تدخل عىل الفعل املايض فتنق� ٕاىل rسـتقبال)1(الرشطيتني) ملا(و

وقد جيوز ٔان تقع أالفعال املاضية يف اجلزاء عىل معىن املسـتقبلية؛ ٔالن الرشط : "يقول املربد
) ٕاْن مقت مقت: (حديث الرشط يف حنو"ويرى ابن جين ٔان  )2("ال يقع ٕاال عىل فعل مل يقع

بلفظ املايض الواجب، حتقيقًا لٔالمر، وتثبيتًا �، ٔاي ٕان هذا الوعد مويف به ال جئت فيه 
املشكوك يف وقوعه بلفظ "فعّرب عن املايض . )3("حما|، كام أن املايض واجب ðبت ال حما|

  . )4("املايض املقطوع بكونه، حىت Mٔن هذا قد وقع واسـتقر، ال ٔانه متوقع مرتقب
اجلزائية ٔان يلهيا املسـتقبل من ) ٕانْ (وحق ... ٔام هذا الباب)  ٕانْ : "(يقول ابن يعيش ٕان

أالفعال؛ ٔالنك تشرتط فo يأيت أن يقع يشء لوقوع غريه، فٕان ولهيا فعل ماض ٔاحالت معناه 
  .)5("ٕاىل rسـتقبال

ْحَسْحَسْحَسْحَسننننُْمتْ ُْمتْ ُْمتْ ُْمتْ {{{{: ومن ٔامثÆ ورود صيغة املايض بعد ٔادوات الرشط قو� ـ تعاىل [[ ْحَسْحَسْحَسْحَسننننُْمتْ اُْمتْ اُْمتْ اُْمتْ ا]] [[ ْن اْن اْن اْن ا]]
bb bb
اااا

 ْ ْ ن ْ ن ْ ن ن [[ ْ ُْ الِالِالِِال]] ُ ْ ، فقد ورد فعال الرشط يف االٓية الكرمية، وجواهبام ماضيني لفظًا، )7/ إالرساء( }}}}ُفِسُفِسُفِسُفِسمكمكمكُمكْ ُ
ٕان حتسـنوا : ، ٔاي)6(ومعناهام rسـتقبال، وهو يف الفصاحة مبسـتوى كوهنام مضارعني

  .حتسـنوا ٔالنفسمك
]]    {: وكذª قو� ـ تعاىل ْ َوا]] ْ َواُ ْ َواُ َالِة فَاَالِة فَاَالِة فَاَالِة فَاغغغغِْسلُوا ُوُجوَهِْسلُوا ُوُجوَهِْسلُوا ُوُجوَهِْسلُوا ُوُجوَهمكمكمكُمكْ َواُ \\ َىل الصَىل الصَىل الصَىل الص\\

bb bb
َذا قُْمُمتْ اَذا قُْمُمتْ اَذا قُْمُمتْ اَذا قُْمُمتْ ا

bb bb
َىل الَْمَراِفَىل الَْمَراِفَىل الَْمَراِفَىل الَْمَراِفققققِ ِ ِ ِ اااا

bb bb
ْ ا ْ اُ ْ اُ املائدة ( }}}}يِْديَيِْديَيِْديَيِْديَمكمكمكُمكْ اُ

تدّل عىل املسـتقبل يف سـياق الرشط، ووقع ) مقمت(فصيغة املايض يف قو� تعاىل  ،)6/
،  وكذا احلال يف أالمثÆ اليت تكون فهيا صيغة املايض )7() ٕاذا(الفعل يف مجÆ الرشط بعد 

الرشطية غري ) لو: (يف مجÆ الرشط بعد ٔاداة من ٔادوات الرشط أالخرى، مثل
  .)8(ٕاخل.. rمتناعية، َمْن، ٔاي، ٔاين، مىت، كيف، ٔاىن

وقد ختالف صيغة املايض اEال| عىل rسـتقبال يف سـياق الرشط وتعود داللهتا ٕاىل ٔاصل 
ْن ُكْنُت قُلُْتُه فَقَْد عَِلْمتَهُ ْن ُكْنُت قُلُْتُه فَقَْد عَِلْمتَهُ ْن ُكْنُت قُلُْتُه فَقَْد عَِلْمتَهُ ْن ُكْنُت قُلُْتُه فَقَْد عَِلْمتَهُ {{{{    ::::وضعها Eåال| عىل الزمن املايض، كام يف قو� ـ تعاىل
bb bb
(      }}}}اااا

  . )1(تدّل عىل الزمن املايض يف سـياق الرشط) كنت(فصيغة املايض ) 116/ املائدة 
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�  . )2("لقوة داللهتا عىل امليض) اكن(ٕامنا ساغ ذª يف : "وقد ٔاجاب املربد عن هذا بقو
واÔي يبدو يل ٔان الفعل املايض يأيت يف سـياق الرشط داًال عىل rسـتقبال åسـتثناء 

Eال| عىل الفعل اكن وما اشـتق منه، فٕان اEال| تبقى معه عىل ٔاصل وضع الصيغة من ا
  . يرد حني يراد ٕابقاء املايض عىل داللته الزمنية أالصلية" اكن"املايض، وMٔن الفعل 

وينبغي كذr ªنتباه ٕاىل ٔان بقاء امليض للفعل املايض يف ٔاسلوب الرشط قد جاء مع فعل 

  . مل يقل هذا υمل يتحقق؛ ٕاذ ٕان عيىس 
  النافيتان بعد قسم) ٕانْ (و) ال(  .3

ªلنفي بـ: "يقول ابن ماå سـتقبالr 3("بعد القسم) ٕانْ (و) ال(وينرصف ٕاىل( . Æومن ٔامث
ْمَسَكهَُما ْمَسَكهَُما ْمَسَكهَُما ْمَسَكهَُما {{{{    : ذª قو� ـ تعاىل [[ ْن اْن اْن اْن ا]]

bb bb
ْ َزالَتَا ا ْ َزالَتَا اِ ْ َزالَتَا اِ َْن تَُزوال َولَنئنئنئِنئْ َزالَتَا اِ َْن تَُزوال َول َْن تَُزوال َول ْن تَُزوال َول [[ ْرَض اْرَض اْرَض اْرَض ا]] [[ َمَواِت َواالَمَواِت َواالَمَواِت َواالَمَواِت َواال]] \\ َ يُْمِسَ يُْمِسَ يُْمِسَ يُْمِسكككُك السُ السُ السُ الس\\ \j\j\j\jا ا ا ا \\ نننن\\ bb bb

اااا
ٍٍ ِمْن بَْعِدهِ  ِمْن بَْعِدهِ  ِمْن بَْعِدهِ  ِمْن بَْعِدهِ  َحدَحدَحدَحٍدٍ [[ ، فصيغة املايض هنا )4(، ٔاي وهللا لنئ زالتا ما ميسكهام )41/ (فاطر( }}}}ِمْن اِمْن اِمْن اِمْن ا]]

  .تدّل عىل املسـتقبل لورودها بعد نفي يف جواب قسم
        السـياقات اليت حتول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبالالسـياقات اليت حتول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبالالسـياقات اليت حتول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبالالسـياقات اليت حتول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبال: : : : العامل الثاالعامل الثاالعامل الثاالعامل الثاينينينين

        سـياق إالخبار عن أالمور املسـتقبليةسـياق إالخبار عن أالمور املسـتقبليةسـياق إالخبار عن أالمور املسـتقبليةسـياق إالخبار عن أالمور املسـتقبلية ....1111
 ٔMحاكية حال آتية ٕاذا قصد القطع بوقوعها، و ªهنا وقعت فعًال، وذكر ابن هشام ويقصد بذ

، ومعناه تزنيل املسـتقبل )ونفخ يف الصور(ٔان مجهور النحاة مسوا هذا املصطلح بباب 
  :)6(، وتكون حاكية احلال االٓتية بعدة ٔامور يه)5( الواجب الوقوع مزن| ما قد وقع

\\ فَتَْحنَا  فَتَْحنَا  فَتَْحنَا  فَتَْحنَا { : ٕاخبار هللا تعاىل عام سـيأيت يف اEنيا، كقو� ـ تعاىل - أ  \\îîîî
bb bb
}  ªََ فَْتحًا ُمِبيناً ªََ فَْتحًا ُمِبيناً ªََ فَْتحًا ُمِبيناً ªََ فَْتحًا ُمِبيناً اااا

تدّل عىل املسـتقبل åلنسـبة لوقت نزول ) فتحنا(فصيغة املايض  ، )1/ الفتح ( 
  . االٓية عىل الرسول صىل هللا عليه وسمل، وذª يف سـياق حاكية احلال االٓتية

اُب الن\اِر { : ٕاخبار هللا تعاىل عام سـيأيت يوم القيامة، كقو� تعاىل - ب َوîََدى ا]ْحصَ
       )50/أالعراف( }اَب الَْجن\ِة ا]ْحصَ 
ومنه التعبري عن املسـتقبل بلفظ املايض تنبهيًا عىل حتقق وقوعه، ؤان ما : "يقول القزويين

  .)1("جعل املتوقع اÔي ال بد من وقوعه مبزن| الواقع... هو للوقوع اكلواقع
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سـتعامل املايض بدًال ا"ٕاخبار الناس عام يتوقع حدوثه يف اEنيا ويوم القيامة، وذª ٔان  - ج
من املضارع ٕامنا يكون كام يقول علامء البالغة لنكتة بالغية يه تزنيل حوادث املسـتقبل 
مزن| حوادث املايض لٕالشارة ٔان حدو�ا واقع ال حما| مثلها يف حتقيق وقوعها يف املسـتقبل 

  .)2("مثل حوادث املايض اليت وقعت ؤاصبحت حقائق واقعية
يض بدال من املضارع يف الوعد، والوعيد، واملعاهدات، ومن ٔامثÆ ذª ويكرث اسـتعامل املا
  . )3("قد كرث شاكوك وقّل شاكروك، فٕاما اعتدلت وٕاما اعزتلت: " قول جعفر بن حيىي

    سـياق إالنشاء الطلسـياق إالنشاء الطلسـياق إالنشاء الطلسـياق إالنشاء الطليبيبيبيب ....2222
تدّل صيغة املايض عىل rسـتقبال عن طريق إالنشاء الطليب عىل اختالف صوره، 

  :وسـياقات تفصيلها كام يأيت
        سـياق أالمرسـياق أالمرسـياق أالمرسـياق أالمر ....أ أ أ أ     

وقد خترج اهلمزة عن rسـتفهام ): "ٔأاسلممت: (يقول ابن هشام عن اهلمزة يف قو� ـ تعاىل
  . )4("ٔاي ٔاسلموا: ٔأاسلممت: أالمر، حنو: والسادس:... احلقيقي، فرتد ل`نية معانٍ 

        سـياق اEعاءسـياق اEعاءسـياق اEعاءسـياق اEعاء ....بببب    
ٕان أالمر : "ويقول يف موضع آخر" واعمل ٔان اEعاء مبزن| أالمر والهنـي: "ويقول سيبويه

 .)5("والهنـي خمتصان åلزمن املسـتقبل
 
  

        سـياق الوعدسـياق الوعدسـياق الوعدسـياق الوعد ....جججج    
\\    {{{{    : عىل املسـتقبل يف سـياق الوعد، كقو� تعاىل - ٔايضاً  –وقد تدّل صيغة املايض  \\îîîî

bb bb
اااا

ْعَطْينَاَك الْكَْوْعَطْينَاَك الْكَْوْعَطْينَاَك الْكَْوْعَطْينَاَك الْكَْوثثثثَرَ َرَ َرَ َرَ  [[   )1/ الكوثر(  }}}}اااا]]
  

        سـياق الرجاءسـياق الرجاءسـياق الرجاءسـياق الرجاء ....دددد    
ذ ال يتحقق يرد املايض لالسـتقبال يف سـياق الرجاء، وذå ªسـتعامل ٔافعال الرجاء؛ إ 

معناها ٕاال يف املسـتقبل، وªÔ اكن زمن املضارع الواقع يف خربها مسـتقبًال فقط، 
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  . )6(ليتوافقا
iiِيتَ åِلَْفْتِح ِيتَ åِلَْفْتِح ِيتَ åِلَْفْتِح ِيتَ åِلَْفْتِح {{{{    ::::ومن ٔامثÆ ذª قو� ـ تعاىل ii ْن يَاْن يَاْن يَاْن يَا [[ ُ اُ اُ اُ ا]] \j\j\j\jفاملعىن غالب )52/ املائدة ( }}}}فََعفََعفََعفََعىسىسىسَىس اَ اَ اَ ا ،

ؤاصبح من احملقق املسـتجاب، عىل اللفظ يف ٔافعال الرجاء Mٔن ما ير� ٔان يكون قد اكن 
  . )1(ويف بقاء الفعل عىل صيغة املايض ما يشعر بقوة أالمل يف rسـتجابة

        سـياق المتينسـياق المتينسـياق المتينسـياق المتين ....هههه    
، فٕاهنا تدّل عىل rسـتقبال، يقول ابن )لو(ٕاذا وردت صيغة املايض يف سـياق المتين بعد 

ٔالنه طلب،  لالسـتقبال، حفصل فهيا معىن المتين) ٔانْ (قد تسـتعمل مبعىن ) لو(ٕان : "يعيش
  .)2("والمتين نوع من الطلب) لو ٔاعطاين ووهبين: (فال تفتقر ٕاىل جواب، وذª حنو

  املواقع اليت حتول دال| الفعل املايض ٕاىل rسـتقبال: العامل الثالث

• � موقع عطف املايض عىل ما عمل اسـتقبا
\\اَر اَر اَر اَر يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقيَاَمِة يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقيَاَمِة يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقيَاَمِة يَْقُدُم قَْوَمُه يَْوَم الِْقيَاَمِة {{{{    : : : : ومن ٔامثÆ ذª قو� ـ تعاىل ]]ْوَرَدُمهُ النْوَرَدُمهُ النْوَرَدُمهُ النْوَرَدُمهُ الن\\ [[ وقد  ).98/ هود( }}}}فَافَافَافَا

�  .)3(نّص ابن ماª عىل ٔان الفعل املايض يدّل عىل rسـتقبال åلعطف عىل ما عمل اسـتقبا
        احاحاحاح$$$$ل دال| الفعل املايض عىل rسـتقبال واملل دال| الفعل املايض عىل rسـتقبال واملل دال| الفعل املايض عىل rسـتقبال واملل دال| الفعل املايض عىل rسـتقبال وامليضيضيضيض سـياقياً  سـياقياً  سـياقياً  سـياقياً : : : : الثالثالثالثالثالثالثالث

عامل حتمتل صيغة املايض rسـتقبال وامليض معًا يف بعض الرتاكيب اللغوية بسبب 
  : أالدوات ٔاو السـياقات، وذª فo يأيت

  أالدوات اليت ترتدد معها دال| الفعل املايض بني امليض rسـتقبال: العامل أالول
    ::::مهزة التسويةمهزة التسويةمهزة التسويةمهزة التسوية ....1111

وذª . )4("حيمتل امليض وrسـتقبال بعد مهزة التسوية: "يقول ابن ماª عن الفعل املايض
َجِز َجِز َجِز َجِز {{{{    ::::كقو� ـ تعاىل [[ ٌٌ عَلَْينَا ا عَلَْينَا ا عَلَْينَا ا عَلَْينَا ا]] ٍٍ    َسَواءَسَواءَسَواءَسَواءٌٌ îَ َما لَنَا ِمْن َمِحيٍصٍ ْ îَ َما لَنَا ِمْن َمِحيصَ ْ îَ َما لَنَا ِمْن َمِحيصَ ْ îَ َما لَنَا ِمْن َمِحيصَ ْم َصْم َصْم َصْم َصربربربَربْ [[ فصيغة  ،)21/ ٕابراهمي( }}}}ْعنَا اْعنَا اْعنَا اْعنَا ا]]

حتمتل دال| امليض ودال| rسـتقبال؛ ٕالماكن } ٔاجزعنا ٔام صربî{: املايض يف قو� ـ تعاىل
  .ٔان يراد ما اكن من جزع ٔاو صرب، ٔاو ما يكون مهنام

تسوية؛ ٕاذ عطف عليه وينهتـي تردد الفعل املايض بني امليض وrسـتقبال بعد مهزة ال 
املعاد| يكون مضارعا عىل معىن املايض، فيقطع ) ٔام(؛ فٕان ما بعد )مل(مبضارع جمزوم بـ

ْم لَْم تُْنِذْرُمهْ ْم لَْم تُْنِذْرُمهْ ْم لَْم تُْنِذْرُمهْ ْم لَْم تُْنِذْرُمهْ {{{{    : : : : مبيض الفعل املايض، كام يف قو� ـ تعاىل [[ ُْم ا]] ُْم اَ ُْم اَ نَْذْرنَْذْرنَْذْرنَْذْرهتهتهتَهتُْم اَ [[ اااا]] [[ ْم ا]] ْم ا عَلَْهيِ ْم ا عَلَْهيِ ْم ا عَلَْهيِ ٌٌ عَلَْهيِ ). 6/ البقرة( }}}}َسَواءَسَواءَسَواءَسَواءٌٌ
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تعّني امليض؛ ٔالن الثاين ماض ) مل(قروîً بـم"ٕان اكن ) ٔام(يشري السـيوطي ٔان الفعل بعد 
�  .)5(معىن، فوجب ميض أالول ٔالنه معادل 

  )حيث(و) لكام( .2
: مثة ٔادوات يف العربية يكون الفعل املايض بعدها للميض ٔاو لالسـتقبال، وذª كام يف

للميض، ومن ٔامثÆ وقوع الفعل ) حيث(؛  فيكون الفعل املايض بعد )لكام(و ) حيث(
بُوُمهْ بُوُمهْ بُوُمهْ بُوُمهْ {{{{للميض، كام يف قو� ـ تعاىل ) حيث(د املايض بع [[ َمَرُمهْ اَمَرُمهْ اَمَرُمهْ اَمَرُمهْ ا]] [[ ا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث اا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث اا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث اا َدَخلُوا ِمْن َحْيُث ا]] \\ ( }}}}َولَمَولَمَولَمَولَم\\
  .)68/ يوسف 

َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت َوِمْن َحْيُث َخَرْجَت {{{{    :لالسـتقبال، كام يف قو� ـ تعاىل) حيث(ويكون الفعل املايض بعد 
ِد الَْحَرامِ  ِد الَْحَرامِ ِ ِد الَْحَرامِ ِ كككَك َشْطَر الَْمْسَ َشْطَر الَْمْسَ َشْطَر الَْمْسَ َشْطَر الَْمْسجججِجِد الَْحَرامِ ِ َßَْفََوِلّ َوßَْفََوِلّ َوßَْفََوِلّ َوßْ149/ البقرة( }}}}فََوِلّ َو( ���وا وا وا وا {{{{    ـ تعاىل، وقو �� َوَحْيُث َما ُكْنُمتْ فََولَوَحْيُث َما ُكْنُمتْ فََولَوَحْيُث َما ُكْنُمتْ فََولَوَحْيُث َما ُكْنُمتْ فََول

ْ َشْطَرهُ  ْ َشْطَرهُ ُ ْ َشْطَرهُ ُ   .)1(" ؛ ٔالن فهيام راحئة الرشط)144/البقرة ((((}}}}    ُوُجوَهُوُجوَهُوُجوَهُوُجوَهمكمكمكُمكْ َشْطَرهُ ُ
ًة َرُسولُهَا {: دr عىل امليض يف قو� تعاىل) لكام(وقد ورد الفعل املايض بعد  ُلك\ َما َجاَء اùم\

بُوهُ  \\َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ َما نَِضَجْت ُجلُوُدُمهْ {{{{: : : : و� تعاىلودr عىل rسـتقبال يف ق). 44/املؤمنون (} َكذ\ لكُلكُلكُُلك\\
َهالْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَْريََها َهالْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَْريَ َهالْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَْريَ لْنَاُمهْ ُجلُوًدا غَْريَ \\  ).56/ النساء ( }}}}بَدبَدبَدبَد\\

 
  

        ::::أدوات التحضيأدوات التحضيأدوات التحضيأدوات التحضيضضضض ....3333
: تدّل صيغة املايض عىل املسـتقبل بعد ٔاداة من ٔادوات التحضيض، ومن ذª قو� ـ تعاىل

ُكْن ِمنْ ُكْن ِمنْ ُكْن ِمنْ ُكْن ِمنْ {{{{ [[ َق َواَق َواَق َواَق َوا]] \\ دددد\\ \\ ]]صصصص\\ [[ ٍٍ فَا فَا فَا فَا ٍٍ قَرِيب قَرِيب قَرِيب قَرِيٍبٍ َجلَجلَجلَجٍلٍ [[ َىل اَىل اَىل اَىل ا]]
bb bb
ْرتَِين اْرتَِين اْرتَِين اْرتَِين ا \\ خخخخ\\ [[ اِلِحنيَ اِلِحنيَ اِلِحنيَ اِلِحنيَ     لَْوال الَْوال الَْوال الَْوال ا]] \\ ، فصيغة املايض )10/املنافقون( }}}}الصالصالصالص\\

ويعلل ابن . يف سـياق العرض) لوال(تدّل عىل املسـتقبل بعد ٔاداة التحضيض ) ٔاخرتين(يف 
يشـبه ) لوال(يف هذه االٓية، بأن ) لوال(يعيش سبب دال| صيغة املايض عىل املسـتقبل بعد 

åلعطف ) ٔاكن(ق، وªÔ جزم ٕان ٔاخرتين أصد: (ٔالنه يف معناه، والتقدير"حرف الرشط؛ 
  .)2()"فأصّدق(عىل موضع 

وقد تدّل صيغة املايض بعد ٔاداة التحضيض عىل املايض، وذª يف سـياق التوبيخ، كام يف 
ٍٍ    {{{{: : : : قو� تعاىل \\ةةةٍةٍ ْ اùولُوْا بَِقي\\ ْ اùولُوْا بَِقيُ ْ اùولُوْا بَِقيُ يقول الفراء يف ). 116/ هود ( }}}}فَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلفَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلفَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلفَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن ِمْن قَْبِلمكمكمكُمكْ اùولُوْا بَِقيُ
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، )3("هؤالء اكنوا يهنون فنجوا: مل يكن ٔاحد مهنم كذª ٕاال قليًال، ٔاي" معىن هذه االٓية ٕانه
) لوال(يف سـياق، و) لوال(تدّل عىل امليض بعد ٔاداة التحضيض ) اكن(فصيغة املايض 

  .)4(للتوبيخ والتندمي فتختص املايض
وقع بعد ٔاداة حتضيض، : "ويقول السـيوطي عن ورود املايض حممتال للميض وrسـتقبال

فَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن فَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن فَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن فَلَْوَال َاكَن ِمَن الُْقُروِن {{{{    : هّال فعلت، ٕان ٔاردت امليض فهو توبيخ، حنو قو� ـ تعاىل :حنو
    ٍٍ ةةةٍةٍ \\ ْ اùولُوْا بَِقي\\ ْ اùولُوْا بَِقيُ ْ اùولُوْا بَِقيُ فَلَْوَال فَلَْوَال فَلَْوَال فَلَْوَال {{{{    : ، ٔاو rسـتقبال فهو ٔامر به، حنو قو� تعاىل)116/ هود( }}}}ِمْن قَْبِلِمْن قَْبِلِمْن قَْبِلِمْن قَْبِلمكمكمكُمكْ اùولُوْا بَِقيُ

  .)1("ٔاي لينفرْ ): 122/التوبة ( }}}}نَفَرَ نَفَرَ نَفَرَ نَفَرَ 
  ترتدد معها دال| الفعل املايض بني امليض rسـتقبالالعامل الثاين ـ املواقع اليت

 موقع صÆ ملوصول عام  .1
حتمتل صيغة املايض اEال| عىل امليض وrسـتقبال ٕاذا وقعت صÆ ملوصول عام هو مبتدٔا، 

َُعوا{{{{::::مفن دال| الصيغة عىل املايض قو� ـ تعايل َُعواَ َُعواَ \\اَس قَْد اَس قَْد اَس قَْد اَس قَْد مجمجمجَمجَُعواَ \\ الن الن الن الن\\ نننن\\ bb bb
\\اُس ااُس ااُس ااُس ا يَن قَاَل لَهُُم الن\\ يَن قَاَل لَهُُم النِ يَن قَاَل لَهُُم النِ يَن قَاَل لَهُُم النِ ِ \\ \\ÔاÔاÔاÔا     ْ ُ ْ ُ ْ َلَمكمكمكُمكْ ُ َل َل ( }}}}ل

ْن تَْقِدُروا ْن تَْقِدُروا ْن تَْقِدُروا ْن تَْقِدُروا {{{{: ومن داللهتا عىل املسـتقبل قو� تعاىل )173/ آل معران [[ بُوا ِمْن قَْبِل ا]] بُوا ِمْن قَْبِل اَ بُوا ِمْن قَْبِل اَ يَن EَEEEبُوا ِمْن قَْبِل اَ يَن ِ يَن ِ يَن ِ ِ \\ \\Ôا Ôا Ôا Ôا \\ الالالال\\
bb bb
اااا

ْم  ْم عَلَْهيِ ْم عَلَْهيِ ْم عَلَْهيِ   .)34/ املائدة ( }}}}عَلَْهيِ
    ....موقع صفة لنكرة عامةموقع صفة لنكرة عامةموقع صفة لنكرة عامةموقع صفة لنكرة عامة ....2222

َوَال تَُصِلّ َوَال تَُصِلّ َوَال تَُصِلّ َوَال تَُصِلّ {{{{::::تدّل صيغة املايض عىل املسـتقبل ٕاذا وردت بعد صفة لنكرة عامة، كقو� تعاىل
بًَدابًَدابًَدابًَداعَ عَ عَ عَ  [[ ٍٍ ِمْهنُْم َماَت ا ِمْهنُْم َماَت ا ِمْهنُْم َماَت ا ِمْهنُْم َماَت ا]] َحدَحدَحدَحٍدٍ [[ تدّل عىل ) مات(فصيغة املايض يف قو� ) 84/ التوبة ( }}}}َىل اَىل اَىل اَىل ا]]

  .)2()ٔاحد(املسـتقبل، وتقع يف مجÆ صفة لنكرة عامة، ويه 
بلفظ املايض، واملعىن ) مات، وماتوا(، وٕامنا قيل )ٔاحد(صفة لـ) مات:" (يقول الزخمرشي

  .)3("ٔالنه اكئن موجود ال حما| عىل rسـتقبال عىل تقدير الكون والوجود؛
  :ومن دال| الصيغة عىل الزمن املايض قول أالعىش الكبري

            ُرّب ِرفٍد َهرْقتُه ذª اليو
    
    
        

            )4(م، ؤاْرسى من معِرش ٔاقتال        
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  دال| الفعل املايض عىل الزمن العام سـياقياً دال| الفعل املايض عىل الزمن العام سـياقياً دال| الفعل املايض عىل الزمن العام سـياقياً دال| الفعل املايض عىل الزمن العام سـياقياً : : : : الرابعالرابعالرابعالرابع
عىل rسـمترار غري املقيد  قد تسـتعمل صيغة الفعل املايض جمردة من الزمان احملدد، فتدل

املايض واحلارض واملسـتقبل، وهو ما : بزمن معّني؛ ٔاي ٕان مدلو� حيدث يف مجيع أالزمنة
يسمى åلزمن اEامئ، وميكن تسميته åلزمن العام، لعمومه لٔالزمنة لكها من ماضهيا حىت 

يف زمن خاص، مسـتقبلها، ودال| املايض عىل الزمن العام ترد يف سـياق ال يقع فيه احلدث 
  .)5(وٕامنا حيدث يف لك زمان

وتندرج احلاالت اليت يكون فهيا دال| املايض للزمن العام حتت عامل أالدوات ٔاو 
  :)1(السـياقات، وذª كام يظهر يف االٓيت

) حيث: (أالدوات اليت تكون دال| الفعل املايض معها زمنا عاما تمتثل يف: العامل أالول
ايض دr عىل معوم الزمان واح$ل rسـمترار غري املقيد جبهة امل) حيث(، فـتجعل )لكام(و

يقول ٔابو حيان ). 191: البقرة( }َواْقُتلُوُمهْ َحْيُث ثَِقْفُتُموُمهْ { : زمنية، ومن ٔامثلته قو� تعاىل
عام يف لك ماكن حّل ٔاو حرم ويلزم منه معوم ) وحيث ثقفمتومه(يف تفسري هذه االٓية 

  .)2(الزمان
املايض دr عىل معوم الزمان واح$ل rسـمترار غري املقيد جبهة زمنية، ومن ) املك(وجتعل 

ي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل {{{{    : ٔامثÆ ذª قو� ـ تعاىل ي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ِ ي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ِ ي ُرِزْقنَا ِمْن قَْبُل ِ ِ \\ \\Ôِرْزقًا قَالُوا َهَذا ا Ôِرْزقًا قَالُوا َهَذا ا Ôِرْزقًا قَالُوا َهَذا ا Ôِرْزقًا قَالُوا َهَذا ا ٍٍ \\َما ُرِزقُوا ِمْهنَا ِمْن ثََمَرةَما ُرِزقُوا ِمْهنَا ِمْن ثََمَرةَما ُرِزقُوا ِمْهنَا ِمْن ثََمَرةَما ُرِزقُوا ِمْهنَا ِمْن ثََمَرٍةٍ  }}}}لكُلكُلكُُلك\\
متل rسـمترار غري املقيد ؛ فٕان معىن االٓية حيمتل املايض ٔاو rسـتقبال، وحي )25/ البقرة(

  .)3("واملعىن لك وقت"جبهة زمنية حمددة ولهذا قال السـيوطي 
 السـياقات اليت تكون دال| الفعل املايض معها زمنا عاما: العامل الثاين

  سـياق احلديث عن صفات هللا ـ تعاىل .1
ُ عَِلoً َحِكoً ُ عَِلoً َحِكoً ُ عَِلoً َحِكoً ُ عَِلoً َحِكoً {{{{ومن ٔامثÆ ذª قو� تعاىل  \j\j\j\jاكن(صيغة الفعل املايض ف  )4: الفتح( }}}}َوَاكَن اَوَاكَن اَوَاكَن اَوَاكَن ا (

فo مىض ) "اكئن(دلّت عىل الزمن العام؛ ٔالهنا ٔاسـندت ٕاىل هللا ـ عّز وجّل؛ فا} ـ تعاىل 
  . )4("والساعة،  وفo يكون

كثريًا؛ ٔاي ٕاهنا تأيت دا| عىل اEوام، ) مل يزل(مبرادفة "ختتّص ) اكن(وقد ذكر السـيوطي ٔان 
صول ما دخلت عليه فo مىض مع انقطاعه عند قوم، وٕان اكن أالصل فهيا ٔان يدّل عىل ح
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  . )5("ٔاو سكوهتا عن rنقطاع وعدمه عند آخرين... وعليه االٔكرث
    سـياق اEال| عىل ظاهرة كونية متسـياق اEال| عىل ظاهرة كونية متسـياق اEال| عىل ظاهرة كونية متسـياق اEال| عىل ظاهرة كونية متججججددةددةددةددة ....2222

َماء َماءَماء َماءَماء َماءَماء َماء{{{{::::ومن ٔامثÆ ذª قو� ـ تعاىل \\ ي ا]ن]ن]ن]نَزَل ِمَن السَزَل ِمَن السَزَل ِمَن السَزَل ِمَن الس\\ ي اِ ي اِ ي اِ ِ \\ \\Ôُهَو اÔُهَو اÔُهَو اÔٕاذ ٕان نزول  ،)10/النحل( }}}}ُهَو ا
ددًا بزمن معّني؛ بل يكون يف لك زمان؛ ٔالهنا ظاهرة كونية تتجدد املاء من السامء ليس حم

  .)å)6سـمترار، فال خيتّص بزمن معّني 
  

    سـياق اEال| عىل حدث عادي متكررسـياق اEال| عىل حدث عادي متكررسـياق اEال| عىل حدث عادي متكررسـياق اEال| عىل حدث عادي متكرر ....3333
نَْعاِم نَْعاِم نَْعاِم نَْعاِم {{{{::::ومن ٔامثÆ ذª قو� ـ تعاىل [[ ن ُجلُوِد اال]] ن ُجلُوِد االُ ِمّ ن ُجلُوِد االُ ِمّ ن ُجلُوِد االُ ِمّ ْ َسَكنًا َوَجَعَل لَمكمكمكُمك ِمّ َُ ْ َسَكنًا َوَجَعَل ل َُ ْ َسَكنًا َوَجَعَل ل َُ ن بُُيوِتمكمكمكُمكْ َسَكنًا َوَجَعَل ل ن بُُيوِتُ ِمّ ن بُُيوِتُ ِمّ ن بُُيوِتُ ِمّ َُ َجَعَل لَمكمكمكُمك ِمّ َُ َجَعَل ل َُ َجَعَل ل ُ َجَعَل ل \j\j\j\jَواَواَواَوا

 ً ً ً EًEEE؛ فالفعالن الواردان يف االٓية الكرمية مل يقيدا بزمن حمدد؛ بل دال\ عىل )80/النحل( }}}}بُُيوبُُيوبُُيوبُُيو
زمن عام يسـتغرق أالزمنة الثالثة؛ ٔالهنام يدالن عىل حدوث فعل يتكرر حينًا بعد آخر، 
جفعل البيوت سكنًا، وجعل جلود أالنعام بيوEً ٔاحداث متكررة يف الزمن املايض واحلارض 

 .ومل تتعّينا لزمن بعينه واملسـتقبل ٔايضاً 
  

ٓسـياق القصص القرآينينينين     ....4444 ٓسـياق القصص القرا ٓسـياق القصص القرا     سـياق القصص القرا
ويكون هذا القصص داال{ عىل تعالمي عامة، ٔاو ٕالظهار مغزى القصة ٔاو تلخيصًا 

ٍٍ غَلََبْت ِف غَلََبْت ِف غَلََبْت ِف غَلََبْت ِفئئئئًَة ًَة ًَة ًَة {{{{: : : : ٔالهدافها وٕاشارة ٕاىل العربة مهنا، ومن ٔامثÆ ذª قو� تعاىل ٍٍÆَقَِلي Æَقَِلي Æَقَِلي Æَقَِلي ٍٍ ْ ِمْن ِفئئئئَةَةَةٍَةٍ ْ ِمْن ِفَ ْ ِمْن ِفَ مكمكمكَمكْ ِمْن ِفَ
 ِ ِ ِ ِ \j\j\j\jْذِن اْذِن اْذِن اْذِن ا

bb bb
åِ كَِثَريًةåِ كَِثَريًةåِ كَِثَريًةåِ وهذا : "يقول ٔابو حيان يف تفسري هذه االٓية الكرمية). 249/ةالبقر ( }}}}كَِثَريًة

حتريض عىل القتال، واستشعار åلنرص، ؤان الكرثة ليست سببًا للنرص؛ ٕاذ سـبق يف 
، ومثل ذª قو� تعاىل لسان شعيب عليه )1("أالزمان املاضية غلبت القليل عىل الكثري

؛ فالفعالن املاضيان )88: هود( }ٔانيبوما توفيقي ٕاال å} عليه تولكت وٕاليه {: السالم
يف الزمن املايض، ٕاال ٔاهنام ال  -عليه السالم - ، وٕان صدرت عن شعيب)تولكت، ؤانيب(

يدالن عىل زمن معّني خيتّص åملايض ٔاو احلارض ٔاو املسـتقبل؛ فالتولك عىل هللا وإالîبة 
 .)2(ٕاليه مالزمة دامئًا يف لك أالوقات 
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    سـياق أالمثالسـياق أالمثالسـياق أالمثالسـياق أالمثال ....5555
Æاملثل املشهور ومن ٔامث ªٔاجنز(ٕاذ ٕان صيغة املايض  )3()ٔاجنز حر ما وعد: (ذ (

يف املثل تدّل عىل وقوع احلدث يف نقطة زمنية معينة من املايض، ويه املناسـبة اليت قيل 
؛ فهـي تصلح )4(فهيا ٔالول مرة، لكن وقوعه ال يزال مسـمترًا لكام ٔاتت مناسـبة مشاهبة لٔالوىل

  . لزمن بعينهللك زمان، وبذª مل يتحدد 
 سـياق الصفة الثابتة يف النفس أو دال| الفعل اÔي ال يتوقف وال ينقطع  .6

ح\ {: ومن ٔامثÆ سـياق الصفة الثابتة يف النفس قو� ـتعاىل نُْفُس الش� ِت اْال] } َواùْحِرضَ
ومعىن ٕاحضار أالنفس : "يقول الزخمرشي يف تفسري هذه االٓية الكرمية). 128: النساء(

شح جعل حارضا لها، ال يغيب عهنا ٔابدًا، وال تنفك عنه، يعين ٔاهنا مطبوعة الشح، ٔان ال 
؛ فالفعل هنا ٔاىت داًال عىل زمن عام؛ ٔالنه مبثابة الصفة الثابتة الالزمة لبين البرش، )1("عليه

  .)2(فالشح حيرض النفس البرشية يف لك زمان
؛ فاملراد )ُسن، وَظُرفَكُرم، وحَ : (، حنو)فَُعل(وقد يأيت من أالبنية املاضية عىل 

ٕاثبات هذه الصفات فo ٔاسـندت ٕاليه، وليس هناك ٔاي ٕاشارة لٕالعراب عن الزمان 
. )3("مما يفيد الصفات الثابتة) ِصفر، وعرِج: (، حنو)فِعل(املايض، ومثل هذا مما يأيت عىل 

معّني؛  وهذا يعين ٔان دال| الصيغة فo سـبق من اEال| عىل الزمن العام غري مرتبطة بزمن
بل هو زمن دامئ حيدث يف لك ماكن وزمان ٔاي ما يشـبه الطبيعة الثابتة والناموس اÔي 
ميكن ٔان ينطبق عىل حاالت عدة، ويف هذه السـياقات يربز احلدث حمور اه$م رئييس 
ويكون مقصودًا Ôاته ليكشف عن عربة ٔاو موعظة ٔاو ٔاحاكم دينية ٔاو صفات ðبتة ٔاو 

  .)4(ليه وMٔنه ُعرّي من الزمنٔاحداث كونية، فينظر إ 
ªدال| الفعل اليت ال تتوقف وال تنقطع قو Æهنـى إالسالم عن لك : "(ومن ٔامث

  ). منكر
ٕاهنم يعربون عن املايض واالٓيت، كام يعربون عن اليشء : "يقول السـيوطي

 . )5("احلارض؛ قصدًا ٕالحضاره يف اÔهن حىت Mٔنه مشاهد حا| إالخبار
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        ::::ات زمن املايض السـياقيةات زمن املايض السـياقيةات زمن املايض السـياقيةات زمن املايض السـياقيةßßßß: : : : اجلانب الثالثاجلانب الثالثاجلانب الثالثاجلانب الثالث
وردت عند بعض احملدثني عدة ٔاسامء ٔالزمنة الفعل املايض السـياقية وßاته 
ا7تلفة، ورمبا ساعدمه عىل هذه أالسامء بعض تعبريات العلامء القدماء، وتوصيفاهتم، 

  :)6(ومهنا
        ::::املايض املطلاملايض املطلاملايض املطلاملايض املطلقققق ٔاو البسـيط ٔاو العادي ٔاو البسـيط ٔاو العادي ٔاو البسـيط ٔاو العادي ٔاو البسـيط ٔاو العادي ....1111

نوية ٔاو لفظية حتدد زمنه، ومل يرش فيه وهو اخلايل من اجلهة فمل تلحقه قرينة مع 
اخل، فزمنه عام يسـتغرق املايض من دون حتديد، .... ٕاىل البعد ٔاو القرب ٔاو rسـمترار

وبساطته تأيت من خلو مادته من السوابق واللواحق اليت حتدد بدقة زمن املدة، فيعرب عنه 
أالساليب إالنشائية والرشطية، جمردة، وذª يف أالساليب اخلربية، ٔاما يف ) فَعلَ (غالبًا بـ 

  .فال يسمل لها امليض غالباً 
ي åحلاي åحلاي åحلاي åحلارضرضرضرض ٔاو القريب من احلا ٔاو القريب من احلا ٔاو القريب من احلا ٔاو القريب من احلارضرضرضرض ....2222         ::::املايض املنهتاملايض املنهتاملايض املنهتاملايض املنهتــــ

وتسـتعمل هذه الصيغة للتعبري عن وقوع حدث يف زمان ماٍض قريب من احلال، 
حرف يصحب ) "قد(وقد رصح املرادي بأن ). قد(وذª عند اقرتان الفعل املايض بـ 

  .  )2(وسـبق ذكر قول ابن هشام عن هذه اجلهة. )1("ايض من احلالأالفعال ويقرب امل
الفعل املايض حيمتل لك جزء من ٔاجزاء املايض، وٕاذا : "ويقول ٔابو البقاء الكفوي

  .)3("قربته من احلال، وانتفى عنه ذr ªح$ل) قد(دخلت عليه 
åملايض وقد ٔاورد املسترشقون تسميات متعددة لهذه الصيغة، مفهنم من سامها 

تشري داللهتا ٕاىل وقوع احلدث قبل زمن ) قد فعل(، وقد ذكر وليام رايت ٔان )4(احملدد
  .)5(التلكم
        : : : : املايض املتصل åحلااملايض املتصل åحلااملايض املتصل åحلااملايض املتصل åحلارضرضرضرض ....3333

) ما زال، ما فq، ما برح، ما انفك، ما دام(وتأيت أالفعال الناخسة املساعدة 
كون خربها، ويدّل ل4ال| عىل هذه اجلهة، وهذه أالفعال تتقدم عىل الفعل املضارع في

حينئذ عىل املايض املتصل åحلارض، وهذه الصيغة تكون حلقة وصل بني املايض 
 .واحلارض؛ ٔالهنا تربط  بني احلدثني
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        ::::املايض البعيد املنقطعاملايض البعيد املنقطعاملايض البعيد املنقطعاملايض البعيد املنقطع ....4444

متلوة بصيغة ) اكن(ٔاو ) قد اكن(ٔاو ) اكن قد(يتعني املايض البعيد املنقطع بصيغة 
  .تعبري عن وقوع حدث يف زمن ماض بعيد، فهذه الصيغ الثالث تسـتعمل لل )فَعل(

فعّد أالول ماضيًا ) اكن قد فعل(و) اكن فعل(وقد فّرق متام حسان بني صيغة 
  .)6(بعيدًا منقطعًا، والثاين ماضيًا قريبًا منقطعاً 

        : : : : املايض املتاملايض املتاملايض املتاملايض املتججججدد ٔاو rسـمتراري أو التعوديدد ٔاو rسـمتراري أو التعوديدد ٔاو rسـمتراري أو التعوديدد ٔاو rسـمتراري أو التعودي ....5555
ى يفعل، ٔاصبح يفعل، وظل يفعل، ؤاحض: (وما مياثلها حنو) اكن يفعل(صيغته 

  .    ومعناها لكها rسـمترار يف زمن مايض) اخل... ؤامىس يفعل
يدّل عىل  -كام يسميه-ويرى حامد عبدالقادر ٔان املايض rسـمتراري ٔاو التعودي    

  .)1(حدوث الفعل يف الزمن املايض عىل سبيل rسـمترار ٔاو التعود ملدة معينة
        ::::املايض الرشوعياملايض الرشوعياملايض الرشوعياملايض الرشوعي ....6666

،  ومعىن الرشوعي ٔان )يفعل(متلوة بـ) ل، علّقٔاخذ، ٔانشأ، طفق، جع(صيغته 
 .احلدث بدئ العمل به، ومل يزل زمن مع� مسـمتراً 

  
        ::::املايض املقارباملايض املقارباملايض املقارباملايض املقارب ....7777

وقد وضعت هذه أالفعال ل4ال| ) يفعل(متلوة بـ) اكد، ؤاوشك، وكرب(صيغته 
، وال تدّل هذه أالفعال عىل املايض )2(عىل قرب وقوع اخلرب، ومعناه املقاربة فo مىض

 ªالقريب من احلارض، ٕامنا تدّل عىل ٔان احلدث قرب وقوعه لكنه مل حيدث سواء ٔااكن ذ
  .احلدث يف املايض البعيد ٔام القريب، فهذه أالفعال تدّل عىل ٔان احلدث مل حيصل

وخنلص مما سـبق ٕاىل ٔان صيغة الفعل املايض وضعت ٔاصال يف العربية ل4ال| عىل 
يف ٔاغلب اسـتعامالهتا مطابقة مع ٔاصل وضعها، ومهنا الزمن املايض املطلق، ولهذا جاءت 

اكتسب تسميته åملايض، ٕاال ٔان هذا ينحرص يف دال| الصيغة الرصفية فقط، فليس لك 
فعل ماض الصيغة يدّل عىل الزمن املايض، فقد يقرتن املايض بغري زمنه النحوي، وقد 
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 وقوع احلدث يف زمن خترج صيغته ٕاىل غري املايض، فهو يدّل يف بعض اسـتعامالته ٕاىل
التلكم ٔاي عىل احلال، ويف سـياق آخر يدّل عىل rسـتقبال، وقد يدّل عىل زمنني معا هام 

ٔاو يدّل عىل أالزمنة الثالثة وتكون داللته عامة وشامÆ مجليع أالزمنة ) املسـتقبل واملايض(
لهتا الزمنية ، فالصيغة ويه واقعة يف السـياق، قد ختتلف دال)املايض واحلارض واملسـتقبل(

عام اكنت عليه يف حا| إالفراد؛ ٔالهنا تأيت لتفيد ٔازمنة ٔاخرى مغايرة، تبعًا لنوع امجلÆ وما فهيا 
مفع ٔان صيغة الفعل يف الرتكيب امجليل الفعيل قد . ")3(من قرائن لفظية ومعنوية وحالية

غة الفعل تكون متصÆ بتحديد عنرص الزمن فيه، بيد ٔان اEال| الزمنية ال حترص بصي
حفسب؛ بل تنبثق كذª من مجموع عنارص البناء الرتكييب امجليل السـيايق ومن قرائنه 

  .)4("اللفظية واملعنوية
ويتداخل زمن صيغة الفعل املايض يف داللته عىل احلال وrسـتقبال مع زمن 

| ٔاو فهذه اEال| احملوّ . صيغة الفعل املضارع اÔي وضعت صيغته ل4ال| علهيام يف أالصل
الطارئة عىل صيغة املايض ليست دال| الصيغة الرصفية إالفرادية، وٕامنا نتيجة ورود صيغة 
املايض مع غريها يف تراكيب لغوية اتفق النحاة عىل صالحية داللهتا عىل احلال ٔاو 
rسـتقبال، ملا حتدثه القرائن وأالفعال املساعدة عىل تعيني اجلهة الزمنية املقصود التعبري 

من طرف املتلكم، واملعلومة Eى السامع لغرض بالغي اختصت به العربية وهو تزنيل  عهنا
  . )1(ٔاحداث املسـتقبل املؤكد وقوعها، مزن| ٔاحداث املايض الواقعة فعالً 

ومن ذª يتضح ٔان لعنارص السـياق املقايل دورًا فاعًال يف ٕاسـباغ دال| زمنية 
قرائن اللفظية واملعنوية واحلالية ما يُعني عىل حيمل من ال"ٕاذ  )2(مغايرة ٔالصل وضع الصيغة

  .)3("فهم الزمن يف جمال ٔاوسع من جمرد ا�ال الرصيف احملدد
التعبري عن الزمن يف الفعل ٔامر حيدده أالسلوب والسـياق : "يقول حسن ظاظا

ومثل ذª مطرد بشلك يشـهبه يف سائر اللغات ... واملالبسات وبعض أالدوات إالضافية
ا عدا البابلية االٓشورية اليت ٔاخذ ترصيف الفعل فهيا بتأثري السومريني شNً السامية م

ٔاقرب للمعروف يف اللغات أالوربية من اEال| عىل الزمن åلصيغة اليت يرصف فهيا 
 .)4("الفعل
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ومن خالل هذه أالزمنة السـياقية وتغريها اتضح ٔان للاميض ßات متعددة وردت 

، وجعلها )5(ام حسان وعّيل املنصوري ٕاىل تسع ßاتلها مسميات متعددة جعلها مت
  . )6(عبداجلبار توامة ٕاىل مثان ßات

وهذا يدّل عىل ثراء العربية يف داللهتا عىل أالزمنة املتعددة، كام يدّل عىل دقهتا يف 
فهـي تعّرب åلظروف ؤاسامء . التعبري عن الزمن احملدد عن طريق ßات احلدث ا7تلفة

أالوقات عن معانهيا الزمانية املعجمية، وعن الزمن الرصيف املطلق بصيغة  الزمان ؤالفاظ
الفعل، والنحوي بصيغته مع السـياق، وعن درجات الزمن املتفاوتة يف القرب والبعد وال$م 
وrنقطاع وrسـمترار وحنو ذå ،ªٔالقعال املساعدة وأالدوات واحلروف املتعلقة 

  . )å)7لفعل
ت اليت جسلها املعارصون، اهتداًء ببعض تعبريات العلامء ولتطوير هذه اجلها

القداىم، نقرتح ٔان يمت تصنيفها وفق مجÆ من املعايري، ؤان حيدد ما يمت تصنيفه وفق لك 
 :معيار، ؤان تذكر اجلهات اليت ينتجها لك تصنيف، وذª عىل النحو االٓيت

  
    معيار إالمعيار إالمعيار إالمعيار إالططططالق والتقييدالق والتقييدالق والتقييدالق والتقييد ....1111

ملايض، وينتج ßتني، ويه ßة الفعل البسـيط وينطبق هذا املعيار عىل الفعل ا
ٔاو العادي ٔاو املطلق، وßة الفعل املقيد جبزء من امليض، اكلفعل املتصل åحلارض اÔي يقع 

  .عىل الزمن السابق عىل زمن التلكم مبارشة
  معيار القرب والبعد .2

  .عيدويمت تصنيف املايض املقيد åلقرب ٔاو البعد ٕاىل املايض القريب، واملايض الب 
  معيار االتصال وrنقطاع .3

ويمت تصنيف املايض املقيد åلبعد ٔاو القرب وفق اتصا� åحلارض ٔاو انقطاعه عنه؛ 
وتمتثل اجلهات اليت ترد وفق هذا املعيار يف البعيد املنقطع، والقريب املتصل åحلارض، 

 .والقريب املنقطع قبل احلارض
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        معيار rسـمترار والتمعيار rسـمترار والتمعيار rسـمترار والتمعيار rسـمترار والتججججدددددددد ....4444

فٕاهنا ٕان دخلت علهيا، ٔاكسبته التجدد ) اكن( من خالل ويدخل عىل املايض  
وrسـمترار، وٕان مل تدخل مل يكتسب ذª، ٔاي ٕان املايض يرتدد بني rسـمترار والتجدد، 

  .عليه) اكن(وعدم rسـمترار والتجدد وفقا Eخول 
        معيار املقاربة والرشوعمعيار املقاربة والرشوعمعيار املقاربة والرشوعمعيار املقاربة والرشوع ....5555

قاربة الفعل، ال ويتحقق هذا املعيار حبسب ٔافعال املقاربة اليت تدخل فتفيد م
وينقسم الفعل . مالبسـته، ؤافعال الرشوع اليت تدخل فتفيد مالبسة الفعل، وجتاوز املقاربة

 .وفقها ٕاىل فعل مقارب، وفعل رشوع
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

)1(
 . 105م، 2005-هـ1425عامل الكتب، : ، القاهرة4حسان، متام،  اللغة العربية معناها ومبناها، ط 

 242املرجع السابق،  )2(
ار اEار العلمية اEولية ود: ، َعامن1املنصوري، عيل جابر، اEال| الزمنية يف امجلÆ العربية، ط )3(

 . 35م، 2002الثقافة، 
  .25م، 1986الهيئة املرصية العامة للكتاب، : املطليب، ماª، الزمن واللغة، القاهرة )4(
 . 104حسان، مرجع سابق،  )1(
 . 105حسان، مرجع سابق،  )2(
القطيشات، وفاء والفايز، مفلح، ظاهرة الزمن يف البناء الرتكييب امجليل والسـيايق بني النظرية  )3(

 .414م ، 2012متوز ) 7(ع ) 19(جمÆ جامعة تكريت للعلوم، مج : لتطبيق، العراقوا
دار اجليل، : ، بريوت1عبدالسالم محمد هارون، ط: سيبويه، معرو بن ع`ن،  الكتاب، حتقيق )4(
 . 12: 1، )ت.د(
 . املرجع السابق )5(
  . 204م، 1998دار قباء، : ة، القاهرةالرحياين، محمد، اجتاهات التحليل الزمين يف اEراسات اللغوي )6(

 )1( Eckersley, C, (1973), Comprehensive English Grammar. London- Hong 
Kong: Longman, p. 157.  

)2(  Huddleston, Redney (1981). An Introduction to English 
Transformational Syntax,  Longman              
    INC.p.61.   

  . 205الرحياين، مرجع سابق،  )3(
مكتبة اخلاجني، : السايق، فاضل، ٔاقسام الNم العريب من حث الشلك والوظيفة، القاهرة )4(

 . 237م، 1977- هـ1397
 242حسان، مرجع سابق،  )5(
 .242حسان، مرجع سابق،  )1(
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ح عىل املوقع متا. الهتاري، عبدهللا، حتوالت أالفعال يف السـياق القرآين ؤاثرها البالغي )2(                                                                                                                                                                        
Vb.tafsir.net )خول  )ملتقى ٔاهل التفسريEرخي اE ،5  /11  /1434 ،2هـ . 

 . 245حسان، مرجع سابق،  )3(
) continuous: (، ويه)progressive(هناك مصطلحات اسـتخدGا بعض اللغويني بدال من  )4(
هام االٔكرث  )continuous(و) progressive(، ولكن مصطلحي )temporary(و) durative(و

  . شـيوعا واسـتخداما
)5(  Mario, A & Frank, G, Dictionary of Linguistics, Littlefield, Adams 
&Co, Totowa, New  
      Jersey, p. 215.  

قواقزة، محمد حسن، نظام الزمن بني العربية وإالجنلزيية دراسة تقابلية، رسا| دكتوراه غري  )6(
  . 5م، 2009موك، جامعة الري : منشورة، ٕاربد

 )7( Berk, Lynn, (1999), English Syntax from Word to Discourse, New 
York: Oxford  
     University   Press, p. 106.       

)8(  Jakson, H, Analyzing English an Introduction to Descriptive 
Linguistics,2nd  Pergamum       
     press,  Oxford,  New York, p.75.  

 )1( Quirk, R & Greenbaum, S,(1973) A University Grammar of English, 
London:  
     Longman,  p.40.  

أالنباري، كامل اEين ٔايب الرباكت عبدالرمحن، إالنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البرصيني  )2(
 524: 2م، 1998 - هـ 1419املكتبة العرصية، : ريوتمحمد حمي اEين عبدامحليد، ب: والكوفيني، حتقيق

 .وما بعدها
 .42م، 2008 -هـ1428دار عامل الثقافة، : رشـيد، كامل، الزمن النحوي يف اللغة العربية، أالردن )3(
دار : ، بريوت2ٕاميل يعقوب، ط: أالسرتاåذي، ريض اEين محمد، رشح اكفية ابن احلاجب، تقدمي )4(

 7: 4م، 2007 -هـ 1428الكتب العلمية، 
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املطبعة : ، بريوت1عبدالصبور شاهني، ط: اليسوعي، هرني فليش، العربية الفصحى، تعريب )5(                                                                                                                                                                        
 . 129م، 1966الاكثوليكية، 

 . 26قواقزة، مرجع سابق،  )1(
)2(  Wright, William,(1951),  A Grammar of the Arabic Language, Vol. 1 , 
P.51. 

)3(  Wright,  Op cit, p. 51.  
 -هـ 1406دار الرائد العريب، : ، بريوت2ا7زويم، Gدي، يف النحو العريب نقد وتوجيه، ط )4(

 .145م ، 1986
مكتبة أالجنلو : عبدامحليد اEواخيل ومحمد القصاص، القاهرة: فندريس، جوزيف، اللغة، ترمجة )1(

 137م، 1950املرصية، 
 12: 1سيبويه، مرجع سابق، )2(
م، 1997الهيئة املرصية العامة للكتاب، : ود محمد، رسا| يف الطريق ٕاىل ثقافتنا، القاهرةشاكر، محم )3(

12 ،13 
)2(  Muir,J,  (1976), A Modern Approach to English Grammar, London: 
Bats ford Ltd, p. 136.    

ويه  (Regular verb)ية تسمى أالفعال اليت ترد عىل هذه الصورة åٔالفعال املنتظمة ٔاو القياسـ   )4(
عند حتويل صيغة الفعل من زمن احلارض ٕاىل زمن املايض  (d-)ٔاو   (ed-)اليت تقبل ٕاضافة الالحقة 

 (Irregular verb)وتقابلها أالفعال غري املنتظمة ٔاو غري القياسـية ) امس املفعول(ٔاو الترصيف الثالث 
  .ترصيفها ويه اليت ال تقبل ٕاضافة الالحقتني السابقتني لها عند

)1(  Bloomfield , Leonard, (1993) Language , Revised Edition, London 
George Allen  
     Unwind Ltd. P. 270 

)2(  Eckersley , Op cit , P. 157                          207الرحياين، مرجع سابق، : وانظر  
)3(  Palmar , Frank (1973), Grammar , Penguin Book , P. 193. الرحياين، : وانظر 

  207مرجع سابق، 
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حجفة، عبدا�يد، دال| الزمن يف العربية، دراسة النسق الزمين لٔالفعال الطبعة أالوىل، اEار  )4(                                                                                                                                                                        
 .63،64م، 2006دار توبقال، : البيضاء

)1(  Berk, Op Cit, p. 101, 102.  
åالقتصار عىل (جنلزيية يف ضوء التقابل اللغوي بدري، كامل، نظام الزمن يف اللغتني العربية واالٕ  )2(

مكتب الرتبية العريب Eول اخلليج، وقائع ندوات : ، الر�ض)املثبتة واملنفية: امجلÆ اخلربية غري املؤكدة
 . 162هـ، 1401تعلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا åملدينة املنورة، اجلزء أالول، 

 9-7: 4 أالسرتاåذي، مرجع سابق، )1(
املكتبة : ابن ماª، جامل اEين محمد، تسهيل الفوائد وتمكيل املقاصد، الطبعة أالوىل، مكة املكرمة )2(

 . 60ه، 1319املريية، 
 26-24: 1السـيوطي، مهع الهوامع،  )3(
السـيوطي، جالل اEين، مهع : ، وينظر يف170البيت من الوافر لٔالعىش، ينظر يف ديوانه، ص  )1(

: 1م، 2001-هـ1421عامل الكتب، : عبدالعال مكرم، القاهرة:  رشح مجع اجلوامع، حتقيقالهوامع يف
25 . 

محمود الطنا¡، : ابن اجلزري، جمد اEين ٔايب الساعات، الهناية يف غريب احلديث وأالثر، حتقيق )2(
 . 71: 5م،  1963 -هـ1383املكتبة إالسالمية، : القاهرة

 . وما بعدها 45وما بعدها، واملنصوري، مرجع سابق،  122ا7زويم، مرجع سابق،  )1(
 47املنصوري، مرجع سابق،  )2(
: ، بريوت2، ط)معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية(الكفوي، ٔابو البقاء ٔايوب، اللكيات  )1(

 . 143: 5م، 1993 - هـ1413مؤسسة الرسا|، 
 10-9م، 1994ات اجلامعية، ديوان املطبوع: توامة، عبداجلبار، زمن الفعل، اجلزائر )2(
مجمع الفقه إالساليم، : عيل العمران، جدة: ابن اجلوزية، محمد بن ٔايب بكر،  بدائع الفوائد، حتقيق )3(
  ) ت.د(
4 :1019.  
 232: 5الكفوي، مرجع سابق،  )4(
، جهر للطباعة والنرش: عبدالرمحن السـيد ومحمد بدوي، اجلزية: ابن ماª، رشح التسهيل، حتقيق )1(

 30- 29: 1م، 1990
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حبث منشور يف جمÆ ا7رب، جامعة محمد : جلول، البشري، التحويل الزمين للفعل املايض، اجلزائر )2(                                                                                                                                                                        
 . 4م، 2011خيرض بسكرة، العدد السادس، 

 8-7: 4أالسرتاåذي، مرجع سابق،  )3(
والرصفية والنحوية  دراسة اEال| الصوتية: عاكشة، محمد، التحليل اللغوي يف ضوء عمل اEال| )1(

 102م، 2005دار النرش للجامعات،  -واملعجمية القاهرة
 .103: 4م ، 1988 -هـ1408عامل الكتب: ابن يعيش، موفق اEين،  رشح املفصل، بريوت )2(
مطبعة البايب احلليب، : محمد ٔابو الفضل ٕابراهمي، القاهرة: الزركيش، الربهان يف علوم القرآن، حتقيق )3(

 . 379 :2م، 1958
دار : طه حمسن، العراق: املرادي، حسن بن قامس، اجلىن اEاين يف حروف املعاين، حتقيق )4(

 255م، 1976الكتاب، 
 338: 2أالسرتاåذي، مرجع سابق،  )5(
  147: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )6(
عبدامحليد، محمد حمىي اEين : ابن هشام، جامل اEين، مغين اللبيب عن كتب أالعاريب، حتقيق )1(
 195: 1م، 1996املكتبة العرصية، : بريوت) ط.د(
 ) 2(حسان، مرجع سابق، ملحق الكتاب جدول رمق  )2(
  دار غريب     : الوزير، محمد رجب، اEال| الزمنية لصيغة املايض يف العربية، جمÆ علوم اللغة، القاهرة )3(

 . 127م ، 1998، )2(العدد ) 1(ا�4     
 127الوزير، مرجع سابق، :  ، وانظر207: 2مرجع سابق،  سيبويه، )4(
 144الوزير، مرجع سابق،  )5(
 146املرجع السابق،  )6(
 147، 146الوزير، مرجع سابق،  )1(
السـيد، عبدامحليد مصطفى، أالفعال يف القرآن الكرمي، دراسة اسـتقرائية للفعل يف القرآن الكرمي  )2(

 17: 1م، 2007، دار احلامد: جبميع قراءاته عامن
 6جلول، مرجع سابق،  )3(
 420القطيشات والفايز، مرجع سابق،  )4(
 258-252: 1ابن أالنباري، مرجع سابق،  )1(
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جمÆ مجمع اللغة العربية،  اجلزء : حامد، عبدالقادر، معاين املايض واملضارع يف القرآن الكرمي، القاهرة )2(                                                                                                                                                                        
 .70م، 1958، )10(
مكتبة أالجنلو، : عبدامحليد اEواخيل ومحمد القصاص، القاهرة: غة، تعريبفندريس، جوزيف، الل )3(

 137م، 1950
 305: 1ابن هشام، مرجع سابق،  )4(
ديوان املطبوعات اجلامعية، : بوخلخال، عبدهللا، التعبري الزمين عند النحاة العرب، اجلزائر )1(
 . 59: 1، )ت.د(
دار : محمد عبداخلالق عضمية، امجلهورية العربية املتحدة: املربد، محمد بن يزيد، املقتضب، حتقيق )2(

 . 48: 2، )ت.د(التحرير، 
عامل الكتب، : ، بريوت1محمد عيل النجار، ط: ابن جين، ٔابو الفتح ع`ن، اخلصائص، حتقيق )3(

 . 856: 3م، 2006
 .702: 3املرجع السابق،  )4(
 . 156: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )5(
 60: 2م، 1983عامل الكتب، : ، بريوت3و زكر� بن حيىي، معاين القرآن، طالفراء، ٔاب )6(
 157الوزير، مرجع سابق،  )7(
 12جلول، مرجع سابق،  )8(
 ، 159، 158الوزير، مرجع سابق،  )1(
 156: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 30: 1ابن ماª، رشح التسهيل،  )3(
 43: 1السـيوطي، مهع الهوامع،  )4(
 80: 1رجع السابق، امل )5(
 9جلول، مرجع سابق،  )6(
: ، القاهرة3عبدامحليد هنداوي، ط: القزويين، جالل اEين، إاليضاح يف علوم البالغة، حتقيق )1(

  .85: 1م،  2004مؤسسة الرسا|، 
 .71حامد، مرجع سابق،  )2(
 . 123ا7زويم، مرجع سابق،  )3(
 18، 17: 1ابن هشام، مرجع سابق،  )4(
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 144: 1سيبويه، مرجع سابق،  )5(                                                                                                                                                                        
  19: 1السـيد، مرجع سابق،  )6(
م، ، 1962، )14(جمÆ مجمع اللغة العربية، العدد : العقاد، محمود، الزمن يف اللغة العربية، القاهرة )1(

41 . 
 11: 9ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 6ابن ماª، التسهيل،  )3(
 .6املرجع السابق،  )4(
 24: 1وامع، السـيوطي، مهع اله )5(
 . 9: 1أالسرتاåذي، مرجع سابق،  )1(
 16جلول، مرجع سابق، : ، وانظر144: 8ابن يعيش، مرجع سابق،  )2(
 30: 2الفراء، مرجع سابق،  )3(
 . 16جلول، مرجع سابق،  )4(
 . 24: 1السـيوطي، مهع الهوامع،  )1(
 17جلول، مرجع سابق،  )2(
اف عن حقائق التزنيل وعيون أالقاويل يف وجوه الزخمرشي، ٔابو القامس محمود، الكش )3(

 .296: 2م، 2012اEار التوفيقية، : التأويل،الطبعة أالوىل، القاهرة
 . من هذا البحث) 15(سـبق خترجي البيت يف صفحة  )4(
دار : ، القاهرة2بكري، عبدالكرمي، الزمن يف القرآن الكرمي، دراسة داللية لٔالفعال الواردة فيه، ط )5(

 .وما بعدها 124م، 1999، الفجر
 وما بعدها 17وما بعدها، وجلول، مرجع سابق،  128الوزير، مرجع سابق،  )1(
الشـيخ عرفان : أالندليس، ٔابو حيان محمد بن يوسف، البحر احمليط يف التفسري، عناية )2(

 . 66: 2م ، 1992 -هــ1412دار الفكر، : العشاحسونة، بريوت
 9: 1السـيوطي، مهع الهوامع،  )3(
:  ، وانظر152: 2، )ت.د(مكتبة اخلاجني، : ٔابو عبيدة، معمر بن املثىن، جماز القرآن، القاهرة )4(

 102عاكشة، مرجع سابق، 
 99: 2السـيوطي، مهع الهوامع،  )5(
 18جلول، مرجع سابق،  )6(
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 . 267: 2أالندليس، مرجع سابق،  )1(                                                                                                                                                                        
رسا| دكتوراه غري منشورة، جامعة حسن، حبيب مشخول، الزمن النحوي يف قصص القرآن،  )2(

 .7م، 2003- هـ1424لكية االٓداب، : البرصة
دار الفكر، : محمد حمىي اEين عبدامحليد، القاهرة: امليداين،  ٔابو الفضل ٔامحد، مجمع أالمثال، حتقيق )3(
 . 332: 2، )ت.د(
 130الوزير، مرجع سابق،  )4(
 571: 1الزخمرشي، مرجع سابق،  )1(
 .108جع سابق، بكري، مر  )2(
دو|، îيف حنفي، الفعل يف اللغتني العربية واملالزيية، دراسة يف التحليل التقابيل، رسا| دكتوراه  )3(

  غري  
 .95،96م، 1999لكية اEراسات العليا، : منشورة، اجلامعة أالردنية    

 7حسن، مرجع سابق،  )4(
مكتبة : طه عبدالرؤوف، مرص: و، حتقيقالسـيوطي، جالل اEين، أالشـباه والنظائر يف النح )5(

 . 174: 1م،  1975 -هـ1395اللكيات أالزهرية، 
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