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ملخص البحث
يتناول هذا البحث موقف النحاة من اجلملة املقيدة بفعل انسخ ) كان وأخواهتا ( ،أهي
مجلة امسية  ،أم مجلة فعلية ؟ وتوصلت يف هذا البحث إىل أن النحاة مل يصرحوا – على
ما قرأت – ابمسية هذا الرتكيب أو فعليته ،سوى ابن هشام يف كتابه " مغين اللبيب "
صرح أبنه من قبيل اجلملة الفعلية .كما توصلت إىل أن بعض النحاة ذهب إىل أن "
كان وأخواهتا “أفعال ليست حقيقية ،وأطلقوا عليها أفعال العبارة
بكون اجلملة املتصدرة بـ " كان " وأخواهتا
رصد البحث رأي َمن َّ
صرح  -من احملدثني ْ -
مجلة امسية ،وهو الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف ،ذاكرا ما اعتمد عليه يف هذا الرأي
يف مثاين نقاط ،منها  -1:أن ابن جين يرى أنه ال يلزم أتنيث " كان " إذا كان امسها
مؤنثا لزوم أتنيث الفعل لفاعله إذا كان مؤنثا أيضا
رجحت يف هذا البحث كون اجلملة املتصدرة بـفعل انسخ من قبيل اجلملة االمسية،
مشرتطا وصفها ابملقيدة أو املنسوخة ،مضيفا إىل ما قاله د /حممد محاسة عبد اللطيف ما
يقوي هذا الرتجيح .ومنه :أن الفعل احلقيقي قد يكتفي بفاعله إذا كان الزما ،أقول :قام
الرجل ،وانم الطفل  ....إخل .وال يصح معها هي مثل هذا ،فال يستقيم أن أقول :اليوم
اجلو ابرد ،أما األمس فكان اجلو ،...دون أن أخرب عن طبيعة اجلو ابألمس ،فأقول مثال:
حارا.
ً
الكلمات املفتاحية( :املنسوخة – املقيدة – أفعال غري حقيقية – أفعال العبارة)
Nahiv İlmi Açısından Nâsih Fiil ile Kurulan Cümlenin İsim Cümlesi mi Fiil
Cümlesi mi Sayılacağı Üzerine Görüşler
Öz
) olarak bilinen nâsih fiillerin, amelleri itibariyleكان وأخواتها( Bu çalışma, Nahiv İlminde
bulundukları cümle üzerindeki fonksiyonlarının cümleyi “isim cümlesi mi” yoksa “fiil
cümlesi mi” yaptığına ilişkin Nahiv Bilginlerinin görüş ve tartışmalarını ele almaktadır.
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Araştırmamızda –görebildiğimiz kadarıyla- Nahivciler bu konuyu tam olarak izah
etmemektedirler. Ancak İbn Hişâm, “Muğni’l-Lebîb” adlı eserinde Nâsih fiillerle kurulan
cümlenin “fiil cümlesi” olduğuna açıktan vurgu yapar. Oysa Nahiv Bilginleri “Kâne ve
kardeşleri” ’nin, öncelikle fiil mi, harf mi oldukları hususunda görüş birliğine
varamamışlar, bunların fiil olduğunu savunanların bir kısmı, “zaman bildirdikleri”
üzerinde israr ederken, bir kısım nahivci ise, sadece “oluş ve eylem” ifade ettiğini, bazıları
da hem “zaman” hem “eylem” bildirdiklerini vurgulayarak ihtilafı sürdürmüşlerdir. Hatta
bazıları da, bunların “hakiki manada” fiil olmayıp, “itibari fiil” olduklarını bile dile
getirmişlerdir.
Araştırma, -yeni nahivcilerin- ortaklaşa dile getirdikleri “Kâne ve Ahavâtühâ” ile
başalayan cümlenin bir “isim cümlesi” olduğuna dair görüş birliklerinin yerinde ve doğru
olduğuna dair bir sonuca ulaşmaktadır. Bu konuda özellikle, Aarap Dili Akademisi Üyesi
ve Kahire Üniversitesi Sarf-Nahiv ve Urûz İlimleri Fakültesi eski hocalarından Sn. Prof.
Dr. Muhammed Hamase Abdüllatif’in konuyu sekiz noktada özetleyen görüşüne yer
verilmiştir, ki bizim tercihimizi Muhammed Hamase Amdullatîf’in şu değerlendirmesi
güçlendirmektedir:
Lazım fiiller, sadece fail aldıklarından, fiil cümlesi, “fiil ve failden” oluşabilir. Mesela,
()قام الرجل, ( )نام طفلgibi cümleler kurabiliriz. Ama nâsih fiil ile kurduğumuz cümlede
mutlaka cümlenin haberi olmalıdır. Mesela, (الجو بارد
)اليوم
isim cümlesinin başına ()كان
ُّ
َ
getirdiğimizde; (...الجو
)أمس فكان
diyemeyiz, mutlaka, (حارا
)أمس فكان
şeklinde haberini
ًّ الجو
ِ
ِ
ُّ
ُّ
vermemiz gerekir. Zira nâsih fiillerin amelleri, noramal fiiller gibi değildir.
Anahtar Kelimeler: Mensuh, Mukayyede, Gerçek Olmayan Filler, İbare Filleri
The Sentence That Begins With "Kan" and Its Siblings, Whether It Should Be A
Noun Phrase or Verb Phrase
Abstract
This research deals with the grammarians 'opinion about the sentence that begins with
"kan" and its siblings, is it a noun phrase or verb phrase? I went on in this research that
the grammarians did not declare - as I read – if it is a noun phrase or verb phrase, except
Ibn Hisham in his book, "Moghni al Labib" stated that it is a verb phrase .Some of the
grammarians also went on to say that they are verbs that are not real, and called them
verbs of the phrase.
The research stats a view from one of the modern grammarians who said that the sentence
which begins with "kan" and its siblings is a noun phrase, namely, Dr. Mohamed Hamasa
Abdullatif, Saying what he relied on in this opinion in eight points.one point is, ibn Genie
believed that it is not necessary to feminize "kan" for its name if it was feminine to the
need for feminization of the verb for its subject if it was feminine.
In this research, I believe that the sentence that begins with "kan", is a noun phrase,
adding to what Mohammed Hamasa Abdul Latif said, which strengthens this opinion as
the verb can settle for its subject. We can say: ( qam alrajul , wanam altifl) 'the man
stands up.the child has slept'. It is not correct to say: Today the is cold, but yesterday was,
without completing the sentence, say, for example: warm .
Key Words: Begin with kan, Noun phrase, Verbs that are not real, Verbs of the phrase
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املقدمة

هذا حبث عنوانه " اجلملة املقيدة بفعل انسخ بني االمسية والفعلية "  ،ومن املعلوم أن اجلملة
االمسية تتكون من مسند إليه يتمثل يف املبتدأ  ،ومسند يتمثل يف اخلرب  ،وكالمها مرفوعان  ،ومن املعلوم
أيضا أن اجلملة االمسية تتسلط عليها حروف وأفعال انسخة  ،تتمثل احلروف يف " إن " وأخواهتا  ،هذه

احلروف تنسخ حكم املبتدأ من الرفع إىل النصب ويسمى امسها  ،ويظل اخلرب على حالة الرفع ويسمى
خربها  ،وتتمثل األفعال يف " كان " وأخواهتا  ،و" كاد " وأخواهتا  ،وعند احلديث عن األفعال الناسخة
نذكر – عادة – " كان " بكوهنا أم الباب  ،وهذه األفعال تنسخ حكم اخلرب من الرفع إىل النصب  ،ويظل
املبتدأ على حالة الرفع ويسمى امسها  .ومن املعلوم – أيضا – أنه ال خالف على بقاء اجلملة على امسيتها
إذا تصدرت ابحلروف الناسخة " إن وأخواهتا “ ،لكن األمر خيتلف يف تسلط األفعال الناسخة " كان
وأخواهتا "  -بكوهنا أم الباب  -على اجلملة االمسية ،ففيه خالف كبري ،وقد جاء هذا البحث للفصل يف
هذا األمر ،أعين كون اجلملة املبدوءة بفعل انسخ مجلة امسة أم فعلية؟
أم وقد نقلت أقوال النحاة يف اختالفهم يف كون " كان " وأخواهتا حروفا أم أفعاال ،واختالف من
قالوا بفعليتها يف كوهنا أفعاال حقيقية ،أفعاال غري حقيقة  .مث ذكرت يف هذا البحث أنه مل يصرح أحد من
النحاة بكون هذا الرتكيب من قبيل اجلملة االمسية أو الفعلية ،سوى ابن هشام يف كتابه مغين اللبيب ذهب
إىل أنه من قبيل اجلملة الفعلية.
مث نقلت رأي بعض احملدثني متثل يف رأي الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف؛ حيث ذهب إىل أن
كون اجلملة املبدوءة بفعل انسخ هي مجلة امسية  ،مربرا رأيه يف مثاين نقاط نقلتها عنه يف مكاهنا .
مث ذكرت ما اطمأن إليه البحث من هذين االجتاهني  ،مربرا ما اطمأن إليه البحث ببعض األمثلة .
ويضم البحث العناصر التالية :
املقدمة .
-1
اختالف النحاة يف كون " كان " وأخواهتا أفعاال أم حروفا .اختالفهم يف كوهنا أفعاال حقيقية أم
-2
غري حقيقة .
اختالفهم يف معموليها من أن امسها مرفوع هبا  ،أو أنه مشبه ابلفاعل  ،وخربها ابملفعول به أو
-3
احلال  ...إخل .
رأي الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف .
-4
-5
-6
-7

رأي الباحث .
اخلامتة .
املصادر واملراجع .
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ب ْني يد ْي الب ْحث
إن مثَّةَ سؤ ًاال يطرح نفسه يف بدايـة هذا البحـث هو  :هل تبقـى اجلـملة بعـد دخـول " كان " أو
إحدى أخوات ـها على امسيتـها  ،أم تصرير مجلةً فعليةً ؟
الذي دفعين إىل طرح مثل هذا السؤال أمران :

أوهلما  :اختالف النحاة املتقدمني يف نسبة كان وأخواهتا إىل الفعلية أو احلرفية  ،يقول ابن
األنباري  " :إن قال قائل :أي شيء كان وأخواهتا من ال َكلِم؟ قيل :أفعال  ،وذهب بعض النحويني إىل أهنا

أفعاال؛ لكان ينبغي أن تدل على املصدر،
أفعاال ،ألهنا ال تدل على املصدر ،ولو كانت ً
حروف وليست ً
ولَ َّما كانت ال تدل على املصدر ،دل على أهنا حروف ؛ والصحيـح أهنا أفعـال ،وهو مذهب األكثرين
والدليل على ذلك من ثالثة أوجه  :الوجه األول :أهنا تلحقها اتء الضمري وألفه وواوه ؛ حنو :كنت ،وكاان،
وكانوا  ،كما تقول :قمت ،وقاما ،وقاموا ،وما أشبه ذلك.

والوجه الثاين :أهنا تلحقها اتء التأنيث الساكنة ؛ حنو :كانت املرأة  ،كما تقول :قامت املرأة ،وهذه التاء
ختتص ابألفعال.
والوجه الثالث :أهنا تتصرف ؛ حنو :كان يكون ،وصار يصري ،وأصبح يصبح ،وأمسى ميسي،
وكذلك سائرها ما عدا "ليس"  ،وإمنا مل يدخلها التصرف؛ ألهنا أشبهت "ما" وهي تنفي احلال (كما أن
"ما" تنفي احلال) ؛ وهلذا جتري "ما" جمرى " ليس" يف لغة أهل احلجاز ،فلما أشبهت "ما" وهي حرف ال
يتصرف ،وجب أال تتصرف  .وأما قوهلم :إهنا ال تدل على املصدر ،ولو كانت أفعاالً؛ لدلت على
سمى أفعال
املصدر ،قلنا :هذا إمنا يكون يف األفعال احلقيقية ،وهذه األفعال غري حقيقية؛ وهلذا املعىن تر ّ

ا لعبارة ،فما ذكرانه (يدل على أهنا أفعال)  ،وما ذكرمتوه يدل على أهنا أفعال غري حقيقية ،فقد علمنا
عوضا عن داللتها على املصدر ،وإذا
مبقتضى الدليلني ،على أهنم قد جربوا هذا الكسر ،وألزموها اخلرب ً
عوضا عن املصدر كان يف حكم املوجود الثَّابت " 1وخالصة كالم ابن األنباري أن
وجد اجلرب بلزوم اخلرب ً
" كان " وأخواهتا أفعال  ،لكنها ليست أفعاال حقيقية  ،لذا تسمى أفعال العبارة .
والقول بفعلية " كان " وأخواهتا هو قول مجهور النحاة ما عدا " ليس" ففيها خالف  ،قال أبو
حيان  ... " :كلها أفعال إال ليس ،وذهب ابن السراج ،وابن شقري ،والفارسي يف أحد قوليه ،ومجاعة من
أصحابه إىل أهنا حرف ،وذهب اجلمهور إىل أهنا فعل ،وداللة فعليتها اتصاهلا ابلضمائر ،كقولك :لست
ولسنا ولستم .....إخل.

2

مث اختلفوا يف معمويل هذه األفعال  ،نقل هذا اخلالف أبو حيان  ،يقول  " :اتفقوا على نصبها
تشبيها ابحلال،
ما بعد املرفوع ،فقال اجلمهور :انتصابه على أنه خرب مشبه ابملفعول ،وقال الفراء :انتصب ً

وعن الكوفيني انتصب على احلال ،واختلفوا يف املرفوع ،فذهب البصريون إىل أنه مرفوع هبا ،شبهت " كان

 1أسرار العربية البن األنباري  ،دار األرقم بن أبي األرقم  ،ط 1420 ،1 /هـ1999 -م  ،ص  112 :وما بعدها .

 2ارتشاف الضرب  ، 1146/3ط  ، 1 /مكتبة الخانجي بالقاهرة  ،وانظر شرح عيون اإلعراب البن فضال ص.105:
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" ابلفعل الصحيح حنو :ضرب ،فعمل عمله  ،وزعــم الفراء أنـه ارتفـع لشبـهه ابلفاعل ،وقال غيــره من
3
الكوفيــني :أنه بـاق عـلى رفعـه الذي كان يف االبتــداء عليه "
امس َها ررمبَا يرسمى
وقال السيوطي  " :فَأَما " َكا َن " فمذهب الْبَص ِريني أَنـ ََّها ترفع الْ رمْبـتَ َدأ َويرسمى ْ
ِ
ِِ
ِ
عبارة الْمربد َ ،وعرب ِسيبَـ َويٍْه ابسم الْ َفاعِل َ ،ومذهب الْ ركوفِيّني أَنـ ََّها مل
فَاعال جمَ ًازا لشبهه به َوقع َذلك ِيف َ
ِِ
ٍ
اس َّ
تدل األول ابتصال الضمائر هبَا َ ،وِهي َال تتصل إَِّال ابلعامل،
ْتعمل فيه َشْيئا َ ،وأَنه َابق على َرفعه َو ْ
وينصب ا ْخلََرب ِابتَِّفاق الْ َف ِري َق ْ ِ
ني َويرسمى َخ َربَهاَ ،وررمبَا يرسمى َم ْف رعوال جمَ ًازا لشبهه بِِه  ،عرب بذلك الْمربد ،
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
يحة ؛ إِ ْذ
َوعرب سيبَـ َويْه ابسم الْ َم ْف رعول َ ،وَكا َن قيَاس َهذه ْاألَفْـ َعال أَال ْتعمل َشْيئا ألَنـ ََّها أَفْـ َعال لَيست َ
صح َ
اخلَرب ِاب َّلزم ِ
ان الَّ ِذي يثبت فِ ِيه َ ،وإَِّمنَا عملت تَ ْشبِيها َهلَا ِمبَا يطْلب من ْاألَفْـ َعال
دخلت للداللة على تغري ْ َ َ
َّ ِ
امسَ ْ ِ
ث ره َو رحمدث َعنهر َ ،ونصب ا ْخلََرب تَ ْشبِيها
ني َْحنو ضرب فَرفع ْ
يحة ْ
امس َها تَ ْشبِيها ابلفاعل من َحْي ر
الصح َ
ابملفعول َ ،ه َذا َم ْذ َهب ِسيبَـ َويْ ٍه َ ،وذهب الْفراء إِ َىل أَن ِاال ْسم ْارتَفع لشبهه ابلفاعل َ ،وأَن ا ْخلََرب انتصب
احكا مشبه عِْنده بـ جاء زيد ض ِ
لشبهه ِاب ْحلال  ،ف َكا َن زيد ض ِ
احكاَ ،وذهب الْ ركوفِيُّو َن إِ َىل أَنه انتصب
َ
َ
َ
ََ
ِ
س ذَلك َشأْن ا ْحلَال َ ،و ْاعرتض
على ا ْحلَال ورد بوروده مضمرا َوَم ْع ِرفَة وجامدا َ ،وأَنه َال ْ
يستَـ ْغىن َعنهر َ ،ولَْي َ
ال زيد
بِروقروعِ ِه مجلَة وظرفاَ ،وَال يَقع الْ َم ْفعرول َك َذلِك َو ِأجيب ِابلْ َمْن ِع بل تقع ا ْجلر ْملَة موقع الْ َم ْف رعول َْحنو قَ َ
َع ْمرو فَاضل َ ،والْ َم ْج ررور َْحنو َمَرْرت بزيد والظرف إِذا توسع فِ ِيه َ ،وجوز ا ْجلر ْم رهور رفع االمسني بعد َكا َن ،
4
َوأنْكرهر الْفراء " .
وقال ابن مالك  " :الشائع يف عرف النحويني التعبري عن مرفوع هذا الباب ومنصوبه ابسم وخرب،
وعرب سيبويه عنهما ابسم الف اعل واسم املفعول ،فقال قاصدا هذا الباب" :هذا ابب الفعل الذي يتعدى
اسم الفاعل إىل اسم املفعول ،واسم الفاعل واملفعول فيه لشيء واحد"  ،وكذا فعل املربد ،فإنه ذكر هذه
األفعال يف ابهبا مث قال" :وهذه أفعال صحيحة كضرب ،ولكنا أفردان هلا اباب ،إذ كان فاعلها ومفعوهلما
5
فأي التعبريين استعمل النحوي أصاب ،ولكن االستعمال األشهر أوىل " .
يرجعان إىل معىن واحد"َّ .
والذي يبدو يل من النصوص السابقة أن األصل يف املعمولني  :األول هو اسم هذه األفعال ،
والثاين هو خربها  ،ووقع اخلالف يف شبه هذين املعمولني ابلفاعل واملفعول  ،أو األول ابلفاعل والثاين
ابحلال  ،لتربير حكمهم بفعلية " كان " وأخواهتا  ،ألن الفعل يلزمه فاعل  ،وقد حيتاج مفعوال أو منصواب
على احلال .
ومل يقف االختالف عند الفعلية واحلرفية  ،أو معمويل هذه األفعال  ،فالذين قالوا بفعليتها اختلفوا
يف دالهتا على الزمن فقط  ،أو احلدث فقط  ،أو داللتها على احلدث والزمن معا  ،يقول أبو حيان " :
ومسيت هذه األفعال نواقص؛ لكوهنا ال تكتفي مبرفوعها ،وقيل مسيت بذلك؛ ألهنا ال تدل على احلدث،
 3ارتشاف الضرب 1146 / 3 ،

 4همع الهوامع  ،تحقيق  :عبد الحميد هنداوي  ،المكتبة التوفيقية  ،مصر . 409 ، 408 / 1،

 5شرح التسهيل  ،ت  :د .عبد الرحمن السيد ،د .محمد بدوي المختون  ،هجر للطباعة  ،ط. 337 / 1، 1 /
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وكوهنا ال تدل على احلدث فال تعمل يف ظرف ،وال جمرور ،وهو مذهب املربد ،وابن السراج ،والفارسي،
وابن جين ،واجلرجاين ،وابن برهان ،واألستاذ أبو علي ،وهو ظاهر مذهب سيبويه.
واملشهور ،واملتصور أهنا تدل على احلدث والزمان ،وأن احلدث مسند إىل اجلملة ،وهل تنصبه
قائما
فتقول :كان زيد ً
كوان أجازه بعضهم ،وبه قال السريايف ،ومنعه اجلمهور ،وذهب ابن خروف إىل أهنا مشتقة من
ً
مصادر مل يلفظ هبا،
والصحيح أن هلا مصادر ،وقد أعملتها العرب إعمال أفعاهلا قالوا :كونك مطيـ ًعا مع الفقر خري من
6
داللَة َه ِذه ْاألَفْـ َعال على ا ْحلَدث فَ َمنعه قوم
اختلف ِيف َ
كونك عاصيًا مع الغين  "..وقال السيوطي ْ " :
ِ
برهان واجلرجاين والشلوبني َ ،والْ َم ْش رهور واملتصور أَنـ ََّها
مْنـ رهم الْمربد َوابْن السراج والفارسي َوابْن جين َوابْن َ
ِ
ِ
َح َداث مل يْنطق هبَا
تدل َعلَْيه كالزمان َك َسائر ْاألَفْـ َعال َوذهب ابْن خروف َوابْن رع ْ
ص رفور إِ َىل أَنـ ََّها رم ْشتَـقَّة من أ ْ
7
" ..
والقول بداللة هذه األفعال على الزمن واحلدث معا أكده ابن مالك َّ ،
وعد القول بتجريدها من
8

احلدث دعوى ابطلة  ،مث عدد أسباب بطالهنا إىل عشرة أوجه  ،قال :
" زعم مجاعة منهم ابن جين وابن برهان واجلرجاين أن كان وأخواهتا تدل على زمن وقوع احلَ َدث،

وال تدل على حدث ،ودعواهم ابطلة من عشرة أوجه :
أحدها :أن مدعي ذلك معرتف بفعلية هذه العوامل ،والفعلية تستلزم الداللة على احلدث والزمان
معا ،إذ الدال على احلدث وحده مصدر ،والدال على الزمان وحده اسم زمان ،والعوامل املذكورة ليست
مبصادر وال أمساء زمان ،فبطل كوهنا دالة على أحد املعنيني دون اآلخر.
الثاين :أن مدعي ذلك معرتف أبن األصل يف كل فعل الداللة على املعنيني ،فحكمه على العوامل
املذكورة مبا زعم إخراج هلا عن األصل ،فال يقبل إال بدليل.
الثالث :أن العوامل املذكورة لو كانت داللتها خمصوصة ابلزمان ،جلاز أن تنعقد مجلة اتمة من
بعضها ومن اسم معىن ،كما ينعقد منه ومن اسم زمان ،ويف عدم جواز ذلك دليل على بطالن دعواه.
الرابع :أن األفعال كلها إذا كانت على صيغة خمتصة بزمان معني فال ميتاز بعضها من بعض إال
ابحلدث كقولنا :أهان وأكرم ،فإهنما متساواين ابلنسبة إىل الزمان ،مفرتقان ابلنسبة إىل احلدث .فإذا فرض
زوال ما به االفرتاق ،وبقاء ما به التساوي ،لزم أال يكون بني األفعال املذكورة فرق ما دامت على صيغة
واحدة ،ولو كان األمر كذلك ،مل يكن فرق بني :كان زيد غنيا ،وصار غنيا ،والفرق حاصل ،فبطل ما
يوجب خالفه .ولو كان األمر كذلك لزم تناقض قول من قال :أصبح زيد .
 6ارتشاف الضرب . 1152 ، 1151 / 3 ،
 7همع الهوامع . 418 / 1 ،
 8شرح التسهيل . 337 / 1 ،
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اخلامس :أن من مجلة العوامل املذكورة انفك ،وال بد معها من انف ،فلو كانت ال تدل على
احلدث الذي هو االنفكاك ،بل على زمن اخلرب ،لزم أن يكون معىن :ما انفك زيد غنيا :ما زيد غنيا يف
وقت من األوقات املاضية ،وذلك نقيض املراد ،فوجب بطالن ما أفضى إليه.
السادس :أن من مجلة العوامل املذكورة دام ،ومن شرط إعماهلا عمل كان كوهنا صلة ملا املصدرية،
ومن لوازم ذلك صحة تقدير املصدر يف موضعها ،كقولك :رج ْد ما دمت واجدا ،أي :جد مدة دوامك
واجدا ،فلو كانت دام جمردة عن احلدث مل يقم مقامها اسم احلدث.
السابع :أن هذه األفعال لو مل يكن هلا مصادر مل تدخل عليها أ ْن ،كقوله تعاىل( :إال أ ْن تكوان

ملكني) أل ّن أ ْن هذه وما وصلت به يف أتويل املصدر ،وقد جاء مصدرها صرحيا يف قول الشاعر:
ٍ ِ
ببذل وح ْلم َ
ساد يف قومه الفىت  ...وكونرك إايه عليك يسرير
وقد حكى أبو زيد يف كتاب اهلمزة مصدر فتئ مستعمال ،وحكى غريه :ظللت أفعل كذا ظَلوال .وجاءوا
مبصدر كاد يف قوهلم :ال أفعل ذلك وال كيدا ،أي وال أكاد كيدا ،وكاد فعل انقص من ابب كان ،إال أهنا
أضعف من كان ،إذ ال يستعمل هلا اسم فاعل ،واسم فاعل كان مستعمل ،وال يستعمل منها أمر ،واألمر من
كان مستعمل ،وإذا مل ميتنع استعمال مصدر كاد ،وهي أضعف من كان ،فأن ال ميتنع استعمال مصدر كان
أحق وأوىل.
الثامن :أن هذه األفعال لو كانت جملرد الزمان مل يغن عنها اسم الفاعل ،كما جاء يف احلديث:
كائن أخيك على
"إن هذا القرآن كائن لكم أجرا ،وكائن عليكم وزرا" وقال سيبويه" :قال اخلليل :هو ر
كائن أخاك" هذا نصه.
االستخفاف ،واملعىنٌ :
وقال الشاعر:
كل َم ْن يـرْب ِدي البشاشة كائنا  ...أخاك إذا مل تـر ْل ِفه لك رمْن ِجدا
وما ُّ
ألن اسم الفاعل ال داللة فيه على الزمان ،بل هو دال على احلَدث وما هو به قائم ،أو ما
هو عنه صادر .ومثل ذلك
قول اآلخر:
ِ
ِ
ِ
ض
ض َ
قضى هللا اي أمساءر أ ْن ر
العني رم ْغم ر
لست زائال  ...أحبُّك حىت يـر ْغم َ
أراد :لست أزال أحبك ،فأعمل اسم الفاعل عمل الفعل.
التاسع :أن داللة الفعل على احلدث أقوى من داللته على الزمان ،ألن داللته على احلدث ال
تتغري بقرائن ،وداللته على الزمان تتغري ابلقرائن ،فداللته على احلدث أوىل ابلبقاء من داللته على الزمان.
العاشر :أن هذه األفعال لو كانت جمردة عن احلدث ،خملصة للزمان مل يـر ْْب منها أمرن كقوله تعاىل:
(كونوا قَـ ّوامني ابلقسط) ألن األمر ال يبىن مما ال داللة فيه على احلدث.
وما ذهبت إليه يف هذه املسألة من كون هذه األفعال دالة على مصادرها ،هو الظاهر من قول
سيبويه واملربد والسريايف .وأجاز السريايف اجلمع بني كان ومصدرها توكيدا ،ذكر ذلك يف شرح الكتاب.
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فإذا ثبت ابلدالئل املذكورة أن هذه األفعال غري دالة على احلدث والزمان كغريها من األفعال،
فليعلم أن سبب تسميتها نواقص إمنا هو عدم اكتفائها مبرفوع ،وإمنا مل تكتف مبرفوع ،ألن حدثها مقصود
إسناده إىل النسبة اليت بني معموليها ،فمعىن قولك :كان زيد عاملا ،وجد اتصاف زيد ابلعلم ،واالقتصار
على املرفوع غري واف بذلك ،فلهذا مل يستغن به عن اخلرب التايل ،وكان الفعل جديرا أبن ينسب إىل
النقصان.
وقد أشار إىل هذا املعىن سيبويه بقوله" :تقول :كان عبد هللا أخاك ،فإمنا أردت أن خترب عن
ابن مالك يف هذا
األخوة" َّ
فبني أن كان مسندة إىل النسبة ،فمن مثَّ بينا عدم االكتفاء ابملرفوع "  .وتبع َ
ّ
9

ابن هشام.
الرأي أبو حيان و ر
ولعلك تالحظ معي بعد هذه النصوص على طوهلا وعرضها أنه مل يصرح حنوي واحد ابمسية أو
فعلية هذه اجلملة اليت تتصدرها " كان " أو إحدى أخواهتا  ،إمنا دار حديثهم حول فعليتها أو وحرفيتها ،
مث داللتها على الزمن أو احلدث أو عليهما معا  ،مث االختالف حول معموليها يف الشبه ابلفاعل واملفعول
 ،أو الفاعل واحلال  .لكنين أستطيع أن أقول إن الذي يرى أن هذه األفعال ليست أفعاال حقيقية وأطلق
عليها  :أفعال العبارة  ،وأهنا دالة على الزمن دون احلدث قد يفهم من كالمه أن هذا الرتكيب من قبيل
صرح هبذا  .وأن الذين رأوا أن هذه األفعال أفعال حقيقية شأهنا
اجلملة االمسية املقيدة بفعل انسخ وإن مل ير َّ

شأن " ضرب " مثال  ،وأهنا دالة على احلدث والزمن  ،كابن مالك وغريه يفهم من كالمه أن اجلملة
املتصدرة هبذه األفعال هي مجلة فعلية حقيقية .
األمر الثاين  :الذي دفعين – أيضا  -إىل التحقيق يف هذه املسألة أنين الحظت أن اجلملة
املقيدة بفعل انسخ كثرية الدوران يف الكالم  ،كما الحظت حرية حركتها يف اجلملة العربية املركبـة ؛ حيـث
تـعددت مواقعـها اإلعرابيـة  ،فمن أمثـلة وقوعها خربا قوله ت ـعاىل  " :كل الط عام ك ان ح ال لبن ي إس رائي ل
".

10

ومن أمثلة وقوعها خربا لناسخ قوله تعاىل  " :إن هللا كان عليكم رقيبا ".

11

ومن أمثلة وقوعها مفعوال به قوله تعاىل  " :وانظروا كيف كان عاقبة املفسدين " .
ومن أمثلة وقوعها نعتا قوله تعاىل  " :ليقضي هللا أمرا كان مفعوال ".

12

13

فلو سأل سائل  :ما نوع اخلرب يف اآليتني  :األوىل والثانية ؟ أو ما نوع اجلملة الواقعة مفعوال به يف اآلية
الثالثة ؟
 9ارتشاف الضرب  ،1151/3وهمع الهوامع للسيوطي .74/2
 10سورة آل عمران  ،من اآلية . 93 :
 11سورة النساء  ،من اآلية . 1 :

 12سورة األعراف  ،من اآلية . 86 :

 13سورة األنفال  ،من اآلية . 44 :
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أو ما نوع اجلملة املصدرة بفعل انسخ الواقعة نعتا يف اآلية الرابعة ؟ هل هي امسية أم فعلية ؟ كيف يكون
اجلواب ؟
وما الذي يعتمد عليه هذا اجلواب ؟ هذا األمر كان دافعا يل إىل التحقيق يف هذه املسألة من خالل آراء
النحاة املتقدمني واملتأخرين  .والذي الحظته – على ما قرأت -أنه مل يصرح واحد من النحاة بنوع اجلملة
اليت تصدرت هبذا
النوع من الناسخ من حيث االمسية أو الفعلية كما بدا لنا من النصوص اليت نقلتها آنفا  ،سوى ابن هشام
فقد عدها مجلة فعلية صراحة أثناء حديثه عن أقسام اجلملة  ،قال  ...... " :والفعلية ِه َي الَِّيت صدرها فعل
14
كقام زيد َ ،وضرب اللص َ ،وَكا َن زيد قَائِما  ،وظننته قَائِماَ ،ويقوم زيد  ،وقم ".
وتعليقا على خالف النحاة يف هذه القضية  ،يقول الدكتور  /حممد محاسة عبد اللطيف – رمحه
هللا  " : -والذي أوقـع النحـاة يف هذا اخلالف عدة أسباب هي :
 -1أهنا تتصرف تصرف األفعال فيصاغ من بعضها املضارع واألمر.
 -2أهنا تلحقها اتء التأنيث الساكنة ،وهم يعدون هذه التاء من عالمة الفعل وختتص به.
 -3أهنا تلحقها اتء الفاعل وألف االثنني وواو اجلماعة فتقول كنت وكاان وكانوا ،كما تقول :قمت وقاما
وقاموا وما أشبه ذلك
ومهما يكن من أمر فقد اتفق النحاة على أن هذه األفعال أفعال غري حقيقية  ،وهلذا تسمى
أفعال العبارة كما يقول األنباري ،ولو أن النحاة اعرتفوا مبا يسمى األدوات املتصرفة  ،ملا حدث مثل هذا
15
االضطراب واخلالف.
واملراد بكوهنا أفعاال غري حقيقية ذكره بن فضال يف شرح عيون اإلعراب ،قال" :ومما يدلك أهنا ليست

أفعاال حقيقية
أن اسم الفاعل واسم املفعول فيه كشيء واحد؛ تقول :كان زيد أخاك ؛ فاألخ زيد يف املعىن  ،وإذا قلت :
ضرب زيد

عمرا ،فيقال لك :ماذا فعل زيد؟ فتقـول :الضرب ،ولو قلت :كان زيد أخاك ،فقيل لك :ماذا فعل زيد؟ مل
جيز أن تقول الكون" 16.وهذا الكالم خيالف ما ذهب إليه ابن مالك ومن لف لفه من كون هذه األفعال
تدل على الزمن واحلدث  ،فهي ال تعدو – كما ذكر ابن فضال ومن لف لفه – أفعاال غري حقيقة تدل على
زمن دون حدث .
وعلى هذا األساس فقد رجح أستاذان الدكتور حممد محاسة عبد اللطيف " رمحه هللا " أستاذ النحو
والصرف والعروض بكلية دار العلوم  ،جامعة القاهرة  ،وعضو جممع اللغة العربية  ،كون اجلملة املكونة من
 14مغني اللبيب عن كتب األعاريب  ،دار الفكر  ،دمشق  ،ط 492/1 ، 6 /

 15مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة العدد77 :ص ، 177 :وانظر أسرار العربية ص.132:
 16شرح عيون اإلعراب ط ، 2/مكتبة اآلداب  ،تحقيق د /عبد الفتاح سليم ص.105:
Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları

422

Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi

ذاكرا ما برر به هذا الرتجيح يف مثاين نقاط
املبتدأ واخلرب املصدرة بـ " كان" أو إحدى أخواهتا مجلة امسية ً ، ،
17
على النحو التايل :
أوال  :أن اجلملة االمسية مبهمة الزمان  ، ،فإذا قلت  " :حممد كرمي "  ،فأـنت تثبت الكرم حملمد مطلقا دون
حتديد زمن معني  ،فإذا أدخلت " كان " أو إحدى أخواهتا  ،فأنت حتدد زمن هذا اإلثبات  ،أو تنفيه منه
إذا أدخلت " ليس "  ،ولذلك قال بعض النحاة عن هذه األدوات " أبهنا جملرد الزمن  ،وال داللة هلا على
احلدث "  ،ويقول سيبويه  " :كان عبد هللا أخاك " ،إمنا أردت أن خترب عن اإلخوة ،وأدخلت " كان "
لتجعل ذلك فيما مضى "  .ويقول املربد عنها " :إهنا يف وزن الفعل وتصرفه  ،وليست فعال على احلقيقة ،
ألهنا خالية من احلدث  ،وأهنا دخلت على املبتدأ واخلرب  ،لتخرب أن ذلك وقع فيما مضى  ،وليست بفعل
وصل منك إىل غريك .
اثنيا  :الفعل يف احلملة الفعلية يعد " مسندا "  ،وهذه ال تعد مسندا يف مجلتها  ،وإمنا املسند هو " اخلرب" ،
واملسند إليه هو امسها  ،فاإلسناد – إذن – بني امسها وخربها  ،وأما " كان " فهي أداة إلفادة الزمن فحسب
 ،كما سبقت اإلشارة إىل ذلك .
اثلثا  :أن الفعل من اجلملة الفعلية مل يستقل ما بعده  ،فمثال إذا قلت  " :شرب الطفل اللْب "  ،وحذفت "
شرب "  ،ال يصري الباقي مجلة مفيدة  ،فال يقال  " :الطفل اللْب "  ،ولكن إذا قلت  " :كان حممد حاضرا
"  ،وحذفت " كان " صار الباقي مجلة مفيدة  ،فتقول  " :حممد حاضر " .
رابعا  :يرى ابن جين أنه ال يلزم أتنيث " كان " المسها إذا كان مؤنثا لزوم أتنيث الفعل لفاعله إذا كان مؤنثا
للسبب السابق  ،وهو أن ما بعدها ال حيتاج إليها احتياج الفاعل إىل فعله .
خامسا  :مل يتفق النحاة على فعليتها مع أخواهتا  ،إذ يرى ابن السراج وثعلب حرفية " عسى "  ،ويتفق ابن
السراج والفارسي وابن شقري على حرفية " ليس " استنادا إىل عدم تصرفها  ،فال أييت منها مضارع وال أمر
وال مصدر وال غري ذلك  ،وذهب الزجاجي إىل أن " كان " وأخواهتا حروف .
سادسا  :مل رخيرج النحاة مجلة االبتداء واخلرب املنسوخة بـ " َّ
إن" أو إحدى أخواهتا عن االمسية  ،ولذلك ينبغي

أال خترج مجلة االبتداء واخلرب املنسوخة بـ " كان " أو إحدى أخواهتا من االمسية كذلك .
سابعا  :تستطيع أن تقول " أكل طفل تفاحة " فتأيت ابلفاعل نكرة " طفل "  ،ولكنك ال تستطيع أن تقول
" كان رجل حاضرا " فتأيت ابسم " كان " نكرة ؛ ألنه جيوز االبتداء ابلنكرة إال يف حاالت معينة ليست هذه
منها .
اثمنا  :مما يدل على كون " كان وأخواهتا " أدوات أهنا تدخل على األفعال كما تدخل األدوات مع أنه " ال
يلي فعل فعال " كما ذهب املربد .
ولذلك عدها بعض الباحثني احملدثني أدوات منقولة من الفعل للداللة على الزمن يف اجلملة االمسية اليت ختلو
من الداللة عليه .
 17مجلة المجمع  177 / 77وما بعدها .
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هلذه األسباب جمتمعة يسوغ لنا أن ن عد اجلملة املنسوخة بـ " كان " أو إحدى أخواهتا من اجلملة االمسية ،
كما تعد اجلملة املنسوخة بـ " إن " وأخواهتا من اجلملة االمسية .
واحلق أن ترجيح كون اجلملة اليت تصدرت بفعل انسخ مجلة امسية كما ذهب الدكتور حممد محاسة – من
وجهة نظري  -له ما يربره ويقويه فإن وصف " إن " وأخواهتا ابلنسخ نشأ من تغيريها حلكم االسم "
املبتدأ " من الرفع إىل النصب  ،دون أن ميس هذا التغيري كون اجلملة امسية  .وشأن "كان" وأخوات ـها يف معىن
نسخها على حكم اخلرب من الرفع إىل النصب
النسـخ شـأن احلروف الناسـخة  ،بيد أن األوىل " كان " تسلَّط ر
 ،فمن البديهي أن جتري هذه األفعال الناسخة جمراها.
عرب عنه النحاة -عدم اكتفائها ابملرفوع  ،مما يعين أهنا
أخريا  ،فإن تفسري النقص يف األفعال الناسخة – كما َّ
و ً
أفعال غري حقيقية  ،أو بتعبري السيوطي غري صحيحة  .فالفعل احلقيقي قد يكتفي بفاعله إذا كان الزما،
أقول :قام الرجل  ،وانم الطفل  ....إخل .وال يصح معها هي مثل هذا ،فال يستقيم أن أقول :اليوم اجلو ابرد
حارا .
 ،أما األمس فكان اجلو ، ...دون أن أخرب عن طبيعة اجلو ابألمس ،فأقول مثال ً :
كذلك فإنه يتسىن يل أن أحذف "كان" يف مثل قويل :كان العرب متفرقني ،فتصري اجلملة :العرب متفرقون.
أن اجلملة مل تتغري ماهيتها يف وجود "كان" أو عدمه ،ومل يتغري سوى اخلرب من النصب إىل
فاملالحظ
أصله "الرفع".

لكن ال يصح حذف "كان" التامة اليت خرجت عن نطاق الوصف ابلنسخ إىل نطاق فعل آخر مبعىن
الوجود ،أقول :أرسل هللا رسوله حممدَّا  - فكان اخلري  ،فال أستطيع هنا حذف كان ؛ ألهنا جاءت فعال
َّق اخلري .
اتما يرفع فاعله " اخلري"  ،أي  :روجد أو حتق َ
لكن مثة مشكلة ق ْد تواجهنا يف ترجيح وجه االمسية للجملة املنسوخة بـ " كان " أو إحدى أخواهتا تكمن يف
ورود هذا الرتكيب يف النصوص العربية على أنه تركيب فعلي  ،أعين كونه مجلة فعلية وليست امسية  ،من هذا
توكيد هذه اجلملة بـ " قد " أو " لقد " وهي أدوات ختتص بتوكيد اجلملة الفعلية املبدوءة بفعل ماض  ،ومن

ذلك قوله تعاىل  " :ق ْد كان ل ُك ْم آيةٌ يف فئ ت ْني الْت قتا "
وقوله تعاىل  " :لق ْد كان ل ُك ْم يف ر ُسول ه
ُسوةٌ "
اَّلل أ ْ

18

19

أو وقوع هذا الرتكيب جوااب لشرط دون االقرتان ابلفاء  ،ألنه لو كان تركيبا امسيا لوجب اقرتانه ابلفاء  ،من
20
سهُ ال ه
وسا "
ذلك قوله تعاىل  " :وإذا م ه
ش ُّر كان ي ئُ ً

واملخرج من هذا أن الظاهر يف مثل هذا الرتكيب أنه مبدوء بفعل وهو " كان "  ،فهو من قبيل اجلملة الفعلية
 ،لكنها مجلة فعلية مؤقتة أو طارئة " إن صح التعبري "  ،أو إن شئت فقل  :اجلملة الفعلية شكال وليس
معىن  ،ألننا عند التحقيق جند أن هذه اجلملة يف حقيقتها مجلة امسية مقيدة بناسخ  ،أو منسوخة بفعل
ً
 18سورة آل عمران  ،من اآلية 13 :
 19سورة األحزاب  ،من اآلية 21 :
 20سورة اإلسراء  ،من اآلية 83 :
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انسخ  ،وهي تتجرد من الفعلية مبجرد خلوها من هذه املقيدات الطارئة  ،وليس هذا الشأن يف اجلملة الفعلية
معىن .
احلقيقية اليت إذا َحذفت منها الفعل فال جتد مجلة وال ً
أفعاال صحيحة  .ولو أن
خنلص من كل هذا إىل أن األفعال الناسخة ليست أفعاالً حقيقية  ،أو ليست ً
النحاة اعرتفوا مبا يسمى "األدوات املتصرفة" ملا حدث هذا اخلالف على حد قول األستاذ الدكتور حممد
محاسة عبد اللطيف مما سقته آنفا  .ومن مث فاجلملة املقيدة بفعل انسخ  ،هي مجلة يف حقيقتها امسية ،
لكنها امسية مقيدة بفعل انسخ  ،أو منسوخة به .

اخلامتة

احلمد هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات ،والصالة والسالم على سيدان حممد خامت األنبياء واملرسلني ،وبعد
لقد حاول هذا البحث أن يربز هذه القضية اليت كثر حوهلا اختالف النحاة قدميا وحديثا  ،وقد توصل

البحث إىل النتائج التالية :
أيد البحث رأي من قال من النحاة بكون " كان " وأخواهتا ليست أفعاال حقيقية  ،أو أهنا
-1
تسمى أفعال العبارة .
أيد البحث رأي من قال من النحاة أبن هذه األفعال دالة على الزمن دون احلدث  ،ودخوهلا على
-2
اجلملة االمسية مل يفد حداث معينا  ،إمنا أضاف زمنا فقط .
 -3ومن مث فقد رجح البحث كون اجلملة املبدوءة بفعل انسخ مجلة امسية  ،رم ْش َِرتطًا أَ ْن تروصف هذه اجلملة
ابلنسخ أو التقييد  ،فيطلق عليها مجلة امسية مقيدة أو منسوخة بفعل انسخ  ،وإن كان ظاهرها مجلة فعلية
لكوهنا متصدرة بفعل .
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EXTENDED SUMMARY
THE SENTENCE THAT BEGINS WITH "KAN" AND ITS SIBLINGS, WHETHER IT
SHOULD BE A NOUN PHRASE OR VERB PHRASE
This research deals with the grammarians 'opinion about the sentence that begins with "kan"
and its siblings, is it a nce become verb phrase or remains noun phrase? noun phrase or verb phrase?
In another meaning,if we put kan at the beginning of a sentence ,does this sente.
What led me to ask such a question are two opinions .The first one is that modern
grammarians differ on whether( kan) is verb or preposition. Most of grammarians agree that kan is a
verb but they differ on (lays). The grammarians also differ on whether kan and its siblings express
time only or time and event. Farthermore, they differ on marfue and mansub kan. The second
reason is that the sentence that begins with "kan" and its siblings is used a lot in Arabic Language in
different positions as It can be predicate, object or adverb .' All food was lawful to the Children of
Israel ' (Aali 'Imran-93) is an example of being predicate. What type of predicate? Is it noun phrase
or verb phrase? What the answers would be if we are asked these questions and on what evidence.
All these questions stimulated me to make this research depending on what grammarians said
before.
I went on in this research that the grammarians did not declare - as I read – if it is a noun
phrase or verb phrase, except Ibn Hisham in his book, "Moghni al Labib" stated that it is a verb
phrase .
But the other grammarians differed in the fact that "kan" and its siblings were verbs or
preposition, those who said they are verbs, differed in their being indicative of time only or event
only or both. Some of the grammarians also went on to say that they are verbs that were not real,
and called them verbs of the phrase.
The research stats a view from one of the modern grammarians who said that the sentence
which begins with "kan" and its siblings is a noun phrase, namely, Dr. Mohamed Hamasa
Abdullatif (may Allah have mercy on him) Professor of grammar and linguistics at the Faculty of
Dar Al-Uloum, Cairo University, and member of the Arabic Language Academy, Saying what he
relied on in this opinion in eight points. one point is If the verb is omitted from the verb phrase,
what comes after will be dependent. For example if we say (The boy drank milk)" shurb alwald
allabn" and if the verb (drank)"shrub" is omitted, the sentence will be incorrect. On the other hand
,if we omit kan from this sentence ( the boy was here)" kan alwald hadiran" it will be correct.
ibn Genie believes that it is not necessary to feminize "kan" for its name if it was feminine to
the need for feminization of the verb for its subject if it was feminine for the previous reason. That
you can say "a child ate an apple" (akl altifl tofaha) we can use the subject without ) )الbut we can't
say "A man was here" (kana rajul hona) it means we can't use the word "man") rajul) without )(ال
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because we can't start the sentence with a subject without ( )الexcept in certain cases, which are not
these.
In this research, I believe that the sentence that begins with "kan", is a noun phrase, adding
to what Mohammed Hamasa Abdul Latif said, which strengthens this opinion as the verb can settle
for its subject. We can say :( qam alrajul, wanam altifl) 'the man stood up…..the child has slept'.It is
not correct to say: Today is cold, but yesterday was .., without completing the sentence, say, for
example: warm.
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