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امللخّ �ص
نق ّدم يف هذه الورقة قراءة نقد ّية يف تف�سري املنوال النحوي الرتاثي للدالالت الزمان ّية ل�صيغ الفعل يف
العرب ّية ،لرنى مواطن الق ّوة ومواطن ال�ضعف فيه،غايتنا من معاجلة املنواالت القدمية التّنبيه �إىل �ضرورة
يي�سر تعليمها وتع ّلمها ،وال يتحقق ذلك يف
جتديد ال ّنحو التقليدي و�ضرورة تقدمي نحو جديد ل ّلغة العربية ّ
نقدي يقطع مع منهج ال�شرح.
اعتقادنا �إلاّ �إذا قر�أنا الن�صو�ص الرتاث ّية وفق منهج
اب�ستمولوجي ّ
ّ
1ـ نظرنا �أ ّوال يف ما كتبه بع�ض املحدثني عن خ�صائ�ص الفعل يف العربية ،وقد ذهب امل�ست�شرقون منهم �إىل �أنّ
العربية لغة مظهر ّية تدل �صيغ �أفعالها فقط على االنق�ضاء وعدم االنق�ضاء وهو ما نفاه الفا�سي الفهري
ور�أى �أن العربية ال تدل على املظهر و�إنمّ ا هي لغة توقيت ّية �صيغها الفعل ّية ال ت�سم �إلاّ املا�ضي ومن جهته ر�أى
ال�سامرائي �أنّ ال ّدالالت الزّمان ّية يف العربية تركيب ّية تدل عليها اجلملة وال تدل عليها �صيغ الفعل.
�إبراهيم ّ
2ـ حاولنا �أن ننظر يف تف�سري املنوال النحوي الرتاثي لداللة الزمان يف الفعل وا�ستنتجنا� :أنّ للفعل العربي
خ�صو�ص ّية تقت�ضي درا�سته �ضمن املباحث الرتكي ّبة ال�صرفية .ب ّي ّنا �أنّ ال ّنحاة العرب ق ّدموا تف�سريا يوهم
ب�أ�صالة املا�ضي ( َف َع َل) ووحدة الداللة الزمانية يف امل�ضارع ( َي ْف َع ُل) وهو اختيار منهجي ال يتوافق مع واقع
ال ّلغة� ،أ ّثر هذا االختيار يف قراءة املحدثني للمنوال القدمي وكذلك يف و�صفهم للغة وحتى يف تعليم اللغة.

الكلمات املفتاحية :داللة زمانية ،زمان ،زمن ،مظهر ،جهة ،توقيت ،داللة �صناعية ،داللة لفظية.
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The Temporal Connotations of the
Verb Forms in Arabic

“Limitation of the Traditional Approach and
Need for a New Explanation”
Gannouni Mounira
Qatar University - Qatar

Abstract
In this paper, the author raised the critical reading in the interpretation of the
heritage of the grammatical model for the semantics temporal forms of the verb in
Arabic.
1- I Looked first at what was written by some of the modernists about the characteristics
of the verb in Arabic. Some of the Orientalists have mentioned that Arabic language
is aspectual, while some other modern Arab scholars assume that the significance
of tense in Arabic is syntaxic indicated by the sentence not by the form of the verb.
2- I have tried to look at the interpretation of the grammatical model heritage of
the verb significance of tense and I concluded that the Arabic verb has unique
characteristics that requires research in the morpho_syntax, knowing that most of
the old Arab grammarians noticed this issue.
3- The grammarian Arabs gave an explanation of the illusion of the authenticity of
the form ( )فَ َع َلand the unity of significance of tense in the form ()يَ ْف َعل. A choice of
systematic form does not correspond with the reality of the language. The impact
of this choice in reading the modernists of the lines of the old centuries as in their
description of the language and even in language teaching and it seemed to us that
the reality of the verb in Arabic refutes this choice.

Keywords: Time, tense, aspect, mode.
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الدالالت الزمان ّية لصيغ الفعل في العرب ّية
ّ
(حدود المنوال التقليدي وحاجة العرب ّية
اليوم إلى تفسير جديد)
منرية القنوين
جامعة قطر  -قطر
الدالالت الزمان ّية ل�صيغ الفعل يف العرب ّية
يف بع�ض النماذج احلديثة:
ِاهتم الكثري من ال ّلغويني العرب منذ خم�سينات
القرن املا�ضي بدرا�سة الدالالت الزمانية للفعل،
نكتفي بالإ�شارة �إىل درا�ستني واحدة تقليدية
والثانية توجهها ل�ساين ،وذلك لتقدمي منوذج
تقييمي حديث للمنوال النحوي التقليدي ومنوذج
ل�ساين حديث يقطع مع القدمي ويقدم تف�سريا
ل�سانيا توليديا مغايرا لداللة الفعل على الزمان.

 1ـ 1ـ �إبراهيم ال�سامرائي :داللة الفعل على
الزمان داللة �سياقية:

در�س �إبراهيم ال�سامرائي 1الدالالت الزمان ّية
للفعل العربي انطالقا من درا�سة مقارنة بني
اجلدول الت�صريفي العربي واجلدول الت�صريفي
الفرن�سي ،وانتقد النظرية الرتاث ّية وبينّ �أنّ تناول
النحاة للدالالت الزمان ّية للفعل حمدود ب�سبب
اهتمامهم املفرط بدور الفعل يف العمل « ...يبدو
�أنهم مل ي�ستقرئوا العربية ا�ستقراء وافيا ليتبينّ
لهم طرائق ا�ستعمال الفعل ،و�أنّ كل ما فطنوا له
هو اتفاقهم على �أنّ الفعل من الأحداث املقرتنة
بزمان ما ،غري �أ ّنهم مل يعطوا �إي�ضاحات كافية
عن حدود هذا الزمان ولعل هذا التق�صري مت�أت
من منهجهم يف البحث النحوي ...كان اهتمامهم
 -1ال�سامرائي �إبراهيم :الفعل زمانه و�أبنيته ،م�ؤ�س�سة الر�سالة
(ط1983 )3
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بالفعل من حيث كونه عامال ...من �أجل ذلك مل
2
يولوا م�س�ألة الداللة الزمان ّية ح ّقها.
ال�سمرائي �أنّ الدرا�سات النحوية
الحظ ّ
القدمية واحلديثة اهتمت بداللة الفعل على
الزمان وربطتها باملقابلة بني املا�ضي وامل�ضارع َف َع َل
َ /ي ْف َع ُل ،يف حني �أهملت داللة احلروف املقرتنة
بالفعل على الزمان ويرى �أنّ �أدوات النفي و�أدوات
التحقيق من الزوائد الها ّمة التي تخل�ص احلدث
�إىل زمن ما وتر�شحه له 3وقام بدرا�سة �إجرائ ّية
للعديد من الأبنية حيث تنزاح �صيغة ( َف َع َل) للداللة
على احلال وامل�ستقبل :نحو « ِب ْعت َُك» و« َز َّو ْجت َُك» يف
العقود ،و« َر ِ�ض َي اهلل عنه» و« َر ِح َمه اهلل» يف الدعاء
�أو «�إذا جئتني �أكرمتك» يف اجلزاء� ،أو تنزاح �صيغة
( َي ْف َعل) للداللة على املا�ضي يف نحو املجزوم بلم �أو
التكرار وعدم التعيني نحو «ت�شرق ال�شم�س» و«كل
حي ميوت» وغريها وا�ستنتج �أنّ «الفعل العربي ال
يتح�صل الزمان
يف�صح عن الزمان ب�صيغته و�إنمّ ا
ّ
4
من بناء اجلملة.

 1ـ  2ـ مقاربة الفا�سي الفهري الفعل امل�ضارع يف
العربية غري مو�سوم زمانيا:

من املقاربات ال ّل�سان ّية للداللة الزمانية للفعل
العربي درا�سة الفا�سي الفهري يف كتابه 5البناء
 -2الفعل زمانه و �أبنيته �ص18/17
 -3نف�سه �ص 26/ 25
 -4نف�سه �ص22
-5الفا�سي الفهري البناء املوازي دار تبقال الدار البي�ضاء .1990
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املوازي وكتابه املقارنة والتخطيط 6منطلقات
الفهري توليد ّية بحتة تذهب عامة �إىل افرتا�ض
وجود �صرفة مبعنى زائدة �صرف ّية morpheme
يف كل �صيغة فعل ّية وا�سمة للزمان وخا�صة
للزمان املظهري وهو ما ي�سمى بالر�أ�س الوظيفي
الزماين واعتربه ت�شوم�سكي من خ�صائ�ص
النحو الكلي ،اخترب الفهري هذا االفرتا�ض على
العربية والحظ �أنه يف الفعل العربي ال توجد �أي
�صرفة ت�سم الزمان وخا�صة املظهري مما جعله
ي�ستنتج �أنّ “ال ّنظام الزمني (التوقيت) العربي
(يف الفعل) مبني �أ�سا�سا على زمن مو�سوم واحد
هو املا�ضي وهو يعبرّ عن عالقة زمانية حمددة
هي القبل ّية  anteriorityو�أما الزمن غري املو�سوم
ففي �صيغة امل�ضارع وهو غري قبلي 7ونتيجة لذلك
ي�ص ّنف العربية لغة غري جه ّية (مظهر ّية) «لي�س
هناك نظام جهي يف اللغة العربية فمن الغريب �أن
نتح ّدث عن لغة جهية وهي لغة ال توجد فيها �صرفة
دا ّلة على التد ّرج وال �صرفة دا ّلة على االكتمال».8
يقارن الفهري بني العربية والفرن�سية ،تنق�سم �صيغ
الفعل يف الفرن�سية مثال توقيتيا �إىل ما�ض وحا�ضر
وم�ستقبل واملا�ضي ينق�سم مظهريا �إىل املا�ضي
البعيد واملا�ضي الواقع قبل حدث �آخر يف املا�ضي
واملا�ضي القريب وكل �صيغة تعرب عن الداللة
الزمان ّية املظهر ّية بوا�سطة �صرفة حمددة تتغري
فتغري داللة الفعل الزمان ّية ور�أى �أنّ �صيغة الفعل
يف العرب ّية التعبرّ عن داللة التد ّرج يف الزّمان وال
على داللة االكتمال وهي داللة االنقطاع درا�سة
الفهري للداللة الزمانية للفعل يف العربية والتي
تعتمد على ما ي�سمى بالر�أ�س الوظيفي الزماين
دالرحايل 9وقد
�أو ال�صرفة الزمانية ط ّورها حم ّم ّ
انطلق من النموذج الأدنوي لي�ستنتج �أنّ ال ّداللة
الزّمانية للفعل امل�ضارع يف العرب ّية لي�ست مو�سومة
 -6الفا�سي الفهري املقارنة والتخطيط دار تبقال الدار البي�ضاء
1998
 -7الفا�سي الفهري البنى الزمانية و�أ�شكالها ت�أليف جماعي الدار
البي�ضاء 2000
 -8نف�سه
-9الرحايل حممد تركيب اللغة العرب ّية مقاربة نظر ّية جديدة دار
توبقال للن�شر الطبعة الأوىل2003
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�صيغيا و�أنّ ال�صيغة الوحيدة املو�سومة زمانيا هي
�صيغة املا�ضي والحظ �أنّ مقولة النفي يف نحو
امل�ضارع املن�صوب واملجزوم ت�سقط داللة زمانية
على الفعل امل�ضارع لكن تبقى هنالك م�شكلة يف
خا�صة �إذا
االتجّ اه التوليدي يف ال ّدرا�سات العرب ّية ّ
اجتهت الدرا�سة نحو اختبار املنوال على العرب ّية،
امل�شكل يكمن يف و�صف العرب ّية مبنوال مل ينتج يف
الأ�صل عن ا�ستقراء العرب ّية رغم �أنه يطمح �إىل
كفاية تف�سري ّية كون ّية �أو كل ّية.

 1ـ 3ـ املقاربة اال�ست�شراقية� :صيغ الفعل يف
العربية تدل على الزمان مظهريا:

وجد البحث يف ال ّدالالت الزمان ّية للفعل يف
العربية اهتماما كبريا يف الدرا�سات ال ّل�سانية
الغرب ّية احلديثة �أ�سا�سا يف الدرا�سات اال�ست�شراقية
يف ما بعد بول رويال وال ّل�سانيات التّاريخ ّية التي
نظرت يف املقارنة بني الأل�سن الطبيعية .يف هذا
الإطار در�س العديد من امل�ست�شرقني خ�صائ�ص
ال ّدالالت الزمان ّية للفعل يف العرب ّية وهي واحدة
ال�ساميات ملقارنتها بغريها من ال ّلغات
من � ّ
أهم ّ
ال�صقلبية والهند و�أوروبية .هذه ال ّدرا�سات
اال�ست�شراق ّية ها ّمة لأ ّنها اعتمدت منواالت تف�سري ّية
تختلف عن املنوال التقليدي ومل تو�ضع يف الأ�صل
لتف�سري الداللة الزمان ّية للفعل يف العربية ،وقد
تبينّ نتائجها حمدود ّية التف�سري التقليدي �أوق ّوته
نق ّدم ثالث مقاربات لبينك ،وكوهني ،وفلي�ش.
ر�أى بينك (� 10)Binnickأنّ ال�ساميات انطالقا
من العربية والعرب ّية متزج �أفعالها يف دالالتها
الزمانية بني املظهرية والتوقيت ،وقد قام بدرا�سة
�إجرائ ّية تناولت الأفعال يف القر�آن وا�ستنتج �أنّ
ن�سبة كبرية من الأفعال يف القر�آن التي على
ال�صيغة (فعل  /غري م�سبوقة بحرف امل�ضارعة)
تدل على زمان املا�ضي مبعنى االنقطاع يف حني �أن
ن�سبة كبرية من �صيغة (يفعل  /امل�صدرة بحرف
امل�ضارع) تدل على الزمان احلا�ضر ،وا�ستنتج تبعا
10- BinnickR.I., 1991,Time & the Verb Oxford
University Press, NewYork BinnickR.I., 1991, Time
& the Verb Oxford University Press, NewYork.
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لذلك �أن الداللة الزمانية الأ�سا�سية يف الفعل يف
اللغة العربية هي الداللة (-+ما�ض) التوقيتية
وهي متداخلة مع الداللة ( -+منق�ض) املظهرية
وهو ما جعله يقوم بالتعميم التّايل :الداللة الزمانية
للفعل يف العربية متزج بني الداللة على التوقيت
والداللة على املظهر بل وا�ستنتج �أن �أهم خا�صية
زمانية تعرب عنها العربية هي اخلا�صية املظهرية.
نف�س النتيجة و�صف العربية ب�أنها مظهرية يف
داللة �أفعالها على الزمان� ،أق ّرها امل�ست�شرق كوهن (D
 11)COHENانطلق من افرتا�ض قبلي يرى �أنّ الأل�سن
الطبيعية تقوم على مركز ّية املظهرية الزمانية وفق
زوج تقابلي ( _+منجز) ( _+منق�ض) ()Accompli _+
وخا�صة
ووجد التربير االختباري يف الأل�سن ال�سامية ّ
العربية اعترب مثل بينيك �أنّ (ف َعل  /يف َع ُل) هي
املقابلة الزمان ّية الأ�صلية وهي تقوم على اخلا�صية
الزمانية املركزية ( _+منق�ض) وح ّيد امل�ضارع
املن�صوب وامل�ضارع املجزوم واعتربهما حاالت
�إجنازية خا�صة بالعربية باعتبار �أ ّنهما ال يوجدان
ال�سام ّية ونعتقد �أ ّنه هنا تكمن نقطة
يف بقية الأل�سن ّ
�ضعف هذه الدرا�سة �إ�ضافة �إىل اعتقاده ب�أنّ الداللة
الزمانية اجلهية ّ
معطلة للداللة املظهر ّية يف الفعل
ففي نحو “هل �سافر زيد”داللة عدم الوقوع الناجتة
عن اال�ستفهام عطلت داللة امل�ضي يف ال�صيغة ( َف َع َل).
12
تع ّد مقاربة هرني فال�ش ()Henri Fleish
درا�سة قدمية مقارنة بالعديد من ال ّدرا�سات التي

تلتها� ،إ ّال �أ ّنها طريفة جدا وقد تع ّر�ض فيها �إىل
العديد من الق�ضايا املتعلقة بداللة �صيغة الفعل
على الزمان مازالت غام�ضة �إىل اليوم وق ّدم فيها
جمموعة اقرتاحات نعتقد �أنها جديرة باالهتمام،
منها خا�صة �أ ّنه اهتم بكل ال�صيغ الفعلية ومل
يكتف باملقابلة َف َع َلَ /ي ْف َع ُل كما ّ
اطرد عند �أغلب
امل�ست�شرقني ومل يح ّيد املن�صوب واملجزوم .وقد
نحا منحى وظيفيا يف و�ضع امل�صطلحات فالحظ
�أن م�صطلح م�ضارع �شكلي لي�س له � ّأي عالقة
ما�ض /م�ضارع
مبدلوله الوظيفي لذلك مل يرتجم ٍ
ب  passé/ presentو�إنمّ ا بـ accompli/ inaccompli
وع ّربها بـ"التام " و"غري التّام" ّ
يدل التام على فعل
منجز ومنته يف الزمان يف حني يتف ّرع غري التام
�إىل ثالث حاالت وهي حالة الإخبارية indicatif
وحالة الإن�شائية  subjonctifوحالة الأمرية ،jussif
احلالة الإخبار ّية تكون مع امل�ضارع املرفوع حيث
يعطي الفعل خربا م�ستقال غري مع ّلق ب�شيء� ،أ ّما
احلالة الإن�شائ ّية فتكون مع امل�ضارع املن�صوب فهو
مع ّلق دائما ويف طريقه �إىل �أن يكون �إثباتا �أو نفيا
يقوم زيدٌ”عالقة الفعل مبا قبله
نحو “�أريد �أن َ
عالقة مفعولية مل حتدث و�إمنا يراد �إن�شا�ؤها �،أ ّما
احلالة الأمر ّية فتت�ض ّمن فعل الأمر واملجزوم بالم
الأمر والم ال ّناهية ،واحتفظ مب�صطلح املجزوم
و�أدرج �ضمنه املجزوم بلم وملّا واملجزوم يف جمل
ال�شرط عا ّمة ،ن�صوغ تق�سيمه الزمني كالآتي:

التام accompli /

املا�ضي

غري التام الإخباري indicative

امل�ضارع املرفوع

غري التام الإن�شائي subjonctif

امل�ضارع املن�صوب

غري التام املجزوم subjonctif

امل�ضارع املجزوم (بـ مل ـ ملا ـ اجلزاء)

غري التام الأمري jussif

الأمر وامل�سبوق بالم النهي �أو الأمر

ِانتبه فلي�ش �إىل �أ ّنه توجد داللة زمان ّية
ا�شتقاق ّية يف الفعل فمثال الفعل يف العربية يعبرّ
11

12

11- Cohen D.,1989, L`Aspect Verbal, PUF, Paris.
12- Fleisch H.,1979, Traite de philologie Arabe,Dar
El Machreq Beyrouth
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عن التد ّرج يف الزمان ب�صورته اال�شتقاق ّية ولي�س
ب�صيغته الت�صريف ّية نحو �صيغة تف ّعل مثال فهي تفيد
التكرار واالمتداد يف الزمن نحو «جت ّول» �أو «تد ّرب»
وغريها وهو ما يعبرّ عنه باملظهر املعجمي للزمان
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يف الفعل ونعتقد �أنّ هذا اجلانب الداللة اال�شتقاقية
للزمان يف الفعل جمال بحثي غري مدرو�س.
تناول ه�ؤالء امل�ست�شرقون العربية مبنواالت
وا�صفة مو�ضوعة يف الأ�صل لغري العربية،
لالجنليزية �أو الفرن�سية والحظوا مركزية الداللة
املظهرية يف الفعل العربي و�أنها متزج بينها وبني
التوقيت فالتقابل فعل/يفعل تقابل مظهري يدل
( _+منق�ض) ويدل يف نف�س الوقت على التقابل
( _+ما�ض) وهي نتائج مغايرة ملا اطرد يف النظر ّية
الترّ اثية الوا�صفة لل�سان العربي هذه ال ّدرا�سات
احلديثة على اختالفها �أثارت لدينا العديد من
اال�شكاليات ن�صوغها يف الأ�سئلة الآتية:
1ـ هل �أ�ضعف ا�شتغال النحاة على دور الفعل يف
العمل منوالهم الوا�صف للدالالت الزمان ّية؟
2ـ هل الداللة الزمانية يف اللغة العربية �سياق ّية
تركيب ّية ولي�ست �صيغ ّية؟
3ـ هل �صيغة الفعل العربي غري مو�سومة زمانيا؟
4ـ هل الأفعال العرب ّية تدل على داللتني زمانيتني
فقط هما داللتا االنق�ضاء وعدم االنق�ضاء وهل
العربية َ ال تختلف عن اللغات الهندو�أوروبية يف
دالالت �أفعالها الزمانية وهو ما ا�ستنتجه �أغلب
امل�ست�شرقني؟
2ــ تف�سري املنوال التقليدي للدالالت
الزمانية يف الفعل:
نتناول يف هذا اجلزء تف�سري املنوال التقليدي
لداللة الفعل على الزمان لنبينّ مواطن قوته وكذلك
حدوده ،نن ّوه �إىل �أنّ الأ�ستاذ حممد �صالح الدين
ال�شريف 13ق ّدم ت�أليفا موجزا يف قراءة الرتاث يربز
�أ�سلوب القدماء يف ا�ستيعاب ال�صيغة والدالالت
الزمان ّية للفعل وهوعمل دقيق ومتم ّيز �سنحاول �أن
نبني على �أهم النتائج الواردة فيه.
 -13ال�شريف حممد �صالح الدين دور �صيغ الفعل العربي اخلم�س
يف و�سم اجلهة واملظهر ،حوليات اجلامعة التون�سية العدد  52كلية
الآداب والفنون والإن�سانيات مبنوبة تون�س 2007
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 2ـ  1ـ ح ّد الفعل :الفعل يدل على احلدث داللة
لفظية وعلى الزمان داللة �صيغ ّية �صور ّية

در�س ال ّنحاة القدامى داللة الفعل على الزمان
يف ح ّدهم للفعل فهو «ما ّ
دل على معنى يف نف�سه
حم�صل»� 14إنّ تق�سيم الكلم �إىل ا�سم
مقرتن بزمان ّ
وفعل وحرف هو بالأ�سا�س تق�سيم �إعرابي ولي�س
تق�سيما �صرفيا �أو معجميا وحدود �أق�سام الكلم
عندهم هي حدود �إعراب ّية تركيب ّية ولي�ست �صرف ّية،
فهل ميكن الف�صل بني ماهو �إعرابي تركيبي وماهو
�صيغي ت�صريفي لنفهم يف � ّأي م�ستوى در�س ه�ؤالء
النحاة الدالالت الزمانية؟ وهل درا�ستهم لداللة
الفعل على الزمان �ضمن املباحث الرتكيب ّية
املف�سر لداللة الفعل على الزمان
�أ�ضعفت منوالهم ّ
وهو ما ا�ستنتجه ال�سامرائي؟
ذاتي
ت�صور ه�ؤالء ال ّنحاة �أنّ الزمان مق ّوم ّ
يف الفعل ال ي�ستقيم الفعل دونه و�أنّ داللة الفعل
على الزّمان هي داللة �صيغ ّية بالأ�سا�س يقول
اال�سرتباذي «الفعل ّ
مادل على معنى يف نف�سه
15
مقرتن بزمان من حيث الوزن» ينتج عنه �أن الفعل
يف ت�ص ّورهم ّ
يدل بالوزن على الزمان وبال ّلفظ �أي
باحلروف الأ�صول على احلدث لي�ست الداللة التي
ت�سم الفعل ومتيزه هي الداللة على احلدث لأنّ ا�سم
احلدث �أوىل بذلك و�إنمّ ا ال ّداللة الوا�سمة للفعل هي
داللته على الزمان .
الزمان هو داللة ال�صيغة وهي داللة �صناع ّية
واحلدث هو داللة اللفظ وهي داللة لفظ ّية (ابن
جني اخل�صائ�ص :باب يف الداللة اللفظية
وال�صناعية واملعنو ّية� 16أال ترى �إىل قام وداللة لفظه
ّ
على م�صدره وداللة بنائه على زمانه وداللة معناه
على فاعله فهذه دالئل من لفظه و�صيغته ومعناه
ال�صناع ّية �أقوى من املعنو ّية
و�إنمّ ا كانت ال ّداللة ّ
املف�صل عامل الكتب بريوت مكتبة
-14ابن يعي�ش (ق7ه) �شرح
ّ
املتنبي القاهرة ج�4ص)204
 -15اال�سرتباذي (ق� )7شرح الكافية دار الكتب العلم ّية بريوت
 1995ج� 1ص25
 -16الزجاجي الإي�ضاح ج� 3ص � / 98ص / 56االقرتاح لل�سيوطي
�ص42
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من قبل �أ ّنها و�إن مل تكن لفظا ف�إ ّنها �صورة يحملها
اللفظ»
ال ب ّد �أن ن�شري �إىل �أنّ الفعل العربي له
خ�صو�ص ّية انتبه �إليها ه�ؤالء النحاة وعبرّ عنها
اجلدول الت�صريفي العربي بطريقة �ضمن ّية غري
م�ص ّرح بها ،تكمن خ�صو�ص ّية الفعل العربي يف
كون الإ�سناد وهو واقع بالرتكيب لي�س معطى
تركيبيا بحتا لأنّ «فعل» مدخل معجمي �أو �صيغة
داخل جدول ت�صريفي ال تخلو من الإعراب ،يقع
الفاعل امل�سند �إليه من الفعل موقع جزء اللفظ
وقد ع ّرف �سيبويه الفعل بكونه�« :أمثلة �أخذت من
لفظ �أحداث الأ�سماء» 17والأمثلة وحدات م�شت ّقة
من الألفاظ الد ّالة على �أحداث الأ�سماء ويق�صد
بها الأ�سماء ال ّدالة على احلدث ور�أى �أ ّنها وحدات
ال ميكن لفظها لأ ّنه ال ميكن ال ّلفظ بالفعل الفارغ
«وجميع ما يكون بدال من ال ّلفظ بالفعل ال يكون
�إ ّال على فعل قد عمل يف اال�سم ،لأ ّنك ال تلفظ
بالفعل فارغا» .18ال يلفظ بالفعل الفارغ اخلايل
من اال�سم ..ولع ّله ا�ستعمل لفظ «�أمثلة» مفردها
«مثال» لإدراكه ال�ساذج �أنّ جذع الفعل كجذره
حقيقي م�ستقل بحيث ال يظهر
لي�س لهما وجود
ّ
ت�صريفي �أي عرب �أمثلة متثله ،وخروج
�إ ّال يف جدول
ّ
املثال من اجلذع �إىل اللفظ وهي البنية ال ّدالة على
الزّمان ،يتط ّلب �أ ّوال ت�صريفه ح�سب ال�شخ�ص �أي
حتقيق املثال ّ
لفظيا بوا�سطة الإ�سناد .ر�أى �سيبويه
�أنّ املرفوع معمول للفعل «�إنمّ ا يعمل فيه ما هو
مبنزلة ال ّلفظ به» 19يعمل الفعل يف جزء لفظه ا ّلذي
مي ّكن من ال ّلفظ به .الفعل عامل يف جزئه ففي
« َف َع َل» يوجد متام �إعرابي ناجت عن �إعمال امل�سند
يف امل�سند �إليه ولكنّ التمام الإعرابي منتج للتّمام
ال ّلفظي ـ وهي حالة �إعرابية غريبة يتقدم فيها
النحو على ال�صرف وينتج فيها املر ّكب املفرد.
ذاتي يف الفعل ال يح�صل �إ ّال
�إنّ الزمان مقوم ّ
� -17سيبويه (ق )2الكتاب حتقيق عبد ال�سالم هارون دار اجليل
بريوت 1991ج� 1ص 12
 -18نف�سه ج � / 1ص 232
(-19ج � /1ص 232
http://journals.uob.edu.bh

عند متام ال�صيغة بعالمات الإ�سناد ثم ال ي�ستقيم
� ّأي معنى نحوي �إلاّ بح�صول الرفع يف م�ستوى
الإعراب� ،إنّ الفعل العربي مفردة و�ضعت لتكون
مركبة تركيب �إعراب ،20لذلك ف�إنّ « َفعل» �صيغة
مفردة تدل على الزمان وهو ما يربر �إدراج النحاة
القدامى لدرا�سة داللة الفعل على الزمان �ضمن
املبحث الإعرابي الرتكيبي وهو جانب قوي نرى �أنه
املف�سر لداللة الفعل على الزمان
مل ي�ضعف منوالهم ّ
لأ ّنه يراعي الطبيعة الرتكيب ّية للفعل يف العرب ّية.

 2ـ  2ـ و�سم الدالالت الزمان ّية يف �صيغة الفعل
يف املا�ضي وامل�ضارع:

داللة الزمان ال�صناع ّية وداللة احلدث ال ّلفظ ّية
هما املق ّومان لداللة الكلمة /الفعل ،يف حالة
الإفراد وذهب �أغلب النحاة �إىل �أنّ املقابلة بني
املا�ضي وامل�ضارع قائمة على خ�صائ�ص �صيغ ّية
بحتة ،يقول �أبو ح ّيان (745هـ) «�إ ّنه (الفعل) ّ
يدل
على احلدث بلفظه وعلى الزمان ب�صيغته �أي كونه
على �شكل خم�صو�ص ،لذلك تختلف الداللة على
الزمان باختالف ال�صيغ وال تختلف الداللة على
احلدث باختالفه.
ق�سم النحاة داللة الفعل الزمان ّية �إىل ما�ض
ّ
وحا�ضر وم�ستقبل ومنهم من �ألغى احلا�ضر
(الزجاجي) ومنهم من �سار �سري املناطقة
واعترب الآن احلا�ضر نقطة وهم ّية فا�صلة بني
املا�ضي وامل�ستقبل (ابن يعي�ش) .وانق�سم اجلدول
الت�صريفي العربي �إىل خم�س �صيغ ّ
تدل على
ثالثة �أزمنة ،ال�صيغ هي املا�ضي وامل�ضارع املرفوع
وامل�ضارع املن�صوب وامل�ضارع املجزوم والأمر،
يحمل م�صطلح املا�ضي داللة زمان ّية حتيل على
امل�ضي واالنقطاع �أ ّما امل�ضارع فم�صطلح �إعرابي
تركيبي «ومعنى امل�ضارع امل�شابه يقال �ضارعته
و�شابهته و�شاكلته ،وحاكيته واملراد �أنه �ضارع
الأ�سماء �أي �شابهها مبا يف �أ ّوله من الزوائد الأربع
وهي الهمزة والنون والتاء والياء ف�أعرب لذلك
ولي�ست الزوائد هي التي �أوجبت له الإعراب و�إنمّ ا
 -20ال�شريف 2007
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ملّا دخلت عليه جعلته على �صيغة �صار بها م�شابها
21
لال�سم وامل�شابهة �أوجبت له الإعراب»
ف َع َل

املا�ضي

َي ْف َع ُل

احلا�ضر

َي ْف َع َل

امل�ستقبل

َي ْف َع ْل

املا�ضي

ظاهريا يبدو �أنه ال عالقة مبا�شرة للزائدة
الت�صريف ّية (�أ ،نـ ،يـ ،تـ) ب�أي داللة زمان ّية ،وقد
الحظ النحاة القدامى �أنف�سهم ذلك ،ولكنهم
ذهبوا �إىل �أنّ هذه الزائدة جتعل الفعل على
�صورة تقبل الإعراب وهو معنى امل�ضارعة ،فينتج
عن هذه الزائدة الت�صريفية الإعراب والإعراب
�سمة متييزية تفرق بني الدالالت الزمان ّية .فالأمر
على جانب كبري من التعقيد يختلط فيه ال�صريف
بالإعرابي هذا اال�ستنتاج يت�ضارب مع ما ذهب
�إليه الفا�سي الفهري من �أن امل�ضارع يف العربية غري
مو�سوم زمانيا ،نالحظ �أن الفعل خللوه من حرف
امل�ضارعة ي�سم املا�ضي وبزيادة حرف امل�ضارعة
ينقل ( َف َع َل) �إىل �صورة (ي ْف َعل) فتقبل �إعرابا
ثالثيا (يفع ُل  /احلا�ضر) َ
ْ
(يفعل
يفعل /امل�ستقبل)
 /املا�ضي) وهو ما يبينّ �أن امل�ضارع واملا�ضي يف
العرب ّية مو�سومان زمن ّيا.

 2ـ  3ـ توزيع ال�صيغ ح�سب الدالالت الزمانية:

خم�س �صيغ وثالثة �أزمنة اخت�صرها املنوال
التقليدي �إىل �صيغتني وداللتني زمان ّيتني عمال
مببد�أ الأ�صل والفرع وهو واحد من �أهم املبادئ
املنهج ّية الأول ّية التي قام عليها منوالهم فقد
ذهبوا �إىل �أ�صالة املا�ضي وفرع ّية امل�ضارع لب�ساطة
املا�ضي وخل ّوه من الزوائد ،وذهبوا �إىل �أ�صالة
امل�ضارع املرفوع على املجزوم واملن�صوب لأ�صالة
الرفع ،ور�أوا الأمر �صيغة خم�صو�صة منتزعة من
امل�ضارع املجزوم» ف�أ ّما �صيغته فمن امل�ضارع ينزع
منه حرف امل�ضارعة» 22ينتج عنه �أنّ الأمر �صيغة
م�شتقة من املجزوم واملجزوم واملن�صوب كالهما
� -21شرح املف�صل ج� 4ص210
� -22شرح املف�صل ج290 4
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م�شتق من املرفوع فامل�ضارع املرفوع �صيغة مركز ّية
وهي فرع ل�صيغة �أ�صل ّية هي �صيغة املا�ضي.
كانت املقابلة ال�صيغ ّية املركز ّية يف ت�ص ّورهم
بني املا�ضي وامل�ضارع املرفوع �أي بني ( َف َع َل َ /ي ْف َع ُل)
وهذا ما جعلهم ي�شتقون املقولة الزمانية التوقيتية
(ما�ض /حا�ضرم�ستقبل) امل�ساوية لـ ( _+ما�ض)
من املقابلة ال�صيغية ( َف َع َل  /يف َع ُل) ومنها ا�شتقت
املقولة املظهر ّية ( _+منق�ض) ولع ّل ذلك ما
يف�سر رغبتهم �أحيانا يف �إلغاء احلا�ضرواالحتفاظ
ّ
مب�صطلح امل�ضارع مقابال للما�ضي رغم �أنها مقابلة
غري زمان ّية.
�إ ّال �أنّ اهتمامهم مب�س�ألة الت�أ�صيل جعلهم
يهم�شون امل�ضارع املن�صوب واملجزوم والأمر ويف
احلقيقة �إنّ التق�سيم �أ�صل  /فرع ال يعك�س واقعا
لغويا و�إنمّ ا هو اختيار منهجي يف و�صف املا ّدة
نعتقد �أنه �أ�ضعف منوالهم الوا�صف لداللة الفعل
على الزمان ولع ّل هنالك مايربر طبيعيا �أ�صالة
الب�سيط على املركب ولكن لي�س هنالك � ّأي دليل
على �أ�صالة الرفع �سوى �أنه جم ّرد افرتا�ض منهجي
طبيعة املنوال الذي ي�شتغلون �ضمنه ت�ستلزمه .
ما�ض/
وقد �أوقع هذا التق�سيم �أ�صل /فرعٍ ،
وخا�صة
م�ضارع مرفوع الكثري من املحدثني
ّ
امل�ست�شرقني يف اخللط �إذ اعتقدوا �أنّ الفعل يف
العربية يطرد وفق �صيغتي ( َف َع َل  /يف َع ُل) الدالة
توقيتيا ( _+ما�ض) ومظهريا ( _+منق�ض)
واعتربوها داللة زمانية مركزية
�إنّ �أ ّية درا�سة حديثة تطمح �إىل تطوير هذا
املنوال ال ب ّد �أن تبد�أ �أوال ب�ضرب هذه الفر�ضية
(ما�ض،
املنهج ّية و�أن تنظر �إىل ال�صيغ الفعل ّية ك ّلها ٍ
م�ضارع مرفوع ،م�ضارع من�صوب ،م�ضارع جمزوم،
�أمر) على �أ ّنها �صيغ �أ�صل ّية.
3ــ تف�سري داللة الفعل على الزمان يف كتاب
�سيبويه:
يوجد يف كتاب �سيبويه منوال خم�صو�ص يف
تف�سري داللة الفعل على الزمان والغريب �أنّ هذا
التف�سري مل ّ
يطرد يف كتب النحو التي تلته ونعتقد
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�أنّ هذا املنوال جدير بالدرا�سة لأ ّنه ي�ستوعب جانبا
هاما من داللة الفعل على الزمان.
جند اهتماما بالداللة الزمانية اجله ّية يف
الكتاب ومل يطرد ذلك عند �أغلب النحاة بعده،
فقدا�ستغنوا عنها يف و�صفهم للفعل ،والتق�سيم
ح�سب قيمة االعتقاد �أي الت�صديق والتكذيب
اكتفوا باعتماده يف توزيع الكالم �إىل �إن�شاء وخرب
وهو توزيع بالغي.
يقوم التّق�سيم اجلهي يف الكتاب على ال�سمة
التقابل ّية ( _ +واجب) و�ص ّنف �سيبويه املمكن
املفرت�ض واملنفي من غري الواجب يرتبط مفهوم
الواجب وغري الواجب مبفهوم الوقوع /عدم
الوقوع ،وقد ربط �سيبويه بني مفهومي الوجوب
(َ _+و َق َع)
َف َع َل
َي ْف َع ُل
َ�س َي ْف َع ُل
ِا ْف َع ْل
َي ْف َع َل
َي ْف َع ْل

+
+
ـ
ـ
ـ
ـ

(َ _+م َ�ضى)

(َ _+ي ُكونُ )

(َ _+كائِنٌ )

+
ـ
ـ
ـ
ـ
+

ـ
ـ
+
+
+
ـ

ـ
+
ـ
ـ
ـ
ـ

يف�سر املقابلة بني
الت�صنيف ( _ +واجب) ّ
�صيغتي (فعل  /يفعل) التي تدل على الداللة
املظهر ّية ( _ +منق�ض) ومتزج معها الداللة
التوقيت ّية ( _ +ما�ض) وقد �ص ّنف �سيبويه هذه
ويف�سر �أي�ضا حاالت
املقابلة �ضمن الواجب.
ّ
االنزياح عند خروج املا�ضي �إىل غري الواجب �إذا
وتف�سر املقابلة (+
وقع يف الدعاء وال�شرط والعقد ّ
_ واجب) كذلك الن�صب واجلزم يف امل�ضارع الواقع
يف حيز الطلب وقد �ص ّنف املجزوم واملن�صوب
والأمر وامل�ؤكد بالنون وفعلي املدح والذم من غري
الواجب ،لكن توجد نقطة �ضعف يف ا�شتغال
�سيبويه على اجلهة الزمان ّية تكمن يف ت�صنيفه
للنفي مطلقا �ضمن غري الواجب فقد �أ�سند نف�س
يخرج» ونعتقد
التّف�سري ّ
يخرج» و«�إن ْ
لل�صيغتني «مل ْ
�أ ّنهما خمتلفتان فالأوىل �إخبار وهي نفي للواجب
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والوقوع وت�ص ّور الواقع وغري الواقع داللتني زمان ّيتني
ترتبطان بالفعل فقد ُب ِن َي »:ملا م�ضى ،وملا يكون ومل
يقع ،وما هو كائن مل ينقطع»ّ ،32
يدل الفعل على ما
م�ضى وما يكونّ ،
ويدل على الكائن املنقطع وغري
املنقطع كما ّ
يدل على ما يكون ومل يقع وهو يف
اخلرب اال�ستقبال ويف الطلب الأمر والنهي وهو غري
الواجب.
نالحظ مزجه بني التوقيت و اجلهة واملظهر
( _+وقوع) ( _+منقطع) ( _ +ما�ض) ،ف�إذا
اعتمدنا مبد�أ االقت�ضاء واال�ستلزام وط ّبقنا تق�سيمه
لداللة الفعل على الزمان على �أغلب ال�صيغ الفعل ّية
فيمكن �أن نخل�ص �إىل توزيع دقيق ن�صوغه �ضمن
اجلدول التّايل:
(_+ا ْن َق َط َع)
+
ـ
ـ
ـ
ـ
+

والثانية �إن�شاء وهي غري واجب ،ول ّعل مبد�أ التعميم
املنهجي الذي ا�ستلزمه تف�سريه لغري الواجب جعله
يدرج كل «يف َع ْل» �ضمن غري الواجب .ومع ذلك هذا
املنوال التف�سريي هام جدا لأ ّنه ا�ستوعب �أغلب
ال�صيغ الفعل ّية ومل يكتف باملقابلة بني املا�ضي
وامل�ضارع مثلما اطرد عند النحاة الذين جا�ؤوا
بعده.
اخلامتة:
طرحنا يف هذه الورقة قراءة نقد ّية يف تف�سري
املنوال النحوي الرتاثي للدالالت الزمان ّية ل�صيغ
الفعل يف العرب ّية ،وتع ّد الداللة الزمانية للفعل من
الق�ضايا اللغو ّية الها ّمة يف الدرا�سات ال ّل�سان ّية
احلديثة :هل حتمل �صيغة الفعل يف العرب ّية دالالت
زمان ّية �صيغ ّية؟ هل املنوال النحوي القدمي يكفي
لتف�سري داللة �صيغة الفعل العربي على الزمان؟
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1ـ نظرنا �أ ّوال يف ما كتبه بع�ض املحدثني عن خ�صائ�ص
الفعل يف العربية وقد ذهب امل�ست�شرقون منهم
�إىل �أنّ العربية لغة مظهر ّية ال تدل �صيغ الفعل
فيها �إ ّال على داللتي االنق�ضاء وعدم االنق�ضاء
وهو ما نفاه الفهري ور�أى �أن العربية التدل على
املظهر و�إنمّ ا هي لغة توقيت ّية �صيغها الفعل ّية ال
ت�سم �إلاّ املا�ضي وداللة �أفعالها الزمان ّية داللة
حمدودة على التوقيت (_+ما�ض) ومن جهته
ال�سامرائي �أنّ الدّالالت الزّمان ّية يف العربية
ر�أى ّ
تركيب ّية تدل عليها اجلملة وال تدل عليها �صيغ
الفعل والحظ �أن درا�سة النحاة العرب للدالالت
الزمان ّية كانت حمدودة الن�صراف النحاة
العرب لدرا�سة دور الفعل يف العمل.
2ـ حاولنا �أن ننظر يف تف�سري املنوال النحوي
الرتاثي لداللة الزمان يف الفعل وا�ستنتجنا �أنّ
للفعل العربي خ�صو�ص ّية تقت�ضي درا�سته �ضمن
املباحث الرتكي ّبة ال�صرف ّية وقد ّ
تفطن �إىل
ذلك �أغلب النحاة العرب القدامى ،فالفعل
العربي مفردة مركبة تركيب �إ�سناد.
3ـ ب ّي ّنا �أنّ ال ّنحاة العرب ق ّدموا تف�سريا يوهم
ب�أ�صالة املا�ضي (فعل) ووحدة الداللة الزمانية
يف امل�ضارع (يفعل) وهو اختيار منهجي ال
يتوافق مع واقع ال ّلغة� ،أ ّثر هذا االختيار يف
قراءة املحدثني للمنوال القدمي وكذلك يف
و�صفهم للغة وحتى يف تعليم اللغة وبدا لنا
�أن واقع الفعل يف اللغة العربية يدح�ض هذا
االختيار فللفعل العربي خم�س �صيغ فعل ّية
مو�سومة زمانيا قد متكن درا�سة التقابالت
الدالل ّية بينها �إىل تقدمي منوال جديد �أقوى يف
تف�سري دالالت الفعل الزمان ّية وهو ما حتتاجه
العرب ّية اليوم :منوال �أقوى ي�ستوعب كل ال�صيغ
ويف�سر كل الدالالت الزمان ّية.
الفعل ّية ّ
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4ـ ق ّدمنا تف�سريا طريفا وهو تف�سري �سيبويه وقد
ذهب �إىل �أنّ داللة �صيغة الفعل على الزمان
جتمع بني املظهر ّية والتوقيت ّية واجله ّية ،لع ّله
بداية خيط هام لدرا�سة حديثة حول داللة
�صيغة الفعل على الزمان يف العرب ّية.
ويف احلقيقة هذا ما نتط ّلع �إليه يف قراءة الن�ص
الرتاثي النحوي� :أن نوقف منهج ال�شرح و�أن نق ّدم
درا�سات نقد ّية تعيد �صياغة املعطيات النظر ّية
�صياغة �شكل ّية علم ّية ،وتبينّ قوتها التف�سري ّية
ومواطن �ضعفها وتبحث عن افرتا�ضات طريفة
وتف�سر
ننطلق منها لبناء منواالت جديدة ت�صف ّ
اللغة العرب ّية باعتبارها ظاهرة طبيع ّية ح ّية
متطورة تاريخيا ولي�ست جمموعة من القواعد
املعيار ّية اجلامدة وقد ت�ساعد املنواالت اجلديدة
على تي�سري تعليمها وتع ّلمه.
املعربة يف البحث:
امل�صطلحات ّ
الزّمان (،)Time
التوقيت ( =)tenseحا�ضر  /ما�ضي  /م�ستقبل
املظهر ( =)aspectاالنقطاع  /االنق�ضاء  /التمام
اجلهة ( = )modeالإمكان  /الوقوع  /الرتجيح ..
نن ّوه �إىل �أن هذا التعريب معتمد يف املدر�سة
التون�س ّية وكان قد �أجنزه الأ�ستاذ حممد �صالح
الدين ال�شريف ويف املغرب يعتمد الل�سانيون تعريبا
خمتلفا ظهر يف ن�ص الفهري داخل منت املقال وهم
يعربون هذه امل�صطلحات كالآتي:
الزمان ()Time
ما�ض  /م�ستقبل
الزمن (=)tenseحا�ضر ٍ /
اجلهة (=)aspectاالنقطاع  /االنق�ضاء  /التمام
الوجهة ( = )modeالإمكان  /الوقوع  /الرتجيح ..
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