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A Survey of Opinions about the Lack of Verb Indication on Tense from the
Viewpoint of Scholars of Syntax and Principles of Jurisprudence
Abdolgabar Zargoshnasab

Abstract
In this study, the lack of verb indication on tense from the viewpoint of scholars of
syntax and principles of jurisprudence is investigated. Recent scholars of principles
of jurisprudence deny the verb indication on tense literally. They also object the
triple division of the word and believe that the verb consists of a noun and a particle,
and that the word is divided into two parts: a noun and a particle. On the contrary,
scholars of syntax believe that the verb indicates time, and the time is determinative
for the verb. Scholars of principles of jurisprudence reject this and believe that being
the determinants of time is understood from the style, syntactic and semantic
symmetries, and this indication by symmetries is for the time concept not due to the
nature of the verb. That is why the voice of the past and present verb indicates one of
the triple times according to symmetries, and if the time was in the nature of the verb
and part of it, in that case the time became the part of the nature of the verb and it
was impossible to separate it for acquiring some particles like dogmatic particle and
it was not allowable that the past verb is used in the present time or vice versa. This
research has discussed noticeable opinions about the indication of verb or the lack of
verb indication on tense in a descriptive analytical way from the viewpoint of
scholars of syntax and principles of jurisprudence. In this study, the opinion on lack
of verb indication on tense is accepted and the notion of verb indication on tense is
rejected. Due to the attributes of the tense, subject indication on tense is accepted.
Keywords: Scholars of Principles of Jurisprudence, Scholars of Syntax, Tense, Verb
Indication on Tense, Verb.
References:
- Al-Akond Al-Khorasani, M. K. (2009). Kifayah Al-Usoul. Qom: Muassasah AlNashr Al-Islami.
- Al-Ameli, H. B. Z. D. (no date). Maalem Al-Din. Najaf: Matbaat Al-A’dab.
- Al_Ameli, M. H. (1951). Badai Al-Afkar (Taqrirat Zia Al-Din Al-Iraqi). Najaf:
Matbaat Al-Naaman.
- Al-Behbahani, A. (no date). Al-Ishtiqaq. Tehran: Al-Maktaba Al-Mortazaviyah.
- Al-Eiji, Q. A. D. (1898). Sharh Mukhtasar Ebn Al-Hajeb. Boulaq: Tabaa AlAmiriya.



Associate Professor of Arabic Language and Literature, Ilam University, Ilam, Iran
a.zargoosh@ilam.ac.ir
Received: 02/06/2018

Accepted: 06/04/2019

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

36

Research in Arabic Language, 12th Year, No. 22, Spring & Summer 2020

- Al-Fayaz, M. I. (1988). Muhazirat fi Osoul Al-Fiqh. Qom: Muassasah Al-Nashr
Al-Islami.
- Al-Fazli, A. H. (1982). Darasat fi Al-Fil. Beirut: Dar Al-Qalam.
- Al-Hashemi Al-Shahroudi, S. M. (2005). Bohoth fi Ilm Al-Osoul (Taqrirat Bahth
Al-Shahid Al-Sadr). Qom: Muassasah Dairat Maarif Al-Fiqh Al-Islami.
- Al-Isfahani, M. H. (no date). Nihayat Al-Darayat. Qom: Al-Matba’at Al-Ilmiyah.
- Al-Jazaeri, N. A. (1863). Hashiya Al-Jazaeri ala Al-Fawaid Al-Ziyaeiah. Tabriz:
Tabaa Hajar.
- Al-Kazemi, M. A. (no date). Fawaid Al-Osoul (Taqrirat Al-Naeini). Tehran: AlMaktaba Al-Mortazaviyah.
- Al-Khoei, A. Q. (1988). Ajwad Al-Taqrirat (Taqrirat Bahth Al-Naeini). Qom:
Sahib Al-Amr Institute.
- Al_Majlesi, M. B. (no date). Bihar Al-Anwar. Beirut: Dar Ihya Al-Turath Al-Arabi.
- Al-Makhzoumi, M. (no date). Fi Al-Nahw Al-Arabi Naqd wa Tawjih. Beirut: Dar
Sader.
- Al-Qazwini, A. (1859). Hashiyah ala Al-Qawanin. Tehran:Al_maktaba
Al_Mortazaviyah.
- Al-Radi Al-Estarabadi, M. B. H. (1893). Sharh Al-Kafiyah. Turkey.
- Al-Saban, M. B. A. (1901). Hashiyah Al-Saban Al-Ushmuni. Al-Saudiyah: AlMatbaa Al-Sharqiya.
- Al-Sharif Al-Jurjani, A. B. M. (1898). Hashiyah Al-Sharif ala Sharh Al-Mukhtasar.
Boulaq: Tabaa Al-Amiriyah
- Al-Sharif Al-Jurjani, A. B. M. (1912). Hashiyah Al-Sharif Al-Jurjani ala
Mutawwal Al-Taftazai. Turkey.
- Al-Subki, T. D. (no date). Al-Ibhaj fi Sharh Al-Minhaj. Egypt: Matbaat Al-Tawfiq.
- Al-Suyuti, J. D. (no date). Al-Ashbah wan Nazir (Al-Nahwiyah). Heydar Abad:
Daerat Al-Maarif Al-Nizamiyyah.
- Al-Tabrizi, M. S. (1897). Al-Maqalat Al-Qariah. Tehran: Al-Maktabaa AlIslamiyah.
- Al-Taftazani, S. D. (1898). Hashiyah Al-Taftazaniala Sharh Mukhtasar Ebn AlHajeb. Boulaq: Tabaa Al-Amiriyah.
- Al-Zojaji, A. Q. (1959). Al-Idah. Egypt: Matbaat Al-Madani.
- Ebn Al-Hajeb O. B. O. (1898). Mukhtasar Al-Montaha Al-Osouli. Boulaq: Tabaa
Al-Amiriyah.
- Ebn Aqil, B. D. A. (1991). Sharh Ebn Aqil. Qom: Sayyid Al-Shohada Press.
- Ebn Hesham Al-Ansari, A. J. D. E. Y. (1964). Al-Moghni. Beirut: Dar Al-Fekr.
- Ebn Hesham Al-Ansari, A. J. D. E. Y. (no date). Sharh Shoothur Al-Thahab. Qom:
Islamic Organization Press.
- Ebn Jenni, A. F. (1952). Al-Khasaeis. Beirut: Dar Al-Kotob.
- Ebn Seraj, M. B. S. (no date). Matbaat Al-Naaman. Najaf.
- Ebn Yayish, M. D. (no date). Sharh Al-Mufassal. Qahirah: Idarat Tabaat AlMoiriyah.
- Muhammad Taqi, E. M. R. (1895). Hidayat Al-Moostarshedin. Tehran: AlMaktaba Al-Islamiya.
- Shahid Al-Sadr, M. B. (2005). Durus fi Ilm Al-Osoul. Qom: Muassasah Al-Nashr
Al-Islami Al-Tabeah le-Jamia Al-Modaresia.
- Siawayh, A. B. O. (1899). Al-Kitab. Boulaq: Al-Matbaat Al-Amiriya.

حبوث يف اللغة العربية :نصف سنوية علمية حمكمة لكلية اللغات األجنبية جبامعة إصفهان
العدد (22ربيع وصيف 4114هـ .ق 4311 /هـ .ش) ،ص  242ـ 411

دراسة لنظريات حول عدم داللة الفعل على الزمان
من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه

1

عبد اجلبار زرگوش نسب*

امللخّص
تل قي هذه الدراسة الضوء على عدم داللة الفعل على الزمان من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه .وقد أنكر األصوليون املتأخرون
داللة الفعل على الزمان وضعا ولغة ،كما اعرتضوا على التقسيم الثالثي للكلمة وذهبوا إىل أن الفعل مركب من اسم وحرف فمادته اسم
وهيأته حرف؛ ومن هنا قالوا بأن اللغة تنقسم إىل قسمني :األمساء واحلروف .ويف املقابل ،اتفق النحاة على أن الفعل يدل على الزمان،
والزمان قيد يف الفعل .فردّ عليهم األصوليون وقالوا إمنا يفهم الزمان قيدا يف الفعل من سياق الكالم والقرائن واألمارات احلالية واملقالية؛
وهذه الداللة بالقرائن تدل على أن مفهوم الزمان ليس يف ذات وحاق الفعل .فلذلك ،ميكن أن تدل صيغة املاضي واملضارع حسب القرائن
على إحدى األزمنة الثالثة ،ولو كان الفعل مقرتنا بالزمان وكان الزمان جزءا من الفعل لكان فصال مقوما حلقيقته وحينئذ من احملال أن
ينفصل الزمان عن الفعل مبجرد عروض أدوات عليه وملا جاز استعمال الفعل املاضي يف احلال وبالعكس .وقد ناقش هذا املقال نظريات
متميزة حول داللة الفعل وعدم داللته على الزمان بأسلوب وصفي حتليلي على ضوء ما ذهب إليه النحاة واألصوليون من آراء ونظريات
متميزة ،فتبنى نظرية عدم داللة االفعال على الزمان،ال بنحو اجلزئية وال بنحو القيدية ،وال بالداللة الوضعية املطابقية وال بالداللة
التضمنية وال بالداللة االلتزامية؛ وإن داللتها على الزمان بالداللة االلتزامية فيما لو كان الفاعل أمرا زمانيا ،وهذه الداللة مستندة إىل
خصوصية اإلسناد إىل الزماني ال إىل الوضع.
املفردات الرئيسية :األصوليون،النحاة ،داللة الفعل على الزمان
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1ـ املقدمة
إن األصوليني قبل أن خيوضوا يف صلب قواعدهم األصولية ومباحث احلجة الستنباط احلكم من النصوص القرآنية واحلديثية،
ّ
حبثوا فيما يساعدهم على فهم معنى النص بفروعه املختلفة ومنها املعنى الوظيفي وهو ما تؤديه الكلمة عند تركيبها من وظيفة
ألجلها استخدمت يف اجلملة،هل إنها حدث صادر عن ذات فاعل صدر عنه احلدث ،أو متييز ملبهم قبلها أو شرط حلكم الحق
وغري ذلك .وهذا املعنى الوظيفي الناشيء من تركيب اجلملة جمال حبث الختصاصات ثالثة ،هي :علم البالغة ،والنحو وأصول
الفقه.
وكان من الضروري أن يقوم علم النحو بدراسة ما يؤديه تركيب اجلملة من معان تأليفية وطرق تأليف الكالم اخلربي
واإلنشائي ،ألنه صاحب االختصاص الوحيد يف البحث عن املعنى النحوي ،ومن ثم يبين علم البالغة وأصول الفقه حاجتهما
على نتائج حبث النحاة يف تركيب اجلملة يف أصول االستنباط من فهم النصوص وتأسيس قواعد األسلوب البليغ ألداء املعنى.
ولكنّ ذلك مل حيدث ،ولذلك اتّجه األصوليون إىل دراسة أنواع الدالالت اللفظية واللغوية وتركيب اجلملة فلعبوا دورا بارزا يف
تطور البحوث اللغوية والنحوية يف حبوث مسوها مبادئ اللغة ومباحث األلفاظ.
فالبحث اللغوي عند األصوليني هو البحث عن دوالّ النسب واالرتباطات ومدلوالتها فهو حنو الداللة .وفرق األصوليون عند
استنباط احلكم الشرعي من النصوص بني نوعني من داللة النّص :فما كان موضع حاجتهم له من الوضع اللغوي اجملرد ،كداللة
صيغة "افعل" على النسبة الطلبية وداللة أداة الشرط على تعليق اجلزاء على الشرط مسوها بالداللة الوضعية ،وما كان حمل
حاجتهم له من مراد املتكلم كداللة األداة على كون الشرط سببا منحصرا للجزاء وداللة الصيغة على الوجوب مسوها بالداللة
اإلطالقية أواإلطالق املقامي .فالداللة األوىل حنوية ولغوية ،والثانية بالغية وأصولية.
على أية من حال فمنهج البحث الذي اعتمدناه يف هذه الدراسة منهج الواصف املقوّم ،فسعينا جهد املستطاع أن يكون وصفنا
خلطوات مسالك النحاة واألصوليني دقيقا ومقارنا،لذلك نعرض ما يذهبون إليه أحيانا بالنص وبالتلخيص أخری مع التحليل.
2ـ أسئلة البحث
ـ ملاذا أنكر األصوليون داللة الفعل على الزمان؟
ـ ما هي آراء النحويني واألصوليني حول عدم داللة الفعل على الزمان؟
ـ ما هي آراء النحاة واألصوليني حول داللة الفعل على الزمان؟
ـ ما هي النظريات حول داللة الفعل أو عدم داللته على الزمان؟
3ـ خلفية البحث
حاولت ـ جهد املستطاع ـ يف البحث عن خلفية داللة الفعل على الزمان وعدم داللته .فما عثرت على مقال أو دراسة مستقلة
تناوهلا .فكل ما الحظته يف الكتب النحوية واألصولية هو التطرق إليها بنحو مقتضب .فقد أسهم األصوليون يف التطرق إليها

ضمن مباحث األلفاظ ومبادئ اللغة يف كتبهم األصولية كالشهيد الصدر يف دروس يف علم األصول واحملقق اخلراساني يف كفاية
األصول والسيد اخلوئي يف أجود التقريرات وغريهم .ومن الكتب الذي ميكن اإلشارة إليه هو كتاب دراسات يف الفعل لعبد

دراسة لنظريات حول عدم داللة الفعل على الزمان؛ من وجهة نظر النحاة وعلماء أصول الفقه

021

اهلادي الفضلي ،إال أن املؤلف مل يناقش عدم داللة الفعل على الزمان ،وإمنا أشار باختصار إىل أن األمر ليس فعال ،ونسب
ذلك إىل األصوليني بأنهم حصروا الفعل يف املاضي واملضارع واستبعدوا األمر من دائرة الفعل ،فقال«:وانتهوا (أعين األصوليني)
فيما توصلوا إليه من نتائج يف حبثهم املسألة املذكورة الي استبعاد األمر من دائرة الفعل ،واعتبارهم الفعل منحصرا يف املاضي واملضارع»

(2041هـ.ق ،ص)04؛ وقال أيضا« :إن األمر ليس فعال ،كما يقول األصوليون ،وامنا هو أسلوب انشائي» (املصدر نفسه).
يالحظ على كالمه هذا أن األصوليني مل يذهبوا إىل التقسيم الثنائي للفعل ،أي حصر أقسام الفعل يف املاضي واملضارع ،وإمنا
أنكر املتأخرون منهم داللة الفعل بأقسامه الثالثة على الزمن وقسموا الكلمة ثنائيا باعتبار أن للفعل مطلقا مادة وهي املعنى
االمسي وهيئة وهي املعنى احلريف .فيوجد فرق بني القول بعدم داللة الفعل على الزمن والقول حبصر الفعل يف املاضي واملضارع.
ولعل منشأ اخللط يف ذهنه هو تركيز بعض األصوليني على مناقشة داللة فعل األمر مبادته وصيغته على الوجوب أو مطلق الطلب
واالستحباب ،وعدم التطرق اىل داللة املاضي واملضارع .وهذا ال يستدعي الفرق بني األمر واملاضي واملضارع ،ألن ما يهم
األصوليون هو معرفة احلكم الوجوبي أو غريه من األمر يف القرآن والسنة كما أن اإلنشاء يقصد أيضا من املاضي ـ كما يف صيغ
العقود كـ"بعت وانكحت" ـ واملضارع ،حنو" :يغتسل ويتوضأ ويعيد الصالة" يف اجلملة اخلربية املستعملة يف مقام اإلنشاء والطلب
والبعث ،وقد ذهب األصوليون إىل أن داللتها على الطلب أشد من داللة صيغة فعل األمر (اآلخوند اخلراساني2044،هـ.ق ،ج ،2

ص .)244
كما قال الفضلي :إن األمر ليس فعال زمانيا ،واألصح أن يقال ال يدل األمر على الزمن .ومع ذلك ،مل يناقشه ،وإمنا نقل
ذلك من األصوليني بينما أنكر األصوليون داللة املاضي واملضارع واألمر على الزمن ومل يقتصروا يف إنكارهم على فعل األمر.
بناء على ذلك يوجد اختالف شاسع بني حبوث الكتاب واملقالة اليت بني أيديكم.
فاتفق قدماء األصوليني والنحاة من عهد سيبويه إىل العصور املتأخرة على أن الزمان جزء مقوم للفعل ،بأن الفعل يدل مبادته
على احلدث وبصيغته على زمان وقوع ذلك احلدث .واعرتض األصوليون املتأخرون على ذلك فأول أصوليّ أنكر بصراحة داللة

الفعل على الزمان حسن بن زين الدين اجلبعي العاملي صاحب معامل الدين (2422هـ.ق).
ومن ثم برزت نظرية متميزة فتطورت فيما بعد وأصبحت من األمور املسلمة يف القرن املاضي عند األصوليني ،فاستدل
األصولي الكبري اآلخوند اخلراساني (2411هـ.ق) مفصال على صحة هذه النظرية،ثم توسع فيها األصوليون املتأخرون كاحملقق
النائيين والسيد اخلوئي والشهيد الصدر واحملقق األصفهاني ،وتركزت آراؤهم على هذه النظرية وإن اختلفوا يف تفسريها كل
حسب مبناه األصولي.
وال خيفى دور املدرسة النحوية احلديثة يف هذا الصدد ،فذهب مهدي املخزومي ،وهو من عباقرة بناة هذه املدرسة إىل نظرية
عدم داللة صيغة "افعل" على الزمان .أما صيغتا "فعل ـ يفعل" من وجهة نظره فتدالن على الزمان حبسب الداللة الوضعية
اللغوية ،فإن مفادهما اإلخبار بوقوع احلدث .فناقشه الشهيد الصدر وبرهن على عدم التفكيك بني صيغيت "فعل ـ يفعل" وصيغة
"افعل" .فقيل عندما قرأ املخزومي النقض ،قال هو كذلك بأن الصيغتني إذا وقعتا يف سياق اإلنشاء جتردتا عن الفعلية كصيغة
"افعل".
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4ـ نظرية داللة الفعل على الزمان
إن النحاة إىل الزمن املتأخر كانوا يعتربون زمان الفعل مدلوال صرفيا ،يعين أن مدلول صيغة "فعل ـ يفعل" مدلول صريف ،ألن
احلدث مدلول مادتهما .أما األصوليون املتأخرون فأنكروا زمان الصيغة ،ألنها عندهم دالة نسبة واعتربوا الزمان مدلوال حنويا ال
صرفيا ،أي أنه مدلول سياق اجلملة وقرائنها ال صيغة "فعل ـ يفعل" بدليل أن "فعل" قد يدل يف السياق على زمان مستقبل،
و"يفعل" على زمن املاضي أو مستقبل مثل" :كتب خالد وسيكتب خالد و." ...
قال ابن هشام« :إن املعاني ثالثة :ذات ،وحدث ،ورابطة للحدث بالذات؛ فالذات االسم ،واحلدث الفعل ،والرابطة احلرف ،وأن الكلمة إن
دلت على معنى يف غريها فهي احلرف ،وإن دلت على معنى يف نفسها ،فإن دلت على زمان محصل فهي الفعل ،وإال فهي االسم .وأن الفعل يف
االصطالح ما دل على معنى يف نفسه مقرتن بأحد األزمنة الثالثة ،ويف اللغة نفس احلدث الذي حيدثه الفاعل :من قيام،أو قعود ،أو حنوهما» (بال

تا ،ص  24ـ 20؛ ابن عقيل2022،هـ.ق ،ج  ،2ص  .)21يراد بالفعل الكلمة الدالة مبادتها على معنى املصدر ،أي احلدث
وبصيغتها على زمان وقوع ذلك احلدث ،ولذلك كانت تعاريف النحويني تدور حول هذه الداللة على معنى املركب من الزمن
واحلدث.
وأول أصوليّ ناقش داللة صيغة الفعل على الزمن هو الشريف اجلرجاني .فذهب إىل أن الدال على النسبة يف اجلملة الفعلية
صيغة الفعل ،وأن النسبة اىل الفاعل املعني جزء مفهوم الفعل ،فداللته على جمموع احلدث والزمان تضمين ،وأن النسبة معنى
حريف غري مستقل باملفهومية ( 2424هـ.ق ،ج ،2ص  .)214ولكن مناقشته ال تعين أنه ينكر داللة الفعل على الزمان ،وإمنا خالف
النحاة الذين استدلوا على احتاد األزمنة عند احتاد الصيغ ،أي خالفهم يف أن الفعل يدل بلفظه أي مبادته وصيغته على اجملموع
املركب من احلدث والزمن والفاعل املعني.
وصرح الشيخ حممد تقي (2101هـ.ق) ،بداللة الفعل على أحد األزمنة الثالثة مستدال على ذلك بقوله«:وقد يورد يف املقام بأن
القول بكون األمر موضوعا ملطلق طلب الفعل من غري داللة على الفور وال الرتاخي،ال يوافق ما تقرر عند النحاة من داللة الفعل على أحد األزمنة

الثالثة ،وقد جعلوه مائزا بني األمساء واألفعال ،فكيف يقال خبروج الزمان عن مدلوله على حنو املكان» (2424هـ.ق ،ص  .)211ثم أجاب عن
ذلك بوجوه 1أربعة وكان الوجه الرابع خمتاره فقال:
رابعها وهو املختار عندنا أن مفاد األمر هو احلال حسبما نص عليه علماء العربية ،وليس احلال فيه قيدا للحدث املطلوب بل
ظرف للطلب الواقع منه على ما هو شأن الزمان املأخوذ يف األفعال وحتقيق املقام أن الزمان املأخوذ يف األفعال معنى حريف يؤخذ
ظرفا للنسبة احلرفية املأخوذة يف األفعال ،أال تری أن ضرب يف قولك ضرب زيد له معنى أن أحدهما تام وهو معناه احلدثي
واآلخر ناقص وهو معناه اهليئي وهو نسبة ذلك احلدث إىل فاعل مما يف الزمان املاضي .ويتم ذلك بفاعله املذكور؛ إذ النسبة ال
تتحصل إال مبنتسبيها يف فيد يف املثال نسب الضرب إىل زيد نسبة خربية حاصلة يف الزمان املاضي كما أن يضرب كذلك إال أن

امللحوظ فيه زمان االستقبال ( ...املصدر نفسه ،ص.)211
وهذا يعين أن الزمان املأخوذ يف صيغة األمر هو زمان احلال؛ ولكن هذا احلال ليس قيدا للحدث املطلوب ،بل هو ظرف
للطلب الواقع منه ،مبعنى أن احلال هو زمان صدور النسبة اإلنشائية من املتكلم ،وليس زمان احلدث املطلوب من املخاطب .وأما
كون صدور ذلك احلدث عن املخاطب يف أي وقت من األوقات ،فهو مما ال داللة يف األمر عليه وضعا أصال .يرد عليه بأن ما
 .1يتعذر نقل الوجوه األربعة ،ألنها تبلغ أربع صفحات ،فال تستوعبها املقالة.
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نسبه إىل النحاة فيه شئ من التعسف ،ألن الزمان املدلول عليه بصيغة الفعل عند النحاة ،هو صدور احلدث من الفاعل سواء كان
ماضيا أم حاال أم استقباال ،وليس زمان صدور النسبة من املتكلم.
وقد بنى النحاة من عهد سيبويه إىل العصر املتأخر على أن الفعل يدل مبادته على احلدث ،وبصيغته على زمان وقوع ذلك
احلدث؛ وزمان الفعل عندهم إما ماض ،وإما حاضر ،وإما مستقبل؛ وقد عرب منذ القديم عن الفعل والفاعل باملسند واملسند

إليه (سيبويه2421 ،هـ.ق ،ج ،2ص 1؛ ابن السراج ،بال تا ،ج  ،2ص .)02
فجعل النحاة الداللة على الزمن فصال مقوما حلقيقة الفعل ،وباملقابلة يعرف أن عدم الداللة على الزمن فصل مقوم حلقيقة
االسم ،لذا أدخلوا الداللة على الزمن وعدمهما يف تعريفهم لكل من الفعل واالسم؛ ولكنه على رغم ذلك أن ابن احلاجب مل
يشر إىل أن داللة الفعل على الزمن من جهة صيغته ،لذلك أشكل عليه جنم األئمة الرضي واقرتح أن يضاف إىل التعريف قيد من

حيث الوزن (الرضي األسرتآبادي 2424،هـ.ق ،ج  ،2ص .)22
وأضاف شارح خمتصر املنتهى األصولي هذا القيد بأن الفعل يدل بهيئته على أحد األزمنة الثالثة (2424هـ.ق ،ج  ،2ص.)214
وقال الرضي« :إن احلدث مدلول حروفه املرتتبة مثل ضرب واإلخبار عن حصول ذلك احلدث يف الزمن املاضي مدلول وزنه الطارئ على حروفه،
والوزن جزء اللفظ؛ إذ هو عبارة عن عدد احلروف مع جمموع احلركات والسكنات املوضوعة وضعا معينا ،واحلركات مما يتلفظ به فهو إذن كلمة

مركبة من جزئني يدل كل واحد منهما على جزء معناه» (2424هـ.ق ،ج  ،2ص .)1
فمن املمكن أن نصل إىل نتيجة ،وهي أن النحاة يرون أن للفعل مبادته وصيغته معنى مركبا من مدلولني ،هما احلدث
ولكن املتأخرين كعبد الرمحن اجلامي ( 111هـ.ق) ،يف الفوائد الضيائية (،2414ص  ،)111وحممد بن علي الصبان
ّ
والزمن؛
(2144هـ.ق) ،يف حاشيته على األمشوني ( 2421هـ.ق ،ص ،)200أضافوا مدلوال ثالثا وهو النسبة إىل الفاعل.
ويتفق األصوليون القدماء مع النحويني يف قصر داللة الفعل على احلدث والزمن .ولك ّن املتأخرين من األصوليني خيتلفون
فاحلدث الذي يتضمنه الفعل معنى غري مستقل يف نفسه كما يفهمه النحاة ،والزمن ليس مدلوال للفعل،ال مبادته وال بصيغته؛
وإذا دل عليه يف موارد فبإطالقه ال بالداللة الوضعية اللغوية .والنسبة إىل الفاعل فهي املدلول الوحيد لصيغة الفعل.
أما متأخرو النحويني فمتفقون على دالالت الفعل الثالثة ،وهي :احلدث وهو مع مستقل يف نفسه تدل عليه مادة
الكلمة،والزمن وهو معنى مستقل يف نفسه ،تدلّ عليه صيغة الكلمة ،واملادة والصيغة وهما لفظ الفعل ،فهو يدل بلفظه بالداللة
املطابقية على احلدث والزمن ،وبالداللة التضمنية على كلّ منهما ،أما داللته على النسبة ،وهي معنى حريف غري مستقل يف
نفسه ،فقد اختلفوا يف داللته عليها داللة تضمن هي أم التزام (املصدر نفسه ،ج  ،1ص )14؛ كما أضافوا مدلوال ثالثا ،وهو النسبة
إىل الفاعل؛ ثم اختلفوا يف هذه النسبة يف أن هذا الفاعل الذي ينسب إليه الفعل ،أهو فاعل معني أم فاعل ما؟ (املصدر نفسه ،ج،1

ص  .)14وإن داللته على النسبة داللة تضمنية ،أي أنها جزء املعنى الذي وضع له لفظ الفعل ،فيكون معناه مركبا من احلدث
والزمن والنسبة أم أنها داللة التزامية ،أي أن النسبة خارجة عن معنى الفعل ويدل عليها التزاما.
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5ـ خصائص زمان الفعل عند النحاة

1

إن الزمان مدلول صيغة الفعل ال مادته .فلفظ "قام" مثال يدل على مصدره ،وبناؤه يدل على زمانه ،ومعناه يدل على فاعله .فهذه
الثالث الدالئل تدل على أن الفعل يدل مبادته على احلدث ،وبصيغته على زمان وقوع ذلك احلدث؛ والزمان فصل مقوم
لألفعال ،توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه (ابن يعيش ،بال تا ،ج  ،1ص )0؛ بعبارة أخرى أن زمان الفعل هو زمان وقوع
احلدث،ال زمان احلديث عنه .فالزمان يكون ماضيا وحاضرا ومستقبال بالقياس إىل زمن التكلم .فاملستقبل يكون اإلخبار عنه قبل
زمان وجوده واحلاضر فهو الذي يصل إليه املستقبل ويسري منه املاضي ،واملاضي ما عدم بعد وجوده فيقع اإلخبار عنه بعد زمان

وجوده (املصدر نفسه،ج  ،1ص .)0
وقد ناقش الشريف اجلرجاني النحاة الستدالهلم باحتاد األزمنة عند احتاد الصيغ ،واختالفها عند االختالف على تفرد الصيغة
باملدلول الزمين دون املادة .أما بالنسبة إىل داللة الفعل على الزمان فهو ال ينكر هذا النوع من الداللة وكذلك ال ينكر داللة الصيغة
على الزمان ( 2424هـ.ق ،ج  ،2ص  .)214إذن الشريف اجلرجاني خيالف النحاة يف أن الفعل يدل بلفظه ،أي مبادته وصيغته على
هذا اجملموع املركب من احلدث والزمن والفاعل املعني،ال أن املادة وحدها تدل على احلدث،والصيغة وحدها تدل على الزمن.
6ـ نظرية عدم داللة الفعل على الزمان
طبقا آلراء االصوليني املتأخرين ،1ال يدل فعل املاضي واملضارع واألمر على الزمان ال وضعا وال لغة ،وإمنا يفهم الزمان قيدا يف
الفعل من سياق الكالم والقرائن واألمارات احلالية واملقالية؛ لذلك نری يف موارد يؤدي الفعل املاضي معنى املضارع واحلال
وبالعكس ،وإن داللة فعل األمر على زمان احلال ليس أمرا مسلما ،وكثريا ما يدل على الطلب يف املستقبل .تدل هذه القرائن
على أن مفهوم الزمان ليس يف ذات الفعل .فلذلك ميكن أن تدل صيغة املاضي واملضارع حسب القرائن على إحدی األزمنة
الثالثة .فلو كان الفعل مقرتنا بالزمان ملا جاز استعمال الفعل املاضي يف احلال وبالعكس مع أنه جائز.
وقد ذهب الشهيد الصدر على أن اللغة تنقسم إىل قسمني :املعنى االمسي واملعنى احلريف .فاستدل على ذلك بأن الفعل مكون
من مادة وهيئة ونريد باملادة األصل الذي اشتق الفعل منه ونريد باهليئة الصيغة اخلاصة اليت صيغت به املادة .أما املادة يف الفعل
فهي ال ختتلف عن أي اسم من االمساء .فكلمة "تشتعل" مادتها االشتعال ،وهذا له مدلول امسي؛ ولكن الفعل ال يساوي
مدلول مادته ،بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة "تشتعل"؛ وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد
مبدلوله على مدلول املادة ،وهذه الزيادة تنشأ من اهليئة ،وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة ملعنى وهذا املعنى ليس معنى
امسيا استقالليا بدليل أنه لو كان كذلك ألمكن التعويض عن الفعل باالسم الدال على ذلك املعنى ،واالسم الدال على مدلول
مادته مع أنّا نالحظ أن الفعل ال ميكن التعويض عنه يف سياق الكالم مبجموع امسني؛ وبذلك يثبت أن مدلول اهليئة معنى نسيب

 .1ما عثرت يف كتب السيوطي وحسن عباس على قول يتطرق إىل خصائص زمان الفعل.
 .1وقد تتبعت أقوال األصوليني يف كتبهم األصولية فوجدت أن قاطبة متأخريهم ذهبوا إىل عدم داللة الفعل على الزمان ،واقتصرت على نقل أقوال
أكثرهم والسيما الالمعني منهم.
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ربطي ،وهلذا استحال التعويض املذكور .وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ،ربط قائم بني مدلول املادة ومدلول آخر يف
الكالم كالفاعل يف قولنا" :تشتعل النار" ،فإن هيئة الفعل مفادها الربط بني االشتعال والنار (2014هـ.ق ،ج  ،2ص  10ـ .)14
ففي النهاية ،استنتج ما يلي« :أن اللغة ميكن تصنيفها من وجهة نظر حتليلية إىل فئتني :إحداهما فئة املعاني االمسية وتدخل يف هذه الفئة
األمساء ومواد األفعال ،واألخری فئة املعاني احلرفية أي الروابط وتدخل فيها احلروف وهيئات األفعال وهيئات اجلمل ،وأن الفعل مركب من اسم

وحرف فمادته اسم وهيئته حرف؛ ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إىل قسمني :األمساء واحلروف» (املصدر نفسه ،ج ،2ص  10ـ .)14
فهذا دليل صارخ على عدم داللة الفعل على الزمان ،ألن الفعل مركب من مادة وهيئة فاملادة اسم ال يدل على الزمان ،واهليئة
حرف كذلك ال يدل على الزمان ،وهذا أمر بديهي.
وأنكر احملقق النائيين جعل الفعل من أقسام الكلمة فقال«:إمنا اإلشكال يف أصل جعل الفعل من أقسام الكلمة مع أنه ليس إال مركبا

من االسم وهو جزؤه املادي ،واحلرف وهو جزؤه الصوري» (خوئي2021،هـ.ق ،ج  ،2ص  .)44فإن جواز استعمال الفعل املاضي يف احلال
وبالعكس بالقرائن والسياق يدل على أن الفعل مركب وأن الزمان ليس جزء مقوما له ،فيعني املاضي للحال باإلنشاء ،حنو:
"بعتك الدار" ويعني لالستقبال متى تضمن طلبا حنو" :غفر اهلل لك" أو إذا وقع بعد إذا أو إن الشرطيتني حنو":إذا زرتين أزورك"
و"إن تزرني أزورك" أودخل عليه حرف نفي بعد قسم ،حنو" :وحياتك ال نكثت عهدك ما دمت حيا" ويتعني املضارع للحال بالم
أن االستاذ ليشرح الدرس" أو بليس ،حنو" :ما أعطيك ماطلبت" .ويتعني لالستقبال متى تضمن طلبا ،حنو:
االبتداء،حنوّ " :
"يرمحك اهلل" أو دخلت عليه السني أو سوف ،حنو" :سأكتب وسوف أكتب" أو وقع بعد أداة توقع ،حنو" :قد يربأ املريض" أو
بعد ناصب أو جازم ماعدا مل وملا ،حنو" :أريد أن أكتب" و"إن تكتب ما استفدته تنجح" .وحيول إىل معنى املاضي متى وقع بعد مل
وملا اجلازمتني ،حنو" :زرتك ومل تكن يف البيت" و"قطفت الثمرة وملا تنضج" .وغالبا بعد لو الشرطية ،حنو" :لو ينتبهون إىل الشرح
الستفادوا" (ابن هشام2140،م ،ج  ،2ص  14ـ  11و  444ـ  .)442ومن البديهي أن الزمان لو كان فعال مقوما للفعل ملا كان جيوز
أن يتعني الفعل املاضي للحال واملضارع للماضي مبجرد عروض أدوات طارئة عليه ،ألن الفصل مقوم للنوع واحلقيقة فال ميكن
جتريد النوع واملاهية عن الفصل املقوم بشئ طارئ.
وأول من صرح بعدم داللة الفعل على الزمان حسن بن زين الدين اجلبعي العاملي (2422هـ.ق) ،املعروف بابن الشهيد
الثاني ،فقال يف كتابه معامل الدين«:إن املتبادر من األمر طلب إجياد حقيقة الفعل ،واملرة والتكرار خارجان عن حقيقته ،كالزمان واملكان
وحنوهما ،فكما أن قول القائل" :اضرب" غري متناول ملكان وال زمان وال آلة يقع بها الضرب كذلك غري متناول للعدد يف كثرة وال قلة» (بالتا،ص

 .)124ومبا أن فعل األمر يدل على إنشاء طلب الفعل وأنه مستقل بصيغته ،فال يدل حبسب األصل على الزمان وأن الفعل
املاضي واملضارع يدالن على الزمان بالداللة االلتزامية،ومفادهما اإلخبار بوقوع احلدث ،فلذلك ال ميكن أن يستنتج من عدم
داللة فعل األمر على الزمان عدم داللة املاضي واملضارع عليه.
وفرق بعض األصوليني بني صيغة "افعل" وصيغيت "فعل يفعل" فاعتربوا أن األوىل ال داللة هلا على الزمان بالداللة الوضعية،
واستدلوا بالتبادر على ذلك ،فإن قول القائل "اضرب" مثال ال يتبادر منه إال مطلوبية حدث الضرب من دون فهم الزمان معها
أصال (القزويين2111،هـ.ق ،ج  ،2ص ،)11أن صيغيت "فعل ـ يفعل" تدالن على الزمان حبسب الداللة الوضعية اللغوية فإن
مفادهما اإلخبار بوقوع احلدث ،وهو يف نفسه ال خيتص بزمان ،فاختصاص كلّ بزمان دليل على ختصيص الواضع إياه؛ ولكن

الشهيد الصدر اعرتض على هذا التفكيك (2014هـ.ق ،ج،2ص.)421
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6ـ1ـ استدالل اآلخوند اخلراساني على عدم داللة الفعل على الزمان
أنكر اآلخوند اخلراساني (2411ق) ،بصراحة داللة الفعل على الزمان .فإنه يری أن لألفعال مادة وهيئة .أمّا املادة فال تدل إال
على نفس الطبيعة املبهمة املعراة عن كلّ خصوصية خارجة عنها؛ وأما اهليئة فال تدل إال على كيفية قيام املبدأ بالذات ،وأنّه بأيّ
حنو يقوم بها وينتسب إليها ،فال تدل األفعال ال مبادتها وال بهيئتها على ذات متلبسة باملبدأ حتى يصح جريها عليها.
يری اآلخوند أن أخذ النحاة اقرتان الفعل بالزمان يف تعريفه اشتباه ،يقول« :وقد اشتهر يف ألسنة النحاة داللة الفعل على الزمان
حتى أخذوا االقرتان بداللة الفعل على الزمان يف تعريفه وهو اشتباه ،ضرورة عدم داللة األمر وال النهي على الزمان ،بل يدالن على إنشاء طلب
الفعل أو الرتك ،غاية األمر نفس اإلنشاء بهما يف احلال ،كما هو احلال يف اإلخبار باملاضي أو املستقبل أو بغريهما» (2044هـ.ق ،ج  ،2ص

 14ـ  .)11فاألمر والنهي ال يدالن على الزمان ،ألن الدال على ذلك منحصر يف املادة أو اهليئة ،وشيء منهما ال يدل عليه ،ألن
املادة تدل على طبيعة الفعل فقط؛ واهليئة ال تدل إال على إنشاء الطلب أو الرتك ،فليس يف فعل األمر وفعل النهي ما يدلّ على
الزمان.
6ـ1ـ1ـ أدلة اآلخوند اخلراساني على إنكار الداللة الوضعية للماضي واملضارع على الزمان
* الدليل األول :لو دل الفعل على الزمان مل يصحّ إسناده إىل الزمان ،ألن الزمان مل يقع يف الزمان وإال لدار أوتسلسل،
مثل مضي الزمان ،ألنه يلزم أن يقع زمان املسند إليه يف زمان املسند .وكذلك لو دل الفعل على الزمان مل يصحّ إسناده إىل ما فوق
الزمان من اجملردات كـ"علم اهلل" ،ألن اجملردات غري حمدودة حبد .بعبارة أخری لو كان الزمان جزءا من مدلول الفعل للزم اجملاز أو
التجريد عن اإلسناد ،فيما إذا كان الفاعل غري زماني (اآلخوند اخلراساني2044 ،هـ.ق ،ج ،2ص.)11
واملالحظ أنه ال فرق بني قولنا" :علم اهلل" و"علم خالد" من جهة عدم التجوز يف إسناد الفعل إىل من كان زمانيا كخالد أو غري
زماني كذاته تعاىل .فإنه بعد أن قال مبنع داللة اإلخبار باملاضي أو املستقبل أو بغريهما على الزمان قال :بل ميكن منع داللة
غريهما من األفعال على الزمان إال باإلطالق واإلسناد إىل الزمانيات ،1وإال لزم القول باجملاز والتجريد عند اإلسناد إىل غريها من
نفس الزمان واجملردات (املصدر نفسه).

ال خيفى أن متأخري األصوليني عندما ينكرون داللة الفعل على الزمان ال ينكرون ذلك مبعناه اجملازي عند وجود القرينة ،وامنا
ينكرون كون الزمان من مقومات الفعل ،حبيث توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه .بعبارة أخری ال ينكرون داللة الفعل على
الزمان بالقرائن اللفظية واحلالية ،وهذه الداللة بالقرائن تدل على أن مفهوم الزمان ليس فصال مقوما للفعل.
ثم استدرك اآلخوند فيما لو كان الفاعل من الزمانيات فقال :نعم ،ال يبعد أن يكون لكل من املاضي واملضارع حبسب املعنى
خصوصية أخری موجبة للداللة على وقوع النسبة يف الزمان املاضي يف املاضي ،ويف احلال أو االستقبال يف املضارع فيما كان
الفاعل من الزمانيات (املصدر نفسه ،ج  ،2ص.)11

 .1املراد بالزمانيات ما كان الزمان ظرفا كغالب املوجودات كخالد يف قولنا "ضرب خالد" ويقابله اجملردات عن الزمان كذات الباري تعاىل ونفس الزمان.
نعم إذا أسندت األفعال إىل الزمانيات ،تدل على الزمان؛ لكن هذه الداللة مستندة إىل اإلطالق ال إىل الوضع الذي يقول به النحاة يف مقابل االسم
واحلرف.
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فالكالم يف اخلصوصية وحقيقتها .فذهب إىل أن تلك اخلصوصية مأخوذة يف املعنى على حنو دخول التقيد ،فاملعنى يف الفعل
املاضي حتقق املادّة مقيدا بكونه قبل زمان التكلم بنحو دخول التقيد وخروج القيد؛ واملعنى يف املضارع حتقق املادة مقيدا بكونه يف
زمان التكلم أو فيما بعده ،بنحو دخول التقيد وخروج القيد؛ فيكون الزمان يف كل منهما مدلوال التزاميا فيما إذا كان الفاعل
زمانيا.
وقصارى القول ،بعد أن نفى اآلخوند جزئية الزمان ملدلول الفعل وأنكر داللته عليه تضمنا ووضعا استدرك على ذلك وقال
بداللته عليه التزاما ،أي أن الفعل املاضي واملضارع ال يدالن على الزمان تضمنا ،ولكنهما يدالن عليه التزاما ،ملكان هذه
اخلصوصيات اليت صارت منشأ لتوهم جزئية الزمان ملدلول الفعل.
أما احملقق األصفهاني فريى«:أن اختالف املاضي واملضارع إمنا يف القيد ،وأما ذات املقيد وهي النسبة الصدورية فواحدة ،غاية األمر أنها
متقيدة بالسبق الزماني يف املاضي ،بنحو يكون التقيد والقيد خارجا ،ومتقيدة بعدم السبق الزماني يف املضارع كذلك ،فيكون الزمان فيهما
مدلوال تضمنيا» (بال تا ،ج ،2ص  211ـ .)210

* الدليل الثاني :الدليل الثاني على عدم داللة الفعل على الزمان تضمنّا،وعدم كون الزمان جزء مدلول الفعل ،أي أن
داللته عليه ليس بالتضمن والوضع؛ وهو أنّ جلّ النحاة ذهبوا إىل أنّ الفعل املضارع مشرتك معنوي بني احلال واالستقبال .بينما
لو قلنا بالداللة الوضعية يلزم االشرتاك اللفظي وإن قلنا بالوضع ألحدهما يلزم اجملاز يف اآلخر وكالهما مناف ملا صرحوا به من
االشرتاك املعنوي فال ميكن اجلمع بني هذين الكالمني .فيعلم أن تكون داللته عليه بااللتزام .حيث قال:ويؤيده 1أنّ املضارع يكون
مشرتكا معنويا بني احلال واالستقبال ،وال معنى له إال أن يكون له خصوص معنى صحّ انطباقه على كل منهما ،ال أنّه يدلّ على
مفهوم زمان يعمّهما ،كما أن اجلملة االمسية كـ"زيد ضارب" يكون هلا معنى صحّ انطباقه على كلّ واحد من االزمنة ،مع عدم

داللتها على واحد منها اصال ،فكانت اجلملة الفعلية مثلها (اآلخوند اخلراساني2044،هـ.ق ،ج  ،2ص .)11
ال خيفى أن قول اآلخوند هذا يتم فيما لو اتفق مجيع النحاة واللغويني على أن املضارع مشرتك بني احلال واالستقبال ،بينما
نری بعضا منهم يذهب إىل أن املضارع إذا خال من القرائن حيمل على احلال ،بل أنه موضوع للحال واستعماله يف االستقبال جماز.
وباجلملة أن آراء النحويني واللغويني يف املضارع خمتلفة ،وأنه ال يدل على االستقبال إال بدخول مثل سني وسوف من أدوات
االستقبال عليه.
* الدليل الثالث :من أدلة تأييد عدم داللة الفعل على الزمان بالداللة الوضعية واستناد زمان الفعل إىل اإلطالق ،هو أن
فعلي املاضي واملضارع يستعمالن يف الزمان املاضي واملستقبل اإلضافيني اللذين هما املاضي واملستقبل احلقيقيان ،مع عدم كون
هذا االستعمال عند أبناء احملاورة جمازا .فلو قلنا إن الزمان املاضي يف فعله واملستقبل يف املضارع جزء ملدلوهلما لكان هذا
االستعمال جمازا .فعدم اجملازية عندهم كاشف عن عدم جزئية الزمان ملعنى الفعل املاضي واملضارع ،حيث قال اآلخوند :ورمبا
يؤيد ذلك 1أن الزمان املاضي يف فعله وزمان احلال أو االستقبال يف املضارع ال يكون ماضيا أو مستقبال حقيقة ال حمالة ،بل رمبا

 .1أي عدم داللة الفعل على الزمان تضمنّا.
 .1عدم داللة الفعل على الزمان بالداللة الوضعية.
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يكون يف الفعل املاضي مستقبال حقيقة ويف املضارع ماضيا حقيقة ،وإمنا يكون ماضيا أو مستقبال يف فعلهما ،أي يف الفعل املاضي

واملضارع باالضافة كما يظهر من مثل جييء زيد بعد عام وقد ضرب قبله بأيام (املصدر نفسه ،ج  ،2ص .)11
6ـ2ـ استدالل احملقق العراقي والسيد اخلوئي على عدم داللة الفعل على الزمان
ينقل السيد اخلوئي أوال رأي مشهور النحاة ثم يعرتض عليه ويبني رأيه مفصال يقول :إن املشهور بني النحويني داللة األفعال على
الزمان ،وقالوا :إنّ الفعل املاضي يدلّ على حتقق املبدأ يف الزمن السابق على التكلم ،واملضارع يدلّ على حتققه يف الزمان
املستقبل أو احلال وصيغة األمر تدل على الطلب يف الزمان احلال؛ ومن هنا قد زادوا يف حدّ الفعل االقرتان بأحد األزمنة الثالثة،
دون االسم واحلرف (الفياض 2021 ،هـ.ق ،ج  ،2ص .)111
ولكنّ الصحيح هو عدم داللتها على الزمان ،والوجه يف ذلك هو أنّ كون الزمان جزءا ملدلول األفعال باطل يقينا ،ألنّها ال
تدلّ عليه ال مادّة وال هيئة ،أما حبسب املادّة فظاهر ،ألنها ال تدلّ إال على نفس الطبيعة املهملة غري مأخوذة فيها أيّة خصوصية
فضال عن الزمان؛ وأمّا حبسب اهليئة ،ألنّ مفادها نسبة املادّة إىل الذات على حنو من أحناء النسبة ،فالزمان أجنيب من مفاد الفعل
مادة وهيئة.
واحلاصل :أنّ احتمال كون الزمان جزءا ملدلول الفعل فاسد يف نفسه والقائلون بداللته على الزمان مل يريدوا ذلك يقينا؛ وأمّا
احتمال كون الزمان قيدا ملداليل األفعال بأن يكون معنى الفعل مقيدا به على حنو يكون القيد خارجا عنه والتقيد به داخال فهو
وإن كان أمرا ممكنا يف نفسه إال أنّه غري واقع؛ وذلك ألنّ داللة االفعال عليه ال بدّ أن تستند إىل أحد أمرين :إما إىل وضع املادة،
أو إىل وضع اهليئة؛ ومن الواضح أنّ املادة وضعت للداللة على نفس طبيعي احلدث الال بشرط ،واهليئة وضعت للداللة على

تلبس الذات به بنحو من أحنائه ،وشيء منهما ال يدلّ عليه (الفياض2021 ،هـ.ق ،ج  ،2ص  111ـ .)144
ثم بعد ذلك يسرد ما ذهب إليه اآلخوند اخلراساني من صحة إسناد األفعال إىل نفس الزمان وما فوقه من اجملردات اخلالية من
الزمان واخلارجة عن دائرته بأنه ال فرق بني قولنا" :علم اهلل" و"علم زيد" و"مضى الزمان" و"مضى األمر الفالني" .فالفعل يف
مجيع هذه األمثلة استعمل يف معنى واحد وعلى حنو احلقيقة ،فلو كان الزمان مأخوذا فيه قيدا مل يصح إسناده إىل نفس الزمان
بال حلاظ جتريده ،ألن الزمان ال يقع يف الزمان،وإال لدار وتسلسل .وكذا مل يصح إسناده إىل ما فوق الزمان من اجملردات ،ألن
أفعاهلا ال تقع يف الزمان لكونها غري حمدودة حبد ،وبهذا يستكشف كشفا قطعيا عن أن الزمان غري مأخوذ يف الفعل ال جزئا ال قيدا

(املصدر نفسه،ص.)144
ثم يستخلص إىل أنه أوال أنّ االفعال مجيعا ال تدلّ على الزمان ال بنحو اجلزئية وال بنحو القيديّة ،وال بالداللة املطابقية وال
بالداللة االلتزامية .نعم إنّها تدلّ عليه بالداللة االلتزامية إذا كان الفاعل أمرا زمانيا ،وهذه الداللة غري مستندة إىل الوضع ،بل هي
مستندة إىل خصوصية اإلسناد إىل الزماني؛ ولذا هذه الداللة موجودة يف اجلمل االمسية أيضا إذا كان املسند إليه فيها زمانيا كـ"زيد
قائم" فهو يدل على وقوعه يف أحد األزمنة الثالثة بااللتزام؛ وثانيا أنّ كال من الفعل املاضي واملضارع يدلّ على خصوصية بها
ميتاز أحدهما عن اآلخر ،وتلك اخلصوصية مأخوذة يف املعنى على حنو التقييد ،فيكون معنى الفعل املاضي حتقق املادة مقيدا
بكونه قبل زمن التلفظ بنحو دخول التقيد وخروج القيد ،ومعنى املضارع حتقق املادة مقيدا بكونه يف زمن التكلم أو فيما بعده
(املصدر نفسه ،ص .)141
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كذلك ،يری احملقق العراقي يف تقريراته اليت قررها تلميذه مريزا هاشم اآلملي يف بدائع
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األفكار«:أن الفعل مركب من مادة

وصيغة ،وكل منهما ال يدل على الزمان ،فاملادة تدل على نفس الطبيعة املهملة كالقيام فحسب من دون أخذ أية خصوصية فيها ،ال الزمان وال
غريه ،وأما الصيغة فهي معنى حريف ال يدل إال على نسبة تلك املادة إىل الذات ،ومعلوم أن الزمان من املفاهيم املستقلة باإلدراك .والتقييد بالزمان

غري صحيح؛ ألن إسناد الفعل إىل الزمان وإىل ما فوقه من اجملردات ال يصح من دون جموز أو جتريد» (2414هـ.ق ،ج  ،2ص .)211
فنستخلص أن رأي األصوليني املتأخرين هو أن األفعال ال تدل على الزمان ،ال بنحو اجلزئية وال بنحو القيدية ،وال بالداللة
الوضعية املطابقية وال بالداللة التضمنية وال بالداللة االلتزامية .وأن داللتها على الزمان بالداللة االلتزامية فيما لو كان الفاعل أمرا
زمانيا وهذه الداللة مستندة إىل خصوصية اإلسناد إىل الزماني ال إىل الوضع.
7ـ نظرية "ما أنبأ عن حركة املسمى" وزمان الفعل
و قد عرّف األصوليون الفعل بأنه "ما انبأ عن حركة املسمى" فتدخل فيه صيغ وهيئة األفعال .واملتقدمون منهم رأوا أخذ قيد فيه
لتدل الفعل على األزمنة الثالثة ،وهو قيد اهليئة فقالوا الفعل ما دل بهيئته على أحد األزمنة الثالثة .وعلق سعد الدين التفتازاني
يف حاشيته على شرح املختصر« :بأن هذا القيد مراد يف تعريف النحاة ،وإن مل يصرحوا به» (2424هـ.ق ،ج  ،2ص 214؛ السبكي ،بال

تا ،ج  ،2ص  .)241أما املدرسة األصولية احلديثة فتنكر داللة الفعل على الزمان مبادته وهيئته وصيغته.
وقد نسب إىل اإلمام علي (

) أنه كتب يف رقعة وأعطاها ألبي األسود الدؤلي العبارة التالية« :الكالم كله اسم ،وفعل وحرف،

فاالسم :ما أنبأ عن املسمى ،والفعل :ما أنبأ عن حركة املسمى ،واحلرف :ما أوجد معنى يف غريه» (اجمللسي ،بال تا ،ج  ،04ص .)241وأكد
األصوليون على تعريف االسم بـ"ما أنبأ عن املسمى" والفعل بـ"ما أنبأ عن حركة املسمى" وفسروا املسمى مببدأ االشتقاق ،أي
احلدث الذي هو مدلول املادة .فالفعل عند األصوليني كلمة تنيبء عن حركة صادرة عن املسمى ،وهذا اإلنباء ناشيء من صيغة
الفعل ال من مادته ،ففعلية الفعل وليدة صيغة فعل يفعل اليت تنيبء عن حركة املسمى.
7ـ1ـ آراء حول تفسري املسمى
األول:أن املسمى هو الفاعل ،والفعل عن حركة الفاعل ،ألن األفعال على اختالف نسبها تدل على أن احلدث الذي اشتملت
عليه هيئاتها هو من آثار الفاعل وصوادره املرتشحة من ذاته ،حبسب ظاهر لفظها ،وإن مل يكن لذلك مطابق حبسب اخلارج ،كما
يف مثل" :امتنع وميتنع" .ولذلك يرفض اآلملي تفسري حركة املسمى حبركة احلدث من العدم إىل الوجود بدليل أن بعض األفعال ال
مطابق حلدث مادتها يف اخلارج ليتصور فيه احلركة املزبورة (2414هـ.ق ،ج  ،2ص .)44فإن االمتناع ال وجود له يف اخلارج حتى
يتصور أنه حترك بواسطة صيغة الفعل من العدم إىل الوجود؛
الثاني :أن املسمى هو احلدث نفسه ،وأن املراد من حركة املسمى هو حتقق هذا احلدث وصدوره من الفاعل بعد أن مل يكن

متحققا وال صادرا عنه وهو معنى خروجه من القوة إىل الفعلية ومن العدم إىل الوجود (الزجاجي 2111،م ،ص )14؛
الثالث :يفسر النائيين املسمى باحلدث أيضا .وحركة املسمى كما فسرها اآلخرون قبله خبروج احلدث من القوة إىل الفعلية؛
ولكن اختلف معهم يف املراد بالقوة والفعلية ،فهم يقصدون أن احلدث خيرج من قوة الوجود إىل الفعلية .فإن هذا يؤدي إىل أن
يكون املسمى يف تعريف االسم بـ"ما أنبأ عن املسمى" غري "املسمى" يف تعريف الفعل بـ"ما أنبأ عن حركة املسمى" ،االسم هو الذي
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يوجب خطور معناه يف ذهن السام ،أما املسمى يف تعريف الفعل فسيكون املعنى احلدثي ،ألنه هو القابل للخروج من العدم إىل
الوجود ،وسياق الرواية اليت اعتمدها الطرفان ينايف ذلك (اخلوئي2021 ،هـ.ق ،ج  ،2ص  40ـ .)41

فنتخلص إىل أن حركة املسمى هي حركة الفعل وخروجها بواسطة الصيغة من القوة إىل الفعلية ،أي من قابلية االستقالل
باملفهومية إىل االستقالل الفعلي باملفهومية وأن متأخري األصوليني متفقون على أن املفهوم حلقيقة الفعل هو "األنباء عن حركة
املسمى" ال أن الزمان فصل مفهوم له ،سواء كانت هذه احلركة هي حركة الفاعل أم حركة احلدث نفسه ،وسواء حترك احلدث بها
من عدم االستقالل باملفهومية إىل االستقالل بها أم من عدم اإلسناد إىل اإلسناد.
واتضح أن الفعل يدل على حركة املسمى وأن الزمان خارج عن مدلول صيغة الفعل ،ويكون دخول النسبة مدلوال بديال هلذه
الصيغة .إن تفسري املسمى بالفاعل وأن الفعل ينيبء عن حركة الفاعل تفسري حلركة املسمى قديم يف النحو العربي أيضا.
8ـ نظرية مهدي املخزومي 1ومناقشة الشهيد الصدر
يؤيد مهدي املخزومي وجهة نظر األصوليني املتأخرين واملعاصرين يف إنكار داللة صيغة "افعل" على الزمان فأنكر فعلية الصيغة
بأن فعلية الفعل متتاز بأنه مقرتن بالداللة على الزمان وأنه يبين على املسند إليه وحيمل عليه ويقول :بناء "افعل" خال من هاتني
امليزتني فال داللة على الزمان بصيغته وال إسناد فيه .وأما كونه خلوا من الزمن فألن املدلول عليه بالفعل هو الزمن الذي يتلبس فيه
الفاعل بالفعل ،وال داللة له على شيء من هذا ،والذي يدل عليه هو طلب الفعل فحسب ،فليس هناك من فعل ،وال زمان

يتلبس فيه الفاعل بالفعل (بالتا ،ص  214ـ .)212
8ـ1ـ مناقشة الشهيد الصدر للمخزومي
قد ناقش الشهيد الصدر رأي املخزومي يف إنكار فعلية بناء "افعل" ،وفنده 1فقال :ثم هناك مقالة لبعض النحاة يف عدم النظر إىل
فعل األمر قسيما للماضي واملضارع ووافقه على ذلك بعض الباحثني احملدّثني مدعيا أن بناء "افعل" ليس بفعل كما يفهم من هذه
الكلمة ،ألن الفعل ال بد أن يتميز بشيئني أحدهما متفرّع على اآلخر ،وهما :أن يبنى على املسند إليه وحيمل عليه ،وأنّه مقرتن
بالداللة على الزمان ،وبناء "افعل" خال من هاتني امليزتني ،ألنّه ال يشري إىل تلبّس الفاعل بالفعل يف حال،بل كثري ما يشري إليه أو
يدلّ عليه هو طلب الفعل من املواجه بالطلب .ومن هنا ،ال تكون له داللة على الزمان؛ إذ ليس هناك من فعلي لكي يكون تلبّس

الفاعل به واقعا يف أحد األزمنة (2014هـ.ق ،ج ،2ص .)421
ثم صرح الشهيد الصدر ببطالن هذه املقالة وذهب إىل أن داللة الفعل على تلبّس فاعله به ال يقصد منها الداللة على وقوع
ذلك خارجا ،بل املقصود أن الفعل واحلدث تارة يلحظ يف نفسه فيكون امسا ،وأخری تلحظ نسبته إىل شخص بنحو النسبة
الناقصة أو التامة ـ على الفرضيتني املتقدمتني ـ ومن الواضح أن هذا حمفوظ يف فعل األمر أيضا ،ألنّه يدلّ على أنّ املطلوب صدور
الفعل من املأمور فقد لوحظت نسبة الفعل ـ احلدث ـ إىل الفاعل أيضا؛ لكنّه مل يلحظ ذلك يف وعاء التحقق واإلخبار ،بل يف
 .1مهدي املخزومي من بناة املدرسة النحوية احلديثة.
 .1وقد ناقش الشهيد الصدر رأي مهدي املخزومي مرة يف حبث حتليل مدلول االفعال وأخری يف البحث عن صيغة افعل.
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وعاء الطلب واإلرسال .وهذا االختالف ال ميثل فارقا فيما هو مدلول الفعل ،بل يف مدلول اجلملة ،وكون النسبة التامة فيها
إخبارية أو إنشائية (املصدر نفسه ،ص  421ـ .)424
بعبارة أخری أنّ امللحوظ يف صيغة "افعل" لو كان هو نسبة طلب الفعل إىل الشخص املخاطب ابتداء بدون مالحظة نسبة بني
نفس الفعل والفاعل كان ملا ذكر من عدم كون هذه الصيغة فعال وجه ،ألنّ الفعل متقوّم بنسبة احلدث إىل الفاعل بنحو الصدور
أو احللول؛ ولكن االلتزام بتجريد فعل األمر عن النسبة املباشرة بني احلدث الفاعل بال موجب بل املوجب على خالفه ،وهو أنّ
هذا التجريد يقتضي أن يكون املطلوب من املخاطب ذات احلدث ولو بأن يصدر من غري املخاطب .فلو قال الشخص البنه "جئين
مباء" ،فالولد هنا املطلوب منه جميء املاء ومل يلحظ جميء املاء صادرا منه ،مع أن الفهم العريف واللغوي هلذا الكالم ال يربر أن
يكتفي االبن بتوفري اجمليء باملاء عن طريق أمره لغريه بأن يسقي أباه املاء ،وليس ذلك إال ألنّ النسبة بني احلدث واملخاطب بنحو
الصدورمأخوذة ؛وهذا يكفي يف كون الصيغة فعال لداللتها على النسبة الصدورية تصورا وإن مل تدل على وقوع احلدث من
الذات فعال ،ألنّ الوعاء امللحوظ للنسبة ليس هو وعاء التحقق ،بل وعاء الطلب ولو كانت فعلية الفعل متقوم بداللته على وقوع
احلدث من الذات فعال ،وكون النسبة بلحاظ وعاء التحقق لوجب االلتزام بعدم فعلية فعل املاضي واملضارع أيضا حينما يلحظان
يف غري وعاء التحقق ،كما إذا قيل" :ليضرب زيد" أو "هل ضرب زيد" (املصدر نفسه ،ص  421ـ  .)424بناء على هذا ،ال يوجد
فرق بني صيغيت "فعل ـ يفعل" وصيغة "افعل" يف عدم الداللة على الزمان.
9ـ خالصة اآلراء يف صيغة "افعل"
توجد أربعة آراء يف الزمان املدلول عليه بصيغة "افعل" ،وهي كالتالي:
ـ تدل صيغة "افعل" على الزمان احلال ،وهو رأي مجاعة من األصوليني تبعا جلمهور النحاة؛
ـ تدل صيغة "افعل" على االستقبال ،وهو رأي كثري من أهل العربية كما يظهر اجلزم به من الرضي األسرتآبادي؛
ـ تدل صيغة "افعل" على االشرتاك بني احلال واالستقبال ،هذا رأي بعض أهل العربية؛

ـ ال تدل صيغة "افعل" على الزمان ال حاال وال استقباال  ،وهو رأي متأخري األصوليني (القزويين2111،هـ.ق ،ج ،2ص .)11
9ـ1ـ نظرية اجلزائري حول إنكار زمان الفعل ومناقشته
ناقش نعمة اهلل اجلزائري (2221هـ.ق) ،أدلة منكري داللة الفعل على الزمان وتبنى نظرية النحاة وناقش أدلة متاخري األصوليني
الذين ينكرون داللة الفعل على الزمان .ففي البداية يستعرض أدلة األصوليني ثم يناقشها ،وأدلته هي:
ـ أن الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل ،ومعلوم أن الظرف ال يكون جزءا من املظروف؛
ـ أنهم متفقون على أن اقرتان مثل اسم الفاعل واملفعول بالزمان،كاقرتان الفعل به ،غري أن زمان الفعل معني ،ويقولون:
الزمان ليس جزء ملعنى اسم الفاعل .فكذلك يف الفعل؛
ـ أنه لو كان الزمان جزءا للفعل مل ميكن حتقق الفعل بدونه ،وقد حتقق يف مجيع اإلنشاءات؛
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ـ لو كان الزمان املاضي جزء للماضي وكذا يف املستقبل ملا أمكن اختالفه بعارض؛ وقد خيتلف كما يف قولك" :إن قمت قمت"
و"مل تضرب" ،فال يكون جزء ،ألن ما بالذات ال خيتلف بالعارض (2114هـ.ق،ص .)41ثم ناقش األدلة األربعة فقال:
ـ اجلواب عن األول:أنه مغالطة من باب التباس الفعل اللغوي بالفعل االصطالحي ،فإن الزمان ظرف لتعلق الفعل
اللغوي،أعين احلدث بالفاعل ،وهو ليس جبزئه ليلزم احملذور ،بل جزء الفعل االصطالحي؛
ـ اجلواب عن الثاني :يوجد فرق بني االقرتانني ،فإن اقرتان الفعل به باعتبار أنه جزء معناه واقرتان اسم الفاعل باعتبار حتققه،
ألن كل فعل ـ من ضرب وغريه ـ فال بد له من زمان ،ومل يفهم من لفظ "ضارب" إال ذات متصفة بالضرب ،من غري اعتبار زمان
مطلق أو مقيد ،ولذا عرفوا اسم الفاعل مبا اشتق من فعل ملن قام به مبعنى احلدوث من غري زيادة زمان مطلق؛
ـ اجلواب عن الثالث :بعد تسليم عدم داللة اإلنشاءات على زمان احلال ،جيوز أن جيرد الشيء عن جزئه ،فيصري مدلوله
اجلزء اآلخر كما جردوا الوضع عن املعنى؛
ـ اجلواب عن الرابع:أن الزمان املاضي جزء للفعل املاضي صورة ومعنى ،و"إن قمت" يف املثال وإن كان ماضيا صورة إال أنه
مستقبل حقيقة ،ملكان "إن" الشرطية ،وعليه فقس املضارع (املصدر نفسه).
9ـ2ـ نقد أجوبة اجلزائري
نقد اجلواب األول :الفعل اللغوي عند األصوليني هو املعنى االمسي للمصدر ،أي القيام والفعل االصطالحي كـ"قام" هو
حدوث هذا القيام وصدوره من الفاعل .ولذلك فسروه حبركة املسمى ،أي حركة الفعل اللغوي املسمى بالقيام من عدم التعلق
بالفاعل إىل التعلق به .واملدعى أن الزمان ظرف لتعلق الفعل بالفاعل ،أي ظرف هلذه احلركة اليت هي حدوث احلدث ال ظرف
لنفس احلدث.
وإذا كان مدلول الفعل االصطالحي هو احلركة وكان الزمان ظرفا هلذه احلركة مل يكن الظرف جزء من املظروف .فال توجد
مغالطة وال التباس بني الفعل اللغوي واالصطالحي (العراقي2414،هـ.ق ،ج  ،2ص44؛ التربيزي2421 ،هـ.ق ،ص1؛ البهبهاني،

بال تا ،ص  4ـ )1؛
نقد اجلواب الثاني :أدخل النحاة زمان الفعل جزء من مدلوله ومل يدخلوا زمان الفاعل جزء من مدلوله .فما هو دليلهم على
ذلك؟ يظهر من كالمه أنه يستند على تبادر الزمن من لفظ الفعل وعدم تبادره من لفظ الفاعل بقرينة "ومل يفهم من لفظ ضارب
إال ذات متصفة بالضرب  "...جياب بأن التبادر عند األصوليني ال يكون عالمة الوضع اللغوي إال إذا استند إىل حاق اللفظ ال
املستند إىل إطالق اللفظ يف مورد خاص ،وتبادر زمان الفعل مستند إىل إطالق اللفظ يف مورد اإلخبار عن مدلوله الذي هو حتقق
احلدث ووقوعه ،وبذلك ينصرف إىل كون هذا التحقق يف زمان سابق على اإلخبار (اآلخوند اخلراساني1331،هـ.ق ،ج ،1ص 87؛
اخلوئي 1311،هـ.ق ،ج  ،1ص  151ـ )161؛

نقد اجلواب الثالث :جوابه هذا بعيد عما يقصده األصوليون ،ألن األصوليني ينتقدون النحاة بأنهم أدخلوا الزمان جزء من
مدلول الفعل بعنوان أنه فعل مقوم حلقيقة الفعل ،وإذا كان الزمان جزء مقوما حلقيقة الفعل ملا أمكن حتقق الفعل بدونه لعدم
إمكان حتقق النوع بدون الفعل املقوم له؛ وقد حتقق الفعل يف مجيع اإلنشاءات مع جتردها عن الزمان ،فهي باقية على فعليتها ال
تتحول إىل نوع آخر جمرد عن االسم ،وحتقق الفعل بدون الزمان يدل على أن الزمان ليس جزء مقوما حلقيقته كما هو الفرض ومل
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يكن اعرتاض األصوليني منصبا على عدم جواز استعمال اللفظ يف جزء مدلوله ،وإمنا على عدم حتقق الفعل بدون فصله املقوم

له ،ألن «الزمان من مقومات األفعال توجد عند وجوده وتنعدم عند عدمه» (ابن يعيش ،بال تا ،ج  ،1ص )0؛
نقد اجلواب الرابع :هذا اجلواب أيضا بعيد عن غرض وقصد األصوليني،ألنهم يقولون :لو كان الزمان املاضي يف "قام"
والزمان املستقبل يف "يقوم" جزء مقوما حلقيقتهما ملا أمكن تبدل هذه احلقيقة مبا يعرض عليها من عوارض طارئة .فاملاضي يعني
للحال باإلنشاء ،مثل" :بعتك السيارة" ،ويعني لالستقبال متى تضمن طلبا ،حنو" :غفر اهلل لك" ،أو إذا وقع بعد إذا وإن
الشرطيتني ،مثل" :إذا زرتين أزورك" ،ويتعني املضارع لالستقبال إذا دخلت عليه السني أو سوف و ،...ذلك ألن العارض على
الشيء خارج عن حقيقته ،فال يعقل أن تتغري حقيقة النوع املتقوم بفصله بالعارض اخلارج عنه .مما ال يعرتف األصوليون به كله.
فإن "قمت" يف املثال هي فعل ماض صورة ومعنى ،سواء دخلت "إن" عليها أم مل تدخل والزمان املستفاد منها مل تنقلب
حقيقته من املاضي إىل املستقبل ،وال من املستقبل إىل املاضي ،ألنه مل يكن زمانا مستفادا من الصيغة نفسها ،وإمنا هو زمان
استفيد من "مقام" اجلملة كاملة وحبسب القرائن اخلارجية اليت تطرأ عليها .لذا جند اجلملة يف "مقام التعليق" تفيد املستقبل ،سواء
كان فعلها ماضيا أم مضارعا مسبوقا بلم أم غري مسبوق بها ،فال فرق يف الداللة على االستقبال بني اجلملة اآلتية :إن قام زيد

قمت أو إن يقم زيد أقم أو إن مل يقم زيد مل أقم (التربيزي2421،هـ.ق ،ص  41ـ 44؛ البهباني ،بال تا ،ص  11ـ .)44
وبهذا ،ننتهي إىل أن إشكاالت السيد نعمة اهلل اجلزائري على نظرية األصوليني املتأخرين بناء على إنكار داللة الفعل على
الزمان يف غري حملها.
اخلامتة
ومما توصلت إليها هذه املقالة ما يلي:
ـ النظرية املختارة هي أن األفعال ال تدل على الزمان ،ال بنحو اجلزئية وال بنحو القيدية ،وال بالداللة الوضعية املطابقية وال
بالداللة التضمنية وال بالداللة االلتزامية ،وأن داللتها على الزمان بالداللة االلتزامية فيما لو كان الفاعل أمرا زمانيا ،وهذه
الداللة مستندة إىل خصوصية اإلسناد إىل الزماني ال إىل الوضع؛ وإذا دل أحيانا فإمنا بالسياق والقرائن؛
ـ خرج األصوليون املتأخرون على إمجاع النحويني واألصوليني املتقدمني وقالوا بعدم داللة الفعل على الزمان بالداللة
الوضعية اللغوية .وإذا دل يف موارد فإمنا بالقرائن احلالية واملقالية والسياق ،كما أنهم يعتقدون بتقسيم الكلمة إىل قسمني :االسم
واحلرف ،ويرون أن الفعل مركب مكون من مادة وهيئة ويقصدون من املادة األصل الذي اشتق منه الفعل وهو اسم .ويقصدون
من اهليئة الصيغة اخلاصة اليت صيغت به املادة وهوحرف ،أي أن االسم يكون اجلزء املادي للفعل واحلرف يشكل اجلزء الصوري
له .وهذا دليل صارخ على عدم داللة الفعل على الزمان ،ألن املادة اسم ال يدل على الزمان ،واهليئة حرف ال يدل على الزمان؛
ـ يری النحاة أن صيغة الفعل تدل على الزمن ،فاملاضي عندهم ما دل على زمان قبل زمانك أو الذي عدم بعد وجوده فيكون
اإلخبار عنه بعد زمان وجوده ،بينما يری األصوليون أن مثل هذا الزمن املنقضي غري مناسب لوضع كثري من مواد األفعال ،فيقع
التناقض بني مدلولي الصيغة واملادة يف حني أن املادة والصيغة يكون املعنى املركب للفعل؛
ـ يری النحاة القدماء أن الزمان فعل مقوم للفعل ،بينما ينكر األصوليون ذلك ويستدلون بأن لو كان فعال مقوما ما كان يتغري
عندما يطرأ عارض عليه كأدوات مثل" :إن ،وأن ،ولو ،ومل و"...؛
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ـ ربط النحاة زمان الفعل باملسألة الصرفية ،يعين الصيغة يف أصل وضعها اللغوي ،فصيغة "فعل" عندهم تدل على الزمان
املاضي ،وصيغة "يفعل" تدل على احلاضر واملستقبل وصيغة "افعل" تدل على احلاضر أو على املستقبل ،بينما األصوليون ربطوا
هذا الزمان باملسألة النحوية ،أي بطريقة تأليف اجلملة وسياقها وحبسب القرائن ومواقع اجلملة اخلربية واإلنشائية.
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