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 : تمييد

 أف ارتأينا ىذا عمى ك التركيبية العبلقات مصطمح عند الفصؿ ىذا قارئ سيقؼ  
 . المصطمح ليذا مفيكما نقدـ

 كالحرؼ مفردة غير عامة معاف عف رتعبٌ  الكممات مف قسـ ىي التركيبية فالكممة  
 أدكات نحك ليا صيغة ال منفصمة تركيبية كممة نكعاف ىي ك... األداة ك الظرؼ ك

 الـ ك المتصمة الضمائر نحك المتصمة التركيبية الكممة ك المنفصمة الضمائر ك االستفياـ
 إلييا يشار ال تركيبية حدة ك ىي ك المكقعية الكممة ك السببية فاء ك التعميؿ ك األمر
 تنقسـ أنيا كجدنا الكبلـ أكثر مباني أصكؿ ىي ك األفعاؿ صيغ إلى نظرنا إذا ك صكتيا
 في ثابتة حركات ذك الرباعي ك( المجرد الرباعي ك المجرد الثبلثي)  مجردة صيغ إلى

 كالكسر الفتح بيف مختمفة داخمية حركات ذات الثبلثي صيغ أف حيف في الكحيدة صيغتو
 (.ؿى عي فى / ؿى عً فى / ؿى عى فى ) صيغة  إلى ينسب ك الضـ ك
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 مفيوم التركيب ) الكممة التركيبية (:-1
الدابة يركب رككبا، عبل عمييا  :بى كً : جاء في لساف العرب البف منظكر مادة رى  لغة-أ

ة،بالكسر بى كٍ كب كارتكب كالر  ي فقد ري مً ا عي مى  ؿ  مرة كاحدة، ككي  ةي بى كٍ ، كالر  رً سٍ بالكى  ةي بى كٍ كاالسـ الرً 
َى   بة.كٍ ضرب مف الرككب يقاؿ ىك حسف الر 

ب الشيء: كضع بعضو عمى كركٌ كتراكب السحاب تراكـ:صار بعضو فكؽ بعض، 
مف القافية: كؿ قافية تكالت فييا ثبلثة أحرؼ  بي اكً رى تى ، كالمي بى اكى رى كتى  بى ك  رى كقد تى  ،بعض

متحركة بيف ساكنيف، كارتكاب الذنكب: إتيانيا، كقاؿ بعضيـ الراكب لمبعير خاصة ك 
 بي اكً رى كالجمع المى ي بً كى رٍ : الدابة: نقكؿ ىذا مى بي كى رٍ الجمع ركاب كركباف ك رككب كالمى 

 ا أم رككبابن كى رٍ مى  تي بٍ كً : المصدر تقكؿ: رى بي كى رٍ كالمى 
1. 

 اصطالحا:-ب
ىي قسـ مف الكممات تعبر عف معاف  »اف الكممة التركيبية فيقكؿ: ؼ تماـ حسٌ عرٌ يي 

 .2« عامة غير مفردة كالحركؼ كاألدكات كالضمائر كالظركؼ الجامدة
الذم يسمييا              ، كيترجميا مترجما كتابو المغة  Fandrisseندريس كيعرفيا ف

دال النسبة في غالب األحيان عنصر صوتي يشير إلى النسب  » بداؿ النسبة بقكلو:
 . 3« النحوية التي تربط األفكار  الموجودة في الجممة بعضيا ببعض

 أنواع الكممة التركيبية:-2
الكممات بعضيا مف بعض بالنظر إلى االنفصاؿ ينظر أحيانا إلى الكتابة لتميز 

كاالتصاؿ، كالفراغات المكجكدة بيف أجزاء المكتكب، كمف ىذا المنطمؽ فإف بعض ىذه 
ندريس ليس لو كجكد مستقؿ فيجب ة ) دكاؿ النسبة ( عمى حد تعبير فالكممات التركيبي

ر كالضمائر كىذه تسمى لكاحؽ أك زكائد، كالبعض اآلخ ، تحميؿ الكممة الكتشافيا
                                                           

 111-111 ص ،3ج ،( ركب)  مادة العرب، لساف منظكر، ابف - 1

 .383 ص كمبناىا، معناىا العربية المغة حساف، تماـ ينظر - 2

 .111 ص المغة، ندرس،ف - 3

Morphème 
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، كتأسيسا عمى ىذا القكؿ يمكف النظر 1ندرسكات منفصمة عف الكممة، كما يقكؿ فكاألد
إلى الكممات التركيبية التي تؤدم كظائؼ ال مدلكالت معجمية في المغة العربية عمى أنيا 

 تنقسـ إلى :
مثؿ حركؼ الجر ) عدا المتصؿ  :2الكممات التركيبية المنفصمة التي ال صيغة ليا-1

 ميا ( كأدكات االستفياـ، كالضمائر المنفصمة عمى اختبلؼ أبكابيا النحكية.
كالضمائر المتصمة، كالـ األمر، كالتعميؿ، كفاء السببية  الكممات التركيبية المتصمة:-2

كالعاطفة ...، كعبلمات اإلعراب ) ليست جزءا مف الصيغة ( ، كحركؼ الجر المتصمة 
...، إلى غير ذلؾ مف األدكات المتصمة مف غير حركؼ الزيادة )  الباء كالتاءك

كال تنزؿ في ميزاف الكممة  ،كبعبارة أخرل كؿ حرؼ أك أداة اتصمت بالكممة ،( سألتمونييا
 عند كزنيا.

نما يحكميا مكقع الكممات  الكممة الموقعية:-3 كىي كحدة تركيبية ال يشار إلييا صكتيا، كا 
عيا مف بعضيا، كيتحكـ في مكاقع الكممات النظاـ المغكم الذم يفترض ترتيبا بشتى أنكا

بالرتبة، كما يسمى في  النحاة رؼ عند نظاميا لمكممات في الجممة، كىذا الترتيب ىك ما ع
،  كىي تعني مكقع الكممة معجمية أك تركيبية مف األخرل  Order 3 عمـ المغة الحديث

با نحكيا، كتنقسـ الرتبة في االستعماؿ إلى رتبة محفكظة، باعتبار كؿ منيما قد تشغؿ با
عبلقة الترتيب  ف في النظاـ إال محفكظة، بمعنى أفكرتبة غير محفكظة في حيف ال تكك 

بيف الكممتيف في النظاـ تقتضي بأف يتقدـ الفاعؿ عمى المفعكؿ، كاالستعماؿ يجيز 

                                                           

 .111 ص المغة، فندريس، -1 

 .131-133 ص كمبناىا، معناىا العربية المغة حساف، تماـ -2 

 ق، 1111 القاىرة ،1ط المنار، دار الحديث، المغة كعمـ التراث بيف السياؽ ،داللة البركاكم العميـ عبد الفتاح عبد - 3
 191 ص
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يف بيذا الترتيب فيما االستعماؿ العكس، كيقتضي النظاـ أف يككف المبتدأ كالخبر متعاقب
 . 1يجيز العكس

Zéro morphème الكممة التركيبية الصفرية -4
ك ىي كممة تركيبية غير ممفكظة،  :2

متذكير، كنرل كذلؾ عبلمة بإزاء عبلمات التأنيث، كال نرل عبلمات لنمحظيا حيف نرل 
(، كبعبارة كاالستفياـ كالتمنياألمر كالنيي اني الجمؿ التي تسمى باإلنشائية ) كعكؿ م

 إف التجرد مف العبلمة عبلمة في حد ذاتو، أك الكجكد في مقابؿ العدـ. :تختصر القكؿ
كتتمثؿ في داليف مف  :3الكممات التركيبية غير القطعية ) صوتية غير فونيمية (-5

كز الكممة، الدكاؿ السياقية، ىما النبر كالتنغيـ، كاألكؿ يختص بالقدر مف الممحكظ قد يتجا
لكنو بأم حاؿ يقؿ عف الجممة، أما الثاني فيختص بكيفية صكتية ألداء الجممة كفؽ 

 معانييا العامة.
كىذا النكع مف الكممات التركيبية ىك األصعب تحديدا   الكممة التركيبية ذات الصيغة:-6

حيث إف" الصيغة " تشتمؿ مف جية عمى المعنى  ،مف بيف أنكاع الكممات التركيبية
المعجمي لمجذر المككف ألصؿ الصيغة، كما تشتمؿ عمى ما يجعميا صيغة مف حركات 

 »ندريس: لة عمى معنى  أك  عدة  معاني، يقكؿ  فلمدال  تجعميا صالحة  كزكائد ، داخمية
لنأخذ) مثبل ( مف العربية مجمكعة مف الكممات مثؿ مجمكعة: أف يعطي، أيٍعًطيى 

يؿ يجد فييا عنصرا دائما ىك ) ع ط م ( الذم يصؿ كؿ اإلعطاء، إلى الميٍعًطي: فالتحم
ىذه الكممات بفكرة اإلعطاء، كلكنو يجد فييا فضبل عف ذلؾ عددا مف العناصر الصكتية 
التي تستخدـ لئلشارة إلى أف الكممة فعؿ أك اسـ كمف أم نكع ىي، أك لمداللة عمى 

يا الكممات، ككذلؾ عمى الفصيمة النحكية ) النكع كالعدد كالشخص ( التي تنتمي إلي

                                                           
 318 ص كمبناىا، معناىا العربية المغة حساف، تماـ - 1

 .111 ص المغة، فندريس، ينظر - 2

 119 ص المغة، ، قندريس ،( التركيبية الكممات) النسبة دكاؿ مف داال كالتنغيـ لمنبر اعتبار في ينظر - 3
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كسأعرض فيما  1«العبلقة التي تربطيا بكممات الجممة األخرل فيذه العناصر دكاؿ لمنسبة
ىما الكممة التركيبية ذات الصيغة كالكممة التركيبية  ،يمي لنكعيف مف ىذه الكممات التركيبية

 التي ال صيغة ليا، بنمكذجيف لكؿ منيما:
 الصيغة:أوال : الكممة التركيبية ذات 

ذات  ك نقصد بذلؾ الكممات التصريفية أك االشتقاقية، كحتى الكممات الجامدة  
اشتقاقاتيا المتعددة ليا  تصريفاتيا ك  في  التي المحتكل المعجمي، ثـ ىي الكممات 

ثبلثة ) غالبا ( يقابميا في النظاـ الصرفي ميزاف صرفي يشتمؿ عمى ثبلثة أصكؿ  أصكؿ 
لبلـ، كمعيا ما اشتممت عميو الكممة مف حركات كزكائد تقابؿ بيا ىي الفاء كالعيف كا

 الكممة المكزكنة.
 لكجدنا أنيا تنقسـ ، كلك نظرنا إلى صيغ األفعاؿ كىي أصكؿ مباني أكثر الكبلـ  

إلى صيغ مجردة ) الثبلثي المجرد كالرباعي المجرد ( كالرباعي ذك حركات ثابتة في 
الثبلثي ذات حركات داخمية مختمفة بيف الفتح كالكسر  صيغتو الكحيدة، في حيف أف صيغ

 كالضـ، كينسب إلى الصيغة ) فىعىؿى / فىًعؿى / فىعيؿى (.
ـى  ك ىنا يتضح تكافؽ بيف الصيغة كالمعنى المعجمي، بمعنى أف ) شىريؼى ك كىري

سيفى ( إنما جاءت عمى ىذا البناء انطبلقا مف المعنى المعجمي، فالصيغة (  ؿى عى ) فى   كحى
ثابتة لكؿ صفة ، كلذلؾ يقكؿ الصرفيكف إف الصفة مف غير ىذا الباب إذا أريد ليا أف 

كقد يجرم غير الغريزة  »((، قاؿ الرضي :  ؿى عى تككف ذات بقاء نقؿ بناؤىا إلى )) فى 
ميـ كبىريع ككىريـ كفىحيش  « مجراىا إذا كاف ق لىبيث كمىكيث نحك: حى

2. 

                                                           
 .111 ص ، المغة ، فندريس - 1

 - يستعمؿ غالبا كىك التصرؼ أك التصريؼ مقابؿ في أحدىما متقابميف في الجامد استخداـ عمى النحاة عادة جرت 
 الصفات، في يستعمؿ غالبا ىك ك االشتقاؽ مقابؿ في كاآلخر التصرؼ، كناقص كمتصرؼ جامد فالفعؿ األفعاؿ، في
 .جامدة كعيف كأسد رجؿ: كاأللفاظ مشتقات، المفعكؿ كاسـ الفاعؿ فاسـ

 41ص ،1ج الحاجب، ابف شافية شرح االستربادم، الديف رضي - 2
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مف حيث تغير حركاتيا الداخمية، فإف الصيغ المزيدة  ك إذا كاف ىذا شأف الصيغ المجردة
تتسـ بككنيا تشتمؿ عمى زكائد تبمغ بالثبلثي حد الستة حركؼ، كلكؿ زائدة مف الزكائد 

 . 1أك أكثر، كينسب المعنى إلى ىذه الزكائد أحيانا معنى
ـ حساف أف نسبة المعنى إلى الصيغة أمثؿ مف نسبتو إلى الحركؼ ك يرل تما

 : 2لسببيفالزكائد 
أحدىما: أننا لك أسندنا ىذه المعاني الكظيفية إلى الزكائد لخرجنا عف طابع الزيادة إلى طابع  -

ألف العنصر الكحيد مف عناصر ما دكف الصيغة الذم ينفرد بالداللة عمى معنى ؛اإللصاؽ 
كظيفي عاـ ىك البلصقة، أما الزكائد فبل يمكف أف ننسب إلييا بمفردىا معاني صرفية 

 عامة، كغاية ما يمكف أف ننسبو ىك الداللة عمى معنى الجية في الحدث.

ك اآلخر: أف استخبلص الزائد كعزلو عف الكممة إف كاف مقبكال في السيف كالتاء كفي تاء   -
كالتكرار الذم يصعب معو نسبة الزيادة  يس مقبكال في عناصر أخرل كالتضعيؼاالفتعاؿ فم

 إلى أحد المكرريف كىمـ جرا.
ذا كاف المعنى الذم تؤديو الصيغة ىك معنى كظيفي عاـ كما يقكؿ تماـ حساف، كا  

معنى كظيفي يتكافؿ مع المعنى المعجمي  فمعنى ذلؾ أف الصيغة بشكميا البنائي تدؿ عمى
الذم تؤديو الحركؼ األصكؿ، لتؤدم معنى الكممة بمفيكميا الشائع، كىنا يطرح سؤاؿ حكؿ 

 ركيبي الذم تؤديو الكممات التركيبية.ماىية المعنى الكظيفي أك الت
ىي » ك لئلجابة عمى ذلؾ ننظر في تعريؼ فاضؿ الساقي الذم عرؼ الكظيفة بقكلو:

المعنى المحصؿ مف استخداـ األلفاظ أك الصكرة الكبلمية في الجممة المكتكبة أك المنطكقة 
مكظيفة ( كىي الساقي ) ل صاغو  الذم   المفيـك ، ك3« أك التركيبي عمى المستكل التحميمي 
كىي ال  ،ألنو يستعمؿ تعبير ) األلفاظ ( ؛كاف نكعيا فضفاضما  معنى الكممة التركيبية أيا

                                                           
 .141 ص ،1ج المبيب، مغني ىشاـ، ابف - 1

 .111 ص كمبناىا، معناىا العربية المغة حساف، تماـ - 2

 .313 ص كالكظيفة، الشكؿ حيث مف العربي الكبلـ أقساـ الساقي، مصطفى فاضؿ - 3



 السياقية التركيبية العالقات   ـــــــــــــــــــــ   الثالث الفصل

 

168 

 

تؤدم معاف كظيفية فحسب، بؿ قد تؤدم معاف معجمية، ىذا مف جانب، كمف جانب آخر 
ينتج (( في تعريفو، ىي مفيـك المعنى الداللي الذم المعنى المحصل من ...فإف عبارة )) 

 عف طريؽ استخداـ األلفاظ في الجممة، كالمفظ ذك شقيف كظيفي ) تركيبي (
إف مفردا  »الداللي، يقكؿ الينز:  يفضي اجتماعيما أك تكافميما إلى المعنى ،ك معجمي 

معجميا مثؿ بقرة، ال يشير فقط إلى مفيكـ معيف ) المعنى المادم لمكممة المقصكدة ( كلكنو 
 . 1«ف المعنى مثؿ المادة أك الصفة أك الحدث... يشير إلى جانب معيف م

أف كظيفة الكممة تأتي مف صيغتيا ك رصفيا، ال مف داللتيا ك يرل تماـ حساف: "
عمى مفيكميا المغكم، كلذلؾ يستطيع المرء أف يعرب كممات ال معنى ليا كلكنيا مصكغة 

 . 2"عمى شركط المغة، كمرصكفة عمى غرار تراكيبيا
الكظيفة ىي المعنى الذم يؤديو المبنى المغكم في  إفقكؿ: ليمكف اك عمى ذلؾ    

الجممة أك النص، ذلؾ أف مبنى لو دكره الكظيفي سكاء أكاف مبنى ممثبل بعبلمة منطكقة 
أك مكتكبة، أك مبنى ال عبلمة لو كرتب األبكاب النحكية، كاألدكات المختصة كغير 

لمتحقؽ في السياؽ بعبلمة، قد يككف المختصة، كعمى ذلؾ يمكف القكؿ بأف المبنى ا
 كمبنى متحقؽ بمكقع تمؾ العبلمة. ،مبنييف، مبنى متحقؽ العبلمة

كىذا المعنى الكظيفي لمكممة التركيبية ذات الصيغة بشتى صكرىا يمكف 
معاني الصيغ كمعاني التصريؼ، مف مثؿ التعدية كالطمب كالتكثير  استخبلصو بإحصاء

صيغ، كمف ثـ التذكير كالتأنيث كالعدد ... في معاني كالمشاركة ... في معاني ال
 ،لتقـك معا بجممة معاني كظيفية في الصيغة ،التصريؼ التي قد تتكحد مع معاني الصيغ

قد تؤدل  ،عمييا أنيا معاف عامة كىذه المعاني الكظيفية لمكممة ذات الصيغة يصدؽ
كقد تؤدم العبلمة الصرفية بصيغة كاحدة ) عبلمة كاحدة (، كقد تؤدل بأكثر مف عبلمة، 

                                                           
 19 ص ،1981 ،( ط د)  البصرة جامعة الماشطة، مجيد ترجمة الداللة، عمـ الينز، جكف - 1

 0334 ص المغة، في البحث مناىج حساف، تماـ - 2
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كما ىك الحاؿ فيما يسمى بتعدد المعنى  ،الكاحدة ) الصيغة ( أكثر مف معنى كظيفي
بما يعني أف ىناؾ اشتراكا كظيفيا في معنى الصيغة، كيذىب تماـ حساف إلى ، الكظيفي

أف بعض المباني الرعية ) الصيغة ( تحت كؿ قسـ مف مباني التقسيـ المتصرفة قد 
عنى كظيفي، كحيف ال مألف تؤدم أكثر مف ؛، كتصمح كىي منعزلة عف سياقيا تتشابو

تقـك القيـ الخبلفية فارقا بينيا، فإف السياؽ النصي يقكـ بعبء التحديد،إذ في السياؽ داللة 
خارج  مف ذلؾ مثبل أف كممة ) العدؿ(، صالحةه ، 1عمى أم المعنييف المحتمميف ىك المراد

 كأف تككف صفة مشبية، لكنيا إذا دخمت السياؽ في النحك: السياؽ  أف تككف مصدرا،
 العدؿ أساس الممؾ.

 ك ىك الحكـ العدؿ المطيؼ الخبير.
 . 2ككف األكلى مصدرا ك الثانية صفة مشبية فى ي  عى تى 

معنى الصيغة الفعمية مزدكج، فيي تدؿ عمى الحدث كالزمف كىما معنياف  أصبح
ف كاف زمف الصيغة الكظيفي ما يمبث،  3كظيفياف ال ينفكاف عف صيغة الفعؿ أف  كا 

يخضع لسياؽ الجممة فيتحكؿ مف زمف صرفي ىك كظيفة الصيغة الفعمية إلى زمف نحكم 
   ﴿ىك كظيفة سياؽ الجممة عمى النحك الذم نراه في قكلو تعالى: 

    

﴾
    ﴿ك قكلو تعالى: ،  4

﴾
) فجاء ك أتى ( فعبلف ماضياف ما داما  ،  5

كظيفة   فأضحت (خارج السياؽ، لكنيما داالف عمى االستقباؿ بقرينة )إذا( ك )تستعجمكه

                                                           
 .114 ص مبناىا، ك معناىا العربية المغة حساف، تماـ - 1

 .118 ص ،ف ـ - 2

 قسـ ىي حيث مف األفعاؿ في كظيفة ىي كما األصمية، الحركؼ بألفاظ معجمية الحدث عمى الصيغة داللة تككف - 3
 .الكمـ أقساـ مف

 .1 النصر، سكرة - 4

 .1  النحؿ، سكرة - 5
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معنى الزمف يأتي »  : حساف تماـ   شأف الصيغة، يقكؿ شأف الجممة ال مف   الزمف مف
المستكل النحكم مف مجرل السياؽ، عمى المستكل الصرفي مف شكؿ الصيغة، كعمى 

كمعنى إتياف الزمف عمى المستكل الصرفي مف شكؿ الصيغة أف الزمف ىنا كظيفة 
الصيغة المفردة، كمعنى أف يأتي عمى المستكل النحكم مف مجرل السياؽ أف الزمف في 

ك يتضح ذلؾ أكثر » كيقكؿ أيضا:   1«النحك كظيفة السياؽ، كليس كظيفة صيغة الفعؿ
ننظر في قسـ مف أقساـ الكبلـ ىك ) الصفة ( حيث ال تتصؿ بمعنى الزمف إال مف حيف 

 .2« خبلؿ عبلقات السياؽ، فداللة الصفة عمى الزمف كظيفة السياؽ ال كظيفة الصيغة
الداللة المفظية  كقد تناكؿ ابف جني داللة المفظ التي رأل أنيا ثبلثة أنكاع ىي :   

ك أكد عمى أف كبل مف ىذه الدالالت معتد بو ،  3معنويةالداللة الصناعية والداللة ال
كمراعى كمؤثر، ثـ رتبيا بحسب قكتيا الداللية، فجعؿ الداللة المفظية أكال تمييا الداللة 

 . 4الصناعية فالمعنكية
كضرب ابف جني مثاال لذلؾ باألفعاؿ التي في كؿ كاحد منيا األدلة الثبلثة، قاؿ: 

لفظو عمى مصدره كداللة بنائو عمى زمانو، كداللة معناه عمى   أال ترل إلى قاـ، كداللة»
 . 5« فاعمو

ك ييمنا ىنا اإلشارة إلى تعميؿ ابف جني لقكة الداللة الصناعية كتقدميا عمى 
ف لـ  »المعنكية حيف قاؿ:  نما كانت الداللة الصناعية أقكل مف المعنكية مف قبؿ أنيا كا  كا 

ظ كيخرج عمييا، كيستقر عمى المثاؿ المعتـز بيا، فمما تكف لفظا فإنيا صكرة يحمميا المف
كانت كذلؾ ألحقت بحكمو، كجرت مجرل المفظ المنطكؽ بو، فدخبل بذلؾ في باب المعمكـ 

                                                           
 .111 ص مبناىا، ك معناىا العربية المغة حساف، تماـ - 1

 .111 ص ، ف ـ - 2

 .111 ص ،3ج الخصائص، جني، ابف - 3

 .نفسو عكضالم ، ف ـ- 4

 .نفسو المكضع ،ف ـ - 5
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بالمشاىدة، كأما المعنى ) يقصد الداللة المعنكية ( فإنما داللتو الحقة بمعمـك االستدالؿ، 
ضرب قد عرفت حدثو كزمانو، ثـ كليست في حيز الضركريات، أال تراؾ حيف تسمع 
 . 1«تنظر فيما بعد، فتقكؿ: ىذا فعؿ كالبد لو مف فاعؿ ...

ك الذم يقكلو ابف جني يكشؼ مف جية عف تعدد داللة صيغة الفعؿ كظيفيا مف حيث 
داللتيا عمى الحدث كالزمف، كما يكشؼ مف جية أخرل عف قيمة الصكرة التي يحمميا 

ك حاجتو إلييا ليظير بيا، كلتعطيو قيمة داللية ) كظيفية ( المفظ  ) الصيغة ( كالتي تبد
 في حكـ المنطكؽ بو كالمعمـك بالمشاىدة.

، فنفس المفظ ىا كيضرب ابف جني بعد ذلؾ أمثمة كثيرة لذلؾ منيا: "  قىط عى ككىس رى
ىنا يفيد معنى الحدث، كصكرتو تفيد شيئيف: أحدىما الماضي كاآلخر تكثير الفعؿ كما أف 

ا ًرب، يفيد بمفظو الحدث، كببنائو الماضي، كككف الفعؿ مف اثنيف كبمعناه عمى أف لو ضى
 . 2"..فاعبل، فتمؾ أربعة معاف، فاعرؼ ذلؾ .

ذا كانت الصيغ الفعمية المجردة تدؿ عمى أصؿ الحدث متعديا كاف أك الزما مع  كا 
تعددا يظير معو، داللتيا عمى الزمف، فإف الصيغ الفعمية المزيدة تتعدد كؿ صيغة منيا 

كىي خارج السياؽ عدـ كضكح المعنى التركيبي، أك احتماليتو، كيظير ذلؾ مف خبلؿ 
( في تتبع الستعماالتيا السياقية، كتعدد معانييا  ؿى اعى كفى  ؿى ع  عرضنا لمعاني صيغتي ) فى 

تبعا الختبلؼ السياؽ الذم كردت فيو، كبعبارة أخرل يمكف القكؿ إف الداللة  ،التركيبية
ليبرز أحد المعاني عمى أنو المعنى التركيبي  ،المتعددة لمصيغة كىي خارج السياؽ تتبلشى

 المراد الذم يقبمو السياؽ، تبعا لما يحممو السياؽ مف جممة عبلقات بيف عناصره.
 معاني صيغة ) َفعََّل ( :-أ

   كىي خارج السياؽ تدؿ عمى أكثر مف معنى كظيفي منيا: ( ؿى ع  صيغة ) فى    

                                                           
 .111 ص ،3ج الخصائص، الجني، ابف - 1

 .نفسو المكضع ،ف ـ - 2
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 و  تَ ر  سَّ ا، فإذا أردت كثرة العمل قمت: كَ يَ تَ ع  طَ يا وقَ تَ ر  سَ نقول: كَ  »يقكؿ سيبكيو: التكثير: -1
تَ ، كيقكؿ في مكضع آخر: " 1«و  تَ ق  زَّ ، ومَ و  تَ ع  طَّ وقَ  جماعة ت، إذا أردت مَ وَّ ت وقَ و قالوا: َموَّ

 ﴿. كمما كرد عمى ذلؾ قكلو تعالى: 2"اإلبل وغيرىا

   

  ﴾3 :كقكلو تعالى ﴿   

    ﴾
 كقكلو: 4

﴿   ﴾5
مف  ؽى مى غير أف ما ىك كغى  ،

ح ال يتأتى معنى التكرار فييا بى ح كمات كذى تى كفى  ،األفعاؿ مما يحدث بالكاحد ال بالتكرير
نما بما يتضاـ إلييا مف الفاعؿ إف كاف الفعؿ الزما، كالمفعكؿ إف كاف متعديا،  بانفرادىا كا 

ت الباب مرة كال » يقكؿ الرضي: ًَ  نقكؿ نقكؿ: ذىبىٍحتي الشاة كال نقكؿ ذىب ٍحتييىا، كأىٍغمىؽى
م ٍقتي األبكاب م قىًت لعدـ تصكر معنى التكثير قس مثمو، بؿ نقكؿ ذىب ٍحتي الغنـ كغى  . 6« غى

ىك  »ية سكرة يكسؼ: آفي  ؽى م  قاؿ أبك حياف تبرير معنى التضعيؼ في غى 
، كعمى ذلؾ يككف معنى التكثير ال  7« تضعيؼ تكثير بالنسبة إلى كقكع الفعؿ بكؿ باب

( ال يتعدداف مف الفاعؿ  ؿى ع  ، فالفعؿ مات أك ذبح إذا صيغا عمى ) فى في الصيغة كحدىا
نما يككف التعدد في األمكات أك في المذبكحيف.  الكاحد، كا 

( ليس معنى التكثير فييما نابعا منيما إذ  حى ت  كفى  ؽى م  كتأسيسا عمى ىذا يمكف القكؿ إف ) غى 
الصيغتيف عمى تعدد الفعؿ مف كؿ مفتكح يقعاف بالكاحد، كيمكف حمؿ التضعيؼ في  ىما
 . مغمكؽ ك
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 ﴿( في تفسير قكلو تعالى: ىػ 207 كفد ذىب الفراء ) ت

  ﴾
إلى أف التشديد إنما  1

 . 2" ألف النير يمتد حتى صار التفجير كأنو فيو كمو جاز"
، قاؿ تعالى: وي تي لٍ ز  كنى  ؿى زى ، كنى وي تي مٍ ب  كنى  ؿى بي كنى ، وي تي حٍ ر  ك فى  حى رً نحك: فى : 3التعدية-2
﴿   

   ﴾4  :كقاؿ تعالى ،﴿ 

﴿    

 ﴾،
كفي كمييما تعدل البلـز إلى مفعكؿ كاحد  5

  بالتضعيؼ.
فيصير متعديا إلى اثنيف، كما في قكلو  ،ؼ الفعؿ المتعدم إلى كاحدضعٌ كقد يي 
   ﴿تعالى: 

﴾
ك التضعيؼ في عمـ التعدية، إذ كاف قبؿ  »، قاؿ أبك حياف :  6

 . 7«التضعيؼ يتعدل لكاحد فعيدم بو إلى اثنيف
التعدية كقد اجتمعت  »( لمتكثير كالتعدية معا، قاؿ ابف ىشاـ:  ؿى ع  كقد تككف ) فى 

  ﴿: باليمزة كالتضعيؼ في قكلو تعالى

  

    

   

                                                           
 .33 الكيؼ، سكرة - 1
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  ﴾1 »  ( في نحك اآلية  ؿى زى نٍ كأى ؿى ز  نى )، كنقؿ ابف ىشاـ عف الزمخشرم الفرؽ بيف
نزؿ القرآف منجما كالكتاباف جممة كاحدة جيء بنزؿ في األكؿ كأنزؿ لما  »السابقة، فقاؿ: 

، ككبل ) الفعميف ( كاف الزما، فعدم بالتضعيؼ مرة كباليمزة مرة أخرل،  2«في الثاني
 كيتعيف الفرؽ في التكثير مع التضعيؼ.

 »:  سيبكيوقاؿ  ، 3عينو، أم: أزلت عنيا القذل" تي يٍ ذ  نحك قكليـ: " قى السمب واإلزالة: -3
ل ٍيتيوي، كقىذ ٍيتي عينو مىر ٍضتيوي، أم  :  عميو قكلو تعالى ، ك 4« : نىظ ٍفتييىا أىقىٍمتي عميو ك كى

﴿    

﴾
، كقاؿ  6أم كشؼ عنيا الفرح، كأزيؿ عف قمكبيـ، 5

   ﴿تعالى: 

  ﴾
7

كفي ىذه  ،
كعمى ىذا يككف حمؿ ، 8كفر( يدؿ عمى الستر كالتغطية)اآلية أصؿ المعنى المعجمي لػ 

الصيغة عمى معنى التكثير أكلى مف اإلزالة، كبخاصة إذا ما استندنا إلى تفسير ابف 
، 9رضي اهلل عنو لآلية الذم يرل أف الذنكب ىي الكبائر، كالسيئات ىي الصغائر سعبا

 المعنى الكظيفي لمصيغة المبالغة، أم المبالغة في الحدث.فيككف 
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أم  ؛وي تي مٍ م  كىى  وي تي دٍ م  كحى  وي تي حٍ ب  اهلل كسى  تي رٍ ب  نحك كى  :1اختصار حكاية المعنى الذي صيغ منو-4
قمت: اهلل أكبر، كالحمد هلل، كسبحاف اهلل، كال إلو إال اهلل، كيمكف أف يحمؿ عمى ىذا معنى 

يأتي لمتعبير عف األفعاؿ  ؿى ع  كلك قيؿ في ىذا أف فى  2،ؿ بأصؿ المعنىالدعاء عمى المفعك 
 دى م  كحى  حى ب  كسى  ـى م  كى المفظية، لكاف أكلى فتدخؿ فيو كؿ األفعاؿ المحكية الحادثة بالتمفظ كى 

، ككذلؾ الدعاء مشتقا مف أصؿ الفعؿ المستعمؿ دعاء لممفعكؿ أك دى ح  ك كى  رى ب  ككى  ؿى م  كىى 
ككأفعاؿ االستقباؿ كالتكديع نحك:"   3" ا اكَ قَ أي قمت سَ  و  ت  ي  قَّ سَ دعاء عميو نحك: " 

 عى د  ككى  بى ح  كنحك رى  4" ا اكَ عَ ، أي قمت لو: رَ و  ت  ي  عَّ ا ...و رَ  اكَ يَّ حَ ، أي استقبمتو ب  و  ت  ي  يَّ حَ 
كما إلييا مف  خى ب  ككى  ضى ك  ى كفى م  كسى  ؽى م  ك طى  جى ك  كنحك: زى  ـى م  ى كسى س  كمى  حى ب  كصى  أىن  ، كىى  عى د  ككى 

 األفعاؿ المنجزة فعبل بالمفظ .
 5أم نسبة المفعكؿ إلى أصؿ الفعؿ كتسميتو بو ؛التسمية خؿ في ىذاكيمكف أف يد

َي بٍ سى : أم نى وي تي قٍ س  نحك: فى  ط ٍأتيوي فإنما  »ا، قاؿ سيبكيو: قن اسً فى  وي تي يٍ م  ؽ كسى سٍ ق إلى الفي تي فأما خى
ٍيتيوي بالًزنىا كالًفٍسؽ ن يتيوي أم سىم   . 6«أردت تسميتو مخطئا، كما أنؾ حيف قمت: فىس ٍقتيوي كزى

 ضى ك  ما اشتؽ منو الفعؿ، نحك: رى بف كاف الفعؿ الزما صار الفاعؿ متصفا اً فالتصيير: -5
 .7ت المرأة أم: صارت عجكزازى ج  المكاف: أم صار ركضا، كعى 

ذا كاف الفعؿ متعديا كاف بمعنى الجعؿ نحك: أى  أم: جعمتو أميرا  وي تي لٍ د  ، كعى وي تي يٍ ل  ، ككى وي تي رٍ م  كا 
 ككاليا كعدال.
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: أم مشى إلى ؼى ك  نحك: كى :1يأتي بمعنى التوجو والمشي إلى الموضع المشتق منو-6
 أم تكجو إلى الشرؽ كالغرب. بى ر  ك غى  ؽى ر  الككفة كنحك: شى 

: أم سار في الياجرة رى ج  نحك: ىى  :2يأتي بمعنى الدخول في الوقت المشتق منو-7
 ى، أم في كقت المساء فعؿ شيئا.س  أم أتى صباحا، كمى  حى ب  كصى 
 بمعنى صيغة أخرى: َفعَّلَ  تأتي-8
، كعميو قكلو رى ك  فى بمعنى تى  رى ك  ، كفى ضى رى عٍ ى أم أى ل  كى ى بمعنى تى ل  نحك كى : 3لَ عَّ فَ بمعنى تَ -*

   ﴿ تعالى:

  

    

       ﴾
4 

  ﴿، كقكلو تعالى: كفى كي س  مى تى أم: يى 

    

  ﴾5  ى.ل  كى ، أم تى 
كقد يككف المجرد مستعمبل، كقد يككف ميجكرا، فمف األكؿ،  (: لَ عَ فَ  ي  بمعنى المجرد) أَ -*

   ﴿قكلو تعالى: 

    

  ﴾
كقكلو تعالى:  6

﴿   

﴾
 .رى دى كقى  افى كالمعنى زى  ، 7
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ٍضتيوي: أم جعمتو مريضا » قاؿ سيبكيو:  ، 1( مضادة ألفعل لَ عَ تأتي ) فَ -9 ك تقكؿ: أىٍمرى
ل ٍيتيوي، كمثمو أىٍقذىٍيتي عينو أم جعمتيا ًقٍذيىةن، كقىذ ٍيتييىا: نىظ ٍفتييىا  ،2«كمىر ٍضتيوي: أم قيٍمتي عميو ككى

 .3تي رٍ ص  قى  تي رٍ ذ  ، كعى تي غٍ الى في طمب الشيء: بى  تي رٍ ذى عٍ كنحك: أى 
ىذا العدد الكبير مف المعاني التركيبة لصيغة )   ك إذا كاف مف إضافة بعد عرض

نما يتـ ذلؾ حيف تصبح كساء  َفعَّلَ  ( فيك القكؿ بأف الصيغة كحدىا ال معنى ليا، كا 
إضافة إلى السياؽ الذم ترد فيو، كما أف ىذا العرض كشؼ  ،لممعنى المعجمي) الجذر (

عف العبلقة بيف معنى الصيغة كالمعنى المعجمي، فإما أف يتبلءما، فتصمح الصيغة 
لممعنى الكظيفي المتسؽ مع المعنى المعجمي، أك ال يتبلءما فينتفي المعنى الكظيفي 

ه في معنى التكثير، حيف كاف لمصيغة كيخضع المراد منيا لمسياؽ عمى النحك الذم رأينا
 لمجممة بتماميا إفادة التكثير ال الصيغة كحدىا.

مصاحبة أحد  ،( تأتي لمتعدية ؿى ع  كما كشؼ العرض أيضا عف إمكاف القكؿ إف صيغة ) فى 
،  ( فعؿ ضى رً أف ) مى  بمعنى   األخرل، المعاني  نحك )   ( ؿى ع  عمى ) فى  جاء   فإف  الـز

 معنى اإلزالة، كالتعدية معنى آخر، ككبلىما مطمب سياقي.( كاف ال وي تي ضٍ ر  مى 

 معاني صيغة ) َفاَعَل (:-ب
مف أقؿ الصيغ الفعمية تعددا في معانييا الكظيفية، فيي تدؿ  ؿى اعى لعؿ صيغة فى   

 .4أكثر ما جاءت لو عمى معنى كظيفي عاـ ىك المشاركة، كىك
ٍمتىوي، » يقكؿ سيبكيو:  فقد كاف مف غيرؾ إليؾ مثؿ ما كاف منؾ إليو اعمـ أنؾ إذا قمت: فىاعى

مىًني،  اصى ٍزتيوي كخى ًني، كعىازى ٍمتىوي، كعىاز  ٍقتىوي، ككىارى ٍبتىوي، كفىارى ارى ٍمتىوي، كمثؿ ذلؾ ضى حيف قمت فىاعى
ٍمتيوي  اصى  .1« كخى
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ؾ أك المشاركة كاقعة مف ( يككف متعديا، كاالشترا ؿى اعى كالفعؿ الذم يأتي عمى ) فى 
في الصناعة إال ألحدىما، يقكؿ  كال فاعؿ ، 2عكؿ، فكبلىما فاعؿ في المعنىالمفالفاعؿ ك 

إنو يككف مف اثنيف، ككؿ كاحد منيما يفعؿ بصاحبو مثؿ  »ابف يعيش عف ىذا المعنى: 
ما يفعؿ بو اآلخر، إال أنؾ ترفع أحدىما كتنصب اآلخر، كأف الفعؿ المسند إليو دكف 

ٍبتيو  ارى ٍزتيوي، كيككف كؿ كاحد منيما فاعبل كمفعكال اآلخر، نحك ضى ًني فىعىزى ق، كعىاز  َن كشىاتىٍمتي
( بمعنى ؿى اعى فى .كتأتي )3« في المعنى، ككنت مخيرا: أييما شئت رفعتو، كنصبت اآلخر

 صيغ أخرل:
ٍمتي ال  »أم بمعنى المجرد قاؿ سيبكيو: (:  لَ عَّ فيي تأتي بمعنى ) فَ -* كقد تجيء فىاعى

ٍلتيو تريد بيا عمؿ ا ، كذلؾ قكليـ: نىاكى ثنيف، كلكنيـ بنكا عميو الفعؿ كما بنكه عمى أىٍفعىٍمتي
ٍمتي كما بنكه أىٍفعىٍمتي  ٍمتيو، بنكه عمى فىاعى افىاهي اهلل، كسىافىٍرتي كظىاىىٍرتي عميو، كنىاعى اقىٍبتيوي، كعى  كعى

 يأتي بمعنى كاحد. ؿى عى فٍ ك أى  ؿى عى أف فى  أىٍفعىؿى كما بمعنى ؿى اعى ك فى  ؿى ع  يريد أف فى ، 4«
( كذلؾ، فإما أف  لَ اعَ فَ ( حيف تأتي بمعنى المجرد يقاؿ في )  َفعَّلَ كماقيؿ في ) 

ما أف يككف مستعمبل، فمف األكؿ قاسى ك بارؾ ، قاؿ تعالى:  5يككف المجرد ميجكرا، كا 
﴿    

 ﴾
، كمف الثاني قكلو تعالى:  6

﴿     

     

  ﴾
7. 
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 19 ص ،ف ـ - 2
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بمعنى  وي تي دٍ اعى ، كبى تي فٍ رى شٍ بمعنى أى  تي فٍ ارى نحك: ) شى  (، لَ عَ ف  ( بمعنى ) أَ  لَ اعَ وتأتي) فَ -*
 ﴿، قاؿ تعالى: ـى سى قٍ بمعنى أى  ـى اسى كقى ، 1( وي تي دٍ عى بٍ أى 

    

﴾
كالمقاسمة مفاعمة تقتضي المشاركة في الفعؿ، فتقسـ  ».قاؿ أبك حياف: 2

لصاحبؾ كيقسـ لؾ،تقكؿ: قاسمت فبلنا: حالفتو، كتقاسـ: تحالفا، كأما ىنا فمعنى ) 
 كقاسميما( أقسـ ليما ألف اليميف لـ يشاركاه فييا كىك كقكؿ الشاعر:

ا نىشيكريىىا  ٍمكىل ًإذىا مى ٍيدى األىٍنتـي   ***   أىلىذ  ًمفى الس  ا ًبالمىًو جى قىاسىٍمييمى  كى
ؿى قد تأتي بمعنى أىٍفعىؿى نحك بىاعىٍدتي الشيء كأىٍبعىٍدتيوي   تعالى:  ك عميو أيضا قكلو 3« .كفىاعى

 
 ﴿    

﴾
رئ (، ك قي  دى ع  (، كقيؿ بمعنى ) بى  دٍ عً بٍ بمعنى) أى  4

 .«بو
، كعميو  5تي مٍ ع  كنى  تي مٍ اعى ، كمثؿ: نى تي فٍ ع  ك ضى  تي فٍ اعى نحك: ضى  ( : لَ عَّ و تأتي بمعنى ) فَ -*
 ( في اآلية السابقة. دى ع  د ( بمعنى ) بى اعً سرت قراءة ) بى في 

أف الصيغة اسمية كانت أك فعمية أك كصفية تقـك بدكر  ًالى أف يبقى أف نشير
داللي كظيفي نحكم ينبع مف شكميا الصيغي حيث تقـك بدكر قرينة لفظية تعمؿ في 

قياميا  ك،ك اآلخر ى 6قسـ مف أقساـ الكمـإلى أحدىما جانب انتماء الكممة ، جانبيف 
مف حيث انتماؤىا إلى قسـ ما مف أقساـ الكمـ ذكات الصيغ) االسـ  ،بكظيفة الباب النحكم

                                                           
 .31 ص ،1ج اليكامع، ىمع السيكطي، - 1

 .31 األعراؼ، سكرة - 2

 381 ص ،1ج المحيط، البحر األندلسي، حياف أبك - 3

 .19 سبأ، سكرة - 4

 .18 ص ،1ج الكتاب، سيبكيو، - 5

 .311 ص مبناىا، ك معناىا العربية المغة حساف، تماـ - 6



 السياقية التركيبية العالقات   ـــــــــــــــــــــ   الثالث الفصل

 

180 

 

ك عمى ذلؾ فبل يصح أف يككف خبرا أك حاال أك نعتا مفردا إال تمؾ  / الفعؿ / الصفة (
الكممات التي تككف مف حيث التقسيـ مف قبيؿ األكصاؼ، كمف حيث الصيغة إما اسـ 

يصدؽ عمى الخبر كالحاؿ كالنعت يصدؽ  الفاعؿ أك اسـ المفعكؿ، أك الصفة المشبية كما
قرينة لفظية، فنحف ال نتكقع لمفاعؿ  مف حيث ككف الصيغة ) ،عمى بقية األبكاب النحكية

كال لممبتدأ كال لنائب الفاعؿ أف يككف غير اسـ، كلك جاء فعؿ في ىذا المكقع لكاف بالنقؿ 
 .1( اسما محكيا

 معاني صيغة اسم الفاعل في السياق:-ج
لفاعل ىو الصفة الدالة عمى فاعل، جارية في التذكير والتأنيث عمى المضارع اسم ا )

 .2(من أفعاليا لمعناه أو معنى الماضي
مف ىذا التعريؼ كمف غيره مف التعريفات التي كردت في كتب النحك ندرؾ أف اسـ 
 الفاعؿ يرتبط بالفعؿ المضارع الذم ىك مف لفظو ارتباطا كثيقا، كمف مظاىر ىذا الربط
الشكؿ كالعمؿ كالزماف، فالبصريكف يتعمقكف بالشكؿ أك البناء الذم يجمع بيف الفعؿ 

  المضارع كاسـ الفاعؿ المصكغ منو، الجارم مجراه.
كمف التشابو في الشكؿ كاف بيف اسـ الفاعؿ كالفعؿ المضارع ىذا التبادؿ الكظيفي فأكسب 

المضارع خاصية اإلعراب التي ىي لمفعؿ، كأكسب الفعؿ  اسـ الفاعؿ خاصية العمؿ التي
 ىي لبلسـ.

( كاف الحديث عف الزمف  ؿي عى فٍ ك يى  ؿى اعى كمف ىذا التشابو الشكمي كالمعنكم بيف ) فى 
مكقع  (بارً ضى )ت ذى خى أى ا، فى دن يٍ زى  بي رً ضٍ كقكلنا ىذا يى  ادن يٍ زى  بي ارً الذم يفيده فقكلنا: ىذا ضى 

فدلت عمى الحؿ كاالستقباؿ، ألف المضارع يدؿ  ،، كزمانا(ادن يٍ زى )ت بى صى نى فى  ،بلن مى عى  (برً ضٍ يى )
 عمى الحاؿ ك االستقباؿ.

                                                           
 .311 ص مبناىا، ك معناىا العربية المغة حساف، تماـ 1
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 ،لقد تخفؼ الككفيكف مف ىذه القيكد التي كضعيا البصريكف لعمؿ اسـ الفاعؿ
اسـ الفاعؿ سكاء أكاف بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ أك  ؿي مً عٍ كىكذا كجدنا الكسائي يي 

لفاعؿ يجرم مجرل الفعؿ المضارع في اسـ ا أفٌ  الماضي، أما البصريكف فبعد أف رأكا
الشكؿ، رأكه يجرم مجراه في العمؿ كالمعنى كالزمف بعض مف الفعؿ، كلما كاف الفعؿ 

 .1المضارع يدؿ عمى الحاؿ ك االستقباؿ فكذلؾ ىك اسـ الفاعؿ العامؿ عندىـ
كيشترط في إعماؿ اسـ الفاعؿ أف يككف في معنى الحاؿ أك   »يقكؿ ابف يعيش: 

د، بؿ ييستعمؿ  ٍمزىة يىٍكـى أيحي اًربه عىٍمرنا أىٍمس، كال كىٍحًشيه قىاًتؿي حى ٍيده ضى االستقباؿ فبل ييقاؿ زى
: ذلؾ عمى االضافة إال إذا أيريدت حكاية  الحاؿ الماضية كقكلو تعالى

﴿   

  ﴾2  ،  ( أك أدخمت عميو األلؼ ك البلـ كقكلؾ
ٍيدنا أىٍمس(  اًربي زى  بف مالؾ:كفيو يقكؿ  3«الض 

  4ل  زَ ع  مَ ب   و  ي  ض  ن مَ عَ  انَ ن كَ ل   ***   إ  مَ ي العَ ف   ل  اع  فَ  م  س  ا   و  م  ع  ف  كَ 
ك الذم  كجدناه في كتب النحك أف الحديث عف زمف اسـ الفاعؿ أك المفعكؿ في 

أال كىك العمؿ،  ،خبلؿ الحديث عف أمر رأكه أكثر أىمية مف فكرة الزمفالسياؽ يأتي مف 
مف  ،كزمف اسـ المفعكؿ ،كمف ىنا كاف مف المتعذر عمينا أف نستشؼ زمف اسـ الفاعؿ

 غير أف نتحدث عف إعماليما في السياؽ.
ك اسـ الفاعؿ في السياؽ إما أف يككف مجردا مف األلؼ كالبلـ أك متصبل بيما، 

ذا كاف  مجردا عنيما فيك عمى كجييف: كا 
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أف يرد منكنا عامبل ناصبا ما بعده، كفي ىذه الحالة يسميو الفراء فعبل الوجو األول: 
أم يدؿ عمى الزمف الذم يمكف أف يدؿ  ؛دائما، كىك عندىا يدؿ عمى الحاؿ أك االستقباؿ

باؿ، إال إذا ألنو ىنا يعمؿ عمؿ فعمو، كغالبا ما يدؿ عمى االستق، عميو الفعؿ المضارع 
 كجدت قرينة لفظية أك حالية تصرفو لمحاؿ نحك:

 عمى االستقباؿ حيث يدؿٌ   : ؟  ؾى نى يٍ دى  تى نٍ أى  ده د  سى مي أى 
 عمى الحاؿ بفضؿ القرينة المفظية اآلف. حيث يدؿٌ   :  ؟ اآلف ؾى نى يٍ دى  تى نٍ أى  ده د  سى مي أى 
 .1عمى الحاؿ بفضؿ القرينة الحالية فيدؿٌ  ،ديفيقكليا لؾ صاحب الٌ   : ؟ ؾى نى يٍ دى  تى نٍ أى  ده د  سى مي أى 

   ﴿كمف األمثمة عمى ىذا الكجو قكلو تعالى: 

    

 ﴾
، حيث إف الزمف في ىذه اآلية  2

اًعؿه (.  الكريمة ىك زمف استقبالي بقرينة التنكيف في لفظ ) جى
كذلؾ قكلؾ: ىذا ضارب زيدا غدا، فمعناه زعممو مثؿ ىذا  »في ىذا الكجو: يقكؿ سيبكيو ك 

يضرب زيدا غدا، فإذا حدثت عف فعؿ في حيف كقكعو غير منقطع كاف كذلؾ كتقكؿ: ىذا 
ضارب عبد اهلل الساعة، فمعناه كعممو مثؿ ىذا يضرب زيدا الساعة، ككاف زيد ضاربا 

 .3«حاؿ كقكعوأباؾ، فإنما تحدث أيضا عف اتصاؿ فعؿ في 
فقد بيف سيبكيو في ىذا النص أف التنكيف عامبل في اسـ الفاعؿ ينصب ما بعده كىك في 

 ىذه الحالة يدؿ عمى االستقباؿ.
أف يككف غير عامؿ، مضافا جارا ما بعده، كفي ىذه الحالة يفقد شبيو الوجو الثاني: 

الستقباؿ، بؿ يككف كىي الحاؿ أك ا ،بالمضارع، فيفقد بذلؾ داللة المضارع الزمنية
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 ؛بى رى د، فيك عند سيبكيو بمعنى ضى يٍ زى  به ارً الماضي داال عمى ما يدؿ عميو نحك: ىذا ضى 
ادن يٍ زى  بى رى ضى د، ىذا يٍ زى  به ارً ألف معنى الحدث في قكلؾ ىذا ضى 

1 . 
فإذا قمت  »ب ( مكقع اسـ عادم غير مشتؽ فيقكؿ:ارً أما ابف السراج فإنو يكقع كممة) ضى 

اًربه  ٍيد تريد بو معنى المضي فيك بمعنى غبلـ زيد ... أال ترل أنؾ لك قمت ىذا ضى زى
ٍيدنا كاف محاال، فكذلؾ اسـ الفاعؿ إذا كاف ماضيا ألنو اسـ، كليست فيو مضارعة  غبلـ زى

 .2« الفعؿ لتحقيؽ اإلضافة
ىذا ىك جكىر الخبلؼ بيف البصرييف كالككفييف، فالككفيكف يركف ىذا البناء فعبل 

ينما يشترط فيو البصريكف أف يككف داال عمى حدث، ىكذا جاء تعريفيـ السـ ب ،دائما
كىذا القيد يخرج ما  ، 3" ما اشتق من فعل لمن قام بو، بمعنى الحدوثالفاعؿ بأنو: " 

 فرس ضامر. :بمعنى الحدكث نحك ىك عمى كزف الفاعؿ، إذ لـ يكف
كجميكر النحاة يركف زمنو  ك قد يككف اسـ الفاعؿ في السياؽ مقترنا باأللؼ كالبلـ،

في ىذه الحالة مطمقا، فيك عندىـ يصبح ماضيا كحاضرا كمستقببل كمستمرا، كىـ في ىذه 
كيجركف اسـ الفاعؿ عمى  ،المتصمة باسـ الفاعؿ بمعنى ) الذم ((  ػأل)ركف قدٌ الحالة يي 

 فعمو، كلكف خبلفيـ كاف في تقدير الفعؿ أىك الماضي أـ المضارع.
الفاعؿ المعرؼ بمعنى االستقباؿ في بيت الشعر الذم زعمكا أنو كقد جاء اسـ 

 مصنكع:
ر  م َعظ َما   وَنو    *** إ َذا َما َخَشوا م ن م َحد ث  اأَلم   ى م ال َقائ م وَن الَخي َر واآلم ر 

:  ك القرينة المفظية" إذا " دليؿ عمى ككنو لبلستقباؿ، كمنو كقكؿ الشاعر عمرك بف كمثـك
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َنا   ***   َو أَ ا نَّ َوأَ    1انَ ي  تَ ا أَ ذَ إ   ونَ ك  م  ي  ا الم  نَّ الَمان ع وَن إ َذا َقَدر 
إذا كقع اسـ الفاعؿ صمة لؤللؼ ك البلـ عمؿ ماضيا كمستقببل كحاال  »قاؿ ابف عقيؿ: 

ٍيدنا اآلف أك  اًربي زى لكقكعو حينئذ مكقع الفعؿ، إذ حؽ الصمة أف تككف جممة فنقكؿ: الضى
ىك المشيكر مف قكؿ النحكييف، كزعـ جماعة مف النحكييف، منيـ غدا أك أمس، ىذا 

أنو إذا كقع صمة بػ ) اؿ ( ال يعمؿ إال ماضيا كال يعمؿ مستقببل كال حاال،  –الرماني 
 .2«كرأل بعضيـ أنو ال يعمؿ مطمقا

مف قكؿ ابف عقيؿ يتبيف لنا أف اسـ الفاعؿ إذا اتصؿ باأللؼ كالبلـ يعمؿ في الماضي 
 ألنو حينئذ يككف مكقع الفعؿ. ؛كالمستقبؿ كالحاؿ

كنأتي بقكؿ كاحد ألحد النحاة المحدثيف، كىك ال يبعد عف األقكاؿ السابقة، قاؿ عباس 
ك إف كاف اسـ الفاعؿ مقترنا بػ ) اؿ ( المكصكلة فإنو يعمؿ مطمقا بغير تقيد  »حسف: 

ا أى  ٍعجىبى رىاًئدينىا ىىذىا، فيك الن اًظـي بزمف معيف، كال بشرط مف الشركط السالفة ... نحك: مى
أمس قصيدة رائعة، كىك الن اًطؽي اآلف الحكمة كالبياف، كىك الميكىاًجوي خصمو غدا بالحجة 

 وكقول المتنبي:كالبرىاف، 
م  الَقت يل  ب و   ***   َو لم سُّي وف  َكَما ل منَّاس  آَجال   س    3«الَقات ل  السَّي َف ف ي ج 

السابؽ ندرؾ أف القرينة كحدىا ) نحك أمس كاليكـ كغدا ( ىي الكفيمة بكشؼ مف النص 
 ( التعريؼ. ػبػ ) أل ؼزمف اسـ الفاعؿ المعر 

ؿ " أىك اسـ أـ اعً ك ىكذا فإف النحاة كانكا في حيرة كتردد مف أمر ىذا البناء " فى 
أـ عمى  فعؿ، أـ ىك اسـ لفظا كفعؿ معنى، كما يذكر ابف يعيش، أىك داؿ عمى المضي

لى أم حد تطرد قكاعد عممو كقكاعد زمنو.  االستقباؿ كالحاؿ  كا 
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ؿ دالالت كنقكؿ ىنا، بأف لكؿ صيغة زمنا أصميا، كلكف السياؽ كاالستعماؿ قد يبدٌ 
ف اسـ الفاعؿ ىذه الصيغ، ككذلؾ الحاؿ مع اسـ الفاعؿ، فيناؾ قاعدة أصمية تقكؿ: إذا نكٌ 

ف فيك بمعنى الحاؿ أك االستقباؿ كالقرينة تعيٌ  ،كنصب ما بعده ،المجرد مف التعريؼ
ذا جاء مضافا لما بعده، فإنو يدؿ عمى  زه جً نٍ أحدىما، نحك ىذا مي  عممو اآلف أك غدا، كا 

ذا جاء معرفا بػ ) ألدو يٍ زى  ؿي اتً الزمف الماضي مثؿ: ىذا قى  فإنو يصمح لؤلزمنة  ،( التعريؼ ػ، كا 
 .1ستفادالثبلثة، كالقرينة ىي التي تعيف الزمف الم

كلكف السياؽ كاالستعماؿ في كتاب اهلل العزيز، كفي أشعار العرب ك أقكاليـ جاء 
 في كثير مف الحاالت عمى غير ىذه القكاعد.

   ﴿مف ذلؾ قكلو تعالى: 

﴾
  ﴿، كقكلو تعالى أيضا:  2

  

 

    

  ﴾
كقكلو أيضا:  3

﴿    

   ﴾
4

فأسماء الفاعميف في ىذه اآليات  
كحسب القاعدة النحكية كاف حقيا  ،جاءت غير عاممة كغير منكنة، بؿ مضافة لما بعدىا

كما  ،أف تدؿ عمى الزمف الماضي، كلكنيا جاءت لتدؿ عمى الزمف المستقبؿ بفضؿ السياؽ
 فيو مف قرائف لفظية، كبفضؿ المقاـ كما فيو مف قرائف حالية.

نما حذفت  كالنحاة يخرجكف ىذه اآليات كأمثاليا بأنيا جميعا في معنى التنكيف، كا 
ف مف باب االستخفاؼ ال اإلضافة، كالمقصكد باالستخفاؼ تخفيؼ طكؿ النكف أك التنكي
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ىك كائف أخيؾ عمى االستخفاؼ كالمعنى ىك كائف  »المفظ، كمف ذلؾ ما قالو الخميؿ: 
 .1« أخاؾ

كاعمـ أنو يجكز لؾ  »كفي إجازة حذؼ النكف كالتنكيف لمتخفيؼ قكؿ ابف السراج: 
ميف التي تجرم مجرل الفعؿ، كتضيؼ استخفافا أف تحذؼ التنكيف كالنكف مف أسماء الفاع

كلكف ال يككف االسـ الذم تضيفو إال نكرة، ك إف كاف مضافا إلى معرفة ألنؾ إنما حذفت 
 .2«النكف استخفافا، فمما ذىبت النكف عاقبتيا اإلضافة، كالمعنى معنى ثبات النكف

أمر لـ يتحقؽ لو يكـ  ذه ىي دالالتو الزمنية، داخؿ السياؽ كىكىىذا ىك اسـ الفاعؿ، ك 
كاف كممة مفردة خارج السياؽ، كقد اتفؽ البصريكف كالككفيكف عمى داللتو الزمنية داخؿ 
ف اختمفكا عمى التسمية، أما خارج السياؽ فقد جرده البصريكف مف معنى الزمف.  السياؽ، كا 

 كاآلتي:ك ىكذا يككف اسـ الفاعؿ في السياؽ 
 .زمف اسـ الفاعؿ في السياؽ

 معاني صيغة اسم المفعول: -)د( 
اسـ المفعكؿ نكع مف الصفة، يدؿ عمى الحدث كمف كقع عميو الحدث، كلو ما 

 3السـ الفاعؿ، قاؿ ابف مالؾ:
 ما قرر السم الفاعل   ***   يعطى اسم المفعول بال تفاضل لوك

جاء ك سبب ذلؾ أنو جار مجرل الفعؿ الذم جرل عميو اسـ الفاعؿ كىك الفعؿ المضارع، 
اسـ المفعكؿ في العمؿ كاسـ الفاعؿ ألنو مأخكذ مف  »في شرح المفصؿ البف يعيش: 

الفعؿ كىك جار عميو في حركاتو كسكناتو كعدد حركفو، كما كاف اسـ الفاعؿ كذلؾ، 
 .4«فمفعكؿ مثؿ يفعؿ، كما أف فاعبل مثؿ يفعؿ 
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فقد جاء قكؿ  ،ىذا فيما يتعمؽ بالشكؿ كالمبنى كالعمؿ، أما فيما يتعمؽ بالزمف
مف أنو إف  –جميع ما تقدـ في اسـ الفاعؿ  »النحاة فيو صريحا أيضا، كمف ذلؾ قكليـ: 

ف كاف باأللؼ كالبلـ  كاف مجردا عمؿ إف كاف بمعنى الحاؿ كاالستقباؿ، بشرط العتماد، كا 
يثبت السـ المفعكؿ فنقكؿ: أمضركب الزيداف اآلف أك غدا، أك جاء  –عمؿ مطمقا 
 .1«ىما اآلف أك غدا أك أمسالمضركب أبك 

ك ليذا فما قيؿ عف اسـ الفاعؿ بخصكص الزمف يقاؿ عف اسـ المفعكؿ، فيك يحتمؿ 
 : اآلتيةاألكجو 

عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كيتعيف أحد الزمنيف بفضؿ القرينة المفظية أك  دؿ   كفى إذا ني -1
مجردة مف الظرؼ نحك: ىذا كقد نقكليا،  ،الحالية، فنقكؿ: ىذا ممنكح جائزة اآلف، أك غدا

ممنكح جائزة، معتمديف عمى القرينة الحالية، فإذا كاف القكؿ قبؿ إعبلف النتائج فالزمف 
ذا كاف القكؿ كقت إعبلف النتائج فالزمف حالي.  استقبالي، كا 

أم ىذا الذم منح  ؛ك إذا أضيؼ دؿ عمى الزمف الماضي نحك: ىذا ممنكح الجائزة-2
 الجائزة.

ذا عرؼ -3 كالقرينة  ،لمماضي أك الحاؿ أك االستقباؿ أك االستمرار حى مي بػ اؿ التعريؼ صى كا 
ىي التي تخمص الزمف مف ىذه، كىكذا قدر السـ المفعكؿ أف يدؿ عمى زمف معيف داخؿ 

 السياؽ.
 معاني صيغة المبالغة في السياق: -ىـ 
عمى صيغة غير  كمثؿ اسـ الفاعؿ صيغة المبالغة: بؿ ىي اسـ الفاعؿ جاء  

ا السـ الفعؿ مف حيث الزمف كالعمؿ، كالككفيكف ال يعممكنيا لفكات قياسية، كبقي ليا م

                                                           
 .81 ص ،1ج المفصؿ، شرح يعيش، ابف - 1



 السياقية التركيبية العالقات   ـــــــــــــــــــــ   الثالث الفصل

 

188 

 

الصيغة التي بيا يشابو اسـ الفاعؿ الفعؿ، كيركف المنصكب بعدىا بفعؿ مقدر، أما 
 .1البصريكف فإنيـ يعممكنيا

ستمرار، كقكلو تعالى: كاألكثر أف يفيد اال ،كليذا فالزمف في أكزاف صيغة المبالغة مطمؽ
﴿    

﴾
2. 

ألنيا تفيد الكثرة كالمبالغة، فيي  ،إف مف شأف صيغة المبالغة أف تفيد االستمرار
في صاحبو في الماضي كالحاضر، كالبد أف يبلزمو في المستقبؿ،  ؼى رً عي  عو بٍ تتحدث عف طى 

حدث أك االستمرار ك يساعدىا في ذلؾ ارتباطيا باسـ الفاعؿ كزيادتيا عميو في مبلزمة ال
 .3ا شرابنى أى فى  ؿي سى ا العى م  مى سيبكيو أنو سمع مف يقكؿ: أى منو ما نسب ع

 
 المشبية في السياق: الصفة معاني صيغة –و 

كاإلعراب كالتذكير كالتأنيث  ،فاعؿ في كثير مف األمكرلمشبية لشبييا باسـ اقيؿ 
ف اسـ الفاعؿ في أمكر أىميا ؿ األلؼ كالبلـ، إال أنيا تختمؼ عكالتثنية كالجمع كدخك 

إال إذا أفادت الثبات كالدكاـ، كلذا فيي ال تكجد  ،الزمف، إذ ال تككف الصفة المشبية كذلؾ
اء كانت مكجكدة قبمو أك بعده، فإنيا ال تتعرض لذلؾ بخبلؼ اسـ إال ثابتة في الحاؿ سك 

الفاعؿ، أـ يدؿ عمى ما يدؿ عميو الفعؿ، كيستعمؿ في األزمنة الثبلثة، كيعمؿ منيا في 
الحاؿ كاالستقباؿ، كلذلؾ إذا قصدنا بالصفة معنى الحدكث أتي بيا عمى كزف اسـ الفاعؿ، 

لو  تى بي ىك الذم ثى  فه اسً ا، كحى قن مى طٍ مي  في سٍ الذم ثبت لو الحي ىك  فه سى حى فى  فه اسً حى  فو سى فيقاؿ في حى 
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اآلف أك غدا، كفي التنزيؿ: ) كضائؽ بو صدرؾ (، فعدؿ عف الضيؽ إلى ضائؽ ليدؿ 
 .1عمى عركض ضيؽ كككنو غير ثابت في الحاؿ

كفي داللة الصفة المشبية عمى الزمف خبلؼ، فقد ذىب أكثر النحكييف إلى أنو ال يشترط 
 .2ف بمعنى الحاؿأف تكك 

الؾ في األلفية كصكغيا مف البلـز لحاضر، فقد أشار بعض لقكؿ بف م أما بالنسبة
 النحاة إلى الحاضر ىنا بمعنى الدائـ كليس الحاؿ.

كاعمـ أف حسنا كما أشبو إذا  »أما ابف السراج فبل يراىا إال لحاؿ، فيك يقكؿ: 
لما مضى كال لما يأتي، فبل تريد بو أعممتو عمؿ اسـ الفاعؿ فميس يجكز عندم أف يككف 
.، فابف السراج ىنا يرل أف 3« إال الحاؿ ألنو صفة كحؽ الصفة صحبة المكصكؼ

 الصفة المشبية ال تككف إال لمحاؿ كال تجكز لغيره.
كقالكا إف ىذه الصفات ال تككف بمعنى الماضي  »كمثؿ ىذا قكؿ عبد القاىر الجرجاني: 

اؿ زيد حسف، يراد حسف قد كاف كانقطع، كال زيد حسف أبكه كال بمعنى المستقبؿ، فبل يق
غدا، عمى معنى سيحسف، كال زيد حسف غدا، ال فصؿ بيف أف تذكر معمبل في الظاىر، 
كبيف أف تذكر غير معمؿ في أنو ال يحمؿ االستقباؿ، قالكا ألف ىذه صفات كحؽ الصفة 

 .4«أف تصحب المكصكؼ
فقد  ،ىذه الداللة بشيء مف التعميؿ كالتفصيؿ ك مف النحاة المحدثيف، مف أشار إلى

 أف الصفة المشبية اسـ مشتؽ يدؿ عمى أربعة أمكر مجتمعة ىي: ذكر عباس حسف
 المعنى المجرد الذم يسمى الكصؼ أك الصفة.-1
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 يتصؼ بيذه الصفة كىك المكصكؼ. الشخص أك الشيء الذم-2
أم بمعنى  ؛األزمنة ثبكتا عاماثبكت المعنى المجرد أك الكصؼ في المكصكؼ في كؿ -3

أنو ال يقتصر عمى الماضي كحده، كال عمى الحاؿ كحده، كال عمى المستقبؿ كحده، فبلبد 
 أف تشتمؿ األزمنة الثبلثة، كأف يصاحب مكصكفو فييا.

أك ، أم ال يككف أمرا حادثا اآلف ؛مبلزمة ذلؾ الثبكت المعنكم العاـ لممكصكؼ كدكامو-4
نما ىك أمر دائـ كمبلـز صاحبو المكصكؼطارئا ينقضي بعد زم ف فارقو  ،ف قصير، كا  كا 

فزمف المفارقة أقصر مف زمف المبلزمة الطكيمة التي ىي بالدكاـ أشبو، كمف ثـ كاف األمر 
 .1الرابع نتيجة لمثالث

كىكذا تعددت داللة الصفة المشبية عمى الزمف عند النحاة ما بيف الماضي كالحاؿ  
 مرار الذم يستكعب األزمنة الثبلثة.كاالستقباؿ أك االست

 معاني المصدر:  -ي 
المصدر كاحد مف الكممات التي تدخؿ في السياؽ كتعمؿ عمؿ الفعؿ، ككؿ ما 

عىمىؿى الفعؿ فقد أفاد زمانو، كالذم ييمنا مف قكاعد النحكييف في المصدر، ىك أف  عىًمؿى 
كاالستقباؿ، كذلؾ عمى ضكء  المصدر يمكنو أف يدؿ عمى األزمنة الثبلثة الماضي كالحاؿ

 .القرائف المكجكدة في السياؽ
كالحؽ أف المصدر يرتبط بالزمف في صكرة ال تقؿ كضكحا عف ارتباط الفعؿ بو، 

 .2أكال تزيد غمكضا عف ذلؾ الغمكض الذم نمحظو في محاكلة الربط بيف الفعؿ كالزمف
 ،كاالستقباؿأزمنيو الحاؿ ك لئف كاف اسـ الفاعؿ ألتو جرل عمى الفعؿ المضارع فدؿ عمى 

فإف عمؿ المصدر جاء الشتراكو مع الفعؿ في األصؿ االشتقاقي، كألنو بتقدير " أف 
كالفعؿ " الذم ىك مف لفظو، كىذا المعنى مكجكد في كؿ األزمنة، كحيف كاف المصدر 
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ف كاف يفيد معنى الزمف مف ناحية  كممة كاحدة مستقمة كاف عاجزا عف تعييف الزمف، كا 
تمزاـ، ألننا كالحالة ىذه ال نستطيع أف نميز فعؿ المصدر أىك الماضي أـ المضارع االس

أـ األمر، فنحف إذا سمعنا أك قرأنا كممة قياـ لـ نميز أىي مف قكلنا: إف قاـ أك أف يقكـ أك 
لى ىذا أشار ابف مالؾ في ألفينو:  1أف قـ، كا 

 من من أمنالمصدر اسم ما سوى الزمان من   ***   مدلولي الفعل كأ
 كمدلكال الفعؿ ىما الحدث كالزماف، فيككف المصدر ىك اسـ الحدث.

ف األفعاؿ  ك مذىب البصرييف معركؼ في اعتبار المصدر أصؿ المشتقات، كا 
المصدر، اسم كسائر  »نا العبلقة بينيما: مأخكذة منو، كمف ىذا يقكؿ ابف السراج مبيٌ 

نما انفصمت من المصادر األسماء إال أنو معنى غير شخص: واألفعال مشت قة منو، وا 
 . 2«بما تضمنت معاني األزمنة الثالثة بتصرفيا

كفي مقكلة ابف السراج نحتاج لمسياؽ ليعيف لنا زمف المصدر، كذلؾ بفصؿ ما في 
ذا شئنا أف نعرؼ  السياؽ مف قرائف لفظية، كبفضؿ ما يعطينا المقاـ مف قرائف حالية، كا 

في معناه، كالمصدر في السياؽ يأتي عمى أحد  أف ننظر زمف المصدر في السياؽ فسبيمنا
ما عمى معنى الخبر. ،إما عمى اإلنشاء ،معنييف  كا 

ذا كاف المصدر عمى معنى اإلنشاء فيك عمى معنى فعؿ األمر، الذم ىك مف  كا 
" بمعنى  دفاعا عن الوطن مادتو، فيككف زمف المصدر عندىا زمف فعؿ األمر، فقكلنا: "

ذا كاف المصدر عمى معنى الخبر فيك عمى معنى الحرؼ  ،دافعكا عف الكطف كبزمانو، كا 
ص الفعؿ ) أف ( تخمٌ  كسنجد عند دراسة الحركؼ المصدرية إفٌ  ،المصدرم كزمانو
 ،صانو لمحاؿ، كتمعب الظركؼ نحك اآلف كغداكأف ) ما ك أف ( تخمٌ  ،المضارع لبلستقباؿ

 دكرا ميما في تعييف المصدر المؤكؿ كزمانو، كقد تقكؿ:  ككذلؾ القرائف الحالية
 : فالزمف مستقبمي إذا كاف بتقدير أف تحضر. ؾى كرى ضي ي حي نً دي عً سٍ يي 
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 ي القريب العاجؿ : فالزمف مستقبمي فضؿ القرينة ) في القريب (فً  ؾى كرى ضي ي حي نً دي عً سٍ يي 
 اآلف :  فالزمف حالي بفضؿ القرينة الظرفية ) اآلف (. ؾى كرى ضي ي حي نً دي عً سٍ يي 
 : فالزمف حالي إذا كاف بتقدير أنؾ حاضر. ؾى كرى ضي ي حي نً دي عً سٍ يي 
 إذا قمتيا لمف ىك في بيتؾ. ،:فالزمف حالي بفضؿ القرينة الحالية ؾى كرى ضي ي حي نً دي عً سٍ يي 
قد يككف المصدر منكنا غير .ك 1: فالزمف حالي إذا كاف بتقدير ما تقكؿ ؾى لي كٍ ي قى نً جبي عٍ يي 

 لتعييف زمنو، فقد يككف مستقببل كما في     فيعتمد عمى القرينة التي في السياؽ ،مضاؼ

     ﴿قكلو تعالى:   

  ﴾
2. 

كقد يككف المصدر معرفا بػ اؿ التعريؼ، كعندىا يككف مطمقا، فقد يفيد الماضي أك   
 االستقباؿ كذلؾ عمى ضكء القرينة، نحك: الحاؿ أك

 ي :  فالزمف ماض بفضؿ القرينة " أفادني ".الٌصياـ أفادن
 ياـ ىذا اليـك سنة : فالزمف حالي بفضؿ القرينة " ىذا اليـك ".الصٌ 

 ياـ : فالزمف مستقبمي بفضؿ القرينة " أنكم ".أنكم الصٌ 
 بفضؿ القرينة " غدا ".ياـ غدا مف السنة :  فالزمف مستقبمي أنكم الصٌ 

نخمص مف كؿ ىذا إلى أف المصدر يصبح في السياؽ قادرا عمى إعادة الزمف 
 فراد، كليذا فزمف المصدر نحكم ال صرفي.األكىك أمر لـ يتحقؽ لو في حالة 

 (:1الجدول رقم )         :يأتيكيككف الزمف النحكم لممصدر كما 
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 التي ال صيغة ليا:ثانيا: الكممة التركيبية 

ك المنفصمة، التي أشرنا إلييا في النكعيف ي تمؾ الكممة التركيبية المتصمة أى
الكممة التركيبية، كتشمؿ ىذه الكممات مف أقساـ الكمـ: األدكات   مف أنكاع األكليف

حركؼ المعاني (، كالظركؼ ) المبيمة (، كالضمائر بأنكاعيا ) المتصمة كالمنفصمة، )
كقد         كضمائر الغياب بما فييا االسـ المكصكؿ (. ،الحضكر بما فييا اإلشارةضمائر 

يطمؽ عمييا مصطمح ) األدكات ( لتشمؿ الحركؼ كما شابييا مف األسماء كاألفعاؿ 
يا باالفتقار، كككنيا الكممات ) ما ال صيغة لو ( اٌتصاف، كيميز ىذا النكع مف  1لظركؼ

 محفكظة الرتبة.
النحاة القدماء يفسركف بناء األدكات االسمية ) أسماء االستفياـ، كالشرط، كقد كاف 

عمى  ،كالظركؼ المبيمة، كالضمائر ...( حمبل عمى شبييا بالحرؼ ) حرؼ المعنى (
 :2ف المبني مف ىذه إنما بني لشبيو بالحرؼ مف أحد ثبلثة كجكهأاعتبار 

كاحد كالضمائر المفردة كأف يككف االسـ مكضكعا عمى حرؼ الشبو الوصفي : -1
 المتصمة.

فأشبيت اليمزة كتستعمؿ  ،تستعمؿ استفياما التيفي نحك ) متى (  الشبو المعنوي :-2
 شرطا فأشبيت ) عف (.
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لى نطمؽ النحاة في تعريفو مف حاجتو إفالحرؼ مفتقر دائما، كلذلؾ يالشبو االفتقاري : -3
 ،" كحممت عميو األسماء المكصكلة الحرف ما دل عمى معنى في غيره مدخكلو فيقكلكف: "

 لككنيا مفتقرة في سائر أحكاليا إلى الصمة.
فيك الذم يحدد كظيفتيا التركيبية، كقد ، فيذه الكممات ال معنى ليا خارج السياؽ 

يتعدد المعنى ألحدىا بتعدد السياقات التي يرد فييا، لكنو ال يستدؿ عمى أم معنى ليا 
 1،ا كاف مف عبلقة معجمية بيف ضمير الغائب كمرجعوكىي خارج السياؽ الميـ إال م

 كبيف ما يشير إليو كيعبر عنو، كبذلؾ تككف ،كبيف ضمير الخطاب كالتكمـ ) الحضكر (
عجمية ذات المحتكل المفيكمي الذم لو عبلقة بالخارج، فتتسـ بإشارية مالكممات ال عكس
 .2بيناه سابقاغـ عدـ مباشرة العبلقة بينيما عمى النحك الذم ر ب ،كاضحة
االفتقار ذاتو أدل إلى ككف رتبة ىذا النكع مف الكممات محفكظة فيي إف  ىذا كما أف

 ،حاجة إلى ذلؾ ) الغير ( في مكضعو في كانت ذات معنى ال يظير إال في غيرىا فيي
حتى تتضح كظيفتيا التركيبية، فالحركؼ كميا ليا التقدـ عمى مدخكليا، فالجار يسبؽ 

ـز يسبؽ المجزـك ...، كأدكات كأسماء االستفياـ كالنيي كالتككيد كالنفي المجركر كالجا
 .3كالتمني مف الدكاخؿ عمى الجمؿ ليا الصدارة

إف ىذا النكع مف الكممات يتصؼ بالتضاـ مع المفتقر إليو إجماال، كبعض ىذه 
)إف  قساـ الكمـ، فيناؾ أدكات مختصة باألسماءأاألدكات المختصة ال تضاـ إال قسما مف 

كأخكاتيا، حركؼ الجر، كاف كأخكاتيا، كاد كأخكاتيا ... ( كأدكات مختصة باألفعاؿ ) 
 ك النكاصب كأدكات الشرط كأسمائو، لكاحؽ التأكيد الفعمية ... (. الجكاـز

ك ربما كانت العبلقة التركيبية المتمثمة في الكظيفة التي تقـك بيا ىذه الكممات 
أف يستدؿ بو عمى عف  كأكثر حاجة لمسياؽ لتعمؿ، فضبل يجعميا أكثر التصاقا بالتركيب
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أحدىا مف حركؼ الجر  ،كسنضرب مثاليف لمكممة التي ال صيغة ليا ،معناىا أك كظيفتيا
 كاألخرل مف أدكات االستفياـ:

 معاني ) من الجارة ( : -أ
 يمكف النظر إلى الكظيفة التركيبية ليذا الحرؼ مف جيتيف :

عمى اعتبار األثر اإلعرابي  ،حقؿ كظيفي نحكم ىك حركؼ الجرانتماؤه إلى األولى : 
 الذم يمـز مدخكلو، كىك ) الجر ( ظاىرا أك مقدرا، كىك غير متعمد.

انتماؤه إلى حقؿ كظيفي داللي، فيذا الحرؼ يؤدم جممة مف المعاني العامة ال الثانية : 
 :1يتحقؽ في السياؽ إال أحدىما، كمف ىذه المعاني

 ﴿نحك قكلو تعالى:  2كىك الغالب عميياابتداء الغاية في المكان اتفاقا: -1

   

 ﴾
كما نزؿ منزلة المكاف  3

﴾  ﴿نحك قكلو تعالى: 
كفي ابتداء  4

  ﴿الغاية الزمانية عمى مذىب الككفييف، كقكلو تعالى: 

 ﴾
5. 

   ﴿نحك قكلو تعالى: التبعيض : -2

 ﴾
  ﴿، كنحك قكلو تعالى:  6

   ﴾7. 
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 ﴿نحك قكلو تعالى:  بيان الجنس :-3

  ﴾
1. 

 ﴿تعالى:  قكلو فيالتعميل : -4

    

﴾
2. 

 ﴿في نحك قكلو تعالى:  أم بمعنى )عف(المجاوزة : -5

   

 ﴾
 أم عف ذكر اهلل. 3

  : نحكقكلو تعالى : ) تكون بمعنى الباءأف -6

 )4. 
  نحك قكلو تعالى: )أن تكون بمعنى )) في (( : -7

    )5 . 
كىي الداخمة بيف متضاديف نحك قكلو تعالى: أن تكون بمعنى الفصل : -8
(   

 

    )6 . 
   ﴿كقكلو أيضا: 

 ﴾
كفيو نظر، ألف الفصؿ  »، قاؿ ابف ىشاـ:  7
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مستفاد مف العامؿ، فإف مازكا ميز بمعنى فصؿ، كالعمـ صفة تكجب التمييز، كالظاىر أف 
 .1« ) مف ( في اآليتيف لئلبتداء أك بمعنى عف

نحك قكلو تعالى: أن تكون لالستعالء )أي بمعنى عمى ( : -9
﴿   

  

﴾
أم  ؛أم ) عمى القـك ( كقيؿ عمى التضميف؛  2

فادة مف السياؽ السابؽ عمى ) مف ( كىك العامؿ ) الفعؿ االً كىذه  ،عناه منيـ بالنصرنم
(، تقتضي أف يككف معنى ) مف( محككما بالسياؽ الذم ترد فيو، فحيف ال يصمح أف 

المعنى األغمب الذم يرل النحاة أف المعاني األخرل يمكف أف  كىك تككف البتداء الغاية،
 .3ترد إليو تؤكؿ بالتضميف

 ،كـ تصمح أف تككف استفيامية، كأف تككف خبريةمعاني )) كم (( االستفيامية :  -ب
بياـ كاالفتقار إلى التمييز كالبناء كلزـك الً كيشتركاف في خمسة أمكر ىي : االسمية كا

 : 4كتفترقاف في أمكر ،التصدير
 أف الكبلـ مع الخبرية محتمؿ لمتصديؽ كالتكذيب، بخبلفو مع االستفيامية، كىذا يعني-1

أف االستفيامية بخاصة مف األدكات الداخمة عمى الجمؿ، كالتي تدؿ عمى معنى عاـ في 
 الجممة ىك السؤاؿ عف العدد.

كالمتكمـ باالستفيامية  ؛نو مخبرأف المتكمـ بالخبرية، ال يستدعي مف مخاطبو جكابا أل-2
 ألنو مستخبر. ؛يستدعيو

 أف تمييز الخبرية مفرد أك مجمكع، كال يككف تمييز االستفيامية إال مفردا.-3
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أف تمييز الخبرية كاجب الخفض، كتمييز االستفيامية منصكب، كال يجر إال إذا جرت) -4
 كـ ( االستفيامية بحرؼ جر.

كـ (( ىي عناصر سياؽ النص الفاصؿ في ككنيا  ىذه الفكارؽ بيف استعمالي ))
لـ تستعمؿ  »استفيامية أك خبرية، إضافة إلى أف مقاـ كؿ مختمؼ ابتداء، قاؿ الزركشي: 

الخبرية إال في مقاـ االفتخار، كالمباىاة، ألف معناىا التكثير، كليذا ميزت بما يميز بو 
ك أكلى مف ىذه أف يقاؿ إف مقاميا ىك ما ال يمكف عده  ، 1«العدد الكثير، كىك مائة كألؼ

ما لعدـ إمكاف عدٌ   ه.إما لكثرتو، كا 
أما سياقيا المغكم، فيك كاضح  يا الخارجي كاالستفيامية عكس ذلؾ،ىذا مف حيث سياق

 في افتقار الخبرية إلى مضاؼ إليو مجركر كحاجة االستفيامية إلى تمييز منصكب.
يطبع جممة كؿ كاحد منيما بما يتكاءـ كمدلكليا خبرا أك انشاءا  إضافة إلى التنغيـ الذم

 :2كربما كاف عميو قكؿ الفرزدؽ
َشار ي  َعاء  َقد  َحَمَبت َعَميَّ ع   َكم َعمَّة  َلَك َيا َجر ير  َوَخاَلًة   ***   َفد 

فكـ في البيت خبرية، كفي تمييزىا ركايتاف احداىما الجر، كحينئذ يدؿ عمى خبريتيا، 
كفي  3الثاني النصب، فإف لـ يدخميا التنغيـ في ىذه الحاؿ ما امتاز الخبر مف االستفياـك 

( يجكز ثبلثة أكجو مف االعراب، إما الرفع كحينئذ تتردد بيف الخبر كاالستفياـ  لفظ ) عمة
ما النصب، كىي بيذه الصفة تقع في سياؽ تيكـ فيصحبيا  كالفيصؿ في ذلؾ التنغيـ، كا 

ما الجر عمى ككنيا خبرية فقط.مف التنغيـ ما   يدؿ عميو، كا 

 

 
 زمن الفعل وجياتو في العربية : -3

                                                           
 .383 ص ،1ج القرآف، عمـك في البرىاف الزركشي، - 1

 . الرجز البحر مف كالبيت .311 ص المبيب، مغني ىشاـ، ابف - 2

  .311 ص المبيب، مغني ىشاـ، ابف - 3
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األزمنة في المغة العربية كبقية المغات ثبلثة، كلكنيا تتفرع عند اعتبار الجية إلى 
 عدة أزمنة نحكية، فالماضي جيات ، كالحاؿ جيات كالمستقبؿ جيات.

ال نخمط بينيما ىا ىنا، كىذا الخمط أغير الزمف، كمف الضركرم (  aspect) ك الجية
ألنيا تختمؼ عف الداللة الزمنية في  ،محتمؿ في حالة التعبير عف الجية بالظرؼ

األفعاؿ، فالداللة الزمنية في الفعؿ ممحكظة مع كجكد الظرؼ كعدمو، كىي الفرؽ بيف ) 
كنحكه، إما مف جية ، كالجية تخصيص لداللة الفعؿ  1ؿ (عى ( ك) افٍ  ؿي عى فٍ ( ك ) يى  ؿى عى فى 

الزمف أك الحدث، كفي العربية جيات لتقييد معنى الزمف في الفعؿ، تدؿ عمييا مباف ىي 
، تفيد تعبيرات الجية التي تتفرع األزمنة عمى أساسيا  2في جممتيا أدكات كأفعاؿ كظركؼ

إلى عدة أزمنة، كالقرب كالبعد كاالستمرار كالتجدد ... ك ذلؾ بكساطة إضافتيا إلى 
فادة معنى الً ك ) كاد ( كأخكاتيا التي ىي عناصر  ،ألفعاؿ، كىذا مثؿ ) كاف ( كأخكاتياا

مؤدية لكظيفة  –تياف ىذه األفعاؿ، كما يسمييا النحاة اً الجية المحددة لمعنى الزمف، ك 
 .3التعبير عف الجية ىك الذم دعانا فيما سبؽ إلى عدىا أدكات فعمية

ا مف األسماء ك نحكىا، فيي تخصص الزمف كأما الظركؼ الزمانية كما بمعناى
يعبر بالصيغة  أك االقتراف لمحدثيف، عندما ،حتكاء لمحدث الكاحدالالنحكم عف طريؽ ا

) الحاؿ (، كيدؿ  مثبل عمى (اآلف)الكاحدة عف أزمنة متعددة كالحاؿ كاالستقباؿ، فيدؿ 
 . 4عمى ) االستقباؿ ( (غدا)

                                                           
 .318 ص المغة، في البحث مناىج حساف، تماـ - 1

 .319 ص ،ف ـ - 2

 .311 ص ،ف ـ - 3

 .311 ص ،ف ـ - 4
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في عمـ المغة الحديث، ذلؾ أف المسانيات الحالية  كمفيـك الجية في زمف الفعؿ دقيؽ جدا
ميتمة بكشفيا، في مظاىرىا األكثر تنكعا، كالتي غالبا ما تحمؿ أبعد فف حدكدىا 

 .1الحقيقية، بتركيبيا مع الصيغ الفعمية المتشابية
أف الجية مقكلة نحكية، تعبر عما يمثمو  المساني : " larousseكجاء في معجـ 

بالفعؿ أك باسـ الحدث مف مدة جريانو أك إنجازه، كجية الشركع  الحدث المعبر عنو
كالتعاقب كالحصكؿ ... ككانت األزمنة كالصيغ كاألفعاؿ المساعدة الكقتية معبرة عف 

في المغة الفرنسية بمقابمتيا  –مثبل  –خصائص المدلكؿ عميو بالفعؿ ... كالجية تعرؼ 
،  2" زمف الحاضر كالماضي كالمستقبؿمع الحدث التاـ كغير التاـ، كالجية مخصصة ل

بصدد الجية : أف ىناؾ ألقابا لؤلشكاؿ المختمفة لممدة يمكف  ش    كيرل ىنرم فمي
تصكرىا بطرؽ كثيرة، فالحدث في استمراره أك في نقطة كاحدة مف أطراده، كىي نقطة بدئو 

ت كنتيجة ...، أك تكرر كثيرا، ىك ذك تكقي ،أك انتيائو، كالحدث قد كقع مرة كاحدة فحسب
كمف ىنا تأتي التعبيرات عف الجية كسماتيا، افعاال مستمرة أك حينية، كأفعاال تامة كأخرل 

 .3متكررة كانتيائية كمحصمة ناقصة، كأفعاؿ شركع كأفعاال
 مصطمحات جيات األزمنة في العربية: -4

ف عند حديثنا عف جيات الزمف في الفعؿ العربي داخؿ الجممة أشرنا إلى أف زم 
بدقة عمى دقائؽ الزمف، كىذا باعتراؼ كبار الدارسيف مف عرب  الفعؿ العربي يدؿٌ 

كمستشرقيف  ك رأينا أف بعض المصطمحات الدقيقة لجيات األزمنة قد تكاردت عمى ألسنة 
بعض النحاة ك المغكييف القدامى كالقرب ك االستمرار في الماضي كالحاؿ، كجية التجدد 

 كاف لجيكد المحدثيف دكر ىاـ في إغناء ىذه المصطمحات في الماضي ك الحاضر، فقد

                                                           
 .41ص الغربية، المغة في الفعؿ زمف تكامة، الجبار عبد - 1

2 - Dictionnaire de linguistique, p 53 

 .41 ص العربية، المغة في الفعؿ زمف تكامة، الجبار عبد - 3
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ك إقرارىا ك إعطائيا الصبغة العممية، كجيكد إبراىيـ أنيس كميدم المخزكمي ك تماـ 
  1كتمخصت مصطمحات جيات الزمف عامة عند تماـ حساف في اآلتي: ،حساف

البعيد المنقطع   –القريب المنقطع  -البسيط ) الخالي مف الجية( جيات الماضي: -1
 المتجدد. -الشركعي –المقارب  –المستمر  –المتصؿ بالحاضر  -المنتيي بالحاضر

 االستمرارم. –التٌجددم –البسيط أك العادم ) الخالي مف الجية (  جيات الحال: -2

 االستمرارم. -البعيد – القريب –البسيط ) الخالي مف الجية (  جيات المستقبل: -3

عمى تقسيـ تماـ حساف المتمثؿ  الجبار تكامة عف جيات الزمف، انتقاداته كقد كانت لعبد 
في ستة عشر قسما، فأضاؼ إلييا بعض الجيات كعٌدؿ بعضيا الكاردة في التقسيـ، فتبع 

إف أدؽ تقسيـ لجيات الفعؿ  )تعديؿ المصطمحات، كلكف الحؽ نقكؿ:  –بالطبع  –ىذا 
حتى اآلف، ىك تقسيـ تماـ حساف عمى الرغـ مف النقد المكجو  -فيما نعمـ –مصطمحاتيا ك 

إليو، كالذم مفاده، أف تقسيمو ىذا ىك نسخ لما في المغات الغربية ، ال سيما إذا عممنا أف 
بعض المصطمحات الكاردة في تقسيمو ال كجكد ليا في المغات الغربية كالتجدد بمعناه 

ك المقاربة: كحتى البعد ك القرب في المستقبؿ ال يكاد يكجد في تقسيـ  الدقيؽ ك الشركع
ك المحصمة النيائية لمتقسيـ الذم تكصؿ إليو بحثنا عقب الدراسات المختمفة (، ىذه المغات

         :2لمدارسيف المحدثيف تمثمت في الجدكؿ اآلتي كىذا بحسب القرائف في السياؽ
  (:2الجدول رقم )

 

 

 

 
 

                                                           
 .131كمبناىا،ص معناىا العربية، المغة حساف، تماـ -1

 ـ ف ، المكضع نفسو. -2
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 جيات المستقبل جيات الحاضر الماضيجيات 

المستقبؿ البسيط أك  الحاؿ العادم أك البسيط الماضي البسيط المطمؽ -1
 المطمؽ

الحػػػػػػػػػػػػػػػاؿ االسػػػػػػػػػػػػػػػتمرارم أك  الماضي القريب '' المؤكد'' -2
 أك التعكدم 1التجددم

المستقبؿ القريػب أك 
 البعيد

   الماضي المتصؿ بالحاضر -3

الحكػػػػػائي أك الحػػػػػاؿ الحػػػػػاؿ  الماضي البعيد أك المنقطع -4
 في الماضي

المسػػػػػػػػػػػػػػػػتقبؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػي 
 الماضي

 الماضي االستمرارم -5

2أك التعكدم أك التجددم
 

  

الماضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي االسػػػػػػػػػػػػػػػػػػتقبالي أك  -6
 الماضي في المستقبؿ

  

   الماضي الشركعي. -7

 المستقبؿ المقاربي  الماضي المقاربي -8

كمف ىذا التقسيـ األخير، نخمص إلى القكؿ، إف جيات زمف الفعؿ العربي تكاد  
تنحصر في ست عشرة جية، ثماف لمماضي، كثبلث لمحاضر، كخمس لممستقبؿ، ككٌؿ 

                                                           
 في بينيما الجمع ارتأينا لكننا الحاضر، ك الماضي في االستمرار ك التجدد جية بيف الفصؿ بإمكاننا كاف لقد -1

 .كاحدة جية جعمناىما بينيما الفصؿ كلصعكبة رأينا، كما بينيما الحاصؿ لمتداخؿ كاحد مصطمح

 .311 ص مبناىا، ك معناىا العربية المغة ، حساف تماـ -2
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ىذه الجيات كليدة الترجمة عف المغات األكربية، أك انتقاؿ التعابير األكربية إلى المغة 
ى األذىاف، لزعـ بعض الدارسيف ذلؾ، فالعربية العربية المعاصرة، كما قد يتبادر إل

عمى أداء أم معنى ميما دٌؽ، فكيؼ تعجز  –كما رأينا  –بأدكاتيا كحركفيا كصيغيا قادرة 
لغة كالعربية مؤلل بيذا الرصيد الضخـ مف األدكات ك القرائف عمى اإلحاطة بست عشرة 

ة ىذه الجيات كانشغمكا عنيا ك إف أغفمكا دراس -جية زمنية، كقد رأينا أف نحاتنا العرب
 قد أشاركا إلى بعض الجيات الدقيقة بما يثير اإلعجاب. -إلى مباحث أخرل

 الزمن و الجية في أنماط الجممة العربية المختمفة: -5
الزمف النحكم ىك زمف الجممة، ذلؾ ألف النحك ال يككف إال في جممة، كألف الزمف  

كممة المفردة ال تفيد معنى تاما الإال في جممة، ك  قضية تتعمؽ بالمعنى، كالمعنى ال يتحقؽ
إال بمقدار ما يسعؼ معناىا المعجمي ، ك الزمف ال يككف في االسـ المفرد كال يككف في 

كالفعؿ ال يككف  ،نو مف معاني الفعؿاً الظرؼ المفرد، كال يككف في الحرؼ ك األداة، بؿ 
 إال جممة تتككف مف فعؿ كفاعؿ.

ا  ،كؿ المككنات ك القرائف كفي الجممة تتضافر  لتفيد معنى معينا يككف الزمف بعضن
  الحرؼ ك األداة الصفة ك الظرؼ ك  كؿ مف الفعؿ ك المصدر ك  عندما يمعب  ك  ،منو

ك الناسخ يمعب دكرا ميما في تحديد زمف الجممة أك الزمف النحكم ، كعندىا ال ينسب ىذا 
الزمف إلى الفعؿ كحده أك المصدر كحده أك الحرؼ كحده، بؿ ينسب إلى الجممة كميا، 

 فيككف الزمف النحكم لمجممة.
حيث كىكذا فالمسرح الحقيقي لتبييف الزمف النحكم ىك الجممة العربية بأنكاعيا،  

تمعب القرائف المفظية ك المعنكية ك الحالية دكرنا ميمنا في تحديد الزمف المراد، كقد يأتي 
 ىذا الزمف عمى غير المتكقع مف الصيغة الفعمية المفردة.

بأنكاعيا ك  ك ليذا فالزمف في المغة العربية ىك زمنيا النحكم، ىك زمف جممتيا،  
بأنكاعيا ، ندرس مبانييا ك   العربية  سة الجممةدرا مف  لنا  ال بد  الزمف  لتبييف ىذا
 ؛إلى االتصاؿ ك التفاىـ ىك المطمكب مف المغة المعنى الذم يؤدم ألف ؛معانييا
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 ،ك ىكذا تختمؼ المباني باختبلؼ المعاني ، كما أف المعاني تختمؼ باختبلؼ المباني 
أساليب المغة تعني أنكاع  كلقد سمكا كضع الجممة ك تركيبيا كطريقة بنائيا أسمكبنا، فكانت

 الجمؿ فييا.
  ًَ ًَ  كلخدمة الجممة جاءت جميع عمكـ المغة مف صكًت ًَ  كصرًؼ ًَ ًَ ًَ  كمعجـً

 ًَ ًَ ًَ ًَ  كنحًك ك استكاؤىا ىك نضج المغة كمبمغ جماليا، كلئف كانت  الجممةً  كنضجً  كببلغًة
ك الصرؼ ك المعجـ عمكـ الكممة المفردة، فإف عمكـ النحك ك الببلغة ك  عمـك الصكت

 الداللة ىي عمـك الجممة، بؿ إف عمـك الكممة ىذه مسخرة لعمـك الجممة.
مف  حيث  الشكؿ  ك  الحديث عف الجممة  في  جيدنا  العربية  عمماء يدخر   كلـ 
ككاف مف أبرزىـ في ىذا المجاؿ عبد القاىر الجرجاني في كتابو  ،ك المعنى التركيب

تتعمؽ بالجممة كىي:   مصطمحات أربعة  في عف الجممة إذ تحدث،  1دالئؿ اإلعجاز
النظـ ك البناء ك الترتيب ك التعميؽ، كقد كانت دراستو لمجممة متأنية كعميقة، أعطت 

 طرؼ الخيط لمف بعده ليكممكا البحث.
كىنا ال بد مف اإلشارة إلى نكع خاص مف القرائف المفظية التي تقع في الجممة ىي  

ك تحديد معانييا فالجممة  ،ي تشكيؿ الجممة ك تقسيميا) األدكات( لما لؤلدكات مف أىمية ف
ك بالتالي زمنيا مف األداة التي  ،العربية، في غالب األحياف أخذت  معناىا كتسميتيا

 ،فسميت بذلؾ ،تتصدرىا، فأداة الشرط ىي التي نسبت معنى الشرط إلى الجممة الشرطية
، ك التحضيض ك النيي ك النفي ك الشيء نفسو يقاؿ في أدكات األمر ك التمني ك الترجي

 ك االستفياـ ك التككيد ك النداء ك القسـ ك الندبة ك التعجب ك غير ذلؾ.
ك يمكننا القكؿ إف معنى الجممة المنسكب إلى األداة معنى كظيفي ال يتحقؽ لؤلداة  

في حالة اإلفراد، ك ال يككف ليا إال في السياؽ، كدليؿ ذلؾ أف األداة يختمؼ اسميا 
 تيا في ضكء المعنى الذم تفيده.ككظيف

                                                           
 .313اإلعجاز،ص دالئؿ الجرجاني، القاىر عبد – 1



 السياقية التركيبية العالقات   ـــــــــــــــــــــ   الثالث الفصل

 

205 

 

كفي ضكء االستعماؿ فقد تككف )ال( أداة نفي أك أداة نيي، كال يعيف أحدىما إال  
 كىذا ما أشار إليو النحاة بمصطمح تعدد المعنى الكظيفي لؤلداة أك لمصيغة. ،السياؽ
ختبلؼ نظرنا ال ،ك اختبلؼ تسميتيا ،كنبلحظ اختبلؼ معناىا ،كنكرد ىنا جممة كاحدة    

ألنيا  ،األداة المتصدرة، مع أف أصؿ الجممة كاحد، ك تعتمد الجممة الخبرية المثبتة أصبلن 
لىدي دىٍرسىوي(. ،مجردة   لتكف ) كىتىبى الكى

لىدي دىٍرسىوي   .جممة مثبتة، مجردة مف األدكات كىتىبى الكى

لىدي دىٍرسىوي؟  جممة استفياـ ىىؿ كىتىبى الكى

لىدي  ا كىتىبى الكى  جممة نفي دىٍرسىوي مى

ٍدٍرسىوي  لىدي ى  جممة تككيد لىقىد كىتىبى الكى

لىدي دىٍرسىوي   جممة تمنى لىك كىتىبى الكى

لىدي دىٍرسىوي   جممة تكبيخ ىىبل  كىتىبى الكى

لىدي دىٍرسىوي   جممة شرط  ًإف كىتىبى الكى

  فقد أدل كاجبو

فػ'' ىؿ" بمعنى استفيـ ك'' ككؿ أداة مف ىذه األدكات ىي بمعنى الفعؿ الذم تفيده  
 ..كلقد بمعنى أؤكد ك أقسـ. ،ما" بمعنى أنفي

ك عندما تحدث النحاة عف ىذه المعاني مف مثؿ االستفياـ ك النفي ك التككيد        
  1بالحرؼل ك الشرط ك التخصيص كغيره، قالكا: إف ىذه معاف حقيا أف تؤدٌ 

ألداة التي تتصدرىا، كاف ال بد ك لما كاف معنى الجممة ك اسميا منسكبيف إلى ا 
لكؿ جممة مف أداة تحدد معناىا ك اسميا، كليس إال الجممة الخبرية المثبتة ال تحتاج إلى 
أداة، كما أف جممة األمر قد تعتمد عمى الصيغة في إفادة معنى األمر، كقد يككف األمر 

عمى إفادة معنى  ك اقتصرت،كما أف ىناؾ صيغنا جمدت  ،باألداة التي ىي '' الـ األمر"
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 ،ك بذلؾ استغنت عف األداة ، كذلؾ مثؿ صيغ المدح ك الذـ '' نعـ كبئس كحبذا" ،معيف
 كفيما دكف ذلؾ فإف كؿ جممة تحتاج إلى أداة تمخص معناىا.

ك نسير مع الجممة العربية بأنكاعيا لنستطمع الزمف النحكم السياقي فييا بجياتو  
 ا.المتعددة التي يمكف أف يتشعب إليي

 الزمن في الجممة الخبرية المثبتة: -5-1
لعؿ الجممة الخبرية المثبتة ىي األساس في التركيب في المغة العربية، ك بدخكؿ  

األدكات المختمفة في المعنى ك الكظيفة تعددت الجمؿ ك تنكعت ، كليذا كاف ال بد مف أف 
 ك دالالت الزمف في كؿ منيا. ،نبدأ بالجممة المثبتة، كنحف ندرس أنكاع الجممة العربية

كلعؿ أبرز الكجكه ك االستعماالت التي ترد عمييا الجممة المثبتة الدالة عمى الزمف  
، مىازىاؿى يىٍفعىؿي ظىؿ   ، كىاف يىٍفعىؿي ، كىافى قىد فىعىؿى ، كىافى فىعىؿى ، قىد فىعىؿى مف الماضي ىي:" فىعىؿى

." ، كىادى يىٍفعىؿي، شىرىعى يىٍفعىؿي  يىٍفعىؿي
ككؿ تمؾ الصيغ تفيد الزمف الماضي، كما سبؽ الذكر، كلكف الماضي فييا يختمؼ  

مف تركيب آلخر، ك في ضكء ما اقترف بصيغة الفعؿ مف قرائف لفظية، جاءت في 
معظميا مف تمؾ النكاسخ التي سبقت الفعؿ ككجيت الزمف الماضي كجية معينة، فزادتو 

. كىذا يبيف الدكر الكبير الذم تمعبو النكاسخ في بعد أف كاف ماضينا مطمقنا ،بذلؾ تحديدنا
 ك يؤكد أف  النكاسخ ما كجدت في المغة العربية إال لفكرة الزمف. ،المغة الغربية

 :اآلتيكنحف نستعرض ىذه الصيغ كدالالتيا الزمنية عمى الزمنية عمى النحك  
فؽ داللة الصيغة تدؿ عمى الماضي البسيط العاـ المطمؽ ك فييا تتجممة ) َفَعَل(:  -*

 مع داللة الجممة.

كىي عندنا ال تختمؼ عف الجممة السابقة إال في زيادة جممة ) َقد َفَعَل(:  -*
ك تجعمو منتييا بالحاضر.  ،التككيد.كقد رأل النحاة أف قد تفيد تقريب الزمف الماضي

كىي تدؿ عمى ذلؾ في بعض الحاالت مف غير إطراء. كقد ناقشنا ىذه في دراستنا 
 ؤلداة قد.ل
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 :( َقد َكاَن َفَعلَ  )،(َكاَن َقد َفَعلَ )جممة  -*

كىي تدؿ عمى الماضي البعيد المنقطع، كتستكم الداللة الزمنية في ىذه التركيبات الثبلثة.  
ىي التككيد، أما إذا أريد بيا االقتراب مف الحاضر، فإف كاف  (قد)كذلؾ إذا كانت كظيفة 

، في جداكلو 1ب المنقطع، كىك ما ذىب إليو تماـ حسافقد فعؿ تفيد حينئذ الماضي القري
( تفيد )الزمنية، حيث رأل أف  ( ؛ االماضي  كىافى فىعىؿى لبعيد المنقطع ك إف ) كىافى قىد فىعىؿى

،أف صيغتي ) كىافى قىد فىعىؿى ( .ك  2تفيد الماضي القريب المنقطع، كيرل ميدم المخزكمي
(  تستعمبلف في التعبير عف كقكع حدث في زماف ماض بعيد   أفٌ ك يرل ، ) قىد كىافى فىعىؿى

( سكاء في الداللة الزمنية، كىك  ، قىد كىافى فىعىؿى ، كىافى قىد فىعىؿى االستعماالت الثبلثة) كىافى فىعىؿى
لكنيا ضميمة تدؿ ىي ك الفعؿ بعدىا فميس كاف مع فعؿ داللة عمى شيء ك » يقكؿ:

  3«عمى انقطاع الحدث في الماضي.
*- :)  جممة ) َكاَن َيف َعل 

أم أف الحدث استمر في الزمف  ؛كىذا التركيب يدؿ عمى الزمف الماضي المستمر 
( أف  ،الماضي، كقد جاء المضي مف كاف كجاء االستمرار مف يفعؿ، كمفاد )كىافى يىٍفعىؿي

بؿ استمر مدة مف الزمف ، نعـ  ،ك لكنو لـ يقع مرة كاحدة ،لزمف الماضيالفعؿ كقع في ا
إف ) كىافى فىعىؿى ( تساكم فىعىؿى مف حيث المضي ك التماـ. كلكنيا تختمؼ في معنى 

( إال مع الفعؿ الذم تأاالستمرار الذم طاؿ الزمف بطكلو. كليذا ال  تي صيغة ) كىافى يىٍفعىؿي
مو نظرنا لطبيعتو. فنحف ال نقكؿ ) كاف الصاركخ ينطمؽ( إذا أك يتطمب تما ،يستمـز كقتنا

  ﴿كاف انطبلؽ الصاركخ ال يحتمؿ امتداد الزمف. ك لكننا نقكؿ قكلو تعالى: 
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  ﴾1.  

إٌف رجاء اهلل كذكره الذكر الكثير مما يمتد بو الزمف كيطكؿ كيستمر. كفي ىذا     
ا ،االستعماؿ) كىافى يىٍفعىؿي ( تككف) كاف ( قد أثرت عمى صيغة الفعؿ  ،كجعمتو ماضينا تامن

 عمى الحاؿ أك االستقباؿ. داٌلة (يفعؿ )بعد أف كانت الصيغة
ىذا التركيب ) كىافى يىٍفعىؿي ( الزمف الماضي التجددم  ك نشير إلى أف تماـ حساف نسب إلى 

.)  أك المتجدد كليس المستمر، فقد نسب الماضي المستمر إلى تركيب ) ظىؿ  يىٍفعىؿي
ك   Hewasreadingمثؿ Past continuous ك يقابؿ تركيب ) كىافى يىٍفعىؿي ( ما يسمكنو  

 يقابميا كاف يقرأ.
*- :  جممة َماَزاَل َيف َعل 

أم أف ابتداء الحدث كاف في  ؛كىذه الجممة تدؿ عمى الزمف الماضي المتصؿ بالحاضر 
الماضي المطمؽ غير المحدد، ك أف الحدث قائـ متصؿ حتى لحظة الكبلـ، كىنا يستكم 

 أف نقكؿ:) مازاؿ المطر ينزؿ(، )مازاؿ المطر نازال(.
معينة في الزمف  ك ىناؾ استعماؿ آخر ليذه الجممة يفيد الماضي المتصؿ بنقطة 

أم أف الحدث ابتدأ  ؛الماضي، كأف نقكؿ : مازاؿ الطفؿ يبكي حتى أرضعتو أٌمو
ك انتيى بالماضي المحدد، كيمكف أف تككف نقطة االنتياء) حتى( أك  ،بالماضي المطمؽ

ك إذا أردنا أف نفيد أف الحدث ماض ك مستمر إلى  ،ما ىك في معناىا  مثؿ ) إلى أف (
 فإننا نستعمؿ مضارع مازاؿ كال نقكؿ ال يزاؿ. ،كبلـما بعد لحظة ال

 جممة ) َظلَّ َيف َعل  (: -*
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كىذه الجممة تفيد استمرار الفعؿ في الزمف الماضي غير المحدد ك غير المتصؿ  
ذا أردنا التحديد ك تعييف نقطة االنتياء في الماضي استعممنا ) حتى( أكؿ  بالحاضر، كا 

 فنقكؿ: ،فإننا نستعمؿ ما زاؿ ،إيصاؿ الزمف إلى لحظة الكبلـ)إلى أف( . ككذلؾ إذا أردنا 
     ،أم استمر نزكؿ المطر مدة غير محددة في الزمف الماضي ؛ظؿ المطر ينزؿ -

 أم النيار.؛ ك لكف النحاة عينكا ذالؾ الزمف أنو كاف في كقت الظؿ 

أم استمر نزكؿ المطر في الزمف الماضي مدة  ؛ظؿ المطر ينزؿ حتى الظير -
كمعنى ىذا أف نزكؿ  ،ىي الظير ، كلكنو تكقؼ في نقطة زمنية محددة ، ير محددةغ

 ، استمر في الزمف الماضي المطمؽ، كال اتصاؿ لو بالحاضر. ءن ك انتياءن االمطر ابتد

تفيد  (ظؿ)بأنو في النيار، فإف  (ظؿ)النحاة الذم يربط زمف  مك إذا استثنينا رأ 
االستمرار في الماضي المطمؽ مف غير تحديد لمبداية، كال المدة الزمنية ، فيك ماض 

ك انقطع في الماضي، ك تختمؼ عنيا مازاؿ في أنيا تكصؿ  ،استمر فترة في الماضي
 .(ى أف)أف( ك)إللى نقطة معينة في الماضي تفيدىا اً ك  ،االستمرار إلى لحظة الكبلـ

 (:جممة ) َكاَد َيف َعل   -*
ك ىذه الجممة تفيد مقاربة كقكع الفعؿ إلى درجة متناىية في الزمف الماضي كلكنيا في  

 ،الكقت ذاتو تنفي كقكعو، كىذا الفيـ مستقى مف معنى كاد المعجمي كليس مف التركيب
 التي تفيد في أصؿ كضعيا الحاؿ أك االستقباؿ. (يىٍفعىؿي )لقد ألغت كاد خاصية الصيغة 

خالفت جميع أخكاتيا مف النكاسخ مف كاف كأخكاتيا، فكؿ النكاسخ عدا ليس كما أف كاد  
ك تفيد أف الفعؿ  الزمف إلى الماضيتو في المعنى ك إذا سبقت صيغة المضارع يفعؿ حكل

أخكاتيا، فإنيا ال تفيد تحقؽ الفعؿ كبالتالي فإنيا ال قد كقع كتحقؽ إاٌل  أفعاؿ المقاربة كاد ك 
 الماضي. ك مثميا في ىذا ليس كعسى كأخكاتيا. تعدؿ صيغة المضارع إلى

*- :)  جممة ) َشَرَع َيف َعل 
ك تفيد ىذه الجممة دخكؿ الفعؿ في حيز التنفيذ منذ كقت قصير ال يبعد عف  

الحاضر أك لحظة الكبلـ. كمعنى ذلؾ أف شىرىعى يىٍفعىؿي = فىعىؿى منذ قميؿ = يىٍفعىؿي كىك 
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 ،تفيد اكتماؿ الفعؿ ك تمامو إال إذا أفادت القرائف ذلؾ مستمر مع لحظة الكبلـ. كلكنيا ال
كمفادىا أف الشركع ك االنتياء كاف  ،كأف نقكؿ: كشرع خالد بف الكليد يعيد ترتيب الجيش

 كذلؾ بفضؿ القرينة التاريخية. ،في لحظة تاريخية ىناؾ، كليس ىنا
تركيب )شرع كيختمؼ تماـ حساف ك مالؾ المطمبي حكؿ المكقع الذم يقعو ىذا ال 

 يفعؿ( ىؿ يدرج في حقؿ الماضي أـ في حقؿ المضارع؟
كسماه الماضي  1لقد أكقعو تماـ حساف في جداكلو الزمنية في حقؿ الماضي 

 .2الشركعي ك أكقعو مالؾ المطمبي في حقؿ المضارع كسماه الحاضر الشركعي
اف تماـ ككاف كبل منيما عمى صكاب ، مع اختبلؼ في النظر كطريقة التناكؿ، كك 

حساف ينظر إلى عممية الشركع ك االبتداء كقد تحققت فيغدك زمف التركيب عنده ماضيا 
بصيغة شرع كمعناىا أما مالؾ المطمبي فيرل أف الفعؿ شرع إنما جاء فعبل مساعدنا، 
كليس ىك األكلى بالنظر ك إنما الفعؿ األصمي يمعب، الذم ىك مضارع كعنده أف الفعؿ 

لكبلـ كمازاؿ قائما، كىك منطمؽ مف قناعتو بأف ىذه األفعاؿ مساعدة يمعب بدأ مف لحظة ا
ال تنطكم عمى حدث كال ندرم كيؼ تككف األفعاؿ المساعدة ببل معنى كال كظيفة كما أننا 

 نسأؿ ىؿ يمكف استبداؿ فعؿ مساعدة بفعؿ آخر مع اإلبقاء عؿ المعنى ؟
 جممة ) َيف َعل(:      -*

قباؿ كال يمخصيا ألحد الزمنيف إال السياؽ كما فيو مف كىي تصمح لمحاؿ أك االست 
قرائف . كلقد تحدثنا في ىذا البحث عف الدالالت الزمنية لصيغة ) يىٍفعىؿي ( كعف اختبلؼ 

 النحاة فييا في أصؿ الكضع.
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( التساع استعماالتيا،   كلقد اتسعت دالالت الزمف في جممة يفعؿ )صيغة يىٍفعىؿي
، رىا أك يبلصقيا مف قرائف سكاء أكانت حرفية أك ظرفية أك نكاسخكلكثرة ما يمكف أف يجاك 

( في السياؽ فيناؾ:  كلسنا ىنا بصدد استعراض جميع أكجو استعماؿ ) يىٍفعىؿي
ؿ، لىف يىٍفعىؿ، أىف  مع الحروف و األدوات: - أ َي ،سىٍكؼى يىٍفعىؿي، الى يىٍفعى قىد يىٍفعىؿي ، سىيىٍفعىؿي

ا يىٍفعىؿ، لىيىٍفعىمى   ف.يىٍفعىؿ، مى

ٍيفىعؿ، يىكىادي يىٍفعىؿ، الى يىزىاؿي يىٍفعىؿ، يىظىؿ  يىٍفعىؿ. مــع النــواسخ: - ب  يىكيكفي يىٍفعىؿ، لىٍيسى ى
 يىٍفعىؿ اآلف ، يىٍفعىؿ غدنا. مـع الظـروف:   -ج

كلكؿ كاحدة مف ىذه االستعماالت داللة زمنية ىي الحاؿ أك االستقباؿ، كيتكجو كؿ  
مف الحاؿ أك االستقباؿ في ىذه االستعماالت، ليككف قريبا أك بعيدنا أك عادينا أك بسيطنا، 

 كقد يككف مستمرنا أك متجددنا.  
 الزمن في الجممة المؤكدة: -5-2

الخبرية المثبتة إال في معنى التككيد، أك  ال فرؽ بيف الجممة المؤكدة ك الجممة 
تككيد  المعنى الذم يتـ بفضؿ أداة التككيد.أما الصيغة ك الزمف فيبقياف عمى حاليما في 

فتدؿ فعؿ عمى الزمف الماضي، كتصمح بفعؿ  ،كمتا الجممتيف، ك كما ىما في الفعؿ المفرد
 لمحاؿ أك االستقباؿ.

 ،  .  1البلـ، النكف، قد (كأدكات التككيد في العربية:)إف 
كأما " قد " فمتككيد الماضي ، أما النكف  ، أما إٌف ك أىٍف فتدخبلف عمى الجممة االسمية

ألف معنى الطمب مستقبمي، كأما البلـ  ؛فمتككيد المستقبؿ كليذا كثرت في الجمؿ الطمبية
ف"، فتزيد الجممة تككيدا .ك نريد أف نستعرض الزمف 2فترد مع قد كمع النكف كمع "أف كا 

 (:3الجدول رقم )   3:اآلتيالنحكم في جممة التككيد في الجدكؿ 
                                                           

 .                                                                    31،ص3ـ،ج1،3111التكزيع،ط ك النشر ك لمطباعة الفكر دار النحك، معاني السامرائي، صالح فاضؿ – 1

 .34نفسو،ص المرجع السامرائي، صالح فاضؿ - 2
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 جممة التوكيد التركيب المثبت الجية الزمن

،لقد فىعىؿى  فىعىؿى  البسيط الماضي  أىنىوي فىعىؿى

 لىقىد فىعىؿى  قىد فىعىؿى  المنتيي بالحاضر //

 قىد فىعىؿى كىافى فىعىؿى ، كىافى  البعيد المنقطع //
 قىد كىافى فىعىؿى 

 

 لىقىد كىافى يىٍفعىؿي  كىافى يىٍفعىؿي  المتجدد //

 لىقىد كىافى يىٍفعىؿي  مىازىاؿى يىٍفعىؿي  المتصؿ بالحاضر //

ارى يىٍفعىؿي  التحكلي صار ارى يىٍفعىؿي  صى  لىقىد صى

 لىقىد كىادى يىٍفعىؿي  كىادى يىٍفعىؿي  المقارب //

 لىقىد شىرىعى يىٍفعىؿي  يىٍفعىؿي شىرىعى  الشركعي صار

 لىقىد ظىؿى يىٍفعىؿي  ظىؿى يىٍفعىؿي  المستمر //

 ًإنىوي يىٍفعىؿي  يىٍفعىؿي  البسيط أك المستمر الحاؿ

ٍيٍفعىؿي  يىكىادي يىٍفعىؿي  القريب المستقبؿ  أىنىوي يىكىادي ى

 أنو يظؿ يفعؿ يظؿ يفعؿ المستمر الحاؿ أك االستقباؿ

َي الى يىزىاؿي يىٍفعىؿي  الى يىزىاؿي يىٍفعىؿي  بالمستقبؿالمتصؿ  الحاؿ قي َى  أىفى

 ًإنىوي يىًصيري يىٍفعىؿي  يىًصيري يىٍفعىؿي  التحكؿ الحاؿ أك االستقباؿ

 لىسىكؼى يىٍفعىؿي  قىد يىٍفعىؿي  المحتمؿ المستقبؿ

 أىنىوي يىكيكفي يىٍفعىؿي  يىكيكفي يىٍفعىؿي  المستمر الحاؿ أك االستقباؿ

المرتبط بحدث  االستقباؿالحاؿ أك 
 آخر

 أىنىوي يىكيكفي قىد فىعىؿى  يىكيكفي قىد فىعىؿى 
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كىكذا بدا االتفاؽ في الزمف النحكم في الجممة الخبرية المثبتة ك الجممة الخبرية  
المؤكدة، حيث بقيت  الصيغة في كمتييما عمى حاليا، كمحتفظة بزمنيا، فبقيت صيغة 

( دالة عمى الزمف  ؿي دالة عمى الحاؿ أك االستقباؿ.)فىعىؿى عى ٍَ  الماضي، كبقيت صيغة يىٍؼ
كمع أننا سنتكمـ عف الجممة االستفيامية باعتبارىا نكعىا مف الجممة اإلنشائية، إال  
الجممتيف الخبرية  كذلؾ مع   االستفيامية تتفؽ  لنذكر أف الجممة  نستبؽ القكؿ ىنا أننا 

  حالة  في  عميو كانا   زمف في السياؽ، كماك المؤكدة في االحتفاظ بالصيغة ك ال
 ك بذلؾ تتفؽ الصيغة ك الداللة الزمنية في: ،اإلفراد

 ذىػػب الفعؿ المفرد: -1

 ذىب الطالب إلى الجامعة. :الجممة الخبرية -2

 قد ذىب الطالب إلى الجامعة إنو ذىب إلى الجامعة. :الجممة المؤكدة -3

 ىؿ ذىب الطالب إلى الجامعة؟ أذىب الطالب إلى  :الجممة االستفيامية -4
 الجامعة؟

 الزمن في جممة النفي: - 5-3
 يتحقؽ النفي في الجممة العربية بإحدل األدكات التالية: لـ، لما، ما ، الت، لف 

 ،ليس، كبعض ىذه األدكات  مختص بالجممة االسمية، كبعضيا مختص بالجممة الفعمية
 كبعضيا مشترؾ في الجممتيف.

كيكثر كركد ىذه األدكات مع المضارع، كيقؿ مع الماضي، كأكثرىا كركدنا مع  
 .1كىي لنفي الماضي القريب مف الحاؿ، كتدخمو )ال( عمى القميؿ النادر ، الماضي) ما (

كليذا فإذا أريد نفي الماضي استعيف بػ )لـ كلٌما( كصيغة المضارع، فينصرؼ  
حضر، كىي بمعنى ما حضر، أم نفي لمحضكر المضارع بيا لمزمف الماضي نحك: لـ ي

لتنفي الزمف الماضي نحك : ) ذىب كلـ   عمى المضارع  في الزمف الماضي، كتدخؿ لٌما

                                                           
 .111العربية،ص المغة في النحكم الزمف رشيد، كما – 1
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يعد( كىي بمعنى ما عاد حتى اآلف أم إف نفي عكدتو في الزمف الماضي امتدت 
 كىكذا جاءت صيغة المضارع مع لـ، لما لتفيد  الزمف الماضي. ،لمحاضر
لنفي ىي الكحيدة مف بيف الجمؿ الخبرية التي ال تتفؽ فييا الصيغة مع ك جممة ا 

الداللة الزمنية باطراد. كفي جممة النفي ىذه نسب النحاة الزمف إلى األداة ، فقالكا في لـ، 
أنيما حرفا نفي كجـز كقمب، حيث النفي لممعنى، ك الجـز لئلعراب، ك القمب لمداللة 

عؿ المضارع إلى الماضي، كمف ىنا جاءت إشارتيـ إلى الزمنية فيما يقمباف زمف الف
مكضكع المفظ ك المعنى في الفعؿ ، فقالكا في مثؿ لـ يحضر ، مضارع بمفظو ماض في 

كنمضي مع جممة النفي كتركيباتيا في ضكء الجدكؿ السابؽ لمجممة الخبرية  معناه.
 (:4الجدول رقم )          .1المثبتة

 
 

 جممة التوكيد المثبتالتركيب  الجية الزمن

،لىـ يىٍفعىؿ فىعىؿى  البسيط الماضي ا فىعىؿى  مى

، لىم ا يىٍفعىؿ قىد فىعىؿى  المنتيي بالحاضر  ا فىعىؿى  مى

 كىافى فىعىؿى  البعيد المنقطع 
 كىافى قىد فىعىؿى 
 قىد كىافى فىعىؿى 

ا كىافى فىعىؿى  ،مى  لىـ يىكيف فىعىؿى
 لىـ يىكيف قىد فىعىؿى 

 فىعىؿى لىـ يىكيف قىد 

، لىـ يىكيف يىٍفعىؿي  كىافى يىٍفعىؿي  المتجدد  ا كىافى يىٍفعىؿي  مى

 لىـ يىٍفعىؿ مىازىاؿى يىٍفعىؿي  المتصؿ بالحاضر 

ارى يىٍفعىؿي  المتحكؿ   لىـ يىٍفعىؿ صى

ا كىادى يىٍفعىؿي  كىادى يىٍفعىؿي  المقارب   مى
                                                           

 .311ص ،ف ـ - 1
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 لىـ يىكىد يىٍفعىؿ

ا  شىرىعى يىٍفعىؿي  الشركعي  /مىا شىرعى يىٍفعىؿي مى  فىعىؿى

 مىا ظىؿ  يىٍفعىؿي  ظؿ يفعؿ المستمر 

ٍيفىعيؿ البسيط  ك االستقباؿ الحاؿ ا يىٍفعىؿي، الى يىٍفعىؿي  َى  مى

 الى يىكىادي يىٍفعىؿي  يىكىادي يىٍفعىؿي  القريب المستقبؿ

 الى يىظىؿ  يىٍفعىؿي  يىظىؿ  يىٍفعىؿي  المستمر أك االستقباؿ الحاؿ

 الحاؿ
 المستقبؿ
 المستقبؿ

المتصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
 بالمستقبؿ
 المتحكؿ
 المحتمؿ

 الى يىزىاؿي يىٍفعىؿي 
 يىًصيري يىٍفعىؿي 

 قىد يىٍفعىؿي 

 الى يىٍفعىؿي 
 الى يىًصيري يىٍفعىؿي 

، الى يىٍفعىؿي   لىٍف يىٍفعىؿى

، لىف يىكيكفى يىٍفعىؿي  يىكيكفي يىٍفعىؿي  المستمر الحاؿ أك االستقباؿ  الى يىكيكفي يىٍفعىؿي

    

المػػػػػػػػػرتبط بحػػػػػػػػػدث  الحاؿ أك االستقباؿ
 آخر

، لىػف يىكيػكف قىػد  يىكيكفي قىد فىعىؿى  الى  يىكيكفي قىد فىعىػؿى
 فىعىؿى 

 :يأتيما نبلحظو مف خبلؿ ىذا الجدكؿ في جممة النفي ما 
 يتـ النفي في الماضي بأحد الحرفيف ما، لـ. -1

عمى اعتبار أنيما تقرباف مف  ،كرد النفي بػ'' لما '' في حالة كاحدة مع قد فعؿ -2
 الحاؿ.

 النفي بػ''لف'' مقصكر عمى يفعؿ الدالة عمى االستقباؿ. -3

 النفي بػ''ال'' مع يفعؿ يدؿ عمى االستقباؿ. -4

 النفي بػ''ما" مع يفعؿ يدؿ عمى الحاؿ. -5

 الزمن في الجممة الطمبية:  -5-4
 التحضيض  ك  العرض ك   الجمؿ الطمبية بأنكاعيا: االستفياـ ك األمر ك النيي 
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ك التمني ك الترجي ك الدعاء كميا تتضمف معنى الطمب، كلما كاف الطمب ألمر لـ  
يحصؿ، فقد بىعيدى معنى الزمف الماضي عف ىذه الجمؿ، فالجممة الطمبية في األصؿ ال 

 عند كجكد قرينة. ، تصمح إال لبلستقباؿ أك لمحاؿ
يامية كجممة التكبيخ ، فالجممة ك ال يخرج عف ىذا الفيـ إال الجممة االستف 

االستفيامية تتفؽ مع الجممة الخبرية المثبتة ك المؤكدة في فكرة الزمف، كذلؾ أنؾ في 
االستفياـ ال تطمب كقكع حدث، كلكنؾ تطمب التثبيت ك التصديؽ أك التكذيب، كجكاب  

  1االستفياـ غالبا نعـ أك ال.
كجممة التكبيخ جممة تعبيرية أكثر أما التكبيخ فيك لفعؿ مضى ك انقضى زمانو،  

 مف ككنيا طمبية. ك التكبيخ لك كاف ألمر مستقبمي يطمب تحقيقو لسمي تحضيضا.
كبعض عمماء النحك يخرجكف جممة الشرط مف دائرة الطمب كبعضيـ يجعؿ  

بعضيا كتستعرض الزمف النحكم في الجممة الطمبية في نكعيف منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال 
 الحصر كىما الجممة االستفيامية كجممة األمر ك النيي ك الدعاء.عمى سبيؿ 

 جممة االستفيام:-5-5
ألف استفياـ معنى  ، أدرج النحاة ك الببلغيكف جممة االستفياـ مع الجمؿ الطمبية 

إذا دخبل عمى جممة » طمبي ال خبرم، يقكؿ ابف يعيش عف أداتي االستفياـ ىؿ ك اليمزة:
 2«.االستفياـ كنقبلىا عف الخبر خبرية غيرا معناىا إلى

كلك درسنا األساليب العربية مف كجية الزمف لجعمنا جممة االستفياـ في الجممة  
 كذلؾ ألسباب يرتبط كؿ منيا باآلخر كىي: ، الخبرية

 أنو يستفيـ بيا عف األزمنة الثبلثة: -1

 الماضي: أحضر سعيد؟     ألـ يحضر سعيد؟ -

                                                           
 .31كجياتو،ص قرائنو العربية، المغة في الفعؿ زمف تكامة، الجبار عبد  - 1

 .111ص ،8المفصؿ،ج شرح يعيش، ابف – 2
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 الحاضر: أيحضر سعيد؟ -

 أسكؼ يحضر سعيد؟المستقبؿ:  -

أف الصيغة مع االستفياـ تحتفظ بداللتيا الزمنية التي كانت ليا في حالة الئلفراد  -2
 كفي الجممة الخبرية المثبتة، ك الخبرية المؤكدة.

، يىٍمعىبي   -  فىعىؿى مفرد: لىًعبى

 جممة خبرية: لعب الكلد، يمعب الكلد -

 جممة خبرية: لعب الكلد،يمعب الكلد. -

 عب الكلد، عممت أف الكلد يمعب.جممة مؤكدة: لقد ل -

 جممة استفيامية: ىؿ لعب الكلد؟ ىؿ يمعب الكلد؟ -

فجاءت صيغة لعب في ىذه الجمؿ األربعة دالة عمى الزمف الماضي، كجاءت  
صيغة يمعب دالة عمى الحاؿ أك االستقباؿ، كىذا ما لـ نجده في الجمؿ الطمبية التي غالبنا 

 الحاؿ أك االستقباؿ.ما تنأل عف الزمف الماضي لتفيد 
أف الزمف الكاحد يجرم كيتشعب في جممة االستفياـ إلى ما يجرم عميو في الجممة  -3

الخبرية، فترد األزمنة الثبلثة في جياتيا المتعددة، كذلؾ بفضؿ القرائف المفظية كاألدكات 
 ك الحركؼ ك الظركؼ مما تقبمو جممة االستفياـ.

عنى الجية في الزمف، بينما ال يتحقؽ معنى كبمعنى آخر فجممة االستفياـ تحمؿ م 
 الجية في أخكاتيا مف الجمؿ الطمبية.

ككما خالفت جممة النفي بػ''لـ كلما '' أخكاتيا مف الجمؿ الخبرية، كقبمت زمف  
صيغة المضارع إلى الزمف الماضي، فكذلؾ خالفت جممة االستفياـ أخكاتيا مف الجمؿ 

 ة مف الكجية الزمنية.الطمبية، كاتفقت مع الجممة الخبري
كأداتا االستفياـ في العربية ىؿ ك اليمزة كيبلحظ أف الجممة المثبتة يستفيـ عنيا  

باألداتيف نفسييما، أما الجممة المنفية فبل يستفيـ عنيا إال باليمزة، كنشير ىنا إلى أف 
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ف كاف بعض  دخكؿ ىمزة االستفياـ عمى ''ال'' ال يجعؿ منيا إال التي ىي أداة عرض، كا 
 النحاة يركف ذلؾ.

» بقكلو:   ىؿ،  كبيف بينيا   مقارننا كيشير ابف يعيش إلى اتساع استعماؿ اليمزة  
  1«ك اليمزة أعـ تصرفنا في بابيا مف أختيا

 أساليب األمر و النيي و الدعاء:الزمن في  -5-6

أك  األمر طمب تحقيؽ ما ىك غير متحقؽ، كلو كسيمتاف : إما صيغة األمر"اٍفعىؿ" 
كذلؾ في الغائب)ىك(، ىذا باإلضافة إلى اسـ فعؿ  ،الـ األمر المتصمة بالمضارع لىيىٍفعىؿ

 األمر.
ك األمر ال يككف إال مف األعمى إلى األدنى، فإذا كاف مف األدنى إلى األعمى فيك  
ذا استك  ،دعاء المتكمـ ك المخاطب فيك التماس. كال يفرؽ بيف ىذه األساليب الببلغية ل كا 

القرنية الحالية، ككذلؾ طريقة التعبير ك النغمة كطبيعة العبلقة  نسميوإال المقاـ، كىك ما 
ا  بيف المتكمـ ك المخاطب، كلذلؾ فكثير مف النحاة يركف الدعاء في الدراسة النحكية نكعن

: األمر ك  الثبلثة  يما أسمكب النيي، كيركف أف ىذه األساليبمف األمر، بؿ يضيفكف إلي
 النيي   ك الدعاء ىي األساليب التي تحمؿ معنى الطمب المحض حمبل مباشرنا.

أما ما عداىما مف استفياـ كعرض كتحضيض كتكبيخ ، فالطمب فييا غير مباشر  
كبي األمر ك الدعاء كليذا ال ترد صيغة األمر)اٍفعىؿ ( إال في أسم 2كليس بطمب محض.

ذا اعتبرنا النيي أمرنا بالكؼ عف فعؿ الشيء تبيف لنا مدل ارتباط ىذه األساليب الثبلثة.  كا 
بؿ يرد بالصيغ  ، إال إف الدعاء مف بيف ىذه الثبلثة، ال يقتصر عمى صيغة كاحدة 
كؿ في الماضي ك المضارع ك األمر، كلكنيا كميا تككف فيو بمعنى المستقبؿ، فنق : الثبلثة

                                                           
 .111ص ،8المفصؿ،ج شرح يعيش، ابف - 1
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ينصره اهلل  ،األمر: اٍفعىؿ، لىيىٍفعىؿ كنقكؿ في النيي: الى تىٍفعىؿ، كنقكؿ في الدعاء نصره اهلل
 رب، الميـ انصره. انصره يا،

ك لمنيي أداة كاحدة ىي ال الناىية التي ال ترد إال مع المخاطب، فتجـز الفعؿ  
الحاؿ أك االستقباؿ فنقكؿ: الى  كال ترد ال الناىية إال مع الفعؿ المضارع الداؿ عمى ،بعدىا 

تىٍفعىؿ  حتى إذا جاءت مع الفعؿ الماضي أصبحت إما لمدعاء نحك ال سامحو اهلل أك لنفي 
     ﴿ نحك قكلو تعالى: ،الماضي

 ﴾1:كقد يرد النيي في مكقؼ الدعاء كقكلو  تعالى ، ﴿  

     

 ﴾2. 
 كيرل بعض المغكييف أف ال النافية قد تفيد النيي، بؿ يركف النيي بيا أقكل  

أما  4)ال يشير أحدكـ إلى آخيو بالسبلح( مف ذلؾ قكلو عميو الصبلة كالسبلـ ،3داللة كتأثيرا
الطمب  ًافادتيامف حيث الزمف فيذه األساليب الثبلثة األمر ك النيي ك الدعاء، كمف حيث 

المحض، فإنيا تقتصر عمى زمني الحاؿ أك االستقباؿ، كال ترد بمعنى الزمف الماضي 
 مطمقنا، فيككف معنى حفظؾ اهلل اسأؿ اهلل أف يحفظؾ.

كتخميصو لمحاؿ أك  ،ك تمعب الظركؼ دكرنا ميمنا في تحديد الزمف األمر ك النيي 
كنحف نتحدث عف صيغة فعؿ  االستقباؿ. فنقكؿ: اذىب اآلف أك اذىب غدان. كقد اشرنا

 األمر) اٍفعىؿ( أف بعض النحاة قصركا داللتيا عمى المستقبؿ.
 اصطالحات جديدة لزمن الفعل في العربية: -6

                                                           
 .31القيامة، سكرة – 1

 .381البقرة، سكرة – 2
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جؿ ذلؾ الخمط بيف  الشكؿ ك الداللة الزمنية الكظيفية في المصطمح الزمني أمف  
عند النحاة، اقترح بعض الدارسيف المحدثيف أف تطمؽ ألقاب تمتـز االعتبار الزمني كحده، 
كىذا يقتضي العدكؿ عف مصطمح الماضي ك المضارع عندىـ، لما شابييما مف خمط 

 لمماضي الذم يدؿ عمى حدث تـ كانقضى. الفعل التامكيسمياف: 
ىنري ، كقد عٌبر عنيا 1: لممضارع الذم يدٌؿ عمى حدث لـ يتـالفعل غير التامك  
( Inaccompli( الماضي ك ) Accompliفي كتابو العربية الفصحى بػ )  فميش

، فقد رفض  2(passé-présentك أعرض عف استخداـ الكممتيف الشائعتيف ) ،المضارع 
قاطعا استعماؿ ىذيف المصطمحيف الفعؿ العربي، كىما يقكماف في الترجمة مقاـ رفضا 

ف األكؿ ذك ارتباط بالزمف كلو أساس كظيفي، بينما الثاني أل)الماضي ك المضارع(، 
شكمي غير مرتبط بمدلكلو الكظيفي، كمف حيث طرأ الخمؿ عمى النظاـ بيذا االختبلط بيف 

يقكماف عمى أساس  –في رأيو  -جديديف األسس، فبل مناص مف كضع مصطمحيف
 كظيفي كاحد  فاستقٌر رأيو عمى )التاـ لمماضي ، كغير التاـ لممضارع(.

عكضا       فميش  بيما  المتيف جاء (  التاـ كغير التاـ ك نبلحظ ىنا أف تسمية ) 
ف كانتا تقكماف عمى أساس كظيفي كاحد. ليستا بذكم اً ( ك  عف ) الماضي ك المضارع

كينطمقاف مف دعكل قصكر العربية عف اإلعراب عف أدؽ كجيات الزمف، كىي  ،جدكل
دعكل أماـ استعماالت الفعؿ العربي التي تعرب عف أدؽ ما في المغات العربية مف 

)التاـ( يشير إلى أف العربية تعرب عف الماضي  جيات الزمف أك أكثر أحيانا، فمصطمح
 ف الحاؿ مطمقا دكنما تحديد.مطمقا دكنما تحديد، ك)غير التاـ( يعرب ع

ثـ أف  ، لتصكر يغفؿ ابسط االستعماالت العربية الدالة عمى تفاصيؿ الزمفا كىذا 
  حتى يتسنى لو كضع المصطمحات الزمنية لمفعؿ ، ىنرم فميش ليس مف العارفيف بالعربية

                                                           
 .98العربية،ص المغة في الفعؿ زمف تكامة، الجٌبار عبد – 1

 ـ ف ، المكضع نفسو.– 2
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بيف الماضي ك المضارع،   التسمية في   الخمط  مبلحظة عميو  كاف  فقد  ،  العربي
ككفى دكف أف يقرر أمكر تدؿ عمى جيمو بأساليب العربية كدقائقيا كىناؾ مستشرقكف 
ارسخ قدما منو في االطبلع عمى أسرار العربية قد اعترفكا بغنى العربية في ىذاف الشأف ، 

 مثمما رأينا عند برجشتراسر. ،أك أدؽ منيا أحيانا ،مثؿ المغات الغربية
ر محاكالت كضع مصطمحات جديدة الفعؿ العربي يرل عبد الصبكر كفي إطا 
نو عمى الرغـ مف الخمط بيف الماضي ك المضارع، فإنو يؤثر عمى االختبلؼ في أشاىيف 

ف نظؿ ألقاب الفعؿ كما ىي ) الماضي ك المضارع ك األمر( حتى ال يزداد أالمصطمح، ك 
 .1غمكض الدراسة باختبلؼ المصطمحات

ع مصطمحات جديدة لزمف الفعؿ العربي ما يدعك ضنا لسنا نرل في ك ك الحقيقة أن 
ف الدالالت الزمنية لمفعؿ العربي أل ؛إلى الغمكض بؿ إف ما عميو اآلف ىك الغمكض 

كال تفي بالغرض، ثـ إف  ، متنكعة ككثيرة، كالمصطمحات المكضكعة ليا قميمة كمضطربة
يسٌجؿ كيبلحظ ما ىك مكجكد دكف أف الدرس العممي ال يعترؼ بالغمكض أك الكضكح، بؿ 

ييتـ باختبلؼ المصطمحات أك كثرتيا، ك المصطمحات لمفعؿ العربي مختمفة كمتنكعة، 
 كلكف أحدنا مف الدارسيف الغربييف لـ ير أم غمكض في الدراسة.

 )المستمر(كمف المصطمحات المقترحة األخرل لزمف الفعؿ في العربية،مصطمح  
ار لممضارع، ألف صيغتو تشير إلى استمرار الفعؿ كتجدده في الذم اقترحو محمد الكسٌ 

األزمنة الثبلثة، كقكلنا:) تطمعي الشمس كتغيب(
، كىذا الرأم ال ينطبؽ عمى جميع  2

ألف معنى االستمرار فيو غير مستقر، كىذه الصيغة تتراكح  ؛استعماالت صيغة ) يىٍفعىؿ(
بيف المضي ك الحضكر ك االستمرار ك االستقباؿ في االستعماؿ، ك األكلى أف نسمي كٌؿ 

 معنى تفيده أك كؿ جية زمنية في السياؽ باسميا.

                                                           
 .11،ص1981بيركت، ،(ط د) الرسالة، مؤسسة العربية، لمبنية الصكتي المنيج شاىيف، الصبكر عبد – 1
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ك إذا انتقمنا إلى مصطمحات األزمنة المركبة كصيغيا، نرل أف مصطمح )التركيب(  
لبساطة( قد كرد في دراسات النحاة، غير أنو لـ يمج في درس زمف الفعؿ عندىـ، فقد ك ) ا

لك لمتحضيض، ك الذم » كرد في قكؿ ابف حياف مف ) لكال( ك)ىبل( ، قاؿ الزمخشرم:
 1«اختاره فيو البساطة ال التركيب

إذف فمصطمح التركيب ك البساطة، ليسا غريبيف عف تفكير نحاتنا العرب، كلسنا  
..( ند ذى يىٍفعىؿي ، أىخى ،كىافى يىٍفعىؿي ـى أجمحكا عف ذكره في مثؿ ىذه الصيغ)كىافى فىعىؿى رم حقيقة ًل

 كلعٌؿ مرٌد ىذا إلى عدـ اىتماميـ الكافي بزمف الفعؿ.
كلكف النحاة مع تقصيرىـ في درس مصطمح زمف الفعؿ، فإٌنيـ لـ يغفمكا أدكات  

السـ تحمؿ داللتيا الكظيفية الزمنية في الجممة، الشركع ك المقاربة، فتسميتيا عندىـ بيذا ا
ف كاف تناكليـ ليا داخؿ السياؽ شكميا،كأما تسميتيـ لػ اً كىي الزمف الشركعي كالمقاربي، ك 

)كاف ( ك أخكاتيا باألفعاؿ الناقصة، فيي تسمية ذات داللة شكمية، كال تحمؿ داللتيا 
مية مجٌردة مف الحدث كتتطمب خبرا ف ىذه األدكات الفعأالكظيفية الزمنية، فيي تشعر ب

حد المستشرقيف الركس كىك أكمبتدأ كتفتقر إلييما في غالب األحكاؿ كقد سٌمى 
 ،) كاف ك أخكاتيا( مضافة إلييا )أدكات الشركع( بأفعاؿ الطكر  اغناطيوس خراكوفسكي

ال يدخؿ في نظاـ المصطمحات المستعممة في عمـ المغة  –كما يرل  -كىك مصطمح
 ك،  العربية  يدم عند النحاة القدامى، كما ال يستعمؿ في الدراسات الحديثة في المغةالتقم

) كاف ك أخكاتيا( كأفعاؿ  التكٌكف أفعاؿ الكجكد ك تحتيا   يندرج  أفعاؿ الطكر يرل أف 
كيضع ألفعاؿ الطكر قائمة متمثمة في اآلتي:) أخذ، استأنؼ، بدأ  ، البداية) أفعاؿ الشركع(

برح، مابقي، تابع، أتـ، جعؿ، راح، مازاؿ شرع، أصبح، صار، استطرد  طفؽ، ابتدأ، ما 
 .2ظٌؿ، ما فتئ، ماانفؾ، أقبؿ،انقطع،قاـ، استٌمر مضى، أنيى، ىٌب، كاصؿ تكقؼ(
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النياية ك   ك الشركع   ك كالبداية  الزمف   ك يقصد بأفعاؿ الطكر ىاىنا، مراحؿ 
فعاؿ الطكر، كيشرح خراككفسكي ىذا التقسيـ خرج أفعاؿ المقاربة مف أأكقد  ،االستمرار

يبدك أف قائمة أطكار الحالة التي يعٌبر عنيا في »  االصطبلحي ألفعاؿ الطكر بقكلو:
جميع الحاالت تعتبر عامة كمحدكدة، كقد سجمنا األطكار التالية: طكر بداية الحالة 

طكار الحالة األربعة، طكراستمرارالحالة، طكر تجٌدد الحالة، طكر تكقؼ الحالة، كطبقا أل
 تكجد أربعة أصناؼ فرعية ألفعاؿ الطكر: 

 األفعاؿ التي تفيد طكر البداية مثبل: فعؿ ) اخذ( في الجممة:) أخذت الطالبة تقرأ(. -1
 األفعاؿ التي تفيد طكر االستمرار مثؿ الفعؿ )ظؿ( ك)مافتئ(... -2
 في الجممة ) تابع الرجؿ السير(.األفعاؿ التي تفيد طكر التجدد، مثبل الفعؿ ) تابع(  -3

»األفعاؿ التي تفيد طكر التكقؼ مثؿ الفعؿ ) انتيى( في الجممة )انتيى مف العمؿ( -4
1 . 

ذا كاف تفسير الجممة » كيفٌسر كظيفة أفعاؿ الطكر الزمنية في الجممة بقكلو:  كا 
إدخاؿ المنتجة معمكما، يمكف أف نصؼ بشكؿ صريح تغيرات المعنى التي تحدث لدل 

فعؿ الطكر العامؿ في الجممة المنتجة ك تتجمى التغيرات في االنتقاؿ مف التعبير عف 
 . 2«الحالة إلى التعبير عف طكر تمؾ الحالة

) قرأت الطالبة الكتاب (، كالناتجة بػ: ) أخذت الطالبة تقرأ الكتاب  ػمجممة المنتجة بلكيمثؿ 
)3. 

أخكاتيا كمعيا أفعاؿ الشركع بأفعاؿ  كنبلحظ ىنا أنو لجٌيد أف تسمى ) كاف( ك 
الطكر  فبل شؾ في أف ىذا المصطمح كظيفي يعٌبر عف حقيقة دكر ىذه األدكات الفعمية 
في الكبلـ كىك الداللة الزمنية، غير أننا لسنا ندرم لماذا أحجـ خراككفسكي عف إدماج 
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كىي جية فييا ، فقد كاف أدكات المقاربة ) كاد كأخكاتيا(، فيذه تفيد طكرنا لمحالة الزمنية، 
 مف األكلى إدخاليا في تقسيمو.  

 

 :صةالخ
 تعددةم ألسباب كذلؾ بصيغتو الزمف عمى يدؿ الفعؿ أف الفصؿ ىذا مف نستخمصو ما   

 :التالية األمكر في نمخصيا
 اإلفراد حالة في كضعيا كبأصؿ – األمر كصيغة المضارع صيغة مف كبل إف -1

 تستقر كال االستقباؿ أك الحاؿ ىما زمنيف عمى لمداللة مؤىمة – النحاة ذكره ما كحسي
 .السياؽ في إال منيما كاحد عمى الصيغة

 .آخر إلى سياؽ مف تختمؼ الكاحد الفعؿ بؿ الكاحدة الصيغة داللة إف  -3

 .السياؽ في جديدا زمنا لتفيد األصمية الزمنية داللتيا عف تتخمى قد الصيغة إف  -3

 فيما كذلؾ الزماف، عمـك بيا يراد قد بؿ محدد، معيف زمف بالصيغة يراد ال قد  -1
 .المألكفة كاألمكر الدينية كاألحكاـ الككنية كالحقائؽ البشرية بالطبائع يتعمؽ

 عنيا ينبئ التي الزمف دقائؽ عف تنبئ ال"  أٍفعىؿ يىٍفعىؿي  فىعىؿى "  الثبلث الصيغ -1
 متعددة أنكاعا فييا، يجرم التي كالجية الزمف إلى بالنظر يعطينا فالسياؽ بكاممو، السياؽ

 مكزعة ذلؾ مف أكثر كجدناىا ك نكعا عشر ستة حساف تماـ كجدىا النحكم، الزمف مف
 فعؿ بيف عبلقة تكجد ال كحدىا الثبلث الصيغ أف كما كاالستقباؿ، كالحاؿ الماضي بيف
 عنيا يتحدث التي السبعة الزمف أقساـ عف تنبئ ال فيي ثـ كمف كحدث، حدث أك كفعؿ
 الزمف مف أنكاع سبعة إلى فيشيركف الفمسفي بالتفكير المتأثريف المحدثيف النحكييف بعض
 بعد المستقبؿ، المستقبؿ، قبؿ الحاضر، الماضي، بعد الماضي، الماضي، قبؿ:  ىي

 .المستقبؿ
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 لمزمف ميميف رافديف مف يحرمنا الزمف عف الكشؼ في الصيغة عمى االقتصار إف -1
 معينا زمنا يفيداف ال النكعاف فيذاف بأنكاعيا، كالصفة المصدر كىما السياؽ في النحكم

 .الجممة في يفيدانو كلكنيما اإلفراد حالة في
 .الفعؿ زمف عمى تدؿ الصيغة بأف النحاة قكؿ إلى نطمئف ال تجعمنا الستة األمكر ىذه

 كىك الصرفي الزمف أسميناه ما مجاؿ كفي المفرد، الفعؿ في نقبمو فإنما ىذا قبمنا إف كنحف
 المغة، في الزمف لفيـ األكسع الباب كىك النحكم، الزمف أما لمفعؿ، المفردة الصيغة زمف

 .بأنكاعيا العربية الجممة فمجالو
 الزمف عمى"  يىٍفعىؿي " المضارع الفعؿ داللة في النحاة اختمؼ فقد األكلى لمقضية بالنسبة أما
 كال كاالستقباؿ لمحاؿ صالحة الجميكر كرآىا لمحاؿ، آخركف رآىا ك لبلستقباؿ بعضيـ رآىا

 .القرينة إال منيما لكاحد يخمصيا
 فقد كمستعمبل، مفردا لمفعؿ تصمح مانعة جامعة قكاعدىـ تككف أف النحاة أراد عندما ك

 فإننا كتبسيطيا، النحك قكاعد تيذيب عمى كحرصا اليـك نحف أما إليو، ذىبكا ما إلى ذىبكا
 كالفعؿ بكامميا العربية لمجممة نحكيا زمنا ك المفرد، لمفعؿ صرفيا زمنا سميناه ما إلى ندعك
 .قاعدتيف القاعدة مف نجعؿ أف مف أكثر كال مككناتيا مف كاحد
 أمر كىك الزمنية، الدالالت تعدد تسع ال بأنكاعيا العربية الجممة أساليب في دخمنا إذا أما

 .الفصؿ إليو تطرؽ
 يىٍفعىؿي  – فىعىؿى )  عندىـ ىك لماذا البصرييف عند الفعؿ تصيؼ إلى كذلؾ الفصؿ تطرؽ كقد
 بدأ قد التصريؼ كألف ؟( ًليىٍفعؿ أك سىيىٍفعىؿي  – يىٍفعىؿي  – فىعىؿى )  يكف لـ إذا ك(  ًاٍفعىؿ –

ـى "  ىك"  المذكر الغائب المفرد بضمير  ىك، فىعىؿى  ،" أنت"  إلى"  ىك"  مف االلتفات ىذا فىًم
 لمماضي قسيما فيككف لمفعؿ ثالثا قسيما األمر فعؿ يعد لماذا أنت، ًاٍفعىؿ ىك، يىٍفعىؿي 

 أردنا ما فإذا كليذا يفيده، الذم الطمب معنى مف مكتسبة الزمنية داللتو أف مع كالمضارع،
 مف أداة إلييا كأضفنا المضارع صيغة إلى لجأنا أمرم غير مستقبمي أمر عف التعبير
 كالعرض كالشرط كالتككيد كالنيي النفي كحركؼ الجممة، معنى تحمؿ التي األدكات
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 إال"  اٍفعىؿ"  األمر صيغة ترد ال كلماذا قد، أك سكؼ أك السيف أضفنا أك كالتحضيض،
 ". يىٍفعىؿي "  المضارع صيغة إلى اتجينا المتكمـ أك الغائب أردنا ما إذا حتى المخاطب مع


