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)هـ1438/08/25  وقبل للنشر يف، هـ1438/05/05 (قدم للنشر يف
ّ  يـرى الباحـث:ملخـص البحـث
تتبع كثري ًا من الدراسـات
أن دالالت الصيـغ والرتاكيـب يف
ّ العربية عىل حـدث التو ّقـع مل حتظ بالعنايـة الالزمـة؛ إذ
ّ
ّ
ّ  ووجـد،القديمـة واحلديثـة
مظـان الكتب
متفرقة يف
َ أن موضـوع التو ّقـع بحاجـة إىل دراسـة ُم
ّ  فبالرغم من إشـارات القدمـاء التـي وردت.فر َدة دقيقـة
ّ
ّ  وقـد وجـد الباحـث. إال ّأنـا حتتـاج إىل اجلمـع والتبويـب،القديمـة
.العربية تـدل عىل حـدث التو ّقع
أن كثري ًا من الصيـغ والرتاكيـب يف
ّ
ّ
 حيث تتضمن. وذلك باسـتقراء الشـواهد واالسـتعامالت فيهـا،العربيـة عن حـدث التوقع
تعبر هبـا اللغة
ّ هتـدف الدراسـة إىل بيـان الطرائـق التـي
ّ
ٍ  فتسـتطيع التعبير عنه بكث،متنوعـة يف جمـال التعبير عن حـدث التو ّقع
.ري مـن الصيـغ والرتاكيب
ّ العربيـة إمكانـات
ّ
ّ العربية يف التعبري عن
ّ
ّ
ّ
 ومن ذلك،كل قسـم
طرائق
نـت
وبي
.املايض
يف
ع
ق
والتو
،احلـارض
يف
ع
ق
التو
:مهـا
،قسـمني
إىل
»ع
ق
التو
«حـدث
الدراسـة
ـمت
قس
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
.و(لعل) و(عسـى) عىل التو ّقع
)داللـة (قد) و(ملـا
 وبيان داللتهـا عىل حدث،العربية الفصيحـة التي وردت فيهـا الصيغ والرتاكيـب
لتتبـع النصـوص
اسـتخدمت الدراسـة املنهـج
ّ
ّ الوصفـي؛ وذلـك
ّ
 فلم تدرس أنماط األحداث األخـرى كاحلدث، وحرصت الدراسـة جماهلا عىل حـدث التو ّقـع. فتكـون هـذه النصوص أد ّلة وشـواهد عليهـا،التو ّقـع
َّ
.واملؤكد إال يف املواضع التي استدعت احلاجة إىل ذكرها
واملتكرر
والتام
املستمر
ّ
ّ
ّ
. الزمن،  احلدث،  التو ّقع:مفتاحية
كلامت
ّ
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Abstract: The researcher postulated that the structures and expressions in Arabic that convey prediction have not been thoroughly researched.
The review of classical and contemporary studies showed that classical researchers did refer to some scattered clues in ancient books, which
need to be collected and classified. Accordingly, the researcher realized the necessity of conducting a thorough investigation. He noticed that
various expressions and structures were used for prediction. This study aimed at showing the various ways of expressing prediction in Arabic
by referring to specific examples and their diverse uses. Indeed, Arabic has a variety of structures and expressions to show prediction.
This study adopted a two-fold classification of prediction event: Prediction in the present and prediction in the past. It also showed ways in
Arabic to express each part such as ‘qad’, ‘lammā’, ‘laεlla’, and ‘εsā’ as indicators of prediction. The descriptive approach was applied to
explore some standard Arabic texts as samples that included illustrative expressions and structures of prediction. Furthermore, this study has
been limited to prediction event as it did not scrutinize other structures such as the continuous, the assertive, and the negative forms unless it
was necessary to mention them.
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حممد حسن خبيت قواقزة :حدث التوقّع يف اللغة العربية :دراسة لغوية

مقدمة:

دراســة ســمرية حيدا(حيــدا ،)2015،فبالرغــم مــن

حتمــل الصيــغ والرتاكيــب يف اللغــة العرب ّيــة

دراســتها املتخصصــة يف موضــوع التوقــع (التوقــع

والتأكيــد ،وحتتــاج هــذه الــدالالت إىل اســتقصاء

مــن جانبــن :أوهلــا حــر ظاهــرة التوقــع عنــد ابــن
هشــام ،وثانيهــا عــدم بيــان داللــة ( ّملــا) اجلازمــة

معنــاه وأدواتــه عنــد ابــن هشــام) إال ّأنــا قــارصة

دالالت عديــدة مــن حيــث الزمــن واحلــدث والنفــي
ونفــرق
نتعــرف إىل املعــاين الدقيقــة،
دقيــق؛ حتّــى
ّ
ّ

عــى التوقــع ،مــع ّ
أن ابــن هشــام بـ ّـن داللتهــا عــى

بــن اســتخدامات الصيــغ والرتاكيــب.

يــرى الباحــث ّ
أن حــدث التو ّقــع يف العرب ّيــة مل حيظ

التوقــع .ومــن بــاب التمثيــل أيضــا فـ ّـرق الدارســون،
مــن بينهــم (احلمــداين2008 ،م) ،بــن داللتــيَ :
(لْ)

بالعنايــة الالزمــة ،إذ تت ّبــع الباحــث آراء الدارســن

(لْ) ال تـ ّ
ـأن َ
ـدل عــى التو ّقــعّ ،
و( ّملــا) اجلازمتــن ،بـ ّ
وأن
(لْ) تـ ّ
( ّملــا) تـ ّ
أن َ
ـدل عــى التو ّقــع ،وغــاب عنهــم ّ
ـدل

قديـ ًا وحديثـ ًا يف التو ّقــع ،ووجــد ّ
أن موضــوع التو ّقــع
بحاجــة إىل دراســة دقيقــة .ولذلــك؛ يرجــع الباحــث

عــى التو ّقــع إذا تبعهــا ظــرف الزمــان (بعــد) ،أي
الرتكيــب َ
(ل ْ يفعـ ْـل بعــدُ ) ،وهــذا الرتكيــب مســتخدم

أســباب هــذه الدراســة إىل ســببني رئيســن:

ّأوهلــا إشــارة علــاء العرب ّيــة القدمــاء إىل حــدث

ّ
مظــان الكتــب
متفرقــة يف
التو ّقــع ،ولكنهــا وردت ّ
ٍ
ٍ
واحــد ،فقــد الحظــت
بــاب
القديمــة ،ومل تــرد يف

يف النصــوص الفصيحــة .وعــى ذلــك؛ فــا يمكــن
حــر طرائــق العرب ّيــة يف التعبــر عــن حــدث التو ّقــع
ُ
يف تراكيــب حمــدّ دة مثــل (قــد َ
يفعــل)
فعــل) و(قــد

الدراســة تركيــز نحــاة العرب ّيــة القدمــاء -عنــد
حديثهــم عــن التو ّقــع -عــى داللــة (قــد) و( ّملــا)

متنوعــة
ـم العرب ّيــة إمكانــات ّ
و( ّملــا يفعـ ْـل) ،حيــث تضـ ّ

عــن التو ّقــع بشــكل أكثــر مــن النحــاة ،فباإلضافــة إىل
حديثهــم عــن داللــة (قــد) و( ّملــا) و(لعـ ّـل) ،حتدّ ثــوا

هتــدف هــذه الدراســة إىل تت ّبــع الصيــغ والرتاكيــب
الدا ّلــة عــى التو ّقــع؛ وذلــك باســتقراء شــواهد اللغــة

ـرون يف احلديــث
توســع املفـ ّ
وأحيان ـ ًا (لعـ ّـل) ،بينــا ّ

للتعبــر عــن حــدث التو ّقــع.

ـم العرب ّيــة إمكانــات
العرب ّيــة واســتعامالهتا .حيــث تضـ ّ

عــن داللــة الرجــاء واإلشــفاق واخلــوف وأفعــال

ومتنوعــة يف جمــال التعبــر عــن حــدث التو ّقــع.
كثــرة
ّ

التو ّقــع والفعــل ظــ ّن وغريهــا عــى التو ّقــع.

الوصفــي؛ وذلــك
اســتخدمت الدراســة املنهــج
ّ
هبــدف اســتقراء هــذه الظاهــرة اللغو ّيــة (التو ّقــع) يف

وثانيهــا عــدم وجــود دراســة لغويــة حديثــة

ُأفــردت للحديــث عــن حــدث التو ّقــع ،إذ ورد
احلديــث عــن التو ّقــع يف الدراســات احلديثــة

ثــم تصنيــف
النصــوص العرب ّيــة الفصيحــة ،ومــن ّ
الصيــغ والرتاكيــب الدا ّلــة عــى حــدث التوقــع وفقــا

بشــكل موجــز ،وال س ـ ّيام عنــد احلديــث عــن داللــة
(قــد) ،وداللــة ( ّملا)النافيــة ،فمــن بــاب التمثيــل

للســياقات الــواردة فيهــا.
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جيــدر بنــا التنبــه إىل أنّــه ال يمكــن دراســة داللــة

واســتمرار وتكــرار ونشــاط اعتيــادي وتو ّقــع .فمجال

والتــام واالســتمرار والتكــرار بمعــزل عــن داللتهــا

اجلهــة هــو بيــان طريقــة عــرض احلــدث ،فقــد يكــون

الرتاكيــب والصيــغ عــى أنــاط احلــدث كالتو ّقــع

يبــن التضــا ّم بــن الزمــن ونمــط
الزمن ّيــة .وهــذا ّ
احلــدث .وقــد عنيــت كثــر مــن الدراســات اللغو ّيــة
احلديثــة هبــذا التضــا ّم ( ،)Comrie,1976وظهــر ذلــك

يف بيــان مفهــوم الزمــن اللغــوي ( )Tenseواجلهـــــة

) ،(Aspectوبيــان عالقتهــا والفــارق بينهــا.

الزمــن هــو بيــان وقــت حصــول احلــدث ،وجمــال
ـتمر ًا أو متكـ ّـرر ًا أو نشــاط ًا اعتيادي ًا
احلــدث تا ّمـ ًا أو مسـ ّ
أو متو ّقع ًا(قواقــزة2009،م) و(ثالــــــث2006،م)

و(محــداوي2016،م) .وعــى ذلــك؛ فـ ّ
ـم
ـإن اجلهــة هتتـ ّ
بطريقــة عــرض احلــدث يف جمــال زمنــي مــا ،فعندمــا
حممــد جيــري يف امللعــب اآلن) ،فقــد ّ
دل
تقــولّ (:

عرفــه لغويــون عديدون،
أ ّمــا الزمــن اللغـ ّ
ـوي فقــد ّ

الفعــل (جيــري) عــى الزمــن واجلهــة معـ ًا ،أ ّمــا الزمــن

نحويــة تنتمــي إىل األفعــال عــادة ،تشــر إىل الوقــت

الزمــان (اآلن) .وأ ّمــا اجلهــة فهــي اســتمرار احلــدث

منهــم بالرمــان ( ،)Balaramanفقــال :إنّــه «فصيلــة
أل ّيــة حادثــة ،مــع عالقتهــا مــع حلظــة احلــارض ،أو أ ّيــة

نقطــة إشــار ّية أخــرى» (.)Balaraman,2007,p.170
وإضافــة كلمــة (عــادة) إىل التعريــف الســابق مهمــة

فثمــة بعــض اللغــات ال تقتــر يف تعبريهــا
جــد ًا؛ ّ

عــن الزمــن بالفعــل ،بــل تتعــداه إىل بعــض األســاء،
فاللغــة العرب ّيــة قــد تســتخدم اســم املفعــول للداللــة

فهــو الزمــن احلــارض ،ودليــل ذلــك وجــود ظــرف

( ،)Progressiveفينظــر إىل حــدث (اجلــري) يف هــذا
املثــال بوصفــه حدث ـ ًا مســتمر ًا ،أي اســتمرار احلــدث

وعــدم توقفــه يف الزمــن احلــارض .وعليــه؛ فـ ّ
ـإن الفعــل
(جيــري) ّ
دل عــى الزمــن احلــارض وجهــة االســتمرار،
ويمكننــا إطــاق تســمية (احلــارض املســتمر) عــى

هــذه الداللــة ،وهــي تســمية ناشــئة مــن تضــا ّم الزمــن

ـوب) ،فقــد
ـص مكتـ ٌ
عــى الزمــن ،وذلــك نحــو( :النـ ُّ
ّ
دل اســم املفعــول (مكتــوب) عــى الزمــن املــايض.

جتــدر اإلشــارة إىل ّ
أن التمييــز بــن اجلهــة والزمــن

فقــرروا ّ
أن اللغــات اهلندوأوروب ّيــة تكتفــي بالفعــل
ّ

وعوملــت اجلهــة يف النحــو التقليــدي حتــت عنــوان

وتن ّبــه بعــض اللغويــن إىل هــذا التاميــز بــن اللغــات،

للداللــة عــى الزمــن ،بخــاف غريهــا مــن اللغــات
التــي تســتخدم بعــض األســاء للتعبــر عــن الزمــن

(.)Pei & Gaynor,1954

بأنــا
أ ّمــا اجلهــة ( )Aspectفيتم ّثــل مفهومهــا ّ

األســلوب الــذي يعــرض بــه احلــدث مــن متــام

احلــارض وجهــة االســتمرار.

ظهــر بشــكل واضــح يف الدراســات اللغو ّيــة احلديثــة،
الزمــن (.)Strazny, 2005

يمكــن القــول إذن؛ ّ
ثمــة مخســة أنــواع للجهــة،
إن ّ

وهــي :جهــة التــام ،وجهــة االســتمرار ،وجهــة

التكــرار ،وجهــة األحــداث االعتياد ّيــة ،وجهــة
ّ
لــكل نــو ٍع مــن هــذه
التو ّقــع .ويف مــا يــي بيــان
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متكـ ّـرر يف احلــارض ،ولكنّــه حــدث انتهــى يف اللحظــة

األنــواع:

النــوع األول :جهــة التــام )،(Perfect aspect

احلــارضة .فداللــة الفعــل عــى احلــارض هــي جمــال

ســواء أكان هــذا التــام يف املــايض أم احلــارض أم
املســتقبل« .فجهــة التــام تصــف احلــدث ا ُملن َْجــز»

وتضــا ّم الزمــن احلــارض وجهــة التــام يف هــذا املثــال،

ويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه تا ّمــ ًا،

الزمــن ،وداللتــه عــى متــام احلــدث هــي جمــال اجلهــة.
فأصبــح ُيطلــق عــى هــذه الداللــة (احلــارض التــام).
ويف املثــال الثالــث ّ
دل الفعــل املضــارع (يكــون)

(ثالــث2006،م ،ص ) 59 :يف زمــان معـ ّـن ،ويمكــن

عــى الزمــن املســتقبل؛ أل ّنــه ُســبق بحــرف االســتقبال
الســنّ .
ودل اســم املفعــول (مغلــق) عــى متــام حــدث

توضيــح ذلــك باألمثلــة اآلتيــة:
 قــال تعــاىل( :وجــاء رجـ ٌـل ِم ـن َأ ْقــى ا َمل ِدينَـ ِـة
َ
ْ
َ َ ُ
َ
َي ْســ َعى) [القصــص.]20:
ِ
ُــم
ــو َم َأك َْم ْل ُ
 قــال تعــاىل( :ال َي ُْــم دينَك ْ
ــت َلك ْ
ـم ِ
اإل ْسـ َ
ـا َم
ـم نِ ْع َمتِــي َو َر ِضيـ ُ
َو َأ ْت َ ْمـ ُ
ـت َل ُكـ ُ
ـت َع َل ْي ُكـ ْ
ِدينًــا) [املائــدة.]3:

اإلغــاق يف نقطــة زمن ّيــة معينــة ،وهــي الســاعة
العــارشة .فداللــة الفعــل عــى املســتقبل هــي جمــال

الزمــن ،وداللــة اســم املفعــول عــى متــام احلــدث هــي

جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املســتقبل وجهــة التــام

ِ
احلديقــة مغ َلقــ ًا يف الســاعة
بــاب
 ســيكونُ

يف هــذا املثــال ،فأصبــح ُيطلــق عــى هــذه الداللــة
(املســتقبل التــام).

العــارشة.
ّ
األول (جــاء) عــى
دل الفعــل املــايض يف املثــال ّ

النــوع الثــاين :جهــة االســتمرار (Progressive

الزمــن املــايض؛ ألنّــه وقــع يف ســياق رسد أحــداث
ســابقةّ .
ودل الفعــل (جــاء) أيض ـ ًا عــى متــام حــدث

) ،aspectو ُيقصــد هبــا ْ
أن ُينظــر إىل احلــدث بوصفــه

املــايض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى متــام احلــدث

احلــارض أم املســتقبل .ولتوضيــح ذلــك فلنتنــاول

مســتمر ًا ،ســواء أكان هــذا االســتمرار يف املــايض أم
ّ

املغــادرة يف الزمــن املــايض .فداللــة الفعــل عــى

األمثلــة اآلتيــة:

هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املــايض وجهــة

ِ
ــم َع َ
ــا كَانُــوا
 قــال تعــاىلَ :ــذ ٌ
يــم بِ َ
اب َأل ٌ
(و َل ُ ْ
ون )[البقــرة.]10 :
َيك ِْذ ُب َ
 -قال مسلم بن الوليد(ت208هـ)( :ابن الوليد،

التــام يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى هــذه

الداللــة (املــايض التــام).
ّ
دل الفعــل املــايض ( َأكمـ َـل) يف املثــال الثــاين عــى

د.ت .ص)325:
لب ِ
َتري َم َ َّبتُها يف َق ِ
عاش ِقها

الزمــن احلــارض؛ لوجــود ظــرف الزمــان (اليــوم)،
ّ
ودل الفعــل (أكمــل) أيضــ ًا عــى متــام احلــدث يف

ِ
عضاء منت ِ
َك ِ
س
السال َم ِة يف َأ
َج َ
ُ
ري َ

مســتمر أو
الزمــن احلــارض ،فحــدث االكتــال غــر
ّ
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 -قالــت اخلنســاء (ت24هـ)( :اخلنســاء1988 ،م،

ص		)293 :
وف َأ َ
ناحت ُم َط َّو َق ٌة
َو َس َ
بكيك ما َ
َوما َأضا َء ْت نُجو ُم ال َل ِ
يل لِلساري
ففــي املثــال األول ّ
دل الفعــل املــايض (كان) عــى

الزمــن املــايضّ ،
ودل الفعــل املضــارع (يكذبــون)

ـتمر الك ّفــار
عــى اســتمرار حــدث الكــذب ،فقــد اسـ ّ

بكذهبــم ،ومل يتوقفــوا عنــه .فداللــة الفعــل عــى
املــايض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى اســتمرار

احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املــايض
وجهــة االســتمرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق

املســتمر).
عــى هــذه الداللــة (املــايض
ّ
دل الفعــل املضــارع َ
ويف املثــال الثــاين ّ
(تــري) عىل
الزمــن احلــارض؛ ّ
ألن الشــاعر يصــف مــا يعانيــه يف
الزمــن احلــارضّ .
ودل هــذا الفعــل أيضـ ًا عىل اســتمرار

ناحــت ُم َط َّو َق ـ ٌة)؛ ّ
ألن فيهــا
املصدريــة يف عبــارة( :مــا َ

املطوقــة.
َــو ِح َّ
متديــد ًا للزمــان ،أي أبكيــك مــدّ َة ن ْ
فداللــة الفعــل عــى املســتقبل هــي جمــال الزمــن،

وداللتــه عــى اســتمرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة.

وتضــا ّم الزمــن املســتقبل وجهــة االســتمرار يف هــذا
املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى هــذه الداللــة (املســتقبل
املســتمر).
ّ

النــوع الثالــث  :جهــــة التكــــــرار (Iterative

) ،aspectويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه

متكــرر ًا ،ســواء أكان هــذا التكــرار يف املــايض أم
ّ
احلــارض أم املســتقبل .ولتوضيــح ذلــك فلنتنــاول
األمثلــة اآلتيــة:

ِ
 قــال تعــاىلُ ( :ك َّلـ َـا َد َخـ َاب
ـل َع َل ْي َهــا َزك َِر َّيــا امل ْحـ َـر َ
َو َجــدَ ِعنْدَ َهــا ِر ْز ًقا)[آل عمــران.]37:

يقرع جرس الباب اآلن.
 حممد ُوسـ َ ِ
 قــال تعــاىلِ ( :ـم
ـيق ا َّلذي ـ َن َك َفـ ُـروا إِ َل َج َهنَّـ َ
ا)[الزمــر.]71:
ُز َم ًر ُّ
ففــي املثــال األول ّ
دل الفعــان املاضيــانَ ( :د َخـ َـل)

(حــب املحبوبــة)؛ لوجــود قرينــة
حــدث اجلريــان
ّ

معنو ّيــة ،وهــي اســتمرار حم ّبــة الشــاعر ملحبوبتــه؛ ممّــا

تســتمر وال تتوقــف .فداللــة
جعــل معانــاة الشــاعر
ّ
الفعــل عــى احلــارض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى

اســتمرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن
احلــارض وجهــة االســتمرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح
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ألنــا وقعــا يف ســياق
َ
و(و َجــدَ ) عــى الزمــن املــايض؛ ّ

رسد أحــداث ســابقة ،وهــي قصــة زكريــا -عليــه
الصــاة الســام -مــع مريــم البتــولّ .
ودل هــذان

ـتمر).
يطلــق عــى هــذه الداللــة (احلــارض املسـ ّ
ويف املثــال الثالــث ّ
دل الفعــل املضــارع ( َأبكــي)

الفعــان أيضـ ًا عــى تكــرار حدثــي :الدخــول ووجود

حــدث البــكاء؛ لوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وهــي (مــا)

الفعــل عــى املــايض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى

عــى الزمــن املســتقبل؛ أل ّنــه ســبق بحــرف االســتقبال
(ســوف)ّ .
ودل هــذا الفعــل أيضــ ًا عــى اســتمرار

الــرزق؛ لوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وهــي أداة الــرط:
ّ
تــدل دائــ ًا عــى التكــرار .فداللــة
(ك ّلــا) ،التــي
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تكــرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن

واحلــارض واملســتقبل ،فزمــن هــذه اجلهــة هــو

عــى هــذه الداللــة (املــايض املتكــرر).
ويف املثــال الثــاين ّ
دل الفعــل املضــارع (يقــرع)

يف زمــن معــن ،أي املــايض أو احلــارض أو املســتقبل

الزمــن املطلــق ،وال يمكــن حــر زمــن احلــدث

املــايض وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق

عــي
(يذهــب
(قواقــزة2015،م) .فعندمــا تقــول:
ُ
ّ
إىل اجلامعــة يوميــ ًا) ،فقــد ّ
دل الفعــل (يذهــب)

عــى الزمــن احلــارض؛ لوجــود ظــرف الزمــان (اآلن).
ّ
ودل هــذا الفعــل أيض ـ ًا عــى تكــرار حــدث القــرع،

عــى تكــرار حــدث الذهــاب يف املــايض واحلــارض

فيتوقــف ،ف ُيقــرع فيتوقــف .فداللــة الفعــل عــى

فللفعــل يف هــذه اجلملــة داللتــان :داللــة عــى الزمــن،

فحــدث قــرع اجلــرس متكــرر ،أي ّ
أن اجلــرس ُيقــرع

واملســتقبل ،فزمــن احلــدث هــو مطلــق الزمــن.

وهــو الزمــن املطلــق ،وداللــة عــى اجلهــة ،وهــي

احلــارض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى تكــرار

االعتيــادي.
احلــدث
ّ

احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن احلــارض

وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى

النــوع اخلامــس :جهـــــة التو ّقــع(Projected

هــذه الداللــة (احلــارض املتكــرر).
ويف املثــال الثالــث ّ
دل الفعــل املضــارع (ســيق)

) ،aspectويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل احلــدث بوصفــه
حدثـ ًا متو ّقعـ ًا ،ســواء أكان هــذا التو ّقــع يف املــايض أم

عــى الزمــن املســتقبل؛ أل ّنــه وقــع يف ســياق حكايــة
أحــوال القيامــةّ .
ودل هــذا الفعــل أيض ـ ًا عــى تكــرار
حــدث ِ
الســياقة؛ لوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وهــي كلمــة:
(زمــر ًا) ،أي ّ
أن الكافريــن ســيقوا إىل جهنــم مجاعــة

احلــارض .فعندمــا تقــول:
 -قد جا َء زيدٌ .

 أرجو ْينجح خالدٌ يف االختبار.
أن
َ
فقــد ّ
دل الرتكيــب (قــد جــاء) يف املثــال األول

تلــو مجاعــة ،وليــس دفعــة واحــدة .فداللــة الفعــل

عــى الزمــن املــايض القريــب؛ لوجــود (قــد) التــي

عــى املســتقبل هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى

تفيــد التقريــب ،أي املــايض القريــب مــن الزمــن
احلــارضّ .
ودل هــذا الرتكيــب عــى تو ّقع احلــدث؛ ّ
ألن

تكــرار احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن
املســتقبل وجهــة التكــرار يف هــذا املثــال ،فأصبــح

احلــرف (قــد) يـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع باإلضافــة إىل داللتــه

يطلــق عــى هــذه الداللــة (املســتقبل املتكــرر).

وبــن
إىل التقريــب ،فاملخاطــب يتو ّقــع جمــيء زيــدّ .
املــرد (ت285هـــ) داللــة (قــدْ ) عــى التوقــع ،فقــال:
«تكــون لقــوم يتو َّقعــون ْ
ـر ،ن َْحــو َق ْولكَ :هــل جا َء
الَـ َ

النــوع الرابــع :جهـــــة األحــــداث االعتياد ّيـــــة

) ،(Habitual actionsويقصــد هبــا ْ
أن ينظــر إىل

زيــد؟ َف َي ُقــول َلــك :قــد جا َء»(املــرد1994،م،ج،1:

يتكــرر حصولــه يف املــايض
احلــدث بوصفــه حدثــ ًا
ّ
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ص .)181:فداللــة الرتكيــب عــى الزمــن املــايض

عمــد الباحــث إىل تقســيم الدراســة عــى حموريــن

جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن املــايض وجهــة التو ّقــع

العرب ّيــة حلــدث التو ّقــع .وأ ّمــا املحــور الثــاين فهــو

هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى تو ّقــع احلــدث هــي

يف هــذا املثــال ،فأصبــح يطلــق عــى هــذه الداللــة
(املــايض املتو َّقــع).
ّ
ودل الفعــل (أرجــو) يف املثــال الثــاين عــى

حصــول حــدث الرجــاء يف الزمــن احلــارض؛ فاملتكلــم
يرجــو نجــاح خالــدّ .
ودل الفعــل (أرجــو) عــى تو ّقــع

األول فهــو مناقشــة علــاء
رئيســن ،أ ّمــا املحــور ّ
طرائــق التعبــر عــن التو ّقــع يف العرب ّيــة ،و ُق ِّســم هــذا

املحــور إىل نمطــن :التو ّقــع يف احلــارض ،والتو ّقــع يف

املــايض.

 -1مناقشة علامء العرب ّية حلدث التو ّقع

يتلخــص مفهــوم حــدث التو ّقــع ْ
عــرض
بــأن ُي َ

ّ
احلــدث؛ ّ
ويــدل
ألن الرجــاء أحــد أقســام التو ّقــع،
دائــا عــى التو ّقــع .فاملتك ّلــم يتو ّقــع نجــاح خالــد

التو ّقــع يف املــايض أم احلــارض.

احلــارض هــي جمــال الزمــن ،وداللتــه عــى تو ّقــع

متفرقــة يف مظـ ّ
ـان الكتــب القديمــة؛ ويظهــر
إشــارات ّ

حلظــة نطقــه للجملــة .فداللــة الفعــل عــى الزمــن
احلــدث هــي جمــال اجلهــة .وتضــا ّم الزمــن احلــارض

وجهــة التو ّقــع يف هــذا املثــال ،فأصبــح ُيطلــق عــى
هــذه الداللــة (احلــارض املتو َّقــع).

وحمصــل األمــر؛ ّ
إن داللــة األفعــال يف األمثلــة
ّ

الســابقة عــى الزمــن املــايض واحلــارض واملســتقبل
يبــن وقــت
واملطلــق هــو جمــال الزمــن ،فالزمــن ّ

حصــول احلــدث ،ســواء أكان يف املــايض أم احلــارض

أم املســتقبل أم مطلــق الزمــن؟ وداللــة هــذه األفعــال

ـتمر واملتكـ ّـرر واالعتيــادي
عــى احلــدث التــا ّم واملسـ ّ
واملتو ّقــع هــي جمــال اجلهــة ،فاجلهــة تبـ ّـن الطريقــة أو

األســلوب الــذي يعــرض فيــه احلــدث ،مــن حيــث
التــام أو االســتمرار أو التكــرار أو النشــاط االعتيادي

أو التو ّقــع.

العرض:

احلــدث بوصفــه حدثــ ًا متو ّقعــ ًا ،ســواء أكان هــذا
عنــي علــاء العرب ّيــة القدمــاء بالتو ّقــع ،إذ وردت

ذلــك فيــا يــأيت:

 -1أ -ربطهــم بــن التو ّقــع والزمــن املســتقبل،
ّ
ويــدل عــى ذلــك مــا قالــه أبــو حيــان األندلــي
(ت745هـــ) يف تفســر اآليــة الكريمــة (إِ ِّن َل َي ْح ُزنُنِــي
َأ ْن ت َْذ َه ُبــوا بِ ِه)[يوســف ،]13:إذ قــال« :وليحزننــي
مضــارع مســتقبل ال حــال ،ألَ َّن ا ُمل َض ِ
ــار َع إِ َذا ُأ ْســنِدَ
ــص ل ِلســتِ ْق ِ
بال؛ ألَ َّن َذلِ َ
إِ َل متو ّقــع َ َ
ــك ا ْلتو ّقــع
ت َّل َ
ْ
ــو ا ُْل َســ ِّبب ِلَ َث ِ
ــر ِهَ ،ف ُم َحــال َأ ْن َي َت َقــدَّ َم
ُم ْســ َت ْق َب ٌل َو ُه َ
ْالَ َثــر َع َليـ ِ
ـعَ ،ف ْ
ـهَ ،ف َّ
ـع» (أبــو
الُـ ْـز ُن َل ْ َي َقـ ْ
ـاب َل ْ َي َقـ ْ
الذ َهـ ُ
ُ ْ
حيــان1999،م ،ج ،6:ص .)246:وتبــع املــرادي

(ت749هـــ) أبــا حيــان مــن حيــث داللــة الم االبتداء

يف هــذه اآليــة عــى املســتقبل ،إلســنادها إىل متو ّقــع
(املــرادي2008،م).

وذكــر ابــن هشــام (ت761هـــ) إنــكار بعــض
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أن تكــون (قــد) املتبوعــة بفعــل مـ ٍ
النحــاة ْ
ـاض تفيــد

ص )253:هـــذا املصطلـــح عـــى (قـــد).

واملــايض قــد وقــع وحت ّقــق (ابــن هشــام1985،م).

و(الســـيوطي1998،م)عىل ْ
(إن) الرشط ّيـــة.

معنــى التو ّقــع؛ ّ
انتظــار ألمــر مســتقبيل،
ألن التو ّقــع
ٌ

وأطلقـــه بعـــض العلـــاء (ابـــن جـــزي1995،م)
 -1ج -إطالقهــم مصطلــح (أفعــال التو ّقــع).

ويمكــن أن نعــزو هــذا الربــط إىل دراســتهم التو ّقع
بوصفــه قرينــة معنويــة عــى الزمــن املســتقبل ،ويـ ّ
ـدل

اســتخدم بعــض علــاء العرب ّيــة مصطلــح (فعــل
التو ّقــع) ،وحاولــت الدراســة اســتقصاء هــذه

عــى ذلــك مــا ذهــب إليــه ابــن مالــك (ت672هـــ)
مــن ّ
أن الفعــل املضــارع يتخ ّلــص لالســتقبال

األفعــال يف مظـ ّ
ـان الكتــب القديمــة ،فوجــدت فعلــن

التســهيل،ج ،1:ص .)29:وم ّثــل لذلــك بقــول

ومهــا( :عســى) و(خــاف) .أ ّمــا الفعــل (عســى)

بأنــا مــن أفعــال التو ّقــع،
أشــار القدمــاء إليهــا ّ

«بإســناده إىل متو ّقــع» (ابــن مالــك2001،م ،رشح
الشــاعر( :رشاب2007،م ،ج ،1:ص)198:
متوت َو َأنت ُم ْل ٍغ
َ ُيو ُل َك َأ ْن َ
ملا فِ ِيه الن َّجا ُة من ال َع َذ ِ
اب
فقــد ّ
دل الفعــل (هيــول) عــى املســتقبل؛ ألنّــه

فقــد أشــار البيضــاوي (ت685هـــ) إىل داللتــه عــى
ِ
(هـ ْ
معنــى التو ّقــع ،فقــال« :قـ َ
ـب
ـال َ
ـل َع َس ـ ْيت ُْم إِ ْن كُتـ َ
ـم ا ْل ِقتـ ُ
ـال َأ َّل تُقاتِ ُلوا)[البقــرةُ ]246:ف ِصــل بــن
َع َل ْي ُكـ ُ
عســى وخــره بالــرط ،واملعنــى أتو ّقــع ُج ْبنَكــم
عــن القتــال ْ
إن كُتِــب عليكــم ،فأدخــل (هــل) عــى

جتــدر اإلشــارة إىل ّ
أن اللغويــن الغربيــن

وتثبيتــ ًا» (البيضــاوي1997،م،ج ،1:ص.)150:

مســتقب ً
ال) .(Hassan,1990بخــاف علــاء العرب ّيــة

(ت542هـــ) بأنّــه فعــل تو ّقــع ،إذ قــال « :وقولــه
ِ
ُــم َأ َّل ُت ْق ِســ ُطوا ِف ا ْل َيتامــى)
تعــاىلَ :
(وإِ ْن خ ْفت ْ
ِ
ُــم هنــا بمعنــى
[النســاء ]3:قــال أبــو عبيــدة :خ ْفت ْ
أيقنتم...ومــا قالــه غــر صحيــح ،وال يكــون اخلــوف

أســند إىل حــدث ُيتو ّقــع حصولــه يف املســتقبل ،وهــو

فعــل التو ّقــع مســتفه ًام عـ ّـا هــو املتو ّقــع عنــده تقريــر ًا

الرتكيــبْ :
(أن متــوت).

التقليديــن أشــاروا إىل التو ّقــع بوصفــه زمنــ ًا

بــن ابــن عطيــة
وأ ّمــا الفعــل (خــاف) فقــد ّ

الذيــن ربطــوا بــن التو ّقــع والزمــن املســتقبل،

وعــدّ وا التو ّقــع قرينــة معنويــة عــى الزمــن املســتقبل؛

لذلــك كانــوا أكثــر وعيـ ًا يف دراســاهتم مــن اللغويــن

بمعنــى اليقــن بوجــه ،وإ ّنــا هــو مــن أفعــال التو ّقــع»

الغربيــن.

 -1ب -اســتخدامهم مصطلــح (حــرف التو ّقــع)،

(ابــن عطيــة2001،م،ج ،2:ص.)6:

 -1د -اســتخدم بعضهــم كلمــة (التو ّقــع)
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
بمعنــى الزمــن املســتقبل،

إذ أطلـــق مجهـــور العلـــاء (الزخمـــري1987،م،
ج ،1:ص )420:و(أبـــو حيـــان1999،م،ج،4:

ابــن الشــجري (ت542هـــ) « :إذ احلــال ال تســدّ

ص )487:و(البغــــــــــدادي1998 ،م ،ج،10:
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مســدّ خــر املبتــدأ إال إذا كان املبتــدأ اســم حــدث،

يـ ّ
ـدل عليــه ،ويمتنــع حــذف الفعــل بعــد (ملْ) لعــدم
ذكر ما ّ
يدل عىل حذفه.

احلــال إذ كان جالس ـ ًا ،تقــدّ ر مــا يقتضيــه الفعــل مــن

أو مــن الســامع ،ويتّضــح ذلــك مــن تفســر ابــن
ــم إِنَّــ ُه
عطيــة ملعنــى (قــد) يف قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َن ْع َل ُ
ـك ا َّلـ ِ
ـذي َي ُقو ُلـ َ
ـم َل ُيك َِّذ ُبو َنـ َ
َل َي ْح ُز ُنـ َ
ـك َو َل ِك ـ َّن
ـون َفإِ َّنُـ ْ
ِ
ي َحدُ َ
ون)[األنعــام ،]33:إذ قــال:
ال َّظالِـ َ
ـن بِآ َيــات اللَِّ َ ْ

ضيب زيــد ًا جالسـ ًا ،وال تســدّ احلــال مســدّ
كقولــكْ َ :

خــر املبتــدأ إذا كان اســم عــن ،فالعامــل ىف هــذه

زمــان التو ّقــع أو امليض»(ابــن الشــجري1991،م،
ج ،1:ص .)105:وعــى ذلــك؛ فقــد اســتخدم ابــن

أن التو ّقــع قــد يكــون مــن املتك ّلــم
 -1و -ذكرهــم ّ

الشــجري كلمــة التو ّقــع بمعنــى الزمــن املســتقبل،
ٍ
أحــد مــن القدمــاء اســتخدم
أي
ومل نعثــر عــى ّ
كلمــة (التو ّقــع) بمعنــى الزمــن املســتقبل غــر ابــن

«( َقــدْ ) املــازم للفعــل حــرف جيــيء مــع التو ّقــع إ ّمــا
عنــد املتك ّلــم ،وإ ّمــا عنــد الســامع أو مقــدّ ر ًا عنــده،

 -1هـــ -ربطهــم بــن حــذف الفعــل والتو ّقــع،
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول ابــن يعيش(ت643هـــ):

املطــر يف شــهر كــذا .إذا كان الفعــل ماضيــ ًا أو فعــل
ُ

الشــجري.

فــإذا كان الفعــل خالصــ ًا لالســتقبال كان التو ّقــع
مــن املتك ّلــم ،كقولــك :قــد يقــو ُم زيــدٌ  ،وقــد ينـ ُ
ـزل
حــال بمعنــى املــي مثــل آيتنــا هــذهّ ،
فــإن التو ّقــع
ليــس مــن املتك ّلــم بــل املتك ّلــم موجــب مــا أخــر

كأنــم اتّســعوا يف حــذف الفعــل بعــد (قــد) وبعــد
« ّ
ألنــا لتو ّقــع فعــل؛ ألنّــك تقــول( :قــد
( ّملــا)؛ ّ
ِ
ر ،وتقــولَ ( :ف َع َ
ــل)
فعــل) لــن يتو ّقــع ذلــك اخلــ َ
ِ
مبتد ًئــا مــن غــر تو ّقعــه ،فســاغ حــذف الفعــل بعــد
( ّملــا) و(قــد) لتقــدم مــا قبلهــا ،ومل يســغ ذلــك يف

ـم املــي
اهلل تعــاىل اســتمرار العلــم وقدمــه ،فهــي تعـ ّ

يعيــش2001،م،ج،5:ص.)36:

ص .)285:وتبــع أبــو حيــان ابــن عطيــة يف رأيه(أبــو

ّ
َ
يــدل عــى املحــذوف» (ابــن
(لْ) ،إذ مل يتقــدّ م يش ٌء
وهــذا يتّفــق والقاعــدة العامــة التــي وضعهــا

تنــص عــى جــواز
النحــاة جلــواز احلــذف ،إذ
ّ
احلــذف بوجــود الدليــل عــى املحــذوف ْ
إن
كان املحــذوف عمــدة ،وجــواز احلــذف ْ
إن كان

املحــذوف فضلــة بــرط ْ
أن ال يكــون يف حذفــه

رضر(الســيوطي2008،م) ،فالدليــل موجــود عــى
حــذف الفعــل بعــد (قــد) و( ّملــا) لتقــدّ م ذكــر مــا

بــه ،وإ ّنــا كان التو ّقــع عنــد الســامع ،فيخــره املتك ّلــم
ــم) تتضمــن إذا كانــت مــن
بأحــد املتو ّقعــن ،و( َن ْع َل ُ
واحلــال واالســتقبال»(ابن عطيــة2001،م،ج،2:
حيــان1999،م).

وبـ ّـن الكفــوي (ت1094هـــ) ّ
أن التو ّقــع يكــون

عنــد املخاطــب يف اجلملــة القســم ّية(الكفوي،

1998م) .وذكــر الصبــان (ت1206هـــ) يف احلاشــية

أن الدمامينــي (ت827هـــ) «ال يشــرط يف التو ّقــع
ْ
أن يكــون مــن املتك ّلم»(الصبــان1997،م،ج،1:
صّ .)425:
ودل كالمــه أ ّنــه ال يشــرط يف التو ّقــع ْ
أن
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يكــون مــن املتك ّلــم ،فقــد يكــون مــن الســامع.

ص.)273:

 -2طرائق التعبري عن التو ّقع يف العرب ّية

يمكــن القــول ّ
إن علــاء العرب ّيــة عنــوا بعنــارص
ونــص
االتّصــال الثالثــة :املتك ّلــم ،واملخاطــب،
ّ

أن األحــداث املتو ّقعــة إ ّمــا ْ
ذكرنــا ســابق ًا ّ
أن تكــون
ألحــداث مســتقبلية يتو ّقــع املتك ّلــم أو املخاطــب

الرســالة ،وأدركــوا دور القرائــن الســياق ّية يف حتديــد
ففرقــوا بــن
مصــدر التو ّقــع (املتك ّلــم واملخاطــب)ّ .

حدوثهــا ،وإ ّمــا ْ
أن تكــون ألحــداث ماضيــة كان

وفرقــوا بــن
تأكيــد املتك ّلــم للحــدث وتو ّقعــه لــهّ ،
تو ّقــع املتك ّلــم للحــدث وتو ّقــع املخاطــب لــه .وربطوا

املخاطــب يتو ّقــع حدوثهــا قبــل اإلخبــار عنهــا .وعــى

ذلــك؛ فـ ّ
ثمــة نمطــن للتو ّقــع يف العرب ّيــة ،ومهــا:
ـإن ّ
التو ّقــع يف احلــارض ،والتو ّقــع يف املــايض.

بــن مصــدر التو ّقــع والزمــن ،فـ ْ
ـإن كان زمــن اجلملــة
مســتقبال فالتو ّقــع مــن املتك ّلــمْ ،
وإن كان زمــن اجلملــة

وفيام ييل بيان لكل نمط من هذين النمطني:

 – 2أ  -التو ّقــع يف احلــارض ،ويقصــد بــه ّ
عرض
أن ُي َ
احلــدث بوصفــه متو ّقعـ ًا مــن املتك ّلــم أو املخاطــب يف

ماضيــا فالتو ّقــع مــن املخاطــب .وهــذا يبـ ّـن التــازم
بــن دالالت الرتاكيــب والصيــغ عــى الزمــن مــن

جهــة وحــدث التو ّقــع ومصــدره مــن جهــة أخــرى.

ـر عنــه بالطرائــق اآلتيــة:
الزمــن احلــارض ،ويعـ ّ
-2أ -1-أداة النفــي ( ّملــا) ،ينبغــي عنــد دراســة

 -1ز -ذكرهــم جــواز أن يكــون التو ّقــع يف املجزوم
بحدوثــه أو غــر املجــزوم بحدوثــه ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك

مهمــن ،ومهــا :الفــرق
داللــة ( ّملــا) التنبــه إىل أمريــن ّ
بــن داللــة ( ّملــا) َ
و(لْ) ،والعالقــة بــن داللــة ( ّملــا)

قــول اخلفاجــي (ت1069هـــ) يف تفســر قولــه تعــاىل:
ـاف ِمـ ْن ُمـ ٍ
ـم
( َف َمـ ْن َخـ َ
ـوص َجنَ ًفــا َأ ْو إِ ْثـ ًـا َف َأ ْص َلـ َ
ـح َب ْين َُهـ ْ
ِ
ِ
َف َ
يم)[البقــرة:]182:
ــور َرح ٌ
ــم َع َل ْيــه إِ َّن اللََّ َغ ُف ٌ
ــا إِ ْث َ

و(قــد) .وقــد أمجــل النحــاة العــرب األحــكام
التــي انفــردت هبــا ( ّملــا) عــن َ
(لْ) بــا يــأيت (ابــن

كان هنــا ال معنــى للخــوف مــن امليــل واإلثــم ســ ّيام

أّ -أنــا ال تقــرن بــأدوات الــرط ،مثــل َ
(لْ)  ،فــا
تقــول ْ :
ـم.
إن ّملــا َت ُقـ ْ

«أصــل اخلــوف تو ّقــع مكــروه عــن إمــارة مظنونــة أو
معلومــة كــا ّ
أن الرجــاء تو ّقــع حمبــوب كذلــك ،و ّملــا

هشــام1985،م):

مســتمر هبــا إىل احلــارض ،كقــول
أن النفــي
بّ -
ّ

بعــد الوقــوع ذهبــوا إىل أ ّنــه مســتعمل فيــا يلزمــه مــن

ـإن التو ّقــع ْ
التو ّقــع والظـ ّن الغالــب أو العلــم ،فـ ّ
وإن مل

املمــزق العبــدي:
فإِ ْن ُكن ُْت َ
مأكُوالً ف ُك ْن َخ ْ َي ٍ
آكل

يســتلزم اجلــزم ال ينافيــه ،فجــاز اجلمــع بينهــا ،نعــم

وإالَّ فأ ْد ِركْني و َّملا ُأ َم َّز ِق

اســتعامل التو ّقــع فيــا ال جــزم فيــه أكثــر وأظهــر كــا
َ
أخــاف ْ
وفــر اجلنــف
ترســل ،أي أتو ّقعــه،
أن
يف:
ُ
ّ

(البرصي1999،م ،ج ،1:ص)395:

أن يكــون قريبــ ًا مــن
أن املنفــي هبــا جيــب ْ
جّ -

بتعمد»(اخلفاجــي ،د.ت،ج،2:
بامليــل خطــأ واإلثــم ّ
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احلــارض ،وال ينبغــي ذلــك يف منفــي (مل) ،إذ تســتطيع

أن تقــول فيهــا :مل يك ـ ْن زيــدٌ يف العــام املــايض مقي ـ ًا.
أن النفــي بـ( ّملــا) نتو ّقــع ثبوتــه بخــاف منفــي
دّ -

ــذ ِ
(مل) ،نحــو قولــه تعــاىلَ ( :ب ْ
ــل ََّلــا َي ُذو ُقــوا َع َ
اب)

[ســورة ص :مــن آيــة ،]8أي ّأنــم مل يذوقــوه إىل اآلن.
هـــ -جيــوز يف حــال النفي بـ( ّملــا) حــذف املنفي هبا،
كقول الشــاعر:

قبورهم بدا و ّملا
ُ
فجئت َ

القبور فلم ُيبنَه
فناد ْي ُت
َ

67-35

وقــد وردت (ملْ) يف بعــض الســياقات القرآن ّيــة
ّ
تــدل عــى نفــي احلــدث يف املــايض واســتمراره إىل
(و َل ْ َأكُــ ْن بِدُ َع ِائ َ
ــك َر ِّب
احلــارض ،كقولــه تعــاىلَ :
َشـ ِ
ـق ًّيا)[مريم .]4:إذ د ّلــت (ملْ) عــى انتفــاء الكينونــة
يف املــايض واســتمراره إىل احلــارض ،ولكــ ّن (ملْ) ال
تـ ّ
ـدل يف هــذه اآليــة عــى التو ّقــع ،وهــذا يبـ ّـن الفــارق
الرئيــس بــن (ملْ) و( ّملــا).

وفــر بعــض العلــاء ( ّملــا) بـــ(مل) مــن حيــث
ّ

الداللــة الزمنيــة (املــايض املطلــق) يف بعض الســياقات
القرآنيــة ،ولكنّهــم أكّــدوا ّ
أن ( ّملــا) تفيــد معنــى

(البغدادي1998 ،م ،ج ،10:ص)124:
وتقديــر الــكالم :و ّملــا أكــ ْن ،وال جيــوز ذلــك يف

ّ
ويــدل
التو ّقــع ،وهــذا املعنــى غــر موجــود يف (مل)،

حــدث اإلتيــان يف املــايض املطلــق ،وال يتو ّقــع القائــل
حضــور خالــد االمتحــان .بينــا د ّلــت ( ّملــا) يف اجلملــة

وفــر النســفي (ت710هـــ) ( ّملــا) يف هــذه اآليــة،
ّ
فقــال« :و ّملــا جتاهــدوا؛ ّ
ألن العلــم متعلــق باملعلــوم،

القريــب واســتمراره إىل احلــارض ،ولكــ ّن القائــل

بانتفائــه ،تقــول :مــا علــم اهلل يف فــان خــر ًا ،أي مــا
فيــه خــر حتّــى بعلمــه ،و( ّملــا) بمعنــى (مل) ،إال ّ
أن

ولْ ،وتريــد َ
وصلــت إىل بغــدا َد َ
َ
(ل ْ عــى ذلــك قــول الزخمــري (ت538هـــ) يف تفســر
(لْ) فــا نقــول:
ُ
ِ
النَّــ َة َو ََّلــا
أدخلهــا) .
قولــه تعــاىلَ ( :أ ْم َحســ ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلــوا ْ َ
ِ
ِ
فــإن ( َّملــا) ّ
وعليــه؛ ّ
الصابِ ِري ـ َن)
تــدل عــى تو ّقــع حصــول َي ْع َل ـ ِم اللَُّ ا َّلذي ـ َن َج َ
ـم َّ
ـم َو َي ْع َلـ َ
اهــدُ وا منْ ُكـ ْ
ّ
تــدل َ
(لْ) عــى التو ّقــع ،فعندمــا [آل عمــران ،]142:إذ قــال « :و ّملــا بمعنــى َلْ ،إال
احلــدث ،بينــا ال
أن فيهــا رضب ـ ًا مــن التو ّقــع فـ ّ
ّ
ـدل عــى نفــي اجلهــاد
تقــول:
 َل ِفيــا مــى وعــى تو ّقعــه فيــا يســتقبل .وتقــول:
يأت خالدٌ إىل االمتحان.
ْ
ِ
وعــدين ْ
أن يفعــل كــذا و ّملــا ،تريــد :ومل يفعــل ،وأنــا
ّملا يأت خالدٌ إىل االمتحان.
ـت َ
(لْ) يف اجلملــة األوىل عــى نفــي حصول أتو ّقــع فعله»(الزخمــري1987،م،ج ،1:ص.)420:
فقــد د ّلـ ْ
الثانيــة عــى نفــي حصــول حــدث اإلتيــان يف املــايض
يتو ّقــع حضــور خالــد االمتحــان؛ لذلــك يمكــن
إن ( ّملــا) ّ
القــول ّ
تــدل عــى تو ّقــع حصــول احلــدث،
بخــاف (مل) التــي ال تـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع.

فنــزل نفــي العلــم منزلــة نفــي متعلقــة؛ أل ّنــه منتــف

فيــه رضب ـ ًا مــن التو ّقــع ،فـ ّ
ـدل عــى نفــي اجلهــاد فيــا

مــى وعــى تو ّقعــه فيــا يستقبل»(النســفي1998 ،م،
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ُــم) [احلجــرات ]14 :أي :إىل اآلن مــا دخــل
ُق ُلوبِك ْ

ج ،1:ص.)296:

أن تـ ّ
أن األصــل يف ( ّملــا) ْ
ذكــر ابــن مالــك ّ
ـدل عــى

يف قلوبكــم وســوف يدخــل .و(مل) ال تقتــي ذلــك.
والع ّلــة فيــه ّ
أن ( ّملــا) لنفــي (قــد فعــل) ،وهــو مفيــد

نفــي احلــدث يف املــايض املتصــل باحلــارض ،ولكــن قــد
يكــون منفــي ( ّملــا) غــر قريــب مــن احلــارض ،إذ قــال:

للتو ّقــع ،بخــاف (مل) فإهنــا لنفــي (فعــل) ،وال
داللــة فيــه عــى التو ّقــع ،والتو ّقــع يف ( ّملــا) غالــب،

« وأ ّمــا ( ّملــا) فمدلوهلــا انتفــاء حمــدود متصــل بزمــن
النطــق هبــا  ...وال ُيشــرط كــون املنفــي بـ( ّملــا) قريبـ ًا

ال الزم ،كــا ّ
أن التو ّقــع بـ(قــد) كذلــك ،ومــن غــر
الغالــب :نــدم إبليــس و ّملــا ينفعــه النــدم .ومــن ثــم،

مــن احلــال لقوهلــم( :عــى إبليــس ر ّبــه و ّملــا ينــدم)،

أي ومــن أجــل ّ
أن ( ّملــا) يغلــب عليهــا التو ّقــع؛ امتنــع
ْ
أن يقــالّ :ملــا جيتمــع الضــدان؛ الســتحالة اجتامعهــا.

بــل الغالــب كونــه قريبــ ًا مــن احلال»(ابــن مالــك،

2001م ،رشح الكافيــة ،ج ،3:ص،)1574-1573:
ونلحــظ عــدم داللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع يف املثــال

وتو ّقــع املســتحيل حمــال » (األزهــري2000،م ،ج،2:

أن ( ّملــا) قــد ال تـ ّ
وذهــب ابــن هشــام إىل ّ
ـدل عــى

إن ( ّملــا) قــد تـ ّ
يمكــن القــول إذن ّ
ـدل عــى انتفــاء

هشــام1985،م ،ص .)509 :وهــذا يؤكّــد كالم
ســيبويه (ت180هـــ) يف معنــى ( ّملــا) عندمــا قــال:

بــن املــاوردي ّ
ثمــة
أن ّ
َمــا َأ َم َر ُه)[عبــس ،]23:وقــد ّ

ص.)397:

الســابق.

املــايض املطلــق ومــن غري تو ّقــع ،وذلــك وفقــا للقرائن
الســياق ّية ،ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل( :ك ََّل ََّلــا َي ْقـ ِ
ـض

التو ّقــع يف ابتــداء الــكالم ،إذ قــال « :ومثــال غــر
ِ
تقــم» (ابــن
تقــم َأو ّملــا ْ
املتو ّقــع َأ ْن تقــول ا ْبتــدَ اء :مل ْ

قولــن يف تفســر هــذه اآليــة ،إذ قــال« :فيــه قــوالن:
أحدمهــا :أ ّنــه الكافــر مل يفعــل مــا ُأ ِمــر بــه مــن الطاعــة

يفعــل ،وقــد َ
ْ
فعــل ،إنّــا مهــا لقــوم ينتظــرون
« و ّملــا

شيئ ًا»(ســيبويه1966،م ،ج ،3:ص .)115:أي ّ
أن
مجلــة ( ّملــا) تــأيت جوابــ ًا ملخاطــب يتو ّقــع احلــدث،
ٍ
مــاض.
وكذلــك (قــد) املتبوعــة بفعــل

واإليــان ،قالــه حييــى بــن ســام .الثــاين :أنّــه عــى

العمــوم يف املســلم والكافــر ،قــال جماهــد :ال يقــي

أحــد أبــد ًا مــا افــرض عليــه ،وك ّ
ال هاهنــا لتكريــر

وأشــار األزهــري (ت905هـــ) إىل ّ
أن داللــة ( ّملــا)
ّ
ويــدل
عــى التو ّقــع داللــة تغليــب ال داللــة لــزوم،

النفــي وهــي موضوعــة للرد»(املــاوردي،د.ت،ج،6:
ّ
تــدل ( ّملــا) عــى
ص .)206:ويف كال التفســرين

أيضــا بتو ّقــع
عــى ذلــك قولــه « :وتنفــرد ( ّملــا) ً
ثبوتــه ،أي ثبــوت منفيهــا .نحــوَ ( :ب ْ
ــل ََّلــا َي ُذو ُقــوا
َع َذ ِ
اب)[ســورة ص:مــن آيــة ]8أي :إىل اآلن مــا
ــل ْ ِ
(و ََّلــا َيدْ ُخ ِ
يــا ُن ِف
ذاقــوه وســوف يذوقونــهَ .
ال َ

املــايض املطلــق مــن غــر تو ّقــع؛ فــا نتو ّقــع ثبــوت
ــرض عــى اإلنســان.
منفــي ّملــا ،أي قضــاء مــا ا ْف ُ

اعــرض أبــو حيــان عــى كالم الزخمــري بـ ّ
ـأن
«و َقـ َ
ـال
( ّملــا) تفيــد تو ّقــع الفعــل يف املســتقبل ،فقــالَ :
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ِ ِ
ِ
الز َم ْ َ ِ
ض ًبــا ِمــ َن
َّ
ــر ُّيَ :و ََّلــا بِ َم ْعنَــى َلْ ،إ َّل َأ َّن فيــه َ ْ
ــذا ا َّل ِ
التو ّقــع َ ...و َه َ
ــذي َقا َل ـ ُه ِف ََّلــا َأ َّنَــا تَــدُ ُّل َع َ
ــى
ِ
تو ّقــع ا ْل ِف ْعـ ِ
ـم َأ َحــدً ا
ـي ِ َبــا فيـ َـا ُي ْسـ َت ْق َب ُلَ ،ل َأ ْع َلـ ُ
ـل ا َْلن ِْهـ ّ
ـن َذ َكـ َـر ُهَ .بـ ْـل َذ َكـ ُـروا َأ َّنـ َ
ـتََّ :لــا
ـك إِ َذا ُق ْلـ َ
ِمـ َن الن َّْح ِو ِّيـ َ
ـى انْتِ َفـ ِ
ـاء ْ
يـ ُـر ْج َز ْيــدٌ َد َّل َذلِـ َ
ـك َعـ َ
الُـ ُـر ِ
ـى
َْ
وج فِيـ َـا َمـ َ
ـا َن ْفي ـه إِ َل و ْقـ ِ
ِ
ال ْخ َبـ ِ
ـت ْ ِ
ـارَ .أ َّمــا َأ َّنَــا َتــدُ ُّل َعـ َ
ـى
ُمتَّصـ ً ُ ُ َ
تو ّق ِ
عــه ِف ا ُْل ْســ َت ْق َب ِل َف َ
ــاَ ،ل ِكنَّنِــي َو َجــدْ ُت ِف ك ََل ِم
ا ْل َفـ َّـر ِاء َش ـ ْي ًئا ُي َقـ ِ
الز َمْـ َ ِ
ـر ُّيَ .قـ َ
ـالََّ :لــا
ـار ُب َمــا َقا َل ـ ُه َّ
ـا ِ
ـود بِ ِ
ـض ا ْلوجـ ِ
ِ
خـ َ
ف َلْ»(أبــو حيــان1999،م،
ل َت ْع ِريـ ِ ُ ُ
ج ،3:ص.)360:

ولنــا اســتدراك عــى كالم أيب حيــان؛ يتم ّثــل
يف تأييــد رأي الزخمــري مــن حيــث داللــة ( ّملــا) عــى

التو ّقــع ،وذلــك لثالثــة أســباب:

ّأوهلــا َّ
أن بعــض النحــاة املتقدمــن عــى أيب حيــان
قالــوا بداللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك
يفعــل ،وقــد َ
ْ
فعــل ،إنّــا مهــا
قــول ســيبويه« :و ّملــا

لقــوم ينتظــرون شــيئ ًا» (ســيبويه1966،م ،ج،3:
ص ،)115:فد ّلــت مجلــة (لقــوم ينتظــرون شــيئ ًا)
عــى داللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع .وجعــل ابــن الــوراق
(ت381هـــ) ( ّملــا) النظــر املنفــي لـ(قــد) ،إذ قــال« :

ينهــا َو َبــن (مل) فــرق،
َوأ ّمــا ( ّملــا) :فاجلــزم َيقــع َهبــاَ ،و َب َ
ِ ِ
َو َذلِـ َ
ـم تَقــول:
ـك َأ ّن (مل) نفــي ل َق ْولــكَ :قــا َم زيــد ،ثـ َّ
ـم،
ـم زيــدَ ،فــإِذا قلـ َ
ـت :قــد َقــا َم ،فنفيــهّ :ملــا يقـ ْ
مل يقـ ْ
َو َذلِـ َ
ـك َأ ّن (قــد) فِ َيهــا معنــى التو ّقــع ،فزيــدت ( َمــا)
عــى (مل) بــإزاء (قــد) الدَّ ِ
اخ َلــة عــى ا ْل ِف ْعــل ِف ّأول
ا ْلـك ََلم» (ابــن الــوراق1999،م ،ص ،)199 :ومفــاد
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كالم ابــن الــوراق ّ
أن كال احلرفــن ( ّملــا) و(قــد)
يــدالن عــى التو ّقــع؛ لذلــك كانــت ( ّملــا) نفيــا لـ(قــد)
املتبوعــة بفعــل مــاض .وكذلــك قــول ابــن يعيــش:

كأنــم اتّســعوا يف حــذف الفعــل بعــد (قــد) وبعــد
« ّ
ألنــا لتو ّقــع فعل»(ابــن يعيــش2001 ،م،
( ّملــا)؛ ّ
ج ،5:ص.)36:

ثمــة كثــر مــن النحــاة املتأخريــن قالــوا
وثانيهــا ّ
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
بداللــة ( ّملــا) عــى التو ّقــع،
ابــن هشــام « :منفــي ّملــا متو ّقــع ُثبوتــه بِ ِ
خ َ
ــاف

منفــي (مل) َأال تــرى َأ ّن معنــىَ ( :ب ْ
ــل ََّلــا َي ُذو ُقــوا
ــذ ِ
َع َ
اب) َأ ّنــم مل يذوقــوه إِ َل ْالنَ ،و َأ ّن ذوقهــم َلــ ُه
(و َّملــا يدْ خــل ْ ِ
الز َم ْ َ ِ
متو ّقــعَ ،ق َ
يــان
ــال َّ
ــر ّي ِفَ :
ال َ
ِف ُق ُلوبك ُْم)[احلجــراتَ ]14:مــا ِف ( َّملــا) مــن معنــى
ـؤ َل ِء قــد آمنُــوا فِيـ َـا بعد»(ابــن
التو ّقــع َد ّال عــى َأ ّن َهـ ُ
هشــام1985،م ،ص.)368 :
وثالثهــا يؤ ّيــد االســتعامل اللغــوي داللــة ( ّملــا)
املــدرس،
حيــر
عــى التو ّقــع ،فعندمــا تقــولّ :ملــا
ّ
ْ
ـإن هــذه اجلملــة تـ ّ
فـ ّ
ـدرس
ـدل عــى عــدم حضــور املـ ّ
يف املــايض القريــب واســتمرار ذلــك إىل احلــارض،
أي عــدم احلضــور زمــن قــول املتك ّلــم هلــذه اجلملــة.
املــدرس متو ّقــع ،فالزمــن احلــارض
ولكــ ّن حضــور
ّ

قصــر وقــد انتهــى حلظــة نطــق هــذه اجلملــة ،ويبــدأ
الزمــن املســتقبل بعــد ذلــك.

جيــدر بنــا التن ّبــه إىل الفــرق بــن داللــة حــروف
النفــي( :مل) و(مــا) و( ّملــا) ،وبـ ّـن ابــن يعيــش ذلــك،

فــإن قيــل :فــا احلاجــة إىل َ
ْ
(لْ) يف النفــي؟
فقــال« :
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وهـ ّ
ـا اكتُفــي بـــ (مــا) مــن قوهلــم :مــا قــام زيــدٌ  ،قيل:

الســياقات عــى نفــي املــايض املطلــق والتو ّقــع ،وتـ ّ
ـدل

ِ
تنــف املــايض مطل ًقــا» (ابــن يعيــش2001،م ،ج،5:

وجــود للتو ّقــع ،وفقــا للقرائــن املقال ّيــة واملقام ّيــة.
-2أ -2-الرتكيــب َ
ْ
املكــون
يفعــل بعــدُ ) ،أي
ّ
(ل ْ

فيهــا زيــاد ُة فائــدة ليســت يف (مــا) .وذلــك ّ
أن (مــا)
إذا نفـ ِ
ـت املــايض ،كان املــراد مــا قــرب مــن احلــال ،ومل

يف ســياقات أخــرى عــى نفــي املــايض املطلــق دون

مــن َ
(لْ) متبوعــة بفعــل مضــارع وظــرف الزمــان
(بعــد) .فتتســاوى َ
(لْ) يف هــذا الرتكيــب و( ّملــا)

ص.)36-35:

لذلــك يتّضــح الفــارق بــن الداللــة الزمنيــة لـ(ما)
النافيــة و( ّملــا) النافيــة ،فتـ ّ
ـدل (مــا) عــى نفــي املــايض

مــن حيــث الداللــة عــى املــايض القريــب املتّصــل

باحلــارض ،وعــى تو ّقــع حصــول احلــدث ،نحــو
قولــكَ :
ـب إىل املدرســة بعــدُ ) .فقــد
ـر الطالـ ُ
(ل ْ حيـ ْ

القريــب ،أي ّ
أن النفــي انتهــى يف املــايض القريــب ،ومل
يســتمر إىل احلــارض ،وتـ ّ
ـدل ( ّملــا) عــى نفــي املــايض

د ّلــت َ
(لْ) عــى عــدم حضــور الطالــب يف املــايض
القريــب واســتمراره إىل احلــارض ،ولكــ ّن املتك ّلــم

القريــب واســتمراره إىل احلــارض.

ويبــن الــكالم الســابق التــازم بــن الداللــة
ّ

فــإن الرتكيــب َ
ّ
يتو ّقــع حضــوره .وعــى ذلــك؛
(ل ْ
ْ
ْ
يفعــل) مــن
يفعــل بعــدُ ) يســاوي الرتكيــب ( ّملــا

الزمنيــة لبعــض الصيــغ والرتاكيــب والداللــة عــى
التو ّقــع ،فــا يمكــن بيــان داللــة (قــد) أو ( ّملــا) عــى

حيــث الداللــة عــى الزمــن والتو ّقــع.

التو ّقــع ،دون ربطهــا بالداللــة الزمنيــة.

يمكــن القــول إذن ّ
ثمــة فــوارق دقيقــة بــن
إن ّ
أدوات النفــي( :ملْ) و (مــا) و ( ّملــا) ،أ ّمــا (ملْ) فهــي

وقــد وجــدت الدراســة إشــارات بعــض القدمــاء
تبـ ّـن داللــة الرتكيــب (مل يفعـ ْـل بعــدُ ) عــى التو ّقــع،

املتصــل باحلــارض وللتو ّقــع ،أي ّ
ثمــة داللتــن
أن ّ
لـ ّ
ـكل مــن( :مل) ،و(مــا) النافيتــن ،داللــة عــى النفــي،

ْ
يدخــل ،وقيــل :هــو عــى أصلــهّ ،
ألن َل ْ للنفــي،
ومل
و ّملــا للنفــي مــع التو ّقــع ،أي ومل ْ يدخـ ْـل بعــد» (تــاج

ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول تــاج القــراء (ت505هـــ):
ــل ْ ِ
(و ََّلــا َيدْ ُخ ِ
ال َيم ُن)[احلجــرات ]14:أي
« قولــهَ :

لنفــي املــايض املطلــق ،وأ ّمــا (مــا) فهــي لنفــي املــايض
القريــب ،وأ ّمــا ( ّملــا) فهــي لنفــي املــايض القريــب

ثمــة ثــاث دالالت لـ( ّملا):
وداللــة عــى الزمن ،لكــن ّ

القــراء ،د.ت .ج ،2:صُ .)1125:يالحــظ ّ
أن تــاج
القــراء ّ
فــر داللــة ( ّملــا يدخــل) عــى التو ّقــع بـــ(مل ْ

داللــة عــى النفــي ،وداللــة عــى الزمــن ،وداللــة عــى

ْ
ْ
يدخــل بعــد) ،أي ّ
أن الرتكيبــنّ ( :ملــا
يدخــل) و(مل ْ
يدخـ ْـل بعــد) متســاويان مــن حيــث الداللــة الزمن ّيــة

التو ّقــع.

أن تـ ّ
إن األصــل يف ( ّملــا) ْ
وجممــل القــول؛ ّ
ـدل عــى

والتو ّقــع.

انتفــاء احلــدث يف املــايض القريــب واســتمراره إىل
احلــارض وعــى التو ّقــع ،ولكنّهــا قــد تـ ّ
ـدل يف بعــض

ومــن الشــواهد الفصيحــة عــى الرتكيــب َ
(ل ْ يفعـ ْـل
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بعــدُ ) مــا يــأيت:

قـــول املـــرد يف بيـــان معنـــى عبـــارة

َ ِ
يظهـــر
(ضم اجلنـــن)« :واجلنيــــــــن :مـــا مل
ْ

بع ــدُ  ،يق ــال للق ــر جن ــن ،واجلن ــن :ال ــذي يف بط ــن
أ ّمه»(امل ــرد1997 ،م ،ج ،1:ص.)176:

ــو
• -قــول املــاوردي (ت450هـــ)َ « :ل ْ
الــز ْر ِع َب ْ
ك َ
ــر َب ْعــدُ ،
َّــو ُع ِمــ َن َّ
َان الن ْ
ــذرا َل ْ َي ْظ َه ْ
ــن ا ْن َت َظــر َفــا َظهــر ِمنْــه َتن ِ
َاهــي ِْ
َف َم ِ
ــز ِاز
ال َ
ُ
َ َ َ َ
َج َع َ
ــذا ا ْل َب ْ
ــت ِمــ ْن َه َ
ــز ٍة
ــل َمــا َث َب َ
ــذ ِر ّأول َج ِّ
لِ ْل َب ِائع»(املــاوردي1999،م،ج،5:ص.)184:
• -قــول املــاوردي يف حكــم بيــع
األرض املزروعــةَ « :أ ْن َيك َ
ُــون ُســنْ ُب ًل َفــإِ ْن
َان الـ َّـز ْر ُع َبـ ْ
ك َ
ـذرا َمدْ ُفو ًنــا َل ْ َي ْظ َهـ ْـر َب ْعــدُ َ ،فــإِ ْن
ــا ِجن َْســ ُه َو َقــدْ َر ُه َب َط َ
ــع ِف ا ْل َب ْ
َج ِه َ
ــذ ِر»
ــل ا ْل َب ْي ُ

(املــاوردي1999،م،ج،:6ص.)282-181:

• -قــول ابــن حــزم (ت456هـــ) « :ثــم
جيعلــون الثلــث قليــا يف الــدار تكــرى وفيهــا

نخــل مل
ظهــرت
يظهــر بعــدُ  ،فيــه ثمــرة أو
ْ
ْ
ومل يبــدُ صالحهــا» (ابــن حــزم ،د.ت ،ج،4:

ص.)17:

• -قول الزبيدي (ت1205هـ) يف رشح
الفتاقِ « :
معنى كلمة ِ
ُ
أصل ال ّليف
والفتاق:
األبيض ا َّلذي مل ي ْظهر بعدُ » (الزبيدي ،د.ت.

مادة [ف.ت.ق]).

بــأن الرتكيــب َ
يمكــن القــول ّ
ــر َب ْعــدُ ) يف
(ل ْ َي ْظ َه ْ
األمثلــة الســابقة مجيعهــا ّ
يــدل عــى نفــي حصــول

67-35

احلــدث يف املــايض القريــب ،واســتمراره إىل احلــارض،

وتو ّقــع حصولــه.

ُ
يفعــل) ،وذكــر ابــن
-2أ -3-الرتكيــب ( َقــدْ
هشــام ّ
أن هــذا الرتكيــب يــدل عــى التو ّقــع ،فقــال:

«وهلــا – يقصــد قــد -مخســة معــان :أحدهــا التو ّقــع،
وذلــك مــع املضــارع واضــح ،كقولــك( :قــدْ يقــد ُم
الغائــب اليــوم) ،إذا كنــت تتو ّقــع قدومــه » (ابــن
ُ

هشــام1985،م ،ص.)227 :

ّ
فتــدل صيغــة هــذا
-2أ -4-الفعــل (يتو ّقــع)،

الفعــل (صيغــة املضــارع) عــى الزمــن احلــارض،
ويـ ّ
ـدل املعنــى املعجمــي عــى التو ّقــع ،ومثالــه قولــك:
ـافر أبــوه) ،فـ ّ
(يتو ّقــع حممــدٌ ْ
ـدل الفعــل (يتو ّقــع)
أن يسـ َ

عــى الزمــن احلــارض وحــدث التو ّقــع.

-2أ -5-معنــى الرجــاء ،أشــار فخــر الديــن

الــرازي (ت606هـــ) إىل ّ
أن الرجــاء أرشف أقســام
ـم كانُوا
ـر قولــه تعــاىل( :إِ َّنُـ ْ
التو ّقــع ،وذلــك عندمــا فـ ّ
َل يرج َ ِ
«الر َجــا َء
َْ ُ
ــون حســاب ًا)[ النبــأ .]27:إذ قــالَّ :
ِ
اج ِ
اهنَــا بِم ْعنَــى التو ّقــع؛ ِلَ َّن الر ِ
لــيء متو ّقــع
َه ُ
َ
َ
َّ
ــي ل َّ ْ
ِ
ـم َي
ش َ
ف َأ ْق َســا ِم التو ّقــع ُهـ َ
الر َجــا ُءَ ،ف ُسـ ِّ
ـو َّ
َل ـ ُه إ َّل َأ َّن َأ ْ َ
ف َأنْو ِ
النْــس بِاســ ِم َأ ْش ِ
اع ِه»(الــرازي1999،م،
َ
ِْ ُ
ْ
َ
ج ،18:ص.)31:
جيــدر التنبــه إىل ّ
أن علــاء العرب ّيــة ربطــوا بــن
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
معنــى الرجــاء والتو ّقــع،
اخلفاجــي« :الرجــاء يطلــق بمعنــى تو ّقــع اخلــر ،وهــو

األصــل كاألمــل ،ويطلــق عــى اخلــوف ،وتو ّقــع

األول
الــر ،ويطلــق عــى مطلــق التو ّقــع ،وهــو يف ّ
ّ
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حقيقــة ،ويف اآلخريــن جماز»(اخلفاجــي ،د.ت ،ج،5:

(ابــن هشــام1985،م ،ص .) 379 :

وعــى ذلــك؛ يـ ّ
بأي
ـدل معنى الرجــاء عــى التو ّقــع ّ
لفــظ يــرد فيــه ،ســواء أكان حرف ـ ًا أم فع ـ ً
ا ماضي ـ ًا أم

النطــق باجلملــة ،ولكــ ّن زمــن األحــداث املتو ّقعــة

جيــدر التنبــه إىل ّ
أن تو ّقــع األحــداث يكــون حلظــة

ص.)7:

هــو الزمــن املســتقبل؛ ألننــا نتو ّقــع أحداث ـ ًا ســتقع يف
املســتقبل .وعــى ذلــك؛ فـ ّ
ـإن التو ّقــع يرتبــط ارتباطــا

فعـ ً
ا مضارعـ ًا أم مصــدر ًا ،ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل:
اليـ ِ
(إِ َّن ا َّل ِذيـن َل يرجـ َ ِ
ـاة الدُّ نْيــا)
َ َْ ُ
ـون لقا َءنــا َو َر ُضــوا بِ ْ َ

وثيقــ ًا بالزمنــن :احلــارض واملســتقبل .أ ّمــا الزمــن
ّ
فــأن املتك ّلــم يتو ّقــع احلــدث حلظــة نطقــه
احلــارض

[يونــس ،]7:وبـ ّـن الشــوكاين (ت1250هـــ) معنــى
الرجــاء يف هــذه اآليــة ،إذ قــال « :ا ُْلــراد بِالرج ِ
ــاء
َ ُ َّ َ
ُهنَــا :التو ّقــع َف َيدْ ُخـ ُـل َ ْت َتـ ُه ْ
ـعَ ،ف َي ُكـ ُ
ـون
ـو ُ
ف َوال َّط َمـ ُ
الَـ ْ
ِ
ِ
ــم
ا َْل ْعنــىَ :ل َي ْر ُجــون لقا َءنــا َل َيتو ّقعــون ل َقا َءنَــا َف ُه ْ
َل َيَا ُفونَــ ُه َو َل َي ْط َم ُع َ
ــون فِيــه »(الشــوكاين1993،م،

للجملــة ،والزمــن احلــارض زمــن قصــر رسيــع
االنقضــاء ،أي ّ
أن الزمــن احلــارض ينتهــي حلظــة نطــق

اجلملــة ،ويبــدأ الزمــن املســتقبل بعــد ذلــك .وأ ّمــا

الزمــن املســتقبل فـ ّ
ـأن زمــن حصــول احلــدث املتو ّقع
هــو الزمــن املســتقبل؛ لذلــك ربــط علــاء العرب ّيــة بــن

ج ،2:ص.)485:

التو ّقــع والزمــن املســتقبل.

ـر عــن معنــى الرجــاء يف العرب ّيــة بالطرائــق
ويعـ ّ

-2أ-5-ب -أفعــال الرجــاء (عســى ،واخلولــق،

اآلتية:

ّ
وبــن املــرد معناهــا ،فقــال:
-2أ-5-أ-
لعــلّ ،
ـو َأو خمــوف ،ن َْحــوَ :ل َعـ َّـل
«و َل َعـ َّـل َم ْعن َ
َاهــا التو ّقــع ملرجـ ّ
َ

بــن ابــن هشــام داللــة هــذه
وحــرى) ،وقــد ّ
األفعــال ،إذ قــال« :ومــا وضــع للداللــة عــى رجائــه،

دو يدركنــا » (املــرد1994،م،
زيــد ًا يأتنــيَ ،و َل َعـ َّـل ا ْل َع ّ

وهــو ثالثــة :عســى ،واخلولــق ،وحرى»(ابــن
هشــام،د.ت،ج ،1:ص .)290:وتـ ّ
ـدل هــذه األفعــال

ج ،4:ص.)108 :

ـدل عــى الرجــاء ،ويـ ّ
ألنــا تـ ّ
ـدل الرجاء
عــى التو ّقــع؛ ّ
ــال َب ْ
عــى التو ّقــع .ومثــال ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :ق َ
ــل
ـر َجِيـ ٌـل َع َســى اللَُّ
َسـ َّ
ـم َأ ْن ُف ُس ـك ُْم َأ ْمـ ًـرا َف َصـ ْ ٌ
ـو َل ْت َل ُكـ ْ
ِ ِ
ّ
فــدل الفعــل
ــم َجِي ًعا)[يوســف،]83 :
َأ ْن َي ْأت َينــي ِبِ ْ
(عســى) عــى التوقــع؛ ّ
ألن يعقــوب عليــه الســام
يتو ّقــع ْ
جيتمــع بأبنائــه الذيــن ُف ِقــدوا.
أن
َ
وب ّينــت الدراســة ّ
أن بعــض القدمــاء أطلقــوا

وذكــر ابــن فــارس (ت395هـــ) ّ
أن «أهــل البرصة
ـرج .وبعضهــم يقــول :تو ّقع»(ابــن
يقولــون« :لعـ ّـل» تـ ٍّ
فــارس1997،م ،ص  .)124 :وبـ ّـن ابــن هشــام ّأنــا

تفيــد « التو ّقــع وهــو ترجــي املحبــوب واإلشــفاق
ّ
مــن املكــروه ،نحــوّ :
ولعــل
لعــل احلبيــب واصــل،

وختتــص باملمكــن ،وقــول
الرقيــب حاصــل،
ّ
ـغ األَسـبابَ ،أسـباب الســاو ِ
فرعــونَ ( :ل َعـ ِّ
ات)
ـي َأ ْب ُلـ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ
[غافــر ،]37-36:إ ّنــا قالــه جه ـ ً
ا أو خمرقــة وإفــك ًا»

عــى الفعــل (عســى) فعــل تو ّقــع؛ أل ّنــه أكثــر أفعــال
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الرجــاء اســتخدام ًا ،ويـ ّ
ـدل الرجــاء دائــا عــى التو ّقع.
-2أ-5-ج -الصيــغ املشــتقة مــن املــادة املعجميــة:

(ر.ج.و) ،وذلــك مثــل( :رجــا ،ويرجــو ،ورجــاء،
وراج ،ومرجــو.)....

ّ
يمكــن القــول ّ
تــدل عــى معنــى
إن أ ّيــة كلمــة
ّ
الرجــاء ّ
فيــدل حــرف الرتجــي
تــدل عــى التو ّقــع،

ّ
(لعــل) ،وأفعــال الرجــاء( :عســى ،واخلولــق،
وحــرى) ،وأ ّيــة صيغــة مشــتقة مــن مــادة (ر.ج.و)

مثــل( :رجــا ،ويرجــو ،ورجــاء ،وراج ،ومرجــو)....

عــى التو ّقــع ،ويمكــن بيــان ذلــك يف األمثلــة اآلتيــة:
 ّلعل حممدٌ ينجح.
 عسى ْحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ

 أرجو ْحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ

 رجائي ْحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ

67-35

ويســمى إشــفاقا ،وال يمكــن التو ّقــع إال
املكــروه
ّ

يف املمكن»(األزهــري2000 ،م ،ج ،1:ص.)295:
أن اإلشــفاق يـ ّ
وذكــر ابــن عاشــور(ت1393هـ) ّ
ـدل
ال ْشــ َفاق :تو ّقــع ا َْلكْــر ِ
«و ْ ِ
وه
عــى التو ّقــع ،إذ قــالَ :
ُ
وهــو ِضــدُّ الرج ِ
اء»(ابــن عاشــور1984،م ،ج،27:
َّ َ
َ ُ َ
ّ
أعــم مــن
فــإن التو ّقــع
ص .)56:وعــى ذلــك؛
ّ
كل منهــا ،وتـ ّ
يتضمــن ّ
ـدل
والرتجــي؛ أل ّنــه
اإلشــفاق
ّ
ّ
ّ
كل الصيــغ والرتاكيــب التــي تفيــد اإلشــفاق أو
الرتجــي عــى معنــى التو ّقــع.
ّ

ـر عــن معنــى اإلشــفاق يف العرب ّيــة بالطرائــق
ويعـ ّ

اآلتيــة:

-2أ-6-أ -عســى ،وهــذا الفعــل مــن الصيــغ
ّ
تــدل يف العرب ّيــة عــى اإلشــفاق والرجــاء،
التــي
وبــن ابــن مالــك معناهــا ،إذ قــال« :وورود عســى
ّ

راج ْ
 أنا ٍحممدٌ .
أن
َ
ينجح ّ
حمم ٍد.
املرجو
 منُ
ّ
نجاح ّ
فقــد د ّلــت اجلمــل الســابقة مجيعهــا عــى تو ّقــع
ّ
ّ
(لعــل)
فــأن
نجــاح حممــد ،أ ّمــا اجلملــة األوىل

يف الرجــاء كثــر ،وورودهــا يف اإلشــفاق قليــل ،وقــد
(و َع َســى َأ ْن َتك َْر ُهــوا َشـ ْي ًئا
اجتمعــا يف قــول اهلل تعــاىلَ :
ِ
ش
ُــم َو َع َســى َأ ْن ُت ُّبــوا َشــ ْي ًئا َو ُه َ
َو ُه َ
ــر َلك ْ
ــو َ ٌّ
ــو َخ ْ ٌ
َلك ُْم)[البقــرة( »]216:ابــن مالــك2001،م ،رشح

الثالثــة والرابعــة واخلامســة والسادســة فـ ّ
ـأن املعنــى

(عســى) مــن حيــث الداللة عــى الرجــاء واإلشــفاق،
ّ
«ولعــل هلــا ثامنيــة
وبــن املــرادي معناهــا ،إذ قــال:
ّ
ٍ
األول :الرتجــي .وهــو األشــهر واألكثــر.
معــانّ :
نحــو :لعـ ّـل اهلل يرمحنــا .الثــاين :اإلشــفاق :نحــو :لعـ ّـل

حــرف يـ ّ
ـدل عــى الرجــاء ،وأ ّمــا اجلملــة الثانيــة فـ ّ
ـأن
ّ
يــدل عــى الرجــاء ،وأ ّمــا اجلملــة
(عســى) فعــل

ـو)
املعجمــي للصيــغ( :أرجــو ،ورجــاء ،وراج ،ومرجـ ّ
ّ
ّ
ويــدل الرجــاء – دائــ ًا -عــى
يــدل عــى الرجــاء،
التو ّقع.

-2أ -6-معنــى اإلشــفاق ،وبـ ّـن األزهــري ذلك،

يســمى ترجيــ ًا ،وتو ّقــع
فقــال« :فتو ّقــع املحبــوب
ّ

التســهيل،ج ،1:ص.)390:
ّ
ّ
(لعــل) كصيغــة
لعــل ،وصيغــة
-2أ-6-ب-

ـدو يقــدم .والفــرق بينهــا ّ
أن الرتجــي يف املحبوب،
العـ ّ
واإلشــفاق يف املكــروه » (املـــــرادي1992،م ،ص:
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َت ََّو َفــ ُه؛ َّ
التخــوف تو ّقــع اخلــوف .وأ َّمــا
ألن مــع
ّ

.) 58

-2أ-6-ج -فعـــل اخلـــوف ،وذكـــر الطـــري

(خافــه) فــا تو ّقــع معه»(ابــن عصفــور1996،م،

اخلـــوف واحلـــذر» (الطـــري2001،م ،ج ،22:ص:

ولنــا اســتدراك عــى كالم ابــن عصفــور؛ يتمثـ ّـل يف
أمريــنّ ،أوهلــاّ :
أن داللــة َ َ
ـوف) عــى التو ّقــع يعــود
(تـ َّ

(ت310هـــ) ّ
أن «أصـــل اإلشـــفاق يف كالم العـــرب

ص.)126 :

وفـــر الواحـــدي (ت468هـــ) اإلشـــفاق
.)486
ّ
ِ
ـــم ِمـــ ْن َخ ْشـــ َي ِة
يف قولـــه تعـــاىل( :إِ َّن ا َّلذيـــ َن ُه ْ
ربِـــم م ْش ِ
ـــف ُق َ
ون)[املؤمنون ]57:باخلـــوف ،إذ قـــال:
َ ِّ ْ ُ

إىل املعنــى املعجمــي للفعــل ال للبنيــة الرصف ّيــة ،وقــد

بـ ّـن الســيوطي (ت911هـــ) ذلــك بقولــه« :اســتعامل
اخلــوف يف معنــى التو ّقــع شــائع يف كالم العــرب»

«اإلش ــفاق اخل ــوف ،تق ــول :أن ــا مش ــفق م ــن ه ــذا

(الســيوطي2005،م،ج،3:ص .)212:وثانيهــاّ :
أن
الفعــل (خــاف) يـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع ،وقــد أطلــق عليــه

األمـــر ،أي خائف»(الواحـــدي1994،م ،ج،3:
ص .)292:وذك ــر اب ــن عطي ــة ّ
أن اإلش ــفاق يف ه ــذه

ـر مــن الدراســن القدمــاء (فعــل التو ّقــع) .ومــن
كثـ ٌ

اآلي ــة «أبل ــغ التو ّق ــع واخلوف»(اب ــن عطي ــة2001،م،

أمثلــة داللتــه عــى التو ّقــع قولــه تعــاىل خمــر ًا عــن نب ّيــه
ـاف َأ ْن َي ْأ ُك َل ـ ُه ِّ
الذئْب)[يوســف.]13:
(و َأ َخـ ُ
يعقــوبَ :

ج ،4:ص.)147:

وذكــر علامؤنــا القدمــاء ّ
أن الفعــل (خــاف) فعــل

فقــد ّ
دل الفعــل (أخــاف) عــى تو ّقــع يعقــوب ْ
أن

تو ّقــع ،فقــد أشــار أبــو حيــان األندلــي إىل ذلــك
ِ
ـم َأ َّل ُت ْق ِس ـ ُطوا
عنــد تفســره لقولــه تعــاىلَ :
(وإِ ْن خ ْف ُتـ ْ
ــت ِمــ ْن ك ََل ِم
ِف ا ْل َيتامى)[النســاء ،]3:فقــالَ « :ل َي ْث ُب ُ
ـاف ِمـ ْن َأ ْف َعـ ِ
ا ْل َعـ َـر ِ
ـال
ـاف بِ َم ْعنَــى َأ ْي َقـ َنَ ،وإِ َّنـ َـا َخـ َ
ب َخـ َ

يــأكل ِّ
الذئْــب يوســف عليــه الســام؛ النشــغال

أخوتــه عنــه.

-2أ- 6-د -الصيــغ املشــتقة مــن املــادة املعجميــة:

التو ّقع»(أبــو حيــان1999،م ،ج ،3:ص.)504:

(ش.ف.ق) ،وذلــك كـــ :أشــفق ،ويشــفق ،ومشــفق،
ّ
يــدل املعنــى املعجمــي عــى
وإشــفاق ،...إذ

وذكــر الســمني احللبــي (ت756هـــ) والنعــاين

اإلشــفاق ،أي تو ّقــع املكــروه .ومثــال ذلــك قولــه
ُــم)
تعــاىلَ ( :أ َأ ْشــ َف ْقت ُْم َأ ْن ُت َقدِّ ُمــوا َب ْ َ
ــن َيــدَ ْي ن َْج َواك ْ

(ت775هـــ) والثعالبــي (ت875هـــ) ّ
خــاف
أن «
َ
ِ
أفعــال التو ّقع»(الســمني،د.ت.ج ،2:ص)451:
ِمــ ْن

[املجادلــة .]13:أي تو ّقعتــم الفقــر؛ ألنّكــم خشــيتم

و(النعــاين1998 ،م،ج ،1:ص )139:و(الثعالبــي،

بتصدّ قكــم الفقــر.

د.ت ،ج ،2:ص.)162:

يــرى ابــن عصفــور (ت669هـــ) ّ
أن صيغــة تف َّعــل
ـدل عــى التو ّقــع ،ويـ ّ
تـ ّ
ـدل عــى ذلــك قولــه يف عرضــه

-2أ -7-أفعــال املقاربــة (كاد ،وأوشــك،

وكــرب) ،وقــد بـ ّـن ابــن هشــام داللــة هــذه األفعــال،

ملعــاين صيغــة (تف َّعــل) « :واخلامــس التو ّقــع :كقولك:

إذ قــال« :مــا وضــع للداللــة عــى قــرب اخلــر ،وهــو
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ثالثــة :كاد ،وأوشــك ،وكرب»(ابــن هشــام ،د.ت،

املتك ّلــم هــذه اجلملــة عــى التو ّقــع واالنتظــار.

أن معنــى املقاربــة يـ ّ
يــرى الباحــث ّ
ـدل عــى التو ّقــع،
إذ تـ ّ
ـدل األفعــال( :كاد ،وأوشــك ،وكــرب) عــى قــرب

وبــن الرشبينــي
عندمــا يكــون بمعنــى العلــم،
ّ

ج ،1:ص.)290:

وقــوع احلــدث وتو ّقعــه ،فعندمــا تقــول( :يــكاد زيــدٌ
يتخـ ّـر ُج مــن اجلامعــة) ،فتـ ّ
ـدل هــذه اجلملــة عــى قــرب

(الظــن) يف بعــض الســياقات،
-2أ -9-فعــل
ّ

(ت977هـــ) ذلــك عنــد تفســره لآليــة الكريمــة
ُّــون َأنــم م َل ُقــو ربِــم و َأنــم إِ َلي ِ
ِ
ــه
َ ِّ ْ َ َّ ُ ْ ْ
(ا َّلذيــ َن َي ُظن َ َّ ُ ْ ُ
ر ِ
اج ُع َ
ون)[البقــرة ،]46:إذ قــال( « :الذيــن يظنــون)،
َ
لتضمنــه
أي :يســتيقنون ،وأطلــق الظــ ّن عــى العلــم
ّ

ختـ ّـرج زيــد مــن اجلامعــة ،وعــى تو ّقــع حصــول احلــدث،
فاملتك ّلــم ال يقــول هــذه اجلملــة إال ْ
إن كان يتو ّقــع

(وأنــم
ربــم) بالبعــث ّ
(أنــم مالقــو ّ
معنــى التو ّقــع ّ

املقاربــة بصيغــة املــايض أو املضــارع ،فــإذا وردت بصيغــة
فإنــا تـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع
املضــارع كــا يف املثــال الســابق ّ

(الرشبينــي1868،م ،ج ،1:ص.)56:
وتـ ّ
ـدل أخــوات (ظـ ّن) عــى التو ّقــع ،ومثــال ذلــك

ثمــة فــارق بــن ورود أفعــال
حصــول احلــدث .ولكــن ّ

يف الزمــن احلــارض ،وإذا وردت بصيغــة املــايض كقولــك:
(كاد زيــدٌ يتخـ ّـر ُج مــن اجلامعــة) ،فتـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع يف
أن هــذه اجلملــة تـ ّ
ـدل عــى ّ
املــايض ،أي ّ
أن ختـ ّـرج زيد كان

متو ّقعــ ًا يف املــايض.

إليــه راجعــون) يف اآلخــرة فيجازهيــم بأعامهلــم»

الفعــل (إخــال) يف قــول أيب ذؤيــب اهلــذيل:
ش ِ
ناص ٍ
بعدهم ب َع ْي ٍ
ب
ب ُت
ُ
ف َع َ ْ
وإخال َأن ِ
الح ٌق ُم ْس َت ْت َب ُع
ُ ِّ
(اهلذليون1965،م ،ج ،:1ص)2:
فقــد ّ
دل الفعــل (إخــال) عــى تو ّقــع الشــاعر

وبــن
-2أ -8-القرينــة املقام ّيــة أو املقال ّيــة،
ّ
الزخمــري داللــة اســم الفاعــل يف بعــض الســياقات عىل

بـ ْ
ـأن يلحــق أبنــاءه الذيــن ماتــوا؛ أل ّنــه ال يقــوى عــى

معنــى التو ّقــع والرجــاء» (الزخمــري1987،م ،ج،4:

-2أ -10-االســتفهام عندمــا خيــرج إىل معنــى

التو ّقــع ،فقــال « :أنــا إىل فــان ناظــر مــا يصنــع يب ،تريــد
ص .)662:وبـ ّـن ابــن الشــجري دور الســياق يف الداللة

عــى التو ّقــع ،إذ قــال« :ويقــول القائــل :اهلــال واهلل ،أي
هــذا اهلــال ،وكذلــك تقــول عــى التو ّقــع واالنتظــار:

زيــد واهلل ،أي هــذا زيد»(الشــجري1991،م ،ج،2:

ص .)61:ومثــال ذلــك قولــك مســتخدما (أل) العهــد
ـر القــايض) ،فنلحــظ ّ
ثمــة َع ْهــد ًا بــن
الذهنــيَ :
أن ّ
(حـ َ َ
املتكلــم واملخاطــب بالقــايض املقصــود ،لذلــك قــال

حتمــل هــذه الفاجعــة.
ّ

بــن بعــض املحدثــن داللــة
االســتبطاء ،فقــد ّ
االســتفهام الــذي يفيــد االســتبطاء عــى معنــى التو ّقع،

وذلــك يف معــرض التفريــق بينــه وبــن االســتفهام
ّ
ويــدل عــى ذلــك قــول
الــذي يفيــد االســتبعاد،
حممــد خفاجــي« :والفــرق بينه-يقصــد االســتبعاد-
وبــن االســتبطاء أن متعلقــه غــر متوقــع واالســتبطاء

متعلقــه متوقــع غــر أنــه بطيء»(القزوينــي1980 ،م،
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َر ِض اهللُ عنــهَ « :مــ ْن ك َ
َــاع بِ َمكَّــ َة َي َْشــى
َان َلــ ُه َمت ٌ
ِ
َع َلي ِ
ــا َب ْ
الض ْي َعــ َة َف َ
ــال
ــأ َس َأ ْن َيبِ َ
ــه َّ
ْ
يــت َع َل ْيــه َل َي ِ َ
ِمنًــى» (أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثــه،ج،2:

احلاشــية ج ،3:ص .)79:ومثــال ذلــك قــول املتنبــي

(ت354هـ):

ّجم يف ال ُّظ َلم
َحتّا َم ُ
نحن نُساري الن َ

سا ُه عىل ُخ ٍّ
ف َوال َقدَ ِم
َ
وما ُ َ

ص ،64:رقــم احلديــث .)1160:أي يتو ّقــع ضياعــه،

فقـــد قـــال املتنبـــي هـــذا البيـــت وهـــو يغـــادر

وبــن ابــن جنــي
(إن) الرشط ّيــة،
-2أْ -11-
ّ

ـف فن ــأمل ،والنّج ــم ي ــري
واإلب ــل ن ــري ع ــى خ ـ ّ

تفريقــه بــن داللــة الفعــل املــايض وداللــة الفعــل

ـر عــن التو ّقــع باســتخدام أحــد أفعــال اخلــوف.
و ُعـ ِّ

(املهلبي2003،م ،ج ،2:ص)209:

(ت392هـــ) داللــة ْ
(إن) الرشط ّيــة عــى التو ّقــع ،عند

مـــر باكيـــ ًا عـــى فاتـــك ،فهـــو « يقـــول :نحـــن

املضــارع بعدهــا ،إذ قــال« :وكذلــك قوهلــمْ :
إن

ـف أو ق ــدم كاإلب ــل
ف ــا ي ــأمل ،أل ّن ــه لي ــس ب ــذي خ ـ ّ

ـت ،فيجــيء بلفــظ املــايض واملعنــى معنــى
قمـ ُ
قمـ َ
ـت ْ
ْ

والناس»(املهلبـــي2003،م،ج ،2:ص،)210-209:

املضــارع .وذلــك أ ّنــه أراد االحتيــاط للمعنــى ،فجــاء

لذلـــك فالشـــاعر يســـتبطئ قـــدوم اليـــوم الـــذي

بمعنــى املضــارع املشــكوك يف وقوعــه بلفــظ املــايض

يتخلـــص فيـــه مـــن هـــذا التعـــب ،ولكـــ ّن قـــدوم

املقطــوع بكونــه حتّــى ّ
واســتقر
كأن هــذا قــد وقــع
ّ
ال أ ّنــه متو ّقــع مرتقــب » (ابــن جنــي1999،م ،ج،3:

هـــذا اليـــوم متوقـــع.

الر ُسـ ُ
ومثــال ذلــك قولــه تعــاىل( :ح ّتــى َي ُقـ َ
ـول
ـول َّ
ِ
ِ
َــر اللَِّ
َــر اللَِّ َأ َل إ َّن ن ْ َ
َوا َّلذيــ َن آ َمنُــوا َم َعــ ُه َمتَــى ن ْ ُ

ص.)107:

يب)[البقــرة ،]214 :فقــد اســتبطأ الرســول صــى
َق ِر ٌ
اهلل عليــه وسـ ّلم واملؤمنــون نــر اهلل؛ أل ّنــه « بلغ منهم

وأشــار فخــر الديــن الــرازي إىل داللــة ْ
(إن)

الرشط ّيــة عــى معنــى التو ّقــع يف تفســره لقولــه تعــاىل:
(يــا َأيــا ا َّل ِذي ـن آمنُــوا إِ ْن جاء ُكــم َف ِ
ـق بِنَ َبــإٍ َف َت َب َّينُــوا
اسـ ٌ
َ َ ْ
َ َ
َ ُّ َ
َأ ْن ت ُِصي ُبــوا َق ْو ًمــا بِ َج َها َل ٍة)[احلجــرات ،]6:إذ قــال:
ف َّ ِ ِ
ــال :إِ ْن جاءكُــم بِحــر ِ
« َف َق َ
َــر
الــرط ا َّلــذي َل ُي ْذك ُ
َ ْ َ ْ
ْ
ي ُسـ ُن َأ ْن ُي َقـ َ
ـر،
ـال :إِ ِن ْ َ
إِ َّل َمـ َ
ـع التو ّقــع ،إِ ْذ َل َ ْ
احـ َّـر ا ْل ُبـ ْ ُ
وإِ ْن َط َلع ِ
ــت َّ
ــم ُس» (الــرازي1999،م ،ج،28:
َ
َ
الش ْ

اجلهــد إىل أن اســتبطئوا النرص»(الواحــدي1994،م،
ج،1:ص ،)317:ولكنّهــم يتو ّقعــون هــذا النــر ْ
وإن

اســتبطأ عليهــم.

تــرى الدراســة ّ
أن داللــة األفعــال عــى التو ّقــع

مرتبطــة بمعانيهــا املعجميــة؛ لذلــك ينبغــي توســيع
ّ
قائمــة أفعــال التو ّقــع لتضــم ّ
يــدل عــى
كل فعــل

ص.)98:

ْ
عـــى(إن)
وأطلـــق ابـــن جـــزي (ت741هـــ)
الرشط ّي ــة ح ــرف التو ّق ــع ،وي ـ ّ
ـدل ع ــى ذل ــك قول ــه
ُـــم ِف َر ْي ٍ
ـــب ِمَّـــا ن ََّز ْلنَـــا
يف تفســـر اآليـــةَ :
(وإِ ْن ُكنْت ْ

الرتجــي واإلشــفاق واخلــوف واملقاربــة واالســتبطاء
والظــ ّنّ ،
وكل فعــل مشــتق مــن الفعــل (تو ّقــع)،
ومثــال ذلــك الفعــل (خــي) ،كقــول ا ْب ِ
ــن َع َّب ٍ
ــاس
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ِ
َع َ
ـــور ٍة ِمـــ ْن ِم ْث ِل ِه)[البقـــرة]23:
ـــى َع ْبدنَـــا َف ْأتُـــوا بِ ُس َ

« قيـــل :كيـــف قـــال ْ
إن كنتـــم يف ريـــب ،ومعلـــوم
ّأنـــم كانـــوا يف ريـــب ويف تكذيـــب؟ فاجلـــواب أنّـــه
(إن) إش ــارة إىل ّ
ذك ــر ح ــرف ّ
أن الري ــب بعي ــد عن ــد
العقـــاء يف مثـــل هـــذا األمـــر الســـاطع الربهـــان،
فلذلـــك وضـــع حـــرف التو ّقـــع واالحتـــال يف

األمـــر الواقـــع ،لبعـــد وقـــوع الريـــب وقبحـــه عنـــد

العقـــاء» (ابـــن جـــزي1995 ،م ،ج ،1:ص.)76:

أن الناســخة ،إذ ذهــب بعــض النحــاة
-2أّ -12-
(أن) يف قولــه تعــاىل( :ومــا ي ْش ِ
أن معنــى ّ
إىل ّ
ــع ُرك ُْم
َ َ ُ
ِ
َأ َّنَــا إِ َذا َجــا َء ْت َل ُي ْؤ ِمن َ
يمــن
ُون)[األنعــام ]109:ف َ

مهــزة ّ
وبــن ابــن هشــام ذلــك فقــال:
(أن)،
فتــح
َ
ّ
ـال ْ ِ
«و َقـ َ
ـو ٍل َلـ ُه آخــر ( َأ ّن) بِ َم ْعنــى ( َل َعـ ّـل)،
الَليــل ِف َقـ ْ
َ
ِ
رجحــه
الســوق َأ َّنــك تشــري لنــا َشـ ْيئ ًاَ .و ّ
مثــل :ا ْئــت ُّ
ـال :إِنــم َأمجعــوا َع َليـ ِ
ـه .ور ّده ا ْل َفـ ِ
ـار ِس،
ّ
ْ
ُ
الزجــاجَ ،و َقـ َ َّ ُ
ـذي ِف ( َلعـ َّـل) ينَافِيـ ِ
ـال :التو ّقــع ا َّلـ ِ
َف َقـ َ
ـه احلكــم بِ َعــدَ ِم
ُ
َ
إِيمهنــم يعنِــي ِف ِقــراءة ا ْلكــر ،وهـ َ ِ
رجح
َ َ
ـذا نَظــر َمــا ّ
َْ
َ َ
َ
بِـ ِ
الزجــاج َكــون َل غــر َز ِائــدَ ةَ .وقــد انتــروا ل َق ْول
ـه ّ
ْ
الَ ِليــل بِـ َـأ ْن َقا ُلــواُ :ي َؤ ّيــد ُه َأ ّن (يشــعركم) ويدريكــم
ِ
ــرا َمــا تَــأيت ( َل َع َّ
ــل) بعــد فعــل الدِّ َرا َيــة
بِ َم ْعنــى َوكَث ً
(و َمــا يدْ ريــك َل َع َّلــه يزكّى)[عبــس( »]3:ابــن
ن َْحــو َ
هشــام1985،م ،ص.) 331 :

أن اخلفيفــة ،واملقصــود باخلفيفــة
-2أْ -13-

املصدر ّيــة الناصبــة ،واتّضــح ذلــك مــن تفريــق النحاة

(أن) اخلفيفــة ْ
القدمــاء بــن ْ
و(أن) املخ َّففــة مــن الثقيلة،
يقــول املــرد يف ذلــك« :والفصــل َبــن ( َأ ْن) َخ ِفي َفــة
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َو َبــن ( َأ ْن) املخ َّففــة مــن ال َّث ِقي َلــة َأ ّن ْ
الَ ِفي َفــة َل تقــع
َثابِ َتــة إِ َّنــا تقــع َم ْط ُلو َبــة َأو متو ّقعــة ،ن َْحــوَ :أرجــو َأ ْن

ـب ،و َأخــاف َأ ْن تقــو َم .فــإِذا َوقعــت خم َّففــة مــن
تذهـ َ
ال َّث ِقي َلــة َوقعــت َثابِ َتــة عــى معنــى ال َّث ِقي َلــة ،ن َْحــوَ :أعلم
َأ ْن ســتقو ُم ،عــى معنــى َق ْولــكَ :أنَّــك ســتقومَ ،و َل
َقر ِعنْــده،
يســت ّ
يصلــح َأرجــو َأنَّــك ســتقوم؛ ألَنَّــه مل ْ
ِ
مســتقرَ .فأ َّمــا
ابتــداء
ألَ َّن ال َّث ِقي َلــة إِنَّــا تدخــل عــى
ّ
ِ
دهــا،
( َظنَنْــت) فــإِ َّن ال َّثقي َلــة واخلفيفــة جيــوزان ب ْع َ
تَقــولَ :ظنَنْــت َأنَّــك منطلــق ،ختــر َأ َّن َه َ
ــذا قــد
األول ِف ِع ْلمــكَ ،وجيــوز
اسـتَقر ّ
ـتقر ِف ظنِّــك َكـ َـا ْ
اسـ ّ
للتشــكُّك َأ ْن تقــع عــى ْ
الَ ِفي َفــة؛ ألَ َّنــا ترجــع إِىل
عــز
معنــى َأرجــو و َأخــافَ ،ومــن َذلِــك َقــول اهلل َّ
ــل ِبــا َف ِ
َّ
اق َرةٌ)[القيامــة»]25:
وجــلَ ( :ت ُظــ ُّن َأ ْن ُي ْف َع َ َ
(املــرد1994،م ،ج ،1:ص.)187:

وبــن ابــن الــوراق داللــة ْ
(أن) اخلفيفــة عــى
ّ
ْ
و(إن)
التو ّقــع يف عرضــه للفــرق بــن ( ّملــا) الرشط ّيــة
ِ
ـرط،
الرشط ّيــة ،إذ قــالَ « :ف َأ ّمــا ( ّملــا)َ :فف َيهــا مــن الـ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ــي أصــل
َك َق ْولــكّ :ملــا َجــا َء زيــد ج ْئــت ،و(إِ ْن) ه َ
ْ
الَـ َـزاء َفلــم تــزد (إِ ْن) عــى ( ّملــا) ،لِ َئـ َّ
ـا يكــون األَ ْصل
تَابعــ ًا للفــرعَ ،أعنِــي بالفــرعّ ( :ملــا) املشــهبة ل َبعــض
الَـ َـزاء ،ملــا فِ َيهــا مــن معنــى ْ
ُحـ ُـروف ْ
الَـ َـزاء ،وخصوا
( ّملــا) باملفتوحــةَ ،أعنِــيَ ( :أ ْن)؛ ِلَ َّنـ ُه ّملــا ك َ
َان فِ َيها معنى
ِ ِ
ـيء،
التو ّقــعَ ،أعنــي :ف ( َأ ْن)َ ،وكَا َنــت غــر ُمَق َقــة للـ َّ ْ
الر َجــاء َو ْ
خصــت
ــوفّ ،
الَ ْ
َوتدْ خــل بعــد َأف َعــال َّ
ِ
َاهــاَ ،واهلل أعلم»(ابــن
بِ ِّ
الز َيــا َدة بعــد ( ّملــا) لتوكيــد َم ْعن َ
الــوراق1999،م ،ص.)452:
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فــإن ْ
وعــى ذلــك؛ ّ
(أن) املصدر ّيــة الناصبــة تــأيت
يف ســياقات كثــرة ّ
تــدل عــى التو ّقــع؛ وذلــك ألنّــه

َ
وثمــة داللتــان هلذيــن الرتكيبــن .أ ّمــا
كان
ليفعــل)ّ :
الداللــة األوىل فهــي داللتهــا عــى الزمــن ،إذ يـ ّ
ـدلن

ـاف ْ
أن ّ
والظ ـ ّن واملقاربــة ،كقولــك :أخـ ُ
يتأخـ َـر حممــدٌ
عــن االختبــار ،وأرجــو ْ
حيــر حممــدٌ  .لذلــك
أن
َ

آخــر حــدث يف املــايض .وأشــار ســيبويه إىل مــا يمكــن
ـر عنــه بالرتكيــب
أن نســميه (مســتقبل املــايض) ،وعـ ّ

ومــا يســبقها مــن فعــل مــن حيــث داللــة كليهــا

قــال« :واعلــم ّ
أن (الــام) جتــيء يف موضــع ال جيــوز

عــى مســتقبل املــايض ،أي حــدث مســتقبل حلــدث

يكثــر جميئهــا بعــد أفعــال الرجــاء واخلــوف واإلشــفاق

ثمــة توافــق بــن داللــة ْ
(أن) املصدر ّيــة الناصبــة
ّ

(كان ســيفعل) ،وجعــل نفيه(مــا كان ليفعــل) ،إذا
فيــه اإلظهــار ...وكأنّــك إذا م َّثلــت قلــت :مــا كان

عــى التو ّقــع؛ لذلــك نلحــظ يف الشــاهد الــذي ســاقه
(يو ُلـ َ
ـوت َو َأنــت ُم ْلـغٍ) (ابــن
ـك َأ ْن متـ َ
بعــض النحــاةُ َ :

زيــد ْ
ألن يفعــل ،أي مــا كان زيــد هلــذا الفعــل .فهــذا
بمنزلتــه ،ودخــل فيــه معنــى َن ْفــي (كان سـ ُ
ـيفعل) ...

مالــك2001،م ،رشح التســهيل،ج ،1:ص)29:

ُ
َ
لـ(ســيفعل)» (ســيبويه،
يفعــل) َن ْفيــ ًا
كــا كان (لــن

داللــة الفعــل (هيــول) عــى التو ّقــع أل ّنــه مــن أفعــال
ـوت) عــى
اخلــوف ،وكذلــك داللــة الرتكيــب ( َأ ْن متـ َ

1966م ،ج ،3:ص.)7:

يـ ّ
ـب ْ
أزور املســجدَ
ـدل عــى التو ّقــع ،كقولــك( :أحـ ّ
أن َ
ّ
يــدل الرتكيــب ْ
أزور) عــى
(أن
األقــى) ،إذ ال
َ

األول ّ
يــدل عــى حــدث مســتقبل حلــدث
الرتكيــب ّ
َ
آخــر يف املــايض ،ويكــون نفيــه بـ(مــا َ
ليفعــل)،
كان

ُ
ســيفعل)
يعقــد ســيبويه مقارنــة بــن (كان
ـيفعل) ،فكالمهــا يـ ّ
و(سـ ُ
ـدل عــى االســتقبال .ولك ـ ّن

أن ْ
التو ّقــع .ولكــن جيــدر التنبــه إىل ّ
(أن) املصدر ّيــة
الناصبــة ال ّ
تــدل عــى التو ّقــع إذا ُســبقت بفعــل ال

التو ّقــع؛ أل ّنــه تبــع فعــا ليــس مــن أفعــال التو ّقــع.

ويـ ّ
الزمــن املســتقبل ،ويكون
ـدل الرتكيــب الثــاين عــى ّ
نفيــه بـ(لــن يفعـ َـل) .

ّ
تــدل يف بعــض
بعــد أفعــال التو ّقــع ،ولكنّهــا ال

غــر مســتعمل يف القــرآن الكريــم ،ومل يعثــر

إن الغالــب يف ْ
وحمصــل األمــر؛ ّ
(أن) املصدريــة
ّ
أن تـ ّ
الناصبــة ْ
ـدل عــى التو ّقــع؛ أل ّنــه يكثــر ورودهــا

أشــار املطلبــي إىل ّ
أن الرتكيــب (كان ســيفعل)

الســياقات عــى التو ّقــع ،وذلــك عندمــا تــأيت بعــد

الباحــث عــى شــواهد فصيحــة عــى هــذا الرتكيــب.
َ
َ
ليفعــل)
ليفعــل) و(مل يكــ ْن
ولكــ ّن نفيــه (مــا كان

فعــل ليــس مــن أفعــال التو ّقــع.

 – 2ب  -التو ّقــع يف املــايض ،ويقصــد بــه تو ّقــع

مســتعمل(املطلبي1986،م) .ومثالــه قولــه تعــاىلَ ( :ف َم
ِ
ِ ِ
ــه ْم َي ْظ ِل ُم َ
ك َ
ــون)
ــم َو َلكــ ْن كَانُــوا َأ ْن ُف َس ُ
َان اهللُ ل َي ْظل َم ُه ْ
ِ
ــم
[التوبــة ،]70 :وقولــه تعــاىل( :إِ َّن ا َّلذيــ َن َآ َمنُــوا ُث َّ

ويعــر عنــه
حصــول احلــدث يف الزمــن املــايض،
ّ

بالطرائــق اآلتيــة:

ـم ْاز َدا ُدوا ُك ْفـ ًـرا َل َي ُكـ ِ
ـن
ـم َك َفـ ُـروا ُثـ َّ
ـم َآ َمنُــوا ُثـ َّ
َك َفـ ُـروا ُثـ َّ
ْ

 -2ب -1 -الرتكيبــان (كان ســيفعل) و (مــا
56

جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1440هـ 2019 /م)

67-35

ِ ِ
ِ ِ
ـم َســبِيال)[ النســاء.]137:
ـم َوال ل َي ْهد َ ُيـ ْ
اهللُ ل َي ْغفـ َـر َلُـ ْ

ألنــا تـ ّ
ـدل دائــا عــى التو ّقــع
وحــرى ،واخلولــق)؛ ّ
يف احلــارض .فيـ ّ
ـدل املعنــى املعجمــي ألفعــال التو ّقــع

الزمـــن املـــايض ،أي تو ّقـــع حصـــول احلـــدث يف

الزمــن املــايض ،فعندمــا تقــول( :تو ّقــع املعلمــون ْ
أن
يتفــو َق زيــدٌ يف دراســته) ،فقــد ّ
دل الفعــل (تو ّقــع)
ّ

وأ ّمـــا الداللـــة الثانيـــة فهـــي داللتهـــا عـــى

تو ّقـــع احلـــدث ،ويكـــون هـــذا التو ّقـــع دائـــ ًا يف
الزم ــن امل ــايض .وب ـ ّـن اب ــن جن ــي دالل ــة الرتكي ــب

(كان س ــيفعل) ع ــى التو ّق ــع ،وجع ــل ه ــذه الدالل ــة
ع ــى نح ــو م ــن « حكاي ــة ح ــال قول ــك (:كان زي ــدٌ
س ــيقوم أم ــس) ،أي كان متو ّقعــ ًا من ــه القي ــام يف م ــا
مىض»(ابـــن جنـــي1999،م،ج ،3:ص.)335:

وبــن الســهييل (ت581هـــ) داللــة الرتكيــب
ّ
(مــا كان ليفعـ َـل) عــى التو ّقــع عنــد حديثــه عــن الم

ّ
وتــدل صيغتهــا املاضيــة عــى
عــى حــدث التو ّقــع،

تفــوق زيــد يف املــايض.
عــى تو ّقــع ّ

يالحــظ ّ
ثمــة فــارق بــن داللــة أفعــال التو ّقــع
أن ّ

عندمــا تــرد بصيغــة املضــارع وعندمــا تــرد بصيغــة
املــايض ،ويتّضــح ذلــك يف البيتــن اآلتيــن:
اس بن األَحن ِ
قال ال َع َّب ِ
َف (ت194هـ):
ْ

إِ َذا صدَّ َم ْن َأ ْه َوى َر َج ْو ُت ِو َصا َل ُه
ِ
اجلم ِر
َو ُف ْر َقت ُه َ ْ
ج ٌر َأ َح ُّر م َن ْ
اس بن األَحن ِ
(ال َع َّب ِ
َف1954 ،م ،ص)135 :
ْ

جــرت يف كالمهــم نفيــ ًا
«ألنــا
ْ
اجلحــود ،إذ قــالّ :

للفعــل املســتقبل بالســن أو ســوف ،وصــارت الم

		
قال ذو الر ّمة (ت231هـ):
َأت َ
َيناك نَرجو ِمن ن َ
َوالك نَفح ًة  

اجلحــود بإزائهــا ،فلــم يظهــر بعدهــا مــا ال يكــون

بعدمهــا .ويف هــذه النكتــة مطلــع عــى فوائــد مــن
ّ
وجــل ،ومرقــاة إىل تد ّبــره ،كقولــه
عــز
كتــاب اهلل ّ
َان اللَُّ لِيع ِّذبــم و َأن َ ِ
(و َمــا ك َ
ــم)
ُ َ َُ ْ َ
تعــاىلَ :
ْــت ف ِيه ْ
[األنفــال ،]33:فجــاء بــام اجلحــود .حيــث كان

َكون ك ََأعوا ِم َ
احليا ا ُملتَتابِ ِع
   ت ُ

الر ّمة1982،م،ج ،2:ص)819:
(ذو ّ
فقــد ّ
دل الفعــل (رجــا) يف بيــت العبــاس عــى

املــايض املتو ّقــع؛ ألنّــه ورد بصيغــة املــايضّ ،
ودل

نفي ـ ًا ألمــر متو ّقــع ،وســبب خمــوف يف املســتقبل .ثــم
ـم َي ْسـ َت ْغ ِف ُر َ
(و َمــا ك َ
ون)
قــال تعــاىلَ :
ـم َو ُهـ ْ
َان اللَُّ ُم َع ِّذ َ ُبـ ْ
ـص
[األنفــال .]33:فجــاء باســم الفاعــل الــذي ال خيتـ ّ

املتو ّقــع؛ ألنّــه ورد بصيغــة املضــارع.

خيــص مضيــ ًا مــن
عــى العمــوم يف األحــوال ،ال
ّ

املضــارع وتُسـ َبق بالفعــل (كان) ،كقولــك( :زيــد كان

بزمــان حيــث أراد نفــي وقــوع العــذاب باملســتغفرين
اســتقبال» (الســهييل1992،م ،ص.)107 :

 -2ب -2 -أفعــال التو ّقــع عندمــا تــرد بصيغــة

املــايض ،ويســتثنى منهــا أفعــال الرجــاء (عســى،

الفعــل (نرجــو) يف بيــت ذي الر ّمــة عــى احلــارض
 -2ب -3 -أفعــال التو ّقــع عندمــا تــرد بصيغــة

يتوقــع النجــاح) ،فنلحــظ ّ
أن الفعــل (كان) رصف

زمــن التوقــع إىل الزمــن املــايض ،ولــو أســقطنا الفعــل

(كان) مــن هــذا املثــال لــكان التوقــع يف احلــارض،
57
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التو ّقــع انتظــار ألمــر مســتقبيل ،واملــايض قــد وقــع

ومثــال ذلــك أيضــا قــول أيب خــراش اهلــذيل:
منهم فإِنّه
َف َم ْن َ
الص َ
كان يرجو ّ
لح ْ
كأحر ٍ
عاد أو ُك َل ْي ٍ
ب لِ ِ
وائل
ََْ
(اهلذليون1965،م ،ج ،2:ص)124:
إذ ّ
الصلــح
دل الرتكيــب (كان يرجــو) عــى توقــع ّ

عــى مــاض متو ّقــع ،ومل يقــل ّإنــا تفيــد التو ّقع»(ابــن

 -2ب -4 -الرتكيــب (قــد فعــل) ،وقــد أطلــق

وجيـــدر بنـــا عنـــد احلديـــث عـــن داللـــة (قـــد)

ّ
بــأن
وحتقــق ،ولكــن أجيــب عــى هــذا اإلنــكار،

التو ّقــع كان قبــل اجلــواب .وذكــر ابــن هشــام رأي
«إنــا تدخــل
ابــن مالــك يف هــذا الصــدد ،فقــالّ :

هشــام1985،م ،ص.)228 :

يف الزمــن املــايض.

كثــر مــن القدمــاء مصطلــح (حــرف تو ّقــع)

املتبوع ــة بفع ــل م ــاض معرف ــة العالق ــة بينه ــا وب ــن
دالل ــة ( ّمل ــا) اجلازم ــة ،وق ــد ب ّينه ــا س ــيبويه بقول ــه:

عــى (قــد) (ابــن احلاجــب2010،م ،ص .)55 :

«و ّمل ــا يفع ـ ْـل ،وق ــد فع ـ َـل ،إ ّن ــا مه ــا لق ــوم ينتظ ــرون
ّ
فتـــدل
شـــيئ ًا» (ســـيبويه1966،م ،ج ،3:ص،)115:

وقــد أمجــل املــرادي معــاين (قــد) ،فقــالّ « :إنــا

تفيــد ،مــع املــايض ،أحــد ثالثــة معــان :التو ّقــع،

( ّمل ــا) و(ق ــد) ع ــى تو ّق ــع حص ــول احل ــدث .وذك ــر
س ــيبويه ّ
أن ( ّمل ــا) النظ ــر املنف ــي لـ(ق ــد) ،فق ــال« :إذا

والتقريــب ،والتحقيــق .ومــع املضــارع أحــد

أربعــة معــان :التو ّقــع ،والتقليــل ،والتحقيــق،

ق ــال (فع ــل) ف ـ ّ
ـإن نفي ــه( :مل يفع ــل) ،وإذا ق ــال( :ق ــد
فع ــل) ف ـ ّ
ـإن نفي ــه ( ّمل ــا يفع ــل)» (س ــيبويه1966،م،

والتكثري»(املــرادي1992،م ،ص .) 259 :وأشــار

ابــن فــارس ّ
أن (قــد) حــرف جــواب ملتو ّقــع ،فقــال:

«وليــس مــن الوجــه االبتــداء هبــا إال ْ
أن تكــون جوابـ ًا

ج ،3:ص.)117:

وبــن املــرد ّ
أن (قــدْ ) « تكــون لقــوم يتو َّقعــون
ّ
ْ
ـر ،ن َْحــو َق ْولــكَ :هــل جــا َء زيــد؟ َف َي ُقــول َلــك:
الَـ َ
يــأ ِ
قــد جــا َءَ .وتقــولّ :ملــا َ
تَ .ف َي ُقــول َلــك :قــد

ملتو ّقع»(ابــن فــارس1997 ،م ،ص .)114 :فعندمــا
نقــول( :قــد حــر زيــد االجتــاع) ،فقــد دلــت

(قــد) عــى تو ّقــع املخاطــب حضــور زيــد لالجتــاع
يف الزمــن املــايض .ومثالــه قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ س ِ
ــم َع
َ
اهللُ َقــو َل ا َّلتِــي ُ َت ِ
اد ُلـ َ
ـك ِف َز ْو ِج َها)[املجادلــة ،]1:فقــد
ْ

َأتى»(املــرد1994،م ،ج ،1:ص .)181:ومثــال
ذلــك مــا أورده معمــر بــن راشــد (ت153هـــ) يف
ال َي َ ِ
ــب ْبــن َجابِ ٍ
اجلامــعَ « :عــ ْن َو ْه ِ
انَ ،ق َ
ــال:
ــر ْ َ
ــو ِّ
ـاصَ ،ف َقـ ِ
ـت ِعنْــدَ َعبـ ِ
ـن َع ْمـ ِ
ـرو ْبـ ِ
ـد اللَِّ ْبـ ِ
ـن ا ْل َعـ ِ
ـد َم
ُكنْـ ُ
ْ
ــك و َخاصتِ ِ
ــانِ -مــن ُأمنــاء ا َْل ِل ِ
َع َلي ِ
ــه َق ْه َر َم ٌ
ــه ِ -مــ َن
َ َّ
ْ
ْ
ــانَ ،ف َق َ
ــت َل ْي َلــ ٌة ِمــ ْن َر َم َض َ
َّ
ــال َلــ ُه
الشــا ِمَ ،و َقــدْ َب ِق َي ْ
ِ
ِ
َعبــدُ اللَِّ :هـ ْـل تَر ْكـ َ ِ
ـم؟ َقـ َ
ـال:
َ
ْ
ـت عنْــدَ َأ ْهــي َمــا َيكْف ِيهـ ْ
َ

بــن ابــن هشــام داللــة (قــد) عــى التو ّقــع يف هــذه
ّ
«ألنــا كانــت تتو ّقــع إجابــة اهلل ســبحانه
اآليــة ،فقــالّ :

لدعائهــا» (ابــن هشــام1985،م ،ص.)228 :

أن ّ
ذكــر ابــن هشــام إنــكار بعــض النحــاة ْ
تــدل

(قــد) املتبوعــة بفعــل مــاض عــى التو ّقــع؛ ّ
ألن
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َقــدْ تَرك ُ ِ
ــم َن َف َقــ ًة» (اجلامــع،ج ،11:ص:
ْــت عنْدَ ُه ْ
َ

وقــد يـ ّ
ـدل الرتكيــب (قــد فعــل) عــى التحقيــق
ـح
مــن غــر تو ّقــع أو تقريــب كقولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َأ ْف َلـ َ

يكفــي أهلــه مــن نفقــة؛ لذلــك جــاء الرتكيــب (قــد

وعــى ذلــك؛ فـ ّ
ـإن الســياق هــو الفيصــل يف احلكــم
عــى داللــة الرتكيــب (قــد فعــل) ،فقــد ّ
يــدل عــى

 ،348رقــم احلديــث .)20810نلحــظ مــن احلديــث
الســابق ّ
أن عبــد اهلل بــن عمــرو كان يتو ّقــع وجــود مــا

تــرك) إجابــة خلــر كان عبــد اهلل ينتظــره ويتو ّقعــه.

َّاها)[الشــمس.]9 :
َم ـ ْن َزك َ

ثمــة دالالت عديــدة للرتكيــب (قــد فعــل) ،إذ
ّ
يـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع واملــايض القريــب والتحقيــق ،أ ّمــا

أحــد املعــاين الثالثــة :التو ّقــع والتقريــب والتحقيــق،
ّ
ّ
يــدل عــى املعــاين
يــدل عــى معنيــن ،وقــد
وقــد

عــى املــايض القريــب فقــد ذكــر ابــن هشــام ّ
أن (قــد)

جيــدر بنــا التفريــق بــن داللــة (قــد) املتبوعــة بفعل
ٍ
مــاض ،ويتّضــح
مضــارع و(قــد) املتبوعــة بفعــل

داللتــه عــى التو ّقــع فقــد ســبق بيانــه .وأ ّمــا داللتــه
املتبوعــة بفعــل مــاض « تفيــد تقريــب املــايض مــن
احلــال ،تقــول :قــا َم زيــدٌ  ،فيحتمــل املــايض القريــب

اختــص
واملــايض البعيــد .فــإن قلــت :قــد قــام،
ّ
بالقريب»(ابــن هشــام1985،م ،ص .)228 :ومثــال
ـمع اهللُ َقــو َل ا َّلتِــي ُ َت ِ
ِ
اد ُلـ َ
ـك
ْ
ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َسـ َ
ِف َز ْو ِج َها)[ســورة املجادلــة .]1:وأ ّمــا داللتــه عــى

َّاهــا)
ـح َمـ ْن َزك َ
التحقيــق فمثالــه قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ َأ ْف َلـ َ

[الشمس.]9 :

ذكــر اجلامــي (ت898هـــ) ّ
أن الرتكيب (قــد فعل)
يـ ّ
ـدل يف بعــض الســياقات عــى ثالثــة معــان جمتمعــة،

وهــي :التحقيــق والتو ّقــع والتقريــب ،ومنــه قــول

قامــت الصــاة) (اجلامــي2011،م،
املــؤ ّذن( :قــد
ْ
ج ،2:ص.)316:

ولك ـ ّن اجلامــي تن ّبــه إىل ّ
أن الرتكيــب (قــد فعــل)
ّ
يــدل عــى التحقيــق والتقريــب يف بعــض الســياقات

ـب زيــدٌ )َ ،ملــن مل
مــن غــر تو ّقــع ،كقولــك( :قــدْ ركـ َ

يتو ّقــع ركوبــه (اجلامــي2011 ،م ،ج ،2:ص.)316:

الثالثــة جمتمعــة.

ـر
ـر زيــدٌ ) ،و( َقــدْ حيـ ُ
ذلــك مــن قولــكَ ( :قــدْ حـ َ
زيــدٌ ) ،فقــد ّ
األول
ـر) يف املثــال ّ
دل الرتكيــب (قــد حـ َ
عــى املــايض القريــب ،وعــى ّ
أن املخاطــب كان يتو ّقــع
احلضــور يف املــايضّ .
حيــر) يف
ودل الرتكيــب (قــد
ُ
املثــال الثــاين عــى املســتقبل ،وعــى تو ّقــع املتك ّلــم
حضــور زيــد .فاملتك ّلــم قــال اجلملــة األوىل عندما كان

املخاطــب ينتظــر حضــور زيــد ،وقــال اجلملــة الثانيــة؛

أل ّنــه يتو ّقــع حضــور زيــد حلظــة نطــق اجلملــة ،فهــو
مل حيــر يف الزمــن احلــارض ،ولك ـ ّن حضــوره منتظــر
ومتو ّقــع.

 -2ب -5 -الرتكيــب (قــد يفعــل) ،وذلــك
ّ
يــدل الفعــل املضــارع عــى العلــم ،ذكــر
عندمــا
ســمري اســتيتية ّ
أن «(قــد) إذا كانــت متبوعــة بفعــل
مــن األفعــال الدا ّلــة عــى العلــم ،كانــت للتوكيــد
مطلق ًا»(اســتيتية2005،م ،ص .)416 :فاألصــل
ّ
يف هــذا الرتكيــب ْ
يــدل عــى التقليــل والتو ّقــع
أن
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ِ
اآلخـ َـرَ ،ف َقـ َ
ـمت َ
ـال
هــاَ ،و َل ْ ُي َشـ ِّ
ـم َت َأ َحدَ ُ َ
َر ُجــانَ ،ف َشـ َّ
الر ُجــلَ :يــا َر ُسـ َ
ـمتْنِي،
ـم َّت ُفال ًنــاَ ،و َل ْ ت َُشـ ِّ
ـول اللََِّ ،شـ َّ
َّ
ِ
َف َقـ َ
ـال :إِ َّن هـ َ
ـذا َحــدَ اللَََّ ،وإِ َّنـ َ
ـك َل ْ َ ْت َمدْ » (رشح الســنة

ّ
يــدل عــى التوكيــد والتو ّقــع
يف احلــارض ،ولكنّــه

َــرى
يف املــايض ،ومثــال ذلــك قولــه تعــاىلَ ( :قــدْ ن َ
ـك ِف الســا ِء َف َلنُو ِّلينَّـ َ ِ
ـب َو ْج ِهـ َ
اهــا)
ـك ق ْب َل ـ ًة ت َْر َض َ
َ َ
َت َق ُّلـ َ
َّ َ
[البقــرة ،]144:والتوقــع مــن املخاطــب ،أي ّ
أن

للبغــوي،ج ،12:ص  ،311:رقــم احلديــث.)3343
ّ
ــمتْنِي) عــى تو ّقــع الرجــل ْ
أن
فــدل الرتكيــب ( ََل ْ ت َُش ِّ

الرســول عليــه الصــاة والســام كان يتو ّقــع إجابــة

يشــمته الرســول صــى اهلل عليــه وســلم؛ لتقــدّ م مــا
ّ
يـ ّ
ـدل عــى ذلــك َ
ـم َّت) ،وكان التو ّقــع يف املــايض
(شـ َّ

اهلل ســبحانه لــه بســبب احلــرة التــي انتابتــه ،لذلــك
جــاءت إجابــة اهلل تعــاىل لــه ( َف َلن َُو ِّل َين َ
َّــك ِق ْب َلــ ًة

ّ
ألن الرتكيــب وقــع يف ســياق رسد أحــداث ماضيــة.
 -2بّ -7 -ملــا اجلازمــة ،وذلــك عند وجــود قرينة

اهــا).
ت َْر َض َ

ّ
ويــدل عــى
 -2ب -6 -حــرف النفــي (مل)،
ذلــك قــول ابــن هشــامَ « :و َهـ َ
ـذا ا ْلفــرق بِالن ِّْس ـ َب ِة إِ َل
ِ
ِ ِ
َ ِ
ا ُْل ْســ َت ْقبلَ ،فأ ّمــا بالن ِّْســ َبة إ َل ا َْلــاض فهــا –يقصــد َل ْ
و َّلــا -س ـ ّيان ِف نفــي املتو ّقــع َو َغــرهَ ،و ِم َثــال املتو ّقــع
َأ ْن تَقــولَ :مـ ِ
ـمَ ،و ِم َثــال
ـال ُق ْمـ ُ
ـم َأو َو ّملــا تقـ ْ
ـت َومل ْ تقـ ْ
ِ
تقم»(ابــن
ـم َأو ّملــا ْ
غــر املتو ّقــع َأ ْن تقــول ا ْبتــدَ اء :مل تقـ ْ
هشــام1985،م ،ص.)509 :
وبذلــك يم ّيــز ابــن هشــام بــن داللــة َ
(لْ) عــى

ســياقية تــرف زمــن اجلملــة إىل املــايض ،وم ّثــل ابــن
هشــام هلــذه الداللــة بجملــةَ « :مـ ِ
ـم»
ـال ُق ْمـ ُ
ـت َو ّملــا تقـ ْ
(ابــن هشــام1985،م ،ص ،)509 :فنالحــظ وجــود

قرينــة لفظيــة وهــو الفعــل املــايض (قــام) رصف زمــن
تقــم) إىل الزمــن املــايض ،ولكــ ّن معنــى
مجلــة ( ّملــا
ْ

لــت داللــة
حتو ْ
التو ّقــع بقــي موجــود ًا يف ( ّملــا) ،أي ّ
( ّملــا) مــن الزمــن املــايض القريــب املتصــل باحلــارض

أن َ
التو ّقــع وعــدم داللتهــا عــى التو ّقــع ،فــرى ْ
(لْ)
قــد تـ ّ
ـدل عــى التو ّقــع بوجــود قرينــة لفظ ّيــة ،وبذلــك
تتســاوى و( ّملــا) مــن حيــث الداللــة عــى التو ّقــع.

إىل الزمــن املــايض ،ولك ـ ّن احلــدث بقــي متو ّقع ـ ًا.

ـر عبــاس حســن كالم ابــن هشــام حــول
وقــد فـ ّ
داللــة (ملْ) و ( ّملــا) عــى التو ّقــع يف الزمــن املــايض،

(لْ) ال تـ ّ
أن َ
ويــرى ّ
ـدل عــى التو ّقــع إذا مل توجــد قرينــة

فقــال « :أ ّمــا املعنــى املــايض فهــا ســ ّيان يف التو ّقــع
تقــم) أوّ ( :ملــا
قمــت ومل
وعدمــه؛ نحــو( :مــا يل
ُ
ْ

لفظيــة ،أي االبتــداء بذكــر (مل) ،فتبقــى عــى أصلهــا

كنــت
تقــم ،مــع ّأن
تقــم أو ّملــا
تقــم) ،واملــراد :مل
ُ
ْ
ْ
ْ
متو ّقعـ ًا منــك فيــا مــى القيــام ،وهــذا هــو مــا يشــعر

مــن حيــث الداللــة عــى نفــي املــايض املطلــق وعــدم
التو ّقــع.

بــه التعجــب مــن عــدم قيــام املخاطــب .ومثــال عــدم

ومــن أمثلــة داللــة (ملْ) عــى التوقــع مــا رواه أنــس

التو ّقــع ْ
يقــم الرجــل» (عبــاس،
أن تقــول ابتــداء :مل ْ

ابــن مالــك عــن الرســول صــى اهلل عليــه وســلم ،إذ
ـى اهللُ َع َليـ ِ
ـس ِعنْــدَ رسـ ِ
ـول اللَِّ َصـ َّ
ـه َو َسـ َّل َم
ْ
قــال « :ع َطـ َ
َ ُ

د.ت ،حاشــيةج ،4:ص.)419 :
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ومــن أمثلــة داللــة ( ّملــا) عــى التوقــع يف املــايض

مــا أورده أبــو داود (ت204هـــ) يف مســنده ،إذ قــال:
ـى اهللُ َع َليـ ِ
ـع رسـ ِ
« َقـ َ
ـول اللَِّ َصـ َّ
ـه
ْ
ـرا ُءَ :خ َر ْجنَــا َمـ َ َ ُ
ـال ا ْلـ َ َ
ــل ِمــ َن ْالَن َْص ِ
َــاز ِة َر ُج ٍ
ــار َفا ْنت ََه ْينَــا إِ َل
َو َســ َّل َم ِف ِجن َ

ا ْل َقـ ْ ِ
ـر َو ََّلــا ُي ْل َحــدْ » (مســند أيب داود،ج ،2:ص،114:
رقــم احلديــث ،)789فد ّلــت ( ّملــا) عــى ّ
أن حــدث
ال َل ْحــد كان متوقعــا يف املــايض؛ ّ
ألن احلديــث وقــع
ّ
ويــدل عــى ذلــك
يف ســياق رسد أحــداث ماضيــة،

األفعال املاضية( :قال) و(خرج) و(انتهى).

 -2ب -8 -هــل ،إذ عــرض ابــن هشــام الختــاف
(هـ ْـل َأ َتــى
النحــاة يف تفســر (هــل) يف قولــه تعــاىلَ :
النْسـ ِ
َعـ َ
ـن ِمـ َن الدَّ ْه ِر)[اإلنســان ،]1:فقــال:
ـان ِحـ ٌ
ـى ْ ِ َ
الز َم ْ َ ِ
« َو َق َ
(هــل َأتَــى)َ ،أي قــد
ــال َّ
ــر ّي ِف كشــافهَ :
َأ َتــى ،عــى معنــى ال َّت ْق ِريــر والتقريــب َجِي ًعــاَ ،أي َأ َتــى
عــى ْ ِ
الز َمــان
الن َْســان قبــل ز َمــان قريــب َط ِائ َفــة مــن َّ
ال َّط ِويــل املمتــد مل يكــن فِيـ ِ
ـه َش ـ ْيئا َم ْذ ُكــور ًا بــل َش ـ ْيئ ًا
منســي ًا ُن ْط َفــة ِف األصــابَ ،وا ْلـ َـراد باإلنســان ِْ
النْــس
بِدَ لِيــل( :إِ َّنــا خلقنَا ْ ِ
الن َْســان مــن ُن ْط َفة) [اإلنســان]2:
اصــةَ ،ومل حيملــوا قــد عــى
وفسهــا َغــره بقــد َخ َّ
اهّ ،
معنــى ال َّت ْق ِريــب بــل عــى معنــى الت َّْح ِقيــقَ ،و َق َ
ــال
َاهــا التو ّقــعَ ،وك ََأ َّنـ ُه قيــل لقــوم يتو ّقعــون
َبعضهــم َم ْعن َ
ِ
ـر َعـ َّـا َأ َتــى عــى ْ ِ
ْ
الصـ َ
ـاة
ـو آدم َع َل ْيــه َّ
الن َْســان َو ُهـ َ
الَـ َ
الس َ
ــامَ ،قــال :واحلــن زمــن كَونــه طينــا» (ابــن
َو َّ
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َأ ْر َســ ْلنا نُوحــ ًا إِىل َق ْو ِم ِه)[األعــرافَ « :]59:ل َقــدْ
َأرس ـ ْلنا نُوح ـ ًا إِىل َقو ِمـ ِ
ـه جــواب قســم حمــذوف ،وال
ْ
ْ َ
ألنــا مظنــة
تــكاد تطلــق هــذه الــام إال مــع قــد ّ
التو ّقــع ،فـ ّ
ـإن املخاطــب إذا ســمعها تو ّقــع وقــوع مــا

صــدر هبــا» (البيضــاوي ،1997،ج ،3:ص.)17:

وبــن الكفــوي (ت1024هـــ) داللــة اجلملــة
ّ
ال ْم َلــة القســمية َل
القســمية عــى التو ّقــع ،إذ قــالَ « :و ْ ُ
ِ ِ
ـي
ال ْم َلــة ا ْلقســم َع َل ْي َهــا ا َّلتــي هـ َ
ُي ْؤتــى َهبــا إِ َّل لتأكيــد ْ ُ
جواهبــاَ ،و ْ
ــواب متو ّقــع للمخاطــب ِعنْــد َســاع
الَ َ
ا ْلقســمَ ،و ِلَـ َ
ـذا كثــر ُد ُخــول َلم ا ْلقســم عــى (قــد) ملــا
فِ َيهــا مــن التو ّقــع» (الكفــوي1998 ،م ،ص.)343 :

خامتة البحث:

توصلــت هــذه الدراســة عنــد بحثهــا عــن طرائــق

العرب ّيــة يف التعبــر عــن حــدث التو ّقــع إىل نتائــج
ٌ
بيــان ألبرزهــا:
عديــدة .ويف مــا يــأيت

 عنــي علــاء العرب ّيــة القدمــاء بالتو ّقــع ،ويـ ّ
ـدل
عــى ذلــك ربطهــم بــن التو ّقــع والزمــن
املســتقبل ،وإطالقهــم مصطلــح (حــرف

التو ّقــع) عــى (قــد) ،وإطالقهــم مصطلــح

(أفعــال التو ّقــع) عــى الفعلــن( :عســى)
و(خــاف) ،واســتخدام بعضهــم كلمــة

هشــام1985،م ،ص.)461-460 :

 -2ب -9 -اجلملــة القســم ّية ،ويـ ّ
ـدل عــى ذلــك
قــول البيضــاوي يف تفســر اآليــة الكريمــة ( َل َقــدْ

(التو ّقــع) بمعنــى الزمــن املســتقبل ،وربطهــم
بــن حــذف الفعــل والتو ّقــع.
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يبــن التضــام بــن الزمــن ) (Tenseونمــط
ّ

 يكــون التو ّقــع إ ّمــا مــن املتك ّلــم وإ ّمــا مــن

احلــدث ).(Aspect

املخا َطــب.

املصادر واملراجع:

 يمكــن تقســيم حــدث التو ّقــع يف العرب ّيــة

املراجع العرب ّية
القرآن الكريم
ابــن األحنــف ،العبــاس(1954م) .ديــوان العبــاس بــن
األحنــف ،حتقيــق :عاتكــة اخلزرجــي .القاهــرة :مطبعــة
دار الكتــب املرصيــة.
ابــن جــزي ،أبــو القاســم حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد
اهلل الكلبــي الغرناطــي (1995م) .التســهيل لعلــوم
التنزيــل ،حتقيــق :عبــد اهلل اخلالــدي .بــروت :رشكــة دار
األرقــم بــن أيب األرقــم .
ابــن جنــي ،أبــو الفتــح عثــان(1999م) .اخلصائــص ،حتقيــق:
حممــد عــي النجــار .مــر :اهليئــة املرصيــة العامــة
للكتــاب.
ابــن احلاجــب ،مجــال الديــن بــن عثــان بــن عمــر بــن أيب بكــر
املــري اإلســنوي املالكــي (2010م).الكافيــة يف علــم
النحــو ،حتقيــق :صالــح عبــد العظيــم الشــاعر .القاهــرة:
مكتبــة اآلداب.
ابــن حــزم ،أبــو حممــد عــي بــن أمحــد بــن ســعيد األندلــي
القرطبــي الظاهــري .اإلحــكام يف أصــول األحــكام،
حتقيــق :أمحــد حممــد شــاكر .تقديــم إحســان عبــاس.
بــروت :دار اآلفــاق اجلديــدة.
ابــن راشــد ،أبــو عــروة معمــر بــن أيب عمــرو األزدي
البــري(1982م) .اجلامــع ،حتقيــق :حبيــب الرمحــن
األعظمــي  .باكســتان :املجلــس العلمــي.
ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد
الطاهــر(1984م) .التحريــر والتنويــر .تونــس :الــدار
التونســية للنــر .
ابــن عصفــور ،أبــو احلســن عــي بــن مؤمــن بــن حممــد
ضمــي اإلشــبييل(1996م) .املمتــع الكبــر يف
احلَ ْ َ
الترصيــف .لبنــان :مكتبــة لبنــان.
ابــن عطيــة ،أبــو حممــد عبــد احلــق بــن غالــب بــن عبــد
الرمحــن(2001م) .املحــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب
العزيــز ،حتقيــق :عبــد الســام عبــد الشــايف حممــد.

إىل نوعــن :التو ّقــع يف احلــارض ،والتو ّقــع يف
املــايض.

تعــر العرب ّيــة عــن حــدث التو ّقــع بطرائــق

ّ
ـر عنــه باحلــروف (قــد) و( ّملــا)
متنوعــة ،فتعـ ّ
و(لعـ ّـل) ْ
و(إن) الرشطيــة واألفعال كـ(عســى)
و(خــاف) و(ظـ ّن) و(كاد) والرتاكيــب كـ ْ
ــ(أن
َ
يفعــل).

 يكثــر اســتخدام معنــى الرجــاء واإلشــفاق
للتعبــر عــن التوقــع يف العرب ّيــة.

 يكثــر اســتخدام (قــد) للتعبــر عــن التو ّقــع
يف حالــة اإلثبــات ،واســتخدام ( ّملــا) اجلازمــة
للتعبــر عــن التو ّقــع يف حالــة النفــي.
ْ
يفعــل) نفيــا
و ُيســتخدم الرتكيــب ( ّملــا
َ
فعــل).
للرتكيــب (قــد

 يم ّثــل الســياق العنــر األبــرز يف الكشــف
عــن دالالت الصيــغ والرتاكيــب .فالقرائــن
اللفظ ّيــة واملعنو ّيــة هــي التــي حتــدد داللــة

الصيــغ والرتاكيــب عــى حــدث التو ّقــع ،وال

جيــوز دراســة داللتهــا بمعــزل عــن الســياق
الــواردة فيــه.

 يرتبــط التو ّقــع يف العرب ّيــة بالزمــن ،فــا
يمكــن دراســة داللــة الصيــغ والرتاكيــب عــى
التو ّقــع بمعــزل عــن داللتهــا الزمن ّيــة .وهــذا
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العلميــة.
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــاء اســتيتية ،ســمري(2005م) .ريــاض القــرآن تفســر يف النظــم
ــان :جــدارا
القزوينــي الــرازي (1997م) .الصاحبــي يف فقــه اللغــة
القــرآين وهنجــه النفــي والرتبــويَ .ع َّ
للكتــاب العاملــي .وإربــد :عــامل الكتــب احلديــث.
العرب ّيــة ومســائلها وســنن العــرب يف كالمهــا .بــروت:
األندلــي ،أبــو حيــان حممــد بــن يوســف(1999م) .البحــر
نــر حممــد عــي بيضــون.
املحيــط يف التفســر ،حتقيــق :صدقــي مجيــل .بــروت:
ابــن مالــك ،مجــال الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الطائــي
دار الفكــر.
األندلــي(2001م) .رشح التســهيل تســهيل الفوائــد
وتكميــل املقاصــد ،حتقيــق :حممــد عطــا و طارق السـ ّيد .البــري ،عــي بــن أيب الفــرج بــن احلســن(1999م) .احلامســة
البرصيــة ،حتقيــق :عــادل ســليامن .القاهــرة :مكتبــة
بــروت :دار الكتــب العلميــة.
اخلانجــي.
ابــن مالــك ،مجــال الديــن حممــد بــن عبــد اهلل الطائــي
األندلــي(2001م) .رشح الكافيــة الشــافية ،حتقيــق :البغــدادي ،عبــد القــادر بــن عمــر(1998م) .خزانــة األدب
ـب لبــاب لســان العــرب .قــدم لــه ووضــع هوامشــه
عبــد املنعــم أمحــد هريــدي .مكــة املكرمــة :جامعــة
ولـ ّ
حممــد طيفــي .إرشاف إميــل يعقــوب .بــروت :دار
أم القــرى ،مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء الــراث
الكتــب العلميــة.
اإلســامي.
ابــن هشــام ،مجــال الديــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن
الفــراء(1983م) .رشح الســنة ،حتقيــق :شــعيب
أمحــد(1985م) .مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب،
األرنــؤوط وحممــد زهــر الشاويش.دمشــق وبــروت:
حتقيــق :مــازن املبــارك وحممــد عــي محــد اهلل .دمشــق:
املكتــب اإلســامي.
دار الفكــر.
ابــن هشــام ،مجــال الديــن عبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد .البيضــاوي ،نــارص الديــن أبــو ســعيد عبــد اهلل بــن عمــر بــن
حممــد الشــرازي(1997م) .أنــوار التنزيــل وأرسار
أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق :يوســف
التأويــل ،حتقيــق :حممــد عبــد الرمحــن املرعشــي.
الشــيخ حممــد البقاعــي .بــروت :دار الفكــر للطباعــة
بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
والنــر والتوزيــع.
ابــن الــوراق ،أبــو احلســن حممــد بــن عبــد اهلل بــن تــاج القــراء ،أبــو القاســم برهــان الديــن حممــود بــن محــزة بــن
نــر .غرائــب التفســر وعجائــب التأويــل .جــدّ ة :دار
العبــاس(1999م) .علــل النحــو ،حتقيــق :حممــود
القبلــة للثقافــة اإلســامية .وبــروت :مؤسســة علــوم
جاســم حممــد الدرويــش .الريــاض :مكتبــة الرشــد.
القــرآن.
ابــن الوليــد ،مســلم .رشح ديــوان رصيــع الغــواين مســلم بــن
الوليــد األنصــاري ،حتقيــق :ســامي الدّ هــان .القاهــرة :ثالــث ،احلــاج موســى(2006م) .مفهــوم اجلهــة يف اللســانيات
احلديثــة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .جامعــة امللــك
دار املعــارف.
ســعود .الرياض.الســعودية.
ابــن يعيــش ،موفــق الديــن يعيــش بــن يعيــش بــن
عــي(2001م) .رشح املفصــل .تقديــم إميــل بديــع الثعالبــي ،أبــو زيــد عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن خملــوف
(1997م) .اجلواهــر احلســان يف تفســر القــرآن ،حتقيــق:
يعقــوب .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
حممــد عــي معــوض وعــادل أمحــد عبــد املوجــود.
أبــو داود ،ســليامن بــن داود بــن اجلــارود الطيالــي
بــروت :دار إحيــاء الــراث.
البــري(1999م) .مســند أيب داود الطيالــي ،حتقيــق:
حممــد بــن عبــد املحســن الرتكــي .مــر :دار هجــر .اجلامــي ،نــور الديــن عبــد الرمحــن(2011م) .الفوائــد
الضيائيــة رشح كافيــة ابــن احلاجــب ،حتقيــق :أســامة
ـاوي الوقــاد(2000م).
األزهــري ،خالــد بــن عبــد اهلل اجلرجـ ّ
طــه الرفاعــي.
رشح الترصيــح عــى التوضيــح .بــروت :دار الكتــب
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ســيبويه ،عمــرو بــن عثــان(1966م) .الكتــاب ،حتقيــق:
عبدالســام هــارون .بــروت :عــامل الكتــب للطباعــة
والنــر.
الســيوطي ،أبــو الفضــل عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر(1998م).
معــرك األقــران يف إعجــاز القــرآن .بــروت :دار الكتب
ا لعلمية .
الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر
(2005م) .نواهــد األبــكار وشــوارد األفــكار حاشــية
الســيوطي عــى تفســر البيضــاوي .مكّــة :جامعــة أم
القــرى  -كليــة الدعــوة وأصــول الديــن.
الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر
(2008م) .اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،حتقيــق :شــعيب
األرنــؤوط .عنايــة وتعليــق مصطفــى شــيخ .بــروت:
مؤسســة الرســالة نــارشون.
الشــجري ،ضيــاء الديــن أبــو الســعادات هبــة اهلل بــن عــي بــن
محــزة (1991م) .أمــايل ابــن الشــجري ،حتقيــق :حممــود
حممــد الطناحــي .القاهــرة :مكتبــة اخلانجــي.
شاب ،حممــد بــن حممــد حســن (2007م) .رشح الشــواهد
ُ َّ
الشــعرية يف أمــات الكتــب النحويــة .بــروت :مؤسســة
الرســالة.
الرشبينــي ،شــمس الديــن حممــد بــن أمحــد اخلطيــب
الشــافعي(1868م) .الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى
معرفــة بعــض معــاين كالم ربنــا احلكيــم اخلبــر.
القاهــرة :مطبعــة بــوالق.
الشــوكاين ،حممــد بــن عــي بــن حممــد بــن عبــد اهلل اليمنــي
(1993م) .فتــح القديــر .دمشــق :دار ابــن كثــر،
وبــروت :دار الكلــم الطيــب.
الصبــان ،أبــو العرفــان حممــد بــن عــي الشــافعي(1997م).
حاشــية الصبــان عــى رشح األشــمونى أللفيــة ابــن
مالــك .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
الطــري ،أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن
غالــب اآلمــي(2001م) .جامــع البيــان عــن تأويــل آي
القــرآن .حتقيــق عبــد اهلل بــن عبــد املحســن الرتكــي .دار
هجــر للطباعــة والنــر والتوزيــع.
الفاكهــي ،أبــو عبــد اهلل حممــد بــن إســحاق بــن العبــاس املكــي
(1993م) .أخبــار مكــة يف قديــم الدهــر وحديثــه،

حسن ،عباس .النحو الوايف .القاهرة :دار املعارف.
احلمــداين ،خدجيــة(2008م) .املركبــات يف العرب ّيــةَ .عـ َّـان :دار
أســامة للنــر والتوزيــع.
محــداوي ،مجيــل(2016م) .مفهــوم اجلهــة يف اللســانيات.
تــم احلصــول عليهــا بتاريــخ http:// .2017/3/23
www.alukah.net/books/files/book_8952/
bookfile/lsaniat.docx
حيــدا ،ســمرية( .)2015التوقــع معنــاه وأدواتــه عنــد ابــن
هشــام .تــم احلصــول عليهــا بتاريــخ .2017/3/23
ttp://www.alukah.net/literature_language/0/91295/#_ftn
اخلفاجــي ،شــهاب الديــن أمحــد بــن حممــد بــن عمــر املــري
احلنفــي .ح ِ
يض ِ
ِ
ــه ِ
اب َع َ
اشــي ُة ِّ
ــاوي،
ــى ت ْف
ســر ال َب َ
الش َ
َ
وك َفايــ ُة الــر ِ
ــاض ِ
ا ُْلســاةِ :عنَايــ ُة ال َق ِ
ــى ت ْف ِ
اض َع َ
ســر
َّ
َ َّ
يضــاوي .بــروت :دار صــادر.
ال َب َ
اخلنســاء ،متــارض بنــت عمــرو(1988م)  .ديــوان اخلنســاء.
رشحــه ثعلــب أبــو العبــاس أمحــد بــن حييــى الشــيباين
النحــوي ،حتقيــق :أنــور أبــو ســويلمَ .عـ َّـان :دار عــار
للنــر والتوزيــع.
ذو الر ّمــة ،أبــو نــر أمحــد بــن حاتــم الباهــي(1982م) .ديــوان
ذي الرمــة ،رشح أيب نــر الباهــي روايــة ثعلــب ،حتقيق:
عبــد القــدوس أبــو صالــح .جــدّ ة :مؤسســة اإليامن.
الــرازي ،أبــو عبــد اهلل فخــر الديــن حممــد بــن عمــر(1999م).
التفســر الكبــر .بــروت :دار إحيــاء الــراث العــريب.
ـرزاق احلســيني  .تــاج
حممــد بــن عبــد الـ ّ
حممــد بــن ّ
الزبيــديّ ،
العــروس مــن جواهــر القامــوس .بــروت :دار اهلدايــة.
الزخمــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن
أمحــد(1987م) .الكشــاف عــن حقائــق غوامــض
التنزيــل .بــروت :دار الكتــاب العــريب.
الســمني احللبــي  ،أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن
يوســف بــن عبــد الدائــم .الــدر املصــون يف علــوم
الكتــاب املكنــون ،حتقيــق :أمحــد حممــد اخلــراط .دمشــق:
دار القلــم.
الســهييل ،أبــو القاســم عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن أمحــد
ـهييل .بــروت:
للسـ َ
(1992م) .نتائــج الفكــر يف النَّحــو ُّ
دار الكتــب العلميــة.
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حتقيــق :عبــد امللــك دهيــش .بــروت :دار خــر.
القزوينــي ،اخلطيــب(1980م) .اإليضــاح يف علــوم البالغــة.
رشح وتعليــق وتنقيــح حممــد عبــد املنعــم خفاجــي.
بــروت :دار الكتــاب اللبنــاين.
قواقــزة ،حممــد حســن بخيــت(2009م) .نظــام الزمــن بــن
العرب ّيــة واإلنجليزيــة :دراســة تقابل ّيــة .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة .جامعــة الريمــوك .إربــد .األردن.
قواقــزة ،حممــد حســن بخيــت(2015م) .الزمــن املطلــق يف
اللغــة العرب ّيــة :دراســة وصفيــة .الســعودية :جملــة جممــع
اللغــة العربيــة عــى الشــبكة العامليــة ،عــدد-207 ،9
.250
الكفــوي ،أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي(1998م).
الكليــات ،معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة،
حتقيــق :عدنــان درويــش وحممــد املــري .بــروت:
مؤسســة الرســالة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب
البــري البغــدادي(1999م) .احلــاوي الكبــر يف فقــه
مذهــب اإلمــام الشــافعي وهــو رشح خمتــر املــزين،
حتقيــق :عــي حممــد معــوض وعــادل أمحــد عبــد
املوجــود .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــاوردي ،أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب
البــري البغــدادي .تفســر املــاوردي ،النكــت
والعيــون ،حتقيــق :الســيد بــن عبــد املقصــود بــن عبــد
الرحيــم .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد(1994م) .املقتضــب،
حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة .القاهــرة :املجلــس
األعــى للشــؤون اإلســامية.
املــرد ،أبــو العبــاس حممــد بــن يزيــد(1997م) .الكامــل يف
اللغــة واألدب ،حتقيــق :حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم.
القاهــرة :دار الفكــر العــريب.
املــرادي ،أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد
عــي املــري املالكــي(2008م) .توضيــح
اهلل ابــن
ّ
املقاصــد واملســالك بــرح ألفيــة ابــن مالــك ،حتقيــق:
عبــدالرمحــنعــيســليامن.بــروت:دارالفكــرالعــريب.
املــرادي ،أبــو حممــد بــدر الديــن حســن بــن قاســم بــن عبــد
ـي املــري املالكــي(1992م) .اجلنــى الــداين
اهلل بــن عـ ّ
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يف حــروف املعــاين ،حتقيــق :فخــر الديــن قبــاوة وحممــد
نديــم فاضــل .بــروت  :دار الكتــب العلميــة.
املطلبــي ،مالــك(1986م) .اللغــة والزمــن .القاهــرة :اهليئــة
املرصيــة العامــة للكتــاب.
ا ُمل َه َّلبــي ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عــي بــن معقــل األزدي
شاح ديــوان أيب ال َّطيــب ا ُمل َتنَ ِّبي،
(2003م) .املآخــذ عــى ُ ّ
حتقيــق :عبــد العزيــز بــن نــارص املانــع .الريــاض :مركــز
امللــك فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســامية.
النســفي ،أبــو الــركات عبــد اهلل بــن أمحــد بــن حممــود حافــظ
الديــن (1998م) .تفســر النســفي مــدارك التنزيــل
وحقائــق التأويــل ،حتقيــق :يوســف عــي بديــوي.
مراجعــة وتقديــم حميــي الديــن ديــب مســتو .بــروت:
دار الكلــم الطيــب.
النعــاين ،أبــو حفــص رساج الديــن عمــر بــن عــي بــن
عــادل احلنبــي الدمشــقي (1998م) .اللبــاب يف علــوم
الكتــاب ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وعــي
حممــد معــوض .بــروت :دار الكتــب العلميــة.
حممــد
اهلذليــون (1965م) .ديــوان اهلذليــن .ترتيــب وتعليــق ّ
حممــود الشــنقيطي .القاهــرة :الــدار القوميــة للطباعــة
والنــر.
الواحــدي ،أبــو احلســن عــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن
عــي(1994م) .الوســيط يف تفســر القــرآن املجيــد،
حتقيــق :عــادل أمحــد عبــد املوجــود وآخريــن .بــروت:
دار الكتــب العلميــة.
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