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تركيبية
داللية
ّ
ّ الفعل ( ما دام ) دراسة
The Verb (Ma Dama): A Lexico-grammatical Study
* سيف الدين أحمد بني عطا.د

المل ّخص
الشق
: وهو من شّقين،المهمة في اللغة العر ّبية
الداللية
تناولت في هذه الدراسة موضوعا من الموضوعات
ّ التركيبية و
ّ
ّ
ّ
َّ
أما شّقها الثاني
)األول عن دالالت الفعل (ما دام
الشق الثاني
األول
ّ ،تركيبي
ّ
ّ  و،داللي
ّ وتحدثت في شقها
ّ
ّ ،المعجمية
ّ
ّ
 وجدل آخر من حيث عمله كفعل،فتحدثت عن الجانب التركيبي؛ حيث دار حول الفعل (ما دام) جدل كبير بين النحاة
ّ
ّ
َّ ناقص من عائلة كان وأخواتها؛
 وهناك خالف آخر،الكوفية
 وخالفهم أتباع المدرسة، فتبنى أتباع المدرسة البصرّية رأيا
ّ
،وتقدمه على اسمها
اختص به الفعل (ما دام) من حيث
ُّ  وخالف ثالث حول جواز،التصرف والجمود
ّ )توسط خبر (ما دام
ّ
، معتمدا المنهج الوصفي التحليلي،التركيبية بالبحث والتحليل
الداللية و
 فتناولت جميع هذه المسائل.تقدم خبرها عليها
ّ أو
ّ
ّ
.النحوية في دراستي
واستقراء النصوص والشواهد
ّ

. المنهج الوصفي التحليلي،النحوي
 الخالف، الداللة،) الفعل (ما دام:الكلمات الدالة
ّ
ّ
ّ
Abstract
In this study, I dealt with one of the important grammatical and semantic issues in the Arabic
language, and it is of two parts: the first part is semantic and the second part is grammatical. In
its first part, I drew on the lexicographic aspects of the verb (Ma Dama), while I reflected on the
grammatical ones in the second part where a long argument and a great controversy among
grammarians took place around it in terms of its work as an incomplete verb by the Kan family
and its sisters; The followers of the Basriah school adopted an opinion, and the followers of the
Kufic school disagreed with them, and there is another disagreement in which the act (Ma Dama)
in terms of behavior and inertia, and a third disagreement about the possibility for the predicate
of (Ma Dama) to assume a medial position or an initial one preceding its subject.
I looked into all these semantic and grammatical issues in an analytical fashion, adopting the
descriptive and analytical approach, and extrapolating the texts and grammatical evidence in my
study.
Keywords: The Verb (Ma Dama), Semantics, Syntactic Discord, the Descriptive Analytical
Approach
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سيف الدين أحمد بني عطا

المقدمة:
ّ
تبحث هذه الدراسة في الفعل (ما دام) ،الذي أثار الخالف في دالالته بين معشر اللغويين والنحويين قديما
وحديثا على اختالف مذاهبهم النحوية .ومن ثم الخالف في عمل (ما دام) كفعل ناقص من أخوات كان ،وما يتعلق

التصرف من عدمه ،ومن حيث التقديم والتأخير.
بها من حيث
ّ
وجدير بالقول إ ّن كان وأخواتها قد حضيت بالكثير من الدرس والتحليل ،وهناك دراسات حملت اسم "كان

وأخواتها" بشكل مباشر ،وهناك دراسات عامة؛ درست كان وأخواتها ضمن دراستها للنواسخ ،أو األفعال الناقصة،

ركزت على الجانب الوظيفي في دراسة كان وأخواتها من حيث عملها ،وأنواع خبرها ،والتقديم
وجميع هذه الدراسات ّ
تقدم خبرها على ما يجب أن يسبقها من نفي أو نهي أو دعاء أو ما المصدرية
والتأخير لخبرها على اسمها ،أو ّ

الظرفية كما في (ما دام).

تصرف (ما دام) ،وللنحاة آراء مختلفة أحيانا ،ومتفقة أحيانا أخرى ،وبشكل
وهناك خالف ثالث من حيث ّ
ألنه مدار البحث ،ومحور النقاش في هذه
ولكنني في هذه الدراسة سأ ّ
ركز على الفعل (ما دام) ّ
خاص في (ما دام)ّ ،
التصرف والتقديم والتأخير بين
الدراسة .كما ّ
تفردت عن باقي أخواتها بأحكام خاصة؛ من حيث العمل و ّ
أن (ما دام) ّ
اسمها وخبرها ،وهذا ما أراد الباحث الوقوف عليه في بحثه.

مشكلة الدراسة:
هناك الكثير من الدراسات التي تناولت األفعال الناقصة بالبحث والدراسة والتحليل ،وفي كثير من المناهج

الدراسية في مختلف المراحل التعليمية األساسية والجامعية بما فيها مرحلة الدراسات العليا تناولت األفعال الناقصة
تهتم بها .ولكن لألسف الشديد ما زال هناك ضعف في التعاطي معها ،وفي تدريسها في المدارس والمعاهد
وال تزال ّ
والجامعات وبشكل خاص للمتخصصين من أبناء اللغة متأثرين بدعوات تجديد النحو أو تيسير النحو ونبذ الخالف
ألن متطلبات الحداثة برأي الكثيرين تدعو لالهتمام بالنحو الوظيفي وا ّن الخالف ال يخدم العملية
في آراء النحاة؛ ّ
التعليمية في هذا الزمن ،وخصوصا ونحن نرى اإلقبال الكبير على تعّلم اللغة العربية من الناطقين بغيرها.
بأنهم لم يدرسوا
فبتنا يطالعنا بعض
المختصين ال يعرفون شيئا عن الخالف في حدوده الدنيا؛ بل ويجيبون ّ
ّ
هذا ،ولم يسمعوا به من قبل ،وهذا برأي الباحث ال يليق بهم.

أهداف الدراسة:
 أرادت الدراسة التعريف بدالالت الفعل (دام) المعجمية.
 شروط عمل (ما دام) كفعل ناقص.

متصرف أم جامد.
 الوقوف على الخالف بين النحاة في اإلجابة عن الفعل (ما دام) هل هو
ّ
تقدم خبرها عليها.
بتقدم خبر (ما دام) على اسمها ،أو ّ
 االهتمام بالخالف فيما يتعلق ّ
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أهمية الدراسة:
أن أهمية هذه الدراسة تنبع من كونها تناولت الفعل (ما دام) دراسة داللية ونحوّية مستقلة،
يعتبر الباحث ّ
تميزت (ما دام) واختلفت عن كان وأخواتها بشكل خاص من ناحية تصريفية ،ونحوية ،كما ويعّد الوقوف
وكيف ّ

اهتمت به هذه الدراسة.
مما ّ
على دالالت الفعل (دام) المعجمية ّ

منهج الدراسة:
اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي في دراسته للجذر (دوم) وتتبع دالالته في المعاجم العربية،
المتعددة ،وصوال إلى الشعر العربي الذي حفل بالكثير من هذه المشتقات،
والوقوف على اشتقاقاته ومعانيه المختلفة و ّ
ومن ثم استقراء ونقاش الجانب النحوي للفعل (ما دام) والوقوف على مواطن االختالف واالتفاق فيها.

الدراسات السابقة:
تحدثت عن كان وأخواتها بشكل عام نذكر منها على سبيل المثال ال
تعددت الدراسات السابقة التي ّ
ّ
داللية بين القدماء والمحدثين -محمد حسين النقيب ،النواسخ وأثرها التركيبي
نحوية ّ
الحصر :الفعل الناقص -دراسة ّ
والداللي دراسة في كتاب إمالء ما َم َّن به الرحمن في ضوء المنهج التحويلي ،ليحيى خليل عطيه الطالق ،والنواسخ

في سورة الكهف ،دراسة نحوية داللية ،لبوخروبة رشيدة وبراهيمي عزيزة ونوى لبنده ،ورسالة في كان الناقصة

طان ،تحقيق ونشر :إبراهيم السامرائي ،وغيرها الكثير ،ولكن تناول الفعل الناقص (ما
وأخواتها ،ألحمد بن محمد الق ّ
دام) بشكل خاص؛ هو ما انفردت به هذه الدراسة.

المعجمية:
دالالت الفعل (د ا م)
ّ
دام؛ واستشهد بقول الشاعر:2
قال ابن منظور :1دام
يدوم ُ
وي ُ
الشيء ُ
ُ
الما
يا َم ّي ال َغ ْرَو وال َم َ

داما
الح ّب ،إن ُ
في ُ
الح َّب لن َي َ

()1
محمد بن مكرم ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت ،المجّلد الثاني عشر( ،ص ( ،)012-010دوم).
ابن منظور ،جمال الدين ّ
()0
جني ،الخصائص ،تحقيق :عبدالحميد هنداوي ،دار صادر /بيروت،
جني ،أبو الفتح عثمان بن ّ
جني( ،ابن ّ
البيت بال نسبة في الخصائص البن ّ

ج( ،1ص  .) 673والبيت أيضا في لسان العرب (دوم) بال نسبة ،وفي تاج العروس (دوم) بال نسبة.
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4
3
دوم َفع َل
وديموم ًة ودام
ود َوام ًا
ويدام َد ْوماً َ
قال الرازي  :دام الشيء َيدوم ُ
دام َي ُ
الشيء َس َكن .قال كراع َ :
َ
ُ
5
ِ
عطية وابن غلبون،
صرح ابن ّ
وي  ،وقال محمد مرتضى ّ :
وم ،بالضم ،وليس بَق ٍّّ
َيْف ُع ُل ،وقال أيضا :د ْمت ،بالكسرَ ،ت ُد ُ
بأنه قرئ بها شاذا (ما ِد ْم َت َحيَّا) مريم .61
وغير واحد ّ
6
ِ
تموت ،وَفض َل
وم إلى ّأنها نادرة كم َّت
ُ
قال أبو الحسن  :في هذه الكلمة نظر ،ذهب أهل اللغة في قولهم د ْم َت َت ُد ُ

ض ُر.
وحض َر َي ْح ُ
َيْف ُ
ض ُلَ ،
7
ِ
بت
خافَّ ،
ثم ّ
وذهب أبو بكر إلى ّأنها ّ
ترك ْ
دوم كُق َ
دام كخْف َت َت ُ
لت َت ُ
قول ،ود ْم َت َت ُ
متركبة فقال ُ :د ْم َت َت ُ
ِ
دام على ُد ْم َت ،ذهابا إلى الشذوذ وايثا ار له.
اللغتان ّ
دوم على د ْم َت ،و َت ُ
فظن قوم أن َت ُ
ِ
تدوم على ُد ْم َت ،وهللا أعلم.
والوجه ما ّ
دام على د ْم َت ،و ُ
تقدم من أن َت ُ
ِ8
ام ُه،
دام ُه َ
ود َاو َم ُه ّ :
تأنى فيه ،وقيل :طلب َ
أدام ُه و ْ
وأضاف الفيروزآبادي د ْم َت بالكسر َت ُد ُ
دو َ
اس َت َ
وم نادرة ،و َ

اس َت َد ْم ُت األمر إذا تأَّنيت فيه.
وم ُه كذلك .و ْ
و ْأد َ
قيس بن ُمعاذ:9
وأنشد الجوهري للمجنون ُ
واّني على ليلى َلز ٍّار ،واَّنني

ِ
يمها
على َ
ذاك فيما بينناُ ،م ْس َتد ُ

(مستديمها) ،قال
(أستديمها) مكان
أي :منتظر أن تُ ْعتَبني بخير؛ وفي تاج العروس ذكر البيت وقال:
ُ
ُ
ابن بري :وأنشد ابن خالويه في ُم ْس َتديم بمعنىُ :مْنتَظر ،قول جرير:10
الشعراء من صع ٍّق م ٍّ
تَرى ُّ
صاب
َ
ُ
َ
َ

بص ْكته ،وآخر ُم ْس َت ِديــ ِم
َ

()6الرازي ،زين الدين محمد بن أبي بكر عبدالقادر عبدالمحسن ،مختار الصحاح ،مكتبة اإليمان /المنصورة ،مصر ،الطبعة األولى0222 ،م( ،ص
( )103باب الدال).

()4

المرتضى الزبيدي ،محب الدين أبي فيض السيد محمد ،تاج العروس من جواهر القاموس ،تحقيق :علي شيري ،دار الفكر ،بيروت1224 ،م،

المجلد السادس عشر (باب الميم)(أ -ش) (دوم) ،ص .050

()5

تاج العروس( ،دوم) ،ص .050

()7

أنظر لسان العرب ،م ،10ص (،016دوم) .وتاج العروس ،م ،3ص ( ،050دوم).

( )3أنظر لسان العرب ،م ،10ص (،016دوم) .وتاج العروس ،م ،3ص ( ،050دوم).
()2
()2

الفيروزآبادي ،مجد الدين محمد بن يعقوب ،القاموس المحيط  ،دار الجيل ،بيروت ،الجزء الرابع ،فصل الدال ،باب الجيم (دام)( ،ص .)115

ولكنني لم أجد البيت في
نسبه ابن منظور في لسان العرب (دوم) للمجنون قيس بن معاذ ،وكذلك فعل المرتضي الزبيدي في تاج العروس (دوم)ّ ،

الملوح (مجنون ليلى) ،تحقيق :يسري عبد الغني ،محمد علي بيضون /دار الكتب العلمية /بيروت،
ديوانه( ،الوالبي ،أبو بكر الوالبي ،ديوان قيس بن ّ
1222م ،ط.)1
( )12قال ابن منظور في لسان العرب (دوم) ،والزبيدي في تاج العروس (دوم) أنشد ابن خالويه ولم ينسباه ،والبيت للشاعر العباسي جرير( ،انظر:
الخطفي ،جرير بن عطية ،ديوان العرب ،ديوان جرير ،دار بيروت /بيروت1223 ،م( ،ص .)622
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وأنشد أيضا

11

والبيت لجرير:
إذا أوَق ْع ُت صاعقة َعَلْيه ْم

داموا
رْأوا أ ْ
ُخرى تُ َحَّر ُق ْ
فاس َت ُ

ِ
األناة؛ وأنشد قول َقْيس بن ُزَه ٍّ
ير:12
دام ُة األمر
ُ
ْ
است َ
است ِد ْم ُه
تعج ْل بأمر َك و َ
فال َ

فما َّ
صاك َك ُم ْس َت َدي ِم
صلى َع َ
َ

أم َرها كالتّ ّأني.
وتَ ْصلي ُة العصا :إدارتها على النار لتستقيم ،واستدامتها :التّ ّأني فيها ،أي ما ْ
أح َك َم ْ
ِ
يم ال ُمبال ُغ في األمر.
وقال بعضهمْ :
المس َتد ُ
و ِ
مثل من ُي ْعنى بها ،ويحب قضاءها.
ْ
اس َتد ْم ما عند فالن أي انتظره و ْارُقْب ُه؛ قال :ومعنى البيت ما قام بحاجتك ُ
13
داوم ُة على األمر :المواظبة عليه واالستمرار في فعله .وفي تاج العروس  :استدام بمعنى دام،
الم َ
وأدامه غيره ،و ُ

يقالٌّ :
مستديم أي :دائم.
عز
ٌ
وحديثا نقول :التنمية المستدامة ،أي :التنمية المستمرة والدائمة .ونستديم األمر ،أي نطلب دوامة ،ونقول
لبعضنا البعض من باب الدعاء والمجاملة :هللا يديمك؛ أي يحفظك ويديم حياتك.
الدُّيومِ :
الدائ ُم منه كما قالوا َقيُّوم .و َّ
َّام أو ستة،
الديم ُة :14مطر يكون مع سكون ،وقيل :يكون خمسة أي ٍّ
و َّ ُ
وقيل :يوما وليلة أو أكثر.

طّار على َّ
الدوامِ ،وهو ْأد َوُم من كذا ،وقال أيضا :من التدريج
وقال ابن جني :هو من الواو الجتماع العرب ُ
ِ
ِ
ثم تجاوزوا ذلك لما كثر وشاع إلى أن قالوا
في اللغة قولهم ديم ٌة ودَي ٌم ،واستمرار القلب في العين إلى الكسرة قبلهاّ ،
َد َّوم ِت السماء و َدَّيم ْت ،فأما َد َّوم ْت فعلى القياس ،وأما َدَّيم ْت فالستمرار القلب في ِديم ٍة ِ
ودَي ٍم؛ أنشد أبو زيد:15
َ
ّ َ
ّ َ
َ
َ
ُ
ابن الجواد ابن َسَب ْل
جاد ،وا ْن جادوا َوَب ْل
إن َدَّي ُموا َ
ْ
هو الجو ُاد ُ

()11

لبيت في لسان العرب (دوم) ،وفي تاج العروس (دوم) بال نسبه ،وهو للشاعر العباسي جرير ،ديوان جرير ،المصدر السابق( ،ص .)417

()11

تاج العروس ،م( ،13دوم)( ،ص .)057

( )10البياتي ،عادل جاسم ،شعر قيس بن زهير ،مطبعة األدب /النجف /العراق( ،ص  ،)662وقال البيت في رثاء مقتوله حفر الهباءة.
()14
()11

لسان العرب( ،دوم)( ،ص  .)016وانظر القاموس المحيط ( ،دوم) (ص  .)115وتاج العروس( ،دوم)( ،ص .)056
ذكر ابن منظور هذا البيت بنفس الباب ونسبه لجهم بن سبل يمدح فيه رجال بالسخاء ،وقال في مطلعه (أنا الجواد) وليس (هو الجواد) ،انظر

لسان العرب( ،دوم)( ،ص  .)012وفي تاج العروس( ،دوم) (ص  ،)056قال الزبيدي :هذا في مدح فرس كما في كتاب النبات للدينوري ،وكتاب

بأن البيت لجهم بن سبل.
الخيل البن الكلبي ،وقد جعله الجوهري في مدح رجل يصفه بالسخاء ،والصواب برأيه  ،ما ذكرّ ،
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ويروىَ :د َّوموا .وكذلك أدام ِت السماء أي :أمطرت ِديم ًة؛ األخيرةُ نقلها الزمخشري ،16وعن َشم ٍّر :يقالِ :ديم ٌة ِ
ودْي ٌم؛
َ
َ

لألغلب:17
وأنشد َشمٌر
ُ
كالدي ِم
ف ّ
وح ْرَش ٌ
فوار ٌس َ

الكُلـوم
تتأنى َح َذ َر ُ
ال ّ

ِ
الدَي ُم ،وأصلها الواو؛ قال ابن مقبل:18
وم َدّي َم ٌة :أصابتها ّ
يم ٌة ُ
وأرض َمد َ
ٍّ
دافع ْت في ُحقوفه
عقيَل ُة َرْمل َ

ر َ َّ
دي َما
األقحو َ
الم ّ
خاخ الث َرى ،و ُ
َ
ان ُ

وروي عن حذيفة أنه ذكر الفتن فقال :إنها آلتيتُ ُكم ِدَيماً ،يعني أنها تمألُ األرض مع َدوامٍ؛ وأنشد:19
ِ
طف
ـالء فيها َو ٌ
يم ٌة َهطـ ٌ
د َ

األرضَ ،تح ّـرى وتَـ ـ ُـدّر
طب َق
َ
ّ

ِديم ٌة؛ جمع ِديم ،كقر ٍّ
بة وق َر ٍّبَ ،غّيرت الواو في الجمع لتغيُّرها في الواحد.
ٌَ
َ
20
به إال هي ،وقيل :إلدامتها في
دام ًة ألنه ليس
إدام ُة ُشر ُ
الم ُ
شي تُستطاعُ َ
سميت ُم َ
دام ُة  :الخمرّ ،
الم َ
دام و ُ
و ُ
ٌ
دام ،وقيل:
ّ
دام ًة إذا كانت ال َتْنز ُ
وم ٌ
الد ّن زمانا حتى سكنت بعدما َ
ام ٌة ُ
ف من كثرتها ،فهي ُمد َ
فارت ،وقيلُ :س ّمَي ْت ُم َ
دام ُة لعتقها.
سميت ُم َ
ٍّ
دائم .ونهى النبي ،صلى هللا عليه
ُّ
وكل شيء سكن فقد دام؛ ومنه قيل للماء الذي يسكن فال يجريٌ :
وسلم :21أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه ،وهو الماء الراكد الساكن ،من دام يدوم إذا طال زمانه .ودام
دوم :دائم ،وصفوهما بالمصدر.
نته فقد
الشيء  :سكن َّ
وكل شيء ّ
ُ
سك ُ
أدمتهٌ .
وماء ٌ
وظل ٌ
دوم ٌ
ُ
22
و َّ
سكن؛ قال أبو ذؤيب :
الدأماء :البحر لـدوام مائه ،ودام
يدومَ :
ُ
البحر ُ
()11

تاج العروس( ،دوم)( ،ص .)056

()17
بأنه أبو النجم العجلي
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)014وتاج العروس( ،دوم)( ،ص  ،)057ونسباه لألغلب .واذا كان المقصود باألغلب ّ

والمشهور باألغلب فالبيت ليس في ديوانه( ،انظر :ابن قدامة ،الفضل ،ديوان أبي النجم العجلي ،تحقيق :محمد أديب عبدالواحد حمدان ،مجمع اللغة

العربية /دمشق0223 ،م).

رمل( .دوم)( ،ص ،)014وفي تاج العروس قال :ربيب ُة ٍّ
( )18في لسان العرب قال :عقيل ُة ٍّ
رمل( .دوم)( ،ص  ،)056ونسباه البن مقبل ،والبيت في
حر وليس عقيلة ٍّ
رمل(.انظر :حسنَّ ،
ديوانه ،وقال :ربيبة ٍّّ
عزة ،ديوان ابن مقبل ،دار الشرق العربي /بيروت وحلب1225 ،م( ،ص .)025

()19
ولكني وجدت البيت في ديوان امرئ القيس،
البيت في لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)014وتاج العروس( ،دوم)( ،ص  )056ولم ينسباه ألحدّ ،
(انظر :أبو الفضل ،محمد إبراهيم ،ديوان امرئ القيس ،دار المعارف1224 ،م ،ط( ،4ص .)07

( )02لسان العرب( ،دوم)( ،ص  .)014القاموس المحيط (،دوم)(،ص  .)115وتاج العروس( ،دوم)( ،ص .)056

( )01انظر :العيني ،بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد ،عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري  ،05-1ج  ،6كتاب الوضوء /باب ( ،)32ضبط
وتصحيح :عبدهللا محمد عمر ،دار الكتب العلمية /بيروت( ،ص .)042

()00

لسان العرب( ،دوم)( ،ص ،)054وفي تاج العروس ذكره المحقق برواية (يدوم الفرات فوقها ويموج) ونسبه إلى الهذليين ،وأشار إلى رأي ابن

منظور بأن هذه الرواية غلط(.انظر :تاج العروس( ،دوم)( ،هامش ص  .)054والبيت في ديوانه (تدوم البحار فوقها وتموج)( ،انظر :المصري،
عمان1222 ,م ،ط( ،1ص .)50
سوهام ،ديوان أبي ذؤيب الهذلي ،المكتب اإلسالمي /بيروت  /دمشقّ /
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لطمي ٍّة
فجاء بها ما شئت من
ّ
َ

تدوم البحار فوقها وتمو ُج

23
موم و َّ
و َّ
دوم السير فيها لبعدها؛ قال ابن سيده :وقد ذكرت قول أبي علي ّأنها من
الدْي ُ
الدْي َ
موم ُة  :الفالةُ َي ُ
ّ
َّ
السخ.
الدوامِ الذي هو ّ
ِ
الدْيموم ُة :األرض المستوية التي ال أعالم بها وال طريق وال ماء وال أنيس وان كانت ُم ْكلَئةَّ ،
و َّ
يم.
وهن ا َّلديام ُ
نكرة .وقال أبو عمروِ َّ :
المْل ُس المتباعدة
يم َّ
الغ ْور ،وعلونا أرضا َدْيمومة ُم َ
ويقال :علونا َدْيموم ًة بعيدة َ
الديام ُ
الصحاري ُ
األطراف.
الرَمة:24
ود َّو َم ِت
الكالب :أمعنت في السير؛ قال ذو ُّ
َ
ُ

اج َع ُه
حتى إذا َد َّو َم ْت في األرض ر َ

اله َر ُب
نفسه َ
كْبٌر ،ولو شاء َن َّجى َ

أدام ْت ُه ،والمعنيان متقاربان؛ وقال األخفش وابن األعرابيَ :د َّو َم ْت أبعدت،
أي :أمعنت فيه؛ وقال ابن األعرابيَ :
علي بن حمزة :لو كان َّ
ويم ال يكون إال في
وم ،والضمير في َد َّوَم يعود على الكالب؛ وقال ٌّ
الت ْد ُ
دام َي ُد ُ
وأصله من َ

الجْن َدل وهي مجتمعة مستديرة .وفي حديث
السماء لم يجز أن يقال :به ُدو ٌ
وم ُة َ
ام كما يقال به دو ٌار ،وما قالوا ُد َ
ٍّ
السكاك أي :أدارني في الجو .وفي حديث ُق ٍّ
الجارود :قد
ثم َد َّوَم بي في ُّ
سو ُ
الجارية المفقودةَ :
ّ
فح َملني على خافية ّ
وحشيا
َد َّوموا العمائم أي :أداروها حول رؤوسهم .وفي التهذيب في بيت ذي ال ُّرَمة :حتى إذا َد َّو َم ْت ،قال يصف ثو ار
ّ

فد َّو َم ْت استكراه منه .وقال أبو الهيثم :ذكر األصمعي أن
ويريد به الشمس ،قال :وكان ينبغي له أن يقول َدَّو ْت َ
َّ
الرَمة موضعه؛ وقد قال رؤبة:25
ويم ال يكون إال من الطائر في السماء ،وعاب على ذي ُّ
الت ْد َ
تَْيماء ال ينجو بها من َد َّوما

ٍّ
َج َذما
إذا َعالها ذو
انقباض أ ْ

ويم كأنها تدور،
أي :أسرع .و َد َّو َم ْت الشمس في كبد السماء .أي :دارت في السماء .وفي التهذيب :والشمس لها َت ْد ٌ
الرَمة يصف ُجْن َدبا:26
قال ذو ُّ
ض ُه
ض َّ
الر ْ
ضراض َي ْرُك ُ
ُم ْع َرْوريا َرَم َ

ِ
يم
الشمس َحْيرى لها في َ
و ُ
الجّو َت ْدو ُ

( )01لسان العرب( ،دوم)(،ص  ،)014تاج العروس( ،دوم)( ،ص .)054
()04

()05

ُّمة ،دار الكتب العلمية /بيروت1225 ،م ،ط( ،1ص .)12
بسج ،أحمد حسن ،ديوان ذي الرَّ

لسان العرب( ،دوم)( ،ص  .)015وتاج العروس( ،دوم)( ،ص  .) 054والبيت في ملحق ديوانه ( ،انظر :البرونسي ،وليم بن الورد ،مجموع

أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج  ،وعلى أبيات مفردات منسوبة إليه) ،دار قتيبة /الكويت0222 ،م( ،ص  ،)124ولكن البيت
غير موج ود في شرح ديوانه( ،انظر :محروس ،عبد الصمد ،شرح ديوان رؤبة بن العجاج ،مجمع اللغة العربية /القاهرة0222 ،م ،ط.)1

()03

ُّمة ،مصدر سابق( ،ص .)052
المصدران السابقان(،دوم)( ،ص ( ،)015دوم)( ،ص  .)055والبيت في ديوانه (انظر :ديوان ذي الرَّ
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قال أبو الهيثم :معنى قوله والشمس حيرى تقف الشمس بالهاجرة على المسير مقدار ستين فرسخا تدور

على مكانها .قالَّ :
ويم الدوران ،قال أبو بكر :والظل َّ
الد ْوُم :الدائم؛ وأنشد ابن بري لَلقيط بن ز اررَة في يوم
الت ْد ُ
َجَبلة:27
ناق و َّ
الن ْوُم
شتَّ َ
ان هذا والع ُ

ظ ُّل َّ
الد ْوم
و
المشرب البارُد وال ّ
ُ

الر َخم .ود َّوَم الطائر
ود َّوَم الطائر إذا تحرك في طيرانه ،وقيلَ :د َّوَم الطائر إذا سكن جناحيه كطيران الح َدإ و َّ
َ
َّ
اس،
و
يحرك جناحيه ،وقيل :أن ُي َد َّوَم ويحوم ،قال َجَّو ٌ
استدام :حل َق في السماء ،وقيل :هو أن ُي َد َّوَم في السماء فال ّ
َ
وقيل لعمرو بن م ْخالة الحمار:28
ٍّ
طيور ُم ْس َتديم وواقع
عوافي

كأنها
بيوم ترى الرايات فيهّ ،

تحليقه في طيرانه ليرتفع في السماء.
تدويم الطائر
قال الجوهري:
ُ
ُ
قال األصمعي :29منه اشتقت ُّ
فت َد َّوُم على األرض أي:
ام ُة ،بالضم والتشديد ،وهي َفْل َك ٌة يرميها الصبي بخيط ُ
الد َّو َ
تدور.
ٍّ
ثم يرميها على األرض فتدور والجمعُ :دَّوام ،وحديثا نقول :فالن
وهي لعبة مستديرة يُلُفها
الصبي بخيط ّ
ّ
بشدة
يعيش في َّ
دوامة البحر :دوران الماء في البحر ّ
دوامة ،أي :تنتابه مشكالت ّ
تسبب له قلقا واضطرابا ،ومنه ّ
ضيق.
وعنف بشكل دائري ،ويكون أعلى الدائرة متسع وأسفلها ّ
الدوام َة من قولهم َد َّوم ُت الق ْدر إذا َّ
سكْن َت غليانها بالماء ألنها من سرعة دورانها
َ
ْ
سميت ُّ َ
وقيل أيضاّ :إنما ّ
َت.
وهدأ ْ
قد سكنت َ
ام :مثل َّ
و َّ
الت ْدوي ِم؛ وأنشد األحمر في نعت الخيل:30
الت ْدو ُ

َف ُه َّـن يعلك َـن
نح َّ
النواصي نحو ألوياتها
ُج َ
كالطيـر تبقي متداوماتها
حدائداتها

( )07المصدران السابقان( ،دوم)( ،ص ( ،)015دوم)( ،ص  .) 056والبيت في ديوانه (انظر :الهاللي ،أحمد عيسى ،ديوان لقيط بن ز اررة وابنته،
كتاب المجلة العربية( ،ص .)167

()02

المفصل في شواهد اللغة العربية،
لسان العرب ( ،دوم)( ،ص  ،)015تاج العروس( ،دوم)( ،ص  .)055وانظر :يعقوب ،أميل بديع ،المعجم
َّ

دار الكتب العلمية /بيروت ،ج( ،4ص .)602

()02
()62

المصد ار ن السابقان( ،ص ( ،)015ص  .)055والقاموس المحيط  ،المصدر السابق( ،ص .)113
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)013والقاموس المحيط ( ،دوم)( ،ص  ،)115وتاج العروس( ،دوم)( ،ص  .)057وانظر :ابن األحمر ،عمر

بن أحمر الباهلي ،ديوان عمرو بن أحمر الباهلي ،دراسة حياته وشعره ،تحقيق :محمد محيي الدين مينو ،دار قنديل /دبي /اإلمارات ،سلسلة لغتنا
الخالدة0217 ،م ،ط ،1م.0
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ِ
اله َرب،
تدويم الكلب
متداومات أيُ :م َد َّومات دائرات عائفات على شيء .وقال بعضهم:
وقوله
ُ
ُ
إمعانه في َ
تقدم.
وقد ّ

كأنها
دام
الشيء إذا دار ،ودام إذا وَقف ،ودام إذا تع َبَ .
عينه :دارت حدقتها ّ
ود َّو َم ْت ُ
قال ابن األعرابيَ :
ُ
في َفْل ٍّ
كة ،وأنشد بيت رؤبة:
تيماء ال ينجو بها من َد َّو َما

ِ
ام :31شبه ُّ
و ُّ
ام في رأسه
يم إذا أخذه ُدو ٌار .وقال األصمعي :أخذه ُدو ٌ
ديم به وأُد َ
الدوار في الرأس ،وقد َ
الدو ُ
الدوار ،وهو دوار الرأسِ َ .
مثل ُّ
فدار .وفي حديث عائشة :32أنها كانت تصف من
ود َّومت الخمر شاربها إذا سكر َ
ُ ُ
عجوة في سبع غدو ٍّ
ٍّ
ام ،بالضم والتخفيفُّ :
ات على الريق؛ ُّ
ُّ
يعرض في الرأس.
الدو ُار الذي
الدوامِ سبع تمرات من
ُ
الدو ُ
المرق َة إذا أكثر فيها اإلهالة حتى تدور فوقها ،ومرقة داومة نادر ،ألن حق الواو في هذا أن تقلب همزة.
و َد َّوَم َ
وحديثا نقولَّ :
المحدد من قبل الجهات المعنية ،أو الوقت المعتمد في دولة ما
ومدته
ّ
الدو ُام هو وقت العمل ّ
حسب قوانين العمل والعمال .وقالواَّ :
الدوام هلل؛ عبارة تقال عند الموت من باب المواساة والتخفيف عن أهل المتوفى.
فسنة الحياة التغيُّر و ُّ
التبدل.
ونقول أيضا :دوام الحال من المحال؛ أي :ال شيء يبقى على حالهّ ،
و َد َّوَم الشيءَّ :بل ُه ،قال ابن أحمر:33
أجد ْر أن أُصاحَب ُه
هذا الثناء ،و ْ

األم ُل
وقد ُي َد َّوُم ر َ
يق الطامع َ

أيُّ :
يبله؛ قال ابن بري :يقول هذا ثنائي على ُّ
النعمان ابن بشير ،وأجدر أن أصاحبه وال أفارقه ،وأُملي له
ُيبقي ثنائي عليه وُي َد َّوُم
الرَّمة يصف بعي ار يهد ُر
ُّ

ريقي في فمي بالثناء عليه .قال الفراء :و َّ
يلوك لسانه لئال ييبس ريقه؛ قال ذو
دويم أن َ
الت ُ
في شْقشقته:34
المَقَّلدا
في ذات ٍّ
شام تضر ُب ُ
ُ ُّ
الم ْزبدا
رقشاء
غام ُ
تنتاخ الل َ
َ
َد َّوَم فيه ــا رُّزه وأرعــدا

تدويم الزعفران َد ْوُفه وادارته في َدوفه؛ وأنشد:35
ود َّوَم الزعفران :دا َف ُه؛ قال الليث:
َ
ُ
َّ
الم َد َّو َما
ُ
وه َّن ُيد ْف َن الزعفران ُ
()61

لسان العرب( ،ص  ،)013القاموس المحيط( ،ص .)113

( )60ابن األثير ،مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،النهاية في غريب الحديث واألثر ،تحقيق :أبو عبدالرحمن صالح بن محمد
بن عويضة ،ج(0حرف الحاء -حرف الشين)( ،ص .)160

()66

لسان العرب( ،دوم) (ص  ،)013وتاج العروس( ،دوم)( ،ص .)054

()65

لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)017وتاج العروس( ،دوم)( ،ص .)055

64
ُّمة ،مصدر سابق( ،ص .)31
( ) لسان العرب(،دوم)( ،ص .)017وديوان ذي الرَّ
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وأدام القدر و َد َّومها إذا غلت فنضحها بالماء البارد ليسكن غليانها؛ وقيلَ :كسر غليانها بشيء َّ
وسكَن ُه؛ قال:36
ََ
َ
َ
ونْفثَ ُؤها َّ
عنا إذا َح ْميها غلى
ديمها
َ
تفور علينا ق ُ
درُه ْم فُن ُ
سكنها ،ونفثَ ُؤها :نكسرها بالماء؛ وقال جرير:37
ـديمهاُ :ن ّ
قوله ُن ُ
دورها
عليك
َس َع ْر ُت
َ
الحرب تغلي ُق ُ
َ

َّ
ديم َها
فهال َ
الص َّمتَْين ُت ُ
غداة ّ

يقال :أدام القدر إذا َّ
دومها .ويقال للذي تس َّكن به القدر:
بأن ال يوقد تحتها وال ُينزلها ،وكذلك َّ
سكن غليانها ّ
ِ
ِ
ِ
ام :عود
م ْدو ٌ
ام .وقال اللحياني :اإلدامة أن تترك القدر على األثافي بعد الفراغ ،ال ينزلها وال يوقدها .والم ْد َوُم والم ْدو ُ
أو غيره ُي َس َّك ُن به غليانها.
ألنا
و
استدام الرجل غريمه :رَفق به ،و َ
بأنه مقلوب ّ
ماه كذلك مقلوب منه؛ قال ابن سيده :واّنما قضينا ّ
است ْد ُ
َ
لم نجد له مصد اُر؛ واستدمى َّ
مودته :ترقبها من ذلك ،وان لم يقولوا فيه استدام؛ قال ُكثَّيٌر:38
طر شاربي
لت استدمى ،وما َّ
وما ز ُ

ضَّر نفسي ضميرها
وصاَلك ،حتى َ

39
المْقل ،واحدته دوم ٌة ،وقيلَّ :
و َّ
المْق ُل .وفي الحديث :40رأيت
الد ْوُم شجر معروف ثمره ُ
الد ْوُم  :شجر ُ
ظل دومة؛ قال ابن األثير:هي واحدة َّ
الدومِ وهو ضخام الشجر ،وقيل :شجر
النبي ،صلى هللا عليه وسّلم ،وهو في ّ

أقناء كأقناء النخلة .قال :وذكر أبو
المْقل .قال أبو حنيفةّ :
ُ
الدوم ُة تَ ْعُب ُل وتسمو ولها خوص كخوص النخل وتُخرُج َ
النبق دوما .قال :وقال األعرابيَّ :
الدوم ضخام الشجر ما كان؛ وقال
يسمي ّ
زياد األعرابي ّ
أن من العرب من ّ
الشاعر:41
الهر تحت ظالل َد ْو ٍم
زجرَن َّ
وقال طفيل:42

نخل
الغبي َ
أُ
ظ ْع ٌن بصحراء َ
طين أم ُ

ونقبن الع ـوارض بالعيــون

بدت لك ،أم َد ْوٌم بأكمامها َح ْم ُل؟

63
الصمد ،واضح ،ديوان
( ) لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)017وتاج العروس( ،دوم)( ،ص  .)055ولم ينسباه ألحد ،والبيت للنابغة الجعدي( ،انظرَّ :

النابغة الجعدي ،دار صادر /بيروت1222 ،م ،ط( ،1ص .))162

( )67لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)017وتاج العروس( ،دوم)( ،ص  .)055ونسباه لجرير ،والبيت في ديوانه ،وقالَ :س َع ْرنا (انظر :ديوان جرير،
مصدر سابق( ،ص .)452
()68
لك َثّير .والبيت في ديوانه( ،انظر :عباس ،إحسان ،ديوان ُك َثّير
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)017تاج العروس( ،دوم)( ،ص  ،)055ونسباه ُ
َعـ َّـزة ،دار الثقافة /بيروت1271 ،م( ،ص .))615

( )69لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)012مختار الصحاح( ،ص  ،)103القاموس المحيط ( ،دوم)( ،ص  ،)113تاج العروس( ،دوم)( ،ص .)055
()42
()41
()40

النهاية في غريب الحديث ،مصدر سابق ،ج( ،0ص .)141
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)012وتاج العروس( ،دوم) ،قال :زجرنا (ص  )055بال نسبه.
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  )012ونسبه للطفيل ،والمقصود هنا الطفيل الغنوي( ،انظر :األصمعي ،ديوان الطفيل بن عوف الغنوي ،تحقيق:

حسان فالح أوغلي ،دار صادر /بيروت1227 ،م ،ط( ،1ص .))162
ّ
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قال أبو منصور :و َّ
المْق َل ،وله ليف وخوص مثل ليف النخل .وفي
الد ُ
وم شجر يشبه النخل إال ّأنه يثمر ُ
الدوم شجر المقل ،وفي القاموس المحيط َّ
الصحاحَّ 43
وم شجر المقل والنبق وضخام الشجر.
الد ُ
المعمرة ،المليئة باألشواك ،وثمارها بنيَّة اللون يغلفها
ويكثر شجر الدوم في األردن ،ويعتبر من األشجار
ّ
قشور تشبه الفللين ،طيبة الطعم ،وتعتبر ثمار الدوم غذاء ودواء في الكثير من المجتمعات.
ِ
ِ
الجندل.
الجندل :44موضع ،ويسميه أهل الحديث َد ْو َمة ،45بالفتح ،وهو خطأ ،وكذلك دوماء
ودوم ُة

ألن حصنها مبني
وم ُة الجندل ،واسم حصنها مارد ،وسميت دومة الجندل؛ ّ
قال أبو سعيد الضريرَ :د َ
ضم دالها وتُفتح ،وهي موضع؛
بالجندل ،قيل :هو ُدومة بضم الدال ،قال ابن األثير :وقد وردت في الحديث ،وتُ ُّ
وقول لبيد يصف بنات الدهر:46

أعصفن ُّ
بالدو ِم َّي من رأس حصنه
و
َ

الجندل

الم َشَّقر
لن باألسباب َّ
وأنز َ
رب ُ

المتنصرة في الحرب ضد المسلمين  ،-أي :صاحب دومة
أكْيدر – وهو قائد القبائل العربية
يعنيَ :
ّ

47
وماء الجندل كالهما بالضم .ويرى البعض ّأنه موضع فاصل
وقال الفيروزآبادي ُ :دوم ُة الجندل ،ويقال ُد ُ
بين الشام والعراق على سبع مراحل من دمشق ،وقيل :فاصل بين الشام والمدينة قرب تبوك.

واإلدامة :48تنقير السهم على اإلبهام ،وابقاء القدر على األُثفيَّة بعد الفراغ ال ينزلها وال يوقدها ،وأنشد أبو

الهيثم للكميت:49

فاستل أهزع حنانا يعّلـُل ُه
َّ
ٍّ
الراعي:50
ويدوم :جبل أو واد؛ قال ّ
ُ
()46
()44
()45

َّ
رب
عند اإلدامة ،حتى يرنو الط ُ

مختار الصحاح .)103( ،القاموس المحيط ( ،دوم)( ،ص .)113
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  .) 012وفي تاج العروس قال :وأعوصن ،وأعوصن أي :انقلبن( ،دوم) (ص .)053
الصديق  -بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد ،والقبائل
ودومة الجندل اسم لمكان وقعت فيه معركة كبيرة في -عهد الخليفة الراشدي أبي بكر
ّ

العربية المتنصرة والموالية لألمبراطورية ال فارسية في ذلك الوقت ( ،انظر :قصة اإلسالم  ،لراغب السرجاني في الرابط التالي).
 https://islamstory.com/ar/artical/28374/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9-

%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84

( )41لسان العرب( ،دوم)(،ص .)012ونسبه للبيد ،والبيت في ديوانه( ،انظر :العامري ،لبيد بن ربيعة ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر/
بيروت( ،ص .)71

()47
()48
()49

القاموس المحيط( ،دوم)( ،ص .)113
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)012القاموس المحيط ( ،دوم)( ،ص  ،)113تاج العروس( ،دوم)( ،ص .)057
لسان العرب( ،دوم)( ،ص  ،)012تاج العروس( ،دوم)( ،ص  .) 057ونسباه للكميت ،والبيت في ديوانه( ،انظر :طريفي ،محمد نبيل ،ديوان

األسدي ،دار صادر /بيروت0222 ،م ،ط( ،1ص .))62
الكميت بن زيد
ّ
( )52لسان العرب( ،دوم)( ،ص ،)012ونسبه للراعي ،القاموس المحيط ( ،دوم)( ،ص  ،)113تاج العروس( ،دوم) (ص  .)053ونسبه للراعي
الصمد ،واضح ،ديوان الراعي النميري – عبيد بن حصين الشاعر الجاهلي  ، -دار الجيل /بيروت،
أيضا ،والبيت من البسيط في ديوانه( ،انظرَّ :
1225م ،ط( ،1ص .))172
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ان معتزل
مناكب ُه
اغبر ْت
يدوم ،إذا َّ
وذروة الكور عن مرو َ
ُ
وفي َ
يدوم :نهر من بالد مزينة يدفع بالعقيق؛ وفي تاج العروس قالّ :أنه باليمن من أعمال مخالف سنجان ،قال
وذو َ
كثير َّ
عزة:51
ّ
إلى ٍّ
أقوت برْئم
ألي فمدفع ذي يدو ِم
عرفت الدار قد ْ
المَثَّلم:52
وأدام :موضع؛ قال أبو ُ
تليد
وساقته المنيَّة من أداما
لقد أجرى لمصرعه ٌ
53
الدو ِم.
الدومة  :الخصب ُة ،على التشبيه بثمر ّ
وّ
و َّ
مان :54بالتحريك؛ حومان الطائر حول الماء ،وهو مجاز.
الد َو ُ

55
اسم موصول بدام وال يستعمل إال ظرفا كما تستعمل المصادر
وقولهم ( :ما دام ) معناه ّ
الدوام ّ
ألن ما ٌ
الحاج.
مقد َم
مت قائما أي :دوام قيامك كما تقول:
ظروفا تقول :ال أجلس ما ُد َ
وردت َ
ُ
ْ

واسم الفاعل من دام (دائم) فنقول :أشجار دائمة الخضرة ،ونقول :األسنان الدائمة ،والدائم :من أسماء هللا

الحسنى؛ ومعناه :األزلي ،ونقول :دائما أي :أبدا

مرات في القرآن الكريم كفعل ناقص ،ويحمل نفس المعنى؛ أال وهوَّ :
المدة
واستخدم الفعل الناقص (ما دام) خمس ّ
الزمنية للقيام بفعل ما ،وكانت كاآلتي:

ب َم ْن إِ ْن ت َأ ْ َم ْنهُ بِ ِق ْن َ
َار ََل ي َُؤ ِدِّ ِه ِإلَيْكَ إِ اَل َما د ُْمتَ َعلَ ْي ِه قَائِ ًما ۗ َٰذَلِكَ
" َو ِم ْن أ َ ْه ِل ْال ِكت َا ِ
ار ي َُؤ ِدِّ ِه ِإلَيْكَ َو ِم ْن ُه ْم َم ْن ِإ ْن ت َأ ْ َم ْنهُ بِدِين ٍ
ط ٍ
س ِبي ٌل َو َيقُولُونَ َعلَى ا
ِب َو ُه ْم َي ْعلَ ُمونَ " آل عمران.75 :
اَّللِ ْال َكذ َ
ْس َع َل ْينَا ِفي ْاْل ُ ِِّم ِيِّينَ َ
ِبأَنا ُه ْم قَالُوا َلي َ
ما :فعل ماض ناقص ،والتاء :اسمها ،وعليه :جا ومجرور متعلقان بـ "قائما" ،وقائما :خبرها

56

س ٰى ِإنَّا لَن َّن ْد ُخلَ َها أ َ َبدًا َّما دَا ُموا فِي َها ۖ فَا ْذهَبْ أَنتَ َو َربُّكَ فَقَاتِ ََل ِإنَّا هَا ُهنَا قَا ِعدُونَ "المائدة04 :
" قَالُوا يَا ُمو َ
ما داموا فيها.
ما :مصدرية ظرفية ،داموا :دام فعل ماض ناقص ،والواو :اسمها ،وفيها :جار ومجرور متعلقان بمحذوف خبرها.
()51
لكثير َّ
عزة ،والبيت في ديوانه وهو في مدح يزيد بن عبدالملك،
لسان العرب( ،دوم) (ص  ،)012وتاج العروس( ،دوم)( ،ص .)053ونسباه ّ
كثير َّ
عزة ،مصدر سابق( ،ص .))644
(انظر :ديوان ّ
( )50لسان العرب(،دوم)( ،ص ،)012تاج العروس( ،دوم)( ،ص  ،)053ونسباه ألبي َّ
المثلم؛ وهو من الشعراء الهذليين ،و اسمه صخر الغي بن

عبدهللا ،وقال هذا البيت في رثاء ابنه تليد ،وفي الديوان قال :أذاما بفتح الهمزة؛ وهو وادي في م ّكة ،وليس أداما كما ذكر ابن منظور( ،انظر:

الهذليين ،الشعراء ،ديوان الهذليين ،تحقيق :أحمد زين – محمود أبو الوفا ،دار الكتب المصرّية /القاهرة1235 ،م ،ج( ،0ص .)30
( )51المصدران السابقان( ،ص ( ،)113ص .)057
()54

لمصدران السابقان ( ،ص .)057( ،)113

()51مختار الصحاح( ،ص .)103

( )51الدرويش ،محيي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،دار اليمامة /دمشق وبيروت ،دار ابن كثير /دمشق وبيروت ،دار اإلرشاد /حمص
سوريا ،م ( 1ج ،1990 ،)1ص .119
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ص ْيدُ ْالبَحْ ِر َو َ
اَل الَّذِي إِلَ ْي ِه
طعَا ُمهُ َمت َا ًعا لَ ُك ْم َو ِلل َّ
َّارةِ ۖ َو ُح ِ ِّر َم َعلَ ْي ُك ْم َ
" أ ِح َّل لَ ُك ْم َ
سي َ
ص ْيدُ ْالبَ ِ ِّر َما د ُْمت ُ ْم ُح ُر ًما َواتَّقُوا َّ َ
تُحْ ش َُرونَ " المائدة.23 :
حرما.
ما دمتم ُ

ما :مصدرية ظرفية ،دمتم :فعل ماض ناقص ،و"ما" وما بعدها في محل نصب على الظرفية ،والظرف متعلق

بحرم ،57والتاء :اسم ما دام.
ص ََلةِ َو َّ
الزكَاةِ َما د ُْمتُ َحيًّا " مريم.١٣ :
صانِي بِال َّ
ار ًكا أَيْنَ َما ُك ْنتُ َوأ َ ْو َ
" َو َجعَلَنِي ُمبَ َ
حيا.
ما ُدمت ّ
وحيا :خبرها.
ما :مصدرية ظرفية ،دمت :فعل ماض ناقص ،والتاء :اسمهاّ ،

واشتق من (دام) اسم للفاعل في قوله تعالى( :دائم) ،و(دائمون) ،وكان هذا االستعمال كاآلتي:
ع ْقبَى ْالكَافِ ِرينَ
ار ۖ أ ُ ُكلُ َها دَا ِئ ٌم َو ِظلُّ َها ۚ ِت ْلكَ ُع ْقبَى َّالذِينَ اتَّقَوا ۖ َّو ُ
" َّمث َ ُل ْال َجنَّ ِة الَّتِي ُو ِعدَ ْال ُمتَّقُونَ ۖ تَجْ ِري ِمن تَحْ تِ َها ْاْل َ ْن َه ُ
ار" الرعد.65:
النَّ ُ
دائم.
أكلها ٌ

دائم :خبر مرفوع.
أكل :مبتدأ مرفوع وأكل مضاف والهاء مضاف إليهٌ ،

ص ََلتِ ِه ْم دَائِ ُمونَ " المعارج.06 :
" َّالذِينَ ُه ْم َعلَ ٰى َ
تاما في موضعين في القرآن الكريم:
واستعمل فعال ّ
سـ ِعدُوا فَ ِفي
" خَا ِلدِينَ فِي َها َما دَا َم ِ
ت ال ا
ض ِإَل َما شَا َء َربُّكَ ِإ ان َرباكَ فَعاا ٌل ِل َما ي ُِريدُ (َ )701وأ َ اما الاذِينَ ُ
س َم َاواتُ َو ْاْل َ ْر ُ
ض ِإَل َما شَا َء َربُّكَ َع َ
ْـر َمجْ ـذُو ٍذ " هود.122-127 :
ْال َجناـ ِة خَا ِلدِينَ فِي َها َما دَا َم ِ
ت ال ا
س َم َاواتُ َو ْاْل َ ْر ُ
طا ًء َغي َ
ما دامت السماوات واألرض.
ما :مصدرية زمنية ،دامت :فعل ماض تام بمعنى بقيت ،السماوات :فاعل دامت ،واألرض :عطف.
ٍّ
ماض ناقص من أخوات كان ،وهو فعل جامد يلزم صورة الماضي ،تدل
وحديثا ُعّرفت ما دام وظيفيا بأنها :فعل
مدة ثبوت خبرها السمها.58
المدة ،وتفيد استمرار مضمون ما يسبقها من كالم ّ
على بيان ّ

()57

إعراب القرآن الكريم ،م،1ج ،1ص .01

()52
الح َم ْد ،علي توفيق ،والزعبي ،يوسف جميل ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،دار األمل ،الطبعة األولى1226 ،م ،إربد /األردن( ،ص
َ
.)152
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سيف الدين أحمد بني عطا

تركيبية:
الدالالت
الصرفية وال ّ
ّ
ّأوالً :عمل ما دام:
59
يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول ،واسم
ذكر سيبويه كان وأخواتها تحت عنوان  ":هذا باب الفعل ّ
الفاعل واسم المفعول فيه لشيء واحد ،...ولم يذكر منها إال (كان يكون ،وصار ودام وليس) ،ثم تابع فقال (:60وما
األخوة
فإنما أردت أن تخبر عن
كان
عبدهللا أخاك)ّ ،
مما ال يستغني عن الخبر ،تقول (:كان ُ
ّ
ّ
نحوهن من الفعل ّ
وأدخلت كان لتجعل ذلك فيما مضى).

61
إن سيبويه يقصد باسم الفاعل واسم المفعول ،االسم والخبر لـ (كان وأخواتها)".
قال السيوطي ّ ":
ذهب البصريون إلى ّأنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها باعتباره فاعال مجازيا ،وذهب الكوفيون إلى ّأنها لم
تعمل به شيئا ،و ّأنه باق على رفعه باالبتداء ،واتفق الفريقان على نصب الخبر.62

ومع اتفاق الجميع على ّإنها نصبت الخبر ،إال أّنهم اختلفوا في نصبه .فقال الكوفيون :63نصبه على الحال

64
مشبه بالحال.
الفراء  :نصبه على ّأنه ّ
تشبيها بالفعل الالزم .وقال ّ
وحديثا ّأيد مهدي المخزومي 65وشوقي ضيف 66الكوفيين في تسمية المنصوب بعد هذه األفعال حاال ال

خبر.

ورد البصريون عليهم بأن قالوا :67إنا رأينا هذا الخبر يجيء ضمي ار ،ويجيء معرفة ويجيء جامدا ،ورأينا
ّ
ال يستغنى عنه ،فال يمكن أن َّ
ألن األصل في الحال أال يكون نكرة ،وأن يكون
يعد حاال ،وال مشبها بالمفعول ّ

مستغنى عنه .واحتجوا بقولهم:

ون ُه ْم
كناهم ،واذا لم نكنهم فمن ذا ُ
ّ
يك ُ

( )52سيبويه ،أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر ،الكتاب ،تحقيق :عبدالسالم هارون ،دار الجيل /بيروت/لبنان1221 ،م ،ط ،1ج( ،1ص .)43 -45
()32
()31

المصدر السابق.43-45/1 ،
السيوطي ،جالل الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الخضري ،همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،تحقيق :عبدالعال سالم مكرم ،دار البحوث

األول( ،ص .)13
العلمية /الكويت1275 ،م ،الجزء ّ
( )30السيوطي ،همع الهوامع.656/1 ،
()31

ابن األنباري ،كمال الدين أبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين ،والكوفيين،

ومعه كتاب اإلنتصاف ،من اإلنصاف ،تأليف محمد محيي الدين عبدالحميد1220 ،م،الجزء الثاني( ،ص .)201

()34
()31
()31
()37

المصدر السابق ،ج.201/0
المخزومي ،مهدي ،في النحو العربي نقد وتوجيه ،دار الرائد /بيروت /لبنان1223 ،م الطبعة الثانية( ،ص .)120 ،173
ضيف ،شوقي ،تجديد النحو ،دار المعارف ،القاهرة ،الطبعة الرابعة( ،ص .)14 ،11
المصدر السابق ،ج.206/0
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68
ألن الحال كما نعرفه فضله ويمكن االستغناء
حجتهم أقرب للصواب ّ
وأّّيد ابن هشام البصريين وقال ّ :
أن ّ
عنها ،فإذا استغنينا عن خبر (دام) أصبحت الجملة ناقصة وال تحسن السكوت عليها.

69
ألن الفعل فيها
ّ
إن كان وأخواتها وفقا لرأي البصريين فيه خلل كبير ّ
ورد عليهم شوقي ضيف بقوله ّ :
أن الخروج من هذا الخلل هو اعتماد رأي مدرسة الكوفة ،ويرى أن يحذف هذا
وحدها فعل ناقص ال فاعل له .ويرى ّ

الباب من دراسة النحو على هذا األمر.

بأنه
تميز عن كان وباقي أخواتها ّ
ومن هنا وبناء على ما ّ
تقدم يعمل الفعل (دام) عمل كان الناقصة ولكنه ّ
كان مصد ار للخالف بين النحاة ووضعوا له شروطا يختص بها  ،وهذه الشروط هي:
ار ًكا أَيْنَ َما ُك ْنتُ
تقدم (ما) المصدرّية
الظرفية عليها ،نحو قوله تعالىَ " :و َجعَ َلنِي ُمبَ َ
 -1يعمل الفعل (دام) بشرط ّ
ّ
ص ََلةِ َو َّ
الزكَاةِ َما د ُْمتُ َحيًّا " مريم.١٣ :
صانِي ِبال َّ
َوأ َ ْو َ

ظرفية لنيابتها عن
ألنها ّ
حيا ،وسميت (ما) هذه مصدرّية ّ
؛ أيّ :
تقدر بالمصدر ،وهو (الدوام) ،وسميت ّ
مدة دوامي ّ
(المدة).70
الظرف ،وهو ّ

ظرفية مصدرية والعكس غير صحيح ،واذا سبقت دام
ظرفية فهي مصدرّية ،فكل
أما (ما) فإذا كانت
ّ
ّ
ّ
ظرفية مصدرّية فال
الظرفية فهي تعمل عمل (كان) ،واذا كانت العكس؛ أي( :ما) التي سبقت دام
(ما) المصدرّية
ّ
ّ

تعمل هنا عمل (كان) الناقصة وتكون دام هنا فعال تاما بمعنى( :بقي) أو (استمر) نحو:71

المطر
يعجبني ما دام
ُ
مدة دوامه ،فـ (ما ) هنا مصدرّية فقط.
أي :يعجبني دوام المطر ،فاإلعجاب واقع على دوام المطر وليس على ّ
أي من أدوات النفي ،نحو:
ويكون الفعل (دام) تاما أيضا إذا سبقته (ما) النافية ،أو لم يسبقه ٌّ
ما دام الفرح

دام الفرح

 -0أن يستعمل الفعل بلفظ الماضي فقط.

72
كناهم كما تقول:
تصرف كان وأخواتها
كتصرف األفعال الحقيقية ،بقوله  ":وتقولّ :
أشار سيبويه إلى ّ
ّ
أن ّ
ضربناهم .وتقول :إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهم ،كما تقول :إذا لم نضربهم فمن ذا يضربهم".

()38

ابن هشام ،عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام األنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق :محمد محي الدين عبد

األول ،الطبعة الثامنة1423 ،هـ1223 -م ،ج( 1ص .)136
الحميد ،دار احياء التراث العربي ،بيروت /لبنان ،الجزء ّ
( )32شوقي ضيف ،المصدر السابق( ،ص .)14
()72

ابن هشام ،أوضح المسالك ،ج( /1ص .)137-133

()70

سيبويه ،الكتاب.43/1 ،

( )71الحمد ،علي توفيق ،المصدر السابق( ،ص .)152
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73
قسم كان وأخواتها من حيث التصرف إلى ثالثة أقسام ،وما يعنينا
إال ّ
أن ابن هشام كان أكثر تفصيال و ّ
تصرفا ناقصا فال يستعمل منها أمر وال مصدر،
هنا (دام) فذكرها ابن هشام مع (زال وأخواتها) وقال بأنها
تتصرف ّ
ّ

فإنهم أثبتوا لها مضارعا.
ثم أضاف بأن (دام) عند األقدمين ّ
74
ٍّ
أن (دام) الناقصة لها مصدر،
ورجح
دام عند الفراء وكثير من المتأخرين ال
الصبان ّ
ّ
تتصرف بحالّ ،
ّ
ودليله على ذلك شيئان:
األولّ :أنها تستعمل البتّة صلة لـ (ما) المصدرية الظرفية.
ّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ً
َ
صانِي بِال َّ
صَلةِ
اركا أيْنَ َما كنتُ َوأ ْو َ
أن العلماء جروا على تقدير (ما دام) في نحو قوله تعالىَ " :و َجعَلنِي ُمبَ َ
الثانيّ :
َو َّ
الزكَاةِ َما د ُْمتُ َحيًّا " مريم١٣ :

حيا
بقولهمّ :
مدة دوامي ّ
75
التامة ،أو
ويرد محقق كتاب أوضح المسالك على هذا بقوله  ":ولو ّأننا التزمنا ّ
أن هذا مصدر لـ (دام) ّ
ظ ّن بمن قام على
أن العلماء اخترعوا في هذا التقدير مصد ار لم يرد عن العرب .لكننا بذلك جائرين ،مسيئين ال ّ
ّ

كل اإلساءة ،فلزم أن يكون هذا المصدر مصدر الناقصة فتتم الدعوى.
العربية وحفظها ّ
 -6أال يكون خبرها إنشائيا ،ألن دام ال تتصرف مطلقا ،وال تعمل عملها إال إذا كانت مسبوقة بما المصدرية
الظرفية ،وهي بذلك تتنافى مع مظهر اإلنشاء؛ إذ الظرف والمصدر غير النائب عن األمر ال يوصفان باإلنشاء.
وأسلوب اإلنشاء هو ما يستدعي استخدام أساليب :األمر ،النهي ،االستفهام ،النداء والتمنى؛ وهو ما يعرف باإلنشاء

الطلبي.

 -4أال يكون خبرها فعال ماضيا لئال يحصل التناقض بين خبرها الذي أفاد االنقطاع وبينها ،وهي تفيد االستمرار

مدة ثبوت خبرها السمها ،76وأن يسبقهما معا كالم
إلى زمن التكّلم؛ أي :تفيد استمرار مضمون ما يسبقها من كالم ّ
مدة
يتصل بهما اتصاال
معنويا ،بشرط أن يكون جملة فعلية ،ألن دام تفيد مع معموليها استم ارر المعنى الذي قبلها ّ
ّ
ص ْيدُ ْالبَحْ ِر َو َ
َّارةِ ۖ َو ُح ِ ِّر َم َع َل ْي ُك ْم
ثبوت معنى خبرها السمها ،نحو قوله تعالى " :أ ِح َّل لَ ُك ْم َ
طعَا ُمهُ َمت َا ًعا لَ ُك ْم َو ِلل َّسي َ
اَل الَّذِي ِإ َل ْي ِه تُحْ ش َُرونَ " .المائدة٦٩ :
َ
ص ْيدُ ْالبَ ِ ِّر َما د ُْمت ُ ْم ُح ُر ًما َواتَّقُوا َّ َ

مدة ثبوت اإلحرام للمحرمين من الحجاج.
فحرمة الصيد تدوم ّ
يتقدم الخبر على الفعل الناقص.
يتقدم الخبر على االسم ،وال يجوز أن ّ
توسط أخبارهن جائز؛ أي :جاز أن ّ
ّ -5
77
بتقدم الخبر على األفعال الناقصة
وهنا خالف كبير وآراء كثيرة بين النحاة األوائل والمتأخرين فيما يتعلق ّ

المسبوقة بـ (ما) وهي األربعة التي في أوائلها حرف نفي هي :ما زال ،وما انفك ،وما فتئ ،وما برح .وهذه ال يجوز
()71

ابن هشام ،أوضح المسالك.132-137/1 ،

()74

الصبان على شرح االشموني ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان ،الطبعة
الصبان ،محمد بن علي الشافعي ،حاشية
ّ

()71

ابن هشام ،المصدر السابق ،ج ،1هامش (ص .)173

األولى ،ج( ،1ص .)062

( )71الحمد ،المعجم الوافي( ،ص .)152

نحوية تحليلية ،دار الجنان ،عمان /األردن0213،م ،ط( ،1ص
( )77أنظر :بني عطا ،سيف الدين أحمد صالح ،ابن معطي وآراؤه
النحوية ،دراسة ّ
ّ
.)124 -122
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تقديم أخبارها عليها عند جمهور البصريين ،78وأجازه

79

ابن كيسان وبعض الكوفيين ،وأضاف األنباري

80

إلى

المانعين أبا زكريا يحيى بن زياد الفراء من الكوفيين .
وفصل األنباري577( 81هـ) في حديثه عن هذه المسألة قائال :ذهب الكوفيون إلى ّأنه يجوز تقديم خبر
ّ
"ما زال" عليها ،وما كان في معناها من أخواتها ،واليه ذهب أبو الحسن بن كيسان ،وذهب البصريون إلى أنه ال

يجوز ذلك ،واليه ذهب أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء 82من الكوفيين ،وأجمعوا على أّنه ال يجوز تقديم خبر (ما
دام) عليها" .وأما "ما دام" 83فلم يجز تقديم خبرها عليها نفسها ألن "ما" فيها مصدرية ال نافية ،وذلك المصدر بمعنى
ظرف الزمان ،أال ترى أنك إذا قلت":ال أ ْف َع ُل َهذا َما َد َام َزْيٌد قائما" كان التقدير فيهَ :زَمن دوام ز ٍّيد َقائما ،إال أنه
حذف المضاف الذي هو الزمن ،وأقيم المصدر الذي هو المضاف إليه مقامه.
84
تقديم ُه عليها ،كقولك( :قائما َما
أن تقديم أخبارها على أسمائها جائز بغير خالف ،وأما
ويرى ابن إياز ّ
ُ
ال َزْيٌد) فال يجوز عند أهل البصرة ،85وأجاز ذلك الكوفيون وابن كيسان نظ ار إلى المعنى.
َز َ
كل النحاة السابقين
ومنع ابن معطي تقدم خبر أخوات كان المقترنة بـ (ما) عليها ،وانفرد وحيدا وخالف ّ

توسط خبر دام ،فقال في ألفيته:86
سواء أكانوا بصريين أم كوفيين ومنع ّ
المـْقـتَـرَنه
َوال تُـَق ـ ّـد ْم َخ َـب َـر
ُ

ـس َبّيَن ْه
بمــا عليها وهـ
ـي َخ ْمـ ٌ
َ َ َْ َ َ ْ َ

الخ َـبــر
َوال َي ُج ـ ُ
أن تُـَق ـ ّـد َم َ
ـوز ْ

ُخ ْر
اسم َما َد َام َو َج َاز في األ َ
َعَلى ْ
88

وكرره في فصوله حيث قال":87األربعة
وعاد و ّ
أكد رأيه الذي ساقه في ألفيته ّ
أما (ما دام) فال يجوز ُّ
خبرها على اسمها ،وال يجوز ُّ
تقدم خبرها عليها ،وال على اسمها ،وال
تقد ُمه عليها .... ،و ّ

التي في أولها ما النافية يجوز تقديم

تنفصل عنها "ما" بخالف أخواتها".

()78
القواس  /شرح األلفية . 232/0 /
ابن ّ
( )72انظر  :األنباري  /اإلنصاف /155/1 /ابن يعيش  /شرح المفصل. 116/7/
()22

األنباري  /اإلنصاف .155/1 /

()20

الفراء :يحيى بن زياد الديلمي ،أبو زكريا الفراء ،إمام العربية ،ولد بالكوفة ،تلمذ على يد الكسائي ويونس بن حبيب ،وله :معاني القرآن وغيره،

( )21األنباري  /اإلنصاف . 155/1 /
مات سنة (027هـ) بطريق مكة ( انظر :السيوطي /بغية الوعاة.)666/0/

()26
()24
()25
()23
()27

األنباري  /اإلنصاف. 132/1 /

ابن إياز  /المحصول .425/1 /
المفصل.)116/7 /
قال ابن يعيش :إن هذا مذهب سيبويه والبصريين ،واليه ذهب الفراء من الكوفيين( /انظر  :ابن يعيش /شرح
ّ
الد ّرة األلفية ( 45 /انظر :األبيات.) 527 – 520 :
ابن معطي ّ /
ابن معطي/الفصول.121/

()22
ي/الد ّرة األلفية(45/البيت .)526:
ىء ،وما َبرَح( ،انظر  :ابن معط ّ
األربعة التي في أولها ما النافية ،هي :ما َز َ
ال ،وما ْانَف ّك ،وما َفت َ
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ورد عليه ابن إياز فقال":89ما وقفت في تصانيف أهل العربية ،متقدميهم ،ومتأخريهم على نص يمنع من
ّ
90
ذلك ،وكذلك فعل ابن الخباز فقال  :ويبطل ما ذهب إليه أمران:

أحدهما  :نقلي وهو قول الشاعر:91
أعص ُرَها َما َد َام ل َّلزْيت َعاصٌر
َو ْ

طاف َفوق األرض ح ٍّ
اف َوَناع ُل
َو َما َ َ ْ َ ْ
َ

(عاص ُر) اسمها( ،ول َّلزْيت) خبرها ،وقد تقدم على االسم.
فـ َ
(ما َد َام ) ّإنما كان عند اقترانهما
والثاني :
(ما َد َام ) أقوى من (َلْي َس) ،بدليل ّ
أن عدم تقدم خبر َ
قياسي ،وهو أن َ
ٌ
ب(ما) ،فإذا فصلتها منها عادت متصرفة ،و(َلْي َس) ال تتصرف بوجه ،واذا كانت (َلْي َس) مع عدم تصرفها لم تمنع
من تقديم خبرها على اسمها ،كانت "ما دام" أولى بذلك.

ويعلق ابن إياز على هذا البيت بقوله":92ولقائل أن يقول :ال داللة في البيت ؛ لوجهين:
ض إِ ََّّل َما شَا َء َربُّكَ ۚ إِ َّن َربَّكَ فَعَّا ٌل
تام ٌة ،كقوله تعالى( :خَا ِلدِينَ فِي َها َما دَا َم ِ
ت ال َّ
س َم َاواتُ َو ْاْل َ ْر ُ
األول  :أن (ما دام) ّ
ِلِّ َما ي ُِريدُ) سورة هود .127
والثاني  :أن يكون خبرها محذوفا  ،أي  :ما دام للزيت عاصر موجودا.

93
بأنها لما لزمت طريقة واحدة ،وهي
القواس أن يلتمس العذر البن معطي ،فقال  ":وقد اعتذر له ّ
وحاول ابن ّ
الماضي جرت مجرى األفعال ،واألفعال ال تتغير ،وألن "ما" معها مصدرية ،وهي وما حيزها صلتها ،وكأنه يرى

الترتيب في آخر الصلة ،وألنها لما لم تكن مصد ار صريحا ،كانت فرعا عليه ،فلم يتصرف فيها بالتقديم كما تصرف
في المصدر.

وكذلك فعل ابن الوردي 94إذ قال وعندي في االستشهاد بهذا البيت 95نظر ،إذ يجوز أن تكون "ما دام" هنا

رد ابن مالك على ابن معطي في منع توسيط خبر (دام) في شرح عمدة الحافظ،
رده هذا بعد ان نقل ّ
تامة .وكان ّ

()89
()90
()91
()92

ابن إياز  /المحصول . 422/1 /
ابن إياز  /المحصول . 422/1 /
للم َزّرد بن ضرار  ،وتوثيق البيت وتخريجه والشاهد فيه في الصفحة السابقة.
البيت ُ
ابن إياز  /المحصول . 412/1 /

()93
القواس  /شرح األلفية 236/0 /
ابن ّ
( )24ابن الوردي عمر بن مظفر بن عمر الوردي /شرح التحفة الوردية( /تحقيق :عبد هللا على الشالّل )1222 /م.173- 175 /

()25
الضبي ،وهو كوفي المولد
أحس ُب َها َما َد َام ل َلزْيت َعاصٌر ) للمفضل أبي العباس ابن محمد بن يعلي بن عامر
ّ
نسب ابن الوردي هذا البيتَ ( :و ْ
والمذهب ،توفي (172هـ) (انظر :شرح التحفة الوردية  +173 /هامش الصفحة).
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96
ضمن ابن ٍّ
معط ألفيته منع توسيط خبر "دام" ،وال حجة له وال متبوع من المتقدمين والمتأخرين،
حيث قال ":وقد َّ

وأجاز ابن هشام (731هـ )

97

توسط أخبارهن ،خالفا البن معطي في "دام" .ومثله قال ابن عقيل (732هـ)

98

.

99
ورّد بأنها مخالفة للقياس كسائر أخواتها ،ولإلجماع .وذكر أبو حيان
وذكر السيوطي هذه المسألة ُ
األندلسي (745هـ) هذه المسألة وقال في التذكرة قائال":100خالف ابن معطي الناس قاطبة ،وقال في االرتشاف":101

 ،...ووهم ابن معط في توسيط خبر ما دام".

أما معاصرو ابن معطي ،وبعض ممن جاء بعده؛ فاختلفت ردودهم عليه في هذه المسألة ،فمنهم من رماه
بالوهم ،أو بضعف الحجة ،أو الخروج على القياس ،ومنهم من حاول تأويل كالمه عله يجد له عذ ار أو مخرجا.

وصفوة القول والراج ح عندي هو خطأُ ما ذهب إليه ابن معطي؛ لضعف دليله ومخالفته جمهور النحاة من

المتقدمين والمتأخرين.
الخاتمة:
اهتم الباحث في هذه الدراسة بالفعل (ما دام) ،ووقف على جميع اشتقاقاته في أبرز المعاجم العربية ،حيث ناقش
ّ

هذه االشتقاقات والمعاني المختلفة للفعل (دام) ،والخالف الذي وقع في بعضها بين اللغويين والنحويين ،وربما يرجع
هذا الخالف إلى اختالف اللهجات بينهم ،وطبيعة االستخدام اللغوي لهذه الدالالت.

وفي الجانب التركيبي وقف الباحث على االستخدام النحوي للفعل الناقص (ما دام) وناقش ما وافق به كان

تفرد به عن كان وأخواتها ،ووقف على الخالف النحوي في عمل (ما دام) من ناحية تركيبّية.
وأخواتها ،وما ّ
كما وقام الباحث بالوقوف على دالالت هذا الفعل في القرآن الكريم واعرابه ،وأين استخدم فعال ناقصا وأين

استخدم تاما.

()23

ابن مالك  ،جمال الدين محمد بن مالك /شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ( /تحقيق :عدنان عبد الرحمن الدوري) /025/ /مطبعة العاني  /بغداد/

()27

ابن هشام  /أوضح المسالك . 172/1 /

الكتاب العشرون 1277/م.
()22

ابن عقيل ،بهاء الدين عبدهللا بن عقيل العقيلي  /شرح ابن عقيل على ألفية أبي عبدهللا محمد جمال الدين بن مالك /دار التراث /القاهرة 1222م/

ط /02ج . 074/1
()22

السيوطي/همع الهوامع.27/0/

()122
()121

أبو حيان األندلسي  /تذكرة النحاة . 312 /
أبو حيان األندلسي  /ارتشاف الضرب 23/0 /
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المصادر والمراجع:
-

القرآن الكريم.

-

ابن األثير ،مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ،النهاية في غريب الحديث واألثر،

-

ابن األحمر ،عمر بن أحمر الباهلي ،ديوان عمرو بن أحمر الباهلي ،دراسة حياته وشعره ،تحقيق :محمد

تحقيق :أبو عبدالرحمن صالح بن محمد بن عويضة ،ج.0

محيي الدين مينو ،دار قنديل /دبي /اإلمارات ،سلسلة لغتنا الخالدة0217 ،م ،ط ،1م.0
-

االسترآباذي ،رضي الدين محمد بن الحسن ،شرح كافية ابن الحاجب ،تحقيق :أميل بديع يعقوب ،دار

-

العلمية /بيروت.
الكتب
ّ
األشموني ،نور الدين ،أبو الحسن على بن محمد األشموني /شرح األشموني على ألفية ابن مالك/
(تحقيق :حسن حمد واميل بديع يعقوب )  /دار الكتب العلمية –بيروت  /ط1222/ 1م.

-

حسان فالح أوغلي ،دار صادر /بيروت1227 ،م.
األصمعي ،ديوان الطفيل بن عوف الغنوي ،تحقيقّ :
األنباري ،كمال الدين أبو البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد النحوي ،اإلنصاف في مسائل
الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين ،ومعه كتاب االنتصاف من اإلنصاف ،تأليف :محمد محيي

الدين عبدالحميد1222 ،م.
-

ابن إياز /جمال الدين الحسين بن بدر بن إياز بن عبدهللا البغدادي /المتوفى سنة (321هـ) /المحصول
في شرح الفصول "شرح فصول ابن معطي في النحو"( /تحقيق :شريف عبد الكريم البخاري) دار عمار
–األردن  /ط0212/1م.

-

البرونسي ،وليم بن الورد ،مجموع أشعار العرب (وهو مشتمل على ديوان رؤبة بن العجاج  ،وعلى

أبيات مفردات منسوبة إليه) ،دار قتيبة /الكويت0222 ،م.

الرَّمة ،دار الكتب العلمية /بيروت1225 ،م ،ط.1
 -بسج ،أحمد حسن ،ديوان ذي ُّ

نحوية تحليلية ،دار الجنان ،عمان/
 بني عطا ،سيف الدين أحمد صالح ،ابن معطي وآراؤهالنحوية ،دراسة ّ
ّ
األردن0213،م /ط.1
 البياتي ،عادل جاسم ،شعر قيس بن زهير ،مطبعة األدب /النجف /العراق.-

حسنَّ ،
عزة ،ديوان ابن مقبل ،دار الشرق العربي /بيروت وحلب1225 ،م.

-

الح َم ْد ،علي توفيق ،والزعبي ،يوسف جميل ،المعجم الوافي في أدوات النحو العربي ،دار األمل ،الطبعة
َ
األولى1226 ،م ،إربد /األردن.

 أبو حيان  /محمد بن يوسف الغرناطي األندلسي /المتوفى سنة (745هـ) /تذكرة النحاة( /تحقيق :عفيف عبدالرحمن) /جامعة اليرموك /مؤسسة الرسالة /ط1223/1م.

 أبو حيان  /ارتشاف الضرب من لسان العرب( /تحقيق :مصطفى أحمد النماس) /مطبعة المدني – القاهرة/ط1227/1م.
-

الخطفي ،جرير بن عطية ،ديوان العرب ،ديوان جرير ،دار بيروت /بيروت1223 ،م.
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-

الد رويش ،محيي الدين ،إعراب القرآن الكريم وبيانه ،دار اليمامة ،دمشق/بيروت ،دار ابن كثير،
دمشق/بيروت ،دار اإلرشاد ،حمص/سوريا1222 ،م.

-

الصبان على شرح االشموني ،تحقيق :إبراهيم شمس الدين،
الصبان ،محمد بن علي الشافعي ،حاشية
ّ
ّ
دار الكتب العلمية ،بيروت /لبنان ،الطبعة األولى.

الصمد ،واضح ،ديوان النابغة الجعدي ،دار صادر /بيروت1222 ،م ،ط1
َّ

-

الصمد ،واضح ،ديوان الراعي النميري – عبيد بن حصين الشاعر الجاهلي  ، -دار الجيل /بيروت،
َّ

-

الضب ي ،المفضل بن محمد بن يعلى الضبي(/تحقيق :أحمد محمد شاكر وعبدالسالم محمد هارون)/
ّ
بيروت.22/

1225م ،ط.1

-

األسدي ،دار صادر /بيروت0222 ،م.
طريفي ،محمد نبيل ،ديوان الكميت بن زيد
ّ
العامري ،لبيد بن ربيعة ،ديوان لبيد بن ربيعة العامري ،دار صادر /بيروت.

عباس ،احسان ،ديوان ُكثَّير َعـ َّـزة ،دار الثقافة /بيروت1271 ،م.
ابن عقيل ،بهاء الدين عبدهللا بن عقيل العقيلي  /شرح ابن عقيل على ألفية أبي عبدهللا محمد جمال

الدين بن مالك /ط /02دار التراث /القاهرة 1222م.
-

العيني ،بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد ،عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري ،ج ،6كتاب

الوضوء /باب ( ،)32ضبط وتصحيح :عبدهللا محمد عمر ،دار الكتب العلمية /بيروت.

 أبو الفضل ،محمد إبراهيم ،ديوان امرئ القيس ،دار المعارف1224 ،م ،ط.4-

ابن قدامة ،الفضل ،ديوان أبي النجم العجلي ،تحقيق :محمد أديب عبدالواحد حمدان ،مجمع اللغة العربية/
دمشق0223 ،م).

-

القواس /عبد العزيز بن جمعه بن القواس /شرح عبد العزيز بن جمعه أللفية ابن معطي (تحقيق:
ابن ّ
علي الشوملي)  /الناشر مكتبة الخريجي – الرياض /ط1225/1م.

 ابن مالك  /جمال الدين محمد بن مالك /المتوفى سنة (370هـ) /شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ( /تحقيق:عفيف عدنان عبدالرحمن الدوري) /مطبعة العاني /بغداد1277/م.
-

ابن مالك  ،جمال الدين محمد بن مالك /شرح عمدة الحافظ وعدة الالفظ( /تحقيق :عدنان عبد الرحمن

-

محروس ،عبد الصمد ،شرح ديوان رؤبة بن العجاج ،مجمع اللغة العربية /القاهرة0222 ،م ،ط1

الدوري) مطبعة العاني  /بغداد /الكتاب العشرون 1277/م.

عمان1222 ,م ،ط.1
المصري ،سوهام ،ديوان أبي ذؤيب الهذلي ،المكتب اإلسالمي /بيروت  /دمشقّ /
 ابن معطي  /زين الدين  /أبو الحسين يحيى بن عبد المعطي المغربي534( /هـ302 -هـ) /الفصولالطناحي) /دار إحياء الكتب العربية  /فيصل عيسى البابي
الخمسون( /تحقيق ودراسة :محمود محمد ّ
الحلبي1277/م.

الدّرة األلفية( /ضبطها وقدم لها :سليمان إبراهيم البلكيمي) /دار الفضيلة /ط0212/1م.
 -ابن معطي ّ /
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الفعل ( ما دام ) دراسة دالليّة تركيبيّة

سيف الدين أحمد بني عطا

-

َّ
حداد ،أشرف على طباعته :قدري
الرماح بن أبرد
ميادةَّ ،
حنا جميل ّ
المكنى بأبي شرحبيل ،تحقيقّ :
ابن ّ
الحكيم ،مجمع اللغة العر ّبية /دمشق1220 ،م.

-

ابن هشام ،عبد هللا جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن هشام األنصاري ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن

-

الهذليين ،الشعراء ،ديوان الهذليين ،تحقيق :أحمد زين – محمود أبو الوفا ،دار الكتب المصرّية /القاهرة،
1235م.
األول،
مالك ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،دار احياء التراث العربي ،بيروت /لبنان ،الجزء ّ

الطبعة الثامنة1423 ،هـ1223 -م.
-

الهاللي ،أحمد عيسى ،ديوان لقيط بن ز اررة وابنته ،كتاب المجلة العربية.

-

الملوح (مجنون ليلى) ،تحقيق :يسري عبد الغني ،محمد علي
الوالبي ،أبو بكر الوالبي ،ديوان قيس بن ّ
بيضون /دار الكتب العلمية /بيروت1222 ،م ،ط.1

-

ابن الوردي عمر بن مظفر بن عمر الوردي /شرح التحفة الوردية( /تحقيق :عبد هللا على الشالّل)/

1222م.

المفصل في شواهد اللغة العربية ،دار الكتب العلمية /بيروت ،ج.4
 يعقوب ،أميل بديع ،المعجمَّ

رسائل ماجستير ودكتو اره:

 -1الطالق ،يحيي خليل عطيه ،النواسخ وأثرها التركيبي والداللي دراسة في كتاب إمالء ما َم َّن به الرحمن في
ضوء المنهج التحويلي ،اشراف :أ.د .علي الهروط ،رسالة ماجستير /جامعة مؤتة0223 ،م.

المجالت والدوريات:
المحدثين ،مجلة جامعة ناصر ،العدد
داللية بين القدماء و ّ
نحوية ّ
 -1النقيب ،محمد حسين ،الفعل الناقص -دراسة ّ
الرابع0214 ،م.
مواقع إلكترونية:
https://islamstory.com/ar/artical/28374/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%84
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