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 : تمهيد
 ات الحديثة في عمـو المغة إلى دراسة الظواىر المغوية بمناىج جديدة يدعت النظر 

و كاف ليذه المناىج في كثير مف األحياف فضؿ الكشؼ عف ظواىر لغوية ميمة تركيا 
النحاة في كتبيـ مف غير أف يجمعوا أطرافيا و يوحدوا القوؿ فييا لتبرز في صورة متأنية 

النشغاليـ بما ىو في نظرىـ أكثر أىمية و خدمة لمغة كظاىرة اإلعراب و متكاممة و ذلؾ 
 نظرية العامؿ .

و كاف الزمف واحدا مف تمؾ الموضوعات التي أوسعيا النحاة بحثا و تقصيا ثـ تركوىا    
 حيثما وردت فالزمف لـ يقع في عنواف أو باب مستقؿ في كتب النحو القديمة

 ا مف ذلؾ بقواعد ثابتة .و قد توسع فيو النحاة و خرجو 
ؿ الزمف في قضايا لغوية و نحوية متعددة فيو عنصر أساسي في التشكيؿ لقد تدخّ    

المغوي و في التقسيـ الثبلثي لمكبلـ و اختبلؼ النحاة في تصنيؼ بعض الكممات كاف في 
 كثير مف الحاالت بفعؿ الزمف كما أف تقسيـ الجممة العربية إلى فعمية و اسمية ارتبط

كيفية و كذلؾ بيذه الفكرة )الزمف( لذلؾ جاء ىذا الفصؿ معقودا لمفيـو الزمف عند النحاة 
ربطيـ لمفعؿ و تعريفيـ لمفعؿ لغة و اصطبلحا و كيفية تقسيميـ لو و تخصيصيـ لكؿ 

( زمنيا الخاص بيا وفؽ السياؽ ؿْ عَ فْ .اِ  ؿُ عَ فْ .يَ ؿَ عَ صيغة مف الصيغ الثبلثة المعروفة )فَ 
 . الذي ترد فيو
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 العربية القدماء :  ءعند عمما الزمن -1

 النحو :  ءعند عمماالزمن   أوال:
  معنى الفعل عند النحاة : -أ
 بغير أو بسبب كاف سواء مقدورا قبميا كاف حاؿ في وجد عما عبارة : لغة الفعل -

 مف أعـ الفعؿ أف عمى يدؿ وىذا ، وغيره العمؿ مف شيء إحداث عمى يدؿ الفعؿ ،1سبب
 ىو الشيء ذلؾ فعؿ ألف ؛ ذلؾ يفعؿ:  يقاؿ وال ، خزفا الطيف يعمؿ فبلف يقاؿ ، 2العمؿ
 الجرجاني قاؿ لذلؾ  3 الشيء، في األثر إيجاد والعمؿ ، مقدورا قبميا كاف حاؿ في إيجاده

( لضعفو قيؿ) بػ فقدـ ،4 » قاطعا ماداـ كالقاطع غيره في مؤثرا الشيء كوف الفعؿ قيؿ« :
 ﴿:  تعالى قاؿ ، لمفعؿ وليس لمعمؿ، األثر إيجاد ألف ،

  ﴾
 ما وخمؽ خمقكـ أي 5

 قياـ مف الفاعؿ يحدثو الذي نفسو الحدث وىو ، 6 لو صوغكـ أو إياه بنحتكـ فيو تؤثروف
 دؿ( ضرب) قمت إذا أنؾ ترى أال ، الحقيقي الفعؿ عمى يدؿ ألنو  ،7نحوىما أو قعود أو

 يسموف ألنيـ ؛ بو سّمى عميو دؿ فمما ، الحقيقة في الفعؿ ىو الذي الضرب نفس عمى
 . 8كبلميـ في كثير وىو ، سبب منو كاف إذا ، بالشيء الشيء

                                                 
 . 109،  108أبو ىبلؿ العسكري ، الفروؽ المغوية ، ص  -  1

 .   30، ص  1964،  1عصاـ نور الديف ، الفعؿ والزمف ، المؤسسة الجامعية ، المكتبة العمرية ، لبناف ، ط  - 2

 .   31، ص  ـ ف - 3

 .   96ص  )د ت ( ،  د ط( ، )الجرجاني ، التعريفات ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، بغداد ، - 4

 .96سورة الصافات،  - 5

 .   14ص ، ) د ت ( ،   ابف ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ، )د ط ( - 6

 لعربية ، تحقيؽ محمد بيجة البيطار ، دمشؽ ، مطبعة الترقي، )د ط(،أبي بركات األنبا ري ، أسرار ا - 7
 . 11) د ت(،ص

 . 14ابف ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، ص  - 8
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 و حدث عمى مادؿّ  ىو الفعؿ «:   سيبويو  قوؿ في جاء ما ىو:  اصطالحا الفعل -
 تدؿ كممة «: األنصاري ىشاـ ابف عّرفو كما ،1 » منو جزء الزمف و نفسو في معنى لو

 بأحد مقترف نفسو في معنى عمى دؿ ما أو 2،» اإلفادة داللة بزماف مختص معنى عمى
 وقعد ، يقـو قاـ نحو مستقبؿ أو حاضر وزماف حدث عمى دؿ ما وقيؿ ، 3الثبلثة أألزمنة

 برأي يأخذ فتارة الفعؿ، تقسيـ في ىشاـ ابف موقؼ اضطراب يبلحظ . 4ذلؾ أشبو وما
 الكوفييف برأي يأخذ وتارة وأمر ومضارعٌ  ماض:  ثبلثة إلى الفعؿ بتقسيـ القائؿ البصرييف

 الـ عميو دخمت مضارع األمر وأف( ومضارع ، ماض) قسميف عمى الفعؿ بتقسيـ القائؿ
 الكوفييف قوؿ ويرجح المضارعة حروؼ وتبعتيا مستمرا، حذفا حذفت ثـ فجزمتػو، األمر،
  النيي أخو وألنو ، بالحرؼ يؤدي أف حقو معنى األمر ألف ، أقوؿ وبقوليـ« :  بقولو
 مقصوده عف خارج خبرا أو أمر وكونو ، بالزمف الحدث لتقييد وضع إنما الفعػؿ وألف

 الكوفييف عند لمفعؿ الثالث القسـ عف غفؿ أنو كما 5، » األصؿ بذلؾ نطقوا قد وألنيـ
 عمى واصطمحوا الفعؿ، أقساـ مف ثالثا قسما المفعوؿ اسـ أو الفاعؿ اسـ جعموا حيث

 الفعؿ حدود مف ذكر ما أف والحقيقة ، فيو القوؿ تفصيؿ وسيأتي 6 الدائـ بالفعؿ تسميتو
 الذكر بيا نزؿ ثـ أصحابيا، بيا نطؽ كما ، العربية المغة بيف شاسعا بونا أوجدت قد

  ﴿ الحكيـ
   
 ﴾

﴾مبيف عربي بمساف﴿ و 7
1.              

                                                 
 .44، ص  1سيبويو ، الكتاب ، ج    - 1

 . 14ابف ىشاـ ، شرح شذور الذىب ، ص  - 2

 .   85ـ ، ص  1986ابف ىشاـ األنصاري ، شرح جمؿ الزجاجي ، تحقيؽ عمي محمد عيسى ، )د ط( ،  - 3

 .25، ص1، ج 1969ينظر ، ابف ىشاـ األنصاري ، مغنى المبيب ، تحقيؽ مازف المبارؾ ، مطبعة الجيؿ )د ط( ، - 4

 .39، 38عصاـ نور الديف الفعؿ و الزمف ص ، - 5

الفراء ، معاني القرآف ، تحقيؽ أحمد يوسؼ نجاتي  ، ومحمد عمي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية )د ط( )د  - 6
 .   202، ص  2ج، )د ت( 

 . 2سورة يوسؼ ،  - 7
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وكما دونت بيا آدابيـ وعموميـ وأفكارىـ وبيف النحو العربي الذي كاف تعبيرا لقوالب الفكر 
المتأثر بالمنطؽ والفمسفة، فميست العربية قاصرة في الداللة الزمنية عمى كممتي )ماض( 

،أو )إف الزماف ليس شيئا  2(W.Rightو)مستقبؿ( ، كما ذىب إلى ذلؾ )ولياـ رايت 
ف اقتر  المتطورة  )َفُعَؿ(اف الفعؿ العربي بو حديث النشأة ، بعد أف وجدت صيغة أصيبل ، وا 

أو الفعؿ الدائـ في   ( Permansiveوىي الصيغة التي يسمونيا ) )َفِعٌؿ(عف صيعة 
وىو ما ذىب إليو المخزومي   3تعبير الكوفييف ، والتي يعدونيا أقدـ مف الفعؿ الماضي،

لتعبير عف الفعؿ الماضي المطمؽ  والماضي التاـ حيث استنتج أف العربية إذا أرادت ا
لمتعبير عما ال يعبر عنو  )َفَعَؿ(والماضي غير التاـ ، لـ تجد مف األبنية إال بناء الفعؿ 

ذا أرادت التعبير عف المستقؿ باختبلؼ مجاالتو الزمنية  في اإلنكميزية إال بعدة صيغ ، وا 
 . 4ر والمستقبؿلمتعبير عف الحاض )َيْفَعؿ(لـ تجد إال بناء 

  وقوؿ السيد المخزومي  السابؽ صحيح«عمى رأيو فيقوؿ :   5ويوافقو السامرائي 
وىذا وىـ مف المستشرقيف ومف تبعيـ مف العرب المحدثيف وسيأتي تفصيؿ القوؿ في 

( نفسو قد تنبو إلى مسألة Wrightالدالالت الزمنية لمفعؿ وأشير إلى أف رايت )
دا عف تقسيـ النحاة لصيغ الفعؿ حسب زمانو ، حيث الحظ أف اإلستعماؿ في المغة بعي

، ورأي األستاذيف ال يجعؿ  6 »)قد َفَعَؿ( تدؿ عمى وقوع الحدث قبؿ قميؿ مف زماف التكمـ
لمقرائف الحالية أي وزف، وال يعتداف إال بالقرائف المقالية ، كما أف السامرائي اختار أمثمتو 
 7بحيث يغمب عمييا أف تكوف مجرد صفات وأغفؿ ما يمكف عده داال عمى الحدث والزماف

يو أو تكوف ، فميست صيغة )َفَعَؿ( وحدىا تدؿ عمى الزمف الماضي  بؿ قد ال تدؿ عم
                                                                                                                                                    

 . 195سورة الشعراء ،  - 1

2 - Wright Agrammar of the arabic language , gumbirdg at the unversity press (1967) p.51 

 144ميدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجيو ، ص  - 3

 . 145، ص  ـ ف - 4

 . 40إبراىيـ السامرائي ، الفعؿ زمانو وأبنيتو ، ص  - 5

 . 48عصاـ نور الديف ، الفعؿ والزمف ، ص  - 6

 . 287،  286ىػ ، ص  1404، الرياض ،  1كماؿ إبراىيـ البدري ، الزمف في النحو العربي ، ط  - 7
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الداللة مطمقة عامة، فيحددىا السياؽ، وكذا صيغة )َيْفَعؿ( و)اْفَعؿ( و)َفاَعَؿ(؛ ألف الزمف 
 الصرفي غير الزمف النحوي الذي يتعيف مف مجرى السياؽ .

 أقسام الفعل :     -1-أ
إف تعييف الزمف بداللة المفظ عميو بوضعو لو الفعؿ وتقسيـ سيبويو لمفعؿ إلى  

وبخاصة البصريوف حيث قاؿ  2، وتبعو النحاة1الثبلثة رأي بدأه سيبويواألزمنة 
وأما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء ، وبنيت لما مضى ، ولما «سيبويو:

ويتعدى إلى « ويقوؿ في موضع آخر :  3 »يكوف ولـ يقع ، وما ىو كائف لـ ينقطع 
ا لـ يمض ، فإذا قاؿ سيذىب  فإنو الزماف نحو قولؾ ذىب  ألنو بني لما مضى منو وم

دليؿ عمى أنو يكوف فيما يستقبؿ مف الزماف ، ففيو بياف ما مضى وما لـ يمض منو كما 
  أف فيو استدالال عمى وقوع الحدث

4
 ، ويثير حده ىذا جممة قضايا :  »

 أصؿ االشتقاؽ وداللة الفعؿ عمى الحدث . األولى :
 .الزماف وتخصيص كؿ صيغة بو الثانية :
 التقسيـ الثبلثي لمفعؿ . الثالثة :
أما األولى فيي مسألة خبلفية ولـ يقطع فييا برأي، مثميا مثؿ أصؿ المغة أىي  

توقيؼ أـ اصطبلح ؟ ثـ إف لمفعؿ الواحد وال سيما الثبلثي مصادر متعددة ، فمف أي 
، وقد 5وُلْقَياٌف وَلِقيفمف مصادر َلْقٌي وِلَقاٌء  –مثبل  –المصادر أخذ ؟ وذلؾ كالفعؿ َلِقَي 

اختص القرآف الكريـ قسما مف المصادر بمعنى معيف كالصـو والصياـ، فقد اختص كممة 
( بمعنى الصمت قاؿ تعالي    ﴿)الصـو

    
                                                 

 . 12، ص  1سيبويو ، الكتاب ، ج - 1

 . 243ينظر ، الزمخشري ، المفصؿ في عمـ العربية ، ص  - 2

 . 12، ص  1سيبويو ، الكتاب ، ج - 3

 . 35، ص  1، ، ج ـ ف - 4

، ج  1985 4السيوطي ، المزىر في عمـو المغة ، تحقيؽ محمد أحمد جاد المولى ، دار احياء الكتب العربية ، ط  - 5
 . 83، ص  2ج 



 الزمن عند عمما العربية ودوره في تشكيل المعنى ـــــــــــ الفصل األول

  

29 

 

  ﴾
1  ) ولـ ترد كممة )الصـو

في القرآف في غير ىذا الموطف، وكأنيا لما كانت بمعنى الصمت جيء بيا عمى وزنو 
وخصيا اهلل بو ، وأما )الصياـ( فقد ورد في تسعة مواطف مف القرآف كميا بمعنى العبادة 

، وأما داللة الفعؿ عمى الحدث فيناؾ أفعاؿ تخمو مف الحدث وىي األفعاؿ  2المعروفة
ونعـ وبئس ، وأما الزماف فداللة الفعؿ عميو ليست   كميس  ناقصة واألفعاؿ الجامدةال

نما بمقتضى السياؽ ، ثـ إف ىناؾ أفعاال ال يراد بيا الوصؼ  بالصيغة وحدىا وال بمادتو وا 
طبلؽ وتخصيصو أو  وال التحديد الزمني كما سيأتي ، وأما التقسيـ الثبلثي ففيو عمـو وا 

بلـ، والفعؿ الماضي ليس قسيما تحديده متوقؼ عمى مجرى السياؽ وطريقة تأليؼ الك
، وقد رفضت مدرسة الكوفة أف 3لممضارع وال المضارع قسيما لؤلمر مف حيث الداللة

مستقبل بذاتو ؛ ألف داللة األمر فيو عائدة إلى البلـ المحذوفة  يكوف فعؿ األمر قسما 
ة( ، تخفيفا ، وىي الـ األمر : )وما صيغتو فمف لفظ المضارع ينزع منو حرؼ المضارع

4إف القسـ الثالث ىو اسـ الفاعؿ العامؿ « وقاؿ الفراء:
وزاد ابف جني عمى )الحدث( و   »

)الزماف( الداللة عمى الفاعؿ ؛ ألف كؿ واحد مف األفعاؿ يحتاج إلى الفاعؿ حاجة واحدة 
، وىو استقبللػو بو ، وانتسابو إاليو ، وحدوثو عنو ، أال ترى أف الفعؿ )قاـ( وداللة لفظو 

  5ى مصدره ، وداللة بنائو عمى زمانو وداللة معناه عمى فاعمو ؟عم
االسـ كممة تدؿ عمى معنى مف غير اختصاص بزماف ،  وىو « قاؿ المغويوف :  

يفيد الثبوت والفعؿ يفيد التجدد والحدوث ؛ ألف موضوع االسـ عمى أف يثبت بو المعنى 
وضوع االسـ عمى أف يثبت بو لمشيء مف غير أف يقتضي تجدده شيئا والحدوث ، ألف م

                                                 
 . 26سورة مريـ ،  - 1

 .   23 – 21ـ ، ص  1981،  1فاضؿ صالح السامرائي ، معاني األبنية في العربية ، ط  - 2

 . 53ينظر ، كماؿ إبراىيـ البدري ، الزمف في النحو العربي ، ص  - 3

وينظر ، الخطيب القزويني ، اإليضاح في عمـو الببلغة ، شرح و تعميؽ  202، ص  2الفراء ، معاني القرآف ، ج  - 4
 .   86عبد المنعـ خفاجي الشركة العالمية لمكتاب ، )د ط (  ، ص 

،  99 – 98، ص  3ج  1990 4ابف جني، الخصائص  تحقيؽ عمي النجار ،دار الشؤوف الثقافية العامة ، ط  - 5
 .   28 – 27وينظر عصاـ نور الديف ، الفعؿ والزمف ، ص 
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المعنى لمشيء مف غير أف يقتضي تجدده شيئا بعد شيء ، وأما الفعؿ فموضوعو عمى أف 
يقتضي تجدد المعنى المثبت بو شيئا بعد شيء فإذا قمت : زيد منطمؽ فقد أثبت اإلنطبلؽ 

عنى فعبل لو مف غير أف تجعمو يتجدد ويحدث منو شيئا فشيئا بؿ يكوف المعنى فيو كالم
في قولؾ زيد طويؿ وعمرو قصير فكما ال يقصد ىينا إلى أف تجعؿ الطوؿ أو القصر 
يتجدد ويحدث بؿ تثبيتيما فقط بوجودىما عمى اإلطبلؽ كذلؾ ال تتعرض في قولؾ : زيد 
منطمؽ ، ألكثر مف إثباتو لزيد وأما الفعؿ فإنو يقصد فيو إلػى ذلؾ فإذا قمت : زيد ىا ىو 

ألف لبلسـ داللة  1 »االنطبلؽ يقع منو جزءا فجزءا وجعمتو يزاولومنطمؽ فقد زعمت أف 
عمى الحقيقة دوف زمانيا ، فإذا قمت زيد منطمؽ لـ يفد إال إسناد االنطبلؽ إلى زيد ، وأما 
الفعؿ فمو داللة عمى الحقيقة وزمانيا، فإذا قمت انطمؽ زيد أفاد ثبوت االنطبلؽ في زماف 

فيو متغير والتغير مرتبط بالتجدد، فإذف اإلخبار بالفعؿ  معيف لزيد وكؿ ما كاف زمانيا
وبذلؾ كاف  2مقتصر عمى الزمف، أو ما يقدر فيو ذلؾ واإلخبار باالسـ ال يقتضي ذلؾ،

االسـ داال عمى الثبوت والفعؿ داال عمى الحدوث والتجدد قاؿ تعالى : 
﴿  

   

 ﴾
ففرؽ بيف طرفي التسوية فقاؿ )أدعوتموىـ(  3

فإف قمت : «بالفعؿ، ثـ قاؿ )أـ أنتـ صامتوف( باالسـ ولـ يسو بينيما ، قاؿ الزمخشري : 
ـَ ُوِضعت الجممة االسمية موضع الفعمية ؟ قمت ألنيـ كانوا إذا حؿ  ىبل قيؿ أـ صمتـ وِل

المستمرة أف يكونوا صامتيف عف دعوتيـ بيـ أمر دعوا اهلل دوف أصناميـ فكانت حاليـ 
فقيؿ إذ دعوتيـ لـ تفترؽ الحاؿ بيف إحداثكـ دعائيـ وبيف ما أنتـ عميو مف عادة صمتكـ 

                                                 
في عمـ المعاني، شرح ياسيف األيوبي، المكتبة العصرية،صيدا  عبد القاىر الجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز - 1

 .   134 – 133ص  ،  ىػ1422بيروت،

 41 – 40الفخر الرازي ، نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز ، مطبعة المؤيد ، مصر ،)د ط( )د ت(  ، ص  - 2

 .   193سورة األعراؼ ،  - 3
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» عف دعائيـ
نما يتكمـ لسبب يعرض لو 1 ، وذلؾ أف الحاؿ الثابتة لئلنساف ىي الصمت وا 

اإلنساف لسبب يعرض  فمو رأيت إنسانا يكمـ نفسو  التيمتو في عقمو فالكبلـ طارئ يحدثو
لو، ولذا لـ ُيَسوِّ بينيما، بؿ جاء لمداللة عمى الحاؿ الثابتة باالسـ )صامتوف( وجاء لمداللة 
عمى الحالة الطارئة بالفعؿ )دعوتموىـ(، أي أحدثتـ ليـ دعاء أـ بقيتـ عمى حالكـ مف 

   ﴿،وقاؿ تعالى  2الصمت

   

 ﴾
فقد فرؽ بيف )صافات( و )يقبضف( فمـ يقؿ :  3

)صافات( و)قابضات( أو )يصفقف ويقبضف( ، وذلؾ )ألف األصؿ في الطيراف ىو صؼ 
األجنحة  ألف الطيراف في اليواء كالسباحة في الماء واألصؿ في السباحة مد األطراؼ 

ىو طارئ وبسطيا وأما القبض فطارئ عمى البسط لبلستظيار بو عمى التحرؾ فجئ بما 
غير أصؿ بمفظ الفعؿ عف معنى أنيف صافات ويكوف منيف القبض تارة بعد تارة ، كما 

 .  4يكوف مف السابح (
نخرج مف ذلؾ بأف الفعؿ عبارة عف حركة الفاعؿ أو الحدث ، وىذه الحركة متأنية  

مف حيث كونو يدؿ عمى الحدوث والتجدد وبناًء عمييا يتبيف  السبب في عمؿ الفعؿ ؛ 
ألف الفعؿ إيجاد األثر في الشيء، والفعؿ مقيد بزمف في حيف أف االسـ غير مقيد بزمف 
مف األزمنة، فيو أشمؿ وأعـ وأثبت ، ولكوف االسـ داال عمى الثبوت كاف الوصؼ باالسـ 
أقوى مف الوصؼ بالفعؿ فقولؾ )ىو ُمطَِّمع( أثبت وأقوى مف قولؾ )ىو َيطَِّمع( و)ىو 

قاؿ تعالى :  5قولؾ )ىو َيَتَعمَّـ( و )ىو َجَواد( أثبت مف قولؾ )ىو َيُجوُد( ُمَتَعمِّـ( أثبت مف
﴿    

   

                                                 
 .   138، ص  2،  بيروت ، )د ط ( ) د ت ( ،  ج   يدار الكتاب العرب ، الزمخشري ، الكشاؼ - 1

 .   12 – 11، ص  ةيفاضؿ صالح السامرائي ، معاني األبنية العرب - 2

 . 19سورة الممؾ ،  - 3

 138، ص  3الزمخشري ، الكشاؼ ، ج  - 4

 .   15-14فاضؿ صالح السامرائي ، معاني األبنية في العربية ، ص  - 5
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 ﴾
فقد جعؿ السبلـ األوؿ بالنصب والثاني بالرفع  1

،ففرؽ بيف االثنيف ولـ يسو بينيما ، وذلؾ ألف إبراىيـ عميو السبلـ أراد أف يرد عمييـ 
باألحسف فأتى بالجممة االسمية، فإنيا أدؿ عمى الدواـ و االستمرار، ألف الفعؿ البد فيو 

 2ما قاؿ : سبلـ عميكـ مستمر و دائـمف اإلنباء عمى التجدد والحدوث، فمما قالوا : سبل
فسبلـ مصدر سد مسد الفعؿ مستغنى بو عنو ،وأصمو نسمـ عميكـ سبلما، وأما سبلـ 
فمعدوؿ بو إلى الرفع عمى االبتداء، وخبره محذوؼ معناه عميكـ سبلـ ، ألف الرفع دليؿ 

فعؿ، وألنو النسبة إلى المحدث ، وال يكوف إال ثابتا معروفا، ألنو يصح النسبة إلى ال
وصؼ لمداللة عمى ثبات السبلـ، كأنو قصد أف يحيييـ بأحسف مما حيوه بو آخذا بأدب 

وعمى ىذا فالفعؿ كممة أنبأت عف حركة صادرة عف المسمى، وىو الفاعؿ أو  3اهلل تعالى
الحدث، وىذا ناشئ مف صيغتو ومادتو ، وىو المصدر، وىذا بخبلؼ ما ذىب إليو 

فالفعؿ كممة تنبئ عف )حركة( صادرة عف المسمى وىذا ناشئ «: األصوليوف، حيث قالوا 
»مف صيغة الفعؿ ال مف مادتو

فقد أنبأ المصػدر )سبلما( عف حركة الفاعؿ ؛ ألنو  4
ويبدولي أف ربط الفعؿ بػ «بتقدير فعؿ أي نسمـ سبلما  وقاؿ مصطفى جماؿ الديف : 

، كما أف )حركة الحدث( أقرب أقرب إلى المدلوؿ المغوي لكممة )الفعؿ(  )حركة الحدث
إلى معنى )التجدد والحدوث( الذي يمتاز بو الفعؿ االصطبلحي عف المصدر واألسماء 

»المشتقة
، فالفعؿ ىو حركة المسمى أو اإلنباء عنو ،وليست الصيغة المجردة؛ ؛ألف 5

ذه المصدر واألسماء المشتقة قد تنبئ عف حركة الحدث ؛ ألف فييا رائحة الفعؿ ونتيجة لي
الحركة كاف الفعؿ أكثر تأثيرا في غيره ، وقد عده النحاة أقوى العوامؿ، فقد عممت بعض 

                                                 
 .   25 – 24سورة الذاريات ،  - 1

 . 212، ص  28فخر الديف الرازي ، التفسير الكبير ، المطبعة البيية ، مصر ، )د ط ( )د ت ( ،  ج  - 2

 .   17، ص  4الزمخشري ، الكشاؼ ، ج  - 3

 145مصطفى جماؿ الديف ، البحث النحوي عند األصولييف ،المكتبة الوطنية ػ بغداد )د ط ( ، )د ت ( ، ص  - 4

 .   150مصطفى جماؿ الديف ، البحث النحوي عند األصولييف ، ص  - 5
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األسماء لتضمنيا معناه كاسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ، وعممت بعض الحروؼ ، ألنيا 
ترفع الخبر وىي )إف  و  االسـ  تنصب التي   كالحروؼ  أشبيتو مف حيث المعنى والمفظ،

، كما أنو أحد األركاف الرئيسة التي يقـو عمييا بناء الجممة،  1لعؿ(،أف، لكف ، ليت ، 
وىو أيضا أحد األقساـ الميمة التي يقوـ عمييا الكبلـ ؛ ألنو يدؿ عمى معنى  وىو الحدث 
أو المصدر أو اسـ الفعؿ، والفعؿ مشتؽ منو ، يتضمف الداللة عمى الفاعؿ وحركتو 

المطمؽ، يتخصص بالزوائد والمواحؽ والسوابؽ  المتمثمة بداللتو عمى الزمف العاـ أو
والتضعيؼ عبلوة عمى الحركات، فأحرؼ المضارعة تنقمو مف التحقيؽ والوقوع في 
الماضي إلى المتصور في الحاؿ واالستقباؿ ، تغيير البنية بالضبط يحولو مف المعمـو 

وزف )َفَعَؿ(    إلى المجيوؿ وأحرؼ الزيادة و التضعيؼ  في الثبلثي  المجرد  الذي عمى
و )َفِعَؿ(  و )َفُعَؿ( تدؿ عمى معاني الدخوؿ في الزماف والمكاف مثؿ أصبح وأمسى ، 
ولمداللة عمى وجود الشيء عمى صفة معينة نحو أبخمتو؛ أي وجدتو بخيبل،  ولمداللة عمى 
الصيرورة نحو أورقت الشجرة؛ أي صارت ذات ورؽ ، أما معاني التضعيؼ فتدؿ عمى 

َؼ إذا أكثر الطواؼ والتعدية نحو فّرحتو وخّرجتو ،ولمداللة التكثير و  المبالغة نحو : َطوَّ
عمى التوجو نحو شّرؽ وغّرب إذا توجو شرقا وغربا ولمداللة عمى النسبة نحو كّذبتو إذا 
نسبتو إلى الكذب ولمداللة عمى السمب نحو قّشرت الفاكية إذا أزلت قشرتيا ولمداللة عمى 

حو كّبر وىّمؿ إذا قاؿ اهلل أكبر، وال إلو إال اهلل ،ولمصيرورة نحو قّوس اختصار الحكاية ن
وحّجر، إذا صار مثؿ القوس والحجر وكذلؾ تكوف الدالالت لرباعي )َفاَعَؿ( والخماسي 
( و السداسي )ِاْسَتْفَعَؿ( و )اْفَعْوَعَؿ( و )اْفَعاَؿ(  )ِاْنَفَعؿ(  و )اْفَتَعَؿ( و )َتَفاَعَؿ(  و )اْفَعؿَّ
( ، أما السوابؽ والمواحؽ فتحدد  َؿ ( ولمزيد الرباعي )َتَفْعَمَؿ( و )اْفَتْعَمَؿ( و )اْفَعَمؿَّ و ) اْفَعوَّ

 .  2زمنو مع القرائف الحالية واالجتماعية والتاريخية والدينية وغير ذلؾ

                                                 
   ،1ج ـ،191999تحقيؽ عبد القادر الفضمي،المكتبة العصرية،بيروت،ط ، في النحو السيوطي ، األشباه والنظائر - 1

 . 236 – 235ص 

 . 56عبد الجبار توامة ، زمف الفعؿ في المغة العربية ، قرائنو وجياتو ، ص  - 2
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والتضميف يعبر معنى الفعؿ الظاىر بدليؿ تغير التعدية ، وبالتالي تتغير داللتو  
  ﴿ية  نحو قولو تعالى : الزمن

     

    

   

﴾
، فقد تعدى )نؤمف( بالبلـ ؛ ألنو تضمف معنى االنقياد ، ال اإليماف ىو  1

التصديؽ بالقمب أما المساف فيتعدى البلـ ، واألوؿ يتعدى بالباء  وفي قولو تعالى 
﴿   ﴾

2 
 تضمف )زوجناىـ( معنى قرناىـ ، لذلؾ تعدى بالباء .

 :  الزمن و الفعل -2-أ
كثير مف النحاة الزمف باألفعاؿ غير أف الزمف يمحظ في غيرىا مف نحو اسـ  ربط 

الفاعؿ واسـ المفعوؿ والمصدر وأسماء األفعاؿ والصفة المشبية بعينيا ، كما أنيـ قسموا 
الفعؿ بحسب حركات الفمؾ، ال بحسب مراد المتكمـ ومجرى السياؽ ،)ولما كانت األفعاؿ 

ومات األفعاؿ توجد عند وجوده وتنعدـ عند عدمو انقسمت مساوقة لمزماف والزماف مف مق
بأقساـ الزماف ولما كاف الزماف ثبلثة ماض وحاضر ومستقبؿ وذلؾ مف قبؿ أف األزمنة 
حركات الفمؾ فمنيا حركة مضت ومنيا حركة لـ تأت بعد ومنيا حركة تفصؿ بيف 

يعني أنيـ اعتمدوا وىذا  3الماضية واآلتية كانت األفعاؿ كذلؾ ماض ومستقبؿ وحاضر(
الزماف الفمسفي أساسا لتقسيـ الفعؿ ، وىو تقسيـ عاـ يفتقر إلى الدقة فحقيقة استعماالت 
العرب غير ما ذكروا في حيف أف تقسيميـ ال يستند عمى النحو بوصفو عمما قائما عمى 

عي دراسة التراكيب المتآلفة في األساليب المختمفة حسب اختبلؼ المقامات واألحواؿ ودوا
المتكمميف ومرادىـ، بؿ جاء موافقا لفمسفة المنطؽ، وفيو متاىات ال يمكف الخروج منيا إال 

                                                 
 .   55سورة البقرة ،  - 1

 .54سورة الدخاف،  - 2

 . 4، ص  7ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج - 3
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بنتائج ظنية ال تخدـ النحو في شيء ذلؾ ألنيـ خمطوا بيف منيجيف مختمفيف ىما المنيج 
المحدثوف بيف  ؽوقد فرّ النحوي والمنيج الفمسفي في تفسيرىـ لمعنى )الزمف(.        

ف وعندىـ : أف الزمف تعبير لغوي والزماف مقياس فمسفي ؛ أي أنيما ليسا الزمف والزما
مترادفيف ؛ ألف الثاني ال عبلقة لو بالحدث والكممات المستعممة إلفادة الزماف المجردة ال 

الضحى  –البارحة  –غدا  –اليـو  –تحمؿ مدلوال عمى الحدث في صيغة وأمثمتيا : أمس 
وىذا يؤكد ما ذىب إليو المغويوف في قوليـ : إف  1لمساء،ا –الصبح  –العصر  –الميؿ  –

كؿ اسميف يجرياف عمى معنى مف المعاني وعيف مف األعياف في لغة واحدة، فإف كؿ 
ال لكاف الثاني فضبل ال يحتاج إليو ولقد  2واحد منيما يقتضي خبلؼ ما يقتضيو اآلخر  وا 

ؿ فييا وضعية ضعؼ : أشكاؿ المغة العربية بالعقـ ؛ ألف وضعية الفع 3اتيـ بعضيـ
الفعؿ العربي قميمة جدا، إذا ما قورنت بعدد أشكاؿ الفعؿ في المغات األخرى ، الفعؿ في 
المغة العربية ،ال يتعدى شكميف أساسييف الماضي والمضارع ،أما األمر فإنما ىو صورة 
مف المضارع تدؿ عمى معنى خاص . شرع المستشرؽ برجشتراسر    يبيف تمؾ 

ويعني المغات  –تمييزا عف سائرىػا  –أي العربية  –ومما يزيدىا »ئص بقولو : الخصا
تخصيص معاني أبنية الفعؿ وتنويعيا  وذلؾ بواسطتيف إحداىما : اقترانيا  –السامية 

باألدوات ، نحو) قد َفَعَؿ( و )قد َيْفَعؿ( و)َسَيْفَعُؿ( وفي النفي )ال َأْفَعؿ( بخبلؼ )ما َفَعَؿ( 
َعؿ( بخبلؼ : )ال َيْفَعؿ( )وما َيْفَعؿ(( . واألخرى : تقديـ فعؿ )كاف( عف و )لف َيفْ 

اختبلؼ صيغو ، نحو )كاف قد فعؿ( و )كاف يفعُؿ( و)سيكوف قد َفَعَؿ( إلى آخر ذلؾ 
فكؿ ىذا ينوع معنى الفعؿ ، تنويعا أكثر بكثير مما يوجد في أية لغة كانت ، مف المغات 

ف سياؽ الكبل 4«السامية  ـ ىو الذي يحدد نوعية الزمف المقصود مف صيغة الفعؿ، ، وا 
                                                 

 . 23بدري ، الزمف في النحو العربي ، ص كماؿ إبراىيـ ال - 1

 .   11أبو ىبلؿ العسكري ، الفروؽ المغوية ، ص  - 2

 .50 – 49، ص  1980بابي ، تأمبلت في المغو والمغة ، الدار العربية لمكتاب ،)د ط( ، تونس حمحمد عزيز ال - 3

 1982التواب ، مطبعة الخانجي القاىرة ، برجشتراسر ، التطور النحوي في المغة العربية ، تحقيؽ : رمضاف عبد  - 4
 . 89، ص 
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فقد تكوف الصيغة الفعمية مييأة ؛ ألف تكوف زمنا متى دخمت التركيب أما وىي صيغة 
مجردة فيي مجرد كممة ال يصح أف ينسب إلييا زمٌف ما إال عمى المجاؿ التحميمي ، كما 

وذلؾ ، ألف الزماف وظيفة تنسب معنى الظرفية لمحرؼ )في(، وىو منعزؿ عف السياؽ، 
؛ألف النحو 1لمسياؽ، والسياؽ معناه مبلحظة وظيفة الكممات والمغوي ييتـ بالكبلـ وبصيغة

، وىو منيج عممي لدراسة لعبلقات بيف  2: ىو القصد إلى أساليب العرب في الكبلـ
فعؿ قد وعند استقراء األساليب العربية استقراًء سميما، يتوضح أف كؿ  3األبواب النحوية،

ال يقتصر عمى الزماف الذي حدده النحاة بؿ قد يتعداه بحسب ما يتطمبو السياؽ ، وقد 
لفت المحققوف مف العمماء أنظار الدارسيف إلى قيمة العبلقات في النظـ ،ودعوا إلى 
استنباط الممحات النادرة في الدالالت، وعمى األخذ باالختيار والتأليؼ في الكمـ، وذلؾ 

في الكمـ وال ترتيب حتى يعمؽ بعضيا ببعض ويبنى بعضيا عمى بعض )ألف ال نظـ 
، و واضح أف الترتيب بيف الكممات في السياؽ ىو أساس  4وتجعؿ ىذه بسبب مف تمؾ(

التماسؾ فيما بينيا ، وىو مبني عمى المعنى الذي يدور حوؿ وظيفة الكممة في التراكيب، 
نما راجع إلى السياؽ ، وما  وعمى ىذا فالزمف النحوي ليس ىو داللة الصيغة وحدىا، وا 

تدؿ عميو الصيغة ليس إال اتجاىا شكميا ال وظيفيا )والزمف النحوي خير مثؿ لخروج المغة 
، وىذا ما ذىب إليو المحدثوف، فقد تناولوا الفعؿ مف حيث ما يؤديو  5عف دائرة المنطؽ(

مى أزمانيا ، ثـ ىو أحد مف وظائؼ لغوية في أثناء الجممة، إذ أنو يدؿ عمى األحداث وع
مقومات الجممة الميمة، وال سيما الجممة الفعمية، إذ منو يستمد اإلسناد ، وىو أكثر أقساـ 

، فالفعؿ كممة قد تدؿ عمى الحدث ؛ ألف منو ماال يدؿ عميو ،  6الكبلـ شيوعا في العربية

                                                 
 .   59كماؿ بدري إبراىيـ ، الزمف في النحو العربي ، ص  - 1

 .   22، ص  1984أحمد عبد الستار الجواري ، نحو التسيير ، مطبعة المجمع العممي العراقي ،  - 2

 .   226تماـ حساف ، مناىج البحث في المغة ، ص  - 3

 .   44ر الجرجاني ، دالئؿ اإلعجاز ، ص عبد القاى - 4

 .   89ص  كماؿ بدري إبراىيـ ، الزمف في النحو العربي ، - 5

 . 101 – 100ميدي المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجيو ، ص  - 6
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نما يختص بالزمف كأفعاؿ الكينونة والمقاربات ، وقد ال يدؿ عمى زمف  بعينو، بؿ يدؿ وا 
عمى العمـو الزمني، ويحتاج إلى سوابؽ ولواحؽ وزوائد لمتخصيص وال يشترط وقوعو في 
أحد األزمنة الثبلثة ؛ ألف ذلؾ يخرجو مف المنيج النحوي الذي ييتـ بوضع الكممة في 
التركيب ، فالزمف النحوي إذا وظيفة تؤدييا الصيغة في أثناء الجمؿ وسياؽ الكبلـ ، 

واؿ وظروؼ المتكمـ والمخاطب ، فاألفعاؿ تدؿ عمى الحدث مف حيث االشتقاؽ وتحدده أح
 وعمى الزمف المطمؽ مف حيث صيغيا الصرفية .

 :  الزمن و األفعال الناقصة -3-أ
وىي كاف وأخواتيا وكاد وأخواتيا، وقد عالجيا النحاة جميعا في باب واحد، نظرا  

صورة في أثرىا اإلعرابي وىو النسخ ؛ ألنيا ألعماليا، وجعموا وظيفة كاف وما يتبعيا مح
أشبيت ظف في العمؿ، حيث ال تقتصر عمى المفعوؿ األوؿ ، فكذلؾ )كاف( ال تكتفي 
باالسـ ، وسميت بالناقصة، ألف كبل منيا )ال يجوز فيو االقتصار عمى الفاعؿ، كما لـ 

اآلخر ىاىنا  يجز في ظننت االقتصار عمى المفعوؿ األوؿ ألف حالؾ في االحتياج إلى
، فيي مف العوامؿ الداخمة عمى المبتدأ و الخبر، وتجري  1كحالؾ في االحتياج إليو ثمة(

مجرى ظننت وأخواتيا، في كونيا مف عوامؿ المبتدأ والخبر وتفيد اليقيف أو الشؾ في 
الخبر، وكاف تفيد زماف وجود الخبر ، فاشتركا في دخوليما عمى المبتدأ والخبر وتعمقيما 

؛ أي أنيا ال تتـ بالمرفوع بيا كبلما بؿ بالمرفوع مع المنصوب  بخبلؼ األفعاؿ التامة بو 
 . 2،فإنيا تتـ كبلما بالمرفوع دوف المنصوب

، إلى أف )كاف( ليست  4وقد وافقو ابف األنباري وجماعة منيـ الزجاجي 3ذىب المبرد    
فعبل عمى الحقيقة ، وحجتيـ في ذلؾ : أنيا ال تدؿ عمى الحدث بؿ دخمت لتفيد معنى 

                                                 
 . 45، ص  1الكتاب ، ج ، سيبويو  - 1

 .   89، ص  7ابف يعيش، شرح المفصؿ ، ج - 2

،  3، ج  1963ينظر المبرد  ،  المقضب ، تحقيؽ محمد عبد الخالؽ عضيمة ، عمـ الكتب ، بيروت ، )د ط ( ،  - 3
 .   33ص 

 .  89، ص 7ينظر، ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 4
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واعمـ أف ىذا الباب إنما معناه : االبتداء «المضي في خبر ما دخمت عميو  قاؿ المبرد: 
نما دخمت )كاف( لتخبر أف ذلؾ وقع فيما مضى ، وليس بفعؿ وصؿ منؾ إلػى  والخبر  وا 

نما صرفف تصرؼ األفعاؿ بقوتيف ، وأنؾ تقوؿ فييف : َيْفَعُؿ ، وَسَيْفَعُؿ  وىو غي رؾ وا 
َفاِعٌؿ ويأتي فييف جميع أمثمة الفعؿ ، كما أف )كاف( في وزف الفعؿ وتصرفو  وليست 
فعبل عمى الحقيقة  تقوؿ : ضرب زيد عمرا فتخبر بأف فعبل وصؿ مف زيد إلى عمرو  

ذا قمت : كاف زيد أخاؾ لـ تخبر أف زيد أوصؿ إلى األخ شيئا ، ولكف زعمت أف زيدا  وا 
اقتصرت عمى الزماف والفعؿ الحقيقي يدؿ عمى أي أنيا  1؛ »أخوه فيما خبل مف الدىر

معنى وزماف ، نحو قولؾ ضرب فإنو يدؿ عمى ما مضى مف الزماف، وعمى معنى 
ى ما أنت فيو أو الضرب؛ وكاف إنما تدؿ عمى ما مضى مف الزماف فقط ويكوف تدؿ عم

،  2عمى ما يأتي مف الزماف، فيي تدؿ عمى زماف فقط ،فمما نقصت داللتيا كانت ناقصة
ناقصة وذلؾ لخموىا مف الحدث واقتصارىا عمى الزماف وألنيا ال ورأى الجميور أنيا أفعاؿ 

 وذىب الرضي : إلى أنيا أفعاؿ تفيد الحدث العاـ والزماف ، وذلؾ 3تكتفي  بأحد معمولييا
أنيا تشترؾ مع سائر األفعاؿ في داللتيا عمى الزماف المخصص وتختمؼ عنيا في طريقة 

إنما سميت ناقصة  ألنيا ال تتـ بالمرفوع بيا «داللتيا عمى نوع الحدث ، حيث قاؿ : 
كبلما بؿ بالمرفوع مع المنصوب بخبلؼ األفعاؿ التامة فإنيا تتـ كبلما بالمرفوع دوف 

مف أنيا سميت ناقصة ألنيا تدؿ عمى الزماف دوف المصدر  المنصوب وما قاؿ بعضيـ
ليس بشيء ، ألف كاف في نحو كاف زيد قائما يدؿ عمى الكوف الذي ىو الحصوؿ المطمػؽ 
وخبره يػدؿ عمى الكوف المخصوص ، وىو كوف القياـ أي حصولو فجيء أوال بمفظ داؿ 

شيء ثـ قمت حصؿ عمى حصوؿ ما ، ثـ عيف بالخبر ذلؾ الحاصؿ فكأنؾ قمت حصؿ 

                                                 
 .  97، ص 3المبرد، المقتضب، ج  - 1

 .  89، ص 7ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 2

 . 89، ص  7وينظر ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج ، 44، ص  1سيبويو ، الكتاب ، ج - 3
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، وفيما ذكره ذلؾ : أف كاف 1 »القياـ فالفائدة في إيراد مطمؽ الحصوؿ أوال ثـ تخصيصو 
وغيرىا مف األفعاؿ ليست ىي التي تعمؿ الرفع والنصب، بؿ ذلؾ مف فعؿ المتكمـ العربي 
الذي يخضع لسميقة لغوية ، ونظاـ يتبعو في التعبير، وىو الذي جعؿ االسـ بعد )كاف( 

ي مرفوعا، بسبب ىذا االقتراف، ألداء معاف مغايرة لتمؾ التي تستفاد إذا نصب ما بعدىا يأت
، كما أف الكبلـ ال  2، ولو تطمبت السميقة أف يكوف اسـ )كاف( مف أوؿ األمر منصوبا 

وعمى ىذا فالرضي قد رجع   3يتـ إال بمنصوبيا ، ىو تفسير جميور النحاة ذكره سيبويو،
بويو وضعؼ القسـ اآلخر ىو داللة )كاف( عمى الزماف دوف المصدر قسما، مما ذكره سي

فقد ذكر سيبويو : "تقوؿ َكاَف َعْبَد َالمَِّو َأَخاَؾ فإنما أردت أف ُتْخِبَر عف اأُلُخوَِّة وَأْدَخْمَت كاف 
وتفسير مصطمح  5وىذا الرأي قد أخذ بو ابف يعيش أيضا، 4لتجعؿ ذلؾ فيما مضى " 

الكبلـ إال بالمنصوب ليس بشيء ؛ ألف )أف( وأخواتيا و )ظف(  )ناقصة( بعدـ تماـ
وأخواتيا أو ما ماثميا ال يتـ الكبلـ بأحد معمولييا، ولـ يقولوا بأنيا ناقصة ، كما أف المثاؿ 
الذي أورده شاىٌد وىو )كاف زيد قائما(، ليدلؿ بو عمى وجود الحدث العاـ في )كاف( إنما 

لمشتؽ يدؿ عمى الحدث قبؿ دخوؿ )كاف( فبل حجة لو فيو نظر فيو إلى خبرىا المشتؽ وا
 . 

خذ ىذا المثاؿ مف غير محاولة لتأويؿ الخبر الجامد بالمشتؽ : كاف زيد أباؾ،  
فإنؾ ال تحس في )كاف( غير الداللة عمى الزمف ، ونخرج مف ذلؾ بأف كاف تفيد الزمف 

جامدا في تأويؿ المشتؽ ، أما الماضي المطمؽ غالبا يحدده الخبر سواء أكاف مشتقا أـ 
سائر األفعاؿ الناقصة فداللتيا عمى الحدث أوضح منيا، )فأصبح( تدؿ عمى الوجود في 
الصباح ،و )أمسى( تدؿ عمى الوجود في المساء، و )صار( تدؿ عمى وجود االنتقاؿ، 

                                                 
 .   290، ص  1985رضي الديف االستراباذي ، شرح الكافية ، دار الكتب العربية ، بيروت ، د ط ،  - 1

 .   73 – 72كماؿ بدري ابراىيـ ، الزمف في النحو العربي ، ص  - 2

 . 45، ص  1ينظر ، سيبويو ، الكتاب ، ج - 3

 . ع نفسوالموض،  ـ ف - 4

 .   97، ص  7ينظر ، ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج - 5
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فقد  و)ماداـ( تدؿ عمى معنى الدائـ، و )مازاؿ( تدؿ عمى معنى االستمرار ..... ،أما ليس
اختمؼ فييا حيث ذىب قـو إلى أف حرؼ بمنزلة )ما( في داللتيا عمى نفي الحاضر 
وحجتيـ في ذلؾ أنيا ال تتصرؼ بتصرؼ األفعاؿ ، وذىب آخروف إلى أنيا فعؿ وحجتيـ 
في ذلؾ أنيا تتصؿ بالضمير الذي ال يكوف إال في األفعاؿ ، نحو قولؾ )لست و لسنا 

 .  1ػوح ، كما في آخر األفعاؿ الماضية وتمحقو تاء التأنيثولستـ ولستف( ؛ وألف آخره مفت
ذ قيد فبحسب ذلؾ   وىذا الفعؿ يستعمؿ في العربية لنفي الحاؿ عند اإلطبلؽ، وا 

  ﴿التقييد تقوؿ : ليس زيد قائما أي اآلف ، وقاؿ تعالى : 

   

﴾ ،2  أي في المستقبؿ ،وليس صحيحا ما ذىب إليو بعض النحاة مف
بؿ ىي كذلؾ ،إذا أطمقت، فإذا قيدت فنفييا عمى حسب القيد ،  3أنيا ال تنفي إال الحاؿ،

ومف استعماليا في غير الحاضر قوليـ )ليس خمؽ اهلل مثمو(، فيي في ىذا لمماضي 
 ﴿واسميا ضمير الشأف، وقولو تعالى : 

    

﴾
وكذلؾ ليس صحيحا ما ذىب إليو صاحب الزمف  5، وىي ىنا لبلستقباؿ 4

أف ليس تفيد النفي وال تفيد زمانا في حيف تفيد األخريات « في النحو العربي في قولو: 
وذلؾ ألف االستعماؿ العربي يخرج بيا إلى دالالت زمنية تخالؼ ما  6،  »الزماف واإلثبات

ما ذكر ، كما تقدـ ، والغالب في )كاف( أنيا لمماضي، وفي يكوف لمحاؿ وفي كف 
لممستقبؿ، ولكف يخالؼ ذلؾ ما نجده في السياقات العربية، فقد تفيد كاف الدالالت الزمنية 

   ﴿الماضية المنقطعة ، نحو قولو تعالى : 

                                                 
 .   111، ص  7ينظر ، ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج - 1

 .   08سورة ىود ،  - 2

 .   112، ص  7ينظر ، ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج - 3

 .   267سورة البقرة ،  - 4

 .    75كماؿ بدري إبراىيـ ، الزمف في النحو العربي ، ص  - 5

    .75ص.كماؿ بدري ابراىيـ ، الزمف في النحو العربي  - 6
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    ﴾،1  وقولو
﴿     

  

  

   

﴾
وبعد لما تفيد الزمف الماضي المتصؿ بالحاؿ والمتوقع حصولو في وقت قريب  2

.ونحو : سمعت عنؾ ولما يكف 3مف الحاؿ نحو : ناديت قومي ولما يكف منيـ مستمع
نحو قولو تعالى :  منؾ لقاء ، وبعد )قد( تفيد الماضي القريب مف الحاؿ ، 

﴿     

    

   ﴾
4 

     ﴿وقولو تعالى : 

  ﴾
5 . 

   
 

 

 

 

 

ف صدرت بػ )كاف( التي يدعى النحاة  اهلل ليست حادثة، فبل يكوف ليا أوؿ وال آخر ، وا 
أنيا فعؿ يدؿ عمى المضي ، فيؿ تفيد االستمرار، وترتبط بالماضي والحاؿ واالستقباؿ،  

   ﴿وفي قولو تعالى : 

   

                                                 
 .   40سورة األحزاب ،  - 1

 .   01سورة البينة ،  - 2

 .    87كماؿ بدري إبراىيـ ، الزمف في النحو العربي ، ص  - 3

 .   22سورة  ؽ ،  - 4

 .  21سورة األحزاب ،  - 5
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  ﴾
1 ،

كاف عبارة عف وجود الشيء في زماف ماضي عمى سبيؿ اإلبياـ ،  «يقوؿ الزمخشري: 
وليس فيو دليؿ عمى عدـ سابؽ وال عمى انقطاع طارئ ومنو قولو تعالى : "وكاف اهلل 
غفورا رحيما " ومنو قولو تعالى "كنتـ خير أمة " ، كأنو قيؿ وجدتيـ خير أمة ، وقيؿ كنتـ 

اهلل( األمـ قبمكـ مذكوريف بأنكـ خير أمة  في عمـ اهلل خير أمة ، وقيؿ كنتـ في )عمـ
»موصوفيف بو

؛ أي أف كاف تفيد االستمرار وتعني الوجود الخّير المشروط باألمر  2
بالمعروؼ والنيي عف المنكر، واإليماف باهلل في الماضي والحاؿ واالستقباؿ، وىي عمى  

ة : ترفع االسـ نوعيف : تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع ، وىي ترفع الفاعؿ وناقص
وتنصب الخبر ، وتقتضي ثبوت الخبر لممخبر عنو في زمانيا  وقد تأتي بمعنى الدواـ في 
مثؿ قولو تعالى : )وكاف اهلل غفورا رحيما(، وىو كثير في القرآف ومعناه : لـ يزؿ وال يزاؿ 
 موصوفا بذلؾ الوصؼ، وقد يفيد األمر مف )كاف( حكاية لحاؿ ماضية ، واألمر عمى رأي

  ﴿جميور النحاة، يفيد الحاؿ والحاضر، ففي قولو تعالى : 

     

      

   ﴾ ،3  أي أنشاه بشرا كقولو )ثـ
 .  4انشأناه خمقا آخر ( فيكوف حكاية حاؿ ماضية

 

 

 :  المقاربة الزمن و األفعال -4-أ

                                                 
 .   110سورة آؿ عمراف ،  - 1

 .    454، ص  1الزمخشري ، الكشاؼ ج - 2

 .   59سورة آؿ عمراف ،  - 3

 .    433، ص  1الزمخشري ، الكشاؼ ، ج  - 4
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و ىي كاد و كرب و أوشؾ و تفيد قرب وقوع الخبر و عسى و حرى واخمولؽ  
وتفيد رجاء وقوع الخبر و طفؽ و أخذ و جعؿ وقاـ وشرع ونحوىا، تفيد الشروع في 
الخبر، تختص ىذه األفعاؿ بمجيء خبرىا كثيرا مقترنا بأف، و يكوف دائما مع حرى 

  ﴿نحو  قولو تعالى :   1واخمولؽ، وغالبا مع عسى و أوشؾ

  ﴾
 ﴿و قولو تعالى :  2

    

   

﴾ 
و تقوؿ عسيَت أف تفعؿ , فإف ىاىنا بمنزلتيا في «قاؿ  سيبويو:    3

قولؾ : قاربت أف تفعؿ : أي قاربت ذلؾ وبمنزلو : دنوت أف تفعؿ , و اخمولقت السماء 
و عمؽ ابف الناظـ عمى  »أف تمطر, أي ألف تمطر , و عسيَت بمنزلة اخمولقت السماء 

وال أرى في قوؿ  4را "قولو سيبويو بقولو "فيذا نص منو عمى أف تفعؿ بعد عسى ليس خي
نما فّسر الجممة و بخاصة معنى عسى فييا، و ليس التفسير  سيبويو نصا عمى ما ذكر وا 
ال أيف خبر عسى في قولو )عسيت أف تفعؿ  كاألصؿ، كما أف تفسير القرآف ليس قرآنا وا 
(، و يجوز في )قولؾ عسى أف يقـو  زيد أف يكوف زيد ، يكوف زيد مرفوعا بعسى و أف 

في موضع نصب بأنو خبر مقدـ و يكوف في الفعؿ عمى ىذا التقدير ضمير مف زيد يقوـ 
يظير في التثنية و الجمع نحو قولؾ عسى أف يقـو الزيداف و عسى أف يقوموا الزيدوف 
(؛ألف التقدير عسى الزيداف أف  يقوما و عسى الزيدوف أف  يقوموا،  فيجوز لؾ في ذلؾ 

أفعاؿ المقاربة ممحقة بكاف إذا لـ يقترف الفعؿ بعدىا بػ  و الحؽ : ) أف  5و ما كاف  نحوه
لقد حممت أفعاؿ المقاربة عمى باب كاف، ألف الجامع بينيما  6أف أما إذا اقترف بيا فبل (،

                                                 
 155 – 153ابف الناظـ ، شرح ألفية ابف مالؾ ، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ، دار الجيؿ ، د ط ، ص  - 1

 .    102سورة التوبة  - 2

 .    05سورة التحريـ  - 3

 .    157، ص  3سيبويو ، الكتاب ، ج  - 4

 .    118، ص  7ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج  - 5

 .    155ابف الناظـ ، شرح األلفية ، ص  - 6
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دخوليما عمى المبتدأ و الخبر، و إفادة المعنى في الخبر أال ترى أف كاف و أخواتيا إنما 
كما أف ىذه األفعاؿ دخمت إلفادة معنى التقريب  دخمت إلفادة معنى الزماف في الخبر ،

إنما يستعمموا في ِكْدُت و َعَسْيُت األسماء أف معناىا و معنى « قاؿ سيبويو: 1في الخبر،
غيرىا معنى ما تدخمو أف نحو قوليـ : خميؽ أف يقوؿ ذاؾ و قارب أف ال يفعؿ أال ترى 

 . »دت أفأنيـ يقولوف:  عسى أف يفعؿ و يضطر الشاعر فيقوؿ : ك
 فمما كاف المعنى فييف ذلؾ تركوا األسماء لئبل  يكوف  ما ىذا معنػاه كغيره ، 

فدخوؿ )أف ( لمداللة الزمنية، و  2،  »و أجروا المفظ , كما أجروه في كنت ألنو فعؿ مثمو 
أي طمع فيما  3ىػي المستقبؿ ، ال عبلقة ليػا باال لحػاؽ ؛ألف عسى )كطمٌع و إشفاٌؽ (؛

   ﴿نحو قولػو تعالى  4إشفاؽ أف ال يكوف يستقبؿ و

  ﴾
و أما التزاميـ في  5

خبر عسى كونو مضارعا بأف ، و منيـ مف أف يكوف مصدرا نحو عسى زيد القياـ، و كذا 
منعوا مف عسى قياـ زيد فبلف المضارع المقترب بأف لبلستقباؿ خاصة و الطمع و 
اإلشفاؽ مختصاف بالمستقبؿ، فيو أليؽ بعسى مف المصدر، و مف ثمة قد يحمؿ لعؿ و 

 .6ميو نحو لعمؾ أف تقوـإف كانت مف إف ع
أف يكوف الخبر فعبل، ألنيـ أرادوا قرب وقوع الفعؿ، فأتوا بمفظ الفعؿ،  7لقد اشترط النحاة  

الفعؿ، ليكوف أدؿ عمى الغرض ، لذلؾ كاف األكثر في خبر كاد وكرب أف يجرد مف أف؛ 
 ﴿ألف المراد قرب وقوعو في الحاؿ ، نحو قولو تعالى : 

   ﴾ ،8 
                                                 

 .    115، ص  7ابف يعيش ، شرح المفصؿ ، ج - 1

 .    12، ص  3سيبويو ، الكتاب ، ج - 2

 .    233، ص  4، ج ـ ف - 3

 .   115، ص  7المفصؿ ، ج ينظر ، ابف يعيش ، شرح - 4

 .    83سورة يوسؼ  - 5

 .    306، ص  2رضي الديف اإلسترباذي ، شرح الكافية ، ج - 6

 .  158ينظر ، ابف الناظـ ، شرح األلفية ، ص  - 7
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   ﴿و قولو تعالى ) 1،

 ﴾
و قولو تعالى :  2

﴿   

   ﴾3  و المقاربة تنافي االستقباؿ  و أما أوشؾ، فاألمر
الشروع، فبل يقترف فييا عمى العكس مف كاد، فالغالب فيو اقتراف خبره بأف و ما أفعاؿ 

الخبر بعدىا بػ )أف(، ألنيا لئلنشاء فخبرىا حاؿ، فبل يجوز أف تصحبو )أف( ؛ألنيا ال 
 ﴿نحو قولو تعالى :   4تدخؿ عمى المضارع إال مستقببل

    

﴾
5. 

اقتراف خبرىا بأف أو امتناعو أو إف الداللة الزمنية ليذه األفعاؿ ىي السبب في  
ترجيحو، فأف تفيد االستقباؿ إذا دخمت عمى المضارع ،و لبعد األفعاؿ في الزمف يمـز أف 
في خبره ،ثـ تندرج الداللة الزمنية إلى تجرد الخبػر مف )أف( ؛ ألنو لمحاؿ ، فيميؿ مثبل 

ثير فييا اقتراف خبرىا أقرب األفعاؿ إلى الشروع، لذلؾ جردوىا مف أف وأفعاؿ الرجاء الك
بأف؛ ألف الرجاء ممتد ، وأوشؾ الكثير أف يقترف خبرىا بأف، فيي في األصؿ أبعد مف كاد 
وكاد أبمغ في المقاربة مف عسى ؛ ألنو أقرب، والمراد قرب وقوعو في الحاؿ، فقولنا : كاد 

 ﴿ يغرؽ أقرب مف كاد أف يغرؽ ، ونحو قولو تعالى :

   ﴾أي  6؛
ما قاربوا الفعؿ، حتى انتيت أسئمتيـ ففعموا، وعسى أبعد قميبل مف كاد ، لغمبة اقترانو بػ 

    ﴿)أف( ، نحو قولو تعالى : 

                                                 
 .    20سورة البقرة ،  - 1

 .   15سورة طو ،  - 2

 .    19سورة الجف ،  - 3

 .    158ابف ناظـ ، شرح األلفية ، ص  - 4

 .22سورة األعراؼ،  - 5

 .   71سورة البقرة ،  - 6
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    ﴾
1 
ومجيئو تاما مع فاعمو، وناقصا مع )إف( الشرطية الدالة عمى االستقباؿ ، نحو قولو تعالى 

﴿     

   

﴾
   ﴿وقولو :  2

    

 ﴾،3  ليفيد في ىذا التركيب توقع حموؿ النصرة لمنبي )صمى اهلل
عميو وسمـ(، والمبالغة في التوبيخ لمذيف يتوقعوف الوالية مع اإلفساد، كما جاء في قولو 

     ﴿تعالى : 

    

   ﴾
4 
وفيو حث النظر في اقتراب آجاليـ وتوقع حموليا ، فيسارعوا إلى طمب الحؽ والتوجو إلى 
ما ينجييـ قبؿ الموت ومفاجأتو ، والداخمة عمى جممة اسمية تكوف أبعد قميبل في الزمف 
ف اتفقت معيا في كوف خبرىا مصدرا مؤوال ، نحو قولو تعالى :  مف التامة ، وا 

﴿    

   

    

﴾ألنو ال يكوف اإليماف بعد انقضاء األجؿ، فكأنو قيؿ لعؿ أجميـ قد  5؛
اقترب، فما باليـ ال يبادروف قبؿ الموت، وماذا ينظروف بعد وضوح الحؽ ، لذلؾ استعمؿ 
)أف( المخففة واسميا ضمير الشأف، وخبرىا عسى مع فاعميا الذي ىو )أف يكوف(، واسـ 

                                                 
 .    11سورة الحجرات ،  - 1

 .    05سورة التحريـ ،  - 2

 .    22سورة محمد ،  - 3

 .    185 ،سورة األعراؼ - 4

 .    129 ،  سورة األعراؼ - 5
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ب أجميـ(، وليست )أف( المصدرية التي تنقؿ يكوف أيضا ضمير الشأف والخبر )قد اقتر 
 .1الزمف لممستقبؿ ؛ ألف المصدرية ال توصؿ إال بالفعؿ المتصرؼ وعسى ليست كذلؾ 

 الصيغ الزمنية في العربية واستعماالتها :  -ب
( كحركات الزماف ؿعَ افْ )، ( ؿُ عَ فْ يَ  )، (ؿَ عَ فَ لقد شاع استعماؿ الصيغ الثبلث :)  

مساوقة ليا وأطمقت ىذه الصيغ ، الماضي والمضارع واألمر عمى الحيز الثبلث؛ ألنيا 
لى اتياـ العربية بالفقر والضيؽ ، كما أف فعؿ األمر إذا  الزماني؛ فأدى ذلؾ إلى المبس وا 
ف دؿ عمى الطمب بالصيغة فبل يدخؿ في حقؿ الزمف،  فإف  ُطرح مف حقؿ الزمف ، ألنو وا 

ما األزمنة النحوية التي تتجمى مف خبلؿ السياؽ ، الماضي والمضارع ال يحدداف بصيغي
كما أف )ىناؾ الزمف الصرفي الذي يستثمر قيـ صيغ الفعؿ لمداللة عمى الحقائؽ المتعددة 

وأف الزمف الصرفي بخبلؼ  2والتي تحاوؿ تحديد مفيـو ينساب ويتيرب كمما أردنا تعيينو(،
 فعاؿ في التراكيب وصيغيا . الزمف النحوي الذي وظيفتو التفريؽ بيف دالالت األ

إف النحاة لـ يبنوا تقسيميـ لمفعؿ وفؽ استقراء شامؿ الستعماالتو، ولـ يتقصوا  
دالالتو، ألنيـ لـ يتخذوا في دراسة النحو منيجا لغويا، كما أف أبنية األفعاؿ ال تبلـز زمنا 

تمفة ، فإف بعينو ال تدؿ إال عميو، إذ أف ليا استعماالت متنوعة تدؿ عمييا صيغ مخ
االستقراء المغوي يدؿ عمى أف العربي لـ يكتؼ بالصيغ التي أوردىا النحاة لمداللة عمى 
األزمنة المختمفة بطريقة جعمتيا تدؿ عمى الزمف الذي يريد ؛ ألف الزمف ليس قاصرا عمى 
الصيغ الثبلث ، بؿ إنو قد يكوف التبلـز التجددي في الماضي أو االستقباؿ ، نحو  قولو 

 :﴿     

﴾
 ﴿، وقولو تعالى :  3

   

                                                 
 .    50البيضاوي، أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ، المطبعة العثمانية، )د ط ( ، )د ت( ، ص  - 1

 .    51عصاـ نور الديف ، الفعؿ والزمف ، ص  - 2

 .    44سورة المؤمنوف ،  - 3
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 ﴾
واعتمادا عمى ىذا الفيـ لطبيعة  1

 األفعاؿ وصيغيا في العربية يمكف دراستيا عمى النحو اآلتي:
 : الزمن في صيغة ) َفَعَل (   -1-ب 

النحاة صيغة )َفَعَؿ( لمداللة عمى الزمف الماضي دوف تحديده ، قاؿ سيبويو:   صَّ خَ  
أف الفعؿ يتعدى «وقاؿ أيضا:  » مع ، ومكث وحمد، وسَ  بَ ىَ ذَ أما بناء ما مضى فػ : «

إلى الزماف ، نحو قولؾ )ذىب( ، ألنو أتى لما مضى منو فإذا قاؿ )ذىب( فيو دليؿ 
»مافعمى أف الحدث فيما مضى مف الز 

وقد وافؽ عدد مف النحاة سيبويو في ىذا الرأي  2
أف الفعؿ ما دؿ عمى زماف كَخَرَج وَيْخُرُج دلمنا بيما  «:  ، فقاؿ الكسائي ووافقو ابف فارس

الفعؿ  « بأف :. وىو ما ذىب إليو الزمخشري حيث يقوؿ 3 »عمى ماض ومستقبؿ 
وقاؿ ابف الحاجب)الفعؿ  4،عمى اقتراف حدث بزماف قبؿ زمانؾ(الماضي ، وىو الداؿ 

»الماضي، وىو كّؿ فعؿ دّؿ عمى زماف قبؿ زمانؾ
 :، وقاؿ ابف يعيش 5

»فالماضي ما عدـ بغير وجوده فيقع اإلخبار عنو في زماف بعد زماف وجوده « 
6  ،

بؿ  ،فالمبلحظ في ىذه التعريفات أف الماضي زمف ال تفريؽ فيو بيف ماِض بعيد أو قريب

ما لـ توجد قرينة تصرفو إلى ،تعني حدود مطمقة أو عامة تخص جميع أزمنة الماضي 

بمعونة  ،إال مف خبلؿ السياقات ،زمف بعينو إف الصيغة ال تنبئ عف الزمف بكؿ مجاالتو

وليست داللة ) َفَعَؿ( وقفا عمى ما ذكر بدليؿ تحمميا  ،القرائف مع السوابؽ و المواحؽ

 لممعاني اآلتية:
                                                 

 .    56سورة النساء ،  - 1

 .     12، ص  1سيبويو ، الكتاب ، ج - 2

 .     86ىػ ، ص  1328فقو المغة ، مطبعة المؤيد ، )د ط(،  أحمد بف فارس ، الصاحبي في - 3

 .244الزمخشري، المفصؿ، ص - 4

 .224، ص 2رضي الديف الستراباذي، شرح الكافية، ج - 5

 .04، ص 7ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 6
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المطمؽ، وىذا االستعماؿ ىو الغالب في الزمف الماضي  الداللة عمى وقوع الحدث  -1 

،فقرأ: 1عمى استعماالت )َفَعَؿ(، وىو األصؿ دوف ضبطو وتقيده، نحو قرأ الرجؿ الكتاب

 :فعؿ حدث في الزمف الماضي، ولكف ال يعرؼ أي ماٍض بالتحديد ونحو قولو تعالى

﴿     

  ﴾
  ﴿ : وقولو2

  ﴾
 ﴿  وقولو3

    

  ﴾
4

فاألحداث قد وقعت في أزمنة  

مختمفة في الماضي، والذي يفيـ مف بعدىا أو قربيا ىو أنيا قد تحققت مصحوبة بقرائف 

 أصحابيا في التاريخ القريب أو البعيد.

وقوع الحدث في الماضي مرات عدة، نحو: أشرقت الشمس، طمع القمر، اتفؽ  -2 
 .5المفسروف، اجمع النحاة

وقوع الحدث في الزمف الحاضر: وذلؾ إذا اقترف الِفْعُؿ الماضي بقرينة تدؿ عمى  -3
  ﴿ : تعالى  قولو  الحاؿ، نحو

 ﴾ 6و 

                                                 
 .54عصاـ نور الديف، الفعؿ و الزمف، ص - 1

 .1سورة عبس، - 2

 .4سورة البروج ، - 3

 .17مريـ،سورة  - 4

 .55عصاـ نور الديف، الفعؿ و الزمف، ص - 5

 .71سورة البقرة،  - 6
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  ﴾1  
   ﴿و

   
   

 ﴾2  وىذا يدؿ عمى أف الزمف لـ ،
نما يفيـ مف خارجيا وىو السياؽ و القرينة.  يفيـ مف الصيغة ، وا 

وقع في الماضي ولـ يتكرر، نحو كنت نصحتو فمـ ينتصح، وىذا الفعؿ  إف الحدث قد-4
 فالحدث منقطع في الماضي نحو: كاف كذب عمي. ،وىي)كاف( ،متغير بقرينة االنقطاع

الداللة عمى المستقبؿ: وذلؾ إذا كاف الماضي لمدعاء، نحو قولو  -5
    ﴿:تعالى

 ﴾3  :وقولو ،﴿  
  ﴾ 4 وقولنا: رحمو،

وذلؾ بقرينة لفظية، نحو قولو  ،ويعرب عف الزماف المستقبؿ ،اهلل
    ﴿تعالى

   
  ﴾ 5  فذلؾ اليـو صرفت زمف الفعؿ لممستقبؿ

لممستقبؿ ، وقد تكوف القرينة حالية منصرفة لممستقبؿ، نحو قولو 
﴾   ﴿تعالى:

6 
  ﴿وقولو:

                                                 
 .51سورة يوسؼ، - 1

 .3سورة المائدة، - 2

 .30سورة التوبة، - 3

 .119سورة المائدة، - 4

 .11سورة اإلنساف، – 5

 .68سورة الزمر، - 6
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  ﴾
، وجاء الفعؿ بصيغة 1

واقع ال محالة َفُجِعَؿ بمنزلة الماضي، وقاؿ الماضي، ألنو 
  ﴿تعالى:

  

﴾
 ﴿ وقاؿ تعالى: 2

   

 ﴾
، ويأتي )َفَعَؿ( لمداللة عمى المستقبؿ، وذلؾ في الظرؼ 3

   ﴿ الشرطي )إذا( نحو قولو:

   

    

     

   ﴾،
 ،وقد تكوف القرينة وعًدا أو وعيًدا4

 ﴿ فيفيد المستقبؿ، نحو قولو تعالى:

   

  ﴾،
    ﴿ وقولو : 5

   

   

    ﴾
6  ،

فجاء  ،، أي تظُؿ بمعنى تدوـ، فاستعمؿ الماضي بمعنى المضارع بقرينة )إّف( الشرطية

                                                 
 .20-19سورة النبأ، - 1

 .44سورة األعراؼ، - 2

 .22سورة الفجر، - 3

 .4-1سورة اإلنشقاؽ، - 4

 .31ورة ؽ،س - 5

 .4سورة الشعراء، - 6
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الماضي تحقيقا لموعيد، بدليؿ جمع الصفة، و الخضوع في الحقيقة ألرباب األعناؽ، فجاء 
 الجمع

 ) خاضعيف( تغميبا ليـ ، ألف األظير في الخضوع يكوف لمعنؽ.

عراب عف إفيحصؿ مف ىذا التركيب  ،( مسبوقا بفعؿ الكوف المضارعؿَ عَ ويأتي بناء )فَ  -6
(  FUTUR- ANTRIEURوىو ما يدعى في الفرنسية ) ،المستقبؿ في زماف ماضٍ 

 .1نحو ) ما ذاؾ مف شيء أكوف فعمتو(

    ﴿ و ياتي بناء ) فعؿ( بعد)قد( لمتوقع نحو قولو تعالى: -7

     

    

   ﴾
2 ،

ألف رسوؿ اهلل  ؛إذا قمت: ما معنى قد في قولو سمع؟ قمت: معناه التوقع« :الزمخشريقاؿ 
) عميو الصبلة والسبلـ( والمجادلة كانا يتوقعاف أف يسمع اهلل تعالى مجادلتيا وشكواىا 

3وينزؿ في ذلؾ ما يفرج عنيا
) ولما يفعؿ وقد فعؿ إنما ىما سيبويو:وجاء في كتاب  ، »

، ونحو قوؿ 5الخميؿ، أف ىذا الكبلـ لقوـ ينتظروف الخبر رأى، و  4شيًئا(لقـو ينتظروف 
 ،، وقد أنكر ابف ىشاـ أف تكوف ) قد فعؿ( تفيد التوقع6المقيـ ) قد قامت الصبلة( 

) أنيا تدخؿ عمى ماض متوقع، ولـ يقؿ إنيا تفيد :استحسف عبارة ابف مالؾ في قولو
و الحؽ أف  7مى المضارع البتة، وىذا ىو الحؽ(التوقع، ولـ يتعرض لمتوقع في الداخمة ع

  ﴿)قد فعؿ( ال يأتي دائما بمعنى التوقع بدليؿ قولو تعالى:

    

                                                 
 .30وأبنيتو،ص ابراىيـ السامرائي ، الفعؿ زمانو - 1

 .1سورة المجادلة، - 2

 .70،ص4الزمخشري، الكشاؼ،ج - 3

 .115،ص3سبويو ، الكتاب،ج - 4

 .223،ص4، جـ ف - 5

 .187،ص1ابف ىشاـ ، مغني المبيب،ج - 6

 .187، ص1، جـ ف  - 7
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  ﴾
ألف التوقع لـ يكف حاصبل، وقد ذكر الزمخشري في  ؛ 1

    ﴿تفسير قولو تعالى: 

  ﴾ 2  أف )قد( نقيضة لػ) لّما( ىي تثبت
وىي اإلخبار  ،المتوقع ولّما تنفيو، وال شؾ أف المؤمنيف كانوا متوقعيف لمثؿ ىذه البشارة

 ﴿ وفي قولو تعالى: 3فخوطبوا بما دّؿ عمى ثبت ماتوقعوه. ،بثبات الفبلح ليـ
    

 ﴾
قمت: ماليـ ال يكادوف ينطقوف بيذه البلـ إال مع قد،  فِاف) :، قاؿ4

قد، قمت: إنما كاف ذلؾ ، ألف الجممة القسيمة ال تساؽ إال تأكيًدا لجممة المقسـ عمييا التي 
 ىي جوابيا، فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي ىو معنى استماع المخاطب كممة القسـ(.

 ىؿ قاؿ ):تعالى قولو نحو ، التوقع و القرب فتفيد ،(قد) بمعنى منقطعة (ىؿ) تأتي وقد -8
 أخرجنا وقد اهلل سبيؿ في نقاتؿ ال أف ومالنا قالوا تقاتموا أف القتاؿ عميكـ كتب إف عسيتـ

 ىؿ يعني تقاتموا ال أف قاربتـ ىؿ:  المعنى و:) الزمخشري قاؿ(. أبنائنا و ديارنا مف
 جبنكـ أتوقع بمعنى تقاتموا ال أف عسيتـ:  يقوؿ أف أراد تقاتموف، ال أنكـ أتوقعو االمركما

 التقرير باالستفياـ وأراد ومظنوف عنده متوقع عماىو مستفيما ىؿ فأدخؿ القتاؿ، عف
 .(توقعو في صائب وأنو كائف المتوقع أف وتثبيت

   ﴿، نحو قولو تعالي 5قد تفيد )قد فعؿ( التحقيؽ  -9

  ﴾
 ﴿وقولو 6

   

     

                                                 
 .27سورة مريـ، - 1

 .1سورة المؤمنوف، - 2

 .25،ص3الزمخشري، الكشاؼ،ج - 3

 .14سورة العنكبوت، - 4

 .178ص  ،3،ج الكتاب ينظر سيبويو،  - 5

 .9 سورة الشمس، - 6
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   ﴾
إف  1

التحقيؽ الذي ذكره النحاة في )قد( مبلـز ليا، أما التوقع قد يفارؽ )قد( أي قد يحصؿ وقد 
  ﴿ ال يحصؿ لكف الزمف قد يطوؿ وقد يقصر،نحو قولو تعالى:

    

 ﴾
فزمف الخمؽ موغؿ في القدـ فالتوقع و التقريب قد  2
  .يجمعاف مع التحقيؽ و قد يفترقاف

و يأتي بناء ) فعؿ ( مسبوقا بػ ) كاف ( مسبوقة بػ ) قد ( أو مثموه بيا لمداللة عمى   -10
    ﴿ نحو قولو تعالي: ،3الماضي البعيد

    

   ﴾4 :وقولو ﴿  

    

   

 ﴾.5  
( لمداللة عمى زمف ماض بالنسبة إلى حدث ماض قبمو ، نحو     ؿَ عَ و يأتي ) فَ  -11

 .6قولنا : جئت  و قد اجتمع القـو ، فاالجتماع زمنو قبؿ زمف المجيء
( مع الظرؼ ) لما ( و ىذه تستعمؿ في جممة وجد فيو  ؿَ عَ وقد يستعمؿ بناء ) فَ   -12

 ، نحو : لما جاءني  7لثانييتـ األوؿ في المحظة التي بدأ منيا ا ،حدثاف وقعا في الماضي
 جاءني 

                                                 
 .65 ، سورة البقرة - 1

 .04سورة التيف، - 2

 .31ص ،1مغني المبيب،ج ابف ىشاـ ، - 3

 .4سورة الممتحنة، - 4

 .  66المؤمنوف،سورة  - 5

 .30ص إبراىيـ السامرائي،الفعؿ زمانو وأبنيتو، - 6

 .29ص ،ـ ف  - 7
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   ﴿كرمتو ، و نحو قولو  تعالى: 

 ﴾
و قولو :  1

﴿   

   

﴾
،وقد يكوف في الجممة حدثاف وقعا في الماضي بحيث وجد األوؿ في 2

، و قد يكوف  ﴾نحو قولو تعالى :) إف كنت قمتو فقد عممتو  3المحظة التي وجد فييا الثاني
يكوف الثاني منيما واجبا لوجوب األوؿ ، نحو قولنا : لو أتيتني  ،يكوف في الجممة فعبلف

و تقوؿ : إف أتيتني أكرمتؾ ، فتدؿ  ،ألكرمتؾ ، يدؿ عمى أف اإلكراـ كاف يجب باإلتياف
جب باإلتياف في المستقبؿ،فاف الجممة مع )لو( لما مضي ومع) أف ( لما عمى أف اإلكراـ ي

و ىو يقع ،وفييا ترقب  ،فالمكسورة شرط ،، كما ىو الفرؽ بيف ) إف ( و ) أف ( 4يستأنؼ
و إنما ىي عمة لوقوع المار ، فإذا  ،يقع في المستقبؿ، في حيف أف المفتوحة ليست بشرط

 كانت العمة قد وقعت فقد وقع معموليا.
 ( ، الداللة عمى المستقبؿ وذلؾ في مواطف منيا :  ؿَ عَ و يفيد بناء ) فَ   -14
بعد ) ما ( الظرفية ، نحو قولو تعالى :  –بعد ) إال( ، نحو:ب  –أ 

﴿  

    

﴾
5. 

   ﴿بعد حرؼ التحضيض ، نحو قولو تعالى :  -ج

    

   

                                                 
 .67سورة اإلسراء ، -1

 .  55سورة الزخرؼ، -2

 .314ص ،1ابف ىشاـ ،مغني المبيب،ج - 3

 .134ص الزمف في النحو العربي، كماؿ بدري إبراىيـ، - 4

 .31سورة مريـ ، - 5
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﴾
1. 

  ﴿و في األحكاـ العامة ، نحو قولو تعالى :  -د

     

 ﴾
2. 

  ﴿و بعد أنى ، نحو قولو تعالى :  –ىػ 

    

﴾
3 . 

  ﴿و بعد كمما ، نحو قولو تعالى :  –و 

   

﴾
4. 

  ﴿إذا وقع الماضي صمة ، نحو قولو تعالى :  -ز

    

   

     

   

   

    

  

   

    

  ﴾
5 

                                                 
 .122 سورة التوبة ، - 1

 .235 سورة البقرة، - 2

 .   223سورة البقرة، - 3

 .56سورة النساء، - 4

 .160-159سورة البقرة ، - 5
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  ﴿و بعد )سواء( نحو قولو تعالى :  –ح 

    

  ﴾
1 

إذا وقع الماضي صفة لنكرة عامة، نحو قوؿ الرسوؿ )عميو الصبلة وسبلـ( :نصر -ط
،فالجممة الصغرى )سمع( والجممة 2مقالتي فوعاىا فأداىا كما سمعيا(اهلل أمرءا سمع 

لثانية والثالثة )فوعاىا(،)فأداىا( تدخؿ في زمف الجممة األساسية الكبرى)نصر  الصغرى
( ؿَ عَ ، وسبب وقوع صيغة )فَ 3لتجددياىنا الدعاء فيو يشمؿ االستقباؿ  ىفالمعن ،اهلل(

ويو إلى أف الفعؿ الماضي بعض المضارعة فقد ذىب سيب ،صفة،كما يقع االسـ صفة 
ألسماء ومف أجؿ ذلؾ فتحت أواخر األفعاؿ الماضية فمـ تسكف أو تحرؾ بغير الفتح 

ولـ يسكنوا آخر فعؿ،ألف فييا بعض ما في المضارعة ،تقوؿ:ىذا رجؿ  »فقاؿ: 
ضربنا،فتصؼ بيا النكرة ،وتكوف في موضع ضارب إذا قمت ىذا رجؿ ضارب وتقوؿ:إف 

فعمت،فيكوف فى معني إف يفعؿ افعؿ فيي فعؿ،كما أف المضارع فعؿ وقد وقعت فعؿ 
 .4«موقعيا

 (:ل  فعَ الزمن في صيغة )يَ -2-ب
إنما لمشابيتيا  ،اة ليست قائمة عمى الزمفح( بالمضارع عند الن ؿُ يفعَ إف تسمية صيغة )َ 

و لدخوؿ السيف و سوؼ عمييا ، كما تمحؽ األلؼ و البلـ األسماء النكرة  ،يفمأسماء الفاع
بعد أف كاف مشتركا بينو و بيف الحاؿ ، فيو يشبو  ،، و إف كبل منيما تخصصو لممستقبؿ

في ذلؾ االسـ النكرة الذي كاف مدلولو عاما فتخصص بدخوؿ ) أؿ ( عميو ، ثـ في 
و في جرياف المضارع في حركاتو و سكناتو  اجتماع المضارع و اسـ الفاعؿ في المعنى

                                                 
 .06سورة البقرة ، - 1

 1407 1ط، تحقيؽ محب الديف الخطيب ، دارالرياف لمتراث، القاىرة العسقبلني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، - 2
 .229ـ،ص1997ىػ،

 .134،الزمف في النحو العربي،صكماؿ بدري إبراىيـ  - 3

 .16ص ،1ج سيبويو،الكتاب، - 4



 الزمن عند عمما العربية ودوره في تشكيل المعنى ـــــــــــ الفصل األول

  

58 

 

، فتقوؿ : مررت برجؿ يبكي ، كما  1مجرى اسـ الفاعؿ ووقوعو صفة كوقوع اسـ الفاعؿ
االسـ معرب  فأل ؛تقوؿ مررت برجؿ باؾ ، و مف أجؿ ذلؾ كاف المضارع معربا 

ىـ ألنو عند  ،و المضارع فرع عميو ، و قد رفض الكوفيوف ىذه المضارعة  باألصالة
معرب باألصالة ال بالمشابية ، و ذلؾ ألنو تدخمو المعاني المختمفة التي تحتاج لؤلعراب 

 مصطمح ) المضارع ( عند الباب المسمى  3، و قد أىمؿ سيبويو 2لبيانيا
فيما قد عبرا عنو بصيغة يفعؿ أو  4) عمـ ما الكمـ مف العربية ( و تبعو في ذلؾ الفراء

التنفعؾ عف الصيغة فتبلزميا في صورىا المختمفة ، و  – أنيت –بالمستقبؿ ، و حروؼ 
تدؿ ىذه الحروؼ عمى صاحب الحدث و كؿ واحد منيا يحدد الفاعؿ شخصا متكمما أو 
مخاطبا أو غائبا ، و في داللتيا عمى شخص الفاعؿ أو ضح مف داللة اسـ الفاعؿ 

 .5عميو
، و  6لحاؿ إذا خبل مف القرائفيذىب كثير مف النحاة إلى أف الفعؿ المضارع يفيد الزمف ا

الفعؿ الداؿ عمى ىو ما كاف واقعا ، و تتوضح القرائف الحالية بفيـ السياؽ الذي قبمت فيو 
الجممة و منو تفيـ الداللة التي يرمي  إلييا لمتكمـ ، و المضارع ليس مرتبطا بزمف 

وال  ،لزمانية عامةفيو ال يكاد يستقر عمى داللة زمانية واحدة ، وصيغتو داللتيا ا ،محدد
 تتحدد إال بالقرائف ، نحو ىو يكتب ، يحتمؿ فيو الحاؿ كما يحتمؿ فيو االستقباؿ

 و تتحدد الداللة عمى الحاؿ تنصيصا ، وذلؾ في مواطف منيا : 

                                                 
 .14ص الكتاب، سيبويو ، - 1

 .144-143ص الزمف في النحو العربي، كماؿ بدري ابراىيـ، - 2

 .12ص ،1،ج الكتاب سيبويو ، - 3

 .44معاني القراف،ص الفراء ، - 4

 .150كماؿ بدري ابراىيسـ ،الزمف في النحو العربي،ص - 5

 .231،ص2ي الديف االستراباذي،شرح الكافية،جضر  - 6
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و ما في معناه كالحيف و الساعة  1،اقترانو بظرؼ يدؿ عمى الحاؿ مثؿ ) اآلف ( -1
 ه) اآلف ( و نحو  بػأنو يجوز بقاء المقروف  2والـ االبتداء عند الكوفييف ، ورغـ بعضيـ

مستقببل القتراف ذلؾ في األمر ، و ىو الـز االستقباؿ ، نحو قولو تعالى : 
﴿   ﴾.3 

 .4و تنفي غيره بالقرينة  ،الحاؿألنيا موضوعة لنفي ؛إذا نفي بػ ) ليس (   -2

 :نحو قولو تعالى 5ألنيا موضوعة لنفي الحاؿ عند الجميور ؛إذا نفي بػ ) ما (  -3
﴿     

    

      

﴾
6. 

 ﴿، نحو قولو تعالى  7ألنيا موضوعة لنفي الحاؿ ؛إذا نفي ب ) إف (  -4

     

    

 ﴾
8. 

يتعيف فيو الحاؿ إذا نحمت عميو الـ االبتداء ؛ ألنيا تخمصو لمحاؿ ، كما ذىب  -5
  ﴿نحو قولو تعالى  9إلى ذلؾ الكوفيوف

   

    

   

                                                 
 .77عصاـ نور الديف ،الفعؿ والزمف،ص - 1

 .73ص ، ـ ف - 2

 .187سورة البقرة ، - 3

 .325،ص1ابف ىشاـ ،مغني المبيب،ج - 4

 .117ص ،3الكتاب ،ج ينظر،سيبويو، - 5

 .15يونس،ة سور  - 6

 .231ص ،2شرح الكافية،ج ي الديف االستراباذي،ضر  - 7

 .118سورة النساء، - 8

 .251،ص1ابف ىشاـ ،مغني البيب،ج - 9
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  ﴾1 فمو كاف الحزف  ،ف الذىاب كاف مستقببلاِ ف
 .2حاال لـز تقدـ الفعؿ في الوجود عمى فاعمو مع أنو أثره

 ﴿و قد يفيد الحاؿ إذا اقترف بػ ) قد ( ، نحو قولو تعالى  -6

    

    

     ﴾3  قاؿ
) وقد تعمموف ( في موضع الحاؿ أي تؤذوني عالميف عمما يقينا أني رسوؿ  » الزمخشري:
 .4«اهلل إليكـ

 يدؿ عمى الحاؿ إذا اقترف بقرينة معنوية : -7

حدث جرى وقوعو وقت التكمـ ، و لـ ينتو بانتياء الكبلـ ، بؿ بقي  عفلئلعراب  - أ
نحو : قمت لصاحبي : أراؾ في حيرة مف أمرؾ فقاؿ لي : أحسبؾ مدركا  ،مستمرا بعده

 .5أمري ، أو : افيـ ما تقوؿ أو أضنؾ صادقا ، أو اعمـ أنؾ مسافرا

 الى : ، وقولو تع6إذا وقع في محؿ نصب عمى الحاؿ نحو جاء زيد يضحؾ  - ب

﴿   

 ﴾
7. 

نحو تشرؽ الشمس مف الشرؽ،ويضئ القمر،وكؿ حي  ،بتة لمداللة عمي حقيقة ثا -ج  
نما تفيد االستمرار التجددي ،،وىذه األفعاؿ لـ تخصص بزمف دوف آخر8يموت إال اهلل  ؛وا 

                                                 
 .13سورة يوسؼ، - 1

 الموضع نفسو. ،ـ ف  - 2

 .5سورة الصؼ، - 3

 .68ص ،4،ج الزمخشري ،الكشاؼ - 4

 .124ص في النحو العربي نقد وتوجيو، ميدي المخزومي ، - 5

 .23،ص1،ج1مطبعة السعادة ،مصر،/ط ىمع اليوامع ، السيوطي ، - 6

 .16سورة يوسؼ، - 7

 .33الفعؿ زمانو وأبنيتو،ص إبراىيـ السامرائي، - 8
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 ﴿،ومف ذلؾ قولو تعالى 1أي ليست لمحاؿ،كما ذىب صاحب الفعؿ والزمف

   

    

   )2 
    ﴿ وقولو :

   

   ﴾3  ومعني داللة الفعؿ عمي الحقيقة عدـ ارتباطو بزمف،
معيف بؿ ىو يخمو منو كاألفعاؿ الواردة في اآليتيف، ونحو:كما تديف تداف،انؾ ال تجني  
مف الشوؾ العنب ، وكقوؿ الرسوؿ )عميو الصبلة والسبلـ ( :)المؤمف أخو المؤمف ال 

ف كانت تودي بالفعؿ  ، 4يظممو وال يسممو ( المضارع إال أف الزمف فييا غير فيي وا 
ف كانت تعبر عف أحداث إال أف ىذه األحداث أصبحت خاضعة  مقصود لذاتو ،وىي وا 

 . 5لنظاـ الجممة كمو ولمعناىا العاـ

وما عطؼ عمى حاؿ أو عطؼ عميو ذلؾ فيو مثمو ،الشتراط اتحاد الزمف في الفعميف -8
     ﴿ نحو قولو تعالي: 6المتعاطفيف

    

   

    

    

    

﴾
،جممة )يخافوف ربيـ ( حاؿ مف ضمير يستكبروف ،وشبو جممة )مف فوقيـ 7

 عاليا عمييـ بالقير،ثـ عطؼ عميو )ويفعموف(.( حاؿ مف )ىـ( أي 
                                                 

 .77الفعؿ والزمف ،ص عصاـ نور الديف ، - 1

 .26، آؿ عمرافسورة  - 2

 .6سورة الحديد، - 3

 .385ص العسقبلني، فتح الباري،- 4

 .195ص في النحو العربي نقد وتوجيو، ميدي المخزومي ، - 5

 .78ص الفعؿ والزمف،عصاـ نور الديف  - 6

 .50-49 سورة النحؿ، - 7
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 داللة المضارع عمي االستقبال:
 وذلك في مواطن منها : ،يدل المضارع عمي االستقبال تنصيصا

 إذا كاف ىناؾ ظرؼ يدؿ عمي االستقباؿ نحو يسافر غدا أو بعد شير .-1
) حرؼ  يتعيف فيو االستقباؿ إذا سبؽ بأحد حرفي التنفيس السيف و سوؼ و معنى-2

، و تدخبلف عمى  1و يطمؽ عمى السيف و سوؼ حرفا استقباؿ ،تنفيس ( حرؼ توسيع
الفعؿ وحده ، نحو سوؼ يفعؿ ، و سيفعؿ بخبلؼ األلؼ و البلـ ، فإنيما يختصاف 

، و ىما مف صوارؼ  2و أما ىمزة االستفياـ فإنيا تدخؿ عمى الجممة ،باالسـ و الوصؼ
و كأف كثرة حروفيا تنبئ بتراخييا ، نحو  ،اخيا مف السيفالفعؿ المستقبؿ ، وسوؼ أكثر تر 

     ﴿قولو تعالى 

   ﴾،3  
   ﴿ تعالى: و قولو

 ﴾،4 ف كثرة أل 5،إف مدة االستقباؿ مع السيف أضيؼ منيا مع سوؼ
كثرة الحروؼ تدؿ عمى كثرة المعنى ، و ليس بمطرد ، نحو قولو تعالى 

﴿   

   

 ﴾
اآلخرة   ف العاقبة ماؿ أمر الفريقيف فيأل 6

   ﴿أبي رافع  7بدليؿ قراءة

 ﴾
8  ، 

                                                 
 .147ص ،1مغني المبيب،ج ابف ىشاـ ، - 1

 .148ص ،1،ج ـ ف - 2

 .4-3التكاثر سورة  - 3

 .   98، سورة يوسؼ - 4

 .148ص ،1مغني المبيب،ج ابف ىشاـ ، - 5

 .135سورة طو، - 6

 .561ص ،2،ج الكشاؼ الزمخشري ، - 7

 .55سورة النحؿ ، - 8



 الزمن عند عمما العربية ودوره في تشكيل المعنى ـــــــــــ الفصل األول

  

63 

 

   ﴿ تعالى: و قولو

 ﴾،1  قولو في الزمخشري  قاؿ:  
) لسوؼ ( " فاف قمت : ما معنى الجمع بيف حرفي التوكيد و التأخير؟ قمت : معناه ؟أف 

 .2مف  مصمحة " العطاء كائف ال محالة و إف تأخر لما في التأخير
كؿ أدوات الشرط تصرفو لبلستقباؿ ، و إف لـ تعمؿ إال لو ، فإنيا موضوعة لمشرط  -3

   ﴿في الماضي نحو قولو تعالى : 

    

   

 ﴾
ألنو الـز  ؛، و يجب أيضا كوف الجزاء مستقببل 3

 ﴿، نحو قولو تعالى  4والـز الشيء واقع في زمانو ،الـز الشرط الذي ىو مستقبؿ

     

  ﴾
، و لكف بعض  5

، ينفي ذلؾ و يقوؿ وال عبرة بما يدعيو النحاة مف داللة فعؿ الشرط عمى معنى  6المحدثيف
وال عبرة بما يدعيو النحاة مف داللة فعؿ الشرط  فإنيـ إنما استنتجوه   معنى االستقباؿ ،

استخرجوه ، مف كوف الفعميف معمقا أحدىما و ، فإنيـ إنما استنتجوه  عمى معنى االستقباؿ
عمى األخر، و التعميؽ في ظاىر أمره يدؿ عمى عدـ الوقوع ، و ىذا ىو الذي توىموا أنو 

ح بيف قولؾ : أريد أف أزورؾ في داللتو عمى معنى معنى االستقباؿ ، و الفرؽ واض
االستقباؿ ، و قولؾ : إف تزرني أزرؾ في أف الفعميف ليس مخبرا بيما عف الوقوع في أي 

 زمف مف األزمنة.  

                                                 
 .5سورة الضحى، - 1

 .264ص ،4،ج الكشاؼ الزمخشري ، - 2

 .57سورة التوبة ، - 3

 .232ص ،2ج شرح الكافية، ي الديف االستراباذي،ضر  - 4

 . 29سورة آؿ عمراف، - 5

 .85ص الفعؿ والزمف، عصاـ نور الديف، - 6
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   2، كاألمر نحو الحديث الشريؼ : ) صوموا تصحوا ( 1وقوع الفعؿ جواب طمب -4
    ﴿وقولو تعالى : 

    

 ﴾
 ﴿، و التخضيض نحو قولو تعالى :  3

    

   

 ﴾
يود  ﴿تعالى :   و التمني نحو قولو ، 4

  ﴿عاء ، نحو قولو تعالى: دو ال ﴾أحدىـ لو يعمر ألؼ سنة 

    

﴾
  ﴿، و النيي ، نحو قولو تعالى :  5

  

   

  ﴾6  : و بعد أال نحو قولو تعالى﴿ 

    ﴾
7. 

  8أمرؾ وعيدا كقولؾ واعدا : ننظر في   أو  وعدا  االستقباؿ إذا اقتضىيتعيف فيو  -5
   ﴿و نحو قولو تعالى: 

     

 ﴾
9. 

 ﴿ويصرؼ لبلستقباؿ إذا نصب بأحد حروؼ النصب ، نحو قولو تعالى :  -6

   
                                                 

 .231ص ،2شرح الكافية،ج ي الديف االستراباذي،ضر  - 1

 .379ص العسقبلني ، فتح الباري، - 2

 .13سورة الزمر، - 3

 .10سورة المنافقوف، - 4

 .289سورة البقرة، - 5

 .28سورة آؿ عمراف ، - 6

 .22سورة النور ، - 7

 .231،ص2الديف االستراباذي،شرح الكافية ،ج رضي ينظر ، - 8

 .21سورة العنكبوت ، - 9
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    ﴾1  ونحو : سرت ،
حتى أدخؿ المدينة فإذا نصبت  الفعؿ دؿ عمى أنؾ لـ تدخؿ المدينة بعد بمعنى سرت 

، فالناصب  2إلى أف أدخؿ المدينة ، و إذا رفعت الفعؿ أفاد أنؾ داخميا و في مسالكيا
مف صوار فالفعؿ لبلستقباؿ ، و لكف وردت نصوص لـ يخمص فييا الفعؿ لبلستقباؿ مع 

  ﴿دخوؿ الناصب ، نحو قولو تعالى: 

     

  ﴾
، و ىذا  3

يعني أف نصب المضارع الغالب فيو إخبلصو لممستقبؿ و ىذا بخبلؼ مف قاؿ : ) أنؾ ال 
 . 4تجد مضارعا منصوبا إال و تكوف داللتو عمى المستقبؿ

إال أف  ،و في ذلؾ دليؿ عمى أف الصيغة ولواحقيا غير كافية لتحديد زمف مف الحدث
و ما فيو مف القرائف ، و الحكـ بعد ذلؾ لمتركيب عموما وليس  ،يكوف ذلؾ بمعونة السياؽ

 لمصيغة الفعمية وحدىا ، بؿ ىي تساىـ إلى حد ما في التوقيت الزمني. 
 ﴿، و ليس ببعيد كقولو تعالى :  5و قد يصرؼ لبلستقباؿ بػ ) ال ( النافية -7

﴿     

﴾
أي لست غنيا ، كما تعمموف فأدعي فضبل عميكـ في الغنى حتى  ؛ 6
 ؛، و قد تجمع بيف الحاؿ و االستقباؿ في سياؽ يجمع الفعؿ و الوصؼ  7تجحدوا فضمي

 دـو مف الفعؿ .أف الوصؼ أل ؛

                                                 
 .92سورة آؿ عمراف ، - 1

 .243-242،ص2الكافية ،جشرح  الديف االستراباذي ، رضي ينظر ، - 2

 . 08 سورة البروج ، - 3

 .166الزمف في النحو العربي،ص كماؿ بدري إبراىيـ ، - 4

 .85ص الفعؿ والزمف ، عصاـ نور الديف ، - 5

 .31سورة ىود ، - 6

 .267-266ص ،2الكشاؼ ،ج الزمخشري ، ينظر ، - 7
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و ما عطؼ عمى مستقبؿ أو عطؼ عميو ذلؾ فيو مثمو ، الشتراط اتحاد الزماف  -8
الغالب  النصب و الجـز في المضارع يصرفانو فيفي الفعميف المتعاطفيف ؛ ألف 

 ﴿لبلستقباؿ و يفيداف مخالفة المعني المستفاد مف الرفع ، نحو قولو تعالى : 

    

    

  ﴾
1. 

 داللة المضارع عمى الماضي أو المضي : 
 المضارع الداللة عمى المضي و ذلؾ في المواضع اآلتية :و قد يفيد 

 الف قمب المعني أظير ؛إذا سبؽ بػ ) لـ ( أو بػ ) لما( و قيؿ األوؿ أولى  -1

   ﴿، نحو قولو تعالى :  2و أكثر في كبلـ العرب 

 ﴾
  ﴿، و قولو : 3

    

   ﴾4 يدؿ ،
  ﴿نحو قولو تعالى : ،عمى ذلؾ العطؼ عميو بالماضي

    

  ﴾
( و) لما  ؿَ عَ ، إف ) لـ يفعؿ ( إثابتو )فَ  5

) لما( أطوؿ منو  مع بيذا يكوف الزمفو  ألنو متوقع الحدوث ، 6( ؿَ عَ د فَ يفعؿ ( إثباتو ) قَ 
منو مع ) لـ ( ،وما في ) لما ( مغيرة ليا عف حاؿ)  لـ ( ، كما غيرت ) لو ( إذا قمت ) 
 7لو ما ( ونحوىا ،أال ترى أنؾ تقوؿ : ) ما وال تتبعيا شيئا ،وال تقوؿ ذلؾ في )لـ ( (

                                                 
 . 108 سورة االنعاـ ، - 1

 .307ص ،1،ج مغني المبيب ابف ىشاـ ، - 2

 .3سورة اإلخبلص، - 3

 .143سورة آؿ عمراف، - 4

 .7-6سورة الضحى، - 5

 .136،ص1الكتاب ،ج سيبويو ، - 6

 .223ص ،4،ج ـ ف - 7
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ار ع و كبار و كبّ ،وقد قالوا ) إف زيادة البناء تدؿ عمي زيادة المعنى، كما في قطع  قطّ 
ف زيادة البناء تدؿ عمي طوؿ زمف الحدوث ألـ يقولوا: إف المعنى ىو الحدث أو ىو 1( ، وا 

، فقطع تدؿ عمي انقطاع زمف الحدث بخبلؼ قطع ففييا  2مصدر يقع  البناء عنو  بالمفظ
ط وىذا يجري عمي ) لـ (  و ) لما ( فالزمف  وكذلؾ كبار و كبار ،، التو اتصاؿ زمف وا 

 ﴿ ى:مع ) لـ ( الغالب فيو انقطاعو في الماضي ، نحو قولو تعال

    

﴾
حيث يصرفو لممستقبؿ نحو قولو تعالي ، إال إذا سبقت بشرط  3

﴿   

      

     

    

       

  )4 ،  قد يكوف
  يكوف الزمف مستمرا معيا في الماضي ،نحو قولو تعالي )

    

    

 ﴾
،ويكوف زمنو ميا مستمرا متصبل بالحاؿ غير  5

     ﴿منقطع نحو قولو تعالي: 

     

    ﴾6  فعمى ىذا يتبيف ما تختص بو ) لـ ( في
حيث تخالؼ )  لما ( في صحة دخوؿ الشرط عمييا وقد يكوف الزمف ،الزمف  ىالداللة عم

قطاعو قد يكوف بوقت قصير أو طويؿ ،معيا منقطعا وقد يكوف مستمرا متصبل بالحاؿ  ،وا 
                                                 

 .41ص ،1الكشاؼ،ج الزمخشري ، - 1

 .122ص التعريفات، الجرجاني ، - 2

 .4 سورة مريـ ، - 3

 .67، سورة المائدة - 4

 .1سورة اإلنساف ، - 5

 .3-1اإلخبلص،سورة  - 6
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بحسب القرائف،ولكف ببل توقع فاتصاؿ الزمف بالحاؿ مع توقع حصولو يكوف أوضح مع ) 
     ﴿لما ( ،نحو قولو تعالي: 

     

  ﴾
و سوؼ يذوقونو في حيف أف  ،  أي إلى اآلف لـ يذوقوه1

 .  2) لـ (ال تقضي ذلؾ
 ذلؾ  عف  قرينة  مصروفة  تقـ   في الماضي ما لـ  إف ) لـ ( و) لما ( تنفياف الحدث

ألف  ،ذلؾ فقوليـ إنيما تفيداف الجـز و النفي والقمب ، ليس عمي إطبلقو صحيحا ىو عم
وقد شغؿ المستشرقوف ومف تابعيـ مف الدارسيف العرب أنفسيـ  االستعماؿ يخالؼ ذلؾ ،
 . 3ودعواىـ لـ يقـ عمييا دليؿ ،في أصؿ ) لـ (و )لما (

و تعالي : ،نحو قول 4إذا اقترف ب )إذا ( وىي ظرؼ لمماضي مف الزماف -2
﴿   

   

   ﴾،5  و
    ﴿ و قولو :

   ﴾
فيذه  6

األفعاؿ ماضية في المعنى مضارعة في المفظ ، وقد توضع ) إذ ( موضع) إذا ( لتدؿ 
 ﴿عمى تحقيؽ وقوع الفعؿ حتى كأنو ماض ، نحو قولو تعالى : 

    

﴾
7 . 

                                                 
 . 8سورة ،ص، - 1

 .361ص ،3ج الكشاؼ، الزمخشري ، ينظر ، - 2

 .177-176ص كماؿ بدري إبراىيـ ،الزمف في النحو العربي ، - 3

 .89ص ،1ج ابف ىشاـ ،مغني المبيب ، - 4

 .37سورة األحزاب ، - 5

 .127سورة البقرة ، - 6

 .27سورة األنعاـ ، - 7
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 ﴿إذا اقترف بػ ) لو ( الشرطية ، نحو قولو تعالى :   -3

    

  ﴾1  ،
»و أما لو فمما كاف سيقع لوقوع غبره  »قاؿ سيبويو : 

أما إذا وردت ) لو ( بمعنى  2
  ﴿التمني فتصرؼ الفعؿ لبلستقباؿ ، نحو قولو تعالى : 

  ﴾
، أي ودوا لو تدىف  3

و قولو  ،4يدىنوف لطمعيـ في ادىانؾ  فيـ يدىنوف حينئذ ، أو ودوا ادىانؾ فيـ اآلف
     ﴿تعالى : 

 ﴾
5
. 

  ﴿، نحو قولو تعالى :  6إذا سبؽ بػ ) ربما ( -4

    

 ﴾
7. 

" فاف قمت لـ دخمت عمى المضارع وقد أبوا دخوليا اال عمى الماضي  :قاؿ الزمخشري
 قمت الف المترقب في إخبار اهلل تعالى في منزلة الماضي المقطوع بو في تحققو فكأنو

 .8قبؿ ربما ود " 
ف أل ؛، ورأيو فيو نظر 9ويرى ابف ىشاـ في حمؿ المضارع بعد )ربما( القتضائو االستقباؿ

ذا كفت بما  ،يجب في فعميا أف يكوف ماضيا ف ربّ أل و ال يجوز أف يكوف مضارعا ، وا 

                                                 
 .11سورة يونس ، - 1

 .224ص ،4ج الكتاب ، يو ،سيبو  - 2

 .9سورة القمـ ، - 3

 .36ص ،3سيبويو ،الكتاب ،ج - 4

 .96 سورة البقرة ، - 5

 .87ص عصاـ نور الديف ،الفعؿ والزمف ، - 6

 .2سورة الحجر ، - 7

 .386ص ،2الكشاؼ ،ج الزمخشري ، - 8

 .146ص ،1مغني المبيب،ج ابف ىشاـ ، - 9
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 ،و ليس المضارع ،فإنيا تدخؿ عمى االسـ و الفعؿ ، الف الماضي ىو الذي يفيد التحقيؽ
  .بدليؿ قبولو التاء 

إذا وقع حاال و عاممو فعؿ ماض ، نحو نحو قولو تعالى:   -5
﴿   

 ﴾
1. 

 ﴿و قد يعبر بالمضارع عف حكاية حاؿ ماضيو ، نحو تعالى :  -6

     

   

    

    

 ﴾2،  : ىبل قيؿ وفريقا قمتـ قمت : ىو عمى ف قمت اِ ف» قاؿ الزمخشري
وجييف أف يراد الحاؿ الماضية ، الف األمر فظيع ، فأريد استحضاره في النفوس و 
تصويره في القموب ، و إف يراد تقتمونيـ بعد ألنكـ تحوموف حوؿ قتؿ محمد )صمى اهلل 

» عميو وسمـ ( لوال أني اعصمو منكـ ...
3. 

لمماضي ، نحو قولو تعالى :  و قد يفيد زمانا مستقببل بالنسبة -7
﴿   

  ﴾4. 

 الزمن في صيغة ) ِاْفَعْل (: 3 -ب  -8
، وقد أجمع النحاة عمى أف فعؿ األمر يتكوف 5و ىي صيغة يصح أف يطمب بيا الفعؿ   

الزمنية، وقد سبقت اإلشارة  ، إال أنيـ لـ يتفقوا عمى استقبلليتو وال عمى داللتو6مف مضارع

                                                 
 .16سورة يوسؼ ، - 1

 .17، سورة الكيؼ - 2

 .295،ص1الزمخشري ،الكشاؼ ،ج - 3

 .25سورة القصص، - 4

 .267،ص2رضي الديف االسترابادي، شرح الكافية،ج - 5

 268، ص.2،جـ ف - 6
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وذىب المخزومي إلى إنكار داللة صيغة األمر عمى الزمف ،  1اإلشارة إلى تقسيميـ الفعؿ
و رأى أف ندرس الصيغ التي تدخؿ في  ،3، وقد سبقو إلى ذلؾ األصوليوف2و الفعمية معا
 الوظيفةالشكؿ و  في   منيما  كؿ  أصبل قائما بنفسو، الختبلؼ منيا   كبل، باب الفعؿ 

، و عميو فصيغة األمر صيغة مستقمة ليا ما 4وىذا االختبلؼ يوجب اختبلؼ المعاني ،
ألنو طمب، و ؛ تتميز بو عف غيرىا، وداللة فعؿ األمر تكوف في الغالب لبلستقباؿ 

 ﴿الطمب ال يتـ تنفيذه إال بعد زماف التكمـ، نحو قولو تعالى: 

    

   ﴾
و قولو :  5

﴿   

  ﴾
6  ،

 ﴿أو االستمرار فيما يقـو بو نحو قولو تعالى : 

    

  ﴾
أو يكوف تحديدا نحو  7

  ﴿قولو تعالى : 

   
     

    ﴾8،  و قد تكوف داللتو أمرا متوقعا في
   ﴿في المستقبؿ، نحو قولو تعالى: 

    
     

    
    

                                                 

 .  تحت عنصر أقساـ الفعؿ 3مدخؿ في الصفحة رقـ لضمف ا   -3

 .120ميدي المخزومي، في النحو العرب ينقد وتوجيو، ص   - 2

 .154البحث النحوي عند األصولييف، ص مصطفى جماؿ الديف،  - 3

 .95أبو ىبلؿ العسكري، الفروؽ المغوية، ص - 4

 .66سورة المائدة، - 5

 .64سورة األنفاؿ، - 6

 .168سورة البقرة، - 7

    .18سورة الحشر، - 8
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    ﴾1 . وقد يفيد حكاية حاؿ ماضية، نحو قولو
   ﴿تعالى: 

   
   

    

﴾
وقد يتجرد فعؿ األمر عف الحدث و الزمف، وذلؾ إذا ورد في سياؽ  ، 2
 .3حكمة أو مثؿ

إف الداللة الزمنية ىي الفيصؿ في فرز الفعؿ عف غيره، وىي األصؿ في تكويف 
 ،و وجوده وفييا تتجمى حركة الفعؿ في الكبلـ، أما الدائـ فيو بمعنى غير المتجدد ،الفعؿ

، والدواـ : ىو 4وليس فيو ماء متجدد ،ليس فيو تيار والماء الدائـ ىو الماء الساكف الذي
 .5وال يقتضي أف يكوف في وقت دوف وقت، استمرار البقاء في جميع األوقات 

وقد  ،ويعني بو اسـ الفاعؿ العامؿ واسـ المفعوؿ 6والفراء ىو القائؿ بمصطمح الدائـ   
 واالسـ يدؿ عمى الثبوت. ،سبقت اإلشارة إلى أف الفعؿ يدؿ عمى الحدوث والتجدد

وليست عمى درجة واحدة منيا، ومف خبلؿ  ،و األسماء متفاوتة في داللتيا عمى الثبوت
ىذه الداللة و وجود صفة الفعمية في المشتقات تتوضح المسوغات إلدخاؿ ىذه األسماء 

 ،ني بالفعمية الداللة عمى الحدث والحدوث والفاعؿ أو المفعوؿفي باب الفعؿ الدائـ، وأع
 ،والحدوث في األسماء ما يقابؿ الثبوت ،ألف الفعؿ ما دؿ عمى الحدث و زمنو وفاعمو

اسـ الفاعؿ يدؿ عمى الحدث  إففقد قاؿ النحاة:  ،وطوؿ أمد الحركة ،وىو دواـ التغير
اسـ فاعؿ يدؿ  -مثبل -فػ )قائـ (،  8، ويقصد بالحدث معنى المصدر7والحدوث وفاعمو

                                                 
  . 3-1سورة النصر،  - 1

2
 .18سورة النمؿ، - 

3
 .227إبراىيـ البدري، الزمف في النحو العربي، ص كمال - 

4
 .الفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة دـو - 

5
 .95الفروؽ المغوية، ص ،أبو ىبلؿ العسكري  - 

6
 43،  ص2الفراء، معاني القرآف، ج - 

7
 .46فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص - 

8
 .، الموضع نفسوـ ف - 
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ويدؿ  ،فالقياـ ليس مبلزما لصاحبو ،أي التغير ؛ عمى القياـ وىو الحدث، و عمى الحدوث
ف اسـ الفاعؿ يقع وسطا بيف الفعؿ والصفة  ؛عمى ذات الفاعؿ أي صاحب القياـ، وا 

في  المشبية، الفعؿ يدؿ عمى التجدد والحدوث، فإف كاف ماضيا دؿ عمى أف حدثو تـ
ف كاف حاال أو استقباال دؿ عمى ذلؾ أما اسـ الفاعؿ فيو أدـو وأثبت مف  ،الماضي، وا 

الفعؿ ولكنو ال يرقى إلى ثبوت الصفة المشبية، فإف كممة قائـ أدـو وأثبت مف ) قاـ ( أو 
فإنو يمكف االنفكاؾ عف  ،و لكف ليس ثبوتيا مثؿ ثبوت ) طويؿ ( أو ) قصير ( ،) يقـو (

الجموس أو غيره، و لكنو ال يمكف االنفكاؾ عف الطوؿ أو القصر، وقد تكوف القياـ إلى 
ىناؾ صفات مشبية يمكف االنفكاؾ عنيا كعطشاف، ولكف يبقى الخبلؼ بينيا وبيف اسـ 

الفاعؿ، وكاف ، و قد عقد الجرجاني موازنة بيف خصائص المضارع واسـ 1الفاعؿ واضحا
تعالى:  قولو دائـ، فقاؿ في ينظر إلى مصطمح الفراء حيث فسر كممة ال

﴿   

﴾
فإف أحدا ال يشؾ في امتناع الفعؿ ىاىنا، و إف  2

 ،مزاولة  إف قولنا: كمبيـ يبسط ذراعيو ال يؤدي الغرض، وليس ذلؾ إال ألف الفعؿ يقتضي
و تجدد الصفة في الوقت، ويقتضي االسـ ثبوت الصفة وحصوليا مف غير أف يكوف 
ىناؾ مزاولة و معنى الفعؿ يحدث شيئا فشيئا، وال فرؽ بيف ) وكمبيـ باسط ( وبيف أف 

 تثبتو وال تجعؿ الكمب يفعؿ شيئا بؿ، يقوؿ: و كمبيـ واحد مثبل في أنؾ ال تثبت مزاولة 
إذف تأدية ىيئة الكمب، ومتى اعتبرت الحاؿ في الصفات فالغرض  ،بصفة ما ىو عمييا

ولـ يعترضؾ الشؾ في أف أحدىما ال يصمح في موضع  ،ينابّ المشبية وجدت الفرؽ ظاىرا 
نما تقوؿ  ،صاحبو فإذا قمت: زيد طويؿ وعمرو قصير لـ يصمح مكانو يطوؿ أو يقصر وا 

 إذا كاف الحديث عف الشيء يزيد  ،يطوؿ أو يقصر

                                                 
1

 47ص  صالح السامرائي ، معاني األبنية في العربية، فاضؿ - 

2
 .18سورة الكيؼ،  - 
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ونحو ذلؾ مما يتجدد فيو الطوؿ أو تتحدث فيو  ،لشجر والنبات والصبيكا ،و ينمو
فأما و أنت تتحدث عف ىيئة ثابتة وعف شيء قد استقر طولو ولـ يكف ثـ تزايد  ،القصر

ألف اسـ الفاعؿ يدؿ في كثير مف المواضع عمى ثبوت ؛ 1وتجدد فبل يصمح إال االسـ
ورسوخو فيو والفعؿ الماضي ال يدؿ عميو، كما يقاؿ فبلف شرب  ،المصدر في الفاعؿ

فإنو ال يفيـ مف صيغة ، وفبلف نافذ أمره  ،الخمر وفبلف شارب الخمر وفبلف نفذ أمره
، و يرى سيبويو في باب اسـ الفاعؿ 2ذلؾومف اسـ الفاعؿ يفيـ  ، الفعؿ التكرار والرسوخ

ي المعنى، تطابؽ اسـ الفاعؿ والمضارع الذي جرى مجرى الفعؿ المضارع في المفعوؿ ف
 ويبدأ بالمنوف فيمثؿ المستقبؿ بقولو:  ،في الزمف في كؿ أحواؿ اسـ الفاعؿ

) ىذا ضارب زيدا غدا (، فمعناه و عممو مثؿ ىذا يضرب زيدا غدا، ويمثؿ لمحمؿ بقولو: 
 و تقوؿ: ىذا ضارب عبد، فإذا حدثت عف فعؿ في حيف وقوعو غير منقطع كاف كذلؾ 

 اهلل الساعة، فمعناه وعممو مثؿ: ىذا يضرب زيدا الساعة، ويمثؿ الماضي المستمر بقولو:
و كاف زيد ضاربا أباؾ، فإنما تحدث أيضا عف اتصاؿ فعؿ حاؿ وقوعو، ويمثؿ لو  »

، إف 3أيضا بقولو: وكاف موافقا زيدا، فمعناه وعممو كقولؾ: كاف يضرب أباؾ، ويوافؽ زيدا
ضافة غير محضة كالمنوف يصح أف يقع موقع المضارع نحويا اسـ الفاعؿ المضاؼ إ

، فمف »وليس يغير كؼ التنويف، إذا حذفتو مستخفا، شيئا مف المعنى وال يجعمو معرفة
   ﴿ذلؾ قولو عز وجؿ: 

 ﴾
   ﴿ و قولو: 4

﴾
  ﴿وقولو:  5

                                                 
1

 .135-134ينظر، عبد القاىر الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز، ص  - 

2
 .30فخر الديف الرازي، التفسير الكبير، ص - 

3
 166، ص1ينظر، سيبويو، الكتاب، ج - 

4
 35سورة األنبياء،   -

5
 27سورة القمر،  - 
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 ﴾
، إف اسـ الفاعؿ المقترف  1

وىو مف المواضع التي يقع ، وىذا متفؽ عميو عند النحاة  ،" يقع في األزمنة كمياػػبػ " ال
  ﴿المضارع المسبوؽ بموصوؿ، نحو قولو تعالى: 

   

  ﴾2  :وقولو﴿ 

   

  

﴾
صار الفاعؿ فيو بمنزلة الذي فعؿ  ىذا بابٌ »، قاؿ سيبويو:  3

»في المعنى
، ولعؿ ىذا التشابو بيف المضارع واسـ الفاعؿ ىو الذي دفع الكوفييف إلى 4

ولـ يطمقوه عمى الصفة المشبية لوجود الخبلؼ  ،إطبلؽ مصطمح الدائـ عمى اسـ الفاعؿ
 ﴿:  بينيما، قاؿ الزمخشري في تفسير قولو تعالى

     

  ﴾
: فإف قمت لـ عدؿ  5

ألف الرسوؿ )  ؛عف ضيؽ إلى ضائؽ؟ قمت: ليدؿ عمى أنو ضيؽ عارض غير ثابت
و مثمو قولؾ: زيد سيد و جواد، تريد  ،صمى اهلل عميو وسمـ ( كاف أفسح الناس صدرا

6السيادة و الجود الثابتيف المستقريف فإذا أردت الحدوث قمت: سائد وجائد
 » و قاؿ أيضا: 

إف الفرؽ بيف الميت و المائت أف الميت صفة الزمة كالسيد وأما المائت فصفة حادثة  »
ذا قمت: زيد ميت، فكما  زيد مائت غدا، كما نقوؿ سائد غدا أي سيموتتقوؿ:  وسيسود وا 

»الثبوت  تقوؿ ىي في نقيضو فيما يرجع إلى المزـو و
و العرب تقوؿ  » ، وقاؿ الفراء7

                                                 
1
 2المائدة، سورة  - 

2
 53سورة الحج،  - 

3
 75سورة النساء،  - 

4
 181، ص1ينظر، سيبويو، الكتاب، ج - 

5
 12سورة ىود،  - 

6
 .261، ص2الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

7
 .397، ص3،جـ ف  - 
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لمف لـ يمت إنؾ ميت عف قميؿ و مائت وال يقولوف لمميت الذي قد مات ) ىذا مائت (، 
و كذلؾ يقاؿ ) ىذا سيد قومو اليـو  ، االستقباؿ  جاوز بوإنما يقاؿ في االستقباؿ و ال ي

فإذا أخبرت أنو سيكوف سيدىـ عف قميؿ قمت: ) ىذا سائد القـو عف قميؿ و سيد (،  ،(
وىذا الباب كمو في  ،و ) ىو شارؼ عف قميؿ ( وكذلؾ الطمع تقوؿ ) إنو لشريؼ قومو (

»العربية عمى ما وصفتو لؾ 
حاذر والحذر، كأف ) الحاذر ( ، وجاء في الفرؽ بيف ال1

( رَ ذَ ، وقيؿ: " إف ) حَ 2ال تمقاه إال حذرا  ،وكأف الحذر المخموؽ حذرا، الذي يحذرؾ اآلف 
، قاؿ الزمخشري مفسرا قولو تعالى: 3ليست صيغة مبالغة و إنما ىو اسـ فاعؿ "

﴿   ﴾
، والفرؽ  4

  عمى والفرؽ بيف العمي و العامي، أف العمي يدؿ عمى عمى ثابت، والعامي عمى 
  ﴿حادث، ونحو قولو تعالى: 

﴾
، وبيذا يظير ضعؼ قوؿ مف يقوؿ بأف اسـ الفعؿ واسـ المفعوؿ  5

، وذلؾ 6سمما زمنيا موحدا ويمكف أف تدخؿ ،المفعوؿ والصفة المشبية مف باب واحد
ذا  ،الداللة الزمنية وتفاوتيا فيما بينيا الختبلؼ فالثبوت ىو ما تدؿ عميو الصفة المشبية وا 

 أردنا تحويميا إلى الحدوث حولناىا إلى اسـ الفاعؿ.
 اآلتية:و يأتي الوصؼ ) اسـ الفاعؿ ( داال عمى األزمنة 

  ﴿: تعالى  قولو  نحو  ذلؾ و :المضي عمى الداللة -1

   

  ﴾7، ىي والتي(  فاطر)  الفاعؿ اسـ صيغة جاءت فقد 
                                                 

1
 .232، ص2الفراء، معاني القرآف، ج - 

2
 .280، 2، جـ ف  - 

3
 .267العربي، صينظر، كماؿ إبراىيـ البدري، الزمف في النحو  - 

4
 .64سورة األعراؼ، - 

5
 .12سورة ىود،  - 

6
 .273ص  – نقد و توجيو -كماؿ إبراىيـ البدري، الزمف في النحو العربي،   - 

7
 .10سورة إبراىيـ،  - 
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 فاسـ األرض، و السموات فطر تعالى اهلل أف أي الماضي الزمف في جؿ و عز هلل صفة
 يحتمؿ ال الكريمة اآلية في تعالى اهلل وقوؿ ،1ودوامو الوصؼ ثبوت عمى يدؿ الفاعؿ
 الفعؿ أف في الفراء إليو ذىب ما بخبلؼ ىذا و ،2عميو وشيادتيا األدلة لظيور الشؾ
 وبطؿ اإلضافة لزمت المضي بمعنى كاف إف عندىـ ألنو ؛العامؿ الفاعؿ اسـ ىو الدائـ
 بغير فيو وانقطع وقع قد الفعؿ أف أخبر فإذا ،التنويف مع تتعارض واإلضافة ،3العمؿ
 ، لمتخفيؼ فإضافتو لمنكرة صفة وكاف معرؼ، إلى مضافا الفاعؿ اسـ كاف إذا أما تنويف،
 ضاربؾ، برجؿ مررت ذلؾ مف/ االستقباؿ أو الحاؿ بمعنى وىو االنفصاؿ، نية عمى وىي
 التنويف حذؼ ولكف ،اً زيد ضاربٌ  برجؿ مررت: ) قمت كأنؾ سيضربو، أنو عمى نعت فيو

ف استخفافا  كاف حيف مجراه جرى تنويف، معنى والمعنى التخفيؼ وأردت االسـ أظيرت وا 
 سيفعؿ أنو عمى حممتو شئت فإف رجؿ، ضاربو برجؿ مررت: قولؾ وذلؾ مضمرا االسـ
ف : وجؿ عز قولو في ذلؾ و ، 4( عمؿ حاؿ في وىو بو مررت أنؾ عمى شئت وا 

﴿  ﴾
 اإلشارة حيف أي 5

 نكرة،( عارضا) ألف حاال، ال صفة وقوعيا بدليؿ ،الماضي في وقعت القصة ولكف إليو،
ضافة  المعنى كاف إذا وأما واالستقباؿ الحاؿ بمعنى ألنيا المحضة، غير الوصؼ وا 

: تعالى قولو نحو ،لممعرفة وصفو بدليؿ محضة فإضافتو الدائـ االستمرار
﴿   ﴾

6. 

                                                 
1

 .51فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص  - 

2
 .369، ص2ينظر، الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

3
 .370، ص2ج الكشاؼ ، الزمخشري ، - 

4
 .171، ص1ينظر، سيبويو، الكتاب، ج - 

5
 .24سورة األحقاؼ،  - 

6
 .4سورة الفاتحة،  - 
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 بمعنى يعمؿ كما مطمقا، الماضي بمعنى الفاعؿ اسـ يعمؿ أف الكسائي أجاز لقد    
  ﴿: تعالى قولو ففي ،1واالستقباؿ الحاؿ

 ﴾
 :الزمخشري قاؿ ، 2

 إذا إضافتو و المضي معنى  في كاف إذا يعمؿ ال الفاعؿ اسـ ألف ماضية، حاؿ حكاية »
 اآلية الزمخشري فسر فقد ،3»الحاؿ حكاية نونت إذا إال زيد كغبلـ معرفة حقيقة أضيؼ
 أصحاب حالة يحكي جؿ و عز فاهلل ،الزمف مف مضى لما حاؿ حكاية بأنيا الكريمة
 .المضي معنى في جاء ألنو؛ لو عمؿ ال ىنا(  باسط)  الفعؿ فاسـ ،الكيؼ

 تعالى قولو نحو و ،4افً اقِ وَ  ؾٌ الِ مَ  و ارً مَ قَ  ارً اظِ نَ  انَ بلَ كِ :  نحو ذلؾ و :الحال عمى الداللة-2
 :﴿    

 ﴾
 كقولؾ الحاؿ عمى نصب(  فمعرضي)  فإف 5

 .6قائما مالؾ
   ﴿: وذلؾ نحو قولو تعالى الداللة عمى االستمرار:-3

    

    

   

      

     

 

  ﴾
، ففمؽ الحب والنوى  7

 .1مستمر، وفي كؿ يوـ يفمؽ اهلل اإلصباح

                                                 
1

 .200، ص2رضي الديف االسترابادي، شرح الكافية، ج - 

2
 .18سورة الكيؼ،  - 

3
 .476، ص2الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

4
 .51فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص - 

5
 .49سورة المدثر،  - 

6
 .187، ص4الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

7
 .96-95سورة األنعاـ،  - 
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فقد جاء اسـ الفاعؿ ىنا ) فالؽ ( داال عمى استمرار الحدث ودوامو إلى مدة بقاء الدنيا، 
 ألف اهلل يفمؽ الصباح كؿ يوـ، فيو عمؿ مستمر و دائـ. 

 ﴿تعالى: و ذلؾ نحو قولو  الداللة عمى االستقبال :-4

     

    

     

 ﴾
   أي سأخمؽ وقولو أيضا  ؛2

    

  ﴾
رؽ بينو و بيف أي سأجعؿ، والف ؛ 3

 استعماؿ المضارع ىو أف األمر في اسـ الفاعؿ كأنو قد تـ وثبت وصفا لصاحبو.
ىو : واسع الفـ، بارز الجبيف و جاحظ العينيف و لؾ كقولؾذو  الداللة عمى الثبوت :-5

في ىذه األمثمة ونحوىا يدؿ عمى الثبوت كالصفة المشبية، بؿ ىو صفة مشبية حيث إف 
إذا أريد بيا حدوث معناىا حولت ، اسـ الفاعؿ والمفعوؿ يجرياف مجرى الصفة المشبية

في حسف، حاسف، أما إذا أردت مف اسـ الفاعؿ ثبوت معناه ال  ( نقوؿ ؿْ اعِ إلى صيغة ) فَ 
 ،بؿ يكفي أف تضيفو إلى فاعمو ،تحتاج ألف تحولو إلى صيغة مف صيغ الصفة المشبية

 .4: باسـ الثغر وثابت الرأيو تقوؿ
أي مكتوـ، ومنو قولو تعالى:       ؛ و قد يجيء فاعؿ بمعنى مفعوؿ، نحو: ىذا سر كاتـ  
﴿      ﴾

أي  ،5
( لمداللة عمى الكثرة والمبالغة في الفعؿ أو الحدث إلى ؿْ اعِ فَ مدفوؽ، وقد تحوؿ صيغة )

فعاؿ، فعيؿ ألنو يريد بو ما أراد بفاعؿ مف إيقاع الفعؿ، إال أنو ، مِ اؿْ عّ أوزاف كثيرة منيا فَ 

                                                                                                                                                    
1

 .38، ص2الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

2
 .72-71سورة ص،  - 

3
 .30سورة البقرة،  - 

4
 .273-272ربي، ص عكماؿ بدري إبراىيـ، الزمف في النحو ال - 

5
 .6سورة الطارؽ،  - 
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وبما أف  ،المعنى األصميلغة معنى إضافي عمى ، والمبا1يريد أف يحدث عف المبالغة
فظالـ  ،زيادة المعنى في زيادة المبنى، لذلؾ كاف الزمف في ىذه الصيغ أطوؿ مف فاعؿ

مثبل ليس كظبلـ وظموـ، حيث استغرقا بعدا زمنيا أطوؿ مف ظالـ،) ألف المبالغة تفيد 
 التنصيص عمى كثرة المعنى كما أو كيفا ولكف ىؿ ىي مستوية في المعنى أو متفاوتة بؿ

، إف  2تكوف الكثرة المستفادة مف فعاؿ مثبل أشد مف الكثرة المستفادة مف فعوؿ مثبل (
الكثرة المستفادة مف فعاؿ ىي في طوؿ الوقت الذي يستغرقو فعؿ الفعؿ، فإذا فعؿ الفعؿ 

ألف  ؛ففي المبالغة زيادة تفيد معنى جديدا، 3اربَّ ـ وصَ بلَّ اؿ مثؿ عَ عَّ وقتا بعد وقت قيؿ فَ 
ييا النقؿ مف شيء إلى آخر، ألنؾ:" في المبالغة البد أف تترؾ موضعا إلى األصؿ ف

ما جنسا إلى جنس، فالمفظ كقولؾ: عُ  اض فينا قد تركت فيو رّ موضع إما لفظا إلى لفظ وا 
لفظ عريض، فعراض إذا أبمغ مف عريض، وكذلؾ رجؿ حساف و وضاء، فيو أبمغ مف 

، و ىو الباب، وكراـ قولؾ: حسف و وضيء، وكراـ أبمغ مف كريـ، أل ف كريما عمى كـر
خارج عنو، فيذا أشد مبالغة مف كريـ، قاؿ  األصمعي: الشيء إذا فاؽ في جنسو قيؿ لو: 
خارجي ... و لذلؾ أيضا إذا أريد بالفعؿ المبالغة في معناه أخرج عف معتاد حالو مف 

 .4التصرؼ فمنعو، وذلؾ كنعـ وبئس وفعؿ التعجب "
(، فإذا أريد  ؿْ عَ فْ (و) اِ  ؿُ عَ فْ (و) يَ  ؿَ عَ لمفعؿ ىي صيغو المعروفة ) فَ  فالحالة المعتادة   

المعنى األبمغ حوؿ إلى فاعؿ، والمبالغة في فعؿ الفاعؿ يحوؿ إلى صيغ المبالغة أو 
أو يجري فيو  ،كأفعاؿ المدح والذـ والتعجب ،الصفة المشبية أو يمنع الفعؿ مف التصرؼ

 فعاؿ.اإليجاز واالختصار كأسماء األ
 ،ليذا أجروا فييا إيجازا واختصارا ،و ىذا يعني أف أسماء األفعاؿ أبمغ مف األفعاؿ   

لمواحد و االثنيف ولمجماعة والمؤنث ، في حيف تقوؿ لفعمو: اسكتا صو حيث تقوؿ: 
                                                 

1
 .110، ص1سيبويو، الكتاب، ج - 

2
 .266كماؿ بدري إبراىيـ، الزمف في النحو العربي، ص - 

3
 .12، ص أبو ىبلؿ العسكري، الفروؽ المغوية - 

4
 .47، ص3ابف جني، الخصائص، ج - 
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واسكتوا واسكتف، والعرب تسمي الفعؿ المكرر الذي يتخذه اإلنساف حرفة أو صناعة 
ألنيـ قد نسبوا عمى غير  ؛اؿ ( كالقراء و النجار و الحدادعَّ وتنسب إليو بصيغة ) فَ 

يدؿ عمى نحو ما تدؿ  وذلؾ ألنيـ لـ يأتوا بياء النسبة لكنيـ يبنوف بناءً  ،المنياج المذكور
اب ( ولصاحب الجماؿ التي ينقؿ وّ عميو ياء النسبة، و ىو قوليـ لصاحب الثياب ) ثَ 

وىو أكثر مف أف يحصى كالعطار، وىذا النحو  ،(اؼ رّ اؿ ( ولمصيرفي ) صَ مّ عمييا  ) جَ 
لصنعتو، إنما يعممونو فيما كاف صفة و معالجة لتكثير الفعؿ إذ صاحب الصنعة مداوـ 

اؿ ( بتضعيؼ العيف، ألف التضعيؼ لمتكثير، عّ فجعؿ لو البناء الداؿ عمى التكثير وىو ) فَ 
نما يعدؿ عنو إلى فع اؿ لممبالغة فإذا لـ ترد وذلؾ ألف: " ألف فاعبل ىو األصؿ، وا 

، وجاء في أدب الكاتب، قاؿ القراء: 1المبالغة جيء بيا عمى األصؿ ألنو ليس فيو تكثير "
ذا كاف يبيعو فيو ) تمار ( فإف كثر عنده  " ىذا رجؿ تمري إذا كاف يحب أكؿ التمر، وا 

ذا أطعمو الناس فيو ) تامر (، وتقوؿ ىبتاجر فيو ) مُ   التمر و ليس ذا رجؿ تمر ( وا 
ذا كاف يبيعيا قمت ) شحّ  اـ ( شحـ لحـ، إذا كاف قريبا مف الشحـ و المحـ وىو يشتيييا، وا 

ذا كثر عنده قمت ) مشحـ و ممحـ ( فإف أطعميا الناس قمت ) شاحـ و و ) لحّ  اـ ( وا 
ذا كثر الشحـ و المحـ عمى جسمو قمت ) شحيـ و لحيـ ( فإف كاف مرزوقا مف  الحـ ( وا 

، فأبنية المبالغة تختمؼ فيما بينيا فيما تؤديو مف  2و قمت ) رجؿ ممحـ ("الصيد مطعما ل
، فالنومة الخامؿ الذكر  معاف كما تختمؼ عف) صيغة فاعؿ ( نحو : رجؿ نومة و نؤـو

  ﴿، ونحو قولو تعالى: 3والنؤـو الكثير النوـ

  ﴾
أي أنو مستمر عمى إغفاؿ شكر  4

 ﴿، وفي قولو تعالى: 5ذلؾ و يجدده  النعمة شديد الكفراف ليا، ويزاوؿ

                                                 
1

 .13، ص6ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 

2
 .253-252، ص 1963،  4ابف قتيبة، أدب الكاتب، ت محمد محي الديف عبد الحميد، ط - 

3
 .94، ص3، )د ط(، ) د ت (، جدار الكتب العممية، بيروت ، المخصص، ابف سيده - 

4
 .34سورة إبراىيـ،  - 

5
 .379، ص2ينظر، الزمخشري، الكشاؼ، ج - 
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 ﴾
    ﴿، ونحو قولو تعالى:  1

   ﴾
، فكاف  2

دخوؿ التاء التي ليست لمتأنيث عمى اسـ  الفاعؿ تحويبل لو مف االسمية إلى الفعمية، 
كذلؾ كانت زيادة التاء عمى قسـ مف الصفات تحويبل ليا إلى صيغ المبالغة كالراوية 

 يقوؿ  واألصؿ فييما الراوي و العارؼ وىما مف أسماء الفاعميف، وفي ىذه التاء،  والعارفة
ابة ( الكثير العمـ والعالـ مة ونسّ مثؿ ) عبلّ  الصفة   يا: " تدخؿ المبالغة فيإنش بف يعي ا

 باألنساب وقالوا 
  ) راوية ( لمكثير الرواية، يقاؿ رجؿ راوية الشعر ومف ذلؾ بعير راوية و بغؿ راوية أي

منو ) فروقة( يقاؿ رجؿ فروقة لمكثير الفرؽ وىو الخوؼ وفي  يكثر االستسقاء عميو و
لمثؿ ) رب عجمة تيب ريثا و رب فروقة يدعى ليثا ( وقالوا ) ممولة ( في معنى المموؿ ا

ألف المبالغة حاصمة  ؛، وقد تزاد عمى صيغ المبالغة كالعبلمة لتأكيدىا3وىو كثير الممؿ "
نما  ،ألف التاء ليست لمتأنيث ؛ دخمت عمى فعاؿ أفادت تأكيدا لممبالغةفإف  ،بغير التاء وا 
نما ألحقت لممبالغة و  ذلؾ أف الياء في نحو ذلؾ لـ تمحؽ لتأنيث الموصوؼ بما ىي فيو، وا 

إلعبلـ السامع أف ىذا الموصوؼ بما ىي فيو قد بمغ الغاية والنياية، فجعؿ تأنيث الصفة 
أمارة لما أريد مف تأنيث الغاية والمبالغة وسواء كاف ذلؾ الموصوؼ بتمؾ الصفة مذكرا أـ 

 ألف المرأة مؤنثة ؛التاء لو كانت في نحو امرأة فروقة إنما ألحقت مؤنثا، يدؿ عمى ذلؾ أف
أف تحذؼ في المذكر، فيقاؿ: رجؿ فروؽ، كما أف التاء في نحو امرأة قائمة فوجب  ،

وطريفة لما لحقت لتأنيث الموصوؼ حذفت مع تذكيره في نحو: رجؿ ظريؼ وقائـ وكريـ 
 .4وىذا واضح

                                                 
1

 .2،  سورة القيامة - 

2
 .16-15سورة المعارج،  - 

3
 .98، ص5ابف يعيش، شرح المفصؿ، ج - 

4
 .201، ص2، الخصائص، ججنيابف  - 
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إلفادة بموغ ، دخؿ عمى ) فعاؿ ( وىي مف صيغ المبالغة إف التاء التي ليست لمتأنيث ت   
الغاية والنياية في المدح أو الذـ، أو الحب أو الكره، وليس عمى التجديد أو الحدوث وىذا 

نما  ،يعني تحويؿ الوصؼ إلى اسـ، "فالمبالغة بزيادة التاء ال تبقي الوصؼ عمى حالو وا 
نحوؿ الوصؼ إلى االسمية، فالعبلمة ليس ىو العبلـ مع زيادة في المبالغة، وال النسابة 
نما تحويؿ الوصؼ إلى االسـ مع اشتيار المسمى  ىو النساب مع زيادة في المبالغة، وا 

 .1بذلؾ "
يقوؿ أبو ىبلؿ العسكري في كتابو الفروؽ المغوية: " الفرؽ بيف عبلـ وعبلمة أف    

ف كاف لممبالغة فإف  الصفة بعبلـ صفة مبالغة وكذلؾ كؿ ما كاف عمى فعاؿ، وعبلمة وا 
معناه ىو معنى دخوؿ الياء فيو أنو يقـو مقاـ جماعة عمماء فدخمت الياء فيو لتأنيث 
الجماعة التي ىي في معناه، وليذا يقاؿ اهلل عبلـ وال يقاؿ لو عبلمة، كما ال يقاؿ أنو 

ما قوؿ مف قاؿ أف الياء دخمت في ذلؾ عمى معنى الداىية يقـو مقاـ جماعة عمماء فأ
فإف ابف درستويو رده واضح فيو بأف الداىية لـ توضع لممدح خاصة و لكف يقاؿ في الذـ 
والمدح في المكروه والمحبوب ولو كانت الداىية صفة مدح خاصة لكف ما قالو مستقيما 

نما يمحف مف يتكمـ،  وكذلؾ قولو لحانة شبيوه بالبييمة غمط، ألف البييمة ال تمحف وا 
والداىية اسـ مف أسماء الفاعميف الجارية عمى الفعؿ يقاؿ: دىى يدىى فيو داه ولؤلنثى 
داىية ثـ يمحقيا التأنيث عمى ما يراد لممبالغة فيستوي فيو الذكر واألنثى مثؿ الراوية، 

اوية كأنو يقـو ويجوز أف يقاؿ: أف الرجؿ سمي داىية كأنو يقـو مقاـ جماعة دىاة و ر 
 .2مقاـ جماعة رواة "

تعالى:  قولو   ؿ ( يحوليا إلى االسمية، نحواعِ و كذلؾ دخوؿ التاء عمى صيغة ) فَ    
﴿    

    

                                                 
1

 .124-123ائي، معاني األبنية في العربية، صفاضؿ صالح السامر  - 

2
 .69-68، الفروؽ المغوية، ص أبو ىبلؿ العسكري - 
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  ﴾
، فقد) سمي الشيء الذي يغيب ويخفى  1

غائبة وخافية، فكانت التاء فييما بمنزلتيا في العافية والعاقبة ونظائرىما النطيحة و الرمية 
، ومثمو أسماء الحشر وىي مؤنثة في الغالب  2والذبيحة في أنيا أسماء غير صفات(

نما ىو اسـ ليذا اليـو  اخة، فالقارعة ليست وصفا لكؿ ما يقرعامة والصَّ كالقارعة والطَّ  وا 
، وىكذا نرى أف ما ختـ بالتاء مما ذكر مف 3اخة و أخواتياامة والصَّ المخصص، وكذا الطَّ 

الثبوت وىو ما ذىب إليو أي مف الحدوث إلى ؛ الصيغ انتقؿ مف الوصفية إلى االسمية 
اـو صاحبو مف الفعمية و االسمية أو الحدوث والثبوت، وىما المزاولة لمفعؿ، فقد تكرر ود

ذا زاد منو حتى عرؼ بو صار مبالغا فيو، ثـ ينسب إليو، فيدؿ  عميو، ثبت عميو وصفا، وا 
ألف االسـ يدؿ عمى ؛ عمى الثبوت، ولما كاف الثبوت مف المعاني االسمية نسب إلييا 

مسماه إذا كاف معنى أو ذاتا، حيث يأخذ الحدث بعدا زمنيا معينا أو يتجرد مف التعييف 
، فيبتعد  ، فيدؿ عمى العمـو والشموؿ، الزمني  و ينأى عف التحضيض في وقت معمـو

عف الوقوع والحركة إلى الثبوت وفي ىذه الحركة تتجمى الفعمية في الصيغ التي تدؿ 
ذا استغرقت مدة أطوؿ وأبعد، و دامت فييا الحركة واستمر وقوع الحدث فييا  ،عمييا وا 

وىو ما دؿ  ،ويدخؿ فيما ذكرت اسـ) المفعوؿ ( ،كاف ذلؾ مف باب الفعؿ الدائـ ،متجددا
، كمقتوؿ ومأسور وىو ال يختمؼ عف اسـ الفاعؿ 4عمى الحدث والحدوث وذات المفعوؿ

إال في الداللة عمى الموصوؼ، ويقاؿ فيو ما قيؿ في اسـ الفاعؿ مف حيث داللتو عمى 
ث إذا ما قيس الحدوث والثبوت، فيو يدؿ عمى الثبوت إذا ما قيس بالفعؿ وعمى الحدو 

غير أف  –وقد تقدـ ذكر ذلؾ  -بالصفة المشبية، والكوفيوف يعدونو فعبل كاسـ الفاعؿ 

                                                 
1

 .75سورة النمؿ،  - 

2
 .159-158، ص3الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

3
 .122فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص - 

4
 .229الزمخشري، المفصؿ، ص - 
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، وىو مف حيث الداللة 1القراء لـ يطمؽ عميو لفظ ) الدائـ (، كما أطمقو عمى اسـ الفاعؿ
 يدؿ عمى ما يأتي : وعمى الزمف يقاؿ فيو ما قيؿ في اسـ الفاعؿ في

   ﴿ذلؾ نحو قولو تعالى: و المضي: -1

﴾
 .ؿَ تِ أي قُ  ؛ىو مقتوؿ () أي سمي، ونحو ،2

 نحو أقبؿ مسرورا، ومالؾ محزونا ؟ و أنت مغموبا عمى أمرؾ. الحال:-2
  ﴿ذلؾ كقولو تعالى: و  االستقبال:-3

    

  ﴾
أي سيجمع ويشيد ونحو ) أنؾ  3

 . 4يا بف أبي سممى لمقتوؿ (
  ﴿قولو تعالى: نحو االستمرار: -4

 ﴾
أي أف عطاء اهلل تعالى ورزقو دائـ ليس لو  . 5

 حد.
نحو ىو مدور الوجو، مقروف الحاجبيف، الداللة عمى الثبوت كالصفة المشبهة : -5

، وبذلؾ فإف اسـ المفعوؿ تسمية تتعمؽ بالصيغة ال 6بؿ ىو صفة مشبيةمفتوؿ الساعديف، 
أوعمى  ،وقد وضعيا الصرفيوف لمداللة عمى وزف مفعوؿ ،ال باالستعماؿ في المقاـ األوؿ

... إلخ، دوف النظر إلييا في التركيب، كما أف داللة اسـ  ؿْ عِ فْ تَ سْ مُ  و ؿَ مِ عْ فَ ؿ و مُ اعِ فَ وزف مَ 
ماف والوصؼ غير مرتبطة بالشروط التي وضعيا النحاة ) فبل المفعوؿ عمى الحدث والز 

يحتاج في عمؿ الرفع إلى شرط الزماف ... وليس في كبلـ المتقدميف ما يدؿ عمى اشتراط 
الحاؿ أو االستقباؿ في اسـ المفعوؿ لكف المتأخريف كأبي عمي ومف بعده صرحوا باشتراط 

                                                 
1

 .308الزمف في النحو العربي، ص كماؿ إبراىيـ البدري،  - 

2
 .2سورة الرعد،  - 

3
 .102سورة ىود،  - 

4
 .60فاضؿ صالح السامرائي، معاني األبنية في العربية، ص - 

5
 .107سورة ىود ،  - 

6
 .203المفصؿ، الزمخشري، ص  - 
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ؾ لمقرائف الحالية أو المقالية، كما يعتمد ، وأنو يخضع في ذل 1ذلؾ فيو، كما في الفاعؿ (
في تحديد زمانو عمى السياؽ، فإف تطمب السياؽ أف يكوف زمانو كاف، و إف تطمب الحاؿ 
أو االستقباؿ أو االستمرار التجددي فيو بحسب ما يقتضيو ، وأف تطمب اال يدؿ عمى 

نيا واقعة، كما ، ويمكف أف تصور بو أحداث كأ2حدث أو زماف خبل اسـ المفعوؿ منيما
    ﴿تعالى: في قولو 

   

   

  ﴾
وقولو تعالى:  3

﴿    

﴾
4. 

 عند عمماء التفسير :الزمن  ثانيا:
أىـ المصادر التي يعوؿ عمييا في دراسة النحو، ونعني بالنحو كتب التفسير مف  

دراسة الكممة وتحميميا في سياقيا العاـ وتحديد وظيفتيا الداللية في التركيب الذي بفضمو 
 يظير المعنى العاـ لمكممة.

و مف ىذا المجاؿ العريض الذي تحتمو كتب التفسير في النحو العربي تأتي أىمية  
الفعؿ، مف خبلؿ كتب التفسير، ولقد أصبح الميتموف بموضوع التفسير دراسة زمف 

يقسموف المباحث التفسيرية قديميا وحديثيا إلى اتجاىيف كبيريف ىما: التفسير بالرأي و 
 ،و ىما اتجاىاف انضوت تحتيما مناىج تقترب أو تبتعد عف أصميا األوؿ.5التفسير باألثر

 األوؿ.

                                                 
1

 .204، ص2رضي الديف االسترابادي، شرح الكافية، ج - 

2
 .309النحو العربي، ص كماؿ إبراىيـ البدري، الزمف في - 

3
 .16-13 ، سورة الغاشية - 

4
 .55سورة مريـ،  - 

5
 .4، ص1999، 2بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، دار الفجر لمنشر والتوزيع، ط - 
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ة ىو المنيج المغوي، ولقد ظير ىذا المنحى والمنيج الذي ييمنا في ىذه الدراس 
الدراسي في القرف الثاني اليجري، نتيجة الدراسات المسانية التي عرفيا القرف الثاني 
اليجري في عمـ النحو والصرؼ والببلغة، والقراءات وغيرىا مف الدراسات التي نشأت 

يج في التفسير إلى ، وييدؼ ىذا المن1أساسا مف أجؿ فيـ القرآف واالقتراب مف معانيو
وكاف رائدىـ في ذلؾ ، وفؽ التحميبلت النحوية والصرفية والببلغية  ،شرح معاني القرآف

نما ىو كذلؾ نص أدبي معجز، ومف ثـ اتجيوا  أف النص القرآني ليس نصا دينيا فقط، وا 
وال قد ال تعطييا الداللة المغوية  بالديانات التيفي فيمو اتجاىا لغويا بعيدا عف التأثر 

 .2يسعؼ عمى استنباطيا مف النص تركيبو األدبي المعجز
التفسير باألثر، والتفسير بالرأي، إذ ،مف المنيجيف السابقيف المنيج المغويو قد استفاد    

ىو يجعؿ نصوص القرآف مصدرا أساسيا لمتفسير و الشرح: تفسير آية بآية أخرى، 
عراب آية قياسا عمى آية أخرى عماؿ ولكنو في الوق ، وا  ت ذاتو يعتمد عمى االجتياد وا 

الرأي في االستدالؿ بالصحيح مف الشواىد الشعرية والنثرية، وال جداؿ أف ىذا االتجاه كاف 
قد أصبح متميزا، لو منزعو الخاص وقدرتو عمى التحميؿ الذي ال يدع النص مغمقا دوف 

التي طورت معنى  االتجاىاتو ربما كاف ىذا االتجاه مف أىـ  ،االستدالؿ بكؿ ما فيو
 التفسير و وسعت في مفيومو.

لذلؾ نجد أننا ال نكاد نظفر بمنيج متفؽ عميو بيف الناس سوى المنيج التحميمي     
آرائيـ  لمنص، فقد اىتـ عمماء التفسير بزمف الفعؿ في القرآف الكريـ، وقد وردت طائفة مف

 :اآلتيفي تحديد زمف الفعؿ القرآني نتناوليا عمى النحو 
 مجردة مف األدوات واختبلؼ دالالتيا الزمنية."  لَ عَ " فَ -1
 مع األدوات ودور ىذه األدوات في تحديد زمف " فعؿ " عندىـ."  لَ عَ " فَ -2
 مجردة مف األدوات وكيؼ تدؿ عمى مختمؼ األزمنة. " ل  عَ فْ " يَ -3

                                                 
1

 .5، المقدمة، ص2الفراء، معاني القرآف، ج - 

2
 .58، ص1999،  2الفجر لمنشر و التوزيع ، ط /دا ر محمد إبراىيـ الشريؼ، بحوث في تفسير القرآف الكريـ،  - 
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 " مع األدوات في مختمؼ األزمنة. ل  عَ فْ " يَ -4
 
 " مجردة من األدوات دالة عمى الماضي : لَ عَ " فَ  -1

عندما تكوف " فعؿ " مجردة مف األدوات واقعة  في ظؿ قرينة إخبارية، كسرد قصص 
األوليف، وذكر أخبارىـ مما يفيد حصر زمف الفعؿ في الماضي: فإف ما نبلحظو عند 

إيذانا  ،أغمب المفسريف ىو اقتصارىـ عمى شرح " فعؿ " بصيغ مماثمة في المعنى والزمف
وكأنيـ يذىبوف إلى ما ذىب إليو جميور  ،بأف ىذا الفعؿ يدؿ عمى الماضي لفظا ومعنى

ففي قولو قدامى النحاة مف أف األصؿ في صيغة " افعؿ " الداللة عمى الزمف الماضي، 
   ﴿تعالى: 

   

   

   

  ﴾1  :ىذه  »، يقوؿ أبو حياف و ىو يشرح ىذه اآلية
ىي النعـ التسعة وىو جامع لنعـ الدنيا والديف، أما في الدنيا فؤلنو أزاؿ عنيـ الحاجة 

»الشديدة لمماء ...إلى أف يقوؿ: إذ استسقاه قومو، أي طمبوا منو السقيا 
2. 

و قد يعمدوف إلى السياؽ القرآني لتوكيد مضي زمف الفعؿ، و مف ذلؾ تفسيرىـ لمفعؿ "    
 ﴿أزؿ " مف جانبو الزمني في قولو تعالى: 

  

    ﴾
 3 

 بأف المعنى جعميما زال بإغوائو وحمميما عمى أف زال وحصبل في الزلة.

                                                 
1

 .59سورة البقرة،  - 

2
 .226، ص 1، ج 191413أبو حياف األندلسي، البحر المحيط، تحقيؽ أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممية، ط - 

 .36سورة البقرة ،  - 3
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و لقد رأينا أف النحاة يذىبوف إلى أف الفعؿ الماضي الواقع صمة أو صفة لنكرة عامة    
 .1يحتمؿ أف يراد بو المضي، ويحتمؿ أف يراد بو االستقباؿ

 

 

 

 " مسبوقة بـ" قد ": لَ عَ " فَ -2
ىذا التركيب ال يختمؼ في داللتو الزمنية عما ذىب إليو يرى المفسروف رأيا في  
غمب اآليات التي ورد فييا أوىو أف " قد " تفيد التوقع أو الماضي القريب في  ، النحاة

 مثؿ ىذا التركيب.
  ﴿يشرح قولو تعالى:  ومف ذلؾ أف الزمخشري

    

﴾
بو حاالف، أي دخموا كافريف وخرجوا  بأف قولو تعالى "  بالكفر " و 2

كافريف وتقديره متمبسيف بالكفر ولذلؾ دخمت " قد " تقريبا لمماضي مف الحاؿ، ولمعنى 
آخر ىو أف أمارات الكفر كانت الئحة عمييـ، وكاف رسوؿ اهلل ) صمى اهلل عميو وسمـ ( 

التوقع وىو متعمؽ بقولو: آمنا أي قالوا ذلؾ ، وىذا متوقعا إلظيار ما كتموه، فدخؿ حرؼ 
 .3 حاليـ

 " مسبوقة بـ " إذ " : لَ عَ " فَ -3

مف األوجو التي ذكرىا السيوطي ليذه األداة في القرآف أف تكوف في الغالب اسما  
، وىو ما يذىب إليو جميور النحاة، مف ذلؾ قولو تعالى: 4لمزمف الماضي

﴿    

                                                 
1

 ينظر، المبحث الذي خصصناه لزمف الفعؿ عند النحاة - 

2
 61سورة المائدة،  - 

 .226، ص  1الزمخشري ، الكشاؼ ، ج  - 3

4
، 1، ج1988السيوطي، اإلتقاف في عمـو القرآف، تحقيؽ أبو الفضؿ إبراىيـ، المكتبة العصرية ) د ط (، بيروت  - 

 147ص
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 ﴾
 ﴿وقولو تعالى:  ،1

     

  

 

 

، 2و بعضيـ لـ يكف قد خمؽ بعد ،بعض األنبياء كاف قد ظير عند خطاب موسى إياىـ
 ،وسيجعؿ فيكـ أنبياء ، يعني أف المعنى الزمني لمفعؿ ىو أف اهلل قد جعؿ فيكـ أنبياء

 فكأف زمف ىذا الفعؿ عنده يمتد مف الماضي إلى المستقبؿ عبر الحاضر.
 " مسبوقة بـ" كان " : لَ عَ " فَ -4

:  تعالى قولو  نحو  مف بيف الصور التي ورد فييا ىذا التركيب، السياؽ الشرطي في 
﴿    

   

 ﴾
 وىذا التركيب مكوف مف ،  3
" و صيغتيا ماضية و "إف " الشرطية التي غالبا ما  رَ بُ " كاف " التي تفيد الماضي و " كَ 

 .تفيد االستقباؿ
5- ََ  " مسبوقة بـ " إذا " : لَ عَ " َف

 :  4يقسميا السيوطي إلى قسميف
 .الداللة عمى الماضي-1
 .الداللة عمى الحاؿ واالستقباؿ-2
 ﴿فالداللة عمى الماضي يمثؿ ليا قولو تعالى :    

    

   

                                                 
1

 .86سورة األعراؼ،  - 

2
 452.، ص3أبو حياف األندلسي، البحر المحيط، ج - 

3
 35.سورة األنعاـ،  - 

4
 .149-148، ص1اإلتقاف في عمـو القرآف، جالسيوطي،  - 
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﴾
  ﴿، وقولو عز وجؿ :  1

    

﴾
 ﴿، وقولو تعالى :  2

  ﴾
3. 

إف األمثمة التي اختارىا السيوطي لمداللة عمى زمف الماضي ال تدؿ عمى الحاؿ فقط وال 
 ﴿عمى الحاؿ واالستقباؿ، فإذا وقفنا عمى سبيؿ المثاؿ عند قولو تعالى : 

   ﴾
فإننا نجد أف  4

، وىو كذلؾ في كؿ األزمنة، ومثمو 5غشياف الميؿ كما يقوؿ السيوطي مقارف الميؿ و النيار
 ﴾   ﴿قولو تعالى : 

 .6فالنجـ ىوى و سيظؿ ييوي إلى أف يشاء اهلل
 ل " مجردة من األدوات :عَ فْ " يَ -6
درس المفسروف صيغة ) يفعؿ ( في القرآف الكريـ في جوانبيا الزمنية التي يضفييا    

عمييا السياؽ، إذ وجدوا أف مقوالت بعض النحوييف المتعمقة بحصر الصيغة في الحاؿ 
نما واالستقباؿ ال تستوعب كؿ المقامات الزمنية التي تعبر عنيا ىذه الصيغة المجردة،  وا 

مزيجامف التحميبلت النحوية و الببلغية مف  الزمنية التي ىيتستوعب بعض المقامات 
   ﴿ف الزمخشري وىو يشرح قولو تعالى : أ ،ذلؾ

    

    

     ﴾
يسعى  7

                                                 
1

 11سورة الجمعة،  - 

2
 92سورة التوبة،  - 

3
 .1سورة النجـ، - 

4
 .1، الميؿ سورة  - 

5
 .315، ص1السيوطي، اإلتقاف في عمـو القرآف، ج 

6
 315، ص1الزمخشري، الكشاؼ ، ج - 

7
 . 63 ، سورة الحج - 
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وكيؼ استطاعت صيغة المضارع " ، ليعمؿ مجيء معنى الماضي في صيغة المضارع 
فإف قمت ىبل  «يصبح " أف تجعؿ عممية االخضرار تتجدد وتجيء عبر األزماف، يقوؿ : 

قيؿ، فأصبحت، ولما صرؼ إلى لفظ المضارع قمت لنكتة فيو، وىي إفادة بقاء أثر المطر 
زمانا بعد زماف كما تقوؿ أنعـ اهلل عمى فبلف عاـ كذا  فأروح وأغدو شاكرا لو، ولو قمت 

» ؾ الموقع فرحت وغدوت، لـ يقع ذؿ
.و منو قولو تعالى : 1

﴿   

﴾
فػ " يخادعوف " وجدىا المفسروف في السياؽ القرآني، ال  2

نما ىي " صفة " مصاحبة ليـ، ولمف أتى بأفعاليـ في  تدؿ عمى الحاضر أو المستقبؿ، وا 
 .3كؿ زماف

 ل " مسبوقة بـ " أن " :عَ فْ " يَ -7
     ﴿قاؿ تعالى : 

  ﴾
يقؼ أبو حياف  ،4

ليبيف أف ىذا التركيب الشرطي قد ، عند شرحو لآلية عند الفعميف " يمسسكـ " و " مس " 
تضمف فعميف: أحدىما مضارع لفظا ماض معنى، و الثاني ماض لفظا و معنى إذ أف 

فيو  المعنى عنده أف نالوا منكـ يـو أحد فقد نمتـ منيـ يوـ بدر، أما جواب الشرط عنده، 
 .5" تأسوا " فقد مس القـو قرح " ألف الماضي معنى، يمتنع أف يكوف جوابا لمشرط

   ﴿في قولو تعالى :  " مسبوقة بـ " إذا " : لْ عَ فْ " يَ -8

  ﴾
، يرى  6

                                                 
1

 .21، ص3، الكشاؼ، ج الزمخشري - 

2
 .9لبقرة، سورة ا - 

3
 .171، ص1، الكشاؼ، ج الزمخشري - 

4
 .140سورة آؿ عمراف، - 

5
 .19بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، ص - 

6
 .15سورة يونس،  - 
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بعض المفسريف أنو يجوز في مثؿ ىذا التركيب القرآني، وقوع الفعؿ المضارع بعد " إذا " 
 فإنو ال يجوز ذلؾ فييا إال في الشعر. ، وجوابو الماضي بخبلؼ أدوات الشرط األخرى

أما الجانب الزمني لػ " إذا تتمى " فإف السيوطي يرى أف " إذا " في مثؿ ىذا السياؽ   
كانت الصيغة " أ ، سواء1تستعمؿ لبلستمرار في األحواؿ الماضية والحاضرة والمستقبمية 

  ﴿"، مثؿ قولو تعالى :  ؿُ عَ فْ " أـ " يَ  ؿَ عَ فَ 

   

﴾
  ﴿ قولو تعالى:و  2

   

﴾
، أما أبو حياف فيجعؿ الفعؿ " تتمى " ماضيا ألف اآلية تروي  3

أي أف اآلية كانت  ؛عند نزوؿ آيات مف القرآف الكريـ 4ما قالو النضر بف الحارث وآخروف
كانت تروي أحداثا ماضية، وليس ىناؾ ما يمنع مف القوؿ: بأنو يشير إلى معنييف و 
زمنيف، معنى وزمف مطمقيف يدخؿ في حكميما كؿ مف اتصؼ بيذه الصفة في كؿ زماف 
، أما المعنى اآلخر والزمف اآلخر فيما ينصرفاف إلى ما قالو النضر بف الحارث 

 .5وصحبو
  ﴿قاؿ تعالى :  سبوقة بـ" من " :ل " معَ فْ " يَ -9

    

    

    

      

 ﴾
، مف يخرج ىنا ال تنصرؼ إلى زمف معيف وال  6

 تتقيد بفئة مف الناس، بؿ يمتد زمنيا مف الماضي إلى االستقباؿ.
                                                 

1
 .109السيوطي، اإلتقاف في عمـو القرآف، ص - 

2
 .14سورة البقرة،  - 

3
 .142سورة النساء،  - 

4
 .20القرآف الكريـ، صبكري عبد الكريـ، الزمف في  - 

5
 .20بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، ص - 

6
 .100سورة النساء،   - 
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يتفؽ المفسروف مع النحاة عمى أف " لما " في قولو ل " مسبوقة بـ " لما " :عَ فْ " يَ -11
شري وىو تعالى : ) و لما يدخؿ اإليماف في قموبكـ ( تفيد التقريب مف الحاؿ، يقوؿ الزمخ

يشرح قولو تعالى : ) ولما  يدخؿ ( توقع لما أمروا بو أف يقولوه ،انو قيؿ ليـ: ولكف قولوا 
ألف الكبلـ واقع موقع الحاؿ مف الضمير في  ؛أسممنا حيف لـ تثبت مواطأة قموبكـ وألسنتكـ

 .1" قولوا "و في     " لما " مف معنى التوقع، داؿ عمى أف ىؤالء قد آمنوا فيما بعد
يجمع النحاة عمى أف " حتى " تصرؼ المضارع ل " مسبوقة بـ " حتى " :عَ فْ " يَ -11

  ﴿لبلستقباؿ في قولو تعالى : 

     

    ﴾2  ومفيوميا أنيـ إذا رأوا اهلل جيرة ،
 آمنوا.

جاءت " كاف يفعؿ " في الغالب دالة عمى الماضي في ل " مسبوقة بـ " كان " :عَ فْ " يَ -12
تعالى :   قولو ذلؾ فمف، السياؽ القرآني إال أنيا قد تأتي محتممة زمنيف ماضييف مختمفيف 

﴿    

   

   

   

    ﴾3  إذ نجد المفسريف ،
  ﴿يدرجونيا في السياؽ الذي جاء قبميا وىو قولو تعالى: 

   

 ﴾4  فإذا كاف الضمير في " منيـ " يعود عمى اسبلفيـ فإف المراد
أما إدا كاف المراد " بالذيف  ، مماضي البعيدلبالنبي داود أو عيسى فيكوف " كانوا يؤمنوف " 

إذ لو كاف ىؤالء  -صمى اهلل عميو و سمـ –كفروا " عبدة األوثاف والنبي ىو محمد 
                                                 

1
 .570، ص3الزمخشري، الكشاؼ، ج - 

2
 .55سورة البقرة،  - 

3
 81سورة المائدة،  - 

4
 .80سورة المائدة  - 
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ما اتخذتـ ىؤالء  -صمى اهلل عميو و سمـ –المتولوف مف المشركيف ِيؤمنوف باهلل ومحمد 
 ب مف الحاؿ.فإف زمف " كانوا يؤمنوف باهلل " يصبح داال عمى الماضي القري 1الييود أولياء

   ﴿في قولو تعالى:  " : لْ عَ فْ " اِ -13

     

   

   ﴾2  يفيـ مف شرح المفسريف ليذه اآلية أف فعؿ ،
  :األمر" كموا " يدؿ عمى

 يحدث مف قبؿ.األمر بإنجاز فعؿ لـ يقع، ولـ -1
أو االستمرار في إنجاز فعؿ حدث مف قبؿ، مما يعني داللتو عمى ما يستقبؿ مف -2

الزمف بالنسبة لزمف التمفظ بو، أو داللتو عمى الزمف المنطمؽ مف الماضي إلى المستقبؿ 
 .3عبر الحاضر

ومف الدالالت الواضحة لفعؿ األمر عمى االستمرار، قولو تعالى : 
﴿    

﴾
عميو  –يبيف أف األمر بالتقوى لمنبي   اآلية  إذ وجد المفسروف أف سياؽ،  4

إنما ىو عمى سبيؿ االستمرار و االستزادة، وعمى ذلؾ يكوف زمف فعؿ  –و السبلـ  الصبلة
األمر " اتؽ "  الزمف الذي يسع الماضي والحاضر والمستقبؿ، غير أف جميور الفقياء 

 .5كما ينكروف داللتو عمى الزمف، وبعض النحاة ينكروف داللة فعؿ األمر عمى الحدث 
ضناىا مف كتب التفسير أف دراسة زمف الفعؿ عندىـ يبلحظ في ىذه النماذج التي عر 

بالفعؿ وحده، أو باألداة التي تسبقو أو تمحقو  تمتاز بكونيا دراسة وظيفية داللية، ال يكتؼ
 بؿ تعتمد في المقاـ األوؿ عمى المبلبسات والسياؽ الذي يتحرؾ ليما الفعؿ.

                                                 
1

 .542، ص3أبو حياف األندلسي، البحر المحيط، ج - 

2
 .57،  سورة البقرة - 

3
 .24بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، ص - 

4
 .1، األحزاب سورة  - 

5
 .246، ص1، ج أبو حياف األندلسي، البحر المحيط - 
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 الزمن عند عمماء األصول: -ثالثا
  الفعل عند األصوليين :-أ

ما أثر عف سيبويو وتبلمذتو إلى تعريؼ  –وىـ يعرفوف الفعؿ  –تجاوز األصوليوف    
آخر، أشمؿ وأقرب إلى طبيعة الفعؿ في رأييـ، وىو التعريؼ الذي أورده النحاة فيما أورده 

طالب قولو ألبي األسود الدؤلي بعد أف أبي عف نشأة النحو العربي، فمقد أثرعف عمي بف 
، فالفعؿ عندىـ 1أمره بوضع النحو : " االسـ ما أنبئ عف المسمى، والفعؿ ما أنبئ بو " 

كممة تنبئ عف حركة صادرة مف المسمى، حيث ينشأ اإلنباء مف صيغة الفعؿ، ال مف 
دؿ عمى حدث مادتو، و لقد رأينا كيؼ عرؼ النحاة القدماء، و أوليـ سيبويو بأنو ما 

وأف متأخرييـ حددوا وظيفتو في أنو ما دؿ عمى الحدث بمادتو، وعمى الزمف  ، 2وزمف 
، فالفعؿ عند الفقياء : كممة تنبئ عف حركة المسمى فقط، والذي ليس لو عبلقة 3بصيغتو 

ف ذىب إلى أف المسمى ىو الفاعؿ مبالزمف، وقد اختمفوا في تحديد ماىية المسمى، فمنيـ 
ألف األفعاؿ تدؿ عمى أف الحدث الذي اشتممت  ،عف حركة الفاعؿ ئُ بِ نَ أف الفعؿ يُ باعتبار 

 عميو ، و ىو مف آثار الفاعؿ.
نذكر أف بعض النحاة قد فصموا بيف الحدث والزمف، بؿ عرفوا الفعؿ عمى أساس     

حركات  فإسناد الفعؿ عمى وجو الحقيقة والمجاز كما بينوا أف الفاعؿ إنما ينوب ع
 .4عميفالفا

و تعريؼ سيبويو لمفعؿ : " أما الفعؿ فأمثمة أخذت مف لفظ أحداث األسماء، وبينت لما 
، تعريؼ يعني أف ىذه األمثمة   ) 5مضى، ولما يكوف ولـ يقع، وما ىو كائف لـ ينقطع " 

لتدؿ عمى مجرى األحداث، ثـ اشتقت منيا بعد ذلؾ  ،األبنية ( انتزعت مف المصادر أوال 
                                                 

1
 .30، ازمف في القرآف الكريـ، ص بكري عبد الكريـ - 

2
 .12، ص1سيبويو، الكتاب، ج - 

3
 .224، ص2رضي الديف االسترابادي، شرح الكافية، ج - 

4
 .86ي القاسـ الزجاجي، االيضاح في عمؿ النحو، صأب - 

5
 .12، ص1سيبويو، الكتاب، ج - 
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لة عمى األزمنة المختمفة، ولقد ماؿ بعض النحاة إلى فيـ تقسيـ سيبويو لمفعؿ الصيغ لمدال
 .1عمى انو تقسيـ باعتبار الحدث، وليس باعتبار الزمف 

 زمن الفعل عند األصوليين :-ب
 ال نستطيع تقييـ رأي األصولييف في زمف الفعؿ، وداللة صيغتو إال إذا أجممنا آراء النحاة

 : اآلتيقدماء ومحدثيف في مدى إمكانات صيغة التعبير، وذلؾ عمى النحو 
وقد استطاعت أف  ، المغة العربية غنية بالصيغ التي تعبر عف أقساـ الزماف وجياتو-1

 أوربية.و تستوعب جميع الدالالت الزمنية، شأنيا في ذلؾ شأف المغات اليند
مغة العربية ال تعاني مف أي نقص في ، وأف ال2زمف الفعؿ يحدده السياؽ، ال الصيغة-2

 التعبير عف جميع المراحؿ، بشرط أف يرتبط الزمف بالسياؽ، أما الصيغة فدورىا ثانوي
إف الزمف الذي يدؿ عميو الفعؿ، ىو الزمف الطبيعي الذي ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ، -3

كة ماض وحاضر ومستقبؿ، وذلؾ باعتبار أف األزمنة تخضع لنظاـ فمكي، منيا حر 
 ومنيا حركة تفصؿ بيف الماضية واآلتية. ،  مضت، ومنيا حركة لـ تأت

إف ىناؾ زمنيف: زمف صرفي تحدده الصيغة في مجاؿ بنائيا اإلفرادي، و زمف يتحدد -4
 .3في مجاليا التركيبي ) األداة أو الفعؿ الذي يسبقو أو يمحقو (

و يتجمى جوىر الخبلؼ بيف النحاة واألصولييف، في أف األصولييف ينكروف داللة    
كاف بمادتو أـ بصيغتو، فالمادة " قاـ " ال تدؿ إال عمى معنى أالفعؿ عمى الزمف سواء 

ال تدؿ إال عمى نسبة  ،القياـ مجردا مف أي نسبة زمنية، أما الصيغة فيي معنى حرفي
الفاعؿ مدلوؿ الصيغة، والصيغة تتخذ بناء عند نسبتو إلى أي إلى الفاعؿ، و  ؛المادة

" بَ رَ ضَ "الفاعؿ غير البناء الذي تأخذه في حالة النسبة إلى المبني لممجيوؿ، فالفرؽ بيف 
أما الثانية فقد دلت ،  " أف األولى جاءت بمعنى الحدث إلى الفاعؿ المعمـو  بَ رِ و  " ضُ 

                                                 
1

 .12، ص1سيبويو، الكتاب، ج - 

ذلؾ أف الصيغة إذا كانت خارج السياؽ فِاف زمنيا يعّد زمنا صرفيا ،أما إذا  زمف الفعؿ يحدده السياؽ ال الصيغة ، - 1
 الفعؿ يتحدد داخؿ السياؽ ال خارجو.كانت داخؿ السياؽ فيعّد زمنيا نحويا ،فزمف 

3
 32بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، ص - 
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أي أف شكؿ الصيغة يخضع لمنسبة إلى  ؛فاعمو بصيغتيا عمى أف الفعؿ مبني لما لـ يسـ
وال يخضع لمجية الزمنية في رأييـ، أما أف الزمف ليس مدلوؿ الفعؿ، فؤلف الفعؿ ، الذات 

يجوز إسناده إلى الزمف، إذ نبلحظ أنو ال فرؽ بيف قولنا: ) عمـ اهلل ( و عمـ زيد، مف 
 ي كذاتو تعالى.حيث جاز إسناد الفعؿ إلى مف كاف زمنيا كزيد، وغير زمان

يكوف لمصيغة اإلفرادية أي داللة  فإف األصولييف خصوصا المتأخريف منيـ، أنكروا أ   
زمنية، وقد جعموا السياؽ دالتيـ الفاصمة في أمر تحديد زمف الصيغة بنسبو المتفاوتة لذلؾ 

ياؽ لف يظيروا كثيرا بما يطرأ عمى الصيغة اإلفرادية مف تحوالت زمنية إما لوقوعيا في س
ما لتعرضيا إلحدى األدوات، فالزمف الماضي في صيغة " فعؿ " ال يكوف ماضيو  معيف وا 

  ﴿تعالى :  حقيقة بؿ مستقبمو حقيقة وذلؾ في قولو 

   ﴾1  فقد ذىب النحاة إلى ،
وقوع أف تثبت في المستقبؿ  ﴾  ﴿أف معنى 
 .الماضيذلؾ في 

 : عند األصوليين ( لْ عَ فْ صيغة ) يَ زمن -ج
و مما يؤيد ما ذىب إليو النحاة مف عمومية زمف الفعؿ وداللتو عمى اإلطبلؽ أف  

حسب السياؽ الذي ترد فيو مف ذلؾ  ،  ( تدؿ بصيغتيا ىذه عمى األزمنة الثبلثة ؿُ عَ يفْ ) َ 
  ﴿مثبل قولو تعالى : 

  ﴾
فعؿ مضى، وانقضى زمنو  2

ولو كاف الحاؿ  ، بالنسبة لزماننا، واف دؿ عمى الحاؿ في الظرؼ الزماني الذي وقع فيو
واالستقباؿ جزءا مف مدلوؿ الفعؿ " يفعؿ " بحسب وضعيا المغوي، لدؿ عمى ذلؾ في كؿ 

 .3األحواؿ، ولما كاف تابعا إلطبلؽ الفعؿ وتقييده 

                                                 
1

 .116سورة المائدة،  - 

2
 .16سورة يوسؼ،  - 

3
 .159مصطفى جماؿ الديف، البحث النحوي عند األصولييف، ص - 
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" بييئتيا اإلفرادية ال فضؿ ليا في تحديد الزمف، والذي يقـو بيذه  ؿُ ْفعَ يإف صيغة " َ    
الميمة ىو السياؽ والقرائف، فبلـ االبتداء مثبل تصرؼ زمف الصيغة إلى االستقباؿ       

ف دلت عمى الحاؿ  - استقباؿ نحو قولو تعالى عمى لساف  ةإذا اقترف الفعؿ بقرين –وىي وا 
   ﴿ :يعقوب عميو السبلـ

  ﴾
، إذ أف ذىابيـ يقع في  1

ويمتنع أف يكوف الفاعؿ مستقببل والفعؿ  ،المستقبؿ، وىو ) أي الذىاب ( فاعؿ الحزف
 حاال.

 
 : عند األصوليين ( لْ عَ فْ صيغة ) اِ زمن  -د

النحاة مف بصرييف في المبحث الخاص بػ " زمف الفعؿ " عند النحاة نجد أف قدامى 
بما في ذلؾ داللتو الزمنية، إذ ىو بناء  ، وكوفييف، يمبسوف فعؿ األمر أحكاـ المضارع

اشتؽ مف المضارع فزمانو االستقباؿ عند البصرييف، أو ىو ) أي فعؿ األمر( المضارع 
 نفسو، حذفت منو التاء لكثرة االستعماؿ.

ذه الصيغة وقبؿ أف نعرؼ ىذه اآلراء، أما األصوليوف، فمقد تعددت آراؤىـ في زمف ى   
رط تيحسف أف نقؼ معيـ، وىـ يعرفوف فعؿ األمر، فاألمر عندىـ : صيغة الفعؿ يش

رادة االمتثاؿ رادة الداللة بيا عمى األمر، وا   .2إرادات ثبلث، إرادة إحداث الصيغة، وا 
د كقولو تعالى :           فيي الوجوب : كقولو اقـ الصبلة ، واإلرشا:  " ؿْ عَ فْ أما دالالت " اِ    

﴿   

﴾
 ﴿، واإلباحة كقولو تعالى:  3

 ﴾
واالمتناف كقولو تعالى :  4

                                                 
1

 .13،  سورة يوسؼ - 

2
 .200، ص2اآلمدي، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، ج - 

3
 .282البقرة،  سورة - 

4
 .2سورة المائدة،  - 
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﴿    

﴾
 ﴿ :، واإلكراـ كقولو تعالى 1

  ﴾
، والتيديد كقولو تعالى :  2

﴿   ﴾
كقولو  ، واإلنذار 3

﴾  ﴿تعالى : 
4  ،

  ﴿والتسخير كقولو تعالى : 

   ﴾5.  
﴾  ﴿والتعجيز كقولو تعالى : 

6 
﴾

  ﴿  :تعالى ، واإلىانة كقولو 6

   

﴾
 ﴿، والتسوية كقولو تعالى :  7

    

 ﴾
 ﴿والدعاء كقولو تعالى :  8

 ﴾
، والتمني كقوؿ أمرئ القيس: أال  9

 ﴿وكماؿ القدرة كقولو تعالى : والتعجيز كقولو تعالى :  أال أييا الميؿ أال انجمي 

                                                 
1

 .168سورة البقرة،  - 

2
 .46سورة الحجر،  - 

3
 .40سورة فصمت،  - 

4
 .46سورة المرسبلت،  - 

5
 .65سورة البقرة،  - 

6
 .50سورة اإلسراء،  - 

7
 .49سورة الدخاف،  - 

8
 .16سورة الطور،  - 

9
 .286سورة البقرة،  - 
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 ﴾
 .2) كف فيكوف ( :، واإلىانة كقولو 1

)2. 
و إنما أوردنا ىذه التعريفات و الحدود التي حددىا الفقياء أنفسيـ لتكوف دالتنا في    

مناقشة بعض األصولييف الذيف ينكروف زمنية فعؿ األمر،ذلؾ أننا نجد فريقا منيـ يجردىا 
مف الزمف تماما، ويجعؿ صيغة  فعؿ األمر: طمب إيجاد حقيقة الفعؿ، وقد جردوه كذلؾ 

 عدد والكثرة.مف داللتو عمى ال
بمقوالتيـ  –يبدو أف األصولييف بيذه اآلراء قد ابتعدوا عف طبيعة المغة وضيقوا    

مف مجاالت استعماالتيا، غير أف ىناؾ فريقا منيـ قد التـز االعتداؿ في ىذا  –المنطقية 
العدد، حيث يقوؿ :   الفعؿ عمى  بداللة ال يقتنع   الموضوع مف ذلؾ أننا نجد اآلمدي

المختار أف  المرة  الواحدة البد منيا في االمتثاؿ، وىو معموـ قطعا، فإف اقترنت  و>> 
ال كاف االقتصار عمى المرة الواحدة  بو قرينة أشعرت بإرادة المتكمـ التكرار وحمؿ عميو، وا 
كافيا، والدليؿ عمى ذلؾ أنو إذا قاؿ لو " صؿ " أو " صـ " فقد أمره بإيقاع فعؿ الصبلة 

، وىو مصدر " افعؿ " والمصدر يحتمؿ االستغراؽ والعدد، و ليذا يصح تفسيره  والصـو
ال فالمرة  بو، والمصدر يحتمؿ العدد، فإف اقترف بو قرينة مشعرة بإرادة العدد حمؿ عميو وا 
الواحدة تكوف كافية، ومنيا قولو تعالى : )اقتموا المشركيف ( يعـ كؿ مشرؾ فقولو " صؿ " 

ميع األزمنة ألف نسبة المفظ إلى األزماف كنسبتو إلى أو " صـ " ينبغي أف يعـ ج
األشخاص، ومنيا أنو لو لـ يكف األمر لمتكرار، لما صح االستثناء منو الستحالة 
االستثناء مف المرة الواحدة، ومنيا أف األمر بالشيء نيى عف جميع أضداده، والنيي عف 

 .3<<بو  المأمور أضداده يقتضي استغراؽ الزماف، وذلؾ يستمـز استدانة فعؿ

                                                 
1

 .50سورة اإلسراء،  - 

2
 .59آؿ عمراف، سورة  - 

3
 .228، ص2اآلمدي، اإلحكاـ في أصوؿ األحكاـ، ج - 
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واألمر ،  و يستخمص مف ىذا النص أف فعؿ األمر يدؿ عمى الزمف بنسبو المتفاوتة    
ولذلؾ فبل يقترف بو ما يجعمو لغيره، وأما وروده لمف ىو مرتبط  ،ال يكوف إال لبلستقباؿ

ما تكميؿ  ، بالفعؿ، فبل يكوف المطموب منو، إال أمرا متجددا، وىو إما باالستدامة وا 
  ﴿، نحو : 1لمأمور بو ا

   

 ﴾2. 
حسب السياؽ الذي يرد فيو،  ،ونضيؼ بأف ىناؾ فروقا نسبية بيف أزمنة فعؿ األمر   

فقولؾ: " استقـ " يوحي بزمف غير الزمف الذي يقوؿ فيو الضابط لمجندي " استعد "،  وقد 
بصيغة  ىدَ ؤَ األمر قد يُ معنى رأينا في المبحث الخاص بالزمف عند عمماء النحو، أف 

شئت، إذ  إخبارية كأف تقوؿ : إني آمرؾ أف تفعؿ كذا، أو كقولو : إذا لـ تستح فافعؿ ما
 ىذا التركيب ومعناه: مف ال يستحي يفعؿ ما يشاء. ىدَ ؤَ مُ 

 داللة المضارع عمى الحال و االستقبال:-ه
رأينا أف أغمب النحاة يميموف إلى أف الفعؿ المضارع يدؿ عمى ما يستقبؿ مف الزماف، وأنو 

" في ثنايا النصوص  ؿُ عَ فْ ولكف الفقياء وىـ يرصدوف صيغة " يَ  ،قد يدؿ عمى الحاؿ بقرينة
و القضايا الفقيية، وجدوا أف داللتو الزمنية ال تقؼ عند الحاؿ أو االستقباؿ، و إنما ىي 
تصطبغ بألواف زمنية مناسبة لمظروؼ والمواقؼ التي يصدر فييا الكبلـ، ومف ىنا جاءت 

 .3دراستيـ لزمف الفعؿ محيطة بالزمف مف جميع جياتو 
 لمضي واالستقبال:حكم الفعل الماضي يحتمل ا-و

يرى ابف مالؾ : أنو إذا وقع الفعؿ المذكور صمة، أو صفة لنكرة عامة احتمؿ المضي 
 ﴿واالستقباؿ، فمثاؿ داللتو عمى المضي، قولو تعالى : 

     

                                                 
1

 .39بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، ص - 

2
 .136سورة النساء،  - 

3
 .ينظر، المبحث الذي خصصناه لزمف الفعؿ لدى النحاة - 
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    ﴾1  ،
  ﴿ومثاؿ داللتو عمى االستقباؿ، قولو تعالى: 

     

 ﴾
ر اهلل امرأ ص) ن :، ومثاؿ الصفة، قولو عميو الصبلة والسبلـ 2

ومما يتفرع عف ىذه المسألة النحوية في الحكـ  3سمع مقالتي فوعاىا فأداىا كما سمعيا (
الفقيي : أف يقوؿ رجؿ المرأتو: إف أكرمت الذي أىنتو، أو رجبل أىنتو ) صفة لنكرة عامة 
( فأنت طالؽ. فإف أكرمت الذي أىانو قبؿ التعميؽ أو بعده، أي إف أكرمتو في الماضي 

 .4أو في المستقبؿ وقع الشرط 
اهلل عميو وسمـ ( عندما رأى حمارا قد وشـ عمى وجيو قاؿ :    ) ومنيا أف النبي ) صمى 

 و االستقباؿ. " مف " فيي تحتمؿ المضي ػلعف اهلل مف فعؿ ىذا ( وقعت " فعؿ " صفة ل
ف حممناه عمى المضي فبل  ؿَ عَ و إف حممنا " فَ     " عمى االستقباؿ دؿ عمى التحريـ وا 

ا الشخص بخصوصو بأف اهلل لعنو أو دعا ألنو أخبر عف ىذ؛ داللة فيو عمى التحريـ 
 عميو بذلؾ.

 الزمن عند عمماء العربية المحدثين والمعاصرين:-2
ذىب بعض المغوييف المعاصريف إلى أف األفعاؿ ال تدؿ عمى الزماف بالمطابقة، إف النحاة 
المتأخريف قد اتفقوا عمى أف تعريؼ الفعؿ مرتبط بالعناصر الثبلثة ) الحدث، الزمف و 

، سناد (، أما المعاصروف مف المغوييف فقد أنكر بعضيـ داللة الفعؿ عمى الزمف اإل
واتجيوا في تعريفيـ لمفعؿ وجية نسبة الحدث دوف اقترانو بالزمف، فقالوا بأنو : ) ما أنبأ 

 .5عف حركة المسمى (

                                                 
1

 .173سورة آؿ عمراف،  - 

2
 .34سورة المائدة،  - 

3
 .317الباري ، صالعسقبلني ، فتح  - 

4
 .42بكري عبد الكريـ، الزمف في القرآف الكريـ، ص - 

5
 .144مصطفى جماؿ الديف، البحث النحوي عند األصولييف، ص - 
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و بناء عمى ىذا التعريؼ فإف الفعؿ ) سكف ( مبني عمى حركة المسمى، والمقصود    
مف كونو غير مرتبط بالذات إلى كونو مرتبطا بيا، كما  ، ه الحركة ىو حركة السكوفبيذ

أف ذلؾ التعريؼ يفيد باف مدلوؿ الفعؿ ) قاـ( ىو حركة الفعؿ المغوي ) القياـ ( مف عدـ 
 التعمؽ بالفاعؿ إلى التعمؽ بو.

ألف أي  ؛ادتوو يبدو مف تعريفيـ ىذا، أف الداللة المذكورة تستند إلى صيغة الفعؿ ال م
فعؿ مف األفعاؿ يتشكؿ بصفتو كبلما مف األصوات التي تكوف مادتو األصمية، وىذه 

عمى مفيـو  –قبؿ دخوؿ الحركات  –المادة األصمية مثؿ ) ؾ، ت، ب ( تدؿ مجتمعة 
وعمى ىذا يكوف المقصود مف حركة ، وصدوره عف فاعؿ ) الكاتب (  ،الحدث ) الكتابة (

حدث وتحققو مف الفاعؿ بعد أف لـ يكف متحققا وال صادرا عنو، المسمى ىو انبعاث ال
وال بنبيء عف  ،وذىب بعضيـ إلى أف المسمى ىو الفاعؿ، والفعؿ ينبئ عف حركة الفاعؿ

عمى أف الحدث أثر مف  –بحسب ظاىرىا  –ألف بعض األفعاؿ تدؿ  ؛1تحرؾ الحدث
ؿ، فإف االمتناع واالستحالة ال آثار الفاعؿ، وليس لو وجود خارجي كقولنا : امتنع واستحا

وجود ليما في الخارج، ليتصور أنيا تحركت بواسطة صيغة الفعؿ مف العدـ إلى الوجود، 
وأجيب عف ىذا اإلشكاؿ بأف المقصود مف العدـ و الوجود، ىو العدـ و الوجود الرابط بيف 

 لوجود وليس المقصود بالوجود ا ،الحدث والذات ) أي ثبوت النسبة وعدـ ثبوتيا (
 :ىو مف عوارض الماىية  ) الموجود (، فأفعاؿ مثؿ  الذي األصيؿ 

) وجد، حصؿ، حدث ( و مثؿ ) عدـ، فقد، استحاؿ (، ال تقبؿ الوجود األصيؿ  
ولكنيا تقبؿ الوجود الرابط بمعنى  ، الستحالة عروض الشيء عمى نفسو أو عمى نقيضو

 ثبوت النسبة وعدـ ثبوتيا لمفاعؿ.
آخروف حركة المسمى بأنيا حركة مادة الفعؿ وخروجيا بواسطة الصيغة مف  ر لغويوفوفسّ 

 .2قابمية االستقبلؿ بالمفيومية إلى االستقبلؿ الفعمي بالمفيومية
                                                 

1
 .53ينظر، الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحو، ص - 

2
 .148مصطفى جماؿ الديف، البحث النحوي عند األصولييف، ص  - 
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و توضيح ىذا أننا إذا عدنا إلى أقساـ الكممة نجد األسماء مستقمة بمعانييا كما ىي 
كما نجد الحروؼ مستقمة بألفاظيا ال مستقمة بألفاظيا كالرجؿ والمرأة و العمـ والفيـ ... 

بمعانييا مثؿ : مف، عف، ثـ، ... أما األفعاؿ فبل استقبلؿ ليا إال بواسطة إسنادىا إلى 
ألف الحرؼ مستقؿ لفظا غير مستقؿ  ؛الفاعؿ، فيي مف ىذه الجية أردأ مف الحروؼ

ادة وصيغة، ألف الفعؿ يتكوف مف م ؛معنى، أما األفعاؿ فغير مستقمة ال لفظا وال معنى
ف كانت قابمة ألف يكوف ليا معنى فعمي عند عروض  فالمادة ليس ليا معنى بالفعؿ، وا 

أي غير مستقؿ بالمفيومية، أما الصيغة فميس ، الصيغة عمييا، فمعناىا إذف معنى بالقوة 
ألنيا ال تدؿ إال عمى نسبة المادة لمفاعؿ، والنسبة منى حرفي، ، ليا معنى مستقؿ أيضا 

الحروؼ غير مستقمة بالمفيومية، وعمى ىذا فكبل جزئي الفعؿ غير مستقمة ومعاني 
بالمفيومية، ولكف مادة الفعؿ بواسطة عروض الصيغة عمييا تخرج مف كونيا ذات معنى 
غير مستقؿ ) معنى بالقوة ( إلى كونيا معنى بالفعؿ، والظاىر مف ىذا الرأي أف الحركة 

غير مستقمة بالمفيومية، وصيغتو غير مستقمة  ألف مادتو ؛ىي المقومة لحقيقة الفعؿ
أيضا، وباجتماعيا تتكوف حركة المادة مف عدـ االستقبلؿ إلى االستقبلؿ، وعميو فإف 

وليست مدلولو، ومقتضى ىذا تعريؼ الفعؿ ىو : حركة المسمى،  ،حركة المادة ىي الفعؿ
 .ال اإلنباء عف حركة المسمى

 ،تعدد تعريفات الفعؿ تبعا لموظيفة التي يؤديياو عمى ضوء ىذا التحميؿ يمكف أف ت 
ألف التعريؼ بالحدث أو حركة المسمى ال يمنع مف دخوؿ المصادر الدالة عمى حدث ما، 
كما أف التعريؼ بالزمف ال يمنع مف دخوؿ بعض المشتقات كاسـ الفاعؿ الذي يصاحبو 

فاتيـ لمفعؿ تمؾ الوظائؼ الزمف قيرا، ومف ثـ كاف عمى أولئؾ المغوييف أف يأخذوا في تعري

                                                 

لمغوييف في المشتقات كاسـ الفاعؿ واسـ المفعوؿ وصيغ المبالغة وغيرىا، ألف الكممة تقع النسبة التحميمية عند بعض ا* 
تنحؿ إلى حدث و ذات، وىي بخبلؼ النسبة التركيبية التي ال تحتاج إلى تحميؿ نحو ) فيـ محمد ( واختمفوا في النسبة 

   الواقعة في الفعؿ وحده كما في ) ضرب ( أىي تحميمية أـ تركيبية .
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ال سيما صيغة االستعمالية  –في الحسباف بصورة تجعؿ التعريؼ جامعا لمواصفات الفعؿ 
 مانعا لغيره مف الدخوؿ في مضموف التعريؼ. –
 داللة الفعل عمى الحدث :-ا

في داللتو عمى الحدث عدا  –ميما اختمفت تعريفاتيـ لمفعؿ  –ال خبلؼ بيف المغوييف    
، 1مر، فيبدو أنو ال يدؿ عندىـ عمى وقوع الحدث : لكونو طمبا إليقاع الفعؿفعؿ األ

شيء آخر  –كما ىو الحاؿ في الماضي والمضارع  –والطمب شيء و وقوع الحدث 
 ،يحتاج إلى دليؿ في فعؿ األمر، نعـ يدؿ األمر بااللتزاـ عمى الحدث، لكف الوقوع شيء

 خمو مف فعؿ األمر.ال ي ،والداللة عمى مطمؽ الحدث شيء آخر
كأسموب  ،وقد يشتبو بخمو الفعؿ مف الداللة إذا استعمؿ مسوقا لبعض األساليب العربية

وأساليب المدح والذـ في نحو ) نعـ المرء محمد (  ،!( التعجب في نحو) ما أحسف زيدا
أتعجب مف حسف زيد ( )) بئس المرء زيد (،إال أف المعنى في التعجب مرادؼ لقولؾ  و

يكوف المعنى مرادفا لقولؾ ) أمدح المرء محمدا ( أو ) أذـ  والذـ  وفي أساليب المدح 
ال محالة سواء أقدر المعنى بالمصدر أـ بفعؿ  المرء زيدا ( فيكوف وقوع الحدث حاصبلً 

 يكوف متمما لممعنى المراد مف تمؾ األساليب. –حينئذ  –ألنو  ؛آخر
، 2حدثيف إلى أف ) كاف ( الناقصة وأخواتيا مفرغة مف معنى الحدثو ذىب بعض الم   

ألنيا تدؿ بصيغتيا ومادتيا عمى وقوع الحدث، فإذا ما قمت ؛ إال أف ىذا مجانب لمصواب
) كاف محمد نشيطا ( دلت عمى وقوع النشاط في الزمف الماضي، ومثمو في وقوع الخبر ) 

و) بات المسافر ماشيا (، فداللتيا عمى صار العنب زبيبا ( و ) ظؿ الطفؿ باكيا ( 
وقد يقاؿ بأف الحدث  الحدث مستفادة مف وقوع الخبر بالوصؼ الذي يفيده كؿ فعؿ منيما.

                                                 
1

 54-53، ص 1982، 1اليادي الفضمي، دراسات في الفعؿ، دار القمـ بيروت، ط عبد - 

2
فاضؿ مصطفى الداني، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة، مكتبة الخانجي، القاىرة،  ) د ط ( ،   - 

 ، و لـ أعثر عمى رأي قديـ يساندىا الرأي237، ص 1977
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وىو ليس مدلوال لػ ) كاف (، إال أف ىذا مردود بأنيا تدؿ عمى حدث الكينونة  ىو النشاط،
 ناقصة. والوجود، فبل تكوف خالية مف الداللة عميو سواء أكانت تامة أو

 داللة الفعل عمى الزمن :-ب
ذىب بعض المغوييف المعاصريف إلى أف األفعاؿ ال تدؿ عمى الزماف بالمطابقة، بؿ    

أما إذا كاف الفاعؿ غير  ، تدؿ عميو بااللتزاـ إذا كاف الفعؿ زمنيا، كما في ) يقـو زيد (
ألنو  ؛كذلؾ في فعؿ األمرفبل داللة فيو عمى الزمف، واألمر  ،زماني كما في ) يعمـ اهلل (

 .1أسموب إنشائي، فبل يدؿ عمى الزمف 
تؤخذ مف سياؽ الجممة  ،وبتعبير آخر إف الداللة عمى الزمف في الفعؿ داللة نحوية

 .2وقرائنيا، وليست داللة صرفية لصيغة الفعؿ 
ف أف و يبلحظ عمييـ أف الداللة السياقية ال تتـ إال بدخوؿ الفعؿ في التركيب، في حي     

قبؿ دخولو في التركيب، ومف ثـ كانت داللتو  ،الفعؿ بصيغتو الصرفية يدؿ عمى الزمف
عدا فعؿ األمر الذي تكوف داللتو عمى الزمف داللة  ،ال بااللتزاـ،عمى الزمف بالمطابقة 

بالنظر إلى أنو طمب إيقاع الفعؿ، وبما أف اإليقاع حدث يمزمو الزمف فبل مناص  3التزامية
مف إيقاعو في الحاضر أو المستقبؿ تبعا لمقرائف التي تعيف ذلؾ اإليقاع، مف كونو ز 

واضطرب بعضيـ حيف قرر أف األساليب اإلنشائية ال تقترف بالزماف، ثـ استدرؾ عمى 
عدـ االقتراف بأنيا تقترف بالزمف في حدود ما يقترف بو كؿ شيء ال ينفؾ بطبيعتو عف 

 .4المكاف و الزماف
 : اآلتيةوي العربي يقتضي داللة الفعؿ عمى األزمنة إف االستعماؿ المغ

                                                 
1

، و معنى كوف الفاعؿ زمانيا أي أف فعمو يقبؿ 168ند األصولييف، صمصطفى جماؿ الديف، البحث النحوي ع - 
 الداللة عمى الزمف

2
 .169، صـ ف  - 

3
 .169مصطفى جماؿ الديف ، البحث النحوي عند األصولييف، ص - 

4
 .، فيما نقمو عف بعض األصولييف53عبد اليادي الفضمي، دراسات في الفعؿ، ص  - 
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ويقع بإيراد الفعؿ الماضي عمى صغتو الصرفية المعروفة،  الداللة عمى الماضي :-أ
ولو دخؿ في الكبلـ ما يشتبو بأنو صارؼ لو مف  ،حيث يحتفظ الفعؿ بزمنو الصرفي
 وذلؾ في نحو األمثمة اآلتية :، المضي إلى الحاؿ أو االستقباؿ 

إال أف ، إذا اقترف ببعض أدوات الشرط نحو ) أي رجؿ أتاني بالمطموب فمو مكافأة ( -1
المتكمـ قد يكوف قاصدا اإلتياف بالمطموب في الماضي والحاضر والمستقبؿ، وقد ال يكوف 
قاصدا جميع األزمنة، فتبقى صيغة الماضي عمى حاليا في الداللة عمى الماضي، ومف 

حينما حدد زمف األسموب الشرطي  ،ثيف لـ يكف عمى صوابىذا يظير أف بعض الباح
التي تختمؼ فييا القرائف، وتحتفظ الصيغة  1بالحاضر أو المستقبؿ في جميع الحاالت

ونحو ذلؾ المثاؿ ) أينما زرتني زرتؾ (  ،الصرفية في بعضيا بداللتيا األولية عمى الزمف
و لعؿ ىذا يعود إلى أف اسـ ، (و ) حيثما أتيتني أتيتؾ ( و ) أنى أكرمتني أكرمتؾ 

يساعد عمى توجو المتمقي إلى الزمف الماضي عند ،  الشرط يحمؿ معنى آخر غير الشرط
أف داللة الصيغة عمى الزمف ليست خارجة عف الزمف  كمانطقو بالفعؿ في سياؽ الشرط، 

الوجودي، خبلفا لما ذىب إليو بعضيـ في األسموب الشرطي مف الفرؽ بيف الزمف 
 ، في حيف إف الزمف المغوي يبرز الزمف الوجودي ويدؿ عميو.2جودي والزمف المغويالو 
الفعؿ في ) قد قامت الصبلة ( يبقى كسابقو محتفظا بداللتو األولية عمى المضي، -2

 3والغرض منو الداللة عمى المفروغية مف حموؿ وقت الصبلة.
الفعميف كمييما عمى  ر لمصبلة ثيابو ( ال مناص مف داللةو في ) قد كاف شمّ -3

الماضي، وتوكيد الفعؿ الناقص ىنا بػ ) قد ( ال يصرفو إلى الماضي البعيد، وال سيما أف 
 4) قد ( ال تأتي دائما لمتوكيد لتقريب الماضي مف الحاؿ.

                                                 
1

 .77المغة، صمالؾ يوسؼ المطمي، الزمف و  - 

2
 .81صالزمف و المغة،  ، مالؾ يوسؼ المطمبي - 

3
 .29إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو وأبنيتو، ص - 

4
 .، الموضع نفسو، وذكر أنو لمداللة عمى الماضي البعيدـ ف  - 
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( و) سرؽ (  يبقى الفعبلف ) أقرَّ  1و في ) أقر المص أف يكوف قد سرؽ أثاث الدار (-4
 داليف عمى المضي، وال يؤثر المصدر المؤوؿ في صرفيما إلى االستقباؿ.

  ﴿: وجؿ  عز  في قولو  و  -5

﴾
 أيضا :   وجؿ عز  وقولو   2

﴿    

﴾
، يحتفظ الفعبلف بداللتيما عمى المضي، ويكوف الغرض ىو  3

ب إليو بعض الباحثيف مف داللتيما عمى الداللة عمى حتمية الوقوع خبلفا لما ذى
ألف معنى االستقباؿ يفرغيما مف الداللة عمى حتمية الوقوع، المعنى المقصود ؛ 4االستقباؿ

ييما عمى المضي داللة أولية لكف الداللة ف ،مف وراء استعماؿ الصيغة في الماضي
صرفية مسوقة لمغرض المذكور، وليست مسوقة لبياف الزمف النحوي سواء أكاف ماضيا أو 

  مستقببل.
لموعد في نحو قولو عز  –حسب قوؿ بعضيـ  –األمر كذلؾ إذا استعمؿ الماضي و  -6

  ﴿و جؿ : 

 ﴾
، عمما بأف ظاىر اآلية يفيد تحقؽ اإلعطاء  5
 فعبل ، وىو ما يؤكد الزمف الماضي لمفعؿ.

و ذىب بعضيـ إلى أف الماضي يدؿ عمى الحاؿ واالستقباؿ في التحضيض ) ىبل -7
واألمر كذلؾ في الترجي ) لعمؾ  ،وفي التمني ) تمنيت لو قد حدث كذا ( ،فعمت (

 تحتمؿ قصد جميع األزمنة  األساليب الراجح أف ىذه لكف 6عالجت المريض (

                                                 
1

 .، وذكر أنو يفيد االستقباؿ في الزمف الماضي30، صـ ف  - 

2
 .44سورة األعراؼ،  - 

3
 .71، سورة الزمر - 

4
 .55-54عبد اليادي الفضمي، دراسات في الفعؿ، ص  - 

5
 .، وقد ذكره داال عمى االستقباؿ55الفضمي، دراسات في الفعؿ، ص : ، وينظر1سورة الكوثر،  - 

6
 .238فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي مف حيث الشكؿ والوظيفة، ص - 



 الزمن عند عمما العربية ودوره في تشكيل المعنى ـــــــــــ الفصل األول

  

110 

 

) الماضي، الحاضر والمستقبؿ ( وقد تحتمؿ زمنا واحدا منيا، إال أنيا إذا بقيت دوف 
قرينة تعيف واحدا مف تمؾ األزمة أو تجمعيا كميا في سياؽ واحد، فالراجح فييا الداللة 

يس فيو ما ألف الصيغة الصرفية لمماضي تبقى مشحونة في التركيب، ول ؛عمى المضي
يفرغيا أو يصرفيا إلى غير المضي، فيي مف قبيؿ كممة ) أسد ( التي تدؿ عمى الحيواف 

 المعروؼ، إدا استعممت في التركيب النحوي دوف قرينة تصرفيا إلى معنى لغوي آخر.
و قد حاوؿ بعض المغوييف المحدثيف أف يستظير معاني أخرى ويضيفيا إلى داللة 

 :1اآلتيضي عمى النحو الصيغة الصرفية عمى الم
 ( ؿَ عَ ) كاف فَ   الماضي لبعيد المنقطع

 ( ؿَ عَ ) كاف قد فَ   الماضي القريب المنقطع

 ( ؿْ عَ فْ ) كاف يَ   الماضي المتجدد

 ( ؿَ عَ )قد فَ   الماضي المنتيي بالحاضر

 ( ؿْ عَ فْ ) مازاؿ يَ   الماضي المتصؿ بالحاضر

 ( ؿْ عَ فْ ) ظؿ يَ   الماضي المستمر

 ( ؿْ عَ فْ ) كاد يَ   الماضي المقارب

 ( ؿْ عَ فْ ) طفؽ يَ   الماضي الشروعي

و يبلحظ عميو أف المعاني المضافة إلى المضي في العبارات األربع األولى لـ  
و عدـ  ،الميـ إال أف يقاؿ بأف دخوؿ ) قد ( –تستند إلى عنصر لغوي آخر يدؿ عمييا 

كما يحتمؿ  ،يحتمؿ التوكيد ،غير أف معنى ) قد ( معنى سياقي ، دخوليا يؤثر في الداللة
تقريب الماضي مف الحاضر، وال يفيد ما استظيره مف معاف أخرى، فتبقى تمؾ المعاني 
المضافة مشكوؾ فييا، وتكوف منفية عمى أساس أف المشكوؾ في ظيوره بحكـ عدـ 

ة الثالثة ال أساس لو، الميـ إال الظاىر، كما أف استظيار معنى التجدد مف الفعؿ في العبار 

                                                 
1

 .245مبناىا، صتماـ حساف، المغة العربية معناىا و  -
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أف يقاؿ إف الفعؿ المضارع فييا يدؿ عمى ذلؾ، لكف المضارع وحده ال يكفي ألداء تمؾ 
ألف التجدد ليس بالضرورة أف يكوف مبلزما  ، الداللة، فتبقى حينئذ داللة فييا الشؾ

خيرة فيو لصيغة المضارع في كؿ سياؽ. أما استظياره المعاني في العبارات األربع األ
 إال أف معنى الماضي المتصؿ بالحاضر في العبارة الخامسة قد يقاؿ بعدـ ظيوره، وجيو 

وىي تختمؼ عف  ،لقولؾ ) مازاؿ يفعؿ حتى اآلف ( ألنو دعوى بأف ىذه العبارة مساوية ؛
ىذا القوؿ، لكف داللة ) مازاؿ ( عمى االستمرار حاؿ النطؽ بما يفيد اتصاؿ الماضي 

 وف العبارة الخامسة مرادفة لممثاؿ اآلنؼ الذكر.بالحاضر فتك
و يأتي المضارع داال عمى المضي إذا اقترف بػ ) لـ ( أو ) لما ( الجازمتيف في نحو      

حيث يكوف كبل التعبيريف مرادفا  ،) لـ أذىب إلى السوؽ ( و ) لما أذىب إلى الجامعة (
لما ( حتى زمف التكمـ، ولكف ىذا افيـ  وقد يفيـ استمرار النفي بػ ) ، لقولؾ ) ما ذىبت (

ال يظير بالضرورة لدى عامة العرب، ومف ثـ يبقى ظيورا مشكوكا فيو، ولو قيؿ بأف ) 
والداللة االستعمالية قد تكوف شيئا آخر  ، ألف الوضع شيء ؛لما ( موضوعة لذلؾ المعنى

 في بعض الحاالت.
وقد يقاؿ بأف داللة صيغة الماضي عمى الزمف داللة سياقية، فتدؿ عمى الحاضر إذا    

في نحو اآليات اآلتية : ،  1الحاضر  عمى يدؿ   ما اقترف بيا 
﴿   ﴾

2 ، 
   ﴿و

  ﴾
إال أف الداللة عمى  ،3

الحاضر في ىاتيف اآليتيف مستندة إلى داللة الظرفيف ) اآلف ( و) اليـو ( وليست مستندة 
لمداللة  ،ألنيما باقياف عمى الماضي ؛إلى داللة الفعميف الماضييف ) خفؼ ( و ) يئس (

                                                 
1

 .116-111كماؿ بدري ابراىيـ، الزمف في النحو العربي، ص  - 

2
   .66سورة األنفاؿ،  - 

3
 .3سورة المائدة،  - 
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ي كبل أو لمداللة عمى التصاؽ الحدثيف الماضييف بالزمف الحاضر، وف، عمى كماؿ الوقوع 
 الداللة عمى الزمف الماضي ظاىرة في اآليتيف كمتييما. الحالتيف تبقى

و أوضح صيغة لو ىي صيغة المضارع المقترف بما الداللة عمى الزمن الحاضر : -ب
وكذلؾ صيغة األمر المقترف بما يصرفيا  ،يعنيو لمحاؿ في نحو ) محمد يصمي اآلف (
ا ذىب إليو الزجاجي مف أف الفعؿ إما ماض لمحاؿ نحو : ) صؿ اآلف يا محمد (، أما م

مو  ، فبل 1ا مستقبؿ، والحاؿ في حقيقتو متكوف في الوقت الماضي وأوؿ الوقت المستقبؿا 
ألف العرؼ االستعمالي لمغة يوجب تخصيص زمف لمحاؿ، وما ذكره مف وصؼ  ؛ وجو لو

مط أو و جزءا منو يقع في أوؿ المستقبؿ غ ،لمحاؿ بأف جزءا منو يقع في الماضي
ألف الوصؼ العرفي لمزمف الحاضر ال ينصرؼ في استعمالو لمماضي أو  ؛مغالطة
فالماضي القريب  ،وتجنبا لمدقة العقمية في ىذا المجاؿ ، اغتفارا لمفروؽ اليسيرة ،المستقبؿ

يعداف عرفا واقعيف في الزمف الحاضر، ومف ثـ  ،وكذلؾ أوؿ المستقبؿ ،الواقع في الحاؿ
أف يصؼ الواقع العرفي لبلستعماؿ ال الواقع العقمي الدقيؽ الذي ال كاف عمى الزجاجي 

 يتفاىـ بو أغمب المتكمميف.
ألف  ،وفي العقود اإلنشائية تكوف قرائف الحاؿ ىي الدالة في نحو ) بعتؾ ( و) زوجتؾ (

، فيكوف 2المبلحظ في العقد إيقاعو بيف المتعاقديف في المحظة التي وقع فييا االتفاؽ
ف كانت حتمية العقدمجيء   الفعؿ ماضيا في العقود مف باب التأكيد عمى حتمية العقد، وا 

حتمية قانونية ال تكوينية، وىذا يعني أف صيغ ألفاظ العقود الواردة بتمؾ الصيغة ليست 
 .3مفرغة مف الزمف، خبلفا لما ذىب إليو بعض الباحثيف

مضارع المقترف بما يعنيو وأظير صيغة لو ىي صيغة الالداللة عمى االستقبال : -ج
وكذلؾ األمر المقترف بما يصرفو إليقاعو في  ،المستقبؿ في نحو ) سيذاكر محمد (

                                                 
1

 .87الزجاجي، اإليضاح في عمؿ النحو، ص - 

2
 .29إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو و أبنيتو، ص - 

3
 .124مالؾ يوسؼ المطمي، الزمف و المغة، ص - 
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أما قوؿ الباحثيف بأنو ال صيغة لممستقبؿ في  ،المستقبؿ في نحو ) ذاكر يا محمد غدا (
 .1المغة العربية، عمى أساس أف الفعؿ يدؿ عمى الزمف الحاضر إذا تجرد مف القرائف

وابو أف سيبويو و مف تابعو مف النحاة حيف نقموا استعماؿ المضارع واألمر لمحاضر فج
والمستقبؿ، لـ يكف ىذا النقؿ كاشفا عف تبادر خاص بالنحوييف، بؿ كاف كاشفا عف تبادر 

ألف احتماؿ وجود صيغة أخرى لمداللة عمى الزمف الحاضر والمستقبؿ احتماؿ  ؛عاـ
ستعماؿ تفرض وجود تمؾ الصيغة، ومف ثـ كاف ضعيؼ، نظرا ألف الحاجة في اال

 االحتماؿ الضعيؼ أف يجدىا النحاة وال يروونيا أو أنيـ يرووف صيغة أخرى بخبلفيا.
فيكوف تبادر الداللة عمى الزمف الحاضر والمستقبؿ تبادرا ناشئا مف اختبلط النحوييف 

 ومشافيتيـ لمناطقيف بالعربية في تمؾ العصور السالفة.
نحو قوليـ ) أنت ال تجني ة عمى االستمرار في الماضي والحاضر والمستقبل : الدالل-د

حيث يكوف التخصيص بزمف معيف في ىذا المثاؿ غير مقصود  ، مف الشوؾ العنب (
المتكمـ، ومثميما قولؾ ) تشرؽ الشمس ( و ) يضيء البدر ( و ) كؿ حي يموت ( فإنيا 

 وعدـ تخصيصو بزمف معيف. ،لحدث، مما يعني استمرار ا2تفيد الحدث الثابت
 ﴿األمثمة اآليات التي تقرر حقائؽ إليية أو كونية ثابتة  هو مثؿ ىذ

    

     

   ﴾3  و﴿  

   

 ﴾
4. 

                                                 

  . ب مثبل لمحذر مف االنتقاـ إذا حصؿ الظمـيضر  -*

 

2
 33إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو و أبنيتو، ص - 

3
 .45سورة فاطر،  - 

4
 .63سورة الحج، - 
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في أسموب الدعاء يأتي الفعؿ في نحو ) رضي اهلل عنو ( و) رحمو اهلل ( غير و  
خبلفا  ،ألف المتكمـ أراد نزوؿ الرحمة بالميت والرضا عنو في جميع األزمنة ؛خاص بزمف

ف 1لما ذىب إليو بعض الباحثيف مف أف صيغة الدعاء تدؿ عمى االستقباؿ ، فالدعاء وا 
ومقتضى كماؿ الدعوة  ،أف الداللة تابعة لقصد المتكمـ كاف يدؿ عمى اإلنشاء الجديد إال

عدـ تخصيصيا بزمف معيف والمتمقي يعمـ أنو لو خصصيا باالستقباؿ أو الحاؿ لما كاف 
 ذلؾ مرادا لممتكمـ الذي يكوف مظنو لعدـ البخؿ والشح في دعائو.

صدرية و يأتي الماضي مفرغا مف الداللة عمى المضي إذا جاء بعد ) ما ( الم     
 ﴿الظرفية في نحو قولو عز وجؿ : 

   

   ﴾،2  حيث تكوف الوصية مرتبطة بالمدة التي
يبقى فييا الموصى حيا، وىي تستوعب جميع األزمنة الثبلثة ) الماضي، الحاضر و 

إذا جاء منفيا بػ ) إف ( في نحو قولو ة ما و مثمو في استيعاب األزمنة الثبلث، المستقبؿ (
   ﴿تعالى : 

   

     

    

     

  ﴾،3  فإمساكو عز وجؿ لمسموات و األرض ثابت منذ
أف خمقيما في الماضي، وىو مستمر وثابت في الحاضر و المستقبؿ، فيمـز ىذا أف نفي 
اإلمساؾ ليما بالنسبة لممخموؽ مستمر وثابت أيضا في جميع األزمنة، فالماضي بعد ) إف 

 .4باحثيف( النافية ال يدؿ عمى المستقبؿ فقط خبلفا لما ذىب إليو بعض ال

                                                 
1

 .117، وينظر كماؿ بدري ابراىيـ، الزمف في النحو العربي، ص28إبراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو وأبنيتو، ص - 

2
 .31سورة مريـ،  - 

3
 .41سورة فاطر،  - 

4
 .56عبد اليادي الفضمي، دراسات في الفعؿ، ص - 
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فقد استفاد  1( و فَ سُ ( و ) حَ  ـَ رُ الداؿ عمى الصفات الثابتة في نحو ) كَ  أما الفعؿ  
منو لمداللة عمى ثبوت الصفة في جميع األزمنة الثبلثة، إال أف الثبوت فييا يبقى معنى 

فبل حرج مف داللة  ،ألنو يمكف أف تتغير تمؾ الصفات، ولما كاف التغير فييا واردا ؛نسبيا
ف كاف فييا داللة عمى ا لصيغة عمى الماضي، المعنى الذي وضعت لو الصيغة، وا 

الثبوت، فيكوف خاصا بالماضي ال غير، ويبقى الزمف غير الماضي موضع شؾ بالنسبة 
 لظيوره منيا.

وتأتي ىذه الداللة في صيغة المضارع المحتممة لمحاؿ الداللة عمى الزمن المبهم : -ه
 وكذلؾ صيغة األمر في ) ذاكر يا محمد (. ،مد يذاكر (واالستقباؿ في نحو ) مح

في نحو ) أريد  2ى أف الفعؿ مع ) أف ( المصدرية ال يدؿ عمى الزمفإلو ذىب بعضيـ 
أف أتحدث ( والواقع الظاىر مف العبارة أف المصدر المؤوؿ ذو زمف مرتبط بالفعؿ األوؿ ) 

ذلؾ الفعؿ بعد ) أف ( المصدرية، نعـ فإذا ما تعيف لمحاؿ أو االستقباؿ تبعو في  ،أريد (
بؿ يحتمؿ المعنى  ،ال يكوف زمنو ماضيا إذا ارتبط بالماضي في نحو ) أراد أف يتحدث (

 فيبقى زمنا مبيما.، الحاؿ واالستقباؿ
فقد ذىب  ،وكذلؾ إذا اقترف ببعض أدوات الشرط في نحو قولؾ ) إذا قمت الحؽ صدقتؾ (

 .3ستقباؿبعضيـ إلى داللة الشرط عمى اال
ولعمو ىو مذىب الجميور في زمف األساليب الشرطية، لكف صيغة فعؿ الشرط مف  

 ،الناحية الصرفية تبقى دالة عمى المضي، وكذلؾ صيغة الجواب في نحو المثاؿ السابؽ
إال أف استعماؿ مثؿ تمؾ األداة الشرطية يؤسس شبية لمداللة عمى االستقباؿ في األسموب 

 اإلبياـ في نوع زمنيما.كمو، و مف ىنا يأتي 

                                                 
1

 .30ابراىيـ السامرائي، الفعؿ زمانو وأبنيتو، ص - 

2
 .231فاضؿ مصطفى الساقي، أقساـ الكبلـ العربي، ص - 

3
 .26عبد اليادي الفضمي، دراسات في الفعؿ، ص - 
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حيث يحتمؿ أف  1كذلؾ إذا وقع الفعؿ الماضي منفيا بػ ) ال ( في نحو ) واهلل ال فعمت (
و ) واهلل ما فعمت ( و ) واهلل ال  ،يكوف مرادفا ألكثر مف أسموب نحو ) واهلل لـ أفعؿ (

لكونو مرددا بيف الماضي  ،أفعؿ ( و ) واهلل لف افعؿ ( فيصعب حينئذ تشخيص زمنو
 والحاضر والمستقبؿ.

المضارع إذا كاف متعمقا بفعؿ ماض نحو المضارع اآلتي بعد وقد يفيـ المضي مف داللة 
  ﴿) ربما ( في قولو عز وجؿ : 

    

 )،2 ألنو مرتبط بػ )  ؛اإلسبلـ واقع في الماضي فودىـ
كاف ( الناقصة الدالة عمى المضي، يضاؼ إلى ىذا أف داللة الماضي عمى الزمف 
الماضي داللة صريحة، أما داللة المضارع عمى الحاضر أو المستقبؿ، فيي معينة 

ا ما قوبمت بداللة الفعؿ الماضي عمى ذبالسياؽ، فتكوف غير صريحة حيف تذكر وحدىا، إ
في صيغة المضارع أضعؼ مف داللة صيغة الماضي، يتأىؿ الماضي  زمنو، وألف الداللة
لموقوع في الزمف الماضي، وال يتأىؿ المضارع لصرؼ الماضي لموقوع  ،لصرؼ المضارع

 في الحاضر أو المستقبؿ، إذ إف الداللة الصريحة أقوى مف غير الصريحة.
بياـ عف زمف الفعؿ لكف صراحة الداللة عمى المضي ليست بالضرورة موجية لرفع اإل   

 فيبقى محتمبل لمحاؿ أو االستقباؿ. ،( المضارع ) يودّ 
و الخبلصة أف النحاة ربطوا داللة الفعؿ عمى الزمف بالصيغة الصرفية، أما المغويوف 

 المعاصروف فقد ربطوىا بالتركيب ، أعني تأليؼ الجممة وسياقيا وداللتيا، مما يعني 
، عمما بأف الصيغة الصرفية لمفعؿ الماضي تبقى  3اقيةكوف الداللة عمى الزمف داللة سي
خبلفا لصيغتي )المضارع  ،وال تتأثر في الغالب بالقرائف ،ممتدة في عمؽ النظاـ النحوي

                                                 
1

 .56، صـ ف  - 

2
 .2سورة الحجر،  - 

3
عبد الجبار توامة ، زمف الفعؿ في  وينظر:،ىاوما بعد 242تماـ حساف، المغة العربية معناىا ومبناىا، ص :ينظر - 

 وما بعدىا 91و مالؾ يوسؼ المطمي ،الزمف والمغة، ص ، وينظر:وما بعدىا 7المغة قرائنو وجياتو، ص
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واألمر( المتيف تدالف عمى زمف مبيـ مردد بيف الحاؿ واالستقباؿ، حيث يبرز دور القرائف 
 ف.السياقية والحالية في توجيو داللتيما عمى الزم

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 الصة:خ
نستخمصو مف ىذا الفصؿ أف تتبع المعاني زمف الفعؿ يقتضي الرجوع إلى الدراسات  ما   

والرد عمى مف ظف بالعربية  ،لموقوؼ عمى داللتو الزمنية ،المغوية والنحوية قديما وحديثا
وغير  ،واتيميا بالقصور الزمني، وذلؾ بإدخاؿ الصفات العاممة عمؿ أفعاليا ،الظنوف
ومتابعة معاني األبنية والظروؼ بصفتيا قرائف لفظية تدخؿ في  ،وكذلؾ المصادر ،العاممة

 وقد خرج الفصؿ بالنتائج اآلتية : ،لموقوؼ عمى الدالالت الزمنية ،تحديد زمف الفعؿ
والعمؿ إيجاد األثر في الشيء،  ،ألف الفعؿ إيجاد الشيء ؛إف الفعؿ أعـ مف العمؿ-1

 نفس الحدث الذي يحدثو الفاعؿ. لذلؾ كاف الفعؿ
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ف ومف و إف داللة العربية عمى الزمف ليست حديثة النشأة، كما ذىب إلى ذلؾ المستشرق-2
 بؿ ىي أصيمة. ،تبعيـ مف الدارسيف العرب

إف العربية لـ تيمؿ المجاالت الزمنية التي يتضمنيا الزمف الواحد ولدييا مف األبنية ما -3
 تخبر بو عف تمؾ المجاالت.

، وتخصيصو يتـ بالسياؽ.-4  إف التقسيـ الثبلثي لمفعؿ فيو عمـو
 .عمبلً إف الفعؿ يعبر عف حركة الفاعؿ، لذلؾ كاف أكثر تأثيرا مف غيره، وأقوى -5
 إف الفعؿ يدؿ عمى الحقيقة وزمانيا، واالسـ يدؿ عمى الحقيقة دوف زمانيا.-6
فاعؿ واسـ المفعوؿ والمصدر إف الزمف النحوي يمحظ في غير األفعاؿ مف نحو اسـ ال-7

 وغيرىا.
 إف أفعاؿ الكينونة والمقاربة والشروع توقيتات زمنية. -8
ََ عَ إف الفعمية أعـ مف الفعؿ الصرفي، فقد يدؿ ) فَ -9 ََ ََ ََ ََ ََ ََ ( عمى المستقبؿ، ويدؿ  َؿ
 وقد يدؿ عمى الحقيقة دوف زمانيا. ،( عمى الماضي ؿُ عَ فْ ) يَ 
الصفات، ويعني دواـ التغير لطوؿ أمد الحركة، وقد يدؿ إف الفعؿ الدائـ أطمؽ عمى -10

 عمى االستمرار في األزمنة.
وتحدده سياقات متنوعة، والستقراء المغوي ، إف الزمف النحوي تؤديو الجممة بالفعمية -11

يدؿ عمى أف العربي لـ يكتؼ بالصيغ التي ذكرىا النحاة في األقساـ الثبلثة، وىو ال يفيـ 
نما يفيـ مف السياؽ والقرائف.مف الصيغة وحدى  ا، وا 

مف حيث إنيا استغرقت قدرا   ،عف دراسة النحاة مختمفةجاءت دراسة عمماء التفسير -12
ف كاف غير كاؼ ( مف زمف أفعاؿ القرآف لدراستيا وفؽ المنيج الذي بيناه، عمى  ،) وا 

 حيف نجد أف النحاة األقدميف لـ يتوسعوا فيما اختاروه مف شواىد قرآنية.
ألف الفعؿ  ،ف الدارس مف التعمؽ في بحث زمف الفعؿفالدراسة النحوية وحدىا ال تمكّ      

ال يتحدد زمنو بالصيغة وحدىا، أو ، ببلغية وداللية وتاريخية  عبلقاتيحكـ ارتباطو 
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نما ىو يحتاج باإلضافة إلى ذلؾ معرفة " وضع الفعؿ " داخؿ السياؽ  باقترانو باألداة : وا 
 فيو.الذي يرد 

ما نقولو إجماال في النظرات النحوية لؤلصولييف أنيا وجيت النحو وجية جديدة تقوـ -13
 عمى أساس االنطبلؽ مف النص ليمارس فيو النحو وظيفتو.
كثيرة سكت عنيا النحاة  أمورو بذلؾ استطاع " النحو الفقيي " أف يقوؿ كممتو في 

 والمفسروف.
ة صيغة الفعؿ عمى أسس عقمية فمسفية وبعضيـ إف بعض المغوييف بنى تصوره لدالل-14

أف المغة تعبر عف الفكر وتحتاج في تحميميا إلى الوصؼ  ذلؾبناىا عمى أسس وصفية، و 
 المنضبط بقواعد العقؿ والحجة.

ى فاعؿ فيخرج إلويكوف مسندا  ،الفعؿ ىو ما يدؿ عمى وقوع الحدث في الزمف غالبا-15
 عف ىذا المفيـو فعؿ األمر.

ف صيغة الفعؿ دالة عمى وقوع الحدث في الزمف بييئتيا الصرفية، فتكوف الداللة تكو -16
 الصرفية مطابقة لمداللة الوضعية التي قررىا النحاة القدامى لمماضي والمضارع.

 يحتفظ الفعبلف بداللتيما عمى الزمف الصرفي في بعض التراكيب النحوية.-17
فتحوؿ زمنو إلى الزمف النحوي الذي  ،فيةقد تفوؽ القرائف عمى داللة الصيغة الصر -18

 ،أو يكوف ذا زمف نحوي مبيـ ،يتنوع في الداللة عمى الماضي أو الحاضر آو المستقبؿ
 تبعا لتمؾ القرائف المبلبسة لمتركيب النحوي.

قد تكوف قرائف التركيب منافية لتخصيص صيغة الفعميف لزمف معيف، فتستوعب -19
تجو المتكمـ إلى تقرير الحقائؽ الثابتة الواقعة في جميع الصيغة جميع األزمنة حينما ي

 األزماف.
في   كما  المعروفة األزمنة   مف إذا كاف الفاعؿ ال يقبؿ إسناد الفعؿ إليو في زمف -20

) يعمـ اهلل ( تنتفي داللة الفعؿ عمى الزمف، ويكوف ذا طبيعة أزلية بقرينة الفاعؿ، وليذا 
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مفيـو الزمف في الفعؿ يكوف عمى نحو األكثر و األغمب ال تقدـ في التعريؼ أف اشتراط 
 عمى نحو العموـ و الشموؿ.

وال وجو لتخصيصو بالحاضر أو المستقبؿ في  ،يخضع الزمف الشرطي لداللة القرائف-21
 جميع التراكيب.

 
 
 
 
 


