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ملخص البحث

 category البنائي الوظيفي يف مقولة الفعل   تنزع هذه الورقة إىل تتبع التطور 
of verb يف الساميات عامة ويف العربية الشاملية )لغتنا( خاصة، منطلقة يف ذلك من 

الفعل يف هذه  بنية  تغّيـر حادث يف  philological  حياول ربط كل  فيلولوجي  تأمل 
اللغات بحاجة وظيفية بعينها طلبها أصحاهبا طلبا عن قصد أو عن غري قصد. ويف 
احلق أن تطور الفعل يف الساميات يف أغلب أحواله كان أكثر وضوحا من غريه من 
أقسام الكالم فيها؛ إذ ظهرت طبقات ذلك التطور عىل هيأة ترسبات -إن استعملنا 
راجع عىل  األمر  ولعل  ؛  استعامله  بطرائق  أو  ببنيته  عالقة  بقيت  الرتبة-  علامء  لغة 
نحو ّما إىل تلك النزعة  الفعلية التي يرى ولفنسن أهنا كانت قد هيمنت عىل هذه 
اللغات. وأكرب الظن أن الفعل يمثل يف اللغات عامة -سامية أو غري سامية- أكثر 
املتقابلة،  املتسقة  النحوية  السامت  يقوم عىل مجلة من  إذ  تعقيدا،  النحوية  املقوالت 
أوهلا ما نصطلح عليه بسمة اجلهة aspect التي تعنى ببيان متام  الفعل أو عدم متامه، 
ثم سمة الصوت voice التي تعنى بام نصطلح عليه يف عربيتنا بالبناء للمعلوم والبناء 
هو  ما  فتميز  الفعل؛  حاالت  ببيان  تعنى  التي   mood احلالة  سمة  ثم  للمجهول، 
إخباري مما هو افرتايض  مما هو غريمها إن وجد،  ثم سمة الشخص person التي 
العدد  ثم سمة  تأنيث،  أو  تذكري  من  به  يتصل  ما  أو  غيبته  أو  الفاعل  تبني حضور 
number التي تبني اإلفراد والتثنية واجلمع يف فاعله، وأخريا سمة الزمن tense التي 

هي  سمة بيان وقت حصول الفعل، وهذا الوقت أمر معقد يف احلق كثريا من التعقيد 
؛ إذ يقوم عىل واحد من أمرين؛ أوهلام -وهو الغالب- نقطة ارتكاز زمني حمددة يف 
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ABSTRACT

This paper attempts to trace the  relations between  the structure 
and function  of the verb category in Semitic languages in general  and in 
Arabic in particular from a philological  perspective in an attempt  to  find  
a relationship between any change  in the verb structure  with that of a 
required  functional necessity.

It is most likely that the development of the semitic verb is more 
obvious than any other word forms. Using soil terminology, the layers 
of this development appear in the form of sediments that remain in its 
structure or usage. This is probably due to a certain extent to the tendency 
of the verb to empower these languages.

The verb is most likely, in a  language, semitic or otherwise, a complex  
grammatical form since it demonstrates  a number  of  syntactic  features  
that are  simultaneously in agreement and parallel with: aspect, voice, 
mood, person, number, and tense.

The focus of this research paper will be about the historical 
development of the verb structure and its connection with the way it 
expresses.The reader will find an obvious interest  in forming a strong  
connection  between  structure and function  in the Semitic  and Arabic 
verb, the central  part in this  research  focuses on the assumption that any 
change in  the structure will  lead to change in function. In other words, 
any novel change in the function will be reflected in the structure. This 
will be traced philologically through the verb affixes or the vowel changes 
in the middle or at the end of the verb, or its prefixes and its relationship 
with function.

التامة  الفعلية  األبنية  استعامل  فيها  يتوزع  تركيبية  قيمة  الزمن  فيكون  الكالم   أثناء 
نفسها،  الزمانية  األبنية  تلك  لصيغ  نظر  غري  من  القيمة  تلك  لتحقيق  التامة  وغري 
وثانيهام انطباع املتكلم نفسه عن حدث الكالم وما يتصل بمركزه من زمن احلدث.
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... مقدمة ...

إن وضع تصور دقيق للزمن الرصيف يف الفعل السامي ما زال أمرًا مشكاًل، فقد 
استقر عامة فقهاء الساميات القدامى من عرب وعربانيني وآراميني عىل تصور أن 
زمن الفعل كائن يف بنائه، وأنه مفرتق بسبب منذلك إىل بناء معرب عن زمن ماض 
وآخر معرب عن )حارض و مستقبل()1(، غري أن تأمل مسلك الفعل ونظامه يف تلك 
الساميات ينزع بنا إىل اعتقاد أن العالقة بني البناء والزمن اللغوي ليست أمرًا متلئبًا 
عىل نحو صارم)2(؛ إذ نعرف مثال أن األكدية قد استعملت بناء )يفعل( نفسه للتعبري 
عن املايض قبل ظهور بناء )فعل( بحقبة طويلة، وأن العربية قد استعملته -بعد ظهور 
بناء فعل- للتعبري عن ذلك املايض أيضًا إن سبق بواو القلب)3(، و ذكر ولفنسون أن 
استعامل يفعل للتعبري عن املايض قد ظهر بدرجة ّما أيضًايف الكنعانية)4(، ويف الظن 
أن األمر ال يبعد عن ذلك كثريًا يف العربية؛ إذ ثمة قرائن -عىل ما ذكر النحويون- 
ترصف معناه إىل املايض، وهي قرائن من قبيل)ربام( و)لو( و )مل( و)ملا( عىل ما أورد 
أيضًا، واصطلح عليه  إىل ذلك  املؤدب  ابن حممد  القاسم  أبو  الشلوبني)5(، وذهب 
حني يكون خاصَا بالتعبري عن املايض بـ »املمثل« ومثل له بـ »نحو قولك رست أمس 
حتى أدخلُها أي حتى دخلتها ألن يف قولك رست دلياًل عىل ذلك«.)6( فإن انقلب 
األمر بنا إىل النظر من هذه اجلهة إىل بناء )فعل(، نجد أنه مل يكن مقصورًا أيضًا عىل 
التعبري عن الزمن املايض وحده، وليس بعيدًا عنا يف هذا الشأن ما يظهر من استعامل 
له للتعبري عن متام الفعل يف احلال من نحو استعامله مع )قد(؛ إذ تدل مقابلة سيبويه لـ 
)قد فعل( يف باب )نفي الفعل( لـ )ملا يفعْل( أهنا أداة للتعبري عن متام الفعل يف احلال.
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بناء )فعل( القرآين الكريم دليل ال يرد يف هذا الشأن يف استعامل   ويف النص 
للتعبري عن متام الفعل يف احلال يف ست آيامتن ثامن ورد فيها ظرف احلال )اآلن(، 
اهلُل  َف  َخفَّ ﴿اآلَن  اآلَن﴾)8(،  ُتْبُت  إيِنِّ  ﴿قاَل   ،)7(﴾ قِّ بِاحْلَ ِجْئَت  ﴿اآلَن  وهي: 
﴾)10(، ﴿َأ ُثمَّ إِذا ما َوَقَع آَمْنُتْم بِِه آآلَن َوَقْد ُكْنُتْم  قُّ َعْنُكْم﴾)9(، ﴿اآلَن َحْصَحَص احْلَ
ُه ال إِلَه إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه  بِِه َتْسَتْعِجُلوَن﴾)11(، ﴿َحتَّى إِذا َأْدَرَكُه اْلَغَرُق قاَل آَمْنُت َأنَّ
َبُنوا إرِْسائِيَل َوَأَنا ِمَن امْلُْسِلِمنَي * آآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْبُل َوُكْنَت ِمَن امْلُْفِسِديَن﴾)12(، 

مما يعني هيمنة واضحة ملعنى التامم فيه ال ملعنى الزمن املايض.

ولعله هلذا ذهب الكوفيون عىل ما أورد ابن األنبا ري يف إنصافه إىل أن )فعل( 
يقع للحال كام يقع للاميض)13(. بل نصادف عند أيب القاسم املؤدب -وهو من هؤالء 
الكوفيني- أنه يرى أن بناء )فعل( مشتمل عىل األزمنة كلها، ومن أجل ذلك قسمه 
من جهة داللته الزمانية عىل »نّص«، وهو ما يشري عنده إىل امليض فيه ومّثل له بقوله 
تعاىل:)رضَب اهلُل مثاًل عبدًا مملوكًا()14(، وعىل »ممثل« وهو ما يشري عنده إىل ما يقع 
نَِّة﴾)15(، إذ  اِر َأْصحاَب اْلَ مستقباًل عىل نحو ما يف قوله تعاىل: ﴿َونادى َأْصحاُب النَّ
الفعل عنده هنا بمقام ينادي ومنه غفر اهلل لكم، وعىل »الراهن« وهو املستمر الذي 
﴿َوكاَن اهلُل َعىل ُكلِّ َشْ ٍء َقِديرًا﴾)16( أال ترى أنه كان  ال ينقطع، ومنه قوله تعاىل: 

قديرا واليوم هو قدير وبعد اليوم هو قدير.)17( 

وبوجه عام ليس بعيدًا عنا أيضًا يف هذا الشأن ما ظهر من استعامٍل يكاد يكون 
تىل  إذا  املستقبل  عن  )فعل(  التعبريب  إمكان  من  عربيتنا  يف   grammatical قاعديا 
أدوات  هي  قرائن   البناء  هلذا  أن  إىل  وليسإشارةالشلوبني  )إذا(،  املستقبل  ظرف 

الرشط  ترصف معناهإىل املستقبلبعيدة عنا يف هذا الشأن)18(.
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لكننا سنلحظ بعد حينأن استعامل )فعل( للتعبري عن زمن غري املايض ليس أمرًا 
عامًا، وإنام يتصل يف األغلب بحالتني:

اإلخبار  حالة  عن  التعبري  من  االنقالب  معنى  متضمنًا  يكون  أن  األوىل: 
moodindicative إىل حالة أخرى هي تلك التي نصطلح عليها بحالة »االفرتاض« 

بالفعل  الفاعل  يقوم  أن  املتكلم  »افرتاض  عندنا:  تعني  التي   Subjunctive mood

هو  الذي  الدعاء   يف  نستعملها  التي  األفعال  يف  نجده  ما  وهو  حقا«،  به  قيامه  ال 
حالة افرتاض يف الفعل  من قبيل: رحم وريض يف املثبت وال فض والزال يف املنفي 

منه)19(. 

عىل  كلها  تشتمل  اجلامدة  األفعال  أن  نلحظ  إذ  الفعل،  جيمد  أن  األخرى: 
البناء تنتمي إىل ما اصطلح عليه  التعبري عن الزمن فيها؛ فهي من جهة  إشكال يف 
بالفعل املايض، لكنها تعرب عادة عن زمن آخر غريه، فـ )ليس( عندهم فعل ماض 
لنفي احلال إن مل يقيد بقرينة)20(، بل قد يعرب عن املستقبل عىل نحو ما يف قوله تعاىل: 
وًفا َعْنُهْم( ﴾)21(، وكذلك أفعال الرشوع عندهم؛ إذ:  َلْيَس َمْصُ َيْأتِيِهْم  َيْوَم  ﴿َأاَل 
»ملا كانت هذه األفعال املاضية دالة عىل الرشوع كانت ماضية يف الظاهر فقط، لكن 
ليتوافقا  أيضًا  احلال  عىل  مقصور  خربها  يف  الواقع  املضارع  وزمن  للحال،  زمنها 
اللفظ  يف  »ماضية  فهي  املستقبل؛  عن  تعرب  الرجاء  وأفعال  معنامها«)22(،  فيتالءم 
املستقبل، ولذلك كان زمن  إذ ال يتحقق معناها إال يف  ولكن زمنها هنا مستقبل، 

املضارع الواقع يف خربها مستقباًل فقط ليتوافقا«)23(.

الزمن عىل نحو  الفعل من  ويذهب عباس حسن إىل أن هذا اجلمود قد جيرد 
ما يف »نعم و بئس«؛ إذ مها فعالن ماضيان متجردان من الداللة الزمانية، منسلخان 
عنها بعد أن تكونت من الفعل ومن فاعله منهام مجلة إنشائية غري طلبية يقصد منها 
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إنشاء املدح العام أو الذم العام)24(، وكذلك األمر يف فعيل التعجب إذ ال داللة زمنية 
فيه عند عامة املحققني.)25(

وأكرب الظن أن عدم التطابق بني هذين البناءين  أعني فعل ويفعل  واألزمنة 
حمددةهو ما دفع بعامة داريس اللغات السامية من أمثال بروكلامن)26( وموسكايت)27( 
وهنري فليش)28( إىل أن يذهبواإىل أن البناءين يف حقيقتهام إنام يعربان عن سمة اجلهة 
 ،tense أي جهة متام الفعل و عدم متامه، ال عن مفهوم حمدد للزمن اللغوي aspect

البناءان  توزع  أن  فصار  صارمًا؛  حتديدًا  بعينه  لزمن  منهام  بناء  كل  فيه  يتخصص 
عندهم عىل:

بناء يكون خمصصًا للتعبري عن الفعل التام perfect، وهو بناء فعل.. 1
بناء يكون خمصصًا للتعبري عن الفعل غري التام imperfect، وهو بناء يفعل.. 2

إن مفهوم التامم وعدم التامم يف البناءين يفرس لنا عىل نحو أكثر استقرارًا إمكان 
أن يأيت )فعل( للتعبري عن أحداث واقعة خارج الزمن املايض، أو أن يأيت )يفعل( 
املتكلم أهنا قد وقعت، بل  أو افرتض  املايض  أفعال وقع يشء منها يف  للتعبري عن 
يمكن له أن يفرس ما ورد من )فعل( يف مواضع خاصة بالتعبري عن زمن مستقبل، 
إن كان األمر يتطلب منا التعبري عن فعل افرتض املتكلم أنه سيتم ال حمالة بعد حني 
ُه ُمْسَتِطرًيا﴾)29(؛  اُفوَن َيْوًما َكاَن رَشُّ أو أنه عّده تامًا يف يقينه يف مثل قوله تعاىل: ﴿َوخَيَ
فـ )كان( يف هذا املوضعفعل معربعام سيتم ال حمالة يف املستقبل واستعامل التامم فيه مل 
يكن تعبريًاعن التامم نفسه؛ بل هو تعبري عن يقني املتكلم بأن ذلك حادث بعد حني.

واألمر يف بناء )يفعل( ال يبتعد من ذلك كثريًا، فهو يأيت للتعبري عن فعل وقع 
بذلك  الفعل  فعرب  احلال؛  بعد  ما  إىل  بقي  أو  احلال  يف  مستمرًا  بقي  ثم  املايض  يف 
ِمْسِكيًنا  ِه  ُحبِّ َعىَل  َعاَم  الطَّ ﴿َوُيْطِعُموَن  تعاىل:  كقوله  تام  غري  أنه  عن  االستمرار 
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ِ اَل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َواَل ُشُكوًرا﴾)30(، فالفعل  اَم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه اهللَّ َوَيتِياًم َوَأِسرًيا إِنَّ
)يطعمون(، وإن كان يف األصل إخبارًا عن أهنم أطعموا مسكينًا ويتياًم وأسريًا بدليل 
التفصيل، غري أنالتعبري بالفعل غري التام إنام يرادمنه أهنم مل ينقطعوا عن ذلك الفعل؛ 
إذ صار اإلطعام هلم عادة؛ فكأن فعلهم ذاك قد وقع منهم ثم استمر من غري انقطاع، 
بل أكاد أزعم أن هذا البناء يأيت للتعبري عن فعل مل يقع متامه يف املايض؛ كأن يكون قد 
انتوي ثم مل يقع، وهو ما يرضب إليه يف أكرب الظن استعامل بناء يفعل مع )مَلْ( تلك 
لنفي متامه  الفعل بل  لنفي  الظن ليست  قالبة، وهي يف ذلك  نافية  التي زعموا أهنا 
يف الزمن املايض بعد أن يكون قد انتوي، أو افرتض املتكلم أنه قد انتوي، وعالمة 
إليه بعد حني  يف الكالم عىل  السكون يف آخره عالمة ذلك االفرتاض كام سنشري 
دقيقًا  تعبريًا  تعرب  التي  )ملّا(  أكثر وضوحًا يف  يبدو  األمر  ، ولعل  االفرتاضية  احلالة 
عن أن الفعل كان متوقعا ً من الفاعل، أو أنه انتوي لكنه ملّا يقع إىل اآلن، بل ذهب 
برجشرتارس إىل أهنا  أي )ملا(  مقصورة يف وظيفتها عىل توقع الفعل وانتظار وقوعه 
واستطالة زمانه)31(  ومعنى االستطالة ههنا يف ظننا العبور من املايض إىل احلال ،ثم 

استشهد لبيان ذلك بقوله تعاىل: ﴿مَلَّا َيُذوُقوا َعذاِب﴾)32(. 

التغاير الالميفي الفعل

 وهو ما اصطلح عليه الناس بـ )إعراب الفعل(، وأكرب الظن أنه مل يكن خاصًا 
بالعربية الشاملية وحدها، إذ حدثنا أصحاب الفيلولوجيا السامية بأنه كان قد ظهر 
بدرجة ما يف الساميات عامة يف بعض حقبها يف أقل تقدير؛ إذ كان بروكلامن قد أشار 
إىل أناحلبشية عرفت تفرقة ما بني حالتني يف )يفعل( األوىل منهام بالسكون، والثانية 
بالفتحة يف طور من أطوارها، بيد أن ذلك التاميز زال عنها بعد حني، ومل يبق منه فيها 
من آثاره إال أشياء بعينها تظهر يف األفعال املتصلة بضامئر النصب)33(، وأن العربية 
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كذلك عرفت احلالتني  أعني )يفعل( بحركة عىل آخره تارة وبال حركة تارة أخرى، 
غري أن ذلك قد زال عنها أيضًا، ومل يبق فيها من آثاره إال ما نجد يف األفعال املعتلة 
العني بالواو أو الياء)34(، وكان قبل ذلك قد ذهب إىل تسجيل أن األفعال األكدية يف 
بعض أحواهلا قد أظهرت شيئا من الكسع بالفتحة أيضًا)35(، من جانب آخر الحظ 
موسكاتيو جوردن Gordon أن األوغاريتية قد ناظرت العربية يف عالمات اإلعراب 
هذه، لكنهام احرتزا شيئا من االحرتاز بصدد ظهور الفتحة عىل آخر يفعل، و أرجعا 

ذلك االحرتاز إىل غابيني Gabini)36( قبلهام.

التغاير  هذا  عرفت  قد  كانت  أخرى  غربية  ساميات  أن  موسكاتيإىل  أشار  ثم 
)يفعُل(  بجانب  بالفتحة  )يفعَل(  عرفت  العمورية  أن  ورجح  أيضًا،  ّما  بدرجة 
دقيق.  نحو  ذلك عىل  متييز  إمكان  معقواًل يف  احرتازًا  أيضًا  أبدى  أنه  بيد  بالضمة، 
وكذا كان األمر عنده فيام ورد يف رسائل البحر امليت، من ظهور هلذا البناء مكسوعًا 
اللغات  أن  مقبول يف  استنتاج  إىل  بنا  تدفع  إشارات  بالفتحة)37(. وهي  أحيانًا  فيها 
الساميات عامة قد عرفت يف حقبة ما تغايرًا حركيًا قد يكون غري واضح املالحمتاممًا 
كان يلحق آخر بناء )يفعل( فيها، وأن من املحتمل أنه كان ثنائيًا أول أمره،لكن ذلك 
عىل نحو ماقد زال عنها بعد حني، ومل يبق منه يشء أكيد إال يف العربية الشاملية التي 
أخذ ذلك التغاير فيها مسارا فريدا مطردًا، بل علق هبا جنوح شديد إىل تعميقه، وإىل 
أن جتعل منه جزءًا أصياًل من نسيجها اإلعرايب العام. والسؤال املهم يف هذا الشأن 

هو: ما الوظيفة التي أراد ذلك التغاير املطرد أن يعرب عنها يف هذه اللغة؟ 

تظهر تلك الوظيفة يف تصورات سيبويه متصلة بام اصطلح عليه: بـ »الواجب« 
و »غري الواجب«؛ فهو إذ يعرض لنا »النصب« يف الفعل بعد »حتى« يفرس ذلك بأنه 
إنام كان ألن الفعل غري واجب، يقول يف هذا الصدد: »واعلم أن الفعل إذا كان غري 
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واجب مل يكن إال النصب من قبل أنه إذا مل يكن واجبًا رجعت حتى إىل أن وكي، 
ومل تعد من حروف االبتداء كام مل تعد إذن يف اجلواب من حروف االبتداء إذا قلت: 

أظنك و أظنَّ غري واقع يف حال حديثك«)39(.

ويف موضع آخر يشري إىل أن » اجلزم » من عالمات أن الفعل غري واجب أيضًا، 
يقول: »وإنام فعلوا ذلك باالستفهام؛ ألنه كاألمر يف أنه غري واجب، وأنه يريد به من 
املخاطب أمرًا مل يستقر عند السائل، أال ترى أن جوابه جزم«)40(، أما الفعل الواجب 

فعالمته عنده »الرفع«؛ إذ إنك إن أوجبت الفعل »فال يكون فيه إال الرفع«)41(. 

إن ما سبق يشري إىل أن التغاير الالمي يف بناء »يفعل« عند سيبويه إنام جيء به 
التغاير الوظيفي فيه؛ فالرفع عنده يكون ملا اصطلح  ليكون عالمة عىل رضب من 
الواجب،  غري  بالفعل  عليه  اصطلح  ملا  واجلزم  والنصب  الواجب،  بالفعل  عليه 
واجتامع النصب واجلزم للفعل يف غري الواجب عنده مسألة حتتاج منا إىل أن نبحث 
عن العلة يف ذلك أيضًا، أعني علة هذه املغايرة الفرعية بني أن يأيت الفعل منصوبا أو 
جمزوما يف غري الواجب، بيد أننا سنؤجل ذلك شيئا من التأجيل بسبب من أن سيبويه 
مل يعرض هلا عىل نحو واضح، وإن كان قد ربط بني )النصب( ودالالت أفعال من 
قبيل: أطمع أو أخشى أو أرجو أو داللة عسى أو داللة ما يلتمس من غاية، ويف 
احلق أن داللة ذلك كله تقع حتت ضابط إجرائي رئيس واحد هو: )الرجاء(، ولعل 

ما جاء به ابن العتائقي يف هذا الصدد سيساعدنا يف تلمس حّل ما هلذه املسألة.

يف عود إىل حتديد مفهومي الواجب وغري الواجب عند سيبويه، يمكن القول 
بأنه قسم الفعل عىل قسمني:

الواجب، وهو عنده »الواقع« املخرب عنه)42(، أو هو األمر الذي استقر . 1 أوهلام 
عند املتكلم أنه كائن)43(، فكأن كل إخبار عنده يكون الفعل معه واجبًا، يقول: 
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»وتقول إذا حدثت باحلديث إذن أظنه فاعال، وإذن إخالك كاذبًا، وذلك ألنك 
أن  باب  إذن– من  -أي  فخرجت  وخيلة،  ظّن  حال  يف  الساعة  تلك  يف  خترب 
يقول:  ولكّن،  إّن  مع  الكالم  وكذا  واقع«)44(،  غري  بعدمها  الفعل  ألن  وكْي؛ 

»معنى إّن ولكن ألهنام واجبتان كمعنى هذا عبد اهلل منطلقًا«)45(.

وآخرمها: غري الواجب، وهو عنده »ما مل يقع«)46(، يقع حتت طائلته: ما يتمنى . 2
املرء أن يقع أو ما يرجو أن يقع، أو ما خيشى أن يقع، فمثل الفعل بام يأيت بعد 
أخشى أو أطمع أو أرجو، أو بعد قولنا عسى  وهو املنصوب منه)47(، وكذلك 
ما يأيت يف اجلزاء)48(، أو ما هو مطلوب له أن يقع كام يف األمر)49(  يف املجزوم 
يظهر يف رضب  ما  التوكيد وهو  نون  الذي حلقته  الفعل  ذلك  وزاد عىل  منه، 
وليت  »لعل  يف  أيضًا  عنده  يظهر  الواجب  غري  لكن  التغاير)50(،  من  خاص 
تتمناه يف احلال ويف كأن تشبهه  بالفعل؛ ألنك »يف ليت  املشبهات  وكأن« من 
إنسانًا يف حال ذهابه كام متنيته يف حال قيام وإذا قلت لعل فأنت ترجوه أو ختافه 
اتصااًل  متصلة  ليست  املسألة  أن  لنا  يفرس  يف حال ذهاب...«)51(، ولعل هذا 
مبارشًا بسمة الزمان وإنام بيشء آخر، أكرب الظن أنه تلك املعاين املتصلة بالرجاء 
أن نضعها  لنا  يمكن  مما  األمر؛  أو  الطلب،  أو  الرغبة  أو  أو اخلشية  التمني  أو 
حتت لفظ جامع يعرفه الدرس اللغوي احلديث، أعني مصطلح )االفرتاض( 
الذي يعنى يف هذا الدرس احلديث: افرتاض املتكلم أن يقوم الفاعل بالفعل ال 
أن يقوم به حقيقة، فيكون املجيء بالفعل لبيان ذلك االفرتاض ال لإلخبار عن 
قيام الفاعل به)52(، ولعلنا نلمح شيئًا من هذا الفهم يف حد سيبويه هلذا الرضب 
من الفعل بأنه: ما يريد املتكلم به من املخاطب أمرًا مل يستقر بعد)53(؛ لذا يظهر 
عنده إذا كان ذلك غاية)54(، أو طلبًا، أو أمرًا)56(، أو رجاء)57(، أو بعد أفعال من 
قبيل: »أطمع وأخشى وأرجو« عنده، وسنالحظ عىل نحو جيل أنه يتقصد أال 



75

تأيت هذه األفعال أعني أرجو وأطمع وأخشى وكذلك عسى يف صيغ إخبارية؛ 
ألن املطلوب منها أمر آخر غري ذلك اإلخبار، ألنك عىل نحو ما يذهب »ال 
توجب شيئًا من هذه احلروف؛ ولذلك ضعف أرجو أنك تفعُل، وأطمع أنك 
فاعٌل، ولو قال رجل: أخشى أْن ال تفعلُ  يريد أن خترب أنه خيشى أمرا قد استقر 

عنده أنه كائن جاز، وليس من وجه الكالم«.)58(

تفسريا  حني  بعد  تفسريها  أعيد  قد  التي  هي  هذه  سيبويه  نظرية  أن  وإخال 
التغاير السيام تغاير النصب إنام يتصل بمسألة الزمن وحده، كأهنم   ابترسها يف أن 
أعني من جاء بعده من نحاة العربية قد فرسوا عباريت »غري واجب« و »مل يقع« يف 
أهنام ال تتجاوزان معنى االستقبال يف الفعل، من غري أن يتأملوا إشاراته يف الوجوب 
يف »إّن ولكّن«، و عدم الوجوب يف »ليت ولعل وكأن« يف أن ذلك كان متصال فيها 
بقضية اإلخبار أو االفرتاض، بل لعل حرصهم »الواجب« يف معنى الوقوع وحده 
ب إىل أن جيعل ذلك املصطلح  هو ما دفع بلغوي كويف هو أبو القاسم بن حممد املؤدِّ
من مرادفات املايض؛ إذ سمي املايض واجبا »ألنه وجب أي سقط وفرغ منه، مأخوذ 
من قوهلم وجب علينا احلائط إذا سقط، ووجبت الشمس إذا غابت، وقد جيوز أن 

يكون مأخوذا من قوهلم وجب البيع إذا تم وانعقد«)59(.

ربط  إىل  ذهب  كويف  تعليق  يف  أخرى  مهمة  مالحظة  أول  ظهرت  ذلك  بعد 
التغاير بـ )املعاين املختلفة واألوقات الطويلة()60(، والعبارة يف تقديرنا مشتملة عىل 
غموض، بسبب من أهنا ال تقدم لنا تفسريا مبارشا ملا يقصد بـ )املعاين املختلفة(، وإن 
كان ذلك ال يمنعنا من استيعاب أهنا تشتمل عىل فكرة متقدمة جدا عىل نظرية الربط 
الشكيل للتغاير بالعوامل التي استقرت عليها نظرية النحو العريب بعد حني، ذلك 
أهنا حتمل بني طياهتا تلميحا إىل أن احلركة اإلعرابية يف تلك الالم إنام كانت ألسباب 
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متصلة بتغري وظيفي يصيب بناء الفعل ابتغاء ملعنى بعينه، ال لطارئ خارج كامن يف 
)عامل( ّما مؤثر فيه.

ولنا أن نلمح يف التعليق إشارة مهمة أخرى؛ هي ربط ذلك التغاير بـ )األوقات 
األوقات  تلك  نعت  أيضًا، يكمن يف  إشارة مشتملة عىل غموض  الطويلة(، وهي 

بالطويلة ال بلفظ األوقات نفسه.

اللغوي،  بالزمن  التغاير  حركة  تربط  وضوحًا  أكثر  آراء  ظهرت  ذلك  بعد 
وملخص تلك اآلراء أن بناء يفعل بناء )مبهم الزمان()61(؛ فيأيت التغاير فيه إلزالة 
ذلك اإلهبام ومن ثم يدفع بالبناء إىل أن يتخصص لزمن بعينه، ولعلنا نجد يف قول ابن 
هشام من أن »نواصب الفعل تستدعي االستقبال«)62( إشارة إىل أن من مهمة تلك 
النصب،  فيه  البناء خالصًا للمستقبل وحده فيظهر  األدواتأن تزيل اإلهبام فتجعل 
ومع هذه اآلراء استقرت الفتحة عىل أهنا عالمة عىل ختليص البناء للمستقبل وحده.
غري أن ألحد أولئك القدماء، وهو كامل الدين بن العتائقي احليل املتوىف عام 790 
التغاير، ال تتصل بتصوراهتم عن وظيفة األمر  للهجرة نظرية فريدة يف تفسري هذا 
يف تغيري الداللة الزمانية للبناء، بل تقوم عىل أساس من الطبيعة )الوجودية( للفعل 
نفسه، فهناك يف ظنه فعل )حمكوم( بوجوده أو عدمه، وفعل )مطلوب( وجوده أو 
عدمه، وفعل ثالث )مرجو( وجوده، وأن ذلك التغاير يف احلركة إنام يكون للتعبري 
أو  بالوجود  )حمكوم(  الفعل  أن  عىل  عالمة  عنده  الرفع  فكان  الطبيعة،  تلك  عن 
العدم، وأن اجلزم عالمة عىل أن الفعل )مطلوب( وجوده أو عدمه، وأن النصب 

عالمة عىل أن الفعل )مرجو( وجوده)63(.

والنظرية وإن بدت رضبًا من تصور فلسفي وجودي يف القراءة األوىل هلا، إالأن 
بسمة  متصاًل  تفسريًا  التغاير  تفسري  حماولة  عن  كثريا  بعيدة  ليست  أهنا  جيد  املتأمل 
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احلالة mood التي خيضع هلا الفعل من قبيل حالة اإلخبار أو االفرتاض؛ فاإلخبار 
تعبري ال يبتعد كثريا عام يراد باملحكوم بوجوده، وكذا املرجو واملطلوب ال يبتعدان 
عن معنى االفرتاض، وهي لذلك تستحق منا تأماًل طوياًل للجهد املتقدم العميق يف 
النظر فيها وإىل موافقتها من جهة ّما للنظر املعارص يف هذه املسألة، ولعلها يف الوقت 

نفسه أقرب إىل تصورات سيبويه عن الواجب وغري الواجب.

بالعودة إىل نظرية ارتباط التغاير يف بناء يفعل باألزمنة نجد أن هلا أنصارًا من 
مهدي  الدكتور  األستاذ  اجلليالن  املرحومان  مقدمتهم  يف  يقف  أيضًا،  املحدثني 
املخزومي يف مبحثه الرصني عن حركات أواخر األفعال)64(، واألستاذ الدكتور عبد 
الستار اجلواري يف كتابه )نحو الفعل()65(، و كان جوهر نظريتهام -وإن اختلفا يف 
التعبري- يكمن يف أن بناء )يفعل( يمثل بناًء عامًا يشتمل عىل سلسلة من األحوال 
الزمنية، ثم ذهب اجلواري وحده إىل أن هذا البناء يف حقيقته إنام هو نمط من املصادر 
مما يعرب عنه باإلنكليزية بـ ِ infinitive، لذا كان مشتمال عىل إهبام يف الزمن عىل نحو ّما 
يف الـ infinitive يف اإلنكليزية من إهبام، لكننا سنالحظ أن تطورا ّما اعرتى تصوره 
املغايرة قد تكون مرتبطة بطبيعة  التيسري( إىل أن تلك  إذ أشار يف )نحو  بعد حني، 
التعبري عن اإلخبار أو عن اإلنشاء)66(، غري أن مما يؤسف له كثريا أنه مل يطور تلك 

اإلشارة عىل الرغم من أمهيتها وجّدهتا يف البحث اللغوي العريب.

العالقة بني األزمنة  تتبع  السامي نجد أن بروكلامن كان قد حاول  البحث  يف 
ّما من أن جيد هلا  وحركة املغايرة هذه يف الساميات عامة، لكنه بدا متشائاًم لدرجة 
مظهرًا قاعديًا grammatical حيكم أمرها، بيد أنه توصل  عىل نحو ّما  إىل خالصة 
مبترسة مفادها أن العربية هي من طور ظاهرة املغايرة وظيفيًا لتكون نظامًا توزيعيًا 
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اإلخبار  حلالة  فيها  الرفع  فصار  moods؛  الفعل  بحاالت  عليه  نصطلح  عام  معربًا 
والنصب حلالة االفرتاض والسكون حلالة األمر)67(.

وهو تفسري قد تعزز عىل نحو واضح يف مباحث هنري فليش)68( وموسكايت)69(، 
الذي أكد أن من العسري أن نعزوهذه املسالة إىل الساميات األوىل roto Semiticعزوا 
مؤكدا، لكنهنقل عن غلب Gelb أن بناء يفعل يف األكديةإذا أريد به التعبري عن احلالة 
االفرتاضية Subjunctive mood ظهرمكسوعا بالفتحة، وهو أمر قد يتفق عنده مع 
ما لوحظ يف األوغاريتية، غري أن كينست keenest ذهب إىل أن ذلك كله من باب 
بالفتحة  للبناء  كسع  من  األكدية  النصوص  يف  لوحظ  ما  أن  إىل  أشار  التوهم؛إذ 
أيضًا  احرتز  قد  كان  وإن  املصادر)70(.  من  ما  نمطا  يمثل  األمر  حقيقة  يف  كان  إنام 
يف أن ذلك ما كان مستقرا استقرارا مؤكدا؛ إذ قد يظهر أحيانا يف حاالت إخبارية 

indicative moods رصف)71(.

يتوقفوا  مّروابذلك مرورا رسيعا، ومل  أن هؤالء كلهم قد  إن مما يؤسف عليه 
عنده توقف املتدبر؛ فلم خيلصوا فيه إىل تصور متلئب، ولعل األمر كان كذلك بسبب 
العربية  –ما عدا  الساميات  عامة  التغاير صورة واضحة يف  لذك  مل جيدوا  أهنم  من 
الشاملية– مما ال يمكن أن يركنوا معه إىل ثوابت حمددة أو نظريات مستقرة، ونحن 
بالفتحة  )يفعَل(  بناء  وجود  يف   garbini وغاربيني   Herdner بشكهردنر  أخذنا  إن 
بنا احلال عىل الزعم بأن تلك الساميات  وجودا وظيفيًا يف األوغاريتية)72( واستقر 
قد عرفت التغاير عىل أنه واقع بني بناء ينتهي بحركة وآخر ينتهي بسكون، أمكننا 
أن نويل بدرجة معقولة رأي برجشرتارس الذي ذهب فيه إىل أن العربية الشاملية هي 
التي ابتدعت التمييز بني حالتي يفعُل ويفعَل اهتامما خاصا)73(، فنرجح أن ذلك قد 
حصل ألن هذه اللغة قد طورت رضبًا من الوظيفة للبناء املكسوع بالفتحة، فنزعت 
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بنظام التغاير من نظام ثنائي غري واضح املعامل إىل نظام ثالثي قيايس يضارع إعراب 
الفعل فيه إعراب االسم يف اشتامله عىل مواقع إعرابية أساسية ثالثة. واألمر قد يدفع 
بنا دفعا إىل البحث عن الوظيفة التي جنحت هبذه العربية الشاملية إىل تعميق املغايرة 

الوظيفية هبذه الفتحة أو ابتداعها.

ظهرت  إنام  الفتحة  أن  إىل  ذهبوا  وحمدثني  قدماء  دارسني  إن  القول  سبق 
لتخليص البناء للمستقبل وحده)74(، بيد أن مما يؤسف عليه أن ذلكي صطدم بأمور 
ال يمكن لنا جتاهلها: أوهلا: أن أدايت التخليص لالستقبال يف العربية أعني األداتني 
هذا  يف  استعامهلام  وأن  الفعل،  آخر  يف  الضمة  بوجود  ترتبطان  و)السني(  )سوف( 
األمر  وليس  وحده،  للمستقبل  البناء  ختليص  يف  العامة  القاعدة  يمثل  إنام  املوضع 
حالة فرعية أو خاصة يمكن للمرء أن جيد تفسريًا فرعيًا هلا؛ فكيف لنا إذن أن نفرس 
االحتفاظ بالضمة مع التخلص للمستقبل إن كنا نذهب إىل أن الفتحة هي عالمة 
التخلص للمستقبل، وثانيهام:أن النحاة قد ذهبوا إىل أن أزمنة فعل الرشط وجوابه 
إن  أننا  يعني  وهو  أيضًا،  املستقبل  يف  يقع  مما  كلها  والطلب  والنهي  األمر  وأفعال 
املستقبل؛ أي  املعربة عن  العالمات  أمام حالة من تشابك  بزعمهم سنكون  أخذنا 
أننا سنكون أمام حاالت ثالث كلها للمستقبل يظهر فيها البناء مكسوعا بعالمات 
املغايرة كلها من ضمة وفتحة وسكون، فكيف لنا أن نضع الفتحة دون غريها عالمة 

عىل ذلك املستقبل، وكيف لنا قبل ذلك أن نأخذ بوظيفية تلك العالمات.

البد لنا إذن أن نبحث عن تصور آخر تتوزع فيه تلك الدالالت الوظيفية لغري 
املعانيالزمانية؛ وأن ننظر نظر املتأمل يف موضع عالمة الفتحة من تلك العالمات.

ذهب بروكلامن)75( وموسكايت)76( وهنري فليش)77(  عىل نحو ما أسلفت  إىل 
أن من املمكن القول بأن بناء )يفعَل( يف العربية الشاملية إنام يمثل احلالة االفرتاضية 
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مقابل متثيل بناء )يفعُل( للحالة اإلخبارية وبناء )يفعْل( للحالة األمرية، وهو رأي 
تفرقة غري مسوغة بني  يشتمل عىل  أن ذلك  التغاير؛غري  تفسري  راجح يف جممله يف 
احلالتني االفرتاضية و األمرية، إذ إن من املمكن إعادة النظر يف موضع احلالة األمرية 
أيضًا؛  االفرتاضية  احلالة  من  رضبا  وصفها  من  منطلقني  النظر  وإعادة  التوزيع  يف 
إذ هي »صيغة دالة عىل افرتاض  النطباق تعريف احلالة االفرتاضية للفعل عليها؛ 
الباحثني  هؤالء  أن  عن  فضال  حقا«،  به  قيامه  عىل  ال  بالفعل  الفاعل  قيام  املتكلم 
أمهلوا الكالم عىل ما يمكن أن يقع حتت هذا املفهوم أيضًا مما هو جمزوم من عامة 
حاالت الطلب والنهي والرشط و جواب الطلب؛ وال نجد يف ثنايا مباحثهم إشارة 
نحو  عىل  الفعل  تستعمل  املواضع  هذه  كل  أن  من  الرغم  عىل  ذلك  من  يشء  إىل 
التوزيع  املناقشة  هذه  ضوء  يف  نعيد  أن  لنا  كان  فإن  اجلزم،  إىل  به  وتدفع  افرتايض 
والسكون  اإلخبارية،  احلالة  عىل  عالمة  الضمة  بتحديد  التغاير  لعالمات  األويل 
عالمة عىل رضب من احلالة االفرتاضية املشتملة عىل أمر أو طلب أو هني أو تقييد، 
آخر  إعرابية عىل  الفتحة الحقة  لظهور  ّما  البحث عن حل  إىل  بنا  يدفع  ذلك  فإن 

الفعل، وأن نضع يف اخلاطر أن ذلك إنام كان لوظيفة متييزية أيضًا.

قد جيد املتأمل يف أمثلة هذا النمط  أي بناء يفعل املكسوع بالفتحة  أهنا كلها تعرب 
هبذا  أخذنا  فإن  اآلخر،  الساكن  يفعل  صيغة  بجانب  أيضًا،  االفرتاضية  احلالة  عن 
الزعم فهذا يعني أننا سنواجه بصيغتني اثنتني للحالة االفرتاضية يف العربية الشاملية، 
صيغتني:  إىل  االفرتاق  فيذلك  العلة  عن  البحث  إىل  يدفع  ما  أول  بنا  يدفع  وهوما 

صيغة يظهر فيها البناء منتهيا بالسكون، و أخرى يظهر فيها مكسوعًا بالفتحة.

أي  تتضمن  ال  األفعال  تلك  أن  لنا  يكشف  املنصوبة  األفعال  أمثلة  تأمل  إن 
رضب من اإلخبار عن أحداث وقعت أو ستقع بعد حني، بل تبدو أفعاال مشتملة 



81

عىل افرتاض املتكلم أن يقوم أصحاهبا هبا حسب، وهو ما توضحه اآليات الكريامت: 
ُقوا َخرْيٌ َلُكْم﴾)78(، ﴿َوَأْن َتُصوُموا َخرْيٌ َلُكْم﴾)79(، ﴿َواَل َيِلُّ َلُكْم َأْن  ﴿َوَأْن َتَصدَّ
﴾)82(، ﴿َواَل  وُهنَّ َضاَعَة﴾)81(، ﴿ِمْن َقْبِل َأْن َتَسُّ َتْأُخُذوا﴾)80(، ﴿مِلَْن َأَراَد َأْن ُيتِمَّ الرَّ
ْوَراُة﴾)84(، ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن  َل التَّ َيْأُمَرُكْم َأْن َتتَِّخُذوا امْلاََلئَِكَة﴾)83(، ﴿ِمْن َقْبِل َأْن ُتَنزَّ
نََّة﴾)85(، ﴿َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن َتْبَتُغوا َفْضاًل﴾)86(، وكذا أمثلة األفعال  َتْدُخُلوا اْلَ
املنصوبة بعد الفاء، إذ كلها تقع بعد استفهام أو متٍن أو دعاء أو جحود أو أمر أو هني 
من نحو ما أورده املؤدب من علامء القرن الرابع اهلجري يف دقائـــق الترصيف)87(: 
﴿َفَهْل َلنا ِمْن ُشَفعاَء َفَيْشَفُعوا َلنا﴾)88( يف االستفهام. ﴿َيا َلْيَتنِي ُكْنُت َمَعُهْم َفَأُفوَز 
»ليس  الدعاء.  يف  عذاب«  من  فأنجو  يل  اغفر  »اللهم  التمني.  يف  َعِظياًم﴾)89(  َفْوًزا 
عندي مال فأعطيك« يف اجلحود. »زرين فأزوَرك وسلم عيّل فأسلَم عليك« يف األمر. 

»ال تعص اهلل فتندم« يف النهي. 

يف أمثلة أخرى توضح األداتان )حتى( و)إذن( ارتباط تغيري احلركة بتغري نمط 
حالة الفعل بني اإلخبار و االفرتاض؛ فنحن مثال إن طلبنا معنى اإلخبار عن دخولنا 
إىل املدينة يف احلال جئنا بالفعلمرفوعا يف مثل قولنا: »رسنا حتى ندخُل املدينة« عىل 
نحو ما يذكر ابن هشام)90(، وإن كنا قد وضعنا ذلك الدخول غاية أو هدفا أو نية  
أي أننا وضعنا ذلك عىل أنه افرتاض حسب  وملا يقع منايشء منه قلنا: »رسنا حتى 
الفعل معنى  نطلب من  إنام كان ألننا  فيه  النصب  أن  أي  بالنصب،  املدينة«  ندخَل 
النص  يف  )حتى(  بعد  املنصوبة  األفعال  أمثلة  وتكاد  إخباريًا،  معنى  ال  افرتاضيًا 
َفَأُفوَز  َمَعُهْم  ُكْنُت  َلْيَتنِي  ﴿َيا  نحو:  من  االفرتايض  املعنى  تركز عىل  املجيد  القرآين 
وُضوا  َفْوًزا َعِظياًم﴾)91(، ﴿َوَلَنْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم امْلَُجاِهِديَن ِمْنُكْم﴾)92(، ﴿َفَذْرُهْم خَيُ
َها  َك ُمْهِلَك اْلُقَرى َحتَّى َيْبَعَث يِف ُأمِّ َوَيْلَعُبوا َحتَّى ُياَلُقوا َيْوَمُهُم﴾)93(، ﴿َوَما َكاَن َربُّ
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َرُسواًل﴾)94(، ﴿َواَل َتْقَرُبوُهنَّ َحتَّى َيْطُهْرَن﴾)95(، ﴿َفاَل َتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتْنِكَح 
ُه﴾)96(. َزْوًجا َغرْيَ

فاألفعال املنصوبة يف اآليات الكريمة مشتملة عىل أحداث ال تقع من فاعليها، 
وإنام تظهر تلك األحداث عىل نحو افرتايض حسب.

واملتأمل يف عامة اآليات الكريامت مما جاءت فيها »حتى« متلوة بفعل مضارع 
هذه  أمثلتها  أغلب  يف  تكون  »حتى«  أن  جيد  آية   وسبعون  مخس  وهي  منصوب  
 %96 إىل  تصل  تكاد  نسبة  يف  استفهام  أو  هني  أو  طلب  أو  أمر  أو  بنفي  مسبوقة 
املنصوب، فضاًل  للفعل  احلالة االفرتاضية  اعتامد  منها، مما يساعدنا كثريًا عىل فهم 
بعد  النصب  حالة  إىل  احلالة  هذه  مقاربة  تثبيت  عىل  أيضًا  يساعدنا  ذلك  أن  عن 
الفاء إن سبقت بطلب أو بشبه طلب، بل يكاد ذلك املتأمل جيد أن التقابل بني هذه 
اشتمل عىل  ما  املجيد يف  القرآين  النص  اإلخبارية يف  والصيغة  االفرتاضية  الصيغة 
بظرف  متلوة  »حتى«  اإلخبارية  الصيغة  يف  القرآن  استعامل  يف  جليًا  يكون  »حتى« 
هو »إذا« وهو ما ورد يف إحدى وأربعني آية،أوغريه من قبيل »حني« و » مطلع« يف 
أهنا كأهنا  إذا« جيد  فيها عبارة »حتى  التي وردت  اآليات  آيات أخر، ومتأمل  سبع 
اختصت بالقصص وحده يف ذلك النص املجيد، ثم نجد أنه استعمل الفعل املايض 
يف حاالت إخبارية أخرى عىل نحو ما ورد يف مخس عرشة آية  كل ذلك كان يف ثامن 

وثالثني ومائة آية وردت فيها »حتى » هذه يف االستعامل القرآين.

)إذن(؛  باألداة  املتصل  )يفعل(  بناء  كثريًايف  ذلك  عن  يبتعد  األمر  يكاد  وال 
فاستعامله بالنصب ال يكون إال إذا كان فعال مفرتضًا، فإذا قصدنا إىل اإلخبار عن 
وقوع الفعل منه حقا جئنا بذلك الفعل مرفوعًا، ولعل مواضع الرفع التي ذكرها ابن 
هشام يف هذا الشأن توضح هذا األمر؛ فهي مواضع إخبار بحت من قبيل توسط 
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)إذن( بني املبتدأ واخلرب يف مثل قولنا: »أنا إذن أكرُمك«، أو إن أردنا احلال، أي حتقق 
الفعل يف احلال، إذ لو حدثنا شخص بحديث فقلنا له: »إذن تصدُق« رفعنا؛ فإن كنا 

ال نريد اإلخبار نصبنا.)97(

ونحن إن أنعمنا النظر يف معنى هذا الفعل املنصوب وجدنا اختالفا جوهريا 
الفعل  أن  يقوم هذا االختالف عىل  بالسكون،  املنتهي  االفرتايض  الفعل  بينه وبني 
طلبًا  حصوله  طلب  عىل  ال  الفعل  حصول  )رجاء(  عىل  يقوم  بالفتحة  املكسوع 
جازمًا، وهو فهم كان قد توصل إليه عىل نحو ما أرشنا سابقا ابن العتائقي يف كتابه  

)احلدود النحوية(.

ويكاد معنى )الرجاء( يف هذا البناء يكون أكثر وضوحًا إن اتصل بام اصطلح 
عليه أصحاب النحو بـ )أفعال الرجاء( من قبيل: عسى و اخلولق وحري؛ فيظهر 
أولية بني حاله هذه  الناصبة، ولو أجرينا موازنة  بأن  ذلك املضارع منصوبًا مقرتنًا 
وحاله إن اقرتن بأفعال الرشوع لوجدنا أن الفعل سيكون مع أفعال الرشوع مرفوعا 
غري مقرتن بـ )أن(، ويمكن تفسري ذلك بأنه قد خرج إىل معنى اإلخبار، وقد فطن 
يف  اخلرب  موقع  الفعل  لوقوع  كان  إنام  هنا  الرفع  أن  إىل  اهلل  رمحه  الغالييني  الشيخ 
احلال)98(. وهذا أمر يدفع بنا إىل القول بأن ظهور )أن( يف )كاد وأخواهتا( أو غياهبا 

عنها إنام هو يف حقيقته متثيل لوجود حالتني مفرتقتني فيها: 

ما  نحو  من  الفعل  حصول  فيها  »يرجى«  مؤولة  افرتاضية  حالة  منهام:  األوىل 
التعبري عن  النحاة إىل  اتصل منه بعسى و اخلولق وحري، ولعل ذلك هو ما دفع 

معنى االفرتاض يف )عسى( بقوهلم: »إنه فعل ماض يراد به املستقبل«)99(.

واألخرى: حالة إخبارية يكون الفعل فيها واقعًا يف احلال، فيظهر فيها مرفوعًا، 
غري مقرتن بـ )أن(، وهو ما نجده يف األفعال املضارعة املقرتنة بـ )نشأ وعلق وطفق 
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وأخذ وهّب وبدأ وابتدأ وجعل وقام وانربى( ثم نلمح يف كل أمثلة الفعل املنصوب 
أهنا  فضال عن ذلك املعنى االفرتايض املرجو  تسلك مسلكًا مقوليا خاصًا ال يعود 
الفعل معه فيها خالصًا ملوقعيته الفعلية من جهة الرتكيب النحوي، وال يعود حيمل 
بني طبقات معناه »اجتاهًا زمنيًا« حمددًا، بل ينقلب احلال به إىل )اإلهبام الزماين(، ال 
عىل ما يزعم النحاة من أنه حيمل معنى املستقبل، وهو زعم كان أصحابه ينظرون 
إليه أحيانًا نظرًا مريبًا؛ فحني واجه ابن هشام أمثلة يكون فيها الفعل منصوبًا متصاًل 
يف الوقت نفسه بمعنى قد وقع يف املايض  وجد عذرا يف أن ذلك الزمن كان مستقباًل 
بالنظر إىل زمن الفعل الذي سبقه ومثل لذلك بام ورد يف قوله تعاىل: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن 
اُء َوُزْلِزُلوا  َّ ْتُهُم اْلَبْأساُء َوالضَّ ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكْم َمسَّ َة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ نَّ َتْدُخُلوا اْلَ

ِذيَن آَمُنوا َمَعُه َمتى َنْصُ اهللِ َأال إِنَّ َنْصَ اهللِ َقِريٌب﴾)100(. ُسوُل َوالَّ َحتَّى َيُقوَل الرَّ

إن اإلهبام يف الزمن قد يسوغ لنا وقوع الفعل موقع املصدر؛ فيخرج بذلك إىل 
أن يكون صاحلا ملوقع »االسمية« بعد اقرتانه بـ )أن( املصدرية ولنا أال ننسى ههنا 
Keenest املهمة جدا، تلك التي أرشنا إليها سابقا يف أن ما وجد  مالحظة كينست 
البناء إىل رضب من  تعبريا عن حتول  إنام كان  بالفتحة  ليفعل  يف األكدية من كسع 
املصدرية، وكذلك إشارة اجلواري التي ذهب فيها إىل وجود رضب من املصدرية 

كامن أساسا يف بناء يفعل.

ال  مَل  اآليت:  النحو  عىل  العتيد  السؤال  صياغة  إعادة  إىل  سبق  ما  كل  بنا  يدفع 
املعاين  هذه  تداخل  عىل  فيه  عالمة  يفعل  بناء  هبا  يكسع  التي  الفتحة  وظيفة  تكون 

كلها؛ أي معاين )االفرتاض والرجاء والتأويل(.

ويف احلق أن أمثلة كثرية مما أورده النحاة يف هذا الباب -ومنهاتلك األمثلة التي 
يفرس نصب الفعل فيها بأن مضمرة- إنام تشري بوضوح إىل أن العربية قد عاملت 
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الفعلية  بـ )احلالة  املنصوبة عىل أهنا نمط مما يمكن أن نصطلح عليه مؤقتا  األفعال 
االفرتاضية املؤولة(.

معها  يظهر  التي  )لن(  وظيفة  لتأمل  قليال  نقف  أن  املوضع  هذا  يف  علينا  إن 
املنسوب للخليلفي أن »لن« يف  الرأي  بالفتحة ونحن  إن جتاوزنا  الفعل مكسوعا 
بسبب من  كان  إنام  الفعل  النصب يف  وأن  متألفة من )ال وأن(،  التارخيية  حقيقتها 
إنام كان ألداء وظيفة متصلة باحلالة  )أن( املدجمة تلك)101( نالحظ أن ظهور )لن( 
﴿َوُأوِحَي  الفهم:  بنا إىل االقرتاب من هذا  القرآنية قد يدفع  mood وتأمل األمثلة 

ُه َلْن ُيْؤِمَن ِمْن َقْوِمَك إاِلَّ َمْن َقْد َآَمَن﴾)102(، ﴿َوإِْن َتْدُعُهْم إىَِل اهْلَُدى َفَلْن  إىَِل ُنوٍح َأنَّ
ِفيَها﴾)104(، َداُموا  َما  َأَبًدا  َنْدُخَلَها  َلْن  ا  إِنَّ ُموَسى  َيا  ﴿َقاُلوا  َأَبًدا﴾)103(،  إًِذا  َتُدوا   َيْ

ُلُقوا ُذَباًبا﴾)106(، ﴿َلْن َتَرايِن﴾)107(،  ا﴾)105(، ﴿َلْن خَيْ ﴿َقاَل إِنََّك َلْن َتْسَتِطيَع َمِعَي َصرْبً
ْوُه َأَبًدا﴾)108(. وهي أمثلة تشري إىل أن األفعال املضارعة هنا كلها يف موقع  ﴿َوَلْن َيَتَمنَّ
افرتايض ال إخباري، أي أن ثمة من افرتض افرتاضًا أن يقع حصول لتلك األفعال 
ثم جرى نفي ذلك االفرتاض، و)لن( ههنا عىل النقيض من )ال( التي تبدو واضحة 
يف داللتها الوظيفية التي هي النفي يف احلالة اإلخبارية، وتأمل اقرتاهنا مع األفعال 
املضارعة يف آية الكريس التي هي: )ال تأخذه،ال حييطون، ال يؤده( قد يكون دلياًل 
شديد الوضوح عىل أن ذلك الورود يقصد به احلالة اإلخبارية، ومسألة )لن وال( 

عىل نحٍو ما كانت موضع نقاش طويل بني النحاة واملفرسين وأصحاب العقائد.

 وخالصة ما يمكن أن نصل إليه يف احلالة االفرتاضية عامة أهنا حالة مفرتقة يف 
العربية إىل رضبني:

خاصا . 1 ويكون  بالسكون،  البناء  فيه  يكسع  االفرتاض  من  رضب  األول: 
باالفرتاض القائم عىل طلب حصول الفعل أو النهي عن إحداثه وباالفرتاض 
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أمثلة  تظهره  ذلك  كل  آخر،  فعل  بوقوع  الفعل  ذلك  وقوع  تقييد  عىل  القائم 
األمر والطلب وجوابه والنهي والرشط.

يف . 2 أمثلته  وتظهر  بالفتحة،  البناء  فيه  يكسع  االفرتاض  من  رضب  واآلخر: 
املواضع التي )يرجى( فيها حصول الفعل أو)يرجى( عدم حصوله، ويتصف 
البناء فيه، فضال عن ذلك، بأنه يسلك يف التوزيع البنائي النحوي مسلكًا مقوليًا 
االسمية،  باملقوالت  خاصة  مواضع  يف  حيل  أن  بإمكانه  يكون  إذ  به؛  خاصًا 

مقرتنا بأداة التأويل )أن( ظاهرة أو مضمرة.

ملعنى  مفرتقان  وجهان  أهنام  عىل  الرضبني  إىل  ننظر  أن  لنا  يسوغ  مما  إن   
التوحد يف عالمة واحدة يف ما نصطلح عليه  أننا نجدمها يعودان إىل  »االفرتاض« 
باألفعال اخلمسة، إذ تظهر احلالة االفرتاضية بشقيها بعالمة واحدة هي حذف النون 

مما يوضح احتادمها يف التعبري عن وظيفة رئيسة واحدة.

 إن من املمكن لنا إذن بعد كل هذا أن نعيد تصنيف احلاالت التي يظهر فيها 
بناء )يفعل( بسبب التغاير احلركي عىل نحو أويل يف التصور اآليت:

احلالة اإلخبارية indicative mood التي تعرف عادة بأهنا صيغة للفعل تبني أن . 1
فيها  الفعل  املتكلم خيرب عن ذلك)109( ويكون  أنه سيقوم، وأن  أو  قائم  حدثه 
»يفعُل / سيفعُل /  احلال واالستقبال  التعبري عن  بالضمة يف حالة  مكسوعًا 
سوف يفعُل / ما يفعُل / ال يفعُل«، أو يف حالة التعبري عن الفعل اإلخباري 

غري التام املستمر من املايض إىل احلال فاملستقبل.

صيغة . 2 القول   أسلفت  كام  هي   التي   Subjunctive mood االفرتاضية  احلالة 
للفعل تدل عىل افرتاض املتكلم أن يقوم الفاعل بالفعل، وتتفرع إىل فرعني:
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املؤولة(،  االفرتاضية غري  )احلالة  أن نصطلح عليه ب  يمكن  ما  منهام:  األول 
أو )احلالة االفرتاضية الفعلية( باعتبار أن الفعل فيها يكون حمافظًا عىل حدوده 
هي  فيه  الرئيسة  الوظيفية  اإلعرابية  العالمة  عنها،وتكون  خيرج  فال  املقولية 

)السكون(، ويقع حتت هذا املفهوم جمموعة من الصيغ الفرعية هي:

الصيغة الرشطية Conditional mood التي يظهر فيها الفعل يف الرتكيب أ. 
الرشطي )إن يفعْل يفعْل( وتفريعاته، وقد فطن النحاة القدامى إىل )إْن(  
التي هي عندهم أم باب الرشط  حتمل داللة الرتجيح ال داللة اإلخبار، 
يف   subjunctive االفرتاض  مفهوم  عن  يبتعد  يكاد  ال  الرتجيح  ومفهوم 
مصطلحنا املعارص، غري أن من املؤسف أهنم مل يطوروا هذا املفهوم هليمنة 
املستقبل  معنى  واختالط  بالفعل،  املتصلة  تصوراهتم  عىل  الزمن  مفهوم 

بمعنى االفرتاض يف تلك التصورات.
الصيغة الطلبية التي تظهر مع الم الطلب السابقة عىل الفعل يف )ليفعْل(، ب. 

أو ال الناهية يف)ال يفعْل(.
ادرس ج.  نحو:  من  أمر  لفعل  جوابا  يفعل  بناء  يظهر  الذي  الطلب  جواب 

تنجْح.
خاص د.  جامد  بناء  يف  العربية  يف  وتظهر   Jussive mood األمرية  الصيغة 

باملخاطب ساكن اآلخر هو: )افعْل(، ولنا أن نستعمله يف أغراض شتى 
كلها قائمة عىل افرتاض املتكلم أن يقوم الفاعل بالفعل كالدعاء والرجاء 
وااللتامس واإلنذار. هو أمر يتطابق مع ما ذهب إليه أهل الكوفة من أن 
بناء األمر فرع من بناء )يفعل(، وأنه معرب، وأن ما يظهر عىل آخره من 
سكون )أو ما ينوب عنه( إنام كان لعلة وظيفية إعرابية)126( وليس جزءًا 

من بناء الفعل.
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القلب:  أيضًا هي صيغة  افرتاضية  أهنا  نزعم  أيضًا صيغة  أن نضيف   ويمكن 
وهي حالة يستعمل فيها بناء يفعل للتعبري عن نفي إمتام فعل مفرتض أن حيدث يف 
زمن ماض؛ كأن يكون فاعله قد انتوى أن يقوم به لكنه مل يفعل،وتظهر يف موضعني 
مها: مل يفعْل، ملا يفعْل أي مع أداتني نكاد نزعم أهنام كانتا لنفي متام الفعل ال لنفي 
الفعل نفسه، كأن يكون املخاطب قد وقع يف روعه أن الفاعل قد أوقع الفعل، فيكون 
نفي ما وقع يف ذلك الروع بـ )مل(، ولعل اآلية الكريمة: ﴿ُقْل مَلْ ُتْؤِمُنوا﴾)110( تشري 
إىل يشءمن ذلك كأن ذلك اإليامن قد وقع منهم يف ظنهم وحده؛ و مل يكن واقعا 
حقا منهم. ولعل مما يساعدنا عىل تقبل أن )مل( ال تدخل إال عىل الفعل االفرتايض 
أن بإمكاهنا أن تدخل عىل فعل الرشط  الذي هو افرتايض أصاًل ، ومما يثري االنتباه 
ههنا تعليق ابن فارس يف أن )مل( يف هذه احلالة ال تعود تعرب عن املايض)111(.  بل 
يف  جليًا  يظهر  )مل(  يف  االفرتاض  معنى  يف  وظيفيًا  استعاماًل  العربية  يف  نلمح  نكاد 
بيان وظيفة  تتعاضد مع )كأن( هذه يف  إذ إهنا  الرتكيب اآليت: )كأن + مل + يفعل( 
السلبي( من  النفي االفرتايض أو ما يمكن أن نصطلح عليه مؤقتًا ب )االفرتاض 

نحو قول متمم بن نويرة يف أخيه مالك:

وكنــــا كندماين جذيمة حقبة من     الدهر حتى قيــــــــل لن يتصدعا 
 فلام تفرقنــــــــــــــــا كأين ومالكا     لطول اجتامع مل نبت ليلة معا)112(

أو قول أخي جرهم:

 كأن مل يكن بني احلجون إىل الصفا     أنيس ومل يسمر بمكة ســـــامر)113(

وقد ظهر هذا الرتكيب يف القرآن يف ثامنية مواضع من تسعة هي: ﴿َكَأْن مَلْ َتُكْن 
،)116(﴾ ٌة﴾)114(، ﴿َكَأْن مَلْ َيْغَنْوا ِفيَها﴾)115(، ﴿َكَأْن مَلْ َيْدُعَنا إىَِل ُضٍّ َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَودَّ

 
﴿َكَأْن مَلْ َيْلَبُثوا إاِلَّ َساَعًة﴾)117(، ﴿َكَأْن مَلْ َيْغَنْوا ِفيَها﴾)118(، ﴿َكَأْن مَلْ َيْغَنْوا ِفيَها﴾)119(، 
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تشري  مواضع  وكلها  َيْلَبُثوا﴾)121(.  مَلْ  ا  َيَرْوَنَ َيْوَم  ْم  ُ ﴿َكَأنَّ َيْسَمْعَها﴾)120(،  مَلْ  ﴿َكَأْن 
فقد  التاسع  املوضع  أما  اإلخباري،  النفي  ال  االفرتايض  النفي  معنى  إىل  ملتأملها 
استعمل فيه القرآن تركيبا آخر هو:)كأن + ال + يفعل( يف قوله تعاىل: ﴿َومَلَّا َجاَءُهْم 
ِ َوَراَء  ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِكَتاَب اهللَّ ٌق مِلَا َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمَن الَّ ِ ُمَصدِّ َرُسوٌل ِمْن ِعْنِد اهللَّ
ْم اَل َيْعَلُموَن﴾)123(، ومتأمل النص الرشيف جيد أن القرآن يطلب فيه  ُ ُظُهوِرِهْم َكَأنَّ
معنى إخباريا هو معنى التظاهر باجلهل مع علمهم، وهو ما يظهر يف استعامله النص 

الرشيف األداة )ال( وليس )مل( يف التعبري عن ذلك املعنى. 

أو  املؤولة(  االفرتاضية  )احلالة  ب  عليه  نصطلح  أن  يمكن  ما  منهام:  واآلخر 
)احلالة االفرتاضية االسمية(؛ بافرتاض أن بناء )يفعل( فيها يقرتب يف بعض 
سامته من مقولة االسم، كاتصافه باإلهبام الزماين، و طلبه أن يقع يف مواقع هي 
الصيغة غري  ويفرتق عن  باألسامء،  مواقع خاصة  النحوي  البنائي  التوزيع  يف 

املؤولة بأنه يؤدي معنى رجاء حدوث الفعل ال معنى طلبه.

بناء فعل واحلالة االفرتاضية

إن من املهم اإلشارة إىل أن توزع بناء )يفعل( إىل حالتي »اإلخبار واالفرتاض« 
إنام كان بسبب من أنه فعل غري تام، حيتمل احلالتني، عىل حني أن بناء )فعل( التام 
أن  غري  حسب،  اإلخبار  حالة  عن  يعرب  بل  االفرتاض؛  معنى  )منطقيا(  يتحمل  ال 
العربية استعملته يف أحوال بعينها ألداء معنى »احلالة االفرتاضية«، ولقد فطن إىل 
استعامل  أكثر  أن  حظ  ال  إذ  بعيد،  زمن  منذ  االسرتاباذي  الدين  ريض  األمر  هذا 
بناء )فعل( خارج الزمن املايض إنام يكون للتعبري عن حالة )اإلنشاء( ال عن حالة 
اإلخبار، يقول يف هذا الصدد بعبارة ذات نزعة وظيفية متقدمة: »وأكثر ما يستعمل 
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يف اإلنشاء اإليقاعي من أمثلة الفعل هو املايض نحو: بعت واشرتيت، والفرق بني 
)بعت( اإلنشائي و )أبيع( احلايل أن قولك: أبيع ال بد من بيع حاصل بغري هذا اللفظ 
فالكالم  املقصودة  املطابقة  فإن حصلت  لذلك اخلارج،  اللفظ مطابقته  تقصد هبذا 
صدق وإال فهو كذب، فلهذا قيل: إن اخلرب حمتمل للصدق والكذب، وأما )بعت( 
اللفظ،  هبذا  احلال  يف  حيصل  البيع  بل  مطابقته؛  تقصد  له  خارج  ال  فإنه  اإلنشائي 
وهذا اللفظ موجد له، فلهذا قيل: »إن الكالم اإلنشائي ال حيتمل الصدق والكذب« 
واعلم أن املايض ينرصف إىل االستقبال باإلنشاء الطلبي: إما دعاء نحو: رمحك اهلل، 
وإما امرًا كقول عيل يف النهج ))أجزأ امرؤ قرنه، وآسى أخاه بنفسه(( وينرصف 
إليه أيضًا إذا كان منفيا بال أو إن يف جواب القسم نحو: واهلل ال فعلت، أو إن فعلت،  
وينقلب إليه أيضًا بدخول إن الرشطية وما يتضمن معناها، وما النائبة عن الظرف 

املضاف نحو: »ما ذر شارق« و »ما دامت السموات ««)124(.

الفعل  مسلك  )فعل(  بناء  فيها  يسلك  أخرى  مواضع  ذلك  بعد  يورد  ثم 
اإلنشائي من قبيل جميئه بعد مهزة التسوية نحو: سواء عيّل أقمت أم مل تقم، أو بعد 
إذا كان صلة ملوصول عام هو مبتدأ أو صفة لنكرة عامة من نحو  كلام وحيثام، أو 
هذه  يف  بأن  يفرس  ثم  درهم،  فله  أتاين  رجل  كل  أو  درهم،  فله  أتاين  الذي  قوهلم: 
املواضع كلها رائحة الرشط)125(، واملتأمل فيها جيد أن الرابط بينها أهنا كلها تعرب عن 
احلالة االفرتاضية التي يقع فيها الفعل، ثم يذكر بعد ذلك موضعا واحدا يبدو فيه 
استعامل بناء )فعل( للمستقبل خاصا بحالة إخبار حسب، والعلة يف تقديره أن ذلك 
املتكلم لوقوعه قطعا كأنه وقع ومىض ثم مثل  إرادة  إنام كان من حيث  االستعامل 
الَِّذيَن﴾)126(.   ﴿َوِسيَق  النَّاِر﴾ و  ِة َأْصحاَب  نَّ اْلَ ﴿َونادى َأْصحاُب  له بقوله تعاىل: 
فقد حاول املعارصون تفسري استعامل بناء فعل يف املستقبل تفسريًا وظيفيًا نفسيًا يف 
األغلب، فهنريفليش يرجع يف تفسريه استعامل التام يف املستقبل عامة إىل أن احلدث 
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التام من الوجهة النفسية أدنى إىل أن يعد تامًا)127(، ورأي املخزومي ال يبتعد عن هذا 
يف أن التام حيمل إشارة إىل أن الفعل كأنه قد وقع؛ ألن وقوعه يف ظن مستعمل اللغة 
أمر حمقق، لكنهرأى  يف نظر وظيفي مقبول أن هذا الرضب من االستعامل يكثر يف 
الوعد والوعيد واملعاهدات ويكثر مع )إذا( التي تتضمن التعبري عن حدوث الفعل 
يف املستقبل متضمنا اجلزم بذلك الوقوع)128(؛ غري أهنام مل يشريا إشارة مبارشة إىل أن 
أكثر استعامله يكون يف احلالة االفرتاضية املطلوب حتققها ال يف احلالة اإلخبارية، وإن 
كانت عبارة املخزومي الرصينة تشتمل عىل تلميح غري مبارش عن ذلك؛ إذ إن أفعال 

الوعد والوعيد واملعاهدات هي جتسيد للحالة االفرتاضية حتاًم.

تسويغًا  أيضًا  لنا  يسوغ  االفرتاض  معنى  يف  التام  )فعل(  استعامل  إمكانية  إن 
معقواًل ما نجده من حرية التبادل بني )فعل( و )يفعل( يف فعل الرشط وجوابه؛ ألن 
موقع الفعلني يف البناء الرشطي إنام هو تعبري عن احلالة االفرتاضية أساسا ويعرب عن 
الرغبة يف التحقق وهو أمر تشري إليه أمثلة ريض الدين التي أرشنا إليها آنفا، وتعليقه 
يف أن اإلنشائية إنام كانت فيها ألن يف تلك األمثلة مجيعا رائحة الرشط، و هو أمر 
يذكرنا بام يظهر أحيانا يف اإلنكليزية من استعامل للفعل املايض past verb للتعبري 
فـ   It is time we went home قبيل قوهلم  املستقبل من  يقع يف  افرتايض  عن فعل 
went هنا تعبري عن مستقبل العن ماض، واستعامل اإلنكليزية له للتعبري عن ذلك 

املستقبل إنام كان بسبب من أن أصحابه كانوا قد اعتادوا عىل إنجازه يف الوقت نفسه 
يف زمن ماض)129(. ولنا أن نزعم ههنا أن التبادل بني البناءين يف العربية إنام يتم يف 
التعبري عن  أغلب أحواله يف احلالة االفرتاضية وحدها تقريبا ف )يفعل( يظهر يف 
ماض افرتايض غري تام مع )مل وملا(، و)فعل( يظهر يف أغلب أحواله بديال عن بناء 

)يفعل( املستقبيل يف احلالة االفرتاضية من قبيل استعامله يف الدعاء أو الرشط.
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ولنا أن نتذكر هنا ما جاء عن النحويون من أن )ال( ال تستعمل مع بناء )فعل( 
للتعبري عن نفي الفعل إال إذا تكررت؛ فال يكون لنا نقول: )ال صىل( يف ذلك النفي؛ 
وأكرب الظن أننا إن استعملنا )ال( مع هذا البناء نكون قد أخرجنا البناء من اإلخبار 
ملعنى  البناء  ليكون  صىّل(  )ما  نقول:  بل  )الدعاء(،  هنا  هو  الذي  االفرتاض  إىل 
االفرتاض  حالة  من  البناء  أخرجت  الرتكيب،  يف  هذه  تكررت )ال(  فإن  اإلخبار، 
وعادت به مرة أخرى إىل حالة اإلخبار من نحو قولنا: )ال صىّل وال صام(، وتعليق 

ريض الدين السابق يف هذا الصدد يعضد هذا التصور.

ولعل من طريف ما يمكن ذكره هنا أمر تبادل األدوار بني يفعل وفعل؛ فنحن 
نستعمل يفعل لنفي متام الفعل االفرتايض يف املايض ونستعمل فعل لنفي الرغبة يف 

حصول الفعل االفرتايض يف املستقبل:

نفي املستقبل االفرتايضنفي املايض االفرتايض

ال فعلمل يفعْل، ملا يفعل

فضال عن أننا استعملنا )ال( مع بناء )يفعل( يف حالة )األوقات الطويلة( أي 
حاالت االستمرار التي نخرب فيها عن أن الفعل قد جرى يف املايض، لكنه ما زال 
يقع، أو يمكن له أن يقع يف احلال، ويفرتض أيضًا أنه سيقع يف املستقبل، و االستمرار 

ههنا يبدو إىل حد بعيد حالة اشتباك بني اإلخبار واالفرتاض. 

لكامل . 1 املمتاز  التعليق  وينظر  الكافية 40/1  واملقرب 45/1 ورشح  كتاب سيبويه 9/1 
الدين ابن العتائقي احليل يف احلدود النحوية  102-103 من أن »الكلمة إن مل تدل مفردًة 
بانت  فحرف، وإن دلت، ودلت صيغتها عىل زمان ففعل، وإال فاسم. ومن هذا احلرص 
حدودها، وهذا التقسيم واحلرص خري مما ذكره يف الكافية؛ ألنه جعل االقرتان بالزمان فصاًل 
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