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 :الدراسة مقدمة

  اباعتباره عند الظروفعناية النحاة بالزمن توقفت 
ا
ِلَم 141 ،1999للحدث. قال األنباري ) محل

َ
ا؟ قيل: (:" فإن قيل: ف

ا
ُسّمي ظرف

ى الكوفُيون الظروف "محاّل"؛ لحل ا باألواني التي تحُل األشياء فيها؛ ولهذا، َسمَّ ا، تشبيها
ا
 لألفعال، ُسّمي ظرف

ا
ول األشياء ألنه ملا كان محل

 فيها".

وبقيت  -فيما أعلم - ،مستقلةبدراسة  ولم يفرد، يبوب له النحاةولم ، جمنا اللغوية القديمةايرد ذكره في معفلم  ،أما التزامن

  دون التصريح بالتزامن. ،ب النحوموضوعاته مشتتة في كت

 ألنها املعبرة عن دورة التاريخ. ، وتوالي األحداث ،قد كانت عناية النحاة بالزمن التعاقبيو 
ا
ألنه يؤّدي إلى  .أما التزامن فقد كان غفل

 التهانوي:" تختلف العربية في بنائها في صفتين: إّنها تأّسست في جزء كبير منها على التجاوز قال  وثبات الزمن. ،انقطاع دورة التاريخ

 وإّنها تعتمد على الرّد إلى الثلثي. ،ولم تزل تخضع له(، : املاض ي والحاضر واملستقبلاملتعاقبة حركة الزمن)

ولو بسيط  وعلى ارتباط ،وجود معنى عميق لهذا األصل وهذا ما يجعل العلقة الداخلية الثابتة بالرّد إلى األصل، قائمة على 

)موسوعة كشاف اصطلحات "التزامن يؤّدي إلى انقطاع دور تاريخ الكلمة في اللفظة الحالية ألنالتزامن... بالجديد، مما يبعد صفة 

 .(35 ،1996، الفنون والعلوم
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 :لخصامل

 
ا
وكيفية استعماله. فقد أغفلت معاجمنا  ،بما يوجب تأصيل معناه ،كثر استعمال التزامن في العلوم الحديثة لغة واصطلحا

 عند زمن الفعل ،ومصادرنا النحوية ذكر التزامن ،القديمة
َ
ف

َ
  ،واكتفى النحاة بالتوق

ا
 للحدث. واقترانه بالظرف كونه محل

وتوخي الصواب اللغوي بحيث يتطابق منطوق اللفظ مع  ،اجة إلى االستعمال الفصيحوتكمن أهمية هذا البحث في الح

 ومعرفة التراكيب اللغوية التي تعبر عن القصد.، مدلوله

 ،واألساليب اللغوية التي استخدمتها العرب للداللة على التزامن ،والتراكيب ،وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على األدوات 

 ي االستخدام املعاصر بما يضمن سلمة اللغة.واالستفادة منها ف

حيث تتبع الباحث الشواهد اللغوية من القرآن الكريم وكلم العرب  ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي واملنهج االستقرائي

  ،نثرهم وشعرهم
ا
  كما حاول استخلص القاعدة الضابطة؛ الستخدام التزامن لفظا

ا
وتوصل إلى أن التزامن فرع على  ،واصطلحا

 ،أو بين حدثين متصلين بل انقطاع ،ويجمع بين حدثين وقعا في الوقت نفسه ،ويكون في املاض ي أو الحاضر أو املستقبل ،الزمن

 ة لفظية.أو قرين ،ويعبر عنه بصيغة صرفية أو تركيب نحوي 

 قرينة لفظية.؛ تركيب نحوي  ؛صيغة صرفية ؛وقت واحد ؛حدثين ؛التزامن الكلمات املفتاحية:

 

http://www.refaad.com/
http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 لأنه محَتمو  ،وأن أدوات التزامن وتركيبه وأساليبه متوفرة في اللغة ،ة النحاةوال شك أن اللغة أوسع من قواعد النحو وأمثل

 ،يتصافح الرجلننحو:  ،الحالفي  أو ،وخرج محمد وعاد علي ،الرجلن تسامح نحو: ،في املاض ي كثرأفقد يجتمع حدثان أو  ،دوثالح

 .ويمارس عمله، محمد إلى وظيفته يوم الثلثاءسيعود و  ،سيسامح الرجلننحو:  ،أو املستقبل، ويقوم زيد اآلن ،قعد محمدو 

 أو البنى النحوية املركبة. ،أو ألفاظ األزمنة )الظروف( ،ولحصول التزامن أكثر من طريق: منها صيغ بعض األفعال

كالقانون الذي يعتمد  ،مصطلح التزامن في كافة العلوماستعمال فقد انتشر متابعة التطور اللغوي,  وتكمن أهمية هذا البحث في

أو  ،فل يعقل أن يتواجد اإلنسان في زمانين ،وما تعنيه املفارقات الزمانية واملكانية في بناء األدلة ،على: تزامن األحداث مع النية الجنائية

في مكان  ويمكن اجتماع شخصين أو أكثر ،ولكن يمكن وقوع حدثين من شخص واحد أو أكثر في الوقت نفسه ،مكانين في آن واحد

 واحد.

وظهر مع الخيارات السياسية: كتزامن  ،كما ظهر مع األعمال العسكرية: كتزامن القصف الجوي مع الغزو البري والبحري  

وفي العلوم الطبيعية. كتزامن عمل  ،االنتخابات التشريعية مع الرئاسية؛ واالتصال كعقد جلسات املؤتمرات متزامنة في الوقت نفسه

 رها من العلوم مما يصعب حصره.وفي غي ،األجهزة

توخي الصواب اللغوي.  التي تؤدي معنى التزامن مع واألساليب اللغوية ،والتراكيب، األدواتمعرفة وتهدف هذه الدراسة إلى  

 .بحيث يتطابق منطوق اللفظ مع مدلوله

والتراكيب التي عبرت بها العرب عن حدوث فعلين في حيث تتبع األدوات  ،واملنهج االستقرائي ،واعتمد الباحث املنهج الوصفي

   وشواهد النحاة من لغات العرب. ،من خلل النصوص الفصيحة، الزمن نفسه

 
 
 :التزامن لغة واصطالحا

زماِن  :التزامن لغة
َ
ْزِمَنة   ،فرع على الزمن, والَزَمُن اسم يدل على قليل الوقت وكثيره، وُيجمُع على أ

َ
ْزُمن )الجوهري  ،وأ

َ
، م 1987 ،وأ

5/2131  .) 

ى ِس 
َ
ْهَرْين ِإل

َ
َمان ش برد، َويكون الزَّ

ْ
َفاِكَهة، وزمان الحّر، وزماُن ال

ْ
ب، وزمان ال

َ
ط ة أشهر، والزمن جزء من الدهر. تقول: َزماُن الرُّ تَّ

 َيْنَقِطع )األزهري 
َ

 (.6/110 ،2001 ،والدهر ال

ُت فمقدار من الزمان، وكل 
ْ
 أما الَوق

ا
ت   ،ما قدرت له غاية أو حينا

َّ
ي، َوقد اْستْعمل ِفي  ،فهو ُمَوق اض ِ

َ ْ
وأكثر َما يْسَتْعمل ِفي امل

ْسَتْقبل )ابن منظور 
ُ ْ
يضاح في علل اإل  ،)الزجاجي وادث الكائنة فيها"األوقات إنما تذكر لُيَدلَّ بها على ترتيب الحو" (.4/292 ،1414 ،امل

 (. 115 ،1986 ،النحو

 من الخاصوقد تنوب 
ا
أو  ،بعض هذه األلفاظ )الزمن والوقت والدهر( في لغة العرب عن بعضها. من باب استعمال العام بدال

 
ا
 من العام.  الخاص بدال

تزامَن في قوله:  له( 998، 2/997 ،2008أحمد مختار ) ،عمرمن خلل تعريف اللغوية املعاصرة جم اعاملودخل لفظ التزامن إلى 

ا، فهو ُمتزاِمن.   يتزامن، تزاُمنا

فقا في الزَّمن، حدثا في وقت واحد )  يئان: اتَّ  أو قوع الحادثتين(. ،تزامن وصول الطائرتينوتزامن الشَّ

خصاِن: تعاصرا، عاشا في زمن واحد". و  تزامن الشَّ

فقا في الزَّمن. حدثا في وقت واحد.وتزامن فالتزامن عنده له بعدان: األول داللي: ظهر في قوله:  يئان: اتَّ  الشَّ

خصاِن: تعاصرا، عاشا في زمن واحد"."والثاني صرفي. ظهر في استعماله لــ صيغة )َتَفاَعَل(. في قوله:    تزامن الشَّ

 أما 
ا
وخاصة كتاب علم  ،من خلل ترجمة بعض كتب اللغة من في الدراسات اللغوية املعاصرة.مصطلح التزافقد ورد  :اصطلحا

 ( 113 ،1985 ،اللغة العام لــ )دي سوسير
َ
في فترة زمنية محدودة من  دراسة اللغة يعنيالتزامن ف ،والتعاقببين التزامن  فيه لصَ الذي ف

 تقـوم فيـه العلقـات  ،توقف عند ما هو متكـون ومكتمل، وليـس بما هو فـي مرحلة التكـون فت ،حياة اللغة
ا
 أفقيا

ا
فالتزامن يمثل محورا

 في أما التعاقببـين األشـياء املتواجدة على أساس ثابت ليس للزمان فيه أي دخل، 
ا
 عموديا

ا
تقوم فيه العلقات بين األشياء  .مثل محورا

  .(89، 1985،ير" )سوسالتاريخيالتحول أو  ،املتتابعة على أساس التغير الزمنـي

وليس بدراسة  ،وهو أمر متعلق باالستعمال اللغوي ، أو أكثر في الوقت نفسهحدوث فعلين قصد به في ،لتزامن النحوي أما ا

ل إليه من خلل بعض الصيغ الصرفية اللغة.  أو القرائن التي تصاحب التراكيب. ،أو التراكيب النحوية ،وُيَتَوصَّ
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 من بالشهر أو السنة: قال الكسائي: عاملته ربط حدث بزمن كالتأجير فهي املزامنة أما و 
ا
 من الَزَمِن، كما يقال مشاهرة

ا
ُمزاَمَنة

ُه 5/2131 ،م 1987 - هـ 1407الصحاح  ،الشهر) الجوهري 
َ
، َوَعاَمل

ا
قام ِبِه َزمانا

َ
اِن: أ

َ
ك
َ ْ
ْزَمَن ِبامل

َ
َمن )ابن منظور  ،ُمزامنة(. وأ  ِمَن الزَّ

ا
 ،وَزمانا

 (.13/199 ،ز م ن ،1414

  :التزامن الصرفي

ِفْعل َوجمعه ،أجمع النحاة على إفراد الفعل
ْ
ِنَية ال

ْ
َفاِعل َوجمعه َعن َتث

ْ
ِنَية ال

ْ
إذا كان  ،وعدم جواز تثنيته أو جمعه, واستغني بَتث

 
ا
 تقابل الزيدان, وتقابل الزيدون؛ أو بعطف الفاعل الثاني على األول. إذا لم يكن ق :نحو ،الجمع أولتثنية ل قابل

ا
 ،للتثنية أو الجمع ابل

ما يستدعي حضور معنى  ،فُتَعُدُد الفاعلين يعني حصول الفعل من كل واحد منهم ،وتشاجر زيد وعمرو وبكر ،: تقابل زيد وعمرو نحو

اَعل
َ
فهي صيغ تدل على  وانَفَعَل. ،وَتَفاَعل ،الفعل وتكراره مع كل واحد من الفاعلين, ومن صيغ األفعال التي اختصت بمعنى التزامن: ف

  أو اشتراكهما في القيام بالفعل. ،وقوع الفعل من فاعلين

اَعَل  .1
َ
 ف

اَعـــل"صيغة  تدل
َ
  ."ف

ا
  ،نحو: خاصمت زيدا

ا
  ،وشاتمت زيدا

ا
ا  ،وقابلت زيدا ا ثوبا في  واملفعول  مشاركة الفاعلعلى وجاذب زيد  َعمرا

(:" إذا قلت: 4/68 ،1988قال سيبويه ) فكل واحد من الفاعلين واملفعولين قام بالفعل نفسه في الوقت نفسه فتزامنت أفعالهم. ،الفعل

ومثل ذلك: ضاربته، وفارقته، وكارمته، وعازني وعاززته،  ،فاعلتهإليه حين قلت فاعلته، فقد كان من غيرك إليك. مثل ما كان منك 

 وخاصمني وخاصمته".

 قد و 
َ
 وعاقب القاض ي املتهم. ،ا الكتابوناولت عمرا  ،: سافر زيدنحو ،ل للداللة على وقوع الفعل من الفاعل دون تشريكاعَ تأتي ف

اَعَل  .2
َ
ف
َ
 ت

صَ للداللة على ِ (تفاعلصيغة )تأتي 
َ
ِة فاعلين ف

َ
اَرك

َ
 ،ناوتخاصم ،ناتنافسو  ،نحو: تبادلنا الحديث :نحو .اِعدا في فعل واحدُمش

 الحديث ،وجاذبته الثوب ،ناوَتقاَتل ،ناوتشاتم
ا
ونافسته  ،ونازعني الحديث ،نازعته الحديثو  ،وبادلني زيد الحديث ،واألصل: بادلت زيدا

 . وجاذبته وجاذبني ،وقاتلته وقاتلني ،وشاتمته وشاتمني ,وخاصمنيوخاصمته ، ونافسني

ال يدل على  الفعل ألن ؛فاعل واحد. ولو لم يكن الفاعلن متزامنين في الفعل ما جاز توحدهما فيهمع  الفعل  هذامن فل يصح 

 أكثر من زمن. 

 
ا
وتصالح سعيد وخالد,  ،: تشارك زيد وعمرو نحو .الواوللتثنية والجمع جمع بين الفاعل واملفعول ب وإذا لم يكن الفاعل قابل

  عن تكراراتحاد الفاعلين في الفعل ناب و  واملفعول. ،والفاعل ،فتكون الشراكة في الفعل
ا
وشارك  ،جملتين فاألصل. شارك زيد عمرا

. فلما كان فعل الفاعلين واحد
ا
  والفعل ال يحتمل أكثر من زمن.جمعا في فعل واحد.  ،عمرو زيدا

اَعَل معلوم
َ
اِعَل ف

َ
اَعل" و "َتَفاَعل" أن ف

َ
فل يعلم َمِن البادئ  ،وهو األول في الذكر بعد الفعل. أما تفاَعل ،والفرق في املعنى بين "ف

 (.160 ،1992 ،وليست للترتيب )املرادي ،فالواو هنا للجمع ،ولذلك يقال البادئ مجهول  ،بالفعل منهما

لُت نحو)فاعل( الدعاء الفعل. وقد يكون 
َ
غاف

َ
عاَميُت  ،: ت

َ
وتغافلت، وتعارجت، وَتراَءيُت. أي:  ،تمارضتو وَتناَعسُت وَتجاَهلُت،  ،وت

ا بذلك )الثعالبي
ا
ظهرُت ذلك، وِإْن لم أكن في الحقيقة موصوف

َ
أو  ،أو الغفلة ،أو الجهل ،بمعنى أظهر املرضفهذا (؛ 258 ،2002 ،أ

ر. وكل هذا يحك
ْ
ك  مه السياق.السُّ

َعَل  .3
َ
ت
ْ
 اف

َتَعَل( على التشريك في الفعل
ْ
واْجتمع  ،والتقى الزيدان ،: افترق الصديقان, واشترك زيد وبكرنحو ،واملفعول  ،والفاعل ،تدل )اف

 صل شارك زيد بكر واصطلحوا. واأل  ،واقتتل القوم ،واختصم زيد وعمرو ، بكر ومحمود
ا
 وشارك بكر زيد، ا

ا
ذا فه ،وصلت هذا بذاكو  ؛ا

 فتفيد اتصال طرفين في الوقت نفسه.، بمنزلة قولك: وصلت هذا بذاك, وذاك بهذا

، ل في اللفظ هو املفعول في املعنىالفاعو  ،بصاحبه مثل الذي فعلة بهفعل فعل كل منهما  .قائمة بين الفاعل واملفعول الشراكة ف 

 ومعنىوالعكس. واّتحَد 
ا
 والعطف على الفاعل. يدل على تكرار الفعل من املتعاطفين. ،الفعلن في فعل واحد التفاقهما لفظا

 ،أو أكثر. تقول: انفصل الزوجان ،بل يتجاوزها إلى كل فعل يشترك فيه فاعلن ،املاضية يقتصر التزامن على الصيغ الثلث وال

، نحو: افتخر ،أشهرها اللزوم ،)افتعل( معان أخرى إذا فارقت التشريك ـــ. ولـفهذه األفعال ال تقوم بفاعل واحد ،وانطلق الفريقان

لع. ،وارتفع
ّ
    واط
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 األمثلة الخمسة  .4

قسم يدل  :وهي ثلثة أقسام ،وياء املخاطبة ،وألف االثنين، التي اتصلت بواو الجماعةاملضارعة ُيطِلق هذا التعريف على األفعال 

ِن  ،على املثنى
َ

وتفعلون. والقسم الثالث  ،من الفاعلين: يفعلون وقسم يشترك فيه عدد غير محدد  ،وتفعلن ،ويشترك فيه فاعلن: يْفَعل

 للمفردة املؤنثة. 

 على فهذه األفعال تدل 
ا
إال أن َتِرَد قرينة وال تتسع للمعاقبة.  ،تدل على الحالة ل مضارعافعهي أو  ،وقوع الفعل منهم جميعا

  الحال. هذه األفعال عن تصرف معنى

 التزامن النحوي 

كالصفات  ،وما فيه معنى الفعل ،فعلبين أو  ،يعتمد التزامن النحوي على اإلطار التركيبي الجامع لفعلين من الزمن نفسه

 واملصادر.

 أسلوب التنازع  .1

وقابلني وقابلت بكرا. فالتركيب يدل على املفاعلة التي  ،: قابلت وقابلني بكرنحو ،التنازع اشتراك الفاعل واملفعول في الفعل نفسه

 ،فل بد فيه من الشراكة في الفعل ،وهو نمط ثابت ،. فكل واحد فعل بصاحبه مثل اآلخروتضاربنا ،وكأنه أراد تقابلنا ،تكون بين اثنين

 واالستغناء بأحد املعمولين عن اآلخر.  ،والعطف بالواو

 ، مختلفي الصيغة كــ: قابلت وال يجوز هذا املعنى في فعلين
ا
فإنه وإن صح  ،وسلم علي زيد   ،وسلم علي زيد. وأنت تريد: قابلت زيدا

  فل تصح فيه املفاعلة؛ ،ه التنازعفي
ا
 لذلك أفرد سيبويه ما يخص املفاعلة في باب منفصل عن غيره من قضايا التنازع إشعارا

ْين اللذين كلُّ واحد منهما َيْفَعُل بفاعله مثل الذى َيْفَعُل به(: " هذا باب 74-73 /1 ،1988باستقلله. قال سيبويه )
َ
ْيِن واملفعول

َ
، الفاعل

،  وضرَبنيوهو قولك: ضربُت  ،وما كان نحو ذلك ، َتحمل االسَم على الفعل الذى َيليه. فالعامُل في اللفظ أحُد  وضربنيزيد 
ا
وضربُت زيدا

.....". ،قد وقع .ألّول فقد ُيْعلم أنَّ ا ،الفعليِن، وأّما في املعنى  أّنه ال ُيْعَمُل في اسم  واحد  نصب  ورفع 
ّ
 إال

اعَ صيغة ولهذا األسلوب شبه بــ 
َ
. الباِد  ،ـــل( في تحديد الفاعل واملفعول )ف هو صاحُب ضمير ُئ فقولك: ضربُت وَضرَبَني زيد 

. زيد هو البادئ ،والرد من زيد، الفاعل
ا
 والرد من صاحب الضمير.  ،وقولك: ضرَبني وضربُت زيدا

وكان مصطلحه  ،وكأنه وضع في فك املنازعات ،وهذا يعني أن األسلوب جواب على سؤال تقديره: َمْن البادئ فيكما بالفعل

 النحوي بمعناه اللغوي.

فهو بمنزلة املدافع  ،والثاني رادٌّ على الفعل ،دئ بالفعل معتدألن البا االستعمال في التحقيقات القضائية؛وهذا األسلوب كثير 

 عن نفسه.

 الجمع بين فعلي حاستين لفاعل واحد  .2

ويأكل ويحرك  ،ويستمع لألغاني ،ويقرأ ،وهو يستمع ويكتب، : رأيته وسمعتهُ , نحويمكن تزامن فعلي حاستين في وقت واحد

  ،فالفعل املعطوف يتبع حكم الفعل املعطوف عليه ،وكان يجري ويتعثر ،وكان يطبع ويأكل ،ويتحدث ويراقب ،قدميه
 
وال تمنع حاسة

 أشبهت هذه األفعال فعلي فاعلين.فمن هذه الحواس أختها عن ممارسة فعلها متزامنة مع األخرى. 

  ؛ون التزامن هنا على سبيل االحتواءفيك ،: قرأته وكتبته, نحووهذا التزمن قد يكون لفعلين متعاقبين حصل في املاض ي
ا
 ألن كل

 إضافية. ةوال يراد به التزامن في وقت محدود في املاض ي. إال أن تدل على ذلك قرين ،منهما حصل في املاض ي

وقت وال يراد به التزامن في  ،فالتزامن على سبيل االحتواء ،: سيقرأ ويكتب. الفعلن قد يحدثا في املستقبلنحو ،وكذلك املستقبل

 بعينه.

كأنك  ،في الزمن املطلق إذا كانا خبرين تكون الشراكة ،زيد يقرأ ويكتب نحو ،وكذلك عطف الفعل املضارع على الفعل املضارع

 ويكون التزامن في الوقت نفسه إذا أردت بالواو الحال.  ،هو كاتب وقارئ  :قلت

(:" واعلم أن العطف على ثلثة 5/5،  2001ألن الواو تفيد التشريك في الحكم. قال ابن يعيش ) ؛حصل التزامن املطلق بالواووقد 

و, ولو قيل: مات زيد  والشمُس، لم يصّح؛ ألن املوت ال يكون   اسم على اسم. إذا اشتركا في الحال، كقولك: قام زيد  وعمر 
ُ
أضرب: عطف

 فعل على فعل إذا اشتركا في الزم
ُ
َت: ويقعد، لم يجز الختلف من الشمس، وعطف

ْ
ل
ُ
الزماَنْين. ان، كقولك: "قام زيد  وقعد". ولو ق

." و ذاهب  ، وعمر  ، وزيد  منطلق  ، وخرج بكر   جملة على جملة، نحُو: قام زيد 
ُ
 وعطف
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 أفعال القلوب وأخبارها .3

وتدرك بالحس الباطن، وتتزامن هذه األفعال مع مفعولها الثاني؛ ألن  ،سميت أفعال القلوب بذلك؛ ألن معانيها قائمة بالقلب

وهو  ،لذلك تزامن املفعول الثاني املشتق مع زمن الفعل ،وال ينفصل الشك عن املشكوك فيه في هذا الباب ،الشك إنما يقع في الخبر

 
ا
 أقرب إلى الحال إذا كان مشتقا

ا
(:" وتقول إذا حدثت 3/16 ،1988(. قال سيبويه)2/676 ،2003،)األنباري  . والكوفيون يرونه حاال

، وذلك ألنك تخبر أ
ا
، وإذن إخالك كاذبا

ا
"بالحديث: إذن أظنه فاعل  ،فجمع بين الفعل القلبي الظن ،نك تلك الساعة في حال ظن وخيلة 

 والظن من القلب. ،وهو أحد الجوارح، وفعل الجارحة )الكذب(؛ ألن الكذب من مخرج اللسان

 ول ألجلهاملفع .4

  فعول ألجلهعدَّ النحاة تزامن امل
ا
املفعول له: هو املصدر  (:" 2/186 ،1980) لصحة األسلوب. قال ابن عقيل مع الفعل شرطا

. املشارك لعامله في الوقت والفاعل
ا
فِهم علة

ُ
 نحو ،امل

ا
  ،: جد شكرا

ا
، وهو مفهم للتعليل؛ ألن املعنى: جد ألجل الشكر ،مصدر فشكرا

  ؛"ألن زمن الشكر هو زمن الجود".(الوقت)وهو جد في  ،ومشارك لعامله

 خفيا. كالخوف ،وصح الجمع بين الفعل ومصدره في زمن واحد؛ ألن أحدهما فعل جارحة
ا
 ،واآلخر قلبي. ُيظِهر ما كان باطنا

فالرغبة" هي العلة الحاملة على إيجاد الفعل، والحامل على  ،قولك: جئت رغبة في العلم نحو ،بةوالرغ، والخشية ،والجبن، والحذر

 1/277 ،1995، الش يء متقدم عليه )العكبري 
ا
أو  ،والرغبة ،والخشية ،والجبن ،والحذر ،بمجيئه الخوف (. فكأنك قلت: جاء زيد مظهرا

 "فهذه األفعال الظاهرة تبدي لك الباطنة. ،وأشباه ذلك ،الحرص

  ،أما من حيث املعنى
َّ
ِفْعل إال

ْ
 يفعل ال

َ
َرضفاملفعول ألجله واقع في جواب: ِلَم فعلت؟ ألن العاقل ال

َ
جله ، لغ

َ
ْفُعول أل

َ
وهذا  ،وهو امل

فعل في وقت الجرم؛ فإن لم تنعقد وخاصة رجال القانون, فل ينعقد الجرم إال بانعقاد النية مع ال ،الغرض حاضر في سؤال كل عمل

 للعفو. وقابل   ،وهو مخفف العقوبة ،عدَّ الحدث من باب الخطأ غير املقصود ،النية

 وعاملها تزامن الحال .5

  ،ربط النحاة الحال وعاملها بالزمن الحاضر
ا
. يعني: جاء زيد في حال فهي هيئة الفاعل وقت وقوع الفعل. فقولك: جاء زيد ضاحكا

 
ا
 متكئا

ا
 ،. تبدأ قبل حدوثه(69 ،1995 ،فراهيدي) الفالحال مفعول فيها كالظرف، ، معناه: رأيته في وقت اتكائهضحك. وقولك: رأيت زيدا

  ،وتستمر أثناء حدوثه
ا
ِإذا قلت4/300 ،ت .كزمن الفعل املضارع. قال املبرد)د وتبقى بعد انتهائه. تماما

َ
نه  :(:" ف

َ
َجاَءِني زيد َماِشيا. لم ترد أ

ُه ماشيُ  نَّ
َ
َحال ،عرف ِبأ

ْ
ن َمِجيئه َوقع ِفي َهِذه ال

َ
ِكن خبرت ِبأ

َ
َحالة، َول

ْ
و بْعدَه  ،َولم يدلل كلمك على َما ُهَو ِفيِه قبل َهِذه ال

َ
فالحال  ،اأ

ن َمِجيئه َوقع ِفي  مفعول ِفيَها.
َ
َما خبرت أ ِلَك  ،َحال َمش ىِإنَّ

َ
ذ
َ
  .َوك

ا
ا" ،َمَرْرت بزيد َضاِحكا اك َراِكبا

َ
خ
َ
  .وصادفت أ

.  ،على املاض ي فل يجوز إال أن تدخل )قد( ،فأما املستقبل واملاض ي ، للحاضروالحال ال تكون إال
ا

فيصلح حينئذ أن يكون حاال

 تقول: رأيت زيد
ا
 . أي: راكبقد ركب ا

ا
ا ،في هذا املوضع ــ )قد(إال أنك إنما تأتي ب .ا ليعلم أنه قد ابتدأ  (قدــ )فتأتي ب ،إذا كان ركوبه متوقعا

 ،ولوال ذلك لم يجز ،أغنى عنهف ،التصاله بالحاضر ؛فإنما صلح املاض ي هنا ،والحال معلوم منها أنها تتطاول  ,ومر منه جزء ،بالفعل

ا  ماضيا
ا

ْد )وال بد من أن يكون معه  ،فهذا تأويله ،قد وقع موقع الحال .فمتى رأيت فعل
َ
  (ق

ا
  ،إما ظاهرة

ا
ن ب ؛وإما مضمرة

َ
ابتداء الفعِل لتؤذ

ا  (.1/216 ،ت .د ،") ابن السراجالذي كان متوقعا

 وتتزامن الحال مع عاملها. في حالتين:

وهذا يقتض ي استعمال الفعل املضارع, فهو الفعل الذي يكون زمان اإلخبار عن  ،الحال مع وقت النطق بالعامل فيهاتزامن  األولى:

 :)البقرة          له تعالى: قو  نحو ،(1/18 ،2008 ،وجوده" )السيرافيزمان هو وجوده 

ى: نحو ،الحالأو ما كان بمعنى املضارع من الصفات الدالة على  ،(22
َ
َعال

َ
         قوله ت

ى: ،(60 )الزمر:    
َ
َعال

َ
    وقوله تعالى: ،(18)الكهف:        وقوله ت

وحرف ، كاسم اإلشارة ,أو ما يدل على الحاضر من األلفاظ ،(97)األعراف:          

 قائم "هذا زيد :نحو ،الحاضرةالتنبيه؛ ملا فيهما من اإلشارة للحال 
ا
 ا

ا
لتنبيه. كأنك وهو ا، فالعامُل فيها معنى الفعل ،, وذاك عبد هللا راكبا

 قلت: أنتبه له راكب
ا
 قائم وإذا قلت: ذاك زيد   ،ا

ا
 راكبإليه لك أشير كأنك قلت: فإنما ذاك لإِلشارة.  ،ا

ا
إال  .وال يجوز أن يعمل في الحال ،ا

 ألنها كاملفعول فيها. ؛علأو ش يء في معنى الف، فعل
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 و قلت: زيد أخوك قائمول
ا
ا. كان غير جائز وعبد ،ا

ا
وال يستقيم أن يكون ، وذلك أنه ليس ههنا فعل, وال معنى فعل، هللا أبوك ضاحك

 ولكنك إن قلت: زيد  أخوك قائم ،ى أو أخاه في أخر ، وال يكون أباه، أو أخاه من النسب في حال ،أباه
ا
ألن  فأردت: أخاه من الصداقة جاز؛،ا

 نك قلت: زيد يؤاخيك قائمكأ ،فيه معنى فعل
ا
 .(1/218 ،ت .د ،" )ابن السراجا

 .وَجاَء زيد ،َوقد قض ى َحاجته ،وَجاَء زيد ،وقد طلعت الشمس ،: جاء زيد, نحوومنه تزامن فعلين في املاض ي على سبيل الحكاية

عب
َ
ته .َوَجاء ،قد ت ى:،قد أتعب َدابَّ

َ
َعال

َ
ْوِله ت

َ
حتى إذا جاؤوها، على تقدير: (. 73)الزمر:        ومنه َق

للتقريب ــ قد املقدرة ف (.4/147 ،1407 ،)الزمخشري  أبوابهافتحت وقد  ،أبوابها، أي مع فتح أبوابها... حتى إذا جاؤوهاوفتحت  ،جاؤوها

  تزامن وقت املجيء مع وقت فتح األبواب.وهذه حالها، في، الواو للحال. أي: جاءوهاو  ، من الحال

           قوله تعالى: نحو ،في املعنى ومنه التزامن بين فعلين أحدهما ماض  

ْنِفّي بلم ،(174 :ل عمرانآ)
َ ْ
َضارع امل

ُ ْ
 بمعنى املاض ي. .فامل

  نحو ،فاملاضية ،حكاية الحال املاضية أو املستقبلية والثانية:
ا
 يحدثناوَجاء بكر  يْضحك,  ،قولك: جاء زيد ماشيا

َ
وَجاَء زيد  ،وقعد زيد ال

ْمس طالعة. ،َوَجاء َوُهَو يْضحك ،َوُهَو َضاِحك  وَجاَء زيد َوالشَّ

وهذا يقتض ي تأويل الحال للدخول في زمن الفعل. قال  ،معناهماض, والحال فعل مضارع أو دال على في األمثلة السابقة الفعل 

، فاملجيُء ماض  386 ،1986) العكبري 
ا
(  ،( :" قولك: جاء زيد راكبا

ا
ىو )راكبا جيء، واملاض ي هنا قد انَقض َ

َ
 حاِله وقَت امل

ُ
وما كاَن قد  ،حكاية

ى  للسِم وقَت وقوِع االسِم منه أو ِبه، وذاَك أنَّ  ،انَقض َ
ا
َع ال يكوُن َهيئة

َ
 َهْيَئِة الفاِعِل أو املفعوِل بهواْنَقط

ُ
وما كاَن غيُر  ،الحاَل: وصف

". وقال الزجاج )
ا
        ( في توجيه قوله تعالى: 65 /3 ،1988موجود  ال َيِصحُّ أن يكوَن َهْيَئة

وجاَءْته  ،فلما ذهب عن إبراهيم الروع :املعنىو  ،حال. قد مضتحكاية  (يجادلنا)( 74: )هود       

رى 
ْ
  .الُبش

َ
ذ
َ
نا في قوم لوط، وأقبل أخ

ُ
  في الكلم أخذ وأقبل؛يجاِدلَنا. ولم يذكر ُيَجاِدل

َ
ذ
َ
 ،ألن في كل كلم يخاطب به املخاطب معنى أخ

َبَل 
ْ
 الَحاِل؛ ،وأق

َ
ا أَرْدَت حكاية

َ
". إذ ا قلَت: قام زيد، دللت على فعل ماض 

َ
 ألنك إذ

 
ا
ى: نحو ،والحال ماضية في اللفظ ،وقد يأتي الفعل مضارعا

َ
َعال

َ
ْوِله ت

َ
        ق

ْوِله 1/121 ،هـ 1407وليس من منطوق اللفظ. قال الزمخشري) ،تأول النحاة الحال من مضمون الجملةي(. ف28)البقرة: 
َ
(:" الواو في ق

ى:" 
َ
َعال

َ
وبعضها  ،فإن قلت: بعض القصة ماض ...واو الحال  (28)البقرة:        ت

 
ا
  مستقبل، واملاض ي واملستقبل كلهما ال يصح أن يقعا حاال

ا
  حتى يكون فعل

ا
وقت وجود ما هو حال عنه، فما الحاضر الذي وقع  حاضرا

 
ا
 قلت: هو العلم بالقصة، كأنه قيل: كيف تكفرون وأنتم عاملون بهذه القصة بأولها وآخرها". ؟حاال

ويستحيل أن يحتوي املاض ي الحاضر؛  ،ن الحال يمكن أن تحتوي املاض ي لفظا ومعنىولم يقبل النحاة معنى املض ي في الحال؛ أل 

( على معنى 18)الكهف:              لذلك رد النحاة توجيه قوله تعالى:

 أمسواسم الفاعل ال يعمل إال إذا كان بمعنى الحال أو االستقبال، فل يقال:  ،املض ي؛ واحتجوا بعملها فيما بعدها
ا
، زيد ضارب عمرا

ة َحاليةووجهوه على إ
َ
ُجْمل

ْ
ن ال

َ
َحال؛ أل

ْ
اَية ال

َ
َحال )ابن يعيش، رادة ِحك

ْ
َواو َواو ال

ْ
 ( .4/100 ،2001 ،َوال

)          ى:قوله تعال نحو ،كمجيء الحال من فعل األمرـــ أما املستقبل ف

 ف( 103النساء: 
ا
  ،حال : قياما

ا
 .حال ثانية :وقعودا

 سأل: "كيف أقبل"؟ فقلَت:  ،أما من حيث املعنىو 
ا

ّن سائل
َ
ا"، فكأ

ا
". فإذا قلَت: "أقبل عبُد هللا ضاحك

َ
ْيف

َ
فالحال تقع في جواِب "ك

ا") ابن يعيش
ا
قبل ضاحك

َ
كثر ما يستعمل هذا األسلوب من رجال القانون في استفساراتهم عن أو حال ضحكه، " أي في (. 2/4 ،2001 ،"أ

 حدث.حال الجاني أو املجني وقت وقوع ال

  :التزامن بالقرائن اللفظية

ا ،وحيَن  ،واآلن ،: معنحو، يكون التزامن في هذا الباب بظروف الزمان
ّ َ
 ، ومل

ْ
ا ،وإذ

َ
ْيُتك مع  ،َوَساَعة ،َوَيْوم ،َووقت ،وإذ

َ
ومَتى. َتقول: َرأ

ا جئَت  ،زيد
ّ
ْيُتك مل

َ
ا ِجْئت ،وحيَن جئَت  ،وَرأ

َ
 ِجْئت. َوُيَقال: سأعطيك إذ

ْ
 (.5/136 ،2001 ،َوَمتى ِجْئت )األزهري  ،وإذ

 حدثين في زمن واحد. بين  و واو املصاحبة ،كــ واو الحال الحروف التي تفيد املصاحبة كذلك يجمعو 
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  املصاحبة بــ مع .1

، كأنك  ،بين اثنين أو أكثر في الفعل وتقتض ي الشراكة ،)مع( أم باب املصاحبة
ا
َبار  َعن مجيئهما معا

ْ
فقولك: َجاَء زيد َمَع َعْمرو. ِإخ

 ، قلت: جاء زيد
ا
  ،لألول  وجاء عمر معه. فلما كان الفعل الثاني تكرارا

ا
وجمع بينهما بـ  ،وهما متزامنان في الوصول. ُحذف الثاني اختصارا

َقْوِلك: َجاَءِني 20 ،1999ابن الوراق)  ل)مع(؛ ألن فيها معنى الجمع الذي تقيده الواو. قا
َ
ة َما بْعدَها َمَع َما قبلَها. ك

َ
ارك

َ
ي ُمش (:" )َمَع( َتْقَتض ِ

اَمت مَقامه"
َ
ا ق

َ
لَهذ

َ
و قلت: َجاَءِني زيد َوَعْمرو، ف

َ
اركُه ل

َ
َما ش

َ
ِجيء، ك

َ ْ
ارك زيدا ِفي امل

َ
 زيد َمَع َعْمرو، فعمرو قد ش

، احتمل أن يكون  و وال تفيد التزامن إال بقرينة. "فإذا قلت: قام زيد وعمر  ،و تفيد املخالفةوال يجمع بينهما بالواو؛ ألن الوا
ا
جميعا

، فل يكون إال في وقت واحد ) املرادي ،القيام في وقتين
ا
 (.308 ،1992 ،وأن يكون في وقت واحد. وإذا قلت: قام زيد وعمرو معا

ن ُيَقال: اْجتمع 34 ،1998املصاحبة و)مع(؛ استغني عنها بالواو. قال الحريري )وال يجوز الجمع بين الفعل الدال على 
َ
(:" ال يجوز أ

ن
َ
َما لم يجز أ

َ
 ُيَقال: اصطحب زيد َوَعْمرو َمع زيد َمَع َعْمرو. ك

ا
ِفْعل"ا

ْ
ة ال

َ
ْيِه ِصيغ

َ
ت َعل

ّ
ة )َمَع( ِبَما دل

َ
ْفظ

َ
وتحيل )مع(  ؛ للستغناء َعن ل

غُز أغُز َمَعك.، : من يقْم أقْم َمَعه, َوَمتى تذهْب أذهْب َمَعكنحو ،إلى التزامنأسلوب الشرط من التعاقب 
َ
 َوأي ِحين ِت

 واو املصاحبة .2

 قولك: جئت وزيد نحو ،تأتي واو املصاحبة بمعنى )مع(. فتجمع بين املرفوع واملنصوب
ا
 ،وبين املجرور واملنصوب، اواذهب وعمرا  ،ا

 نحو
ا
، ع الشمس: وصل زيد وطلو نحو ،فالواو هنا خارجة عن معنى العطف؛ لذلك صح مجيء غير العاقل بعدها ،: مررت بك وزيدا

  ،فالشمس لم تفعل فعل زيد
ا
في الزمن  وهي هنا بمنزلة الظرف للفعل. أي: أنها حدَدت وقت وصوله بطلوع الشمس بعد أن كان مطلقا

 املاض ي.

وكأن املتحدث جعل الشمس والجبل ظرفين  ،انال مقرونة بزمان أو مكفهي أفع ،حددت مكان سيره ،وكذلك: سرت والجبل

 (.1/375 ،هـ1420، للسير؛ ألنه يسير في حيزهما )ابن األثير

: ال تأكل السمْك وتشرب اللبن. نحو ،وتأتي الواو للنهي عن الجمع بين الشيئين في زمن واحد. مع جواز الجمع بينهما غير متزامنين

" )سيبويه، راد أن يقول له: ال تجمع بين اللبن والسمك، وال ينهاه أن يأكل السمك على حدة  قال سيبويه:" إنما أ  ،ويشرب اللبن على حدة 

1988، 3/43 .) 

ن  .3
ْ
 اْل

 
ا
ن( املضارَع للحال بعد أن كان الحال مترجحا

ْ
وأسمُع  ،وأسمع زيدا اآلن يضحك، وأراه اآلن يصلي، اآلن: زيد يصلي نحو ،ُتخِلُص )اآل

ْنت ِفيِه 1/62 ،ت .د ،عباس ،اآلن كلمك وأبصُرك )حسن
َ
ِذي أ

َّ
ت ال

ْ
َوق

ْ
ن( لل

ْ
ي من آِخ َوُهَو حد  ،(. فــ)اآل اض ِ

َ ْ
وحد ، رهالزمانين: حد امل

وله
َ
ْسَتْقبل من أ

ُ ْ
م )ابن الصائغ، امل ِ

ّ
ذي يقُع فيه كلُم املتكل

ّ
ت ال

ْ
َوق

ْ
 (.2/907 ،2004 ،وهي ظرف لل

ن( ف
ْ

            الى:قوله تع نحو ،عل جواب الشرط من التعاقب إلى الحالوتنقل )اآل

 (. جعل العقوبة متزامنة مع الفعل.9)سورة الجن: 

 حين  .4

ُصَرت
َ
و ق

َ
ْت أ

َ
ْزماِن، طال

َ
  ،الحين اسم  يصلح لَجِميع األ

ا
 ،2003) . يحكمه السياق. قال ابن العربيوغير محدود، ويكون محدودا

2/91 ":) 
ُ
ر  ل ا ُمَقرَّ

َ
ُه، َوَهذ

َ
ِر ل َفّسِ

ُ ْ
ْعِييَن ِفي امل

َ
 ت

َ
ِصيَص ِفيِه، َوال

ْ
 َتخ

َ
، َوُهَو ُمْبَهم  ال  َزَمان 

ُ
ْرف

َ
ِحيَن ظ

ْ
َساِن، إنَّ ال ِ

ّ
َماِء الل

َ
ْيِه ِمْن ُعل

َ
، ُمْجَمع  َعل

ا
ة
َ
غ

ْحِظيَّ 
َ
 ل

ا
ِرُن ِبِه، َوُهَو َيْحَتِمُل َساَعة

َ
ُرُه َما َيْقت َما ُيَفّسِ ى:َوِإنَّ

َ
َعال

َ
َعَدِم؛ ِلَقْوِلِه ت

ْ
ِة، َوَيْحَتِمُل َحاَل ال َبِديَّ

َ ْ
اَعِة األ ، َوَيْحَتِمُل َيْوَم السَّ

ا
     ة

فللعلماء فيه تقديرات مستمدة من العلم والسياق.  ،( أما املحدود1)اإلنسان:           

، ت .د ،(. معناه: ثلثة أيام) الفراء, معاني القرآن43)الذاريات:             فقوله عز وجل:

      وقوله تعالى: ،( معناه: كل عام25براهيم: إ)          وقوله تعالى: ،(3/88

 (. 2/61 ،1992 ،معناه: إلى سبع سنين )األنباري ، (35)يوسف:          

 
ا
  وقد يكون ظرفا

ا
َرَجت من البيت نحو ،لفعلين متزامنين رابطا

َ
ْيُتك ِحين خ

َ
ْت الرطبة ِحين َسَقطت ،قولك:" َرأ

َ
بن  ،واْنَفَضخ

ّ
ويكثر الل

ِمِه حيَن َضِحَك. ومنه قوله تعالى: ،في ضرعها حين تريد أن تضع
َ
ْوَبُه على ف

َ
و ث

َ
)سورة         وَوَضَع َيَدُه أ

                 وقوله: ،(218الشعراء: 
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 من الزماِن جمع بين فعلين لفاعلين في الوقت نفسه )األزهري 5)سورة هود:   
 
ـ )حين( ظرف

َ
ت ، ف

ْ
َوق

ْ
ي: ِفي ذلَك ال

َ
 ،(. أ

 (.165-1/164 ،ت .د ،العين،فراهيدي)ال ،(5/136 ،2001

  (ما)ويربط املعاصرون التزامن بـ مجيء 
ا
 أو مقدرة

ا
(.  1/597 ،2008 ،: ِجئُت حينما طلعت الشمُس" )عمرنحو ،بعد )حين( ظاهرة

 (.1/224 ،2000 ،و كان يقرأ حينما جئته )السامرائي ،وكان يسبح حينما ناديته

قتران بـــما فيه وأكثر استعماِل )حين( عند القدماء بغير ما. وال بأس بذلك؛ ألن )ما( كثيرة اال ،وهذا االستعمال نادر في الفصحى

 معنى الشرط.

 إذ الظرفية  .5

  ،)إذ( أداة وظيفية
ا
فإذا توسطت بين  ،(112/ 2 ،1985،ملا مض ى من الزمان )ابن هشام ومن الغالب على معانيها أن تكون ظرفا

 بمنزلة مع".  ،جملتين فعليتين
 
 تكون جامعة لهما بمعنى )مع( . قال سيبويه. "إذ، وهي ملا مض ى من الدهر، وهي ظرف

. أي: حين قيامه. ومنه قوله تعالى: نحو ،وقعا في املاض ي وتفيد )إذ( تزامن فعلي فاعلين      قولك: جئُتك إذ قام زيد 

 راج.(. أي: كان اإلحسان في وقت اإلخ100)يوسف:       

        :( . وَنْحوه قوله تعالى7/57، 1415 ،أي: ألنه أخرجني )األلوس ي .وقيل هي تعليلية

 (.2/384 ،1988 ،( ". املعنى: سلهم ِإذ َعَدْوا في وقت اإِلْتياِن" )معاني القرآن للزجاج163)األعراف:     

 )إذ( الظرفية عن التزامن
ُ
 القرينة

ُ
آل عمران: )           قوله تعالى: نحو ،وَتْصِرف

 على التعاقب. هنا  ل  ا( فالظرف )بعد( د80

  إذا الظرفية .6

ا( ظرف مبهم بمعنى حين. وتفيد التزامن املطلق في املست
َ
 ،ألن الشرط على معنى املستقبل قبل بين جملتيها إذا أفادت الشرط؛)إذ

واملعنى أّن مّدة ( 110)يوسف:             قوله تعالى: نحو

التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار النصر من هللا وتأميله قد تطاولت عليهم وتمادت، حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن ال نصر 

 (.2/509، 1407 ،)الزمخشري  لهم في الدنيا، فجاءهم نصرنا فجأة من غير احتساب

     وقوله: ،وقت التبايع.أي: افعلوا الشهادة  (282)البقرة :        وقوله تعالى:

 وقت ملقاتكم العدو.(. أي: اضربوا الرقاب 4محمد:)        وقوله:  (.45)األنفال:   

 
ا
العنب ظرفا لإلتيان. آتيك إذا انتصف النهاُر. جعل وقت نضوج و  ،تيك إذا نضج العنب: آنحو ،ملا قبلها وقد يكون ما بعدها محل

؛ أال ترى أنك لو قلت: أتيك إذا 3/60 ،1988قال سيبويه )
ا
 معلوما

ا
البسر... فالفعل في إذا بمنزلته في حين كأنك  احمر(:" )إذا( تجئ وقتا

  ،ألنه للمستقبل ؛إال أن فعل الشرط متوقع  الحدوث قلت: الحين الذي تأتيني فيه آتيك فيه".
ا
محتمل  فيكون التزامن افتراضيا

 َوِإذا جئتني أكرمتك. ،: أجيُئك إذا دعوتنينحو ،التعاقبفتفيد إذا لم يدل السياق على التزامن. أما  الحدوث.

 إذا الفجائية .7

وال بد أن تكون املفاجأة في الزمن الحالي، "ال  ،والثانية اسمية ،وفعلها ماض ،األولى فعلية :)إذا( الفجائية بين جملتينتربط 

املاض ي"، وأن تقترن بها الفاء الزائدة للتوكيد. واملراد بالزمن الحالي: أن وقوع املعنى بعدها ووقوع املعنى قبلها مقترنان، بأن املستقبل وال 

 
ا
  يتحقق وقوعهما معا

ا
، نحو: خرجت أمس فإذا النسيم منعش، فالوقت الذي تحقق فيه الخروج تحقق في وقت واحد، ولو كان ماضيا

 4/232 ،1988) قال سيبويه . (1/508 ،ت .د ،عباس ،إنعاش النسيم، ال قبله، وال بعده" )حسن -أي: في الوقت نفسه -الحال.معه في 

"  ،(:" وتكون )إذا( للش يء توافقه في حال  أنت فيها، وذلك قولك: مررت  فإذا زيد  قائم 

 )ما( الظرفية )التوقيتية(  .8

ت نحو ،ورابطة لألولى بزمن الثانية ،جملتينتأتي ما الظرفية متوسطة بين 
َ
: أجلس ما جلس زيد. أي: مدة جلوس زيد. " فُحِذف

ثم جعلت )ما( والفعل قائمين مقام املصدر غير الظاهر، ألن الذي أقيم مقام املضاف املحذوف الذي هو  ،وأقيم املصدر مقامها ،مدة

 (.9/4431 ،1428ـ ،) ناظر الجيش وإنما ما والفعل مؤّوالن باملصدر" ،مدة. إنما هو ما والفعل ال املصدر
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 ملا  .9

فتكون  ،األول أن تأتي ظرفية غير الشرطية :ولها استعماالن ،( 2/48 ،1995، وما الظرفية التوقيتية )العكبري ، مركبة من لم (ملا)

  ،وال تحتاج إلى جواب ،لنفي املستقبل املتوقع
ا
  ويكون فعلها مضارعا

ا
 ، :" ملا يصل األميرنحو ،مجزوما

ا
ا  ،وملا يركب زيد، وغير املتوقع أيضا

 (.387 ،1986 ،اض ي, والثاني في املستقبل املرتقب )العكبري والفعلن متعاقبان: األول في امل ،وملا ينفعه الندم ،: ندم زيدنحو

  ،أما االستعمال الثاني
ا
دت ويقتض ي جملتين فعليتين ماضيتين. وج ،يدال على التزامن في املاض ي .بمعنى حين فتكون فيه ظرفا

. وتختصُّ بالدخول على الفعل   ُوجود  لوجود 
َ
سّمى حرف

ُ
وتقتض ي ُجملتيِن، ُوِجَدْت  ،املاض يثانيتهما ِعْند وجود أوالهما؛ ولذلك ت

، واألخرى هي الجواُب") الغلييني
ُ
خراهما عند وجود أوالهما. واألولى هي الشرط

ُ
ا جاَء أكرمُتُه.1993،3/259 ،أ

َّ
تزامن اإلكرام  (، نحو "مل

       وقوله تعالى: ،(67)سورة اإلسراء:          مع املجيء. ومنه قوله تعالى:

         ( وقوله:28)يوسف:            

  (.31)يوسف: 

َيْوم إكرامك لي  ،فل تقول: ملا أكرمتني أمس ،َوال يجوز الجمع بها بين زمنين مختلفين
ْ
بت ال

َ
َيْوم. وتفسير نحو هذا: ملا ث

ْ
أكرمتك ال

َجواب
ْ
اَن عاملها ال

َ
َها ِإذا قدرت ظرفا ك نَّ

َ
 يكون ِفي األمس )ابن هشام ،أمس أكرمتك؛ أِل

َ
َيْوم ال

ْ
َواِقع ِفي ال

ْ
 (. 1/369 ،1985، َوال

       تزامن. أما قوله تعالى:وتنفي ال ،وال يجوز اقتران جوابها بالفاء؛ ألن الفاء تفيد التعقيب

منهْم مقتصد" )السيوطي (؛ فتقديره:32)سورة لقمان:    
َ
بر. انقسموا قسَمْيِن. ف

ْ
ى ال

َ
ا نجاهم ِإل مَّ

َ
ل
َ
 (. 2/222 .ت،د ،الهمع ،ف

           وال يجوز اقتران جوابها بالفعل املضارع؛ ولذلك فسر قوله تعالى:

 (.1/370 ،1985، ( التقدير: أقبل يجادلنا )ابن هشام74هود: )     

ة اسمية مقرونة بـــ إذا الفجائية؛ ألنها تفيد التزامن
َ
         قوله تعالى: نحو ،ويجوز مجيء جوابها ُجْمل

 (. فلحظة الشرك هي لحظة الوصول إلى البر. 65)العنكبوت:    

 بينما  .10

ى الّزَمانية)السيوطي
َ
انية ِإل

َ
بت ِمن املك

َ
ِزَمتها "َما" انَقل

َ
ا ل

َ
(. وتجمع بينما 2/205، ت .د ،الهمع ،األصل في )بين( الظرفية املكانية, فِإذ

و)نبغي وجاء(. أي: َبين  ،وجاء( ،فتزامن فيها الفعلن )قائم ،وبينما نبغي الصيد جاء غلمنا ،بين جملتين. تقول: بينما أنا قائم إذ جاء زيد

ات قيامي َمِجيء زيد
َ
ْوق

َ
 (. 1/115، 1985 ،وفي وقت ابتغائنا جاء غلمنا ) ابن هشام ،أ

(:" أدخل )إذا( و )إذ( 3/198 ،1978وأنهما مختصتان بهذا املوضع. قال الرض ي ) ،وقيل التزامن بسبب "إذ" وإذا اللتين للمفاجأة

فيكون آكد في معنى اللزوم" وقال املرادي:" وال  ،للمفاجأة في جواب بينا وبينما، ليدال على اقتران مضمون األول بالثاني مفاجأة بل تراخ

 (. 188 ،1992 ،كذلك إذا جاء زيد، ووافقت مجيء زيد ) املراديواملعنى حين أنا  ،تكون إذ للمفاجأة إال بعد بينا وبينما

 ،1998 ،ارتشاف الضرب ،وافقت مجيء زيد" )أبو حيان ،وقيل:" )إذ وإذا( بدل من بينما. أي: حين أنا كذلك حين جاء زيد

3/1404 .) 

ْرَحهما في جواب "َبيَنا"، وقد كان األصم، والراجح أن الظرفية في بينما وبينا؛ ألن انعقاد التركيب ممكن بتركها
َ
 ط

َّ
عّي ال يستفِصح إال

ارتشاف الضرب من لسان ’ وليس هذا محله )أبو حيان ،(، والخلف في هذا طويل3/123 ،2001 ،شرح املفصل ،و"َبيَنَما" ) ابن يعيش

 أو استيعاب ظرفية بينما لفعل الجواب.  ،(. وهذا الخلف ال يؤثر على تزامن الجملتين3/1405 ،1998 ،العرب

 كلما  .11

َرار؛ ألنها تفيد اإلحاطة بجميع أجزاء الش يء أو عموم أفراده
ْ
و)ما( التي جمعت  ،مركبة من كلمتين هما: "كل" التي تدل على الّتك

َمانثمَّ أ ،و)ما( وما بعدها مصدر مؤول ،فكل مضافة إلى زمن مقدر. أي: كل وقت ،بين املصدرية والظرفية َما  ،نيب املصدر َعن الزَّ
َ
ك

ْجم. ) ابن هشام ِريح ِفي جْئُتك خفوق النَّ صدر الصَّ
ْ
        ومن ذلك قوله تعالى: ،(1/266 ،1985 ،أنيب َعنُه امل

( ومنه 1/403. أي يجد عندها الرزق في كل وقت يدخل عليها )معاني القرآن للزجاج (37)آل عمران:       

واإلقامة  ،فاملش ي حاصل في وقت الضوء ،(20البقرة: )سورة              قوله تعالى:
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فالسخرية حاصلة في  ،(38) سورة هود:             وقوله تعالى: ،حاصلة في وقت الظلمة

 وقت املرور.

: كلما تأتيني آتيك. فوقت إتيان األول غير وقت إتيان الثاني نحو ،وقد يحتمل جواب كلما التعاقب إذا كان املعنى على املستقبل

(. 7)نوح:             (. ومنه وقوله تعالى:1/267 ،1985 ،ابن هشام)

 اآلذان.فالدعاء سابق لوضع األصابع في 

 متى ما  .12

وقت تكن ما تكن أكن": وفي أي متى ما تخرج أخرج، " أي: "متى ما تأِتني آِتك"، ومتى : نحو ،وما زائدة ،هي عند النحاة أداة شرط

 (2/529 ،2003 ،أكن،") األنباري 

 قال الشاعر:

 (234)البيت لعنترة بن شداد في ديوانه  ما تلقني فردين ترجف ... روانف أليتيك وتستطارامتى 

ومتى  ،فقد جاءت )متى ما( للربط بين جملتين في ظرف زماني واحد. كما كانت أينما للجمع في املكان. إال أن أينما محل لألعلم

 محل لألفعال. 

 ما دام  .13

نا أنتظرك َما دمت نحو ،"ما دام" كلمة مركبة من "ما" املصدرية الظرفية
َ
اِئما: أ

َ
ا. أي: ال أكلمك مدة  ،ق وال أكلمك ما دام زيد قائما

ا )أبو حيان سَتعَمُل إال مع ما املصدرية  ،: من األفعال الناقصة(ما دامت)قال العيني:" قوله: ( 3/1147 ،1998 ،دوام زيد قائما
ُ
وال ت

ا، كان التقدير: مدة دوامك، فحذف ا ملضاف، وأقيم املضاف إليه مقامه، فصارت: "ما" التوقيتية، فإن قلت: افعل الخير ما دمت واجدا

 (.2/509 ،2010 ،) العيني "مقدرة بمصدر مضاف إلى الوقت، فلذلك قلُت: املصدرية التوقيتية

  :خاتمة الدراسة

ال تجد ، وإذا وجدته ،أو مصادرنا النحوية ،فل تكاد تجد لها اسما في معاجمنا اللغوية ،أغفلت الدراسات القديمة التزامن

  فقد كانت عناية ،العناية التي يستحقها
ا
  النحاة منصبة على الزمن املفرد كونه ظرفا

ا
فلم أقف على لفظه  ،للحدث. أما التزامن ومحل

  :ناول الظاهرة توصل الباحث إلى النتائج التاليةولم أجد دراسة مستقلة تتناوله. ومن خلل ت ،عند النحاة

 أو حدثين متصلين بل انقطاع في زمن متصل. ،التزامن وقوع حدثين في الوقت نفسه •

•  
ا
 أو فعلين مستقبليين. ،أو فعلين مضارعين ،بين فعلين ماضيين جاء التزامن جامعا

 أو قرينة لفظية. ،أو تركيب نحوي  ،يعبر عن التزامن بصيغة صرفية •

اِعل معلوم •
َ
اَعل على ف

َ
ولذلك يقال  ،بالفعل منهما أما تفاَعل فل يعلم َمِن البادئ وهو األول في الذكر بعد الفعل. ،تدل صيغة ف

 البادئ مجهول.

 أو فعل قلبي وفعل جارحة. ،أو فعل حاسة وفعل علة ،فكان بين فعلين لحاستين ،راعى التزامن تعدد معاني األفعال •

 فأحالت معناها إلى التزامن. ،ومادام ،وكلما ،وبينما ،: ملانحو ،اقترنت ما املصدرية الظرفية بمجموعة من األدوات •

  ،ولفظ مع ،فمنه املفعول معه ،سيطر باب املصاحبة على التزامن •
ا
 ،وما جاء بمعنى مع كالباء ،وواو املصاحبة التي بمعنى مع ،ومعا

 وعلى.  ،وفي

•  
ا
فالفعلن ، وإذا كان الجواب بــ إذا الفجائية ،فالفعلن متصلن. يعقب الثاني فيهما األول  ،إذا كان جواب الشرط مجزوما

 فالجواب على التعقيب. ،وإذا كان الجواب بالفاء ،متزامنان في املستقبل املتوقع

 أو التفريق بينهما في الوقت نفسه. ،نفسهفدلت على التزامن بين فعلين في الوقت  ،جاءت اللغة وظيفية •

 :املراجع

 القرآن الكريم •

اململكة العربية  .الطبعة األولى .. تحقيق: فتحي أحمد علي الدينالبديع في علم العربية .(ـه 1420املبارك بن محمد ) ،ابن األثير .1

 جامعة أم القرى. .السعودية
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Abstract: Synchronicity has been frequently used in modern sciences, both linguistically and 
idiomatically, which necessitated ingraining its meaning and the manner it is used. As for our 
ancient linguistic dictionaries and grammatical resources, synchronicity has been neglected, 
and the grammarians confined themselves with dealing with the verb tense and associating it 
with the adverb as the subject of the event. 
The importance of this research stems from the need for the eloquent use, the pursuit of 
linguistic correctness so that the pronouncement of the word matches its meaning, knowing 
the language structures that express the intention and to fulfill the purpose as well.  
This study aims to identify the lexical items, structures, expressions and linguistic methods 
used by Arabs to link two events that occurred in one period, besides taking advantage of them 
in a contemporary use to ensure the integrity of the language.  
The researcher adopted the descriptive besides the inductive approach, whereby the 
researcher followed the linguistic evidence from the Holy Qur’an and words of Arabs that were 
used in their prose and poetry. He also attempted to extract the rule to use synchronicity both 
linguistically and idiomatically. The researcher concluded that synchronicity is branch over 
tense is in the past, present, or future, which combines two events occurring at the same time, 
or between two concurrent events, as it is expressed in a morphological form, a grammatical 
structure, or a verbal context. 

Keywords: Synchronicity; two events; concurrent; morphological form; grammatical structure; 
verbal context. 
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