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ABSTRACT 

      Owing to the significance of Arabic language as one of the sematic languages, and to the 

disagreement on whether Arabic language built on aspects or tenses, the researcher has conducted this 

study titled “Tense and Aspect Denotation of Verb in Arabic Language 

A linguistic critical Study on Selected Examples of the Noble Quran." 

Nevertheless, the study is aimed to answer the following question: How does the verb denote to tense 

and aspect in Arabic language? Accordingly, the study utilizes the descriptive method to look deeper 

into selected examples of the Noble Quran and analyze them semantically to achieve the following 

results: The verb refers to the tense and aspect, and there are two types of aspect, that is, verbal and 

semantic. Moreover, the connotations of tenses and aspects could reach up to thirty. Finally, this 

research is an attempt to prove the tenses and aspects of Arabic language. The research recommends the 

importance of such a topic, so it is advisable to study it within a modern linguistic theory that combines 

both, aspect and tense. 

Keywords: Verb. Tense. Aspect. Denotation- Semantics. Noble Quran. 
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 ملخص ال

الفعل على  بداللة ، وتعدد الرؤى في وصفها؛ فقال النحاة القدماء إنها لغة زمنية؛بها القرآن الكريم لغة عظيمة؛ لنزولتعد اللغةُ العربيةُ 

واّدعوا أن صيغة الفعل تدل على الجهة وال تدل على زمن الحدث، وأن الزمن  إنها لغة ِجهوية،: وقال بعض المستشرقين الحدث والزمن،

 اءت أهمية بحثه متضمنة دراسة تلكما شّكل محور اهتمام الباحث، وجوهو  في العربية يفتقر إلى الدقة، وأبنية الزمن في العربية قليلة،

لته ببحث لساني نقد  وتببيقي على نماج  متتارة من القرآن الكريم اآلراء واختبار مصداقية داللتها باختيار الفعل العربي ودراسة دال

 ."(نماج  متتارة من القرآن الكريملدراسة لسانية نقدية "داللة الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية : )عنوانه

ولإلجابة عن هذه المشكلة  ؟(كيف يدل الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية: )في السؤال الرئيس اآلتي وتتجلى مشكلة الدراسة

أهم وتوصل الباحث إلى . ، بأدوات التحليل واالستقراء واالستنباط للنماج  المتتارة، وتحليلها دالليًا ونقديًاالمنهج الوصفيسيتبع الباحث 

إن صيغة الفعل تدل على زمن الحدث والجهة، والزمن مقولة إشارية، بينما الجهة مقولة جاتية، وإن الموّجهات : اآلتية والتوصيات النتائج

لفظية ومعنوية، واألزمنة في اللغة العربية تتفرع إلى ستة عشر زمنًا نحويًا باعتبار الجهة، وقد تصل الدالالت الجهوية والزمنية : نوعان

 .زمنًا أو جهة، وأن الفعل يدل على الزمن والحدث والجهة في وقت واحدللفعل إلى ما يقرب من ثالثين 

ويوصي البحث بدحض ادعاءات المستشرقين، ودراسة هذا الموضوع بعمق؛ ألهميته في الكشف عن دالالت األفعال واألسماء 

لسانية مستقبلية تجمع /وصي بتبنّي نظرية لغويةوالصفات واألحداث والسياقات الزمانية والجهوية مًعا التي تبين ثراء اللغة العربية، كما يُ 

 .بين الزمن والجهة عند دراسة اللغة العربية ودالالتها

 . الفعل، الزمن، الجهة، داللة، القرآن الكريم: الكلمات المفتاحية
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 المقدمة

، وتعددت الرؤى في وصفها؛ فقال النحاة القدماء إنها والسنة المبهرةالقرآن الكريم : لتكون لغة للوحييناللغة العربية اختار هللا جل وعز 

، ويصفها بعض (حال، ومستقبل/ماض، وحاضر: )داللة الفعل على الحدث والزمن، وتقسيمهم الزمن إلى ثالثة أقسام؛ للغة زمنية

وأن لداللة الفعل على الجهة، وغيرهم بأنها لغة ِجهوية؛  Blachère ، و Wright، و Comrie، وBenveniste: المستشرقين مثل

صيغة الفعل في العربية تدل على الجهة التي تبين حالة الحدث، وال تدل على زمن الحدث، وأثاروا حولها عدًدا من الشبهات واالدعاءات 

لى زمن ثاٍن، وإن إين فإن اقترن بحرف ما تحول قد يدل على زمن مع؛ ألن الفعل أن الزمن في العربية يفتقر إلى الدقة :التي من أهمها

وأبنية الزمن في العربية قليلة، وأن اقتران الفعل العربي بالزمن حديث  ،قد يدل على معنى ال تحمله تلك الصيغة الفعل في صيغة ما

داقية داللتها باختيار الفعل العربي النشأة، وهو ما شّكل محور اهتمام الباحث، وجاءت أهمية بحثه متضمنة دراسة هذه اآلراء واختبار مص

مكونة  خطةجزًءا من هذه اللغة العربية العظيمة ودراسة داللته ببحث لساني نقد  وتببيقي على نماج  متتارة من القرآن الكريم وفق 

وم الجهة، أما المباحث فكان متراببة فيما بينها؛ إج يتناول التمهيد التعريف بمفهوم الفعل وعالقته بالزمن ومفه من تمهيد وثالثة مباحث

: داللة الفعل بين الزمنية والجهوية، والمبحث الثالث: أوجه االتفاق واالختالف بين الزمن والجهة، والمبحث الثاني: المبحث األول بعنوان

ن المبلوب بوساطة موجهات تحديد الزمن والجهة للفعل العربي وتحليالتها التببيقية؛ إج بين هذا األخير كيفية تغيير الجهة للزم

الموّجهات اللفظية، أو المعنوية المأخوجة من السياق، ورصد تلك الموجهات أو القرائن اللفظية ودالالتها الزمنية النحوية عند /القرائن

 .وهذا كله من أجل التوصل إلى حلول لمشكلة الدراسة اآلتية. دخولها على الجمل التبرية واإلنشائية

 :تهامشكلة الدراسة وتساؤال

 ؟ (كيف يدل الفعل على الزمن والجهة في اللغة العربية): وتتجلى مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي

 :وتتفرع من المشكلة الرئيسة األسئلة الفرعية اآلتية

 صيغة الفعل على زمن الحدث؟ تدل هل وما الفرق بين الزمن والجهة؟  -

أم للفعل داللة هل للفعل داللة زمنية حًقا كما يقول النحاة القدماء العرب، أم للفعل داللة جهوية كما يقول بعض المستشرقين؟  -

 :ولإلجابة على هذه األسئلة جاءت أهداف الدراسة اآلتيةزمنية وجهوية مًعا عند التببيق على القرآن الكريم، 

 :أهداف الدراسة

ان كثرة األزمنة في اللغة العربية وتعدد دالالتها لدحض ادعاءات بعض المستشرقين وجكر أمثلة من بي: يهدف هذا البحث إلى

القرآن الكريم تؤيد جلك وتبين ثراء اللغة العربية وبالغتها، وتوضيح الترابط الجوهر  بين الفعل وداللته على الزمن والزمان والوقت 

لحدث، وبيان أوجه االتفاق واالختالف بين الزمن والجهة، وتوضيح كيفية تغييرالجهة والجهة، وإثبات أن صيغة الفعل تدل على زمن ا
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الموّجهات اللفظية، أو المعنوية المأخوجة من السياق في الجمل التبرية أو االستفهامية، وأخيًرا إثبات أن / للزمن المبلوب بوساطة القرائن

حد بدراسة نقدية للفعل من النماج  المتتارة من القرآن الكريم بوصفه كالم رب الفعل يجمع بين الداللة الزمنية والجهوية في وقت وا

العالمين، وأفصح لسان عربي، وقبل معرفة المنهج المتبع في الدراسة يرى الباحث أن يذكر الدراسات السابقة للموضوع، ثم يعلق عليها، 

  :تيويبين بعدها جدة هذا البحث بمنهجه وطرقه وأدواته على النحو اآل

 :الدراسات السابقة

أما عن الدراسات السابقة للموضوع فمن باب األمانة العلمية ومعرفة التراكم المعرفي لدراسات الباحثين سنذكر أهم الدراسات العربية  

المهمة التي لها التي لها عالقة بالبحث، وسنشير إليها من األقدم إلى األحدث حسب التسلسل التاريتي للنشر، ونشير إلى بعض محتوياتها 

عملت على دراسة الفعل وعالقته بالزمن فقط، وفي  المرحلة األولىعالقة بالبحث؛ وبعد حصرها اتضح للباحث أنها تجمع بين مرحلتين؛ 

أن  دراسة الجهة فقط، وهذا القسم يذهب إلى :والمرحلة الثانيةهذه المرحلة يذهب أنصار هذا الفريق إلى أن اللغة العربية لغة زمنية، 

إبراهيم "اللغة العربية لغة جهوية كما ستتضح من هذا التسلسل الزمني للدراسات؛ فأقدم الدراسات العربية التي وجدها الباحث كتاب 

م، وهو كتاب ثر  في مضمونه، وتوصل المؤلف فيه إلى 3893، (3)، مؤسسة الرسالة، ط"الفعل زمانه وأبنيته"، بعنوان "السامرائي

 وأكد أن األقدمين لم يبيلوا القول في داللة الفعل ووجوه الرأ  فيه، ولم يستقصوا داللة الزمان فيه، وأشار إلىعرض موجز للفعل، 

الفعل إلى ماض، ومضارع، وأمر، وينصح الباحثين بأن يعيدوا النظر في الفعل  همعند تقسيم األولين نقص في دراسات النحاةوجود 

. مالك يوسف المبلبي. د. اللغة والزمن)وكذلك وجد الباحث كتاب . على أولئك النحاة شيئًا فاتهم واستعماله وزمانه وأبنيته؛ ليستدركوا

ودرس اللغة العربية بشكل عام وأشار إلى الزمن في النحو العربي بشكل خاص، كما اطلع (. م3891، 3الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط

لمؤلفه عبد القادر الفاسي الفهر ، دار توبقال للنشر، المغرب، " الكلمة وبناء الجملة البناء المواز  نظرية في بناء"الباحث على كتاب 

ووجد . الصفة، والجهة، ومستويات البناء تناواًل سبحيًا من دون تببيق: م؛ إج تناول المؤلف في الفصل الرابع3881الببعة األولى، 

، وهي بحث منشور في مجلة الفكر العربي المعاصر، لبنان، "للغة العربيةلسانيات الجهة في ا"الباحث دراسة نعيمة التوكاني، بعنوان 

 -م؛ فصلت فيه الباحثة عن موضوع الجهة، ومثّلت له، وانتهت إلى أن األفعال والمشتقات في اللغة العربية تدل 3881، 93 – 91العدد 

بالصيغة، ووضحت أن األفعال باعتبار أنماطها  على أنماط أوضاع لها خصائص جهوية معينة مرتببة -مع موضوعاتها وملحقاتها 

وإجا كانت حركية فترتبط . والحاالت تكون امتدادية وال محدودة. تكون سكونية أو حركية، وإجا كانت سکونية فترتبط بببقة الحاالت

لحظية ومحدودة إجا كانت متعدية، بثالث طبقات جهوية؛ منها طبقة االنتقال األحاد  عبر الحاالت، التي تصف أفعالها ومشتقاتها أوضاًعا 

ومنها طبقة األنشبة، . ومنها طبقة االنتقال المركب عبر الحاالت التي تصف أوضاًعا امتدادية ومحدودة. وال محدودة إجا كانت الزمة

هة البناء والجهة ج: أما التصائص الجهوية المرتببة بالصيغة، فهي على نوعين. وتصف أفعالها ومشتقاتها أوضاًعا امتدادية المحدودة
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م؛ 3881لمؤلفه تمام حسان، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، " اللغة العربية معناها ومبناها"وال يتفى علينا كتاب . المرتببة بالزمن

هذا ، ولعله يعد من أقدم العرب الذين تحدثوا عن "الزمن والجهة"الذ  كتب مبحثًا عن هذا الموضوع في الفصل التامس بعنوان 

ووجدنا مؤلَّفًا بعنوان . إلى االستفادة منه -في بحثنا  -وأشرنا  ،األصل وكثير من الدراسات نقلت عنه ودارت في فلكه، فهو الموضوع

تحدث فيه المؤلف عن زمن الفعل . م3881، لعبدالجبار توامة، دار المببوعات الجامعية، "زمن الفعل في اللغة العربية قرائنه وجهاته"

في العربية، معرفًا بالجهة ومنتقًدا النحاة العرب في إهمالهم دراسة الجهة الزمنية لألفعال، وبين أن العربية غنية بدقائق الزمن وجهاته 

وجهاته، كما تحدث عن الصيغ المركبة والمصبلحات المستتدمة في التعبير عن جهات األزمنة في العربية قديًما وحديثًا، وكانت لها 

بكر  . الزمن في القرآن الكريم دراسة داللية لألفعال الواردة فيه، د)الستعمال في القديم والحديث، وهناك دراسة بعنوان ظالل مديدة في ا

وهي دراسة قيمة اعتمدت في أغلبها على المنهج اإلحصائي  م،3113، عام 3عبد الكريم، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

الدالالت الزمنية لألفعال في التباب القرآني بواسبة السياق، وسار في اتجاه واحد هو التعرف على  االستقرائي، وهدفها الوصول إلى

داللة الزمن في العربية، دراسة النسق الزمني لألفعال، مجيد )الداللة الزمنية لألفعال مفردة ومركبة بعيًدا عن دالالتها الجهوية، وكتاب 

، تضمن هذا الكتاب نسقية األفعال ودالالتها، ومنها (م3111اء، المغرب، الببعة األولى سنة جحفة، دار توبقال للنشر، الدار البيض

توضيح اإلحاالت الزمنية ومقولة الزمن وربط أشكال الزمن النحوية بالتصور الزمني بناء على التنوع في اإلحاالت الصرفية والنحوية، 

مفهوم الجهة في "أيًضا اطلع الباحث على دراسة الحا  موسى ثالث، بعنوان  ومن الدراسات المعاصرة. وهو ما تجاوزته هذه الدراسة

م، 3111 -هـ 3131، وهي رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود، "اللسانيات الحديثة دراسة نظرية وتببيقية على اللغة العربية المعاصرة

ة، وطبق دراسته على اللغة العربية المعاصرة، وخلص إلى أن وآثر الباحث في تحليله الحديث عن مظاهر الجهة الشكلية والجهة المعجمي

كمال رشيد، دار عالم الثقافة، األردن، . د. الزمن النحو  في اللغة العربية)مفهومي الجهة وطبيعة الحدث متشابهان لعالقتهما بالزمن، و

، (313ص  – 39ص)، (لصرفي والزمن النحو الزمن ا: )صفحة، جاء الفصل األول منه بعنوان( 391)؛ وهذا الكتاب يقع في (م3119

 –النواسخ  –الحروف )، وفيه تحدث عن الجهة في معنى الزمن، والقرائن التي تفيد الجهة (الزمن والجهة: )وأمَّا الفصل الثاني فعنوانه

محمد عبد . د. لغويةاتجاهات التحليل الزمني في الدراسات ال)، واستفدنا من بعض جزئياته مع كتاب (331ص  – 311ص ( )الظروف

كما وجدنا بحثًا آخر للزراعي، حسين، باالشتراك مع البارقي، (. 3881دار قباء للبباعة والنشر بالقاهرة ،. الرحمن الريحاني

 ، ربيع3، العدد31، وهو بحث منشور في مجلة الدراسات اللغوية، المجلد "النظام التصريفي ألبنية اللغات وجهاتها"عبدالرحمن، بعنوان 

السياق اللغو  )وكتاب  .م، وتوّصال فيه إلى أن هناك خلبًا واضًحا في األدبيات بين الزمن والجهة3131يناير  –نوفمبر / هـ3131األول 

م؛ بين فيه حد الثراء الزمني الذ  يفوق القسمة الثالثية 3131ودراسة الزمن في اللغة العربية، محمد رجب الوزير، القاهرة، عالم الكتب، 

ما قبل الزمن الماضي، وما بعد الزمن الماضي، وما قبل الزمن المستقبل، وما : بأربعة أقسام أخرى هي( اضي والحاضر والمستقبلالم)
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مفهوم الجهة في )وأخيًرا وجد الباحث بحثًا بعنوان (. بعد الزمن المستقبل، وتصاغ الدالالت باختالف الجهة من قرب أو بعد وغيرها

 .؛ جكر الباحث فيه تشّعب مفهوم الجهة، وأنه غير قار، وتعدد تقسيماتها(م3131شبكة األلوكة، عام . و جميل حمدا. اللسانيات

وهناك دراسات أجنبية سيشير إليها الباحث إلى أهمها أثناء التحليل  ،فاد الباحث من بعض تلك الدراسات والمؤلفاتأومن هذا المنبلق 

جل الدراسات السابقة لم تجمع بين داللة الفعل على الزمن والجهة، ولم أن  استنتج الباحث ، وفي تعليق مبسط للدراسات السابقةوالعرض

تتناول بحث داللة الفعل على الزمن والجهة من وجهة نظر لسانية داللية في القرآن الكريم، وكانت أغلبها مبثوثة في بعض الكتب وبحوثًا 

وهو  ،فصل بين الفعل والزمن والجهة من حيث المفهوم والداللةا حاول الباحث ال، كموأطروحات تناولت جزًءا يسيًرا من هذا الموضوع

الدراسة والتببيق على نماج  متتارة من القرآن الكريم، واستدراك ما نقص من الدراسات السابقة، بوساطة منهج في مهًما وجديًرا  آهما ر

 :علمي نبينه على النحو اآلتي

 :منهج البحث وأدواته وطرقه

في البحث؛ إج سيصف الظاهرة كما هي في الواقع، وسيستتدم أدوات التحليل واالستقراء  المنهج الوصفي على وسيعتمد الباحث

، ويقصد ومناقشتها نقديًا وفق النظرية السياقية دالليًا األفعال واالستنباط عند التببيق على نماج  من القرآن الكريم، ويعمل على تحليل

المنهج راسة اللسانية النقدية إجرائًيا االعتماد على النظرية السياقية بوصفها إحدى النظريات الداللية الحديثة جات الباحث بمفهوم الد

ومقامية، ويعمل على نقد آراء النحويين القدماء والمستشرقين عند  المدلوالت العتبارات تركيبة وتعبيرية وأسلوبية في تصنيف يالسياق

هات اللفظية/القرائن الذ  ورد فيه الفعل متضمنًا المقام سياقكشف عن وي ،دراستهم داللة الفعل التي تحدد الزمن  أم المعنوية الموجِّ

 .ن نتائج الدراسة وتوصياتهابيّتعنهما، مستنًدا إلى عدد من المصادر والمراجع في تمهيد وثالثة مباحث وخاتمة  تعبروالجهة و

 :التمهيد

 في، وتعددت الدراسات (381سورة الشعراء، آية  )﴿بِِلَساٍن َعَربِيٍّ ُمبِيٍن﴾ : يم باللغة العربية كما قال تعالىأنزل هللا جّل وعّز القرآن الكر

يجدر بالباحث التعريف بمفاهيم مهمة في  ،هذه الدراسةتفصيل محتويات اللغة العربية وأفعالها ودالالتها قديًما وحديثًا، وقبل الدخول في 

 .الفعل والزمن والجهة: هذا التمهيد تتضمن

 :مفهوم الفعل وعالقته بالزمن: أواًل 

ماُن اسم لقليل : "بقوله (هـ133: المتوفى) مفهوم الفعل سنعّرف الزمن في اللغة؛ إج عّرفه ابن منظور على فتعرّ قبل أن ن َمُن والزَّ الزَّ

صيغ تدل على وقوع أحداث في مجاالت زمنية متتلفة، ترتبط ارتباًطا كليًا بالعالقات الزمنية عند »: والزمن اللغو [ 1]".الوقت وكثيره

كلُّ كلمةٍ َدلَّْت على معنى في نفِسها، ولم تتعرَّض بنيتها للزمان، وحدُّ الفعل كلُّ كلمٍة دلْت على معنى في نفِسها، : حدُّ االسم"و[ 2].«المتكلم

الداللة على معناها  وضح، والزمن قد يكون صرفيًا أم نحويًا؛ فالزمن الصرفي يتحدد بصيغة الفعل التي ت[3]."بنيتُها للزمان وتعرضتْ 
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تفيدان  (اْفعلْ )وصيغة ( يَفَعل  )وتفيد وقوع الحدث في الزمن الماضي، وهو القسم األول، وصيغة  (فََعل)صيغة : الزمني على النحو اآلتي

النحو  يتحدد بنوع الصيغة الزمنية ، بينما الزمن [4].البصريينوهما القسمان الثاني والثالث كما عند  ،وقوع الحدث في الحال واالستقبال

 [5].في سياق الجملة التي تندر  فيها تلك الصيغة

 انًا، وداللته على الحدث أحياًنا أخرى؛ فهذا سيبويهأما بتصوص تعريف الفعل فنجد أن النحويين يقرنون تعريفه بداللته على الزمن أحي 

مان، نحو قولك: "يقول (هـ391: المتوفى) : المتوفى) ويقتصر ابن فارس [6].وَسيْذهَبُ َجهََب : الفعل يدل على الحدث، ويَتعّدى إلى الزَّ

 (هـ113: المتوفى) حينًا آخر؛ إج يشير ابن يعيشع ص التعريف حينًا ويتوسَّ يتصَّ  ، كما[7]".ما دل على زمان"على أن الفعل  (هـ381

ويقّسم زمان الفعل وفق الزمان الفلسفي؛ أ  بحسب حركات الفلك ال بحسب مراد المتكلم ... إلى أن داللة الفعل على الزمان داللة لفظية

تقسم بحسب حركات الفلك؛ فمنها ماٍض، وحاضر، ومستقبل، فهذا يدل على أن األزمنة : لما كان الزمان ثالثة: ومجرى السياق فقيل

 إلى أن( هـ118: المتوفى)، كما يشير ابن عصفور [8].حركة مضت، ومنها حركة لم تأِت بعد، ومنها حركة تفصل بين الماضية واآلتية

عنى في الفعل ما دل على م: " بقوله (هـ113: المتوفى)ويؤكد جلك ابن هشام [. 9].مستقبلالفعل ما دل على حدث وزمان، ماض أو "

(. غداً )، والمستقبل بـــ (اآلن)، والحاضر بـــ(أمس)وعادة ما يشار إلى الحدث الماضي بـــ  [10]".نفسه مقترن بأحد األزمنة الثالثة

 [ 11]."هذا يعد معياراً بالنسبة للمتكلم"و

المعاصرين بغض النظر عن نوعية هذا ونستنتج مما سبق أن الفعل هو ما دل على حدث وزمن كما ورد عند النحاة القدماء وبعض 

 .الزمن، هل هو زمن صرفي يعتمد على الصيغة الصرفية فقط، أم كان زمنًا نحويًا يعتمد على السياق كما سنعرفه الحقًا

 :مفهوم الجهة: ثانيًا

 ،[12].ثة في المجالين الوصفي والنظر أما مفهوم الجهة فيتعدد عند الدارسين أيًضا؛ ألنه يحتل مكانًا بارًزا في الدراسات اللسانية الحدي 

تعرف الجهة بأنها حالة الحدث، ": بقوله الدارسين المحدثين الذين عرفوا الجهةأحد  (Baalbaki)بعلبكي  يعد وسيتتار الباحث أنسبها؛ إج

ليشير إلى أن الجهة مفهوم منبقي وفلسفي ولساني  مؤخًرا وجاء حمداو  ،[13]".وتعبر عنها صيغة الفعل من حيث مدته وكيفية حصوله

، وسيميائي وبالغي وداللي في تحليل الظواهر اللغوية، وهي آلية وتقنية إجرائية تببيقية تستعين بالمقاربة النظرية والتببيقية والصورية

الحدث عن التمام، والكمال، والالتمام، وقد تسمى بالمظهر، أو الوجهة، وتعنى بدالالت الحدث وصيرورته الزمنية معجميًا، كأن يدل 

واالستمرار، والتكرار، والتدر ، واالنتهاء، والشروع، واالبتداء، واالنتهاء، أو يدل على األوضاع الساكنة والمتحركة، أو يدل على 

 [14].الحاالت، واألنشبة، واإلنجازات، واإلتمامات

عل ارتباطًا بالزمن والحدث والجهة، وأن الزمن مرتبط بجهة الفعل، وكما أن بين مفهومي الفعل والجهة يتضح للباحث أن للف توفيقولل

إن الفعل ما دل على حدث وزمن وجهة، ومادام أن الحدث : الجهة تعبر عن حالة الحدث وصيغة الفعل، فلذلك يمكن تعريف الفعل بالقول
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ما، فينبغي أن ننظر إلى الشق الثاني من التعريف، وهو الزمن والجهة متداخالن فيما بينهما وكأنهما قبعة واحدة، وال يمكن الفصل بينه

، فما أوجه االتفاق بين الزمن "نعم"إن كانت اإلجابة فالزمن والجهة أم ال؟   اتفاق بينهل يوجد : مفادهما التوالجهة، ونجيب عن تساؤ

 .في هذه الدراسة مبحث األولهو ما سنعرفه في الفما أوجه االختالف بينهما؟ و" ال"إن كانت اإلجابة والجهة؟ و

 :أوجه االتفاق واالختالف بين الزمن والجهة: المبحث األول

الماضي، )الوقت، والجهة لها عالقة بالفعل من حيث تتصيص داللة الفعل؛ إما من حيث الزمن في الداللة على ن الزمن يتفق مع الجهة إ

ناد عند وجود القرائن أو الموجهات اللفظية أو المعنوية المتعلقة ، وإما من حيث الحدث أو اإلس(الحال، واالستقبال/والحاضر

؛ أ  يعين (deictic)أن الزمن مقولة إشارية : ق متعددة؛ أهمها من الناحية اللسانيةائ، بينما يتتلف الزمن عن الجهة ببر[15].بالسياق

، أما الجهة فال تُعنى بنسبة وقت الحالة على أ  وقت وقت الحالة أو الوضع، وعادة يكون جلك مع اإلشارة إلى الوقت الراهن أو غيره

؛ فالفرق إجن بين وقت الحالة الداخلي، وهو الجهة، ووقت الحالة التارجي، ووقتها آخر، بل تعنى بالتكوين الزمني الداخلي لحالة معينة

الحدث من التار  من خالل عالقته  وهو الزمن؛ بمعنى أن مصبلح الزمن يشير إلى الزمان التارجي للحدث، أ  أنه ينظر إلى زمن

بزمن التكلم، ولذلك يصفه كثير من اللغويين بأنه مقولة إشارية أو صنف إشار ؛ فهو يربط زمن الحدث بزمن التكلم، واألحداث المستفادة 

 [16].من معنى الفعل تصنف بحسب زمنها إلى أحداث ماضية، وأحداث حاضرة، وأحداث مستقبلية

جاتي وغير إشار ، بمعنى أنها خالية من معنى اإلحالة، فهي ال تحيل إلى شيء خار  السياق اللغو ، أ  ال تربط أما الجهة فهي صنف  

الذ  يستغرقه  الوقتزمن الفعل بزمن التكلم أو أ  زمن آخر بتالف الزمن، ولكنها تنظر إلى زمن الحدث من الداخل، أ  أنها تنظر إلى 

متى وقع الفعل؟ : والجهة على جلك ال تكون جواباً للسؤال. لتي يحصل فيها الحدث ضمن مسار الزمنالحدث لكي ينقضي أو إلى الكيفية ا

كم الزمن الذ  استغرقه الفعل؟ أو كيف وقع الفعل؟ فهي سؤال عن الكمية الزمنية : بل هي جواب ألحد سؤالين. كما هو الحال في الزمن

متصل، ومتجدد، وقريب، وبعيد، )ؤال عن الكيفية التي يتحقق فيها الفعل بشكل ، والس(طويلةوقصيرة، )التي يستغرقها وقوع الفعل 

 [17].ومستمرمنقض، وتام، وثابت، ومتبور، ومتكرر، ومتتال، و

؛ (31سورة يوسف، آية )﴾ يَْبك ون﴿َوَجاُءوا أَبَاهُْم ِعَشاًء : يقول تعالى( بكى، ويبكي)ولتوضيح جلك نأخذ أمثلة متنوعة؛ فمثاًل في الفعلين  

اآلتي؛ لو نظرنا إلى الزمن الصرفي فإن الفعل  اللساني النقد  ؛ فانبالقًا من زمن النبق بالجملتين يمكن جكر التحليل(بََكى فالن)ويقال 

الزمن النحو ، وبيان جهة حيث على الزمن الحاضر، أما من  في زمنه الصرفي دال( يبكي)دال على الزمن الماضي، والفعل ( بكى)

، بأنه مستمر( يَْبِكي)ويوصف الفعل ". اللغو  أو الماد "، وال وجود له في الواقع "تم وانقضى"بأنه تام ( بَكى)صف الفعل الفعل فيو

اْصبَنَُعوا اْلبَُكاَء (: "هـ3383: المتوفى) ابن عاشور يدل على زمن استمرار اصبناع البكاء تمويهًا ال حقيقة؛ إج يقول( يبكي)وكأن الفعل 

 ،[18". ]، َولََعلَّهُْم َكانَْت لَهُْم َمْقِدَرةٌ َعلَى اْلبَُكاِء َمَع َعَدِم ِوْجَداِن ُموِجبِهِ -َعلَْيِه السَّاَلمُ -َعلَى أَبِيِهْم لِئاَلَّ يَظُنُّ بِِهْم أَنَّهُُم اْغتَالُوا يُوُسفَ تَْمِويهًا 
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النص إن ف ،[19]بتالف االسم الذ  فيه داللة الثبوت واالستقرار والحدوث التغير واالستمرارية والتجددعلى الفعل يدل  ومادام أن

، نتيجة للسياق المعنو  على الحال الماضية في اآلية القرآنية( يبكون)الفعل  يدل بأن القرآني تتعاضد فيه قرائن أخرى في الزمن النحو 

َوَجاُءوا أَبَاهُْم }: ْلُمَضاِرعِ َمَع أَنَّ اْلَعاِمَل الَِّذ  يُفِيُدهُ َماٍض نَْحوَ َجاَءِت اْلَحاُل فِي ُصوَرِة ا: "(هـ833: المتوفى) وإلى جلك يقول السيوطي

ُدونَهُ شَ { ِعَشاًء يَْبُكونَ  َو اْلُمَسمَّى ِحَكايَةُ ْيئًا بَْعَد َشْيٍء َوهُ إِِج اْلُمَراُد أَْن يُفِيَد ُصوَرةَ َما هُْم َعلَْيِه َوْقَت اْلَمِجيِء َوأَنَّهُْم آِخُذوَن فِي اْلبَُكاِء يَُجدِّ

على زمن ( بكى)حسب السياق الذ  يرد فيهما؛ إج يدل الفعل ( بكى ويبكي)، ومما سبق نستنتج تعدد دالالت الفعلين [20]."اْلَحاِل اْلَماِضيَةَ 

الفعل يدل على  على زمن حاٍل أو مستمر ج  جهة حالية ماضية، وهذا يدلل على أن( يبكي)ماٍض ج  جهة تامة منقضية، ويدل الفعل 

 . الزمن والجهة في الوقت نفسه

إلى قسمين؛ األول منهما يتعلق بنمط الحدث هل هو  أيًضا تنقسم الجهة زمن صرفي، وزمن نحو ، فإن: وإجا كان الزمن ينقسم إلى قسمين

م الثاني يتعلق بوجهة نظر حدث سكوني، أو حركي، أو لحظي، أو امتداد ، أو متكرر، وتسمى الجهة حينها بالجهة المعجمية، والقس

وه  فَقَْد نََصَره  َّللاا  إِْذ أَْخَرَجه  الاِذيَن َكفَر وا ﴿: يقول هللا تعالى ، وهو ما نراه في األمثلة اآلتية؛[21].المتكلم من حيث الصيغة والبناء ر  إاِلا تَنص 

َ َمَعنَا ثَانَِي اْثنَيِْن إِْذ ه َما فِي اْلَغارِ إِْذ يَق ول  لَِصاِحبِهِ اَل  إج يقول (: إج يقول لصاحبه: " )يقول الببر  ؛(11التوبة، آية سورة )﴾ تَْحَزْن إِنا َّللاا

، وجلك أنه خاَف من البََّلب أن يعلموا بمكانهما، فجزع من جلك، فقال له رسول هللا صلى هللا عليه (ال تحزن)رسول هللا لصاحبه أبي بكر، 

َواَل تَْمشِ فِي  ﴿: فعل حالي، يدل على السكون، ويقول تعالى( تحزن)الفعل ولذلك ف[ 22".]وهللا ناصرنا ، ألن هللا معنا "ال تحزن: "وسلم

يدل على ( تمش)نالحظ أن الفعل و؛ [23]".أقبل على الناس متواضًعا في مشيتك"أ  (. 31سورة اإلسراء من اآلية ) ﴾اأْلَْرِض َمَرًحا

األمام، لقصد مكان معين أو لغرض من األغراض، ثم إنه قد يكون ألسفل أو ألعلى، كمن يمشي والمشي يكون بشكل تقدمي إلى  االمتداد،

حزن : يقال إلى تغير الدالالت في األفعال ونظرنا ولو قربنا الفكرة أكثر، [24].والمشي يكون بإرادة اإلنسان التامة. إلى واد، أو إلى جبل

من حيث الزمن؛ ألنها دالة على زمن مضى، لكن من ( حزن، مشى، عبس: )فنجد أنه ال فرق بين األفعال؛ زيد، مشى زيد، عبس زيد

فعالن حركيان مع وجود فرق داللي بينهما يشير إلى المدة ( مشى وعبس)فعل سكوني أو ثبوتي، والفعالن ( حزن)حيث الجهة فإن الفعل 

 [25].ممتد، والثاني لحظينه التي يستغرقها الحدث في كل منهما، فاألول يوصف بأ

إن الفعل يدل على حدث وزمن وجهة، ويوجد تداخل بين الزمن والجهة؛ إج إن الجهة تركز على المدة التي يقع : نخلص إلى القولولذلك 

الفعل الدالة فيها الحدث خار  مسار الزمن، بينما الزمن يتبلب الربط بين زمن الفعل داخل التركيب وزمن النبق بالتركيب، وصيغة 

، ولعل وجود الموجهات والتأمل للسياقات الزمنية والجهوية مًعا وال تفي بالغرض تجمع بين الزمن والجهة( التمام والالتمام)على 

 هل للفعل داللة زمنية أم جهوية أم كليهما مًعا؟: اآلتي سيعّرفنا أكثر بداللة الفعل في اللغة العربية؟ وهذا ما يقودنا إلى التساؤل
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 :داللة الفعل بين الزمنية والجهوية: المبحث الثاني

ف داللة الفعل أهي زمنية أم جهوية؟ دار جدل واسع حول ماهية اللغة العربية بشكل عام قبل الدخول في جزئية الفعل وداللته؛ عرِّ قبل أن نُ 

إميل بنفينست : ومن أهمهمجهية اللغة العربية بصفة خاصة، واللغات السامية بصفة عامة،  فيرى بعض المستشرقين

(E.Benveniste[)26]وبالشير ،(Blachère[)27 ]وكوهن ،(Cohen[)28] .منهم ومستشرقون آخرون :Comrie ،Kjell 

Aartun ،Jusmanov ،Tritton ،Fleisch ،E._McCarus  ،William Wright مع جلك ينفون زمنية اللغة العربية، و

في العربية ال تدل على الزمن بل على الجهة، وال تدل على زمن ( السامي)أن صيغة الفعل يؤكدون يشيعون عدًدا من االتهامات؛ إج 

الحدث، وال تحدد بدقة زمن الفعل، وأن الزمان ليس شيئا أصياًل، وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة، ناهيك أن بعض الدارسين 

على جلك بأن العربية تمتلك شكلين من الفعل يشيران إلى الزمن والجهة مًعا  يرى أن اللغة العربية لغة زمنية وجهوية؛ ولكنهم يستدلون

 [ 29].هما التمام والالتمام فقط، ويتناسون أن اللغة العربية أعم من جلك، وبعضهم يشير إلى أن اللغة العربية ليست جهوية وال زمنية

ويتضح جلك عند تناولهم زمن الفعل كما عرفنا سابقًا؛ إج قسموا الفعل ، [30]بينما يرى النحاة العرب القدماء أن اللغة العربية لغة زمنية

ماض، وحاضر، ومستقبل، وهذا يؤيد ما يراه المستشرقون بأن أزمنة : ماض، ومضارع، وأمر، وقسموا الزمن ثالثة أقسام: ثالثة أقسام

إنه ليس صحيًحا ما يقوله :" ينفي السامرائي جلك بقوله ؛ إج [31]المحدثين اللغة العربية قليلة، ولكن ناقش هذا البرح عدد من اللغويين

وتضمن النقاش ردوًدا [ 32".]جماعة من الباحثين األعاجم من أن الزمان ليس شيئًا أصياًل، وأن اقتران الفعل العربي به حديث النشأة

ملي، وأثبتوا  نهمأل؛ [33].وحجًجا على ضعف األطروحة الغربية، وغياب االستدالل على ما طرح في تلك األدبيات أهملوا الزمن الج 

الحضور الكلي للجهة في اللغة العربية، بتطبيق مقاييس اللغات الالتينية على اللغة العربية انطالقًا من وضوح مفهومي الزمن والجهة 

للغة العربية مبهم أو في هذه اللغات، وعدم ثبوتهما بشكل واضح في اللغة العربية، ويعني هذا أن الزمن في ا( حالة الحدث/الصيغة)

قادرة على التعبير عن الزمن بكل أنواعه ودقائقه،  تكون ويبدو أنهم لم يعلموا أن اللغة العربية قد. ثانوي مقارنة بالجهة حسب رأيهم

وفق  نذهب إليهوحسبنا أن نلجأ إلى الدراسة اللسانية الداللية النقدية لنماج  متتارة من القرآن الكريم تحتو  على األفعال، تؤيد ما 

هات اللفظية أو المعنوية التي تحدد داللة الفعل في اللغة العربية من حيث الزمن والجهة وماهية اللغة  النظرية السياقية، ونرصد الموجِّ

 . العربية في المبحث اآلتي

 موجهات تحديد الزمن والجهة للفعل العربي وتحليالتها التطبيقية: المبحث الثالث

النظر في أزمنة األفعال في اللغة العربية سنجد أن األزمنة في اللغة العربية الفصحى ثالثة، ولكن بعد الرجوع إلى عدد من إجا دققنا 

عمل الباحث على جمع متفرقها واتضح له أن هذه األزمنة كثيرة، ولها جهات كثيرة ودالالت زمنية وجهوية كثيرة [ 34]المراجع العربية

هات التي تثبت أن للفعل أزمنة متعددة ترتبط بالجهات اللسانية، ودالالت متعددة أيًضا بعد أيًضا؛ بسبب وجود عدد م ن القرائن أو الموجِّ
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، وكذلك دالالت الزمن النحو ، (فََعل، ويَْفَعل، واْفَعل: )التعمق في معرفة دالالت الزمن الصرفي الذ  يهتم بالصيغة الصرفية للفعل نحو

من عدد من الباحث  استفادمقتضى الحال في اللغة العربية بشكل عام أو في القرآن الكريم بشكل خاص، ولذلك الذ  يراعي سياق الجمل و

في الكشف عن دالالتها الزمنية والجهوية، كما وضحها تمام حسان عندما كشف عن دالالت األفعال بعد معرفة الموجهات المراجع 

سواء أكانت واردة في الجمل التبرية أم  ها دور مباشر في تغيير داللة الفعل وزمنهالمتضمنة بالحروف والنواسخ وبعض الظروف التي ل

 :النحو اآلتي وستتضح في الدراسة التببيقية في هذا المبحث على [35].اإلنشائية

واألحرف المصدرية قد، والسين وسوف، وما النافية، وال النافية، ولم ولما، ولن، وإن، ونون التوكيد، والم االبتداء، : مثلفالحروف  

لم ولما، وبعضها تفيد الزمن الحالي : ؛ وبعض هذه الحروف إجا دخلت على الفعل أفادت الداللة على الزمن الماضي نحو(أن، ما، إجن)

، ونون (أن ولن وكي وإجن)و( السين وسوف: )ما النافية وإن النافية وما المصدرية والم االبتداء، وبعضها تفيد الزمن المستقبل مثل: نحو

وعند النظر إلى هذه الموجهات داخل سياق الزمن النحو  للجمل التي وردت فيها . التوكيد وال النافية وال الناهية وما المصدرية الزمانية

تنقل : نكتشف أموًرا عظيمة؛ إج قد تلتزم تلك األفعال بالدالالت السابقة، وقد ال تلتزم بها، وتدل على جهات زمنية أخرى؛ فنجد أن بعضها

 أَلَْم يَِجْدكَ ﴿: ، ومثاله قوله تعالى(إلخ...لم، وربما: )الفعل المضارع من داللته على الزمن الحاضر إلى الداللة على الزمن الماضي نحو

أدى إلى نقله للداللة على الزمن الماضي، ( يجدك)؛ فسبب دخول أداة الجزم لم على الفعل المضارع (1سورة الضحى، آية )يَتِيًما َفآَوى﴾ 

بََما يََودُّ ﴿:وقوله تعالى. وجهة الفعل الماضية في وقت واحد ي هذه اآلية دخلت ف( 3سورة الحجر، آية )الَِّذيَن َكفَُرواْ لَْو َكانُواْ ُمْسلِِمين﴾  رُّ

لََجَعْلنَا ِمنُكم  َولَْو نََشاء﴿: الشرطية يقول تعالى( لو)وفي . ، األمر الذ  نقل داللة الفعل المضارع إلى الماضي(يود)على الفعل ( ربما)

ى الزمن الحالي وجهته للداللة عل( نشاء)خلصت الفعل ( لو)نجد أن دخول ( 11سورة الزخرف، آية )مَّالَئَِكةً فِي األَْرِض يَْتلُفُون﴾ 

التي إن دخلت على األفعال نقلت داللتها إلى الزمن الحالي، والجهة الحالية، ومن . ما النافية، وإن النافية، وقد: الحالية، ومثلها أيًضا

َل َعلَْيُكم مِّْن الَِّذيَن َكفَُرواْ ِمْن أَهْ  يََودُّ  ﴿مَّا :األمثلة على جلك من القرآن الكريم وجود ما النافية في قوله تعالى ِل اْلِكتَاِب َوالَ اْلُمْشِرِكيَن أَن يُنَزَّ

بُِّكْم﴾ ﴿مَّا لَهُم بِهِ ِمْن ِعْلٍم َوالَ آلبَائِِهْم َكبَُرْت َكلَِمةً تَْتُرُ  ِمْن أَْفَواِهِهْم :، ووجود إن النافية في قوله تعالى(311سورة البقرة، آية ) َخْيٍر مِّن رَّ

﴿َوإِْج قَاَل ُموَسى : عند دخوله على الفعل المضارع في قوله تعالى( قد)ووجود حرف التقليل (. 1سورة الكهف، آية ) َكِذبًا﴾ إاِلَّ  إِن يَق ول ونَ 

ِ إِلَْيُكْم﴾  َوقَد تاْعلَم ونَ لِقَْوِمِه يَاقَْوِم لَِم تُْؤُجونَنِي  من الزمن الحالي إلى الداللة على أيًضا تنتقل داللة الفعل الزمنية (. 1:الصف)أَنِّي َرُسوُل هللاَّ

، ومثلها حروف النصب، ونون التوكيد، وحرف [36]على الفعل المضارع" السين وسوف"الزمن المستقبلي والجهة المستقبلة إجا دخلت 

ذه اآلية نون التوكيد في لينبذن، ، نالحظ في ه(1سورة الهمزة، آية ) فِي اْلُحبََمة ﴾ لَي نبََذنا ﴿ َكالَّ :وأمثلة جلك قوله تعالى(. هل)االستفهام 

ِممَّا تُِحبُّوَن َوَما تُنفِقُواْ ِمن َشْيٍء فَإِنَّ هللّاَ بِِه  َحتاى ت نفِق واْ اْلبِرَّ  لَن تَنَال واْ ﴿: وكذلك في قوله تعالى [37]."أَْ  لَيُْبَرَحنَّ َولَيُْلقََينَّ " التي معناها 

لتنقل داللته من الزمن الحالي إلى الزمن المستقبلي والجهة ( تنالوا)على الفعل ( لن)ل نجد دخو(. 83سورة آل عمران، آية ) َعلِيم﴾
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مْ ﴿َياأَيُّهَا الَِّذيَن آََمنُوا : في قوله تعالى( أدلّ )على الفعل المضارع ( هل)وكذلك دخول حرف االستفهام . المستقبلية مًعا لُّك  َعلَى تَِجاَرٍة  َهْل أَد 

ْن َعَذابٍ  وهذا دليل على أن الحروف عبارة عن موّجهات . نقله إلى الزمن المستقبلي كما في اآلية( 31سورة الصف، آية )أَلِيم﴾  تُنِجيُكم مِّ

لسانية تغير سياق الجمل وداللة األفعال وأزمانها إجا دخلت عليها وخاصة في القرآن الكريم، األمر الذ  يثبت كثرة الدالالت الزمنية 

 .أول حجة نرد بها على المستشرقين والجهوية لألفعال، وهذه

، وسميت (كان وأخواتها، وكاد وأخواتها، وظن وأخواتها: )التي يمكن تسميتها باألفعال الناقصة النواسخ والنوع اآلخر من الموجهات هو

ثير من مواطن ؛ فنجد اقتران الجهة بالزمن في ك[38]. "لتلوها من الحدث واقتصارها على الزمان"النواسخ باألفعال الناقصة؛ 

، (الوجود المبلق)نالحظ أن الزمن والجهة يدالن مًعا على ( يكون وكن)وتصريفاتها ( كان)تصريفاتها، ويدالن على معاٍن متعددة؛ ففي 

تكتسب األفعال داللة ( يظل وظل)وتصريفاتها ( ظل)، بينما في (التحول المبلق)يدالن على ( يصير وصر)وتصريفاتها ( صار)وفي 

االبتداء القريب من الحال )، وفي شرع يدالن على (قرب تحقق الحدث)تدالن على ( يكاد)ومنه ( كاد)الستمرار ، وفي الزمن ا

وهذه النواسخ تكتسب الداللة الزمنية والجهوية مًعا إجا دخلت على الجمل التبرية واالستفهامية وتبرز الفروق الزمنية جليًة (. واالستمرار

أكانت جماًل خبرية مثبتة، أم مؤكدة أم منفية من زاوية أولى، أم كانت جماًل إنشائية طلبية تتضمن االستفهام،  في الجمل التبرية سواءٌ 

واألمر، والنهي، والعرض، والتحضيض، والتمني، والترجي، والدعاء، والنداء من زاوية ثانية، أم كانت جماًل شرطية تتضمن االمتناع، 

وإلثبات صحة . القرائن اللفظية والمعنوية، وسرد هذه الدالالت الزمنية والجهوية عدد من الدارسينواإلمكان، وغيرها بوساطة عدد من 

 ما نذهب إليه بأن الموجهات إجا دخلت على األفعال أكسبتها دالالت زمنية وجهوية متعددة بالتببيق على نماج  متتارة من القرآن الكريم؛

ورد فيها الزمن النحو ، وغير مسارها من زمن إلى زمن وجهة  التييات اآلستشهاد ببعض بسرد الجهة التي أظهرها زمن الفعل ثم اال

بإبراز الفعل الوارد في اآلية القرآنية والموجهات اللفظية له أيًضا، مع االقتصار على تفصيل مبسط لجهات الزمن البارزة في اآلية مًعا 

 :النحو اآلتيعلى القرآنية من دون إطناب؛ كي نحقق أهداف الدراسة، 

قَْد ﴿: في قوله تعالى ، ومثالها(جهة الزمن البعيد المنقبع: )؛ األولىفي الجملة التبرية المثبتة يكون الزمن الماضي دااًل على تسع جهات 

نت مْ آيَاتِي تُْتلَى َعلَْيُكْم  َكانَتْ  فعل دال على " كان"على الرغم من أن الفعل الناسخ  ،(11سورة المؤمنون، آية )َعلَى أَْعقَابُِكْم تَنِكُصون﴾  فَك 

جهة الزمن )الجهة الثانية والزمن الماضي، لكنه في سياق النص اكتسب داللة أخرى جهوية ونقل الزمن إلى جهة الزمن البعيد المنقبع، 

فُونَهُ  َوقَْد َكانَ وا لَُكْم ﴿أَفََتْبَمُعوَن أَن يُْؤِمنُ : كان قد فعل، ومثله من القرآن الكريم: ؛ نحو(القريب المنقبع ِ ثُمَّ يَُحرِّ ْنهُْم يَْسَمُعوَن َكاَلَم هللاَّ فَِريٌق مِّ

 ،(قد، وكان)وسبب تغير زمن الفعل في هذه اآلية هو وجود موجهين لفظيين هما  (.11سورة البقرة، آية )َوهُْم يَْعلَُموَن﴾  َعقَل وه  ِمن بَْعِد َما 

ُم اْلَمْوُت : نحو قوله تعالى (ددجهة الزمن المتج: )الثالثةو َشيََّدٍة﴾  َولَْو ك نت مْ ﴿أَْينََما تَُكونُوا يُْدِرككُّ ، ودلت (19سورة النساء، آية )فِي بُُرو ٍ مُّ

: ؛ نحو(جهة الزمن المنتهي بالحاضر: )الرابعةو، (تجدد الموت وعدم فنائه)، وسياق معنو  يتضمن (لو)على هذه الجهة تجددها بدخول 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 033 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

اَها﴿: فعل، ومن القرآن الكريم يقول تعالىقد  وهذا الفالح والتزكية إن كان ماضيًا فهو حاضر  ،(8سورة الشمس، آية )﴾ قَْد أَْفلََح َمن َزكا

على التحقيق في اآلية، ( قد)ماضيين فهما في الوقت نفسه منتهيان بالحاضر، ودل الموجه ( أفلح، وزكى)ولم يتوقف، وإن كان الفعالن 

﴿فََما َزالَت تِّْلَك : ومنه قوله تعالى مازال يفعل،: نحو (جهة الزمن المتصل بالحاضر: )التامسةقد قامت الصالة، و: قول المؤجنومنه 

َولَئِْن أَْرَسْلنَا ِريًحا َفَرأَْوهُ ﴿ :ومنه قوله تعالى ظل يفعل،: ؛ نحو(جهة الزمن المستمر) بمعنى لم يزالوا وهللا أعلم، والسادسة َدْعَواهُْم﴾

ا  ونَ ِمن بَْعِدهِ  لاظَلُّواُمْصفَّرً أَْمُر  أَتَى  ﴿: وتتر  من هذه الجهة جهة أخرى تتبين من السياق نحو قوله تعالى ،(13سورة الروم، آية)﴾ يَْكف ر 

ِ فاََل تَْستَْعِجلُوهُ﴾  فعل ماض يدل في ( أتى)بالرغم أن الفعل ( سيأتي)ن المستقبلي، أ  فيه داللة على جهة الزم( 3سورة النحل، آية )هللاَّ

جهة : )السابعةو .أيًضا (فال تستعجلوه)سياق اآلية، وجملة  نحو  نابع من موجه معنو صيغته الصرفية على الزمن الماضي، وهو 

كاد يفعل نحو : ؛ نحو(جهة الزمن المقارب: )الثامنةو(. 3سورة عبس، آية ) ﴿َعبََس َوتََولاى﴾: فعل، ومنه قوله تعالى: ؛ نحو(الزمن البسيط

نْه مْ ﴿: قوله تعالى طفق : ؛ نحو(جهة الزمن الشروعي: )التاسعةو(. 331من سورة التوبة، آية )﴾ ...ِمن بَْعِد َما َكاَد يَزِيغ  ق ل وب  فَِريقٍ مِّ

ويكون زمن الحال دااًل على ثالث جهات (. 333من سورة طه، آية) ﴾يِْهَما ِمن َوَرقِ اْلَجناةِ َوطَفِقَا يَْخِصفَاِن َعلَ ﴿: يفعل، نحو قوله تعالى

﴿ :وأمثلة جلك من القرآن الكريم للداللة على هذه الجهات قوله تعالى. يْفعل: واالستمرار ؛ نحو ،والتجدد  ،الزمن العاد  :جهات: هي

يَاِطيُن عَ  تَْتل واْ َواتَّبَُعواْ َما  م   ﴿ أَْينََما:، وقوله تعالى(313سورة البقرة، آية )لَى ُمْلِك ُسلَْيَماَن ﴾الشَّ اْلَمْوُت َولَْو ُكنتُْم فِي بُُروٍ   تَك ون وا ي ْدِرككُّ

َشيََّدٍة  قبال دااًل ويكون زمن االست. يْفعل، يأكل زيٌد بجوارنا: وال تظهر الجهات في الحال العاد  البسيط نحو(. 19سورة النساء، آية ) ﴾مُّ

وجهة  ،(331آية سورة الشعراء، )َوأَناه ْم يَق ول وَن َما اَل يَْفَعل ون ﴾ ﴿:يفعل، ومنه قوله تعالى: جهة الزمن البسيط؛ نحو: على أربع جهات هي

نِي﴿قَاَل :، وقوله تعالى(13سورة فصلت، آية )َسن ِريِهْم آيَاتِنَا فِي اآْلفَاِق﴾ ﴿: سيفعل، ومنه قوله تعالى: الزمن القريب؛ نحو إِن َشاء  َستَِجد 

ُ َصابًِرا َوالَ أَْعِصي لََك أَْمًرا﴾  أَيُّهَا الاِذيَن آَمن وا  ﴿ يَا:سوف يفعل، ومنه قوله تعالى: وجهة الزمن البعيد؛ نحو(. 18سورة الكهف، آية  )هللاَّ

ْم َعن ِدينِِه فََسْوَف يَ  سيظل : وجهة الزمن االستمرار ؛ نحو(. 11من سورة المائدة، آية )﴾ أْتِي َّللاا  بِقَْوٍم ي ِحبُّه ْم َوي ِحبُّونَه  َمن يَْرتَدا ِمنك 

ونَ : أو ظل يفعل؛ نحو قوله تعالى..يفعل ج  َماِء فَظَلُّوا فِيِه يَْعر  َن السا لزمن ، ويمكن إضافة جهة ا(31: الحجر)﴾ ﴿َولَْو فَتَْحنَا َعلَْيِهم بَابًا مِّ

وال تظهر الجهات عندما يشير الفعل إلى المستقبل (. 31من سورة البقرة، آية )﴾ يََكاد  الْبَْرق  يَْخطَف  أَْبَصاَره مْ  ﴿:المقارب نحو قوله تعالى

على تسع  ومثلها تكون الجملة التبرية المؤكدة؛ إج يكون الزمن الماضي دااًل . غًدامحاضرة  باحثال يستمعالعاد  البسيط نحو يفعل، 

. جهات، وزمن الحال دااًل على ثالث جهات، وزمن المستقبل دااًل على أربع جهات؛ بشرط تأكيد هذه الجمل بإحدى أدوات التأكيد

ابِيَن َوي ِحبُّ  ﴿:وسنكتفي بضرب مثال واحد للجملة التبرية المؤكدة من القرآن الكريم يقول تعالى َ ي ِحبُّ التاوا تَطَهِِّرينَ إِنا َّللاا من سورة )﴾ الْم 

ومثلهما تكون الجملة التبرية المنفية؛ إج يكون الزمن الماضي دااًل على تسع جهات، وزمن الحال دااًل على ثالث (. 333البقرة ، آية 

رآن الكريم على ونضرب أمثلة على جلك من الق. جهات، وزمن المستقبل دااًل على أربع جهات؛ بشرط نفي هذه الجمل بإحدى أدوات النفي
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ِ َوَخاتََم النابِيِّيَن﴾  ﴿ مَّا:يقول تعالى: النحو اآلتي س وَل َّللاا كِن را
ْم َولَ  َجالِك  ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ في الزمن  (11من سورة األحزاب، آية )َكاَن م َحما

اَل مِ ﴿: الماضي، وقوله تعالى في الداللة على زمن الحال واالستقبال، ( 13من سورة التوبة، آية )﴾ نك مْ ق ْل أَنفِق وا طَْوًعا أَْو َكْرًها لان ي تَقَب

 (. 19سورة النساء، آية ) يَْفقَهُوَن َحِديثًا﴾  ال يََكاد ونَ ﴿ فََماِل هَُؤالِء اْلقَْوِم :ومثله في حالة النفي التجدد  قوله تعالى

، وسنكتفي بذكر األفعال [39]برية السابقة كما قال تمام حسان سابًقاينببق عليها مثل ما انببق على الجمل الت وفي الجمل اإلنشائية

يكون الزمن ف( هل، أ)البلبية االستفهامية بـــــ وورودها في بعض اآليات مع إبرازها لإليضاح، وأول الجمل اإلنشائية هي الجمل

هل : يكن فعل؟ وجهة الزمن القريب المنقبع؛ نحو هل كان فعل؟ ألم: جهة الزمن البعيد المنقبع نحو: الماضي دااًل على تسع جهات هي

أقد فعل؟ : هل كان يفعل؟ ألم يكن يفعل؟ وجهة الزمن المنتهي بالحاضر؛ نحو: كان قد فعل؟ ألم يكن قد فعل؟ وجهة الزمن المتجدد نحو

هل فعل؟ : ن البسيط؛ نحوهل ظل يفعل؟ وجهة الزم: أمازال يفعل؟ وجهة الزمن المستمر؛ نحو: وجهة الزمن المتصل بالحاضر نحو

ومثال الزمن الماضي المسبوق باالستفهام من . هل طفق يفعل؟: هل كاد يفعل؟ وجهة الزمن الشروعي؛ نحو: وجهة الزمن المقارب؛ نحو

ْكر  َعلَيِْه ِمن بَيْنِنَا بَْل ه َو َكذا  ﴿: قوله تعالى -على سبيل المثال ال الحصر  –القرآن الكريم  (. 31، آية :القمر سورة )اٌب أَِشر﴾ أَأ لْقَِي الذِّ

ب وَن﴾ :وقوله تعالى ْم فَك نت م بَِها ت َكذِّ ْن آيَاتِي ت تْلَى  َعلَْيك  َهْل ﴿ قَاَل : وقوله تعالى. أي في الماضي( 501، آية :سورة المؤمنون)﴿ أَلَْم تَك 

جهات الزمن : ويكون زمن الحال دااًل على ثالث جهات هي(. 311سورة البقرة، من آية ) إِن ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل أاَلَّ تُقَاتِلُوا﴾  َعَسْيت مْ 

اللاْيَل لِيَْسك ن وا فِيهِ أَلَْم يََرْوا أَناا َجَعلْنَا ﴿: قوله تعالىومثاله من القرآن الكريم . هل يفعل؟ ألم يفعل؟: العاد  والتجدد  واالستمرار ؛ نحو

وَن أَْحَسَن اْلَخالِقِيَن﴾ : وقوله تعالى (.91من سورة النمل، آية )َوالناَهاَر م ْبِصًرا﴾  ويكون  (.521سورة الصافات، آية )﴿أَتَْدع وَن بَْعاًل َوتََذر 

ونَ ﴿: ه تعالىهل يفعل؟ نحو قول: جهة الزمن البسيط؛ نحو: زمن االستقبال دااًل على أربع جهات هي إاِلَّ أَن تَأْتِيَهُُم اْلَماَلئَِكةُ﴾  َهْل يَنظ ر 

ه  َما يَِغيظ ﴾ ﴿: ، وقوله تعالى(319سورة األنعام، من آية ) قوله : مثل، أو أيفعل، (51من سورة الحج، آية )ث ما ْليَْقطَْع فَْليَنظ ْر َهْل ي ْذِهبَنا َكْيد 

َذا بَْعلِي َشْيًخا﴾ ﴿قَالَْت يَا َوْيلَتَى  أَأَلِ : تعالى وٌز َوَه  أسيفعل؟ وجهة الزمن : وجهة الزمن القريب؛ نحو، (13من سورة هود، آية )د  َوأَنَا َعج 

 .يفعل؟هل سيظل : أسوف يفعل؟ وجهة الزمن االستمرار ؛ نحو: البعيد؛ نحو

يكون الزمن الحالي دااًل على كل  (اِْفَعل) بالصيغةفي جملة األمر ف؛ وعند تحليل جمل اإلنشاء ال نجد غير زمني الحال واالستقبال فقط 

َ َما اْستَطَْعت ْم َواْسَمع وا َوأَِطيع وا َوأَنفِق وا  ﴿:ومثاله قوله تعالى أ  في الوقت الحالي، ،(اآلن)افعل : الجهات المذكورة آنفًا، ومثاله فَاتاق وا َّللاا

ْم﴾  َنف ِسك  ومثاله قوله (. غًدا)ل عَ افْ : ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله .(31من سورة التغابن، آية )َخْيًرا ألِّ

أما في جملة األمر بالالم فيكون  .، وقد تحتمل الزمن الحالي(11من سورة فصلت، آية)اْعَمل وا َما ِشئْت ْم ۖ إِناه  بَِما تَْعَمل وَن بَِصيٌر﴾ ﴿: تعالى

﴾  ﴿ َكالَّ :، ومن القرآن الكريم يقول تعالى(اآلن)الزمن الحالي دااًل على كل الجهات، ومثاله ليفعل  نَساَن لَيَْطغَى  ، (1سورة العلق، آية )إِنا اْْلِ

؛ للداللة على جهة الزمن الحالي االستمرار ، (1ق، آية سورة العل) ﴿أَْن َرآهُ اْستَْغنَى﴾مرتببة باآلية التي بعدها ( ليبغى)وداللة الفعل 



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.3, NO.6, July 2021 

 

 
 037 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

 لَي نبََذنا فِي  ۖ ﴿َكالَّ :يقول تعالىومثاله و أ  في المستقبل، ،(غًدا)ليفعل : ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله

طََمةِ  قوله مثاله ، و(اآلن)ال تفعل : دااًل على كل الجهات، ومثاله أما في جملة النهي فيكون الزمن الحالي(. 1سورة الهمزة، آية ) ﴾ اْلح 

نَا ۖ إِناه  َكاَن فَاِحَشةً َوَساَء َسبِياًل﴾ ﴿: تعالى ، وقد يدل النهي في اآلية على جهة الزمن المستقبلي (33سورة اإلسراء، آية )َواَل تَْقَرب وا الزِّ

يَا أَيُّهَا ﴿: ويقول تعالى(. غًدا)ال تفعل : يدل على كل الجهات، ومثالهزمن االستقبال؛ إج  أيًضا في حالة النهي في ، كما هو موجود(غًدا)

ِ َشْيئًا َواَل يَْسِرْقَن َواَل يَزْ   يَأْتِيَن بِب ْهتَاٍن يَْفتَرِينَه  بَْيَن نِيَن َواَل يَقْت ْلَن أَْواَلَده نا َواَل النابِيُّ إَِذا َجاَءَك اْلم ْؤِمنَات  ي بَايِْعنََك َعلَى  أَن الا ي ْشِرْكَن بِاَّللا

َ غَ  َ ۖ إِنا َّللاا وٍف ۙ فَبَايِْعه نا َواْستَْغفِْر لَه نا َّللاا لِِهنا َواَل يَْعِصينََك فِي َمْعر  ِحيٌم﴾ أَْيِديهِنا َوأَْرج  في جملة أما (. 33الممتحنة، آية سورة )ف وٌر را

سورة )﴾ أاََل يَْعلَم  َمْن َخلََق َوه َو اللاِطيف  الَْخبِير  ﴿: ، وقوله تعالى(اآلن)أال تفعل : على كل الجهات، ومثالهالعرض فيكون الزمن الحالي دااًل 

 أاََل ت قَاتِل وَن قَْوًما ناَكث وا ﴿:وقوله تعالى .(غًدا)أال تفعل : ، ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(33الملك، آية 

ةٍ  َل َمرا وك ْم أَوا س وِل َوه م بََدء  ملة التحضيض فيكون الزمن الحالي دااًل وفي ج(. 33من سورة التوبة، آية )﴾ ..أَْيَمانَه ْم َوَهمُّوا بِإِْخَراجِ الرا

أما في جملة (. غًدا)ت هال فعل: ، ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(اآلن)هال فعلت : على كل الجهات، ومثاله

 :ومثاله في القرآن الكريم .، أتمنى أن، ومثله يكون زمن االستقبال...تمنيت أن: التمني فيكون الزمن الحالي دااًل على كل الجهات، ومثاله

نُ ٱأَْلقَى  تََمناى   إَِجا  ﴿ ْيبََٰ ، أيًضا فيكون الزمن الحالي دااًل على كل الجهاتأما في جملة الترجي ( 13من سورة الحج، آية ) ﴾ۦفِٓى أُْمنِيَّتِهِ  لشَّ

ْم ۖ َوَعَسى  أَن ت حِ ﴿:، وقال تعالى(اآلن)عساه يفعل : ومثاله م  اْلقِتَال  َوه َو ك ْرهٌ لاك ْم ۖ َوَعَسى  أَن تَْكَره وا َشْيئًا َوه َو َخيٌْر لاك  تَِب َعلَْيك  بُّوا َشْيئًا ك 

ْم﴾  : وقال تعالى(. غًدا)لعله يفعل : ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(. 331لبقرة، آية من سورة ا)َوه َو َشرٌّ لاك 

ْم تَتاق ونَ ﴿ ْم لََعلاك  تَِب َعلَى الاِذيَن ِمن قَْبلِك  يَام  َكَما ك  تَِب َعلَْيك م  الصِّ ث ما بََعثْنَاك م مِّن  ﴿:وقال تعالى(. 393 ، آيةالبقرةسورة )﴾ يَا أَيَُّها الاِذيَن آَمن وا ك 

وَن﴾  أما في جملة الدعاء فيكون الزمن الحالي دااًل على كل جهات الماضي والحالي (. 11البقرة، آية سورة )بَْعِد َمْوتِك ْم لََعلاك ْم تَْشك ر 

َؤاِخْذنَا إِن ناِسينَا أَْو أَْخطَأْنَا ۚ َربانَا َواَل تَْحِمْل َعلَْينَا إِْصًرا َكَما َحَمْلتَه  َربانَا اَل ت  ﴿ : رحمه هللا، يرحمه هللا، ومنه قال تعالى: والمستقبل، ومثاله

ْلنَا َما اَل طَاقَةَ لَنَا بِِه ۖ َواْعف  َعناا َواْغفِْر لَنَا َوارْ  ْرنَا َعلَى اْلقَْوِم اْلَكافِرِيَن﴾ َحْمنَا ۚ أَنَت َمْواَلنَا فَ َعلَى الاِذيَن ِمن قَْبلِنَا ۚ َربانَا َواَل ت َحمِّ سورة )انص 

إن قام زيد : أما في جملة الشرط فيكون الزمن الحالي دااًل على كل الجهات، ومثاله. ، ومثله يكون زمن االستقبال(391البقرة ، آية 

وه ْم َۚوإِن يَا أَيَُّها الاِذيَن آ﴿: ، ومن القرآن الكريم يقول تعالى(..اآلن)، إن يقم زيد (..اآلن) ا لاك ْم فَاْحَذر  و ً ْم َوأَْواَلِدك ْم َعد  َمن وا إِنا ِمْن أَْزَواِجك 

ِحيمٌ  َ َغف وٌر را وا فَإِنا َّللاا وا َوتَْغفِر  إن : ، ومثله يكون زمن االستقبال؛ إج يدل على كل الجهات، ومثاله(31التغابن، آية سورة )﴾ تَْعف وا َوتَْصفَح 

ٍة َخْيًرا  فََمن يَْعَملْ ﴿ :ومثال جلك من القرآن الكريم قوله تعالى(..غًدا)إن يقم زيد  ،(..غًدا)قام زيد  ةٍ  ِمْثقَالَ َوَمن يَْعَمْل  يََره ،ِمْثقَاَل َجرَّ ا َجرَّ  َشّرً

 (.9، 1سورة الزلزلة، آيتا ) ﴾يََره  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura99-aya8.html
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الماضي، )والتالصة عند النظر إلى سياقات اآليات القرآنية والجمل المصاحبة لها نستنتج أن األزمنة الثالثة المذكورة في بداية المبحث  

تتوزع إلى أزمنة متعددة وجهات متتلفة بعد جمعها وتحليلها وتصنيفها بوساطة االستقراء حينًا واالستنباط حينًا آخر ( والحال، واالستقبال

جمع الدالالت الجهوية والزمنية لها من النماج  المتتارة من القرآن الكريم، وتكاد تنحصر جهات زمن الفعل العربي في ست عشرة و

جهة؛ تسع للماضي، وثالث للحاضر، وأربع للمستقبل، وبذلك يكون زمن الجملة التبرية المثبتة في اللغة العربية يقع في ست عشرة 

دالالت الجهوية والزمنية إلى أكثر من ثالثين زمنًا أو جهة، ونالحظ أيًضا أن الزمن النحو  وظيفة في السياق صورة وأكثر، وقد تصل ال

الماضي والحال واالستقبال، وتقل في الجمل اإلنشائية؛ إج : في األزمنة الثالثة( المثبتة والمؤكدة والمنفية)وجهاته تبرز في الجمل التبرية 

 (:3)اآلتي رقم  الجدولالستقبال فقط، أما الجهات فهي نفسها بشرط وجود سياق معنو  يبرز هذه الجهات وفق يظهر فيها زمنا الحال وا

 الزمن والجهة في الجمل الخبرية واْلنشائية(: 5)جدول

ظروف : إجا وجدت في الجملة العربية، نحووزيادة جهاته وخاصة وهناك بعض الظروف لها أيًضا دور مباشر في تغيير داللة الفعل 

َذا اْلفَْتُح إِن  َويَق ول وَن َمتَى  ﴿: ، نحو قوله تعالى(إج، إجا، لما، متى، أيان: )الزمان األصلية؛ مثل نت مْ هََٰ ، (39سورة السجدة، آية )َصاِدقِيَن﴾  ك 

ْساَلَم  اْليَْوَم أَْكَمْلت  ﴿: ، نحو قوله تعالى(، الحين...اليوم، الشهر: )والظروف المنقولة؛ مثل لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإْلِ

تدل على جهة : ظروف التي يسمى زمانها زمان االقتران ويكون بين حدثين ما يليومن األمثلة على ال(. 3من سورة المائدة، آية )ِدينًا﴾ 

َوإِْذ ﴿: ساعة، منذ شهر، إج الظرفية، نحو قوله تعالى/يوم/سنة/أمس، قط، العام الماضي، الشهر الفائت، قبل أسبوع: الزمن الماضي مثل

سورة )إِْبَراِهيُم اْلقََواِعَد ِمَن اْلبَْيِت﴾ َوإِْذ يَْرفَع  ﴿: ، وقوله تعالى(31سورة البقرة، سورة)لِيفَةً﴾ َربَُّك لِْلَمالَئَِكةِ إِنِّي َجاِعٌل فِي األَْرِض خَ قَاَل 

سورة )بِاْلَحقِّ فََذبَُحوهَا َوَما َكاُدواْ يَْفَعلُون﴾  اآلَن ِجْئتَ ﴿قَالُواْ : اآلن، اليوم كقوله تعالى: وتدل على جهة الزمن الحالي( . 331البقرة، آية 

إَِذا ﴿َكالَّ : وتدل على جهة زمن االستقبال، نحو قوله تعالى(. 3سورة المائدة، آية )لَُكْم ِدينَُكْم﴾  اْليَْوَم أَْكَمْلت  ﴿: ، وقوله تعالى(13البقرة، آية 

وهناك أسماء مبهمة . ، ومتى الساعة؟(1القيامة، آية  سورة)يَْوُم اْلقِيَاَمة﴾  يَْسأَل  أَياانَ ﴿:، وقوله تعالى في أيان(31:القيامة)التََّراِقي﴾  بَلََغتْ 

ومن القرآن الكريم "... خمسة أيام: "، وأسماء األعداد نحو"كم ساعة بقيت هنا:"دالة على أوقات أو ما أضيف إليها كأسماء المقادير مثل

َرَها ﴿: قوله تعالى اامٍ  َعلَْيِهمْ َسخا حين وساعة ووقت ويوم، وقبل )وأسماء األوقات كـ(. 1سورة الحاقة، آية )﴾ ... ُحُسوًما َسْبَع لَيَاٍل َوثََمانِيَةَ أَي

، ومنها صيغة اسم (1سورة المبففين، آية )النَّاُس لَِربِّ اْلَعالَِميَن ﴾  يَْوَم يَق وم  ﴿: ، ومثالها من القرآن الكريم قوله تعالى(وبعد، وغيرها

 الجهة =الزمن  :بقية الجمل اْلنشائية (هل، أ)واالستفهامية الطلبية ( المثبتة والمؤكدة والمنفية)الجمل الخبرية 

يظهر زمنا الحال  التمني األمر بالصيغة جهة زمن االستقبال جهة الزمن الحالي جهة الزمن الماضي

واالستقبال فقط، 

ويندمجان مع جميع 

جهات الجمل الخبرية 

واْلنشائية الطلبية 

 .السابقة( هل، أ)

 الترجي األمر بالالم البسيط العادي المستمر البعيد المنقطع

 الدعاء النهي القريب التجددي البسيط القريب المنقطع

 االستمراري المقارب المتجدد
........... 

 الشرط العرض البعيد

 التحضيض االستمراري الشروعي المنتهي بالحاضر

 المتصل بالحاضر 

 .أكثر من ذلك، أي أن جهات زمن الفعل العربي تكاد تنحصر في ست عشرة جهة ودالالتها زمنًا وجهة 51= المجموع 
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اآلن وأمس وغًدا وسحر ومساء وصحوة : )ومنها بعض أسماء األزمنة المعينة نحو. ا آتيك مقدم الح: نحو قولك( مقِدم: )الزمان، مثل

ِ : وغيرها، نحو قوله تعالى( وغدية وعشوة ونَ ﴿فَُسْبَحاَن هللاَّ َوِحيَن َولَهُ اْلَحْمُد فِي السَّماواِت َواأْلَْرِض َوَعِشيًّا * ِحيَن ت ْمس وَن َوِحيَن ت ْصبِح 

ونَ  ْينَاه م بَِسَحرٍ َعلَْيِهْم َحاِصبًا إاِلَّ آَل لُوٍط ۖ  أَْرَسْلنَا﴿إِنَّا : وقوله تعالى(. 39-31وم، آيتا سورة الر)﴾ ت ْظِهر  وكلها (. 31سورة القمر، آية .)﴾ناجا

الزمن  تدل على جهة: المصادر المسوقة لبيان األوقات: ومثلها يمكن القول. األفعال الموجهات تغير اتجاهات؛ ألن نفهمها من السياق

(. ألبيك تلبية بعد تلبية)لبيك اللهم لبيك؛ ومعناه : وتدل على جهة الزمن الحالي. حًجا مبروًرا وسعيًا مشكوًرا وجنبًا مغفوًرا: الماضي؛ نحو

ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَْيِت َمِن : وتدل على جهة زمن االستقبال، نحو قوله تعالى  َوَمن َكفََر فَإِنَّ هللا َغنِيع َعِن اْلَعالَِمين﴾ إِلَْيِه َسبِيالً  اْستَطَاعَ ﴿َولِِلّ

 (. 81سورة آل عمران، آية )

ونتلص إلى أن موجهات تحديد الزمن والجهة كثيرة، وكلها تؤكد أن اللغة العربية ثرية بموجهاتها الدالة على الزمن والجهة مًعا، األمر 

لنظر والتأمل جيًدا لسياقاته الزمنية والجهوية مًعا في الجمل العربية، وهو ما يثبت أن الذ  يدل على أن الفعل العربي تتشابه دالالته عند ا

 .هوية على وجه العمومجللفعل داللة زمنية وجهوية مًعا وفي وقت واحد كما أن اللغة العربية ستكون لغة زمنية و

 :النتائج والتوصيات

بتبيين داللة الفعل على الزمن والجهة، وتنّزله لدحض ادعاءات واتهامات بعض في ختام هذا البحث نستنتج أنه أجاب عن مشكلة البحث 

إن الفعل يدل على الجهة فقط، ونسبوا إليها : عندما وصفوا اللغة العربية بأنها لغة جهوية محضة، وقالوا المستشرقين على اللغة العربية

يَّةٌ فقط مبنيع على أنهم يسقبون مقاييس اللغات وللغةَ العربيةَ بأنها لغة ِجهعدًدا من الشبهات واالدعاءات، ولعل اتهاُم أغلِب المستشرقين ا

الالتينية على اللغة العربية في دراسة مفهوم الجهة بناء، وداللة، ووظيفة، وليست دراسات المستشرقين للزمن في العربية متجانسة 

الزمن )تعبير عن الزمن بكل أنواعه ودقائقه؛ وجلك من خالل السياق مجهوًدا ومادة وتصوًرا، وقد ثبت أن اللغة العربية قادرة على ال

وقد تحدث النحويون . ، فمن خالله يُمكن التفريق بين األزمنة(النحو ، وهو زمن الجملة بمجموع ما فيها من قرائن لفظية ومعنوية وحالية

تنزل البحث للَفت أنظار الدارسين إلى أن اللغة العربية ليست لغة كما . عن جلك حديثًا وافيًا؛ وبناًء على جلك كله فاالتهام باطٌل ومردودٌ 

إنها لغة زمنية وجهوية : زمنية محضة أيًضا كما عند النحويين القدماء وبعض المعاصرين، لكنها تجمع بين الصفتين والداللتين، فنقول

اللغة العربية متجدد، وأبنيته كثيرة من حيث الجهة، بعكس مًعا، والفعل يدل على الزمنية والجهوية أيًضا في الوقت نفسه، وإن الزمن في 

 :؛ وجلك وفق أهم النتائج اآلتيةعند دراستها لنماج  من القرآن الكريم ما يدعيه بعض المستشرقين

الزمن مقولة إشارية يدخل على األفعال واألسماء ، وللزمن عالقة بالجهة؛ من حيث الترابط بينهما والداللة على الوقت   -

الفعل بزمن التكلم، وينظر إلى زمن الفعل من التار ، أما الجهة فهي مقولة /لصفات والظروف وغيرها ويربط زمن الحدثوا
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لم تقتصر داللة الفعل على الحدث و .جاتية تنظر إلى زمن الفعل من الداخل وتتصص داللة الفعل من حيث الزمن والحدث

 .و ما أثبته البحث بأن الفعل يدل على حدث وزمن وجهةوالزمن، بل أضيف إليهما داللته على الجهة، وه

موجهات لفظية، وتسمى بالقرائن اللفظية كالحروف والنواسخ والظروف وغيرها، وموجهات معنوية تفهم : الموّجهات نوعان -

من النحو  إال وصيغة الفعل تحدد زمن الحدث، والزمن النحو  يبين الجهة؛ الرتباطه بالسياق، كما ال يتحقق الز. من السياق

 .بالجهة؛ ألنه ممتز  ومرتبط بها، وكل واحد منهما يكمل اآلخر؛ لحاجتهما إلى السياق ومقتضى الحال

، وتقل في الجمل (الماضي، والحال، والمستقبل)تبرز جهات الزمن النحو  في الجمل العربية التبرية في األزمنة الثالثة  -

آيات قرآنية مكونة من  ودوربيّن البحث القرآن الكريم عند دراستها في و .تقبال فقطاإلنشائية؛ إج يظهر فيها زمنا الحال واالس

، وجمل إنشائية أخرى جاءت (هل، أ)وجمل إنشائية استفهامية طلبية بأداتي االستفهام ( مثبتة ومؤكدة ومنفية)جمل خبرية 

لشرط، وعند استنباط أفعالها وتحليل دالالتها بصيغة األمر، والنهي، والعرض، والتحضيض، والتمني، والترجي، والدعاء، وا

الزمن البعيد المنقبع، والزمن القريب المنقبع، والزمن المتجدد،  :الزمنية والجهوية جاءت جهات الزمن الماضي لتدل على

لشروعي، والزمن المنتهي بالحاضر، والزمن المتصل بالحاضر، والزمن المستمر، والزمن البسيط، والزمن المقارب، والزمن ا

جهة الزمن العاد ، والزمن التجدد ، والزمن االستمرار ، أما في جهات زمن االستقبال  :بينما جهات الزمن الحالي فتدل على

 .الزمن البسيط، والزمن القريب، والزمن البعيد، والزمن االستمرار  :فتدل على

العربية على الزمن والجهة مًعا في جّل أفعالها وصيغها وتركيباتها وأثبت البحث ثراء أزمنة اللغة العربية وتعدد دالالت اللغة  -

أن األزمنة في اللغة العربية تتفرع إلى ستة عشر زمنًا نحوًيا  البحث استنتج ؛ إجإجا تأملناها جيًدا واستقيناها من القرآن الكريم

الت الجهوية والزمنية في العربية إلى ما يقرب وقد تصل الدالتسع للماضي، وثالث للحاضر، وأربع للمستقبل، باعتبار الجهة، 

من ثالثين زمنًا أو جهة؛ ونتيجة لتلك الكثرة والتداخل الجوهر  نجد أن داللة الفعل تجمع ما بين الداللة الزمنية والجهوية مًعا 

 .وفي وقت واحد

 : ويوصي البحث بما يلي

، بالحجج المنبقية التي تثبت كثرة األزمنة في اللغة لغة العربيةالتي تقلل من أزمنة ال دحض ادعاءات المستشرقين واتهاماتهم -

 .العربية، وأن اللغة العربية قادرة على التعبير عن الزمن بكل أنواعه ودقائقه بوساطة سياق الزمن النحو 

اث والسياقات وهذا الموضوع يُعد مقدمة لدراسات مشابهة تنبلق من اإلحاطة بدالالت األفعال واألسماء والصفات واألحد  -

 .الزمنية والجهوية مًعا التي تبين ثراء اللغة العربية
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لسانية مستقبلية تجمع بين الزمن والجهة عند دراسة أفعال اللغة العربية ودالالتها، /كما يُوصي البحث بتبنّي نظرية لغوية  -

 .وخاصة عند التعمق في معرفة دالالت أفعال اللغة العربية في القرآن الكريم
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 :المراجعوالمصادر قائمة 

                                                             

 (.زمن)م، 3883لسان العرب، دار صادر، بيروت، الببعة الثالثة،  (هــ133: ت) ابن منظور، محمد،[ 1]

 .311م، ص 3891نقد وتوجيه، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، الببعة الثانية، : مهد ، في النحو العربي المتزومي،[ 2]

 .111، ص3م،  3113. 333الجامعة اإلسالمية، العدد : نجاة نولي، نشر: في علم النحو، تحقيق الحدود (هـ911 :ت) ألندلسي،ا[ 3]

 .33، ص3م،  3899بدالسالم هارون، مكتبة التانجي، القاهرة، الببعة الثالثة، ع: الكتاب، تحقيق ،(هــ391: ت) سيبويه، [4]

 .31، 3م، ص3891المبلبي، مالك، الزمن واللغة، الهيئة المصرية للكتاب، [ 5]

 .31، ص 3سيبويه، عمرو بن عثمان، الكتاب، مرجع سابق،    [6]

ربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، دار الكتب العلمية، بيروت، الصاحبي في فقه اللغة الع ،(هـ381: ت) ابن فارس، أحمد،[ 7]

 .91ص . م3881لبنان، الببعة األولى، 
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