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وقد شاع بني اللغويني املختصني بدراسة تواريخ األلسنة يف الغرب أن اللغات السامية ال تصف بجالء داللة الزمن أي
يف داللة األفعال عىل األزمنة ومنها اللغة العربية عىل تفاوت بينها وبني الفروع األخرى من األرومة املشهورة باسم
اللسان السامي أو لسان الساميني ورمبا ساد هذا القول عىل اللغة العربية يف عقول املتعجلني من مصدقيه ألنهم
توهموا أن هذه اللغة نشأت يف صحراء خاوية ال قيمة للوقت عند أهلها فال جرم تخلو من التوقيت الدقيق يف
متييز األفعال واألحداث لكنه وهم ال يثبت عىل نظرة محققة يف التاريخ وال يف اللغة وال نحسب أن لغة نفهمها أو
نفهم عنها قد اشتملت عىل وسائل للتمييز بني األوقات كام اشتملت عليها اللغة العربية سواء نظرنا إىل رضورات
سكانها أو نظرنا إىل ترصيف أفعالها وكلامتها فكل لحظة من لحظات النهار والليل قد كان لها شأنها يف حياة سكان
البادية بني السفر واإلقامة والحل والرتحال فمنها ما هو صالح لبدء املسري ومنها ما هو صالح للراحة القصرية ومنها
ما هو صالح للراحة الطويلة وما ليس يصلح لغري السكينة واالستقرار ولهذا وجدت كلامت البكرة والضحى والغدوة
والظهرية والقائلة والعرص واألصيل واملغرب والعشاء والهزيع األول من الليل والهزيع األوسط واملوهم والسحر
والفجر والرشوق ويكاد التقسيم عىل هذا النحو أن ينحرص بالساعات عىل صعوبة التفرقة بني هذه األوقات يف
كثري من اللغات األخرى وإال بالجمل والرتاكيب وكل موسم من مواسم السنة له شأنه يف املرعى واالنتجاع وطلب
املاء أو التجارة أو األمان ولهذا وجدت أسامء املواسم والفصول جميعاً ووجدت معها ثالثة أسامء مختلفة مختلفة
الداللة للدورة حول الشمس عىل مصطلح الفلكيني فهي السنة وهي العام وهي الحول ولكل منها موضعه يف التعبري
ووجدت يف اللغة كلمة اليوم والنهار والليل ومل تنقسم إىل يوم وليل بال تفرقة بني معنى اليوم ومعنى النهار بل ولهذا
وجدت لألوقات كلامت مختلفة عىل حسب الطول والقرص يف املدة فاملدة شاملة لجميع املقادير من امتداد الزمن
وتنظوي فيها اللحظة أو اللمحة للوقت القصري والربهة والردح للوقت الطويل والفرتة للمدة املعرتضة بني وقتني بل
وجد فيها الحني للزمن املقصود املعني الذي يحني والعهد للزمن املعهود املقرتن مبناسباته والزمن للداللة عىل جنس
الوقت كيفام كان والدهر للمدة املحيطة بجميع األزمنة والعهود واألحيان مثل هذا اإلحساس بالزمن ال تصوره
الكلامت يف لغة من اللغات التي نفهمها أو نفهم عنها عىل صورة أدق من هذه الصورة وال أدل عىل الفوارق بني
أجزائها لو أراد الباحثون أن يلتمسوا السبب الذي  ...........................أن الزمن املايض مهم عند أبناء البادية العربية
يف كل عهد من عهودهم ألنه مستودع املفاخر واألنساب والثارات والسوابق والذكريات وليس من املصادفة أن يسمى
التاريخ هنا باسم األيام أيام العرب وأن يعرف لكل يوم أثره فيام كان وفيام سيكون أما الزمن الحارض فال غرابة يف
العناية بأجزائه وتقسيامته ألن كل لحظة منه ال  ...........................يف الحركة واإلقامة ويف املرعى والتجارة ويف الحرب
واألمان وليس من الطبيعي أن يبلغ إحساس قوم بالوقت هذا املبلغ ثم يخلو كالمهم من الداللة عىل اإلحساس به
يف مختلف مواضعه ومناسباته والواقع أن اللغة العربية تستويف هذه الداللة يف أسلوبيها املعروفني يف اللغات ونعني
بهذين األسلوبني أسلوب الكلامت املستفادة من الترصيف واالشتقاق أو من األدواة املصطلح عىل تخصيصحا ملعانيها
وأسلوب التعبريات التي تدخل يف عداد الجمل والرتاكيب ()...
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