
 
 
 

 جامعة مؤتة      
       العميا الدِّراسات كمية 

 
 الفصيحة العربيَّةفي المغة  النَّفيمالزمة 

 (دراسة تقابمية في ضوء عمم المغة المعاصر)
 

 

 إعداد الطالب
 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 

 
 

  إشراف
 الدكتور عادل بقاعين

 
 مشرف مشارك
 الصرايرة الدكتور عاطف 
 
 العميااااااااااااا الدِّراسااااااااااااات كميااااااااااااةرسااااااااااااالة مقدمااااااااااااة إلاااااااااااا  

 اسااااااااااااااتكماًح لمتطمبااااااااااااااات الحصااااااااااااااول عماااااااااااااا  درجااااااااااااااة
  وآدابياااااااا العربيَّاااااااةقسااااااام المغاااااااة  المغاااااااةالماجساااااااتير فاااااااي 

 

 

 م5102 ،جامعة مؤتة



 
 
 
 
 
 
 
 

 ُتعبِّراآلراء الواردة في الرِّسالة الجامعّية ح 
 بالضَّرورة عن وجية نظر جامعة مؤتة

 
 

  





 

 أ  

 اإلىداء
 

في رضكانو، شيخ الكقار كالفخار، كرمز الكـر  –يرحمو اهلل  -إلى ذكرل كالدم 
 كالعطاء...

 إلى كالدتي، رمز الكفاح كالمحبة كالتضحية كالكفاء...
 كأخكاتي، احترامان كتقديران...إلى إخكاني 
 ، األردف المعطاء...كطني كسمائو كىكائو إلى تراب

 إلييـ جميعان أىدم ىذا العمؿ.
 

 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 
  



 

 ب  

 الّشكر والّتقدير
 

أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كعظيـ االمتناف إلى  إالَ ال يسعني في ىذا المجاؿ 
في كمية اآلداب بجامعة  كآدابيا العربَيةأستاذَم الدكتكر عادؿ بقاعيف/ رئيس قسـ المغة 

مؤتة، كالدكتكر عاطؼ الصرايرة/ رئيس قسـ المغة اإلنجميزية كآدابيا في كمية اآلداب 
ية غير محدكدة، منذ أف كانت رعا الدِّراسةبجامعة مؤتة، اٌلمذيف تفضبل برعاية ىذه 

فكرة حتى أصبحت عمى ما ىي عميو، كاٌلمذيف كانا عكنان كسندان إلتماـ ىذا العمؿ، 
خبلصيما، كقدما لي مف عمميما  ليظير بيذه الصكرة، فقد منحاني ثقتيما كعمميما كا 
رشاداتيما التي أعجز عف تقديرىا، فؤلستاذَم كؿ التقدير كاالحتراـ  كنصحيما كا 

وكخير  معمِّـجبلؿ، فقد كانا خير كاإل  في رحمتي العممية عبر ىذه الصفحات. مكجِّ
كأقٌدـ الشكر الجزيؿ إلى األساتذة األفاضؿ أعضاء لجنة المناقشة عمى تحمميـ 

يا، كسدِّ نقصيا، فجزاىـ اهلل عني الدِّراسةعناء قراءة ىذه  خير الجزاء،  كتقكيـ معكجِّ
 جعؿ جيدىـ في ميزاف أعماليـ.ك 

، كقَدمكا لي يد الدِّراسةكما أشكر كَؿ الذيف كقفكا إلى جانبي أثناء إعدادم ىذه 
 العكف كالمساعدة، مف ماليـ أك كقتيـ أك دعائيـ.

 
 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 

 



 

 ج  

 الفيرس
 المحتوى الصفحة

 اإلىداء أ

 الشكر كالتقدير ب

 الفيرس ج

 العربَيةالممخص بالمغة  ق

 بالمغة اإلنجميزيةالممخص  ك

 المقدمة 1

 التمييد 3

 الفصيحة العربيَّةفي المغة  النَّفيمالزمة  الفصل األول: 01
 تمييد  1.1  11
  الَنفيمعنى  2.1 14
 عند القدامى كالمحدثيف  الَنفيمعنى مبلزمة 3.1  11
  لمَنفيالقدامى كالمحدثيف لؤللفاظ كالتراكيب المبلزمة تفسير  4.1 12
 كما يرل المحدثكف مف الباحثيف في المغة  الَنفيمبلزمة  5.1 14
 
10 

بين القدام  والمحدثين في ضوء عمم  النَّفيمالزمة الفصل الثاني: 
 المغة المعاصر

 في ضكء عمـ المغة المعاصر الَنفيمبلزمة  1.2 11
  الَنفيبناءن عمى المفيـك المعاصر لمبلزمة  لمَنفياأللفاظ المبلزمة  2.2 11
 
33 

 الَنفيكسياقاتو غير الصريحة ) الَنفيفي تراكيب  الَنفيمبلزمة  3.2 
  الضمني(

  الضمني مف خبلؿ التضاد الَنفي1.3.2  35
  الضمني مف خبلؿ األفعاؿ الَنفي 2.3.2 36
  الضمني مف خبلؿ االستثناء الَنفي 3.3.2 37
يغ الَصرفية الَنفي 4.3.2 41   الضمني مف خبلؿ الصِّ
  كاالستبعاد الَتمنيالضمني مف خبلؿ  الَنفي 5.3.2 41



 

 د  

  الضمني مف خبلؿ أسمكب الشرط الَنفي 6.3.2 41
  الضمني مف خبلؿ أسمكب االستفياـ الَنفي 7.3.2 41
  الضمني مف خبلؿ التشبيو الَنفي 8.3.2 43
  الضمني مف خبلؿ التككيد الَنفي 9.3.2 44
 
01 

الفصيحة  العربيَّةفي المغة  لمنَّفياأللفاظ المالزمة الفصل الثالث: 
 )دراسة صرفية تقابمية(

 تمييد 1.3 51
  أحد 2.3  51
  كال 3.3 52
 كقطٌ  ،كعىٍكض ،أبدان  4.3 56
 أمٌ  5.3 61
 
68 

الفصيحة في  العربيَّةفي المغة  لمنَّفياأللفاظ المالزمة الفصل الرابع: 
 المعاصرة الغربيَّة النظريَّةضوء 

 تمييد 1.4  64
 
64 

 التنازليٌ نظرية االقتضاء الداللٌي  2.4
 (The Downward Entailment Approach) 

 
77 

 الضمنٌي  الَنفينظرية  3.4
(The Negative Implicature Approach) 

 
114 

  داللَيةالنظرية ثبكت كقكع الحدث  4.4
(The (Non)veridicality Approach) 

 الخاتمة 111
 المراجع 111

 



 

 ق  

 الجداول فيرس
رقم 
 الجدول

رقم  اسم الجدول
 الصفحة

 46 السياقات التي تستعمؿ في االلفاظ المبلزمة لمنفي في المغة العربية 1
 115 )غير المنبكرة في سياؽ الكبلـ(األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة لمَنفي  1
 115 األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة لمَنفي )المنبكرة في سياؽ الكبلـ( 1

 

  



 

 ك  

 الممخَّص
 

 الفصيحة العربيَّةفي المغة  النَّفيمالزمة 
 )دراسة تقابمّية في ضوء عمم المغة المعاصر(

 
 أحمد الصرايرة محمَّدطايل 

 
 م2015 جامعة مؤتة،
 

 لمَنفيلؤللفاظ المبلزمة  الَصحيح االستعماؿإلى البحث في  الدِّراسةتيدؼ ىذه 
ثت التي تحدٌ  المعاصرة، الغربَية المغكَية النظرَيةفي ضكء  الفصيحة العربَيةفي المغة 

في المغة اإلنجميزية كعدد مف المغات األكركبية األخرل،  الَنفيعف ظاىرة مبلزمة 
الفصيحة تعكد في أصكليا  العربَيةفي المغة  لمَنفيأَف األلفاظ المبلزمة  الدِّراسةكتبٌيف 

في المغات األخرل،  لمَنفياالشتقاقية إلى ما عادت إليو األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة 
يمكف تفسيره  الفصيحة العربَيةفي المغة  لمَنفيلؤللفاظ المبلزمة  الَصحيح االستعماؿكأَف 

مف خبلؿ المفيكـ الداللي لكقكع الحدث، الذم تقٌدمو نظرية ثبكت  ككاؼو بشكؿ كاؼو 
لؤللفاظ المبلزمة  الَصحيح االستعماؿ أفَ ، التي بٌينت ككٌضحت داللَيةالكقكع الحدث 

لتي تدؿ ا داللَيةال السِّياقاتفي  إالَ ال يككف صحيحان  الفصيحة العربَيةفي المغة  لمَنفي
عدـ ثبكت كقكع عمى  التي تدؿ   داللَيةال السِّياقاتك  ،الحدثعمى ثبكت عدـ كقكع 

 الحدث.
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Abstract 
 

Negative Polarity in Standard Arabic: A Contrastive Study within the 

Framework of the Modern Linguistics Theory 

 
Tayel Mohammad Ahmad Alsarayreh  

 
Mutah University, 2015 

 
The study aims at investigating the distribution of negative polarity 

items in Standard Arabic in the light of modern linguistic approaches that 

are based on English and other European languages. The study shows that 

negative polarity items in Standard Arabic share the same morphology as 

negative polarity items in other languages. The study also shows that the 

distribution of negative polarity items in Standard Arabic can best be 

captured by the semantic notion of (Non-)veridicality. Data from Standard 

Arabic show that negative polarity items in Standard Arabic can be 

grammatical only when they are used in non-veridical contexts.  
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 :مةالمقدِّ 
ناطقان بالحؽ، الحمد هلل رب العالميف، أفاء عمينا مف نعمو، فجعؿ منيا لسانان 

بلـ عمى بلة كالسَ يقؼ أماـ الباطؿ كالظمـ، فيرفضو؛ ليقيـ ميزاف العدؿ كالحؽ، كالصَ 
 رسكلو قائد الغٌر المياميف، كبعد:

، فكجدت بغيتي في العربَيةبحثت عٌما يمكف أف يككف خدمة متكاضعة لمغتنا  فقد
كالبحث مف قبؿ  الدِّراسة بنصيب كاؼو مف التي لـ تىٍحظى  المغكَيةظاىرة مف الظكاىر 

التي لـ  المغكَيةكاىر ، فيناؾ الكثير مف الظَ كالمحدثيفالقدامى  العربَيةعمماء المغة 
 ؛ لمكقكؼ عمى عمميا.الدِّراسةمف  أقبلـ الباحثيف كذكم االختصاص بشيءو  تتناكليا

كء عمى ظاىرة مف ظكاىر المغة ط الض  ف أسمِّ حاكلت جيد استطاعتي أكقد 
 ، التي صاحبت العديد مف األلفاظ في لغتنا،الَنفية ، أال كىي ظاىرة مبلزمالعربَية

، كلكف الدِّراسةو في دراسة مثؿ ىذه استعممبأسمكب عممي جديد ال أٌدعي أَنني أكؿ مف 
يحيط بأغمب  الغمكض الذم رفعأضـٌ ىذا الجيد إلى الجيكد التي تسعى مف أجؿ 

 كَممادرسنا ظاىرة أك حصرنا أطرافيا، أك  كَمماف ،عربيالمغكم ال الَدرسمكضكعات 
ارس عمى ما أشكؿ عميو، ضممنا الشبيو إلى الشبيو، نككف قد اقتربنا مف كضع يد الدَ 

كاحدة مف عشرات  إاَل  العربَيةفي المغة  الَنفيأك بعد عف مداركو، كما ظاىرة مبلزمة 
 كؼ عمى أسرارىا.تص إلى الكقارس المخالتي يسعى الدَ  المغكَيةالظكاىر 

 استعمالياباأللفاظ التي ال يمكننا  العربَيةفي المغة  الَنفيكتيعنى ظاىرة مبلزمة 
في سياؽ  استعمؿ، بمعنى أَف المفظ إذا الَنفيإذا كردت في سياؽ  إالَ صحيحان  استعماالن 
ٌنما العربَيةفي المغة  لمَنفيكسياؽ اإلثبات معان، ال يككف مف األلفاظ المبلزمة  الَنفي ، كا 

التي يرد فييا، أٌما المفظ  السِّياقاتاستعماالتو بتبدؿ  تتبَدؿيككف كغيره مف ألفاظ المغة، 
 و في سياؽ اإلثبات أبدان.استعمال، فبل يمكننا لمَنفيالمبلـز 

قديميا كحديثيا، كغيرىا مف الكتب  الَنحككقد قمت بقراءة الكثير مف كتب 
محاكالن اإللماـ بقدر مف أطراؼ ىذه كالعديد مف األبحاث، كالمعجمات، كالتفاسير 

كتاب ابف السكيت المكسكـ  كاألبحاث ، كمف أبرز ىذه الكتبالعربَيةالظاىرة في المغة 
كيرىاًع ، ككتاب بإصبلح المنطؽ، ككتاب المرزكقي المكسـك بألفاظ الشمكؿ كالعمكـ

ـ العرب، كمجمع األمثاؿ لمميداني، كالصاحبي المكسـك بالمنتخب مف غريب كبل الَنمؿً 
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كمسائميا كسنف العرب في كبلميا البف فارس، كمعجـ مقاييس  العربَيةفي فقو المغة 
لمجكىرم، كلساف العرب البف منظكر، كالبرىاف في عمكـ  الصِّحاح، ك البف فارسالمغة 

حياء   الدِّراسةلمسامرائي، ك  حكالنَ إلبراىيـ مصطفى، كمعاني  الَنحكالقرآف لمزركشي، كا 
( داللَية كصفَية)دراسة  العربَيةفي تراكيب المغة  لمَنفيالمكسكمة باأللفاظ المبلزمة 

 لمدكتكر جزاء المصاركة.
 العربَيةي المغة ف الَنفييتمحكر حكؿ ظاىرة مبلزمة  الدِّراسةكبما أَف مكضكع 

التي تيتـ  الدِّراسات، كاف ال بد مف االطبلع عمى في ضكء عمـ المغة المعاصر
المعاصرة التي  الغربَية المغكَية الَنظرياتبالمكضكع نفسو في المغات األخرل، كأحدث 

جراء مقاالعربَيةفي لغات غير المغة  الَنفيخصصت لدراسة مكضكع مبلزمة  بمة ، كا 
في الكقت الحاضر مكانة متميزة، كنجد  المغكَية الدِّراسات، إذ تحتؿ ليذه الظاىرةعممية 

األمـ المتقدمة، فيي دعامة أساسية في  عندذلؾ كاضحان في مؤسسات البحث العممي 
 تكثيؽ الصبلت كتكطيد دعائـ التفاىـ بيف األفراد كالجماعات.

 الَدرسافتقار  ،الدِّراسةكمف األسباب التي دفعتني إلى اختيار مكضكع ىذه 
 لؤللفاظ المبلزمة المغكَيةعميقة لمخصائص  إلى دراسة عممية صرالمعا المغكم العربي

السابقة في ىذا المجاؿ نادرة جدان، كىي مع  الدِّراساتإذ كانت  ؛العربَيةفي المغة  لمَنفي
بحتة، اقتصرت عمى عرض خصائص ىذه األلفاظ دكف مقابمتيا  كصفَيةندرتيا جاءت 
 الدِّراسة، كمف ىذا الباب تسعى ىذه لشبيياتيا في المغات األخرل المغكَيةبالخصائص 

المعاصرة،  الغربَية المغكَية الَنظرياتإلى التحميؿ العميؽ ليذه األلفاظ في ضكء 
كمقابمتيا مع شبيياتيا في لغات عالمية أخرل، في منيج كصفي تحميمي يعمد إلى 

 عمى كاقعيا، كمف ثـَ  ، ككصفيا بناءن ةالعربيَ في المغة  الَنفيدراسة ظاىرة مبلزمة 
 .اىرة نفسيا في المغات األخرلتقابميان مع الظ نظريان  تحميميا تحميبلن 
إلى تمييد كأربعة فصكؿ كخاتمة، استييؿ تمييدىا بعنكاف  الدِّراسةمت كقد قسِّ 
 المختمفة،ككصفيا في مستكياتيا في دراسة المغة  التحميميٌ  المنيج الكصفييكٌضح قيمة 

كالجكانب التي ، ، كالتركيبيةداللَيةالية، ك الَصرف، كالمقطعية، ك الَصكتيةمف النكاحي: 
 التي تشترؾ فييا المغات المغكَيةدراسة الظكاىر  عند يتناكليا عمـ المغة العاـ أك النظرم

 . جميعيا
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مماء أٌما الفصؿ األكؿ، فيتناكؿ الحديث عف األلفاظ كالتراكيب التي ذكرىا ع
، كبعض محاكالت عمماء المغة الَنفيفي سياؽ  إالَ َنيا ال تستعمؿ ، كقالكا إالعربَيةالمغة 
، كالمعنى المغكم العربَيةفي المغة  الَنفيلدراسة ظاىرة مبلزمة  المحدثيف العربَية

كعمماء المغات األخرل،  العربَيةكما تحدث عنو عمماء المغة  لمَنفيكاالصطبلحي 
، كتفسيرىـ لؤللفاظ كالتراكيب العربَيةلدل عمماء المغة  الَنفيكالمقصكد بمفيـك مبلزمة 

مف الباحثيف في المغة  المحدثكفكما يرل  الَنفي، كأسباب مبلزمة لمَنفيالمبلزمة 
 .العربَية

في  لعربَيةابيف عمماء المغة  الَنفيكجاء الفصؿ الثاني حكؿ مكضكع مبلزمة 
عرض بعض محاكالت ، كما الَنفيغة المعاصر لظاىرة مبلزمة ضكء مفيكـ عمـ الم

 الَدرسفي  الَنفيبٌيف مفيكـ مبلزمة العربي، ك  الَنحكإلعادة صياغة  العربَيةعمماء المغة 
اءن ، بنالعربَيةالتي ذكرىا عمماء المغة  ،لمَنفي، كقٌسـ األلفاظ المبلزمة المغكم المعاصر

كأخرل  لمَنفي، إلى ألفاظ مبلزمة المغكم المعاصر الَدرسفي  الَنفيمفيـك مبلزمة عمى 
 الَنفيفي تراكيب  العربَيةفي المغة  الَنفي، كدرس ظاىرة مبلزمة لمَنفيغير مبلزمة 

 عند العربَيةض ليا عمماء المغة التي لـ يتعرٌ الضمني(،  الَنفيكسياقاتو غير الصريحة )
 دراستيـ ليذه الظاىرة.

نظرية دراسة  العربَيةفي المغة  لمَنفيكدرس الفصؿ الثالث األلفاظ المبلزمة 
في المغات  لمَنفيصرفية تقابمية مع شبيياتيا مف األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة 

في  َنفيلمأَف األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة  الدِّراسة، إذ تبٌيف بعد العربَيةاألخرل غير 
تعكد في أصكليا االشتقاقية إلى ما عادت إليو األلفاظ  العربَيةالمغات األخرل غير 

ي األصؿ االشتقاقي ليذه ف التطابؽ أفَ  الدِّراسةكبٌينت ، العربَيةفي المغة  لمَنفيالمبلزمة 
بيف المغات التي تمت األلفاظ يصؿ في بعض األحياف إلى درجة التطابؽ التاـ 

 العربَية، كعدـ خمك المغات األخرل غير الَنفيعالمية ظاىرة مبلزمة  يؤكِّد، مٌما دراستيا
 .لمَنفيمف األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة 

في المغة  لمَنفيص لدراسة األلفاظ المبلزمة صِّ أٌما الفصؿ الرابع كاألخير، فقد خي 
المعاصرة، انطبلقان مف فكرة أَف ظاىرة  الغربَية المغكَية الَنظرياتفي ضكء  العربَية

، بؿ تكجد في المغات األخرل، إذ فقط العربَيةال تقتصر عمى المغة  الَنفيمبلزمة 
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غربية  لغكية أخذت حيزان كبيران مف دراسات عمماء المغة الغربييف، الذيف أكجدكا نظريات
األلفاظ لسياؽ معاصرة مخصصة لدراسة ىذه الظاىرة؛ لتفسير أسباب مبلزمة بعض 

كذلؾ  التي ترد فييا، السِّياقات، كتكضيح االختبلفات كالفركؽ بيف ىذه األلفاظ في الَنفي
، الظاىرة ىذه المعاصرة التي درست الغربَية المغكَية الَنظرياتمف خبلؿ عرض بعض 

 ، كسبب مبلزمة بعض األلفاظالعربَيةفي المغة  الَنفيكمحاكلة تفسير ظاىرة مبلزمة 
في  العربَية، كتكضيح االختبلفات كالفركؽ بيف ىذه األلفاظ في المغة الَنفيفييا لسياؽ 
 المعاصرة. الغربَية المغكَية الَنظرياتتفترضو ىذه  ما التي ترد فييا، بناءن عمى السِّياقات

، إذ كاف بعضيا الدِّراسةكقد تضٌمنت الخاتمة بعض النتائج التي تكٌصمت إلييا 
، كأخرل بأسمكب ىؤالء العمماء الَنفيلظاىرة مبلزمة  العربَيةبدراسة عمماء المغة  متعمقان 

ية التقابمية لؤللفاظ الَصرف النظرَية الدِّراسةفي دراستيـ ليذه الظاىرة، كأخرل تتعمؽ ب
 لمَنفيمع شبيياتيا مف األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة  العربَيةفي المغة  لمَنفيالمبلزمة 

في المغة  الَنفيتتعمؽ بتفسير ظاىرة مبلزمة  ، كأخرلالعربَيةغير  في المغات األخرل
، كتكضيح االختبلفات كالفركؽ الَنفي، كسبب مبلزمة بعض األلفاظ فييا لسياؽ العربَية

تفترضو  ما التي ترد فييا، بناءن عمى السِّياقاتفي  العربَيةبيف ىذه األلفاظ في المغة 
 المعاصرة. الغربَية المغكَية تالَنظريا
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 :التَّمييد
م في القرف العشريف، كاتخذت ليا مساران آخر، حتى الَنحك  الَدرستغٌيرت مبلمح 
 المغكَية الدِّراساتبمعناه الكاسع في  (Descriptive Linguistics) بدأ المنيج الكصفي

يقـك بدراسة لغة معينة في مرحمة زمنية محددة، فصرؼ ىذا المنيج النحاة عف 
التاريخية المقارنة، لدراسة لغاتيـ الحية المتمثمة بالظكاىر المنطكقة لمسمكؾ  الدِّراسات

المغكم، ليصفكا أصكاتيا كمفرداتيا كتراكيبيا، فيستنبطكا قكاعدىا كأحكاميا، كىذه 
المناىج التي تعنى بتطكر المغات القريبة، كالمغكيات التقنية ال تنسجـ مع  الدِّراسات

 .(1)(Prescriptive Linguistics) التي تقكـ عمى المعيار
الذم ظير في أكائؿ القرف  ،الكصفي فرع مف فركع عمـ المغة الحديث الَنحكك 

 ، كاستعماؿ الكصفيمؤخران  مالَنحك  الَدرسأخذ يضرب جذكره كيتأصؿ في العشريف، ك 
جاء نتيجة لممنيج التاريخي الذم كٌجو أعماؿ المغكييف  ،المغكم الَدرسمصطمحان في 

، كىذه المناىج ليا أىمية دتتعدٌ  مناىج البحث في المغة، عممان أَف (2)األكركبييف سابقان 
خاصة في مجاؿ البحث العممي؛ ألَنيا تعٌد طرقان مكصمة إلى الغاية التي ينشدىا 

كمف خبلؿ ىذه المناىج يحرص الباحث عمى سبلمة النتائج التي  الباحث مف دراستو،
البحث المغكم مناىج كثيرة منيا: المنيج  ؼى رى عى قد يتكصؿ إلييا مف االضطراب، ك 

، ج التقابمي، كالمنيج االستنباطيالكصفي، كالمنيج التاريخي، كالمنيج المقارف، كالمني
 كغيرىا.

المنيج الكصفي، كيرجع صاحب فكرة  كيعٌد العالـ المغكم السكيسرم )سكسير(
 Synchronic) بيف اآلنيةأصكلو إلى المكازنة التي أقاميا )سكسير(  في ىذا المنيج

Linguistics) كالتعاقبية (Diachronic Linguistics) كاآلنية ىي كجية نظر ،
تقكـ عمى البحث في حاالت المغة عمى أساس ثابت دكف النظر إلى البعد  كصفَية

                                           

 .7ـ(، أبحاث في المغة العربَية، مكتبة رياض الصمح، بيركت، لبناف، ص1751عبده، داكد، ) (1)
ـ(، الَنحك العربي كالَدرس الحديث )بحث في المنيج(، دار النيضة 1757الراجحي، عبده، ) (2)

 .11العربَية، بيركت، لبناف، ص
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د )سكسير( أَف المغة ينبغي أف تدرس بعد اكتماؿ تدكينيا كتقنينيا، أكَ قد ، ك (1)خيالتاري
 كصفَيةب الدِّراسةسميت ىذه قد كفي حاؿ استقرارىا في بيئة زمانية كمكانية محددة، ك 

 .(2)المغة
كيقكـ المنيج الكصفي عمى أساس كصؼ المغة أك الميجة في مستكياتيا 

كغيرىا، ، ، كالتركيبيةداللَيةالية، ك الَصرفك ، كالمقطعية، الَصكتيةالمختمفة، مف النكاحي: 
التي يقكـ  المغكَيةكال بد أف يقتصر الباحث في نشاطو عمى الكصؼ المحض لمظاىرة 

، أم المنيج كائف بالفعؿ ال ما ينبغي أف يككف، كىكبدراستيا، أم تسجيؿ ما ىك 
يصمح لدراسة المغة عمى أساس عممي، فقد بنى )سكسير( نظريتو في ضكء  الكصفي،
كالعبارات نظاـ معرفي مف العبلقات، كالجمؿ ، كاصفان المغة بالمغكَيةالعبلقة 
 .(3)كالكممات

كالمغات كالميجات المدركسة في المنيج الكصفي إٌما أف تككف منطكقة 
مستخدمة، كالمغات الحديثة، كتسمى بالمغات الحية، كالبحث فييا يفرض عمى الباحث 

، لمدِّراسةفييا ليخضعيا  المغكَيةأف يبدأ مف نقطة الصفر إذا أراد استكشاؼ الظكاىر 
ٌما لغا ت كليجات مكتكبة، كىي التي ذىب أصحابيا في كيتجو إلى التجريد كالتقنيف، كا 

القديمة تعتبر  العربَيةالعصكر األكلى، كبقيت لغتيـ لغة مدكنة مكتكبة، كدراستنا لمغة 
دراسة لغة مكتكبة، كليست منطكقة؛ ألَف نطؽ ىؤالء العرب األكائؿ لـ نسمعو، كلـ نكف 

 المعاصريف لو. نحف
 Noamعركؼ نعـك تشكمسكي )كقد كضع العالـ المغكم األمريكي الم

Chomsky(في كتابو المكسـك بػ )Aspects of the Theory of Syntax  جكانب =
في  تقييـ أٌم نظرية لغكيةلغايات مان مف معايير الكفاية؛ ، سمَ (النظرية النحكية

مستكياتيا المختمفة، مف النكاحي: الَنحكية، كالَصكتية، كالمقطعية، كالَصرفية، كالداللَية، 
                                           

إبراىيـ، زكريا، )د.ت(، مشكمة البنية، دار مصر لمطباعة، القاىرة، جميكرية مصر العربَية،  (1)
 .31-31ص

 .17)بحث في المنيج(، صالراجحي، الَنحك العربي كالَدرس الحديث  (2)
ـ(، المدخؿ إلى عمـ المغة، ترجمة كتعميؽ: سعيد بحيرم، مؤسسة 1111ديتربكنتنج، كارؿ، ) (3)

 ، كما بعدىا.11، ص1المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، جميكرية مصر العربَية، ط
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، (Descriptive adequacyكأكؿ ىذه المعايير ىك معيار الكفاية الكصفية )، كغيرىا
الذم يتطمب أف تككف النظرية المغكية قادرة عمى صياغة قكاعد يمكنيا كصؼ الظاىرة 

إلنتاج جمؿ صحيحة تتعمؽ بالظاىرة المغكية المراد  استعمالياكاعد يمكف المغكية، كق
 دراستيا.

(، Explanatory adequacyأَما المعيار الثاني، فيك معيار الكفاية التفسيرية )
الذم يتطمب أف تككف النظرية المغكية قادرة عمى صياغة قكاعد يمكنيا تفسير الظاىرة 

صحيحان أك غير صحيح  استعماالن ما يمكف أف يعٌد المغكية، كقكاعد يمكنيا تكقع 
 لمظاىرة المغكية المراد دراستيا.

 Observationalأَما المعيار الثالث كاألخير، فيك معيار كفاية المبلحظة )

adequacy) الذم يتطمب أف تككف النظرية المغكية قادرة عمى صياغة قكاعد يمكنيا ،
 .(1)ظير أثناء البحثجديدة ت كصؼ كتفسير أٌم ظاىرة لغكية

المبلزمة لمنفي في المغة في ىذه الدراسة بتقديـ تحميؿ كتفسير لؤللفاظ  كسأقـك
كمبلحظة  ىا،كتفسير ىذه األلفاظ كصؼ  ينسجـ مع ىذه المعايير؛ لضمافالعربية 
 في المغة العربية. يااستعمال

َنما ىك عمـك مختمفة تفرعت عف  (Linguisticsكعمـ المغة ) ليس عممان كاحدان، كا 
العممية لمغة، بحيث أصبح اآلف لكٌؿ فرع منيا عمماء كمتخصصكف في ىذا  الدِّراسة

الفرع أك ذاؾ مف ىذا العمـ، بؿ لقد أصبح لكٌؿ فرع منيا اليـك دراساتو كأبحاثو ككتبو 
المغة، اتفؽ عمماء المغة أك أغمبيـ كدكرياتو الخاصة بو، كنتيجة لمتقدـ الذم أحرزه عمـ 

 Generalعمى تقسيـ عمـ المغة إلى فرعيف كبيريف، أحدىما عمـ المغة العاـ )

Linguistics( أك عمـ المغة النظرم )Theoretical Linguistics كاآلخر عمـ المغة ،)
 General، كما ييمنا ىك عمـ المغة العاـ )(Applied Linguisticsالتطبيقي )

                                           
(1) Chomsky, N. (1965), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, 

MA: MIT press, page 24-26. 
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Linguistics( أك عمـ المغة النظرم )Theoretical Linguistics ككبلىما المقصكد ،)
 .(1)( دكف كممة عاـ أك نظرمLinguisticsغالبان عندما نستخدـ عبارة عمـ المغة )

ية الَنحك ية ك الَصرفك  الَصكتية المغكَيةكيدرس عمـ المغة العاـ أك النظرم الظكاىر 
 ، كذلؾجميعيا المغاتية، كىي الظكاىر التي تشترؾ فييا بصفة أساس داللَيةالك 

الذم يدرس الصكت  باإلضافة إلى مناىج البحث في المغة، كيتفرع منو عمـ األصكات
المغكم بعيدان عف البنية، مف حيث طبيعتو ككيفية حدكثو كمكاضع نطؽ األصكات 

يبحث في تصنيؼ الذم  الَصرؼ، كعمـ كالصفات النطقية المصاحبة لمصكتالمختمفة 
 الَصرؼالمكرفيمات كأنكاعيا كمعانييا المختمفة ككظائفيا، كيدخؿ في إطاره عمـ 

داخؿ الجمؿ  كقكانينيا تماكمالذم يدرس أحكاـ نظـ ال الَنحك، كعمـ بالمفيكـ التقميدم
كالعبلقات التي تربط بيف مككنات الجمؿ، كىك جزء مف عمـ  ،كأنكاع الجمؿ ،كالعبارات
الذم يدرس  ، كعمـ الداللةالَصرؼالذم يشمؿ ىذا العمـ باإلضافة إلى عمـ القكاعد 

كتطكر الداللة  المغكَيةكيحمؿ الداللة مف حيث عبلقتيا بالبنية  ،الطبيعة الرمزية لمغة
 .(2)داللَيةالكالحاالت  الكمماتيف ب داللَيةالكتنكعيا كالعبلقات 

كمف خبلؿ ىذا العمـ، أم عمـ المغة العاـ أك عمـ المغة النظرم، ستقـك ىذه 
ىذا العمـ؛ ، كتحميميا ضمف إطار العربَيةبدراسة ظاىرة لغكية مف ظكاىر المغة  الدِّراسة

ة يمكف تفسيرىا كتحميميا بكساط داللَيةأَنيا ظاىرة ف إذ سيتبيٌ  لتفسيرىا ككشؼ أسرارىا،
التي تعٌد ركنان أساسيان مف أركاف عمـ المغة العاـ أك عمـ ة المعاصرة، نظريات عمـ الدالل

فالمغكم العاـ أك النظرم يمكف أف يصكغ الفرضية التي تذىب إلى أَف  المغة النظرم،
كؿ المغات فييا أسماء كأفعاؿ، كالمغكم الكصفي يمكف أف يفٌند ىذه الفرضية بدليؿ 

ؿ ال يمكف عند كصفيا تأسيس فارؽ مميز بيف تجريبي عمى كجكد لغة كاحدة عمى األق
ىا، يجب عميو أف يتعامؿ مع يؤكِّداألفعاؿ كاألسماء؛ لكَنو كي يفٌند ىذه الفرضية أك 

                                           

ـ(، المغة كعمـ المغة، ترجمة كتعميؽ: مصطفى التكنى، دار 1765انظر: ليكنز، جكف، ) (1)
 ، كما بعدىا.1/22، 1النيضة العربَية، القاىرة، جميكرية مصر العربَية، ط

ـ(، أسس عمـ المغة، ترجمة كتعميؽ: أحمد مختار عمر، عالـ 1776انظر: بام، ماريك، ) (2)
 ، كما بعدىا.13، ص6لكتب، القاىرة، جميكرية مصر العربَية، طا
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أٌما  ،(1)بعض التصكرات الخاصة باالسـ كالفعؿ، التي يمٌده بيا المغكم العاـ أك النظرم
ك عمـ المغة النظرم كنتائجو المغكم التطبيقي فيقكـ بتطبيؽ تصكرات عمـ المغة العاـ أ

 .(2)عمى مياـ عممية متنكعة تشمؿ تعميـ المغة
 

                                           

 .1/23ليكنز، المغة كعمـ المغة،  (1)
 .25-1/24ليكنز، المغة كعمـ المغة،  (2)
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 الفصل األول
 الفصيحة العربيَّةفي المغة  النَّفيمالزمة 

 : تمييد 1. 1 
نشأ البحث في الحركؼ كاألدكات بسبب المعاني المختمفة لكؿ حرؼ مف 

ييف كالمغكييف الَنحك الحركؼ، أك أداةو مف األدكات، كنما ىذا البحث ككىبيرى عند 
كالمفسريف، حتى أصبح عممان مستقبلن، صَنؼ فيو العمماء المؤلفات كالرسائؿ الكثيرة 

ابيا كشكاىدىا كالمذاىب المختمفة فييا، كمف التي تناكلت أحكاؿ الحركؼ كاألدكات كأبك 
بف جعفر التميمي القيركاني المعركؼ بالقزاز،  محَمد ىذه المؤلفات الكتاب الذم ألفوي 

القزازي كتابان  حيث أمر كالي إفريقية المعز  عاممىوي عسمكجى بف الحسف الدنياجي أٍف يؤلؼى 
ع بشرحيا، كجمٍ كقاـ ما أمر، يكف، ففعؿ الَنحك جامعان لمحركًؼ كاألدكاًت التي ذكرىا 

فمما بمغ كتابيوي ألؼى المعجـ، شتاتيا مف الكتب، كبيف ما فييا، ككضعيا عمى حركؼ 
، فأعجبىو، كقاؿ لو:   الكمماتذكر ما يجيءي مف ا"كرقةو رفع صكران منو إلى المعزِّ

ٍحد كاالستفياـ التي يدؿ لمشاكمة عمى المراد بيا  الصكر في األمر كالنيي كالصفة كالجى
 .(1)"إعرابان عمى ما تقدميا كتبلىا مف القكؿ

م كٌمو عمى الَنحك ، إَنما ىك بحث في النظاـ الَنفيأك في غير  الَنفيكالبحث في "
اعتبار ما يتطمبو مفيكـ النظاـ مف تماسؾ العناصر التي تككنو؛ لذلؾ فإَف التفكير 

م كاضح، كىك ما تنفيو الَنحك يعني أَف النظاـ  ،عمى أساس كجكد معطيات كاضحة
بالمقارنة بيف أبنية مختمفة  إال يككفال  الكضكح النظرمفالمتتالية؛  الدِّراساتكتدحضو 

، آخذيف بعيف االعتبار أَف في (2)"المشترؾ كتمييز المختمؼ لتحديدكتراكيب متشابية 
منفيةن، كىي  تراكيب لدل الناطقيف بيا تيعىد  التي مجمكعة مف التراكيب  العربَيةالمغة 

                                           

ـ(، ًاٍنباهي الٌركاة عمى 1764ىػ(، )412القفطٌي، جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ )ت:  (1)
الفضؿ إبراىيـ، دار الفكر العربي بالقاىرة كمؤسسة الكتب أٍنباًه النيحاة، تحقيؽ: محَمد أبك 

 .65-1/64، 1الثقافية ببيركت، ط
ـ(، إنشاء الَنفي كشركطو الَنحكية الداللَية، منشكرات مركز النشر 1114المبخكت، شكرم، ) (2)

 .13الجامعي في جامعة منكبة، تكنس، ص
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شأنيا شأف التراكيب اإلثباتية أك االستفيامية أك  ،مالَنحك تمثؿ جزءان مف النظاـ 
 ، كما إلى ذلؾ.الَتمنيالتراكيب الدالة عمى األمر أك النيي أك 

ال تستعمؿ  كتراكيبفي المغة ألفاظان  أفَ  القدامى العربَية كقد ذكر عمماء المغة
جمعيا كتصنيفيا في معجماتيـ كمصنفاتيـ،  بعضيـ، كحاكؿ الَنفيفي سياؽ  إالَ 
، كذىب الَنفيفي  ا، أك أَنو يكثر استعماليالَنفيفي  إاَل يكا عمى أنيا ال تستعمؿ كنبٌ 

أك في معجمات المعاني نجد بعضيـ إلى جمعيا في أبكاب مستقمة، عمى نحك ما 
كأنماطو  الَنفيب لـ ييتـ النحاة كبشكؿ عاـ ،(1)لتراكيبب التي تيعنى باأللفاظ كاالكت

َنما جاءت أدكاتمؤلفاتيـالمختمفة في   الَنحكمكزعة كمتفرقة ضمف مكضكعات  و، كا 
المختمفة، كال غرابة في ذلؾ، فقد قامت دراساتيـ عمى نظرية العامؿ، كىك بحث في 

 .(2)تبرير كجكد الحركات اإلعرابية عمى أكاخر الكمـ في الجمؿ
 ، ثـمعت في باب كقرنت أساليبيايقكؿ األستاذ إبراىيـ مصطفى: "كلك أَنيا جي 

كما  ،ستقباؿ كما ينفي الماضيما ينفي الحاؿ كما ينفي اال منيا فيٌ كبه  ،كزف بينياكي 
، كما يخص الفعؿ، كما يككف نفيان لمفرد، كما يككف نفيان لجممة، كما يخص االسـ

كدقتيا  العربَيةكفقينا أساليبيا، كلظير لنا مف خصائص  الَنفيبأحكاـ  ألحطنا يتكرر؛
 .(3)نو"عو كنبيَ ككاف عمينا أف نتتبَ  ،في األداء شيء كثير أغفمو النحاة

 لؤللفاظأبكابان يا قد أفردكا في كجدت أَنيـمؤلفات عمماء المغة،  كعند استعراض
اب )إصبلح ، عمى نحك ما في كتالَنفيالتي ال تستعمؿ إال في سياؽ  كالتراكيب

ذكر ك د"، حٍ بجى  إاَل الذم أفرد فيو بابان بعنكاف "ما ال ييتىكمـ فيو المنطؽ( البف السكيت، 
ةه، كىىٍمبىسً : )نحك ،فيو عدة ألفاظ ٍربىًصيصى يى انةه، ك ىينى ، كعىبىقىةه، ك يسىةه خى بابان ك ارىةه، كغيرىا(، صي

حٍ  ًطؽه، كما لو داره كال : )ما لو صاًمته كال ناذكر فيوًد" آخر بعنكاف "ما ييتىكمـ فيو بالجى

                                           

مَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية ـ(، األلفاظ المبلزمة ل1115المصاركة، جزاء، ) (1)
 .71، ص1، ع1، ـالمجمة األردنية في المغة العربَية كآدابياداللَية(، 

ـ(، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف 1114انظر: جعمات، تكفيؽ، ) (2)
جامعة قاصدم كـ اإلنسانية، كمية اآلداب كالعم، غير منشكرة رسالة ماجستيرالكريـ عينة(، 
 ، كما بعدىا.11، الجزائر، صمرباح كرقمة

 .3، ص1ـ(، إحياء الَنحك، د.ف، ط1771مصطفى، إبراىيـ، ) (3)
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، كما اغى  ما ذىاؽى  ) :رىا(، كبابان آخر ذكر فيوانةه كال آنىةه، كغيلو حى  عقاره ما ان، أم مىضى
غ، كما ذىاؽى عى  ان، أم ما ييعىض  ييٍمضى اضى ، إذا أىكىمىو، اؽى لمىاظان، كقد التىمىظى الشيءى ، كما ذى ضى

، كما بيا ): كغيرىا(، كبابان آخر ذكر فيو ، كما بيا كىاًبره اًفره ده، كما بيا صى ما بالٌداًر أىحى
، كما بيا طي  ًتيعه، كما بيا دىَياره ، كما بيا كى ، كبابان آخر ذكر (، كغيرىاكرمٌّ كئيٌّ كطي عىًريبه

ما أىٍدرم أم  الناًس ىك، كأم  الكرل ىك، كما أىٍدرم أم  األىناـً ىك، كما أىٍدرم أم  فيو:)
ٍفتي كما أدرم ، كبابان آخر ذكر فيو:)(بىٍرنىساء ىك، كغيرىا رى طمبت مف فبلفو حاجةن فاٍنصى

أم   :كما أدرم أم  الجراًد عارىهي، أم عمى أمِّ ًصٍرعىى أمره ىك، أم لـ يبيِّف لي أمرىه،
ال أىٍفعىميو ما أَف في السماًء نىٍجمان، أم ، كبابان آخر ذكر فيو: )(ام، كغيرىالناًس ذىب بو

، كالضب  ال يشرب ماءن أبدان  ، ما كاف في السماء نجـه، كال أفعمو حتى يىًردى الَضب 
 .(1)(كغيرىما

"ما  :بابان بعنكاف أفردالمرزكقي قد  كجدتكفي كتاب )ألفاظ الشمكؿ كالعمكـ( 
كال يقع في اإلثبات،  الَنفيكىك ما يفيد الشمكؿ في باب  ،"الَنفيأفاد الشمكؿ في باب 

(،ما في الدار دَيار، كال بيا طي )نحك:  ، كما بيا صافره بيا ): كيذكر أننا ال نقكؿ كرمٌّ
، كبيا طيكرمٌّ  خاصة"، كىك  الَنفي، كبابان آخر بعنكاف: "الشمكؿ في (، كبيا دَياره صافره

، )كمـ بو في نفي الناس، نحك: في عدة أبكاب، فمنيا ما ييتى  ، كما بيا تامكره ما بيا ديعكمٌّ
 ، كمنيا ما ينفى(ما لو سٌـّ كال حٌـّ ) ، كمنيا ما ىك في نفي الماؿ، نحك:(كما بيا شيٍفره 

مكسان )بو الطعاـ، نحك:  ، نحك:  ، كمنيا(ما ذيٍقتي عى غماضان كال  ما ذيقتي )ما ينفى بو النـك
ذٍ )، كمنيا ما تنفى بو األكجاع، نحك: (حثاثان  بو الحمي،  تنفى، كمنيا ما (يةه ما بيا كى

تفيد نفي القميؿ ك ال تستعمؿ في اإلثبات،  عنده، كىي (ما عمييا خضاضه )نحك: 
 .(2)كالكثير

                                           

ىػ(، )د.ت(، إصبلح المنطؽ، 122انظر: ابف السكيت، أبك يكسؼ يعقكب بف إسحؽ )ت:  (1)
، 2ر المعارؼ، مصر، طشرح كتحقيؽ: أحمد محَمد شاكر كعبد السبلـ محَمد ىاركف، دا

 .172-161ص
، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ 1772ىػ(، )211المرزكقي، أبك عمي )ت:  (2) ـ(، ألفاظ الشمكؿ كالعمـك

 .41، 41، 11، ص1العطية، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، ط
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)المنتخب مف غريب كبلـ العرب( قد أفرد بابان  في كتاب الَنمؿً كيرىاًع  ككجدت 
، كذكر الكثير لمَنفيالمبلزمة كالتراكيب "، تحدث فيو عف األلفاظ الَنفي"باب  :بعنكاف

كجمعت ما تفرؽ  ىذا المكضكع، كغيرىا مف المؤلفات التي تناكلت (1)مف األمثمة عمييا
في كتب السابقيف، باإلضافة إلى ما جمعو العمماء الذيف ألفكا في كتراكيبو ألفاظو  مف

حشدكا فييا كثيران مف األلفاظ في أبكاب مؤلفاتيـ األمثاؿ المنفية، ك  كذكركااألمثاؿ، 
الذم ؤلفات )مجمع األمثاؿ( لمميداني، كمف ىذه الم، الَنفيالتي تبلـز سياؽ كالتراكيب 

ة، نحك: )الًمٍعزل تيٍبًيي كال تيٍبًني، بمعنى أَف المعزل ذكر فيو العديد مف األمثاؿ المنفي
بىر كالصكؼ، كيضرب  نما تككف مف الكى ال يككف منيا األبنية، كىي بيكت األعراب، كا 
، كالقبيؿ ما أقبؿ بو عمى الصدر،  لمف ييٍفًسد كال يصمح، كال يعرؼ قىًبيبلن مف دىبيرو

ميقىابىمىة كالميدىابىرىة، المقابمة التي شيَقت أذنيا كالدبير ما أدبر عنو، كىك مأخكذ مف الشاة ال
، أم ال يعرؼ  إلى قيَداـ، كالمدابرة التي شيَقت أذنيا إلى الخمؼ، كما يعرؼ ًىَران مف ًبرٍّ
مف يكرىو ممف يىبىر ه، كيضرب لمف يتناىى في جيمو، كما لو ًىَمعه كال ًىَمعىةه، أم ما لو 

 .(2)العربَيةلتي تيتـ باألمثاؿ كغيره مف المؤلفات ا ،شيء(
منقصةن في األديب كالتراكيب ابف فارس عدـ معرفة األديب ليذه األلفاظ  كقد عدَ 

مان فة الفركع كمعرفة األصكؿ أف متكسِّ في شريعة األدب، حيث قاؿ: "كالفرؽ بيف معر 
ٍزـ كالَتسكيد في عبلج النكؽ، فتكقؼ أك عَي بو أك  لـ يعرفو، لـ باألدب لك سيئؿ عف الجى

أكثر مف أف يحصى، كلك ، ألف كبلـ العرب نقصان شائنان  المعرفةينقصو ذلؾ عند أىؿ 

                                           

ـ(، المنتخب 1767ىػ(، )111انظر: كيرىاًع الَنمًؿ، أبك الحسف عمي بف الحسف اليينائي )ت:  (1)
حياء التراث  مف غريب كبلـ العرب، تحقيؽ: محَمد بف أحمد العمرم، معيد البحكث العممية كا 

 ، كما بعدىا.1/131، 1اإلسبلمي، مكة، ط
ىػ(، )د.ت(، مجمع األمثاؿ، 316انظر مثبلن: الميداني، أبك الفضؿ أحمد بف محَمد )ت:  (2)

، كما بعدىا؛ 1/141كت، لبناف، تحقيؽ: محَمد محيي الديف عبد الحميد، دار المعرفة، بير 
ـ(، فصؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿ، تحقيؽ: 1761ىػ(، )265كالبكرم، أبك عبيد )ت: 

، كما 311، ص1إحساف عباس كعبد المجيد عابديف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
ـ(، المستقصي في أمثاؿ 1765ىػ(، )316بعدىا؛ كالزمخشرم، أبك القاسـ محمكد )ت: 

 ، كما بعدىا.1/111، 1لعرب، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، طا



 

 12 

بما ال تتكمـ بو في اإلثبات، ثـ لـ يعممو لنقصو ذلؾ  الَنفيقيؿ لو: ىؿ تتكمـ العربي في 
 .(1)"، ال أَف ذلؾ ييٍردد دينو أك يجير ه لمأثـفي شريعة األدب عند أىؿ األدب

 يـ لـ يدرسكا، يجد أنَ جميعيا القدامى العربَيةمؤلفات عمماء المغة كالمستعرض ل
لبياف داللتيا كخصائصيا، بؿ كانت دراستيـ لمسائميا  لمَنفيالمبلزمة  كالتراكيب األلفاظ

كلـ يجعمكا لو بابان  الَنفي، حيث أغفمكا أسمكب في مؤلفاتيـ الَنحكفرقة في أبكاب مت
، فيـ لـ يتجاكزكا بيا ما تفرؽ في كتب لمَنفيؾ كانت دراسات المحدثيف مستقبلن، ككذل

مف الناحية  الَنفي؛ لككنيا تدرس أسمكب كصفَية، فكانت دراساتيـ نحكيةن القدامى
 الدِّراسات، كمف ىذه الَنفييـ أسمكب استعمالثـ تصؼ طرائؽ العرب في  التركيبية فقط،

تاريخية(،  كصفَية، دراسة العربَيةفي  الَنفياليب دراسة مصطفى النحاس في كتابو )أس
كما يتعمؽ  الَنفيالمنطقي، ثـ تحدث عف أدكات  الَنفيالمغكم ك  الَنفيفرؽ فييا بيف  الذم
الصريح، ثـ ختـ كتابو بالحديث عف بعض  الَنفيالضمني ك  الَنفي، كتحدث عف بيا

المقارنة بيف  فكرةفي المغة المعاصرة، كالقارئ لكتابو يجده ينطمؽ مف  الَنفيمظاىر 
مكضكعات كتابو تركيبية نحكية  في المغة المعاصرة، كأفَ  الَنفيك في المغة القديمة  الَنفي

 .(2)كدالالتيا الَنفيال عبلقة ليا باأللفاظ التي ال تستعمؿ إال في 

                                           

ـ(، الصاحبي في فقو المغة العربَية 1771ىػ(، )173ابف فارس، أبك الحسيف أحمد )ت:  (1)
كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، تحقيؽ: عمر فاركؽ الطباع، مكتبة المعارؼ، بيركت، 

األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة ، كانظر: المصاركة، 13-12، ص1ط
 .71-71كصفَية داللَية(، ص

ـ(، أساليب الَنفي في العربَية )دراسة كصفَية تاريخية(، منشكرات 1757النحاس، مصطفى، ) (2)
، كانظر: المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في 147ك 143ك 141جامعة الككيت، ص

 .71المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، صتراكيب 
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في  العربَيةكاالستفياـ في  الَنفي ا)أسمكب المكسـك بػ:أما خميؿ عمايرة في كتابو 
كتحكيؿ  ،كأدكاتو الَنفيفقد تحدث فيو عف معنى  ،منيج كصفي في التحميؿ المغكم(

 .(1)الَنفيإحدل أدكات  استعماؿبالجممة مف جممةو تكليديةو إلى جممةو تحكيميةو 
التي قاـ بإعدادىا الدكتكر جزاء المصاركة  الدِّراسةكتجدر اإلشارة ىنا إلى 

 التي(، (داللَية كصفَيةدراسة ) العربَيةفي تراكيب المغة  لمَنفي)األلفاظ المبلزمة  :بعنكاف
، كىي تمؾ األلفاظ التي ال الَنفيدراسة مستقمةن لقضية محددة في أسمكب  جاءت

في منيج كصفي  داللَيةسة تستعمؿ إال منفية، في محاكلة لدراسة ىذه األلفاظ درا
سياقيان محضان،  و كاف تفسيران ليذه األلفاظ، كأنَ  القدامىبينت دراستو تفسير  كقدتحميمي، 
 ت، كسبب مبلزمتيا لو، كجعمالَنفيالمقصكد مف لزـك ىذه األلفاظ لسياؽ  تكما بين

عمى خبلؼ ، (2)لمَنفيىذه األلفاظ عمى أنكاع عدة بحسب السبب الذم جعميا مبلزمة 
حديثة تشير إلى  التي تعد أكؿ دراسة(، الَنحكامرائي في كتابو )معاني دراسة فاضؿ الس
أسماء  بكجكدأشارت إلييا إشارة سريعة اكتفى فييا المؤلؼ بالقكؿ  إذ، مثؿ ىذه األلفاظ

 ،كعىريب ككَراب أحد كدَيار كطكرمٌ  :، مثؿكال تستعمؿ في اإليجاب الَنفيمختصة ب
 .(3)، مثؿ: قىط  كعىٍكض كأبدان الَنفي، ككجكد ظركؼ مختصة بعنده بمعنى كاحديا ككمٌ 

في  لمَنفياأللفاظ المبلزمة في دراستو المكسكمة بكالدكتكر جزاء المصاركة 
أك ة مأك تركيب الجم الَنفيلـ ييتـ بأدكات  ،(داللَية كصفَيةدراسة ) العربَيةاكيب المغة تر 

يا أك المستقبؿ، بؿ سٌمط الضكء عمى ألفاظ كتراكيب يبدك أنَ نفي الماضي أك الحاضر 
ليا  القدامى، كال تستعمؿ في اإلثبات، مع بياف تفسير الَنفيكانت ًحكران عمى أسمكب 

                                           

عمايرة، خميؿ أحمد، )د.ت(، أسمكبا الَنفي كاالستفياـ في العربَية في منيج كصفي في التحميؿ  (1)
المغكم، د.ف، كانظر: المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة 

 .71كصفَية داللَية(، ص
-67المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (2)

114. 
ـ(، معاني الَنحك، جامعة بغداد، كزارة التعميـ العالي كالبحث 1771السامرائي، فاضؿ، ) (3)

راكيب المغة ، كانظر: المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في ت413-2/412العممي، العراؽ، 
 .71العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص
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ير سبب تفسك ، الَنفيكالكقكؼ عمى أبرز خصائصيا، كتكضيح معنى لزكميا لسياؽ 
 .(1)الَنفياقتصارىا عمى سياؽ 

 
 : النَّفيمعن   1. 2

 اإلبعادمعاني  حكؿ العربَية( في المعاجـ ممة )نفىالمغكم لك المعنى فيتمكَ 
( تدؿ عمى تعرية معجـ )مقاييس المغة( أف مادة )نفىكالتنحية كالطرد، فقد جاء في 
بعاده عنو،  ما ترميو مف التراب  :نفي الريحك ، ينفى الٌردمء :الن فايةك شيء مف شيء كا 
: و، كنفي الماءما تنفيو الريح أك ترش   :ف، كنفي المطرحتى يصير في أصكؿ الحيطا

حاحكذكر الجكىرم في ، (2)عمى ظير المائح شاءما تطاير مف الرِّ  ( أف )نفا الصِّ
 لمقطامي:  الشاىد اآلتيكأكرد  ، تقكؿ: نىفىيتيوي فانتىفىى،بمعنى )طرد(

ارى  ـٍ قىًتيبلن كنىاًفيان افىأىٍصبىحى جى  كي
 ةي ايى ، كالن فى يتى فى ما نى  كؿ   :ةي الَنفيك  ةي فكى نافياف، كالنً تى ي ذلؾ، كىما يى نافً ىذا يي  كتقكؿ:، ميٍنتىًفيان أم 

 .(3)مف الشيء لرداءتو وما نىفيتى  :بالضـ
  

                                           

 .71المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (1)
ىػ(، )د.ت(، معجـ مقاييس المغة، تحقيؽ كضبط: 173ابف فارس، أبك الحسيف أحمد )ت:  (2)

 .235-3/234لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  عبد السبلـ ىاركف، دار الفكر
ـ(، الصِّحاح تاج المغة كصحاح العربَية، 1771ىػ(، )171الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد )ت:  (3)

، 1312-4/1311، 2تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط
ٍقرىا، كلقب ال ـَ فزادكا في مسامعو كى قطامي يطمؽ عمى ثبلثة: أكليـ عيمير بف كعجز البيت: أىصى

شييـ صاحب ديكاف القطامي بتحقيؽ كؿ مف: إبراىيـ السامرائي كأحمد مطمكب، كالصادر عف 
دار الثقافة في بيركت بمبناف، كالثاني: القطامي الضبعي مف ضبيعة بف ربيعة بف نزار أحد 

سمو الحيصيف، كىك أبك كلد الساىرم، ككاف صاحب شراب، كالثالث: القطامي الكمبي، كا
الشرقي بف القطامي، شاعر محسف؛ كلممزيد انظر: البغدادم، عبد القادر بف عمر )ت: 

ـ(، خزانة األدب كلٌب ليباب لساف العرب، تحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محَمد 1755ىػ(، )1171
 . 151-1/151، 2ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، ط
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 أنا وي يتي فى ى، كنى حَ نى تى  :يان فٍ ي نى فً نٍ يى  ى الشيءي فى كجاء في لساف العرب البف منظكر: "نى 
طردتو فانتفى، كتنافت اآلراء كاألحكاـ  :عنيا وي يتي فى الرجؿ عف األرض كنى  يى فً ، كني نىٍفيان 

المعجـ الكسيط كؿ ما أكردتو المعاجـ السابقة،  ، كجاء في(1)تعارضت كتباينت"
 : تساقط،أنو لـ يقع، كانتفى شعره اه: أخبرىهي فى منو، كنى  أى كتبرٌ  هي دى حى جى  :اهي فى كأضاؼ إلييا: "نى 

 .(2)انقطع كانعدـ :كانتفى الشجر مف الكادم
 إِوَّمَبفي االستعماؿ القرآني بمعنى اإلبعاد كالطرد، قاؿ تعالى:  ىذا المفظككرد 

 مِّهْ وَؤَسْجُلُهُم َْذَِهِمْؤَ تُقَطَّعَ ؤَوْ َُصَلَّبُىاْ ؤَوْ َُقَتَّلُىاْ ؤَن فَسَبدًا األَسْضِ فٍِ وَََسْعَىْنَ وَسَسُىلَهُ اللّهَ َُحَبسِبُىنَ الَّزَِهَ جَضَاء

األَسْضِ مِهَ َُنفَىْاْ ؤَوْ خاِلفٍ
ٍمعً لغةن الٌطردي كاإلخ الَنفي، ف(3)  راجي كالطرحي، كىك نقيض الجى
ٍحد  الَنفي كالضِـّ كاإلحاطة، كما أفَ  في القرآف الكريـ، فاألكلى  بمعنى كاحد استعمبلكالجى

دىه،  لمَنفيالمادم، كالثانية  لمَنفي حى المعنكم، كقد يتشابياف، فيقاؿ: "نفى الشيء نفيان جى
دىه، أم أنكر نسبتو إليو، ثـ أنكر حٌقو عميو حى  .(4)"كنفى ابنو جى

، نحكية كانت أـ الدِّراسةى( حسب مجاؿ فى المعنى االصطبلحي لكممة )نى  كيتغٌير
ان تعريف الَنفيببلغية، آخذيف بعيف االعتبار أف النحاة القدامى قَمما تعرضكا لتعريؼ 

(، لكٌننا نجد في كتب الَنفيمؤلفاتيـ باب اسمو )اصطبلحيان؛ ألَنو ال يكجد في 
ي: ، كمف ذلؾ ما قالو الزركشالَنفيية بعض اإلشارات المتعمقة بتعريؼ الَنحك  الدِّراسات

 إَما إثبات أك نفي، كفيو قكاعد:ىك شطر الكبلـ كٌمو؛ ألَف الكبلـ  الَنفي"

                                           

ىػ(، )د.ت(، لساف العرب، تحقيؽ: عبد اهلل 511د بف مكـر )ت: انظر: ابف منظكر، محمَ  (1)
عمي الكبير كمحَمد أحمد حسب اهلل كىاشـ محَمد الشاذلي، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، 

 .2311-2311ص
، 2ـ(، المعجـ الكسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، مصر، ط1112مجمع المغة العربَية، ) (2)

 .721ص
، كانظر: جعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي 11ة المائدة، اآلية: سكر  (3)

 .11)القرآف الكريـ عينة(، ص
ـ(، النفي بيف 1117، كالجيزاكم، أماني، )2311-2311انظر: ابف منظكر، لساف العرب، ص (4)

جامعة كمية اآلداب، ، غير منشكرة رسالة ماجستيرالعربية كاإلنجميزية )دراسة تقابمية(، 
 .3اليرمكؾ، األردف، ص
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ٍحد، قاؿ ابف الشجرم: إف كاف النافي صادقان  قالو،  فيمااألكلى: في الفرؽ بينو كبيف الجى
حٍ  ف كاف يعمـ كذب ما نفاه كاف جى حٍ  الَنفيدان؛ فسيمِّيى كبلمو نفيان، كا  د أعـٌ، ألَف كؿ جى

ٍحد نفيان؛ ألَف  ف غير عكس؛ فيجكز أف يسمىنفيه م ، كال يجكز أف يسمى أعـ الَنفيالجى
ٍحدان  الَنفي سِّجَبلِكُمْ مِّه ؤَحَذٍ ؤَبَب حممَّذ كَبنَ مَّبقكلو تعالى:  الَنفي، فمف (1)جى

ٍحد (2) ، كمف الجى

 سِحْشٌ هَزَا قَبلُىا مُبْصِشَةً آََبتُنَب جَبءتْهُمْ فَلَمَّب، قاؿ تعالى: نىٍفيي فرعكف كقكمو آيات مكسى 

وَعُلُىًّا ظُلْمًب ؤَوفُسُهُمْ وَاسْتَُْقَنَتْهَب بِهَب وَجَحَذُوا مُّبِنيٌ 
 ، أم كىـ يعممكف أَنيا مف عند اهلل.(3)
عف الشيء صحة اتصاؼ المنفي عنو  الَنفيكالثانية: زعـ بعضيـ أف مف شرط صحة 

ض الحنفية: إف النيي عف الشيء يقتضي الصحة، كذلؾ بذلؾ الشيء، كمف ثـ قاؿ بع
تَعْمَلُىنَ عَمَّب بِغَبفِلٍ اللّهُ وَمَبباطؿ؛ بقكلو تعالى: 

، كالصكاب أف انتفاء الشيء عف الشيء (4)
الشيء  فنفيقد يككف لككنو ال يمكف منو عقبلن، كقد يككف لككنو ال يقع منو مع إمكانو، 

: "ىك ما ال الَنفيحكؿ تعريؼ  الجرجاني ، كما قالو(5)عف الشيء ال يستمـز إمكانو..."
 .(6)ينجـز بػ)ال(، كىك عبارة عف اإلخبار عف ترؾ الفعؿ"

سمؾ مسمؾ األكائؿ،  ان صنف ف النحاة، فيمكف تصنيفيـ صنفيف:م المحدثكفا أمَ 
مؤلفاتيـ، في  لمَنفيؼ اصطبلحي كىـ األغمبية، كىؤالء ال داعي لمحصكؿ عمى تعري

                                           

 .11جعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص (1)
 .21سكرة األحزاب، اآلية:  (2)
 .12-11سكرة النمؿ، اآلية:  (3)
 .122 سكرة البقرة، اآلية: (4)
ـ(، البرىاف في عمـك 1762ىػ(، )572)ت: انظر: الزركشي، بدر الديف محَمد بف عبد اهلل  (5)

، 1/153، 1القرآف، تحقيؽ: محَمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مكتبة دار التراث، القاىرة، مصر، ط
 كما بعدىا.

ىػ(، )د.ت(، معجـ التعريفات، تحقيؽ 614الجرجاني، عمي بف محَمد السيد الشريؼ )ت:  (6)
-113لمنشر كالتكزيع كالتصدير، مصر، صكدراسة: محَمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة 

114. 
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امية إلى تطكير منيج م، كمع المساعي الر الَنحك التجديد  تفاعؿ مع قضايا كصنفان ثانيان 
 كٌميا مفيدة كىامة. لمَنفيمقاربة  ـ بعضيـ بتعريفات، فيؤالء تقدٌ المغكَية الدِّراسة
أسمكب لغكم تحدده  الَنفي"بقكلو:  الَنفيالمخزكمي الذم عرؼ  كمف ىؤالء 

نكار، امن لدفع ما يتردد في ذىف المخاطب،  يستعمؿسبات القكؿ، كىك أسمكب نقض كا 
المخاطب  ذىفساكرت  أحاسيسمطابقان لما يبلحظو المتكمـ مف  الَنفيفينبغي إرساؿ 

، كبإحدل طرائقو المتنكعة الَنفيًمَما اقتضاه أف يسعى إلزالة ذلؾ بأسمكب  ،خطأن 
مف العكارض التي  الَنفيعٌرفو بقكلو: "الذم حماسة عبد المطيؼ  محَمد، ك (1)االستعماؿ"

مسند إليو في الجممة الفعمية تعرض لبناء الجممة فتفيد عدـ ثبكت نسبة المسند إلى ال
 .(2)عمى السكاء" كاالسمية

فو بأَنو: عرٌ  الذم، لمَنفيكتجدر اإلشارة ىنا إلى تعريؼ الدكتكر خميؿ عمايرة 
راج الحكـ في تركيب لغكم مثبت إلى أبكاب المعنى ييدؼ بو المتكمـ إخ "باب مف

ضده، كتحكيؿ معنى ذىني فيو اإليجاب كالقبكؿ إلى حكـ يخالفو إلى نقيضو، كذلؾ 
سامع إلى ذلؾ الحكـ عف ذىف ال بصرؼبصيغة تحتكم عمى عنصرو يفيد ذلؾ، أك 

في مجتمع ما فيقترف  ك بتعبير يسكدة أك ذكر الضد، أمباشرة مف المقابم طريؽو غير
 .(3)بضد اإليجاب كاإلثبات"

 لمَنفي المبلزمة األلفاظب ةالمكسكم دراستوكيخالؼ الدكتكر جزاء المصاركة في 
ىذا التعريؼ؛ لككنو يفترض أف ( داللَيةك  كصفَيةدراسة ) العربَيةفي تراكيب المغة 

 يبيف أفَ  عنده ، كالكاقع المغكممنفيان  رهفصيٌ  التركيب كاف مثبتان ثـ جيء بعنصر تحكيؿو 

                                           

ـ(، في الَنحك العربي نقد كتكجيو، دار الرائد العربي، بيركت، 1764المخزكمي، ميدم، ) (1)
 .124، ص1لبناف، ط

ـ(، بناء الجممة العربَية، دار غريب لمطباعة كالنشر 1111عبد المطيؼ، محَمد حماسة، ) (2)
، كانظر: جعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي 161كالتكزيع، القاىرة، مصر، ص

 .11-11كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص
ـ(، في التحميؿ المغكم منيج كصفي تحميمي، تقديـ: سمماف حسف 1765عمايرة، خميؿ أحمد، ) (3)

َية ؛ كعمايرة، أسمكبا الَنفي كاالستفياـ في العرب132، ص1العاني، مكتبة المنار، األردف، ط
 .34في منيج كصفي في التحميؿ المغكم، ص
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منفية، بمعنى أَنيا لـ تكف مثبتة في كاقع االستعماؿ  إاَل  تستعمؿىناؾ تراكيب لغكية لـ 
: "أسمكب لغكمه يفيـ بقكلو اآلتي الَنفي كقد عَرؼالمغكم، كىي مكضكع بحثو المذككر، 
غير أداة، كقد معيف، كقد يككف بأداة كقد يككف ب منو عدـ ثبكت الحكـ في تركيب لغكم

 .(1)يككف صريحان كقد يككف ضمنيان"
قد ناؿ  الَنفيمفيـك  مكضكع تحديدعندىـ  فقد كجدت، الغربيكفأٌما عمماء المغة 
ظاىرة  ،الَنفي، أم مف كجية نظرىـىك ك ، كأبحاثيـ كدراساتيـ حيزان كبيران مف كتاباتيـ

كىذه الظاىرة ، أف تتناكليا أٌم دراسة نحكية يجب كٌميا، العالـ لغاتنحكية مكجكدة في 
عدة دراساتيـ ليذه الظاىرة  تناكلتكقد كية أخرل، كبير مع ظكاىر لغ تتفاعؿ بشكؿ

حتى فيما  لغاية اآلف، لـ يتـ االتفاؽ عمى أٌم منيا بشكؿ نيائيكاتجاىات قضايا 
 سيبلن ليس  عندىـ يعد جممة منفيةتحديد ما يمكف أف ف، الَنفيتعريؼ أسمكب يخص 
عمى ما يمكف أف يعد جممة  الغربيكف اختمؼ الفبلسفة كعمماء المغة؛ لذلؾ كما يبدك

العالـ المغكم األمريكي لكرانس ىكرف  كقد عبر، منفية بالمقارنة مع الجمؿ المثبتة
(Laurence R. Hornفي كتابو ) الَنفي)تاريخ :المكسكـ بػ  =A Natural History 

of Negation بقكلو:( عف ىذا الخبلؼ 
“Twenty-five centuries of dispute over the nature of negative propositions-

what is the relation between negation and affirmation? What is the 

canonical form of negative propositions, and what existential (and other) 

inferences can be drawn from them? How many different forms of negation 

must be countenanced?-have not settled the most basic question of all: just 

what is a negative proposition, and how can we tell?" .(2)
 

  

                                           

 .71المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (1)
(2) Horn, L. R. (1989), A Natural History of Negation, University of 

Chicago, University of Chicago Press, page 30. 
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 : والمحدثين القدام عند  النَّفيمعن  مالزمة  1. 3  
في  إالَ  تستعمؿالتي ال كالتراكيب الكثير مف األلفاظ  القدامىذكر المغكيكف 

يـ لـ يكضحكا مقصكدىـ مف ذلؾ، فيؿ المراد أف المفظ المفرد ال ، لكنٌ الَنفيسياؽ 
، أك ؟منفيان  إالَ  يستعمؿالتركيب الذم كرد فيو ىذا المفظ ال  ، أك أفَ ؟منفيان  إالَ  يستعمؿ

 .؟منفيان  إالَ  يستعمؿأَف التركيب برمتو ال 
ما ال ييتىكمـ فيو إال جاء في كتاب )إصبلح المنطؽ( البف السكيت في باب )

(: "قاؿ األصمعي: يقاؿًبجى  ة، أم شيء مف الحمي،  :ٍحدو ٍربىًصيصى جاءت كما عمييا خى
كيقاؿ: ما في كنانىًتو  ،...، إذا كاف عاريان ةه طىٍحرى ، كيقاؿ: ما عميو ...ككذلؾ ىىٍمبىًسيسة
ٍحدً أىٍىزىعي، أم ما في   .(1)"يا سىيـه، فيتكمـ بو مع الجى

ةه( ال يتكمـ  ٍربىًصيصى كيتساءؿ الدكتكر جزاء المصاركة ىؿ المقصكد أف كممة )خى
ة؟ أـ الَنفيبيا إال في  ٍربىصيصى ةه، أك رأيت خى ٍربىصيصى ، فبل يجكز أف يقاؿ مثبلن: ىذه خى

إال منفيان، فبل يقاؿ: جاءت كعمييا  يستعمؿالمقصكد أف ىذا التركيب عينىوي ال 
ٍربىًصيصة؟  .(2)خى

أَف ىذه األلفاظ  كجدت العربَيةالكثيرة المكجكدة في المغة  لمشكاىد كعند تتبعي
، فقد جاء في لساف العرب البف منظكر: "كفي الحديث: ًمٍف مثبتة تستعمؿيمكف أف 

ٍربىصيصى  لىدىهي ًمثؿ خى في كتاب )إصبلح أيضان كجاء ، (3)"...ةو تحٌمى ذىبان أك حٌمى كى
ٍحد(: "كيقاؿ: ما في كنانتو  إالَ المنطؽ( البف السكيت في باب )ما ال ييتكمـ فيو  بجى

ٍحًد،  أىٍىزىعي، أم ما فييا سىيـه، فيتكمـ بو مع :  إالَ الجى ٍحدو  أَف الَنًمرى أتى بو مع غير جى
 فَأرسااااااااال َسااااااااااْيمًا لااااااااااو أْىَزعاااااااااااً 

 

 (4)َفَشاااااااااااااكَّ نواىَقاااااااااااااو والَفماااااااااااااا  
 

                                           

 .164-163ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (1)
 .71المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية، ص (2)
 .1111ابف منظكر، لساف العرب، ص (3)
بف تكلب  لمَنمر، كالبيت مف قصيدة مف )المتقارب( 164ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (4)

اإلسبلـ كأسمـ، كلممزيد حكؿ القصيدة التي ينتمي إلييا العيكمي، عاش في الجاىمية كأدرؾ 
العيكمي، جمع كشرح  ـ(، ديكاف الَنمر بف تكلب1111البيت انظر: العيكمي، الَنمر بف تكلب، )

 .111-112، ص1كتحقيؽ: محَمد نبيؿ طريفي، دار صادر، بيركت، لبناف، ط
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"األىٍىزىعي مف  )أىزع( في لساف العرب البف منظكر:نفسو  حكؿ المفظ ككرد
: الذم يبقى في الًكنانىًة كىٍحدىهي، كىك أٍردؤىا، كيقاؿ لو سيـه  ًىزىاعه، كقيؿ األىزع السياـً

ـي بو في خيري السياـ كأفضمييا تَدًخرىهي لشديدةو... َم ...، كقد يأتي بو الشاعر الَنفي، إنما يتكى
ٍحًد" الَنفيفي غير  بيت  كأكرد ، (1)لمضركرة، فإَف الَنمر بف تكلب أتى بو مع غير الجى

لـ يكضحكا المقصكد مف  القدامىالعمماء  بمعنى أفَ الشعر الذم ذكره ابف السكيت، 
ا ذكر الحديثيف قاؿ: "كؿ  ذلؾ ال كر بعدم، فابف منظالَنفيفي  إاَل  قكليـ أَنيا ال تستعمؿ

فيفيـ مف كبلمو أنو قصد التركيب ال المفظ المفرد، لكنو ، (2)"الَنفيفي  إالَ يستعمؿ 
 (3)لمضركرة"، الَنفي"قد يأتي بو الشاعر في غير  عندما تحدث عف لفظ )أىزع( قاؿ:

نو يقصد المفظ المفرد ال التركيب، كىك في ىذا الرأم كقكلو: لمضركرة، يدؿ عمى أ
، إال أَف النمر بف الَنفييكافؽ ابف السكيت، الذم يرل أَف )أىزع( ال يستعمؿ إال في 

 .(4)الَنفيتكلب أتى بو مع غير 
َف الكثير مف حيث إ بؽ عمى كممة )أحد(،ينط ذكرتياعف األلفاظ التي  قمتوكما 

، مع أنيا قد استعممت في سياؽ الَنفيفي  إالَ عمماء المغة يقرركف أَنيا ال تستعمؿ 
ؤَحَذٌ اللَّهُ هُىَ قُلْاإلثبات كما في قكلو تعالى: 

ت في سياؽ استعممكىي عندما ، (5)
عف  يفسركف كممة )أحد( عمى أنيا بمعنى )كاحد(، كىي عندىـ تختمؼيـ كجدتاإلثبات 
جاء في كتاب )إعراب ذلؾ ما  حكيكضٌ ، الَنفيفي سياؽ  إالَ  تستعمؿ ال التيتمؾ 

القرآف( لمنحاس: "كقاؿ بعض أىؿ النظر في أحد مف الفائدة ما ليس في كاحد؛ ألَنؾ 
إذا قمت: فبلف ال يقكـ لو كاحد، جاز أف يقـك لو اثناف كأكثر، فإذا قمت: فبلف ال يقـك 
لو أحد، تضمف معنى كاحد كأكثر، قاؿ أبك جعفر: كىذا غمط، ال اختبلؼ بيف 

 ، كما قاؿ: الَنفيفي  إالَ أف أحدان إذا كاف كذا لـ يقع  ييفالَنحك 
                                           

 .2441-2441ابف منظكر، لساف العرب، ص (1)
 .1111، لساف العرب، صابف منظكر (2)
 .2441ابف منظكر، لساف العرب، ص (3)
-71المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (4)

72. 
 .1سكرة اإلخبلص، اآلية:  (5)
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 َياُأساااااااِ مُ َوَقْفااااااُت فيَيااااااا ُأَصااااااْيالنًا 
 

 َعيَّاااْت جواباااًا وماااا باااالربع ِماااْن أَحااادٍ  
 

ده، أم كاحد، فكذا )قؿ ىك  فإذا كاف بمعنى كاحد كقع في اإليجاب، تقكؿ: ما مَر بنا أىحى
 .(1)"اهلل أحد(

كيقكؿ الدكتكر جزاء المصاركة أف كممة )أحد( في حاؿ ككنيا مفردة تستعمؿ 
الْغَأئِطِ مِّه مِّنكُم ؤَحَذٌ جَبء ؤَوْكاإلثبات، كما في قكلو تعالى:  الَنفيفي 

كيرل أف ، (2)
ىك أف التركيب برمتو ال يأتي مثبتان، ، الَنفيف لزـك ىذه األلفاظ لسياؽ المقصكد م
 .(3)في الدار أحد"دار أحد"، كال يقاؿ: "رأيتي أحدان أك يتي أحدان" أك "ما في الفتقكؿ: "ما رأ
ضح أَف حديث المغكييف القدامى عف األلفاظ التي ال يتٌ  عرضتوخبلؿ ما كمف 

إذ إنيـ لـ يبينكا المقصكد مف مبلزمة ؛ غمكضحديث فيو  الَنفيإال في سياؽ  تستعمؿ
َف التركيب الذم ، أك إالَنفيإال في  يستعمؿَف المفظ ال لككف الفرؽ بيف القكؿ إ، الَنفي

فإذا كانكا يقصدكف أَف المفظ ال فرقان كاضحان،  ،إال منفيان  يستعمؿكرد فيو ىذا المفظ ال 
، يككف مقصكدىـ ليس بصحيح؛ لكجكد شكاىد أخرل الَنفيإال في سياؽ  يستعمؿ
ذا كانكا يقصدكف أَف التركيب ال ، كا  ت فييا ىذه األلفاظ في سياؽ اإلثباتاستعمم
منفيان، يككف مقصكدىـ ليس بصحيح أيضان؛ لكجكد شكاىد أخرل أك تراكيب  إاَل  يستعمؿ

 .أخرل مثبتة

                                           

زاىد، عالـ ـ(، إعراب القرآف، تحقيؽ: زىير غازم 1763ىػ(، )116النحاس، أبك جعفر )ت:  (1)
، كالبيت مف قصيدة مف )البسيط( قاليا النابغة الذبياني يمدح فييا 3/111: 1الكتب، لبناف، ط

الن عماف بف المنذر، كيعتذر إليو مما بمغو عنو فيما كىشىى بو بنك قيريع في أمر المتجرِّدة، 
.ت(، ديكاف النابغة كلممزيد حكؿ القصيدة التي ينتمي إلييا البيت انظر: الذبياني، النابغة، )د

 .16-12، ص1الذبياني، تحقيؽ: محَمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، القاىرة، مصر، ط
 .21سكرة النساء، اآلية:  (2)
-72المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (3)

73. 
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عف التركيب برمتو، كال فيك يتحدث ، المحدثيفأما مف درس ىذه الظاىرة مف  
أف التركيب كامبلن ال  تعني عنده الَنفيه األلفاظ لسياؽ المفظ المفرد، كمبلزمة ىذ يقصد

 .(1)يأتي مثبتان 

 

 : لمنَّفيالمالزمة  والتراكيب لأللفاظ والمحدثين القدام تفسير   1. 4
بحسب الداللة  ، كذلؾتتعدد المعاني لمجممة الكاحدة بتعدد المكاقؼ التي ترد فييا

يطارده حتى حشره في  لفاظ، فعندما نقكؿ: كاف الشرطي  المعجمية كالداللة السياقية لؤل
بالمعنى الحرفي، كعندما  ان زاكية، ًمَما مٌكنو مف إلقاء القبض عميو، يككف المعنى حقيقي

نقكؿ: حشره في الزاكية كلـ يستطع اإلنكار، فإَنو لـ تكف ىنالؾ مطاردة كال زاكية كال 
حشر بالمعنى الحرفي، بؿ كاف ىناؾ نقاش، فسيًئؿ الشخص المحشكر سؤاالن جعمو ال 

 المعنى في الجممة األكلى معنىف، (2)يستطيع أف يناكر أكثر فضاقت بو السبؿ كاعترؼ
حرفي، كالمعنى في الجممة الثانية معنى مجازم، كالمعنى المجازم ينطبؽ عمى معظـ 
األمثاؿ المستخدمة في كؿ المغات، مع أَف األمثاؿ كانت ذات معنى حرفي أكؿ ما 
نشأت، حيث كاف المكقؼ مطابقان لممعنى الحرفي في يـك ما، فقيمت الجممة مثمما تقاؿ 

 .(3)أية جممة
في  لمَنفيكالتراكيب المبلزمة عندما سردكا األلفاظ  قدامىالالعمماء  لكفٌ 
بعضيا جاء كفصمكا ناىا، كعندما شرحكا معل أك تفصيؿ ، سردكىا دكف شرحمؤلفاتيـ

 تفسيرسياقيان أدل إلى كقكعيـ في المبس مف خبلؿ كتفصيبلن شرحان كتفصيميـ حيـ شر 
التفسير دكف فيـ أصؿ  معنى، بسبب االعتماد عمى السياؽ فيالكاحد بغير  المفظ

، فمـ يسمعياالمفظ، كما أَنو ليس شرطان أف يعرؼ العربي  المعنى الدقيؽ لكؿِّ كممة 

                                           

 .73المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، صالمصاركة، األلفاظ  (1)
ـ(، عمـ الداللة )عمـ المعنى(، دار الفبلح لمنشر كالتكزيع، 1111الخكلي، محَمد عمي، ) (2)

 .15عماف، األردف، ص
لمَنفي في ، كانظر: المصاركة، األلفاظ المبلزمة 15الخكلي، عمـ الداللة )عمـ المعنى(، ص (3)

 .73تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص
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وَؤَبًّب وَفَبكِهَتًمعنى كممة )األب( في قكلو تعالى:  عمر بف الخطاب  يعرؼ
، كلـ (1)

 .(2)يعرؼ عبد اهلل بف عباس معنى كممة )فاطر(
بغير كمف األمثمة عمى التفسير السياقي لؤللفاظ كتفسير العمماء المفظ الكاحد 

ة(، حيث جاء في )المخصص( البف سيدة: رى حٍ معنى بحسب السياؽ، تفسيرىـ لكممة )طى 
باريىا، أك رىة، إذا سقطت "ما عميو طىٍحرىة، إذا كاف عاريان، ككذلؾ ما بقي عمى اإلبؿ طىحٍ 

يتغير ، كىذا تفسير سياقٌي كاضحه، (3)م شيء مف الغيـ"، أكما عمى السماء طىٍحرة
، كما بيا بتغير السياؽ،  المعنى فيو ككذلؾ عندما فسركا قكؿ العرب: ما بيا صاًفره

 ، ،  كماكاًبره ، كما بيا دىَياره ، كما بيا كىًتيعه، كما بيا دبِّيجه ، عمى كما بيا أىًرـه بيا عىًريبه
يا كاحد، كىك: ما بيا أحد، كلـ يفسركا عبيرات كمٌ )أحد(، فمعنى ىذه الت أنيا بمعنى

 .(4)أك أـر المعنى المعجمي لكممة صافر أك كابر أك عريب أك كتيع أك دبيج أك ديار
ىا تفسيران قد فٌسر  المحدثيفمف كالتراكيب مف درس ىذه األلفاظ  كجدتبينما 

معجميان، فالدكتكر جزاء المصاركة عندما تحدث عف )عىريب( ك )ميٍعًرب( ذىب إلى أَف 
ىاتيف الكممتيف مشتقتاف مف الفعؿ )أعرب( الذم يعني أباف كأفصح، فيقاؿ: أعرب عف 
لسانو كعىَرب، أم أباف كأفصح، كأعرب الرجؿ بحَجتو، إذا أفصح عنيا، كرجؿ عىًريبه 

، ف يككف المعنى في قكؿ العرب: ما بيا عريب أك ما بيا معرب، ما بيا مف ميٍعًربه
يعرب عف نفسو، أم ما بيا إنساف؛ ألف اإلنساف ىك مف يعرب عف نفسو، ككذلؾ 

المعجمي لمفظ )أًرـ( عندما تحدث عف قكؿ العرب )ما بيا أًرـ(، فيك يرل أف المعنى 
ف العبلقة بيف المعنييف: المعنى أك الراية في مفيكمنا الحديث، كيرل أىك العىمىـ 

                                           

 .11سكرة عبس، اآلية:  (1)
 .73المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (2)
جنة إحياء ىػ(، )د.ت(، المخصص، تحقيؽ: ل236ابف سيده، أبك الحسف بف إسماعيؿ )ت:  (3)

 ، كما بعدىا.11/131التراث العربي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف: 
، 1241؛ كابف منظكر، لساف العرب، ص171انظر: ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (4)

، 1/131؛ ككيرىاًع الَنمًؿ، المنتخب مف غريب كبلـ العرب، 1114، 1611، 1645، 2531
-73بلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، صكالمصاركة، األلفاظ الم

74. 
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د(، أَف  القدامىالمعجمي )العىمىـ(، كالمعنى السياقي كما فسره  دليؿه عمى  األعبلـ)أىحى
ي الناس، فالديار التي بيا أعبلـ بيا ناس، فمجأ المتكمـ إلى نفي الناس عف طريؽ نف

 .(1)كجكدىىـ شيءو مف خصائصيـ، كجكده يستمزـي 
 

 : من الباحثين في المغة المحدثونكما يرى  النَّفيمالزمة  1. 5
جعؿ الدكتكر جزاء المصاركة في دراستو المكسكمة باأللفاظ المبلزمة لمَنفي في 

 كالتراكيبأللفاظ تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية( األسباب المكجبة لمبلزمة ا
أك عمى عمـك الجنس  قمة المطمقةداللتيا عمى الأربعة ىي:  لمَنفي في المغة العربَية

ه ت ىذ، كقد اختصٌ الَنفيأك عمى استمرارية في زمف  البشرم أك عمى اإلحاطة بالمنفي
نمجأ إلى نفي لبلختصار كتجنب تكرار المنفيات؛ لككننا  ،كما يرل الَنفياأللفاظ بسياؽ 

اختصار لقكلنا:  إاَل ىي ، ما ان ما رأيت أحدلفظو داؿ عمى عمـك ىذه المنفيات، فقكلنا: 
عمى النحك  كتكضيح ىذه األسباب، (2)كال صغيران كال كبيران  ما رأيت رجبلن كال امرأةن 

 اآلتي:
بىٍربىران في )لساف العرب( البف منظكر كرد ، أم شيئان، ال : "كما أصبتي منو حى
بىٍربىران، أم شيئان، ك كذلؾ: "كما أغنى ف ككرد"، الَنفيفي  إالَ يستعمؿ  ما عمى بلف عني حى
بىٍربى  بىٍربىران ةه، أم ما عمى رىٍأًسًو شىٍعرىةه ر رأًسًو حى ٍركىران كال تى  ، كما أصاب منو حى كى ، أم بىٍربىران كال حى

في المعنى  البحث كيرل الدكتكر جزاء المصاركة أَنو عند، (3)ما أصاب منو شيئان"
بىٍربىر( يعني نفي الشيء القميؿ يا تدؿ عمى القمة المطمقة، ك أنَ  سنجد ،المعجمي لكممة )حى

العرب لجأت إلى ىذا المفظ كأمثالو لممبالغة في  ، فكأفٌ نفي الشيء الكثير بالضركرة
كداللة ىذه  ،(4)فنفي القميؿ المطمؽ مف الشيء يعني مبالغةن في نفي كجكده ،الَنفي

  .الَنفيسياؽ ىك السبب األكؿ مف أسباب لزكميا األلفاظ كالتراكيب عمى القمة المطمقة، 
                                           

-74المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (1)
75. 

 .75داللَية(، صالمصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية  (2)
 .531ابف منظكر، لساف العرب، ص (3)
 .75المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (4)
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مرة بشيء  تعندما فيسِّر  األلفاظ ىذهأَف  أيضان  كيرل الدكتكر جزاء المصاركة
بسبب التفسير ذلؾ ، كاف عند القدامى مف عمماء المغة كجدناكما  ،كمرة أخرل بشعرة

المعنى  أف نمتفت إلى الَصحيحك  ،األلفاظفيو  تحسب السياؽ الذم كردب، االسياقي لي
 اشتقاقات ىذه األلفاظجميع إذ إَف ، (األثر) إلى، الذم يرجع ظليذه األلفاالمعجمي 

بى  جاءت بىر بمعنى األثر مف  الًحٍبر (، فقد جاء في عدد مف المعاجـ أفَ رمف )الحى كالحى
بار الضربة ا يقاؿ: ما فعندم ،(1)أثر الشيء :األثر، كالحبار كالًحٍبر :إذا لـ يىديـ، كالحى

بىٍربىران  ، أك أم شي، فكأَنما قيؿ: أصبتي عنده حى ءو ما أصبت عنده أثران مف ماؿو أك طعاـو
بىٍربىرة، أم ما عمى رأسو أثره لمشعريقتضيو السياؽ، كعندما يقاؿ:   ،ما عمى رأسو حى

 .(2)فضبلن عف كجكد الشعر نفسو
عمى  العربَيةفي المغة  كالتراكيب أٌما السبب الثاني القتصار العديد مف األلفاظ

عمـك الجنس البشرم، فنفي كجكدىا يعني نفي كجكد ، داللتيا عمى الَنفيسياؽ 
كمف ذلؾ ، (3)في الدارلنفي كجكد إنساف في الديار أك  تستعمؿاإلنساف، كىي غالبان ما 

"كال يجكز ألحدو أف تضعو  ، يقكؿ سيبكيو:الَنفيفي  إالَ التي ال تستعمؿ كممة )أحد(، 
ما كقع في كبلميـ و إنٌ ألنَ  ؛حده مف آؿ فبلف، لـ يجزلك قمت كاف أ، في مكضًع كاجبو 

، (5)قد جاءني مف أحدو مف أحد، كال تقكؿ: ما جاءني ، فالعرب تقكؿ: (4)"نفيان عامان 
 .لجنس، كنفييا يفيد نفي الجنس كموككممة أحد تدؿ داللة كاضحة عمى عمكـ ا

                                           

ـ(، تاج العركس مف جكاىر القامكس، 1751ىػ(، )1113انظر: الزبيدم، محَمد مرتضى )ت:  (1)
، كما بعدىا؛ كالفيركزآبادم، مجد 11/311حككمة الككيت،  تحقيؽ: إبراىيـ الترزم، مطبعة

ـ(، القامكس المحيط، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1756ىػ(، )615الديف محَمد )ت: 
، كما بعدىا؛ كابف منظكر، لساف 1/1نسخة مصكرة عف الطبعة الثالثة لممطبعة األميرية، 

 ، كما بعدىا.526العرب، ص
 .76اظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، صالمصاركة، األلف (2)
 .111المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (3)
 ـ(، الكتاب، تحقيؽ كشرح:1766ىػ(، )161سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، )ت: (4)

 .34-1/32، 1عبد السبلـ محَمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط
 .13ابف منظكر، لساف العرب، ص (5)
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عمى  العربَيةة في المغ كالتراكيب أٌما السبب الثالث القتصار العديد مف األلفاظ
َنما ، داللتيا عمى اإلحاطة بالمنفي، كىذه الَنفيسياؽ  األلفاظ ال تككف ألفاظان مفردةن، كا 

 ،وعميو، يحيط بالمنفي لينفيو كمٌ  تككف تركيبان عطفيان يتككف مف معطكؼو كمعطكؼو 
يف داالن كقد يككف أحد المتعاطفالمنفي ينحصر بيف المعطكؼ كالمعطكؼ عميو،  فكأفَ 

عمى القمة كاآلخري داالن عمى الكثرة، كقد يككف كؿٌّ منيما يمثؿ أحد طرفي المنفي
(1). 

في باب )ما يتكمـ  كمف ذلؾ ما جاء في كتاب )إصبلح المنطؽ( البف السكيت 
ٍحد( يقاؿ ما لو صاًمته كال ناطؽه، فالصامت: الذىبي كالفضةي، كالناطؽ: ": فيو بالجى

، فالعقاري مف الَنٍخًؿ، كيقاؿ  الكىًبدي يعني اإلبؿ كالغنـ كالخيؿ، كتقكؿ ما لو داره كال عقاره
، أم متاعه كأداةه  سىفه ما لو أم ، كيقاؿ: ما لو حانةه كال آنىةه، أيضان: في البيت عقاره حى

أم ما أعطاني  فما أثغى كال أرغى،ناقة كال شاةه، كما لو ثاغيةه كال راغيةه، كيقاؿ: أتيتو 
 .(2)نمان..."إببلن كال غ

 ،تدؿ عمى اإلحاطة بطرفي المنفي، مف ماؿو كفقرو كغنى السابقةكجميع األمثمة 
فيك في الجممة األكلى نفى امتبلؾ الذىب كالفضة كاإلبؿ كالغنـ كنفي القميؿ كالكثير، 

 .(3)ناطؽ(، كىذا إحاطة بطرفي المنفيالصامت ك الكالخيؿ )
في المغة  كالتراكيب يد مف األلفاظأٌما السبب الرابع كاألخير القتصار العد

األدائي كتابةن  االستعماؿفي  دكراف بعض األلفاظ ، كثرةالَنفيعمى سياؽ  العربَية
الناطؽ كالمتمقي عمى السكاء،  العربَيةكمشافيةن، قديمان كحديثان؛ لككف مستخدـ المغة 

تسرب الشؾ  خشيةيحتاجاف إلى التأكيد عمى المعاني الكاردة في التراكيب الكبلمية، 
بلميـ، إلى نفس المتمقي، آخذيف بعيف االعتبار أف العرب يميمكف إلى المجاز في ك

 .(4)أساليب التككيد عف قصد معنى بعينو مف كف أسمكبان يستعممأَنيـ  كيبدك

                                           

 .111المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (1)
 ، كما بعدىا.161ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (2)
-111لفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، صالمصاركة، األ (3)

113. 
ـ(، أسرار العربَية، دراسة كتحقيؽ: 1775ىػ(، )355األنبارم، كماؿ الديف أبك البركات )ت:  (4)

 ، كما بعدىا.131، ص1محَمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
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، األلفاظ التي تدؿ عمى العربَيةكينتمي إلى ىذه الفئة مف األلفاظ في المغة 
لتي يقع الفعؿ مف الفاعؿ فييا بشكؿ دائـ غير منقطع، بحيث االحدث فييا،  استمرارية

بسبب خاصية العمكمية الزمنية التي أعطيت لو، كيدؿ  لمَنفييككف التركيب صالحان 
 قيامنا ننفيعندما  كنحفالظرفية،  عمى زمف مستمر عندما يسبؽ بػ)ما( المصدرية

 .(1)ستمران بعمؿ ما، يككف الفعؿ مستحيؿ الكقكع ما داـ ىذا الزمف م
 ظرؼ زماف الستغراؽ ما مضى، كتختصكىي كمف أشير ىذه األلفاظ )قط (، 

، كاشتقاقو مف )قىٍططتيو(، أم قطعتو، فمعنى ما فعمتو قط : ما ما فىعىٍمتيو قط  ، يقاؿ: الَنفيب
فعمتيو فيما انقطع مف عمرم؛ ألف الماضي منقطع عف الحاؿ كاالستقباؿ، كبنيت 

لى(؛ لككف المعنى: لتضمني ًمٍقتي إلى اآلفميٍذ أف خي ا معنى )مذ كا  كتككف ، ًمقت، أك ميٍذ خي
ٍسب(، كىي ىنا ال بد مف أف تككف مفتكحة القاؼ ساكنة الطاء )قىٍط(،  )قىط ( بمعنى )حى

ٍسبي ًطي، كقىٍطؾ، كقىٍط زيدو درى"قى  يقاؿ: ٍسًبي، كحى ٍسبي زيدو درىـ"، ـ"، كما يقاؿ: "حى ؾ، كحى
ٍسب معربة، بنكىي م كف اسـ فعؿو بمعنى يكفي، فيقاؿ: كتكية ألنيا مف حرفيف، كحى
( ، ك(2)، كما يقاؿ يكفيني(بنكف الكقايةقىٍطًني ) الستغراؽ المستقبؿ مثؿ  التي)عىٍكضي

ال أفعىميوي عىٍكضى معرب إف أضيؼ، كقكلنا: ك ، الَنفيمختص بظرؼ )أىبىدان(، كىك 
(، أك عمى قىٍبؿي مثؿ )إما عمى الضـ  يضؼ، كبناؤه، كيككف مبنيان إف لـ العاًئضيف

(، كسمي الزماف عىٍكضان ألنو  مضى  كَمماالكسر مثؿ )أمًس(، أك عمى الفتح مثؿ )أٍيفى
، كقيؿ: بؿ ألف الدىر في زعميـ خمفو جزء آخر يككف ًعكىضان منو، فبل ينقطعجزء منو 

 .(3)يسمب كيعكض
( ظرفاف داالف كالظرفاف )قط ( ك ، ككبلىما يدؿ عمى زمف عمى الزماف)عىكضي

عمـك الزمف الماضي، نحك قكلنا: ما  عاـ، األكؿ منيما يدؿ عمى عدـ كقكع الحدث في
، كالثاني منيما يدؿ عمى عدـ كقكع الحدث في عمكـ الزمف المستقبؿ، نحك فىعىٍمتيوي قط  

جمع الجكامع(  في كتاب )ىمع اليكامع في شرح كقد كرد، قكلنا: ال أىٍفعىؿي ذلؾ عىٍكضي 
                                           

 .113المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (1)
ـ(، مغني المبيب عف كتب األعاريب، تحقيؽ: 1771ىػ(، )541األنصارم، ابف ىشاـ، )ت:  (2)

 .177-1/176محَمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، 
 .1/151رم، مغني المبيب عف كتب األعاريب، األنصا (3)
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( مف الظركؼ المبنية، كىك لمكقت المستقبؿ عمكمان كػ)أبدأ( كبني  ،لمسيكطي أف )عىٍكضي
ا )قىط ( فيي أمٌ لمشابية الحرؼ في إبيامو؛ ألنو يقع عمى كؿ ما تأخر مف الزماف، 

(، كاألفصح فييا فتح القاؼ كتشديد الطاء مع ضميا، كىي لمكقت  مقابؿ )عىٍكضي
كتختص بالكقت الماضي عمكمان، كبنيت كىي مف الظركؼ المبنية  الماضي عمكمان،

 .(1)، كىما ال يستعمبلف في اإليجابأيضان  لمشابية الحرؼ في إبيامو
، كىك الدىر كذلؾ، كالجمع أعكاض، كىك   : البىدىؿي داؿه عمى عمـك كالعىٍكضي

، كالجمع آباده كأبيكده، ، (2)مف القطع، فمعنى قٌطو: قطعو الزمف، كمعنى قىط   كاألبيد: الَدٍىري
؛ كقكليـ: ال أىٍفعىمىوي أبىدى اآلبديف، كما تقكؿ: دىىر الداىريف  كأىبىده أبيده: كقكليـ: دىره دىيره

،ابدي كاألبىدي العائضيف، كاألبدي: الدائـ، كاألك كعىٍكضى  الٌذكىري آبده، كاألنثى آًبدىةه،  : الكىٍحشي
 .(3)ئيا عمى األبدً كقيؿ سميت بذلؾ ًلبىقا

مف  المحدثكفكما يرل  الَنفيمبلزمة  فَ إ كفي نياية ىذا الفصؿ ال بد مف القكؿ
فسركا  كقد، المفظ المفردتككف في ضمف تراكيب معينة، كال  تككف ،المغة الباحثيف في

بينما ، ان سياقيان؛ تجنبان لمبس كالغمكضاىرة تفسيران معجميان، كلـ يفسركىا تفسير ىذه الظ
في التركيب كامبلن أحيانان أَنيا في المفظ المفرد أحيانان، ك  إلى المغكيكف القدامى ذىب
، كلـ يميزكا بيف التفسير السياقي كالتفسير كذلؾ بسبب التفسير السياقي ليا ؛أخرل

كتفسير الغمكض أحيانان، المبس ك إلى كقكعيـ في  أفضى مما، ليذه األلفاظ المعجمي
كما يرل  الَنفيككاف السبب في لزـك ىذه األلفاظ لسياؽ ، معنىغير المفظ الكاحد ب

أك عمى عمـك الجنس  مف الباحثيف في المغة، داللتيا عمى القمة المطمقة المحدثكف
في  كسأحاكؿ، الَنفيالبشرم أك عمى اإلحاطة بالمنفي أك عمى استمرارية في زمف 

 العربَية بيف عمماء المغة الَنفيمبلزمة  مفيكـمناقشة  الدِّراسةالفصؿ الثاني مف ىذه 
 .الَنفيلمبلزمة  عمـ المغة المعاصرمفيـك في ضكء  كالمحدثيف القدامى

                                           

ـ(، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ 1771ىػ(، )711السيكطي، جبلؿ الديف )ت:  (1)
، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف،   .112-1/111كشرح: عبد العاؿ سالـ مكـر

 ، كما بعدىا.1451، ك1151-1151ابف منظكر، لساف العرب، ص (2)
 .3-2نظكر، لساف العرب، صابف م (3)
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 الفصل الثاني 
 في ضوء عمم المغة المعاصر والمحدثينبين القدام   النَّفيمالزمة 

 في ضوء عمم المغة المعاصر:  النَّفيمالزمة  2. 1
غائبان في كتػب  يجده متكامبلن  ان كاحد ان أك مكضكع عنكانان  الَنفيسمكب أل إَف المتتبع

 عمػػػى ىػػػذاب ترتَػػػ كقػػػدالتقميديػػػة كمعظػػػـ الكتػػػب المعاصػػػرة التػػػي اتجيػػػت اتجاىيػػػا،  الَنحػػػك
مػػف  القػػدامىيػػة ليػػذا األسػػمكب، كاالكتفػػاء بمػػا ذكػػره الَنحك  الدِّراسػػةانصػػراؼ العممػػاء عػػف 

ىمال يا، دكف العناية بيػذا األسػمكب كالتفريػؽ الػدقيؽ بػيف حاالت إعماؿ األدكات النافية كا 
أدكاتو، كدراسة تراكيبو كألفاظػو كقضػاياه دراسػة مسػتقمة، فيػـ درسػكا األداة )لػيس( ضػمف 

 (ليسػ)أخػػػكات )كػػػاف( بسػػػبب التشػػػابو بينيمػػػا فػػػي العمػػػؿ رغػػػـ االخػػػتبلؼ فػػػي المعنػػػى، فػػػ
َف، كالت( تػػػد (كػػػاف)، كلمَنفػػػي س فػػػي مكضػػػكع األدكات ر لئلثبػػػات، كاألدكات )ال، كمػػػا، كا 

 افالمشػبية بػػ)ليس(، ك)لػػف( تػدرس ضػػمف نكاصػب الفعػػؿ المضػارع، ك)لػػـ( ك)لَمػا( تدرسػػ
ضػػمف جػػكاـز الفعػػؿ المضػػارع، كفػػي ظػػؿ ىػػذا التبكيػػب النػػاتج بسػػبب البحػػث عػػف األثػػر 

، كمػػػا ضػػػاع الشػػػرط ان نحكيػػػ أسػػػمكبان  يالَنفػػػضػػػاع  مالَنحػػػك  الػػػذم يجمبػػػو العامػػػؿ ياإلعرابػػػ
 عػػػففػػػي حديثػػػو قػػػاؿ إبػػػراىيـ مصػػػطفى سػػػابقان أَف  ذكػػػرت، كقػػػد (1)امػػػكغيرى ،كاالسػػػتفياـ

كلػك أَنيػا جيمعػت فػي بػاب كقرنػت أسػاليبيا، عمى كجو الخصػكص: " الَنفيأسمكب  أدكات
ماضػػي، كمػػا ثػـ كيكزف بينيػػا، كبهػٌيف منيػػا مػا ينفػػي الحػػاؿ كمػا ينفػػي االسػتقباؿ كمػػا ينفػي ال

يكػػػكف نفيػػػان لمفػػػرد، كمػػػا يكػػػكف نفيػػػان لجممػػػة، كمػػػا يخػػػص االسػػػـ، كمػػػا يخػػػص الفعػػػؿ، كمػػػا 
كدقتيػا  العربَيػةكفقينػا أسػاليبيا، كلظيػر لنػا مػف خصػائص  الَنفػييتكرر؛ ألحطنا بأحكػاـ 

 .(2)"في األداء شيء كثير أغفمو النحاة، ككاف عمينا أف نتتَبعو كنبَينو
العربػػػي،  الَنحػػػكالحديثػػػة يجػػػد محػػػاكالت قميمػػػة إلعػػػادة صػػػياغة كالمتتبػػػع لممؤلفػػػات 

العربػي نقػد كتكجيػػو(، حيػث التػػـز  الَنحػػكأشػيرىا مػا قػػاـ بػو ميػدم المخزكمػػي فػي كتابػو )
(، فػتكمـ الَنحػكباآلراء كالتكجييات التي أكردىا أستاذه إبراىيـ مصطفى فػي كتابػو )إحيػاء 

كالمرفكعػػات  ،كىمػػا المبتػػدأ كالفاعػػؿ ،صػػالةمنيػػا المرفكعػػات أ ،عػػف الكثيػػر مػػف القضػػايا

                                           

 ، كما بعدىا.4انظر: الجيزاكم، النفي بيف العربية كاإلنجميزية )دراسة تقابمية(، ص (1)
 .3مصطفى، إحياء الَنحك، ص (2)
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كمنيػا  ،ر إَف كالنعت، كعطؼ البياف، كدرس أسػاليب التعبيػر، كىي خبر المبتدأ كخبتبعان 
مبػرزان  ،يػةالَنحك لدراسػة األسػاليب  ،النصؼما يقارب  ،ص في كتابوخصٌ ك ، الَنفيأسمكب 

يػة، بقػدر مػا كػاف الَنحك ركع دكرىا في الجممة، ككأَنو لـ يقصد تأليؼ كتاب يشمؿ كؿ الفػ
عطػػاء تحمػػيبلت بديمػػة عٌمػػا انتقػػده، كالمبلحظػػة العامػػة  ييػػدؼ إلػػى انتقػػاد نظريػػة العامػػؿ كا 

 .(1)التي نستشعرىا بعد قراءة كتابو ىي تأثره الكاضح جدان باألستاذ إبراىيـ مصطفى
معناىػػػا كمبناىػػػا( نظريػػػة  العربَيػػػةتمػػػاـ حسػػػاف فػػػي كتابػػػو )المغػػػة الػػػدكتكر  كيشػػػرح
مف اإلماـ عبد القاىر الجرجاني،  النظرَيةىذه  تماـ كقد استميـ"ية، الَنحك تضافر القرائف 

كمعنكيػة كحاليػة )مقاميػة(،  المعنى يتحدد مف خبلؿ عدة قرائف لفظيػة يرل تماـ أفَ  حيث
ا االكتفػاء بقرينػة ىػك الػذم يراعػي ىػذا الشػمكؿ، أٌمػ الَصػحيحأَف التحميؿ اإلعرابي بكيرل 

ألَف العبلمة اإلعرابية الكاحدة، كالضػمة  ؛لفظية كاحدة ىي العبلمة اإلعرابية، فبل يجدم
َنمػا عمػى أكثػر ، كا  مػف بػاب،  كالفتحة كالكسرة، ال تدؿ الكاحدة منيا عمى باب نحكم كاحدو

.، كخبػػػػر )إَف(.. الفاعػػػػؿ كالخبػػػػر كاسػػػػـ )كػػػػاف(عمػػػػى ك  عمػػػػى المبتػػػػدأمػػػػثبلن فالضػػػػمة تػػػػدؿ 
كاسػػـ  عيػػؿ الخمسػػة كعمػػى التمييػػز كالحػػاؿ كالمسػػتثنى كخبػػر كػػافكالفتحػػة تػػدؿ عمػػى المفا

التحميػػػػػػؿ اإلعرابػػػػػػي  أريػػػػػػدالنظػػػػػػر إلػػػػػػى مختمػػػػػػؼ القػػػػػػرائف إذا كنػػػػػػا  كال مندكحػػػػػػة عػػػػػػف، إفَ 
 .(3)، كىك يرل أَف المعنى يتـ مف خبلؿ القرائف المعنكية كالمفظية(2)"الَصحيح

أَف  يجػػػػد، (العربَيػػػػةغيػػػػر )فػػػػي المغػػػػات األخػػػػرل  الَنفػػػػيلقضػػػػية مبلزمػػػػة كالمتتبػػػػع 
أَف ىػػػػذه األلفػػػػاظ، أم األلفػػػػاظ  المغػػػػكم المعاصػػػػر الػػػػَدرسفػػػػي  الَنفػػػػيبمبلزمػػػػة المقصػػػػكد 
، الَنفػػػػيإذا جػػػاءت فػػػػي سػػػػياؽ  إالَ صػػػػحيحان  اسػػػػتعمالياال يكػػػكف ألفػػػػاظ ، لمَنفػػػػيالمبلزمػػػة 

، ال يكػػػكف مبلزمػػػان معػػػان  سػػػياؽ اإلثبػػػاتك  الَنفػػػيفػػػي سػػػياؽ  اسػػػتعمؿبمعنػػػى أَف المفػػػظ إذا 
َنمػػا يكػػكف لفظػان كغيػػره مػػف األلفػاظ، لمَنفػي التػػي يػػرد  السِّػػياقات بتبػدؿاسػػتعماالتو  تتبػػَدؿ، كا 

 و في سياؽ اإلثبات أبدان.استعماليمكنؾ  بلف لمَنفيفييا، أَما المفظ المبلـز 

                                           

 .15انظر: جعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص (1)
 .15عربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، صانظر: جعمات، النفي في النحك ال (2)
ـ(، المغة العربَية معناىا كمبناىا، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 1772حساف، تماـ، ) (3)

 .113، 143ص
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المغػػػكم لغػػػربييف ا المغػػكييفمػػػف  الَنفػػػيككػػاف أكؿ مػػػف تحػػدث عػػػف ظػػػاىرة مبلزمػػة 
 Negationفػي اإلنجميزيػة =  الَنفيػ:)بػ بحثػو المكسػـك( فػي Klimaاألمريكي )كبليما = 

in English)(1) ، ؼ مثؿ ىذه األلفاظ في عمػـ المغػة المعاصػر لػدل الغػرب باأللفػاظ كتيٍعرى
(، ككػاف أكؿ مػف أطمػؽ عمييػا ىػذا Negative Polarity Items (NPI)) لمَنفيالمستقطبة 
=  الَنفػيحثػو المكسػـك بػػ:)ازدكاجية ( فػي بBakerح المغكم األمريكي )بيكػر = االصطبل

Double Negatives)(2) مف درس ىذه الظػاىرة مػف عممػاء المغػة الغػربييف ، كيتفؽ جميع
   .الَنفيسياؽ إال في  استعماليايصٌح بأَنيا ألفاظ ال  لمَنفيعمى تعريؼ األلفاظ المبلزمة 

بتقسػػيـ األلفػػاظ التػػي  سػػأقـك، الَنفػػيالمعاصػػر لمبلزمػػة ذا المفيػػـك كبنػػاءن عمػػى ىػػ
 ،لمَنفػيإلػى ألفػاظ مبلزمػة  (،كالمحػدثكف القدامىفي مؤلفاتيـ ) العربَيةعمماء المغة ذكرىا 

 .لمَنفيكأخرل غير مبلزمة 
 

 :  النَّفيبناًء عم  المفيوم المعاصر لمالزمة  لمنَّفياأللفاظ المالزمة  2. 2
ة(،  ذكرتيامف األلفاظ التي  ٍربىًصيصى التػي أكردىػا ابػف السػكيت فػي بػاب سابقان )خى

 ) ٍحػػدو يا مسػػتعممة فػػػي كجػػدتكتابػػػو إصػػبلح المنطػػؽ، حيػػػث  فػػي)مػػا ال ييػػتىكَمـ فيػػو إلػػػى بجى
ٍربىًصيصػػة، أم شػػيء مػػف الحمػػي، كأكردىػػا ابػػف  الَنفػػيسػػياؽ  نحػػك: جػػاءت كمػػا عمييػػا خى
كفي الحػديث: كمػف تحمَػى ": ىك، التي ذكرىا الَنفيغير سياقات  في سياؽ مثبتمنظكر 

ةو... ٍربىًصٍيصى  ، التػيالصػريح الَنفػيكسياؽ آخر غير سياقات ، "ذىبان أك حَمى كلىدىهي ًمٍثؿى خى
إَف نعػيـ الػد نيا أقػؿ  كأصػغري كفػي الحػديث: "، كىػك: لمحػان  افييػ الَنفيمف الممكف أف نممح 

رٍ  عند ةو اهلل مف خى قػاؿ: "كػؿ  ذلػؾ ال يسػتعمؿ كىك بعدما ذكػر ىػذيف السػياقيف ، (3)"بىًصٍيصى
 .ىذا المفظ مثبتان؟ استعمؿ، فكيؼ يككف كذلؾ، كقد (4)"الَنفيفي  إالَ 

                                           
(1) Klima, E. S. (1964). „Negation in English‟, in Jerry Fodor &  

Jerrold Katz (eds.),The Structure of Language: Reading in the 

Philosophy of Language. Eaglewood Cliffs, New Jersey: Prentice- 

Hall, page 246-323. 

(2) Baker, L. (1970). 'Double negatives', Language Inquiry 1,2: page 

169- 186. 

 .1111منظكر، لساف العرب، ص؛ كابف 163انظر: ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (3)
 .1111ابف منظكر، لساف العرب، ص (4)
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كغيػره  ، فيػكفػي سػياقيف متناقضػيف كردأَف ىذا المفظ ىنا ىك  أقكلوما يمكف أف ك 
فػي  اسػتعمؿكىػك عنػدما  كسػياؽ اإلثبػات، الَنفػيو فػي سػياؽ اسػتعماليمكنؾ ، األلفاظمف 

 حسػػب العربَيػةفػي المغػػة  لمَنفػػيمػف األلفػػاظ المبلزمػة  اسػػتثنيو يجعمنػيسػياقيف متناقضػػيف 
أال ، برمتػو التركيػب كلػيسالمفػظ المفػرد  كالمقصكد ىنػا، الَنفيالمفيـك المعاصر لمبلزمة 

ػػػةه غاليػػػة : ىػػػؾ تسػػػتطيع أف تقػػػكؿ بنػػػاءن عمػػػى مػػػا أكرده ابػػػف منظػػػكرتػػػرل أَنػػػ ٍربىًصٍيصى ذه خى
ػػة ٍربىًصٍيصى ػػة، كرأيػػتي خى ٍربىًصٍيصى ػػة مػػف السػػكؽ، كىػػذه خى ٍربىًصٍيصى أسػػرت  الػػثمف، كاشػػتريت خى

 .؟ناظرم، كىكذا
كذلػػؾ ، نفسػػو البػػابفػػي  أكردىػػا ابػػف السػػكيت التػػي ،كمػػف األلفػػاظ أيضػػان )أىػػزع(

ٍحػد، إال أَف  عي، أم مػا فييػا سػيـ،ما في كنانىًتو أىٍىزى "كيقاؿ: : عندما قاؿ ـي بػو مػع الجى فيػتكَم
ٍحد:  الَنًمرى أتى بو مع غير جى

 فأرسااااااااال َسااااااااااْيمًا لااااااااااو َأْىَزعاااااااااااً 
 

 (1)فَشاااااااااااااكَّ َنواىَقاااااااااااااو والَفماااااااااااااا  
 

 ،كقد أكرد ابف منظكر في لساف العرب ما ذكره ابف السكيت، مع اختبلؼو بسيط
، الشاىد الشعرم المذككركأكرد لمضركرة،  الَنفيغير  فيبو  قد يأتيىك أَف الشاعر 

 :مرَياف بف حيكٍيصل الَنفيكأكرد شاىدان آخر في غير 

 َكِباااااْرُت َوَرعَّ الَعْظاااااُم ِمِناااااي كَأنَّماااااا
 

 َرَم  الدَّْىُر مني ُكلَّ ِعْرٍع بَأْىَزعا 
كقاؿ بعد ذلؾ: كربما قيؿ: ريًميتي بأٍىزىعى 
(2). 

مػف  اسػتثنيو يجعمنػيكسػياؽ اإلثبػات،  الَنفػيفػي سػياؽ  استعمؿكىذا المفظ عندما 
كقكؿ ابػف منظػكر: لمضػركرة، يػدؿ عمػى أنػو يقصػد المفػظ المفػرد ، لمَنفياأللفاظ المبلزمة 

ال التركيػػب، كىػػك فػػي ىػػذا الػػرأم يكافػػؽ ابػػف السػػكيت، الػػذم يػػرل أَف )أىػػزع( ال يسػػتعمؿ 

                                           

 .164ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (1)
، كالبيت مف)الطكيؿ( لمَرياف بف حكيص، مف بني عامر 2441ابف منظكر، لساف العرب، ص (2)

ؿ عامر ابف الحارث، لو فرس اسميا )الًيراكة( كاف يعطييا عيَزابى قكمو، فإذا استغنى الرج
؛ انظر: ابف األعرابي، أبك عبد اهلل محَمد بف زياد )ت:  ـ(، 1117ىػػ(، )111أعطاىا آخرى

أسماء خيؿ العرب كفرسانيا، تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، دار البشائر لمطباعة كالنشر 
ـ(، المعجـ المفصؿ في 1774؛ كيعقكب، إيميؿ بديع، )42، ص1كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ط

 .2/114، 1ربَية، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، طشكاىد المغة الع
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لػـ يقػؿ  مػع أَف ابػف منظػكر، الَنفػي، إال أَف النمر بف تكلب أتى بو مع غير الَنفيإال في 
ٍيػري الكذلؾ عندما أكرد الشاىد الثاني لمشػاعر  ذا عممنػا أَف األىػزع خى ٍيص، كا  ػكى َيػاف بػف حي رى

ػػمييا، أك أَنػػ و آًخػػري مػػا يبقػػى مػػف الٌسػػياـ فػػي الًكنىانػػًة، جيػػدان كػػاف أك رديئػػان السػػياـ كأىٍفضى
(1) ،

منظكر، كىذا دليؿ كاضػح عمػى كركد ىػذا  كما ذكر ابف ريًمٍيتي بأىىزىعى  القكؿ:فإَنو يمكنؾ 
 المفظ في سياؽ اإلثبات.

ػحاحالتي جاءت في كمف ىذه األلفاظ )طىٍحرىة(،  لمجػكىرم بمعنػى القميػؿ مػف  الصِّ
نحك: مػا عمػى السػماء طىٍحػرىةه، أم شػيء مػف الغػيـ، كمػا بقيػت عمػى اإًلبػؿ طىٍحػرىةه؛  ،الغيـ

إذا كػػػاف عاريػػػان، كفػػػي لسػػػاف العػػػرب البػػػف مػػػا عمػػػى فػػػبلف طىٍحػػػرىةه؛ ك إذا سػػػقطت أكبارىػػػا، 
كمػػا عمػػى  ،طىٍحػػرىةه، أم شػػيء، نحػػك: مػػا فػػي النِّحػػى نفسػػو المعنىبػػمنظػػكر نجػػدىا جػػاءت 

 .(2)قىٍذؼ العيًف بقذاىا :ري كالَطحٍ  ،العيٍرياًف طىٍحرىةه، أم ثكب، كىي مشتقةه مف )طحر(
العممػػاء بمعنػػى  كىػػذا المفػػظ مػػف األلفػػاظ التػػي تػػدؿ عمػػى القمػػة المطمقػػة، كقػػد فسػػره

كىػذا تفسػير سػياقٌي كاضػحه، يتغيػر المعنػى  )ثكب(؛ك اريان()شيء( ك)قميؿ( ك)شعرة( ك)ع
( لـ ينتبيػكا إلػى المعنػى المعجمػي لػو، كىػك )القىػٍذؼي ىـ عندما فسركه ، ك فيو بتغير السياؽ

ريهي طىحٍ مف  ًت العىٍيفي قىذىاىا تىٍطحى رى مىٍت ًبًو.طىحى  ران: رى
 بيئاتيػػاكالنظػػرة العمميػػة الحديثػػة ال تقبػػؿ فكػػرة أف تكػػكف المغػػة قابمػػة لمجمػػع مػػف " 

فػػػي  الػػػذم يمكػػػف اسػػػتعمالو المختمفػػػة جمعػػػان قائمػػػان عمػػػى المبػػػدأ االسػػػتنباطي االسػػػتعمالية
ضػػػركرة عمػػػى مبػػػدأ البقائمػػػة  المغكَيػػػةجمػػػع المػػػادة فكػػػرة  بػػػؿ إفَ العمػػػـك الطبيعيػػػة البحتػػػة؛ 

تكليػػد مػػا ال يحصػػى مػػف األداءات  يمكػػنيـ أَف مسػػتعممي المغػػةذلػػؾ االسػػتقراء النػػاقص، 
كمػػا ، (المغكَيػػةالكفايػػة ) ، أك مػػا يسػػمىاعتمػػادان عمػػى النظػػاـ المغػػكم العػػاـ المجػػرد المغكَيػػة
االسػػػتعمالية مػػػف غيػػػر األدكات أك  الكممػػػاتمػػػف الصػػػنؼ المفتػػػكح ) المغكَيػػػةالمفػػػردات أَف 

كتحػػرؾ دائػػـ قػػد يفضػػي إلػػى  ،فػػي تكالػػد مسػػتمرلمؤشػػرات الشػػكمية( حػػركؼ المعػػاني أك ا
أَمػػػا المعنػػػى المعجمػػػي، فيػػػك ك عميػػػو،  فػػػي داللتيػػػا أك المػػػدلكؿ الػػػذم تؤٌشػػػر تغييػػػر كمػػػي

 المغكَيػةنظػر إلػى المرافقػات دكف  المشػار إليػوالمعنى الذم نجده في المخزكف المعجمي 

                                           

 .2441-2441ابف منظكر، لساف العرب، ص (1)
حاح،  (2)  .1422-1421؛ كابف منظكر، لساف العرب، ص512-1/511انظر: الجكىرم، الصِّ
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مػي إلػى معنػى ال دالالت جديدة، أك ربما غيرت المعنػى المعج المفردةالتي تضفي عمى 
الػػػذم  (Vocabulary)يمكػػػف لممعجػػػـ أف يؤديػػػو، كىػػػك عمػػػـ يػػػدخؿ ضػػػمف عمػػػـ المفػػػردات 

يعتػػرؼ ضػػمنان بكجػػكدو مسػػتقؿو كمتميػػزو لمكممػػة، كىػػك عمػػـ ينفػػرد بمكضػػكعات يخػػتص بيػػا 
كثيقػة الصػمة  داللَيػةمف ناحية، كلكٌنو عمػـ يضػـ مػف ناحيػة أخػرل االىتمػاـ بمكضػكعات 

 .(1)"بعمـ الداللة
فػػػي  مػػػف الممكػػػف اسػػػتعمالو(، طىٍحػػػرىةمثػػػؿ ) لفظػػػان كانطبلقػػػان مػػػف ىػػػذه الفكػػػرة، فػػػإَف 

اقتصػػػرت عمػػػى سػػػياؽ ك فييػػػا سػػػابقان،  اسػػػتعمؿجديػػػدة غيػػػر األداءات التػػػي  أداءات لغكيػػػة
ـ لممػػػػػتكمِّ  المعنػػػػػى فييػػػػػا كاضػػػػػحه ك مثبتػػػػػة  الجديػػػػػدة المغكَيػػػػػةكتكػػػػػكف ىػػػػػذه األداءات ، الَنفػػػػػي

بلن: عمػػى السػػماًء طىٍحػػرىةه، أم يكجػػد فػػي السػػماًء شػػيءه مػػف كالمخاطىػػب معػػان، كػػأف تقػػكؿ مػػث
، كبقػػػي عمػػػى اإلبػػػؿ طىٍحػػػرىةه، أم القميػػػؿ مػػػف الشػػػعر، كرأيػػػت عمػػػى فػػػبلفو طىٍحػػػرىة مػػػف  الغػػػيـً

، مػف األثػرقميػؿ القميؿ مف الثياب، كترؾ القكـي خمفيـ طىٍحرىة مف األثػر، أم الالثياب، أم 
و ال يسػتعمؿ إال فػي سػياؽ ا أَنػعنو، لـ يذكر  حٌدثاتابف منظكر عندما الجكىرم ك أَف  عممان 
 .العربَيةفي المغة  لمَنفيمف األلفاظ المبلزمة  استثنيو يجعمني، كىذا الَنفي

 إالَ التػػي قػػٌرر الكثيػػر مػػف عممػػاء المغػػة أَنيػػا ال تسػػتعمؿ  ،كمػػف ىػػذه األلفػػاظ )أحػػد(
بمعنػػى )كاحػػد(، كقػػد جػػاء فػػي ، كعنػػدما اسػػتعممت فػػي سػػياؽ اإلثبػػات فسػػركىا الَنفػػيفػػي 

دي  ػرالفىٍردي الذم لـ كىك : لساف العرب البف منظكر أَف: "األحى ، يزٍؿ كٍحدىهي كلـ يكف مىعىػوي آخى
ـه بينًػػيى لنفػػي مػػا ييػػٍذكىري معػػو مػػف العىػػدىد،  ػػده، كاليمػػزةي بػػدؿه مػػف تقػػكؿكىػػك اسػػ : مػػا جػػاءىًني أحى

ده؛ ألَنو مف الكىٍحدىة، ك  وي مي صٍ الكاًك، كأى  دي: بمعنى الكاحد، كىك أكؿي العىػدىدكىحى ػده ، تقػكؿاألحى : أحى
حػدل عشػرةى، كأَمػا قكلػو تعػالى:  ػدى عشػرى كا  ؤَحَلذٌ  اللَّلهُ  هُلىَ  قُللْ  كاثنػاف كأحى

فيػك بىػدىؿ مػف ، (2)

  بِبلنَّبصِلَُتِ   لَنَسْفَعًب ََنتَهِ لَّمْ لَئِه كَلَّب تعػالى:  اهلل ألَف النكرة قد تيٍبدىؿي مف المعرفة، كما قاؿاهلل؛ 

خَبطِئَلتٍ  كَبرِبَلتٍ  وَبصِلَُتٍ 
ػدى فػي الػداًر، كال تقػكؿ فييػا أحػد، كقػكليـ مػا فػي  ،...(3) كتقػكؿ: ال أىحى

                                           

ـ(، عمـ المغة المعاصر: مقدمات كتطبيقات، دار 1116عبابنة، يحيى، كالزعبي، آمنة، ) (1)
 .61الثقافي، إربد، األردف، صالكتاب 

 .1سكرة اإلخبلص، اآلية:  (2)
 .14-13سكرة العمؽ، اآلية:  (3)
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، يسػػػتكم فيػػػػو الكاحػػػ ـه لمػػػف يصػػػػميحي أف يخاطىػػػبى ػػػده، فيػػػػك اسػػػ دي كالجمػػػعي كالمؤنػػػػثي الػػػدار أحى
... شػػػػير فػػػػي ديعائًػػػػًو كىػػػػك يَنػػػػو قػػػػاؿ لسػػػػعدو ، كفػػػػي حػػػػديث سػػػػعدو فػػػػي الػػػػدعاًء: أكالمػػػػذكري

ػػػػ ػػػػبإصػػػػبعيف: أحِّ كىػػػػك اهلل  ،إليػػػػو كاحػػػػده  ًإٍصػػػػبىعو كاحػػػػدةو ألَف الػػػػذم تػػػػدعكٍد، أم أىًشػػػػٍر بٍد أحِّ
 .(1)تعالى"

ػػحاحكجػػاء فػػي  أحػػده بمعنػػى الكاحػػد، كىػػك أكؿ العػػدد، تقػػكؿ: أحػػده لمجػػكىرم: " الصِّ
حػػػدل عشػػػرة...،  ػػػده، أمػػػا ك كاثنػػػاف، كأحػػػد عشػػػر كا  ػػػٍف قػػػكليـ: مػػػا فػػػي الػػػَداًر أىحى ـه ًلمى فيػػػك اسػػػ

" نىػثي ٍمػعي كالمؤى اطىبى يىٍستىكم فيػًو الكاًحػدي كالجى ؛ بمعنػى أَنيػا تػدؿ عمػى عمػـك (2)يىٍصميحي أىٍف ييخى
 الجنس البشرم.

مبلزمػة مفيػـك فػي تحديػد  كالمحػدثيف القػدامىكفي ىذا المفظ يتضح الخبلؼ بيف 
فػػي سػػياؽ  تعمؿاسػػ ، مػػع أَنػػوَنفػػيالفػػي  إالَ ، فالقػػدماء عنػػدما ذكػػركا أَنػػو ال يسػػتعمؿ الَنفػػي

، كىػػػـ ىنػػػا يقصػػػدكف المفػػػظ المفػػػرد كال كػػػاف ذلػػػؾ بسػػػبب التفسػػػير السػػػياقي لػػػواإلثبػػػات، 
بػأَف  يقػرر المحػدثيف مػف الَنفػيمػف درس ظػاىرة مبلزمػة  كجدتيقصدكف التركيب، بينما 
فػي  مؿيسػتعلفظ )أحد( فػي حػاؿ ككنػو كممػة مفػردة ، ىك أف الَنفيلزـك ىذا المفظ لسياؽ 

ىػػك أَف التركيػػب برمتػػو ال  الَنفػػيكاإلثبػػات، كالمقصػػكد مػػف لػػزـك ىػػذا المفػػظ لسػػياؽ  الَنفػػي
 .(3)يأتي مثبتان 

درس لػػػػ فعنػػػػد مطػػػػالعتيكال بػػػػد ىنػػػػا مػػػػف مناقشػػػػة ىػػػػذا الخػػػػبلؼ مػػػػف عػػػػدة زكايػػػػا، 
مػػػف حػػػركؼ الجػػػر مبنيػػػةن عمػػػى  التػػػي)ًمػػػٍف(  كجػػػدتالمجػػػركرات فػػػي كتػػػب عممػػػاء المغػػػة، 

ػٍف( االسػمية، كىػي تػزاد لمتنصػيص  السككف، مكسكرةى  األكؿ، بقصد التفريؽ بينيا كبػيف )مى
، أم النكػرة التػي تػدؿ  الَنفيعمى العمـك مف نكرة ال تخػتص بػ ػؿو نحػك: مػا جػاءني مػف رىجي

(، كال لمَنفػيعمى عمػـك المعنػى كشػمكؿ كػؿ فػرد مػف أفػراد الجػنس )النكػرة غيػر المبلزمػة 
ال تقػع، أك  الَنفػيالنكػرات التػي قػد تقػع بعػد ؿ( مػف تدؿ عمػى العمػـك بنفسػيا، فكممػة )رجػ

ال يفيد العمػـك كالشػمكؿ لكػؿ فػرد، بػؿ يحػتـ خػركج بعػض األفػراد مػف  الَنفيككقكعيا بعد 
                                           

 .13ابف منظكر، لساف العرب، ص (1)
 .1/221الجكىرم، الصِّحاح،  (2)
-72المصاركة، األلفاظ المبلزمة لمَنفي في تراكيب المغة العربَية )دراسة كصفَية داللَية(، ص (3)

73. 



 

 16 

، فإذا أردنا النص في الشمكؿ عمى سبيؿ اليقيف، جيء بالحرؼ الزائد )ًمػٍف(، الَنفيدائرة 
َنمػػا غػػاب ككضػػع قبػػؿ النكػػرة مباشػػرة، كمػػف ثػػـ ال يصػػح أف يقػػ اؿ: مػػا غػػاب مػػف رجػػؿ، كا 

 رجبلف أك أكثر منعان لمتناقض.
نحػك:  أك شػبيو الَنفيعمػـك مػف نكػرة تخػتص بػكىي عندما تزاد لمتنصيص عمى ال

، كمػا  ، كمػا بيػا مػف صػافرو ػدو ، كمػا بالػدار ًمػٍف أحى ، كما بالربع ًمٍف أحػدو ال تىٍضًرٍب ًمٍف أحدو
، كما  ، كما بيا مف كتيعو ، كمػا بيػا مػف طيػكئيٍّ كطيػكرمٍّ بيبيا مف عىريبو ، فيػذه ا مػف دَيػارو

، تػػدؿ داللػػػة  ، كأنػػت عنػػػدما تقػػكؿ: مػػا بػػالربع مػػػف أحػػدو األلفػػاظ تػػدؿ بنفسػػيا عمػػػى العمػػـك
، كزيػػادة )ًمػػٍف( لتأكيػػد ذلػػؾ  قاطعػػةن عمػػى العمػػـك كالشػػمكؿ؛ لكػػكف المفػػظ نػػَص  عمػػى العمػػـك

 .(1)العمـك
في جممة نحك: ما جاءني رجػؿ، فإَنػؾ كعندما تزاد )ًمٍف( لمتنصيص عمى العمـك 

تكػػكف  قبػػؿ زيادتيػػا يحتمػػؿ أف تكػػكف نافيػػان لرجػػؿ كاحػػد، كقػػد جػػاء أكثػػر منػػو، كيحتمػػؿ أف
زدت )ًمػػٍف( أخرجتػػو مػػف حيػػز االحتمػػاؿ إلػػى حيػػز التنصػػيص نافيػػان لجميػػع الجػػنس، فػػإذا 

وَلَذٍ مِه اللَّهُ اتَّخَزَ مَب ، كمنو قكلو تعالى: الَنفيفي استغراؽ عمـك 
(2). 

، كمػػا بيػػا  ، كىػي الزائػػدة فػػي نحػك: مػػا جػاءني مػػف أحػدو كعنػدما تػػزاد لتككيػد العمػػـك
 إالَ ار كال ديكًرٌم، كال فييا مف طيكرٌم كال نافخ نػار، كمػا أشػبو ذلػؾ ًمَمػا ال ييسػتعمؿ مف ديَ 

 ، كىػػي نػػص فػػي عمػػـكالَنفػػي، فإَنيػػا ألفػػاظ عامػػة فػػي كمػػا يػػرل العممػػاء الَنفػػيفػػي عمػػـك 
 .الَنفي

ذا زيػػدت ك  فػػي  إالَ عنػػد سػػيبكيو ال تػػزاد  ، كىػػيلمَنفػػيمعيػػا أفػػادت التككيػػد )ًمػػٍف( ا 
 تَسْلقُطُ  وَمَلب نحػك قكلػو تعػالى:  ،مثؿ النيي كاالسػتفياـ ،الَنفي، أك ما ىك في معنى الَنفي

ََعْلَمُهَلب  إلَّلب  وَسَقَلتٍ  مِله 
ـٍ مػف أحػد، كقكلػو تعػالى: (3) ٍ  تَلشَي  مَّلب  ، كقكلنػا: ال يقػ  مِله  اللشَّحْمَهِ  خَلْل ِ  فِل

فُطُىسٍ مِه تَشَي هَلْ الْبَصَشَ فَبسْجِعِ تَفَبوُثٍ
 .(1)، كقد أجاز األخفش زيادتيا في اإليجاب(4)

                                           

ـ(، ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع، تحقيؽ 1757ىػ(، )711السيكطي، جبلؿ الديف )ت:  (1)
، دار البحكث العممية، الككيت:  ، كما بعدىا؛ كاألنصارم، 2/114كشرح: عبد العاؿ سالـ مكـر

 ، كما بعدىا.1/131مغني المبيب عف كتب األعاريب، 
 .71سكرة المؤمنكف، اآلية:  (2)
 .37، اآلية: سكرة األنعاـ (3)
 .1سكرة الممؾ، اآلية:  (4)
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يقػػكؿ المبػػرد فػػي )المقتضػػب(: "كأمػػا الزائػػدة التػػي دخكليػػا فػػي الكػػبلـ كسػػقكطيا، 
، كما كٌممت مف أحػدو فقكلؾ: ما جاءى  أَنػؾ دلمػت  إالَ ...، فيػذا مكضػع زيادتيػا، ني مف أحدو

، كال تقػكؿ  فيو عمى أَنو لمنكرات دكف المعػارؼ، أال تػرل أَنػؾ تقػكؿ: مػا جػاءني مػف رجػؿو
؛ ألفَ   والمعػػركؼ ىػذا المكقػع؛ ألَنػػ رجػبلن فػي مكضػػع الجميػع، كال يقػع مػا جػاءني مػف زيػػدو
 .  (2)شيء قد عرفتو بعينو"

مػا جػاءىني أحػد، فجػاز أف لنظائر(: "أنؾ إذا قمت: كيقكؿ العسكرم في )الكجكه كا
ىك بمعنى الجنس؛ فإذا دخػؿ ًمػٍف ىنا بمعنى كاحد، كجاز أف تككف أحد الذم تككف أحد 

ذا لػػـ يػػدخؿ زاؿ المػػبس فصػػار المعنػػى مػػف النػػاس كميػػـ؛ إذا كػػانكا كا ( ًمػػفٍ )حػػدان كاحػػدان، كا 
إَنمػا أفػادت ىػا ىنػا ؿ ابف دستكريو: قاك كاحد كيجيئو اثناف فما فكؽ،  جاز؛ ألَنو ال يجيئو

ذا لػـ تػدخؿ و مػف ىػذٍئػأَنو لػـ يجً  و ىػذا ٍئػ، كػاف المعنػى أَنػو لػـ يجً (ًمػفٍ )ا الجػنس شػيء، كا 
ال  (ًمػػفٍ )فػػي الػػكجييف، كالعمػػـك مكجػػكد ظنػػكا أَف  و، كلمػػا كػػاف بمعنػػى التنكيػػرالجػػنس كمٌػػ
 .(3)معنى ليا"

أَف األبحػاث الحديثػػة  كجػػدتالعػدد فػػي كتػب عممػػاء المغػة،  سلػػدر  مطػالعتيكعنػد 
)كاحػد( فػي المغػات السػامية، كىػي بمعنػى  لفػظ تدؿ عمى أَف لفظ )أحد( أسبؽ كجكدان مف

                                                                                                                            

، كما بعدىا، كالرماني، أبك الحسف عمي بف عيسى )ت: 1/113انظر: سيبكيو، الكتاب،  (1)
ـ(، كتاب معاني الحركؼ، حققو كخٌرج شكاىده كعمؽ عميو كقدـ لو كترجـ 1761ىػ(، )162

لمرماني كأَرخ لعصره: عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة، جدة، 
؛ كالمكزعي، محَمد بف عمي ابف الخطيب )ت: 76-75، ص1َية السعكدية، طالمممكة العرب

ـ(، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، دراسة كتحقيؽ: عائض بف نافع 1771ىػ(، ) 613
 .242-241، ص1بف ضيؼ اهلل العمرم، دار المنار لمطبع كالنشر كالتكزيع، ط

ـ(، كتاب المقتضب، تحقيؽ: محَمد 1757ىػ(، )163المبرد، أبك العباس محَمد بف يزيد )ت:  (2)
عبد الخالؽ عضيمة، لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، 

 .116-2/115، 1مصر، ط
ـ(، تصحيح الكجكه كالنظائر، حققو كعمؽ عميو: 1115ىػ(، )211العسكرم، أبك ىبلؿ )ت:  (3)

؛ كانظر: العكبرم، أبك 217، ص1ة، القاىرة، مصر، طمحَمد عثماف، مكتبة الثقافة الديني
ـ(، المباب في عمؿ البناء كاإلعراب، تحقيؽ: غازم مختار 1773ىػ(، )414البقاء )ت: 

 .1/116، 1طميمات، دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، كدار الفكر، دمشؽ، سكرية، ط
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ربيػػػات كاحػػػد، فأحػػػد سػػػامية األصػػػؿ ككاحػػػد مشػػػتقة منيػػػا، كيقػػػاؿ لمكاحػػػد المػػػذكر فػػػي الع
لمكاحػػػد المػػػذكر، ك)إحػػػدل( حػػػدت(، كفػػػي المحيانيػػػة )أحػػػد( الجنكبيػػػة )أحػػػد(، كلممؤنػػػث )أ

لمكاحػػدة، كفػػي لغػػة النػػبط )حػػد( بمعنػػى )أحػػد(، كبمعنػػى األكؿ كالكاحػػد، فمفػػظ )أحػػد( أقػػدـ 
كاسػتعماالن، كالفػرؽ بػيف )أحػد(  خصصػت لكػؿ منيمػا معنػى العربَية مف )كاحد(، غير أفَ 

تميػػؿ إلػػى التخصػػيص، فاسػػتفادت مػػف كجػػكد شػػكميف  العربَيػػة)كاحػػد( معػػركؼ، كىػػك أَف ك
لمكممػػة، فمػػـ تسػػتعمميما متػػرادفيف، بػػؿ فرقػػت بينيمػػا كخصصػػت كػػؿ كاحػػد منيمػػا بمعنػػى 

 ككظيفة غير التي لصاحبو.
، فأحد تفيػد العمػـك فػي  ، الَنفػيك)أحد( ك )كاحد( مختمفاف في الداللة عمى العمـك

 سكاء اقترنت بيا )ًمػٍف( الدالػة عمػى االسػتغراؽ أـ لػـ تقتػرف، فػإذا اقترنػت أفػادت التككيػد،
إذا قمػػت: لػػـ أرى أحػػدان فػػي الػػدار، دَؿ ذلػػؾ عمػػى أنػػؾ لػػـ تػػرى أٌم شػػخص، كاحػػدان أك  فأنػػت
، أمػػا إذا قمػػت: لػػـ أرى كاحػػدان، فإنػػو أكػػدٌ فػػإف قمػػت: لػػـ أرى مػػف أحػػد،  أكثػػر، ت نفػػي العمػػـك

يحتمؿ أنؾ لـ ترى أحدان، كيحتمؿ أنؾ لػـ تػرى كاحػدان فقػط، بػؿ رأيػت أكثػر مػف كاحػد، كأحػد 
، ككاحػد أٌمػالقـك ليس بمع نمػا بمعنػى كاحػد مػف القػـك ، كا  و معنػاه لػيس معػو نى كاحػد القػـك

 و، كال يصح ىذا التعبير.غيره، كليس بمعنى أحد أمٌ 
ػػد،  ك)كحػػد( التػػي ىػػي أصػػؿ ألحػػد، يكصػػؼ بيػػا اإلنسػػاف كغيػػره، تقػػكؿ: رجػػؿ كىحى
ػػػد، بخػػػبلؼ كممػػػة )أحػػػد(، فػػػبل يقػػػاؿ رجػػػؿ أحػػػد، كال درىػػػـ أحػػػد، فاإلبػػػداؿ كػػػاف  كدرىػػػـ كىحى
ػػد مػػف الػػكحش المتكحػػد، كمػػف الرجػػاؿ  لغػػرض أداء معنػػى جديػػد، كاسػػتعماؿ جديػػد، فالكىحى

 .(1)الذم ال يعرؼ نسبو كال أصمو
فػػي القػػػرآف  اسػػتعمؿأنػػػو قػػد  كجػػدتلمفػػظ )أحػػد( فػػػي القػػرآف الكػػريـ،  تتبعػػيكعنػػد 

، منيػا منفيػان نفيػان صػػريحان كأربعػيف  ثػبلث( 21كسػبعيف مػرة، كػاف فػي ) ان ( ثبلثػ51الكػريـ )
ػػياقاتالتػػدقيؽ فػػي  كعنػػد أَنػػو  كجػػدتاألخػػرل التػػي كػػاف الغالػػب فييػػا أسػػمكب الشػػرط،  السِّ

معنػى ضػمنيان يحتمػؿ  لتفيػدخرجت ؛ لككنيا السِّياقاتفي ىذه  الَنفيمف الممكف أف نممح 
جػػاء مػػف خػػبلؿ سػػياؽ أك تركيػػب أك الػػذم فييػػا متضػػمف فػػي القػػكؿ المػػراد  الَنفي، فػػالَنفػػي

                                           

د، كزارة التعميـ العالي كالبحث ـ(، معاني الَنحك، جامعة بغدا1771السامرائي، فاضؿ، ) (1)
 .151-1/144العممي، العراؽ، 
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في الجممػة التػي بػيف أيػدينا مػف  الَنفيالكصكؿ إلى  أَنو باستطاعتنا عممان ، أسمكب خاص
كػػػأف نجعػػػؿ جممػػػة الماضػػػي معيػػػاران لنػػػا لمحكػػػـ عمػػػى المػػػراد التعبيػػػر عنػػػو،  خػػػبلؿ الحػػػدث

، الػَدرسففػي جممػة نحػك: عمػٌي قػرأ الضمنٌي فػي أٌم جممػة مػف عػدـ كجػكده،  الَنفيكجكد 
أمػػا فػػي قكلػػو  ،نفييػػاكعػػدـ  إثبػػات الجممػػةى قػػد كقػػع، كىػػذا دليػػؿ قػػاطع عمػػ الحػػدث فيكػػك 

 ؤَحَلذٌ  اللَّلهُ  هُلىَ  قُللْ   تعػالى:
 ؛ لكػكف، فأنػت ال تعمػـ ىنػا ىػؿ كقػع حػدث القػكؿ أـ لػـ يقػع(1)

 .  يحتمؿ التشكيؾ في المعنى األمر سياؽ
الصػػػريح فػػػي  الَنفػػػيكمػػػف المكاضػػػع التػػػي لػػػـ يػػػرد فييػػػا لفػػػظ )أحػػػد( ضػػػمف سػػػياؽ 

سَنَتٍ ؤَلْفَ َُعَمَّشُ لَىْ ؤَحَذُهُمْ ََىَدُّ  قكلو تعالى: ،القرآف الكريـ
أم يتمنى كػؿ مػنيـ أف يبقػى "، (2)

عمػػى قيػػد الحيػػاة ألػػؼ سػػنة أك أكثػػر، ألنػػو يتكقػػع سػػخط اهلل كعقابػػو، فيػػرل أَف الػػدنيا عمػػى 
مػػا فييػػا مػػف اآلالـ كاألكػػػدار خيػػر لػػو ممػػػا يسػػتيقف كقكعػػو فػػػي اآلخػػرة، كالعػػرب تضػػػرب 

كالبقػػاء عمػػى قيػػد الحيػػاة ألػػؼ سػػنة أك أكثػػر مسػػتحيؿ  ،(3)"لممبالغػػة فػػي الكثػػرة مػػثبلن  األلػػؼ
ر ليػػذه اآليػػػة، أال يمكننػػػا فػػػي الكقػػت الحػػػالي، كمػػف ىػػػذا التفسػػػي ان الكقػػكع، كىػػػك لػػيس كاقعػػػ

، كىػك نفػي البقػاء عمػى الَنفػييحتمػؿ  فييا قػد خػرج إلفػادة معنػى ضػمني الَتمنيَف القكؿ إ
 .؟، أك تمني ما ىك غير مكجكدة أك أكثرقيد الحياة ألؼ سن

اوصَلشَفُىاْ  ثُلمَّ   ؤَحَلذٍ  مِّلهْ  ََلشَاكُم  هَللْ  كمػف المكاضػع أيضػان قكلػو تعػالي: 
، كقػد جػاءت (4)

بعد أف ذكر سبحانو كتعالى ضركبان مف مخازم المنافقيف كػتخمفيـ عػف غػزكة "ىذه اآلية 
ـ لػػػكاذان حػػػيف سػػػماعو، بػػػالقرآف كتسػػػمميتيكميػػػـ ك تبػػػكؾ كتعمقيػػػـ لػػػذلؾ باأليمػػػاف الفػػػاجرة، 

أك المؤمنػػػكف إذا قمػػػتـ مػػػف  -صػػػمى اهلل عميػػػو كسػػػمـ-ىػػػؿ يػػػراكـ الرسػػػكؿ كالمعنػػػى ىنػػػا: "
عػػػف مجمػػػس الػػػكحي متسػػػمميف لػػػكاذان  ، ك)ثػػػـ انصػػػرفكا(، أم ثػػػـ انصػػػرفكا جميعػػػان ؟المجمػػػس

غفمػػة  مػػنيـ كاحػػدلمػػح  كَممػػاكانتظػػاران لسػػنكح فرصػػة الغفمػػة عػػنيـ، ف ىػػة مػػنيـ لسػػماعوكرا

                                           

 .1سكرة اإلخبلص، اآلية:  (1)
 .74سكرة البقرة، اآلية:  (2)
ـ(، تفسير المراغى، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي 1724المراغى، أحمد مصطفى، ) (3)

 .1/144، 1الحمبي كأكالده، مصر، ط
 .115سكرة التكبة، اآلية:  (4)
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سػػتفياـ قػػد خػػرج ، كعنػػد التػػدقيؽ فػػي المعنػػى العميػػؽ ليػػذه اآليػػة نجػػد اال(1)"عنػػو انصػػرؼ
، كىك نفي رؤيتيـ عند الخركج مف مجمػس الػكحي كىػـ الَنفييحتمؿ  إلفادة معنى ضمني

 .مكفمتسمِّ 
 إِنْ صَالَتَب وَلَئِه تَضُولَب ؤَن وَالْإَسْضَ السَّمَبوَاثِ َُمْسِكُ اللَّهَ إِنَّ كمف المكاضع أيضان قكلو تعالى: 

غَفُلىسًا  حَلُِمًلب  كَلبنَ  إِوَّلهُ  بَعْلذِ ِ  مِّله  ؤَحَلذٍ  مِلهْ  ؤَمْسَكَهُمَب
أم إَف اهلل يمنػع السػمكات أف تضػطرب "، (2)

كيمنع األرض مف مثؿ ذلؾ، كيحفظيمػا بربػاط خػاص،  ،مف أماكنيا، فترتفع أك تنخفض
كىػػػػك مػػػػا يسػػػػميو العممػػػػاء نظػػػػاـ الجاذبيػػػػة، فجميػػػػع العػػػػكالـ مػػػػف األرض كالقمػػػػر كالشػػػػمس 
كالسػػيارات األخػػرل تجػػرم فػػي مػػدارات خاصػػة بيػػذا النظػػاـ الػػذم كضػػع ليػػا، كلػػكال ذلػػؾ 

ضػػػػعيا لتحطمػػػت ىػػػػذه الكػػػرات المشػػػػاىدة كزالػػػت عػػػػف أماكنيػػػا، لكنيػػػػا بػػػو ثبتػػػػت فػػػي مكا
مػػا اسػػتطاع أحػػد أف يمسػػكيا مػػف بعػػد  كاؿف أشػػرفت عمػػى الػػزَ ا  ت فػػي مػػداراتيا، ك كاسػػتقرَ 

الشػػرط قػػد خػػرج إلفػػادة معنػػى  َف أسػػمكبفسػػيرنا ليػػذه اآليػػة يمكننػػا القػػكؿ إكمػػف ت ،(3)"اهلل
، كىػػك نفػػي قػػدرة أحػػد عمػػى اإلمسػػاؾ بالسػػمكات كاألرض كحفظيمػػا الَنفػػييحتمػػؿ  ضػػمني

 برباط خاص.
ؤَحَذٌ اللَّهُ هُىَ قُلْلو تعالى: قك ا أمَ 

، فإَف )أحد( فيو تعنػي ىػك الكاحػد األحػد الػذم (4)
و الكامػػػؿ فػػػي ألَنػػػ ؛ال نظيػػػر لػػػو، كال يطمػػػؽ ىػػػذا المفػػػظ عمػػػى أحػػػد إال عمػػػى اهلل عػػػز كجػػػؿ

جميػػع صػػفاتو كأعمالػػو، كال يكصػػؼ شػػيء باألحديػػة غيػػره، كال يقػػاؿ رجػػؿ أحػػد، كال درىػػـ 
كحػػد، ألف أحػػدان صػػفة اهلل عػػٌز كجػػٌؿ التػػي استخمصػػيا لنفسػػو، كال أحػػد، كمػػا يقػػاؿ رجػػؿ 

كىذه اآلية اشتممت عمى اسػـ مػف أسػماء اهلل تعػالى يتضػمف جميػع ، (5)يشركو فييا شيء
و يػدؿ عمػى أحديػة الػذات المقدسػة، المكصػكفة بجميػع ألَنػ ؛كىػك األحػد"أكصاؼ الكماؿ، 

                                           

 . 31-11/31المراغى، تفسير المراغى،  (1)
 .21سكرة فاطر، اآلية:  (2)
 .11/115المراغى، تفسير المراغى،  (3)
 .1سكرة اإلخبلص، اآلية:  (4)
(، معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 1111السامرائي، فاضؿ، ) (5)

 .121-1/114، 1مصر، ط
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ده الخػػػاص الػػػذم ال يشػػػاركو فيػػػو أكصػػػاؼ الكمػػػاؿ، كبيػػػاف ذلػػػؾ، أَف األحػػػد يشػػػعر بكجػػػك 
غيػػػره، كال يػػػتـ ذلػػػؾ عمػػػى كجػػػو التحقيػػػؽ إال لمػػػف حػػػاز جميػػػع صػػػفات الكمػػػاؿ، كذلػػػؾ ال 

 .(1)"يصمح إال هلل تعالى
أَف ىػذه الجممػة  كجدتفي المعنى العميؽ لجممة )قؿ ىك اهلل أحد(،  كعند تدقيقي

اسػػتثناء كمػػا فسػػرىا عممػػاء المغػػة؛ لكػػكف  ، ككممػػة )أحػػد( ىنػػا ليسػػتالَنفػػيتحتمػػؿ معنػػى 
لسػنا متأكػديف مػف أسمكب األمر مف األسػاليب التػي تحتمػؿ التشػكيؾ فػي المعنػى، فػنحف 

 .)حدث القكؿ( كقكع الحدث أك عدـ كقكعو في ىذه الجممة
فييػا كممػة )أحػد(  التػي كردتلمسػياقات المػذككرة،  تفسػيرممػف خػبلؿ  ليكيتضح 

 المفػظ عنػدما فسػركا ىػذاعممػاء المغػة  ف منفيػة نفيػان صػريحان، أفَ في القرآف الكريـ، كلػـ تكػ
يفسػركه ضػمف سػياقات  بكساطة األداة(، كلـ الَنفيالصريح ) الَنفيضمف سياقات  فسركه
َف لفػظ القػكؿ إ يمكننػي، فإَنػو ، كمػف ىنػافيما سػيأتي بعضيا سأناقشالتي  الضمني الَنفي

 .العربَيةمغة في ال لمَنفي)أحد( مف األلفاظ المبلزمة 
لتػػي أكردىػػا االدالػػة عمػػى عمػػـك الجػػنس البشػػرم،  فػػي بعػػض األلفػػاظ بحثػػيكعنػػد 

 أَنيػا بمعنػى )أحػد(، كقػد زيػدت كجدت، الَنفيَنيا ال تستعمؿ إال في عمماء المغة، كقالكا إ
أك  الَنفيلمتنصػػيص عمػػى العمػػـك مػػف نكػػرة تخػػتص بػػٍف( عمػػى التراكيػػب الػػكاردة فييػػا )ًمػػ
(، كمػػػف ىػػػذه األلفػػػاظ لفػػػظ )طيػػػكرً و، شػػػبي جػػػاء فػػػي لسػػػاف العػػػرب البػػػف منظػػػكر:  حيػػػثمٌّ

: مػا بالػدار طيػٍكًرمٌّ "كالعىرىبي  ، أم أحػدكال دكرً تقكؿي : مػا بالػَدار "، كجػاء أيضػان: (2)"مٌّ كيقػاؿي
، أم  ، أم أحػػده...، كيقػػاؿ: مػػا بيػػا دكرمٌّ كمػػا بيػػا مػػا بيػػا أحػػده...دَيػػاره ، كمػػا بالػػداًر دَيػػاره

...دي  ، كىػػذا دليػػؿ (3)"الَنفػػيفػػي  إالَ أحػػده، ال يسػػتعمؿ ، أم مػػا بيػػا كرمٌّ كال دَيػػاره كال دىي ػػكره
 .الَنفيلسياؽ  آخر عمى لزـك لفظ )أحد(

األلفػػاظ التػػي ال  ،كمػػا قػػاؿ العممػػاء الَنفػػيكمػػف األلفػػاظ التػػي تقتصػػر عمػػى سػػياؽ 
َنمػػػا تكػػػكف تركيبػػػان عطفيػػػان يت كػػػكف مػػػف معطػػػكؼو كمعطػػػكؼو عميػػػو، تكػػػكف ألفاظػػػان مفػػػردةن، كا 

                                           

ـ(، الجدكؿ في إعراب القرآف كصرفو كبيانو مع فكائد نحكية ىامة، 1773صافي، محمكد، ) (1)
 .11/214، ـ1دار الرشيد، دمشؽ، سكرية، كمؤسسة اإليماف، بيركت، لبناف، ط

 .1516ابف منظكر، لساف العرب، ص (2)
 .1231ابف منظكر، لساف العرب، ص (3)
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يحػػيط بػػالمنفي لينفيىػػو كمٌػػو، فكػػأَف المنفػػي ينحصػػر بػػيف المعطػػكؼ كالمعطػػكؼ عميػػو، كقػػد 
يككف أحد المتعاطفيف داالن عمى القمة كاآلخري داالن عمى الكثرة، كقد يككف كػؿٌّ منيػا يمثػؿ 

 أحد طرفي المنفي.
المعجمػػي  لممعنػػى تتبعػػيكعنػػد ، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ العػػرب: مػػا لػػو صػػامته كال نػػاطؽه 

الصػػامت بمعنػػى الػػذىب كالفضػػة، كالنػػاطؽ بمعنػػى  كجػػدت لمفظػػي )صػػامت( ك )نػػاطؽ(
فػػي بحثػػي ، كعنػػد (1)الحيػػكاف )اإلبػػؿ كالغػػنـ(، كمعنػػى التركيػػب كػػامبلن ىنػػا: لػػيس لػػوي شػػيءه 

 فػي تركيػب مثبػت، يقػكؿ ابػف منظػكر: استعمؿأَف لفظ )صامت( قد  كجدتلساف العرب 
؛ يعنػػػػي الػػػػذىىبى كالًفَضػػػػةى، ًخػػػػبلؼى النػػػػاًطًؽ، كىػػػػك  "كفػػػػي الحػػػػديث: عمػػػػى رقىبىتًػػػػًو صػػػػامته

 ،.... يىػػكافي ؛  مػػا صػػاءى جػػاء بك الحى ػػمىتى ػػمىتى قػػاؿ: مػػا كصى ، كمػػا صى صػػاءى يعنػػي الشػػاءى كاإلبػػؿى
فػػػػي تركيػػػػب مثبػػػػت، فإَنػػػػو  اسػػػػتعمؿ، كبمػػػػا أَف لفػػػػظ )صػػػػامت( (2)"كالًفَضػػػػةى  يعنػػػػي الػػػػذىبى 

: فػػػبلف لػػػو صػػػامت فػػػأقكؿ، أيضػػػان  لفػػػظ )نػػػاطؽ( فػػػي تركيػػػب مثبػػػت عمؿأسػػػتأف  بإمكػػػاني
 .بيا مف نعـ اهلل التي أنعـ عميو شيئان لو  كناطؽ، أم أفَ 

ذكػػػره مػػػف الكجػػػكه  ىػػػذا التركيػػػب، ال بػػػد مػػػف ذكػػػر كجػػػوو  زيػػػادة فػػػي الحػػػديث عػػػفك 
ػػة عمػػى " ،فػػي )ال(العممػػاء  قكلػػؾ: ك، الَنفػػيسػػماىا تككيػػد بعضػػيـ ، ك الَنفػػيكىػػي المنصِّصى

 عنيمػػػا، فإَنػػػؾ إذا قمػػػت: مػػػا قػػػاـ زيػػػد كعمػػػرك، احتمػػػؿ نفػػػي القيػػػاـ كال عمػػػركمػػػا قػػػاـ زيػػػده 
بػػ)ال( فقػد فػي حػاؿ االجتمػاع دكف االفتػراؽ؛ فػإذا أتيػت  عنيمامطمقان، كاحتمؿ نفي القياـ 

ألَف مػف شػرط العاطفػة  ، ك)ال( ىػذه ليسػت ىػي العاطفػة،...مقػان مط الَنفػيعمػى  نصصػت
، ك)ال( ىنػا (3)"كعدـ االقتراف بحرؼ عطؼ آخػر، فالعػاطؼ ىنػا ىػك الػكاك تقدـ اإليجاب

فأنت عندما قمت: ما قاـ زيد كعمػرك، "زائدة مع الكاك إلزالة االحتماؿ، كما يقكؿ العمماء 
دت )ال( زاؿ ىػػػذا االحتمػػػاؿ، معػػػان، كلكػػػف قامػػػا منفػػػرديف، فػػػإذا ز ا لػػػـ يقكمػػػا مػػػاحتمػػػؿ أَني

 .  (4)"لبتةا أا لـ يقكممكصار إعبلمان بأني

                                           

 .1271، لساف العرب، ص؛ كابف منظكر1/135الجكىرم، الصِّحاح،  (1)
 .1271ابف منظكر، لساف العرب، ص (2)
 .311، 221المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (3)
 .62الرماني، معاني الحركؼ، ص (4)
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مػػػف  كتمكٌنػػػت، )صػػػامت( قػػػد اسػػػتعمؿ فػػػي تركيػػػب مثبػػػت لفػػػظ كجػػػدت كبمػػػا أَننػػػي
مػف األلفػاظ  اسػتثنييما فػإَف ذلػؾ يجعمنػيلفظ )نػاطؽ( فػي تركيػب مثبػت أيضػان،  استعماؿ
فػي تكالػد  العربَيػةأَف الكثير مف األلفػاظ فػي المغػة  عممان ، العربَيةفي المغة  لمَنفيالمبلزمة 

 مستمر كتحرؾ دائـ قد يفضي إلى تغيير كمي في داللتيا أك المدلكؿ الذم تؤشر عميو.
ػػػبى "أيضػػػان قػػكؿ العػػػرب:  كمػػف ذلػػػؾ : يقػػكؿ ابػػػف منظػػػكر، (1)"ضه كال نىػػػبىضه مػػػا بػػو حى

بانان شػػديدان، ككػػذ ػػرى ػػرىبى ضى ٍبضػػان: ضى ػػبىضى القمػػبي يىٍحػػًبضي حى ـَ يىٍسػػكيفي بلؾ الًعػػٍرؽي يىٍحػػ"حى ؛ ضي ثػػ
ػبىًض الػَدٍىًر أم حى  ، كىك أشد مف الَنٍبض، كأصابىًت القىٍكـى داًىيىةه ًمٍف حى بىضى الًعٍرؽي يىٍحًبضي

، ميحػػَرؾي  ػػبىضه كال نىػػبىضه : التحػػر ؾي، كمػػا لػػوي حى ػػبىضي باًنًو، كالحى ػػرى كىػػةه، ال  ًمػػٍف ضى رى البػػاًء، أم حى
: اٍضػ إالَ يستعمؿ  ، كالَنػبىضي : الَصػكتي ػبىضي ٍحًد، الحى ػبىضي  ًطرابي في الجى الًعػٍرؽ، كيقػاؿ: الحى

ػػبىضي  : ال أدرم مػػا الحى ػػبىضي الحيػػاًة، كالَنػػبضي نىػػبىضي العيػػركًؽ، كقػػاؿ األصػػمعي  ػػًبضى حى ، كحى
ػػػػػبىضى بػػػػػالكتًر أم أٍنػػػػػبىضى  ػػػػػٍبضي أف يقػػػػػعى السػػػػػيـي بػػػػػيف يػػػػػدم الرامػػػػػي إذا كحى ...، كقيػػػػػؿ: الحى

ًبضى السيـي إذا مػا كقػع بالرميػًة كقعػان  . ككػأف المعنػى (2)"غيػر شػديد... رىمىى...، كيقاؿ: حى
ػبىضه كال  ، أم مػا لػو حػكؿه كال قػكةه في قػكليـ: مػا لػو حى : "نىػبىضى كيقػكؿ ابػف منظػكر، نىػبىضه

ػػػػػرَ  ػػػػػانان: تىحى : العى الًعػػػػػٍرؽي يىٍنػػػػػًبضي نىٍبضػػػػػان كنىبىضى ، كالَنػػػػػاًبضي ػػػػػرىبى ضى ، صػػػػػفةه غالبػػػػػةه، ؾى كى ػػػػػبي صى
: مضػاًربي ابً نى كالمى  : اضػطربىتٍ ، كنىبىضػًت القمػبً  ضي كىػةي، ...األمعػاءي تىٍنػًبضي رى : الحى ، كالنىػٍبضي

كىػػةه، كلػػـ يسػػتعمٍؿ  رى ، أم حى ػػرِّؾى الثػػاني كمػػا بػػو نىػػبىضه كقػػكليـ: مػػا بًػػًو  ،ٍحػػدً فػػي الجى  إالَ ميتىحى
ٍنػػػػًبضه  ػػػػراؾه، كىكىجػػػػعه مي ، أٍم حى ػػػػبىضه كال نىػػػػبىضه ػػػػمىوي ...حى ذىبىػػػػوي ثػػػػـ أىٍرسى ، كأٍنػػػػبىضى بػػػػالكتىًر إذا جى

م نىبىضى الًعٍرؽي يىٍنًبضي نىٍبضػان كنىًبيضػان كنىبىضػانان، أ"لمجكىرم:  الصِّحاح، ككرد في (3)ًرَف"يى لً 
ػػػبى  ، أم حػػػراؾه، كأٍنبىٍضػػػتي تحػػػَرؾ، كمنػػػو قػػػكليـ: مػػػا بػػػو حى ، كأضه كال نىػػػبىضه ٍنبىٍضػػػتي القػػػكسى

 .(4)"، كفي المثؿ: إنباضه بغير تكتيرتو ًلتىًرفَ مبالكتر، إذا جذبتو ثـ أرس
بشػػػيء مػػػا، مػػػف قػػػكة عمػػػى ىػػػذه الصػػػكرة لنفػػػي اإلحاطػػػة  تجػػػاء راكيػػػبكىػػػذه الت

مػػف  المػػراد نفيػػو فػػي أمٌ ؛ إلزالػػة احتمػػاؿ نفػػي كمػػا قػػاؿ العممػػاء فييػػازيػػدت )ال( ك  كغيرىػػا،
                                           

 .163ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (1)
 .533-532ابف منظكر، لساف العرب، ص (2)
 .2113ابف منظكر، لساف العرب، ص (3)
 .1/1115الجكىرم، الصِّحاح،  (4)
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مطمقػان فػي المفظػيف معػان، كىػذا ال يعنػي أَف  الَنفيالمفظيف بشكؿ منفرد، فيي نصت عمى 
فقػػد كرد لفػػظ فػػي ىػػذا التركيػػب فقػػط،  إالَ بلف ىػػذيف المفظػػيف بصػػكرتيما الحاليػػة ال يسػػتعم

ػػػبىًض " )حػػػبض( فػػػي تركيػػػب مثبػػػت أكرده ابػػػف منظػػػكر ىػػػك: أصػػػابىًت القىػػػٍكـى داًىيىػػػةه ًمػػػٍف حى
باًنوً  رى سػتعمميا فػي تراكيػب جديػدة غيػر منفيػة، ، كنحػف بإمكاننػا أف ن(1)"الَدٍىًر، أم ًمٍف ضى

بىضي القمًب جعمني أراجع الطبيػب، أم صػكتو كحركتػو، كنىػبىضي العػرًؽ  :كأف تقكؿ مثبلن  حى
مػػػػف  اسػػػػتثنييما مػػػػف التراكيػػػػب المثبتػػػػة، كىػػػػذا يجعمنػػػػيأزعجنػػػػي، أم اضػػػػطرابو، كغيرىػػػػا 

 .العربَيةفي المغة  لمَنفياأللفاظ المبلزمة 
التػي  )ال( حػرؼ يػأتي لتحقيػؽ غرضػيف فػي الجممػة"أَف  ،ىنػا أضػيفوأف  أريدكما 

، كزيادتيػػا بعػػد كاك العطػػؼ ...كالنيػػي الَنفػػي ىمػػا -عمػػى اخػػتبلؼ تفرعاتػػو-خؿ عمييػػايػػد
أمػػػر ال  -حتػػػى مػػػع القػػػكؿ بأَنػػػو قيػػػاس مطػػػرد-الَنفػػػيالمشػػػركة لبلسػػػميف أك الفعمػػػيف فػػػي 

، كال يسػتقيـ بػو المعنػى العػاـ لمسػياؽ، ك)ال( ىنػا تػؤدم كظيفػة المغكَيػةتحتممو النصػكص 
المسػػػػمط عمػػػػى أكؿ الجممػػػػة، كمزيمػػػػة  لمَنفػػػػيفيػػػػي مؤكػػػػدة أساسػػػػية فػػػػي تركيػػػػب الجممػػػػة، 

لبلحتماؿ الذم قد يػدخؿ إلػى معنػى الجممػة، كىػك احتمػاؿ نفػي المشػاركة فػي كقػت كاحػد 
ذا اعتبرناىػػا زائػػدة، أم أَف مػػع إمكانيػػة كركد المعطػػكؼ حػػيف تخمػػؼ المعطػػكؼ عميػػو ، كا 

نظرنػا إلػى ناحيػة أخػرل ، ك ...، نككف قد بعػدنا عػف المعنػى الحقيقػي...دخكليا كخركجيا
كالمقصػػػػكد ىنػػػا الناحيػػػػة  ىػػػي نفسػػػيا كجػػػػدت لكػػػي تسػػػػاعد عمػػػى الكصػػػكؿ إلػػػػى المعنػػػى،

 اإلعرابية.
كتتضح القيمة لػ)ال( الكاقعة بعد حرؼ العطؼ في األمثمة التي يؤتى بيػا لمتػدليؿ 

، فالمثػػاؿ عمػػى أَف )ال( زائػػدة، نحػػك: مػػا قػػاـ زيػػد كال عمػػرك، كمػػا قػػاـ زيػػد كال قعػػد عمػػرك
األكؿ يمكف اعتبار )ال( زائدة فيو في حالة كاحدة، كىي قصد نفػي المعيػة حػيف حصػكؿ 

ا إذا كػػاف المعنػػى متجيػػان نحػػك نفػػي القيػػاـ عنيمػػا مطمقػػان، فمػػف يسػػتقيـ المعنػػى الفعػػؿ، أٌمػػ
: مػػا قػػاـ زيػػد كعمػػرك، احتمػػؿ أَنيمػػا لػػـ يقكمػػا معػػان، كلكػػف قامػػا دكف )ال(، ألنػػؾ إذا قمػػت

كمػف لبتػة، يمػا لػـ يقكمػا أر إعبلمػان بأنَ بػ)ال( زاؿ ىذا االحتماؿ، كصػا منفرديف، فإذا أتيت
ىنا يجب أف تحدد زيادتيا في االستعماالت السماعية التػي ال تنػدرج تحػت قاعػدة معينػة 

                                           

 .532ابف منظكر، لساف العرب، ص (1)
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كعند أمف المبس، نحك األفعاؿ التي تدؿ عمى المشاركة كتستمـز فاعميف اثنيف، نحػك: مػا 
زيػػػػد كال عمػػػػرك، بشػػػػرط أف ال يكػػػػكف أحػػػػد ىػػػػذيف تخاصػػػػـ زيػػػػد كال عمػػػػرك، كمػػػػا يسػػػػتكم 

 وَلَلب  النُّلىسُ  وَلَلب  الظُّلُمَلبثُ  وَلَلب   وَالْبَصِل ُ  الْإَعْمًَ ََسْتَىٌِ وَمَب نحك قكلو تعػالى: ،الفاعميف متعددان 

"الْحَشُوسُ وَلَب الظِّلُّ
(1). 
عنػػدما الكصػػكؿ إليػػو أَف العممػػاء إذا قصػػدكا المفػػظ المفػػرد فػػي كبلميػػـ  أريػػدكالػػذم 

 اسػتعمؿالمفػظ المفػرد قػد يككف مقصكدىـ ليس بصحيح؛ لكػكف تحدثكا عف ىذه التراكيب 
ذا قصػػػدكا التركيػػػب برمتػػػو يكػػػكف مقصػػػكدىـ لػػػيس بصػػػحيح  فػػػي تراكيػػػب أخػػػرل مثبتػػػة، كا 

: لػػو صػػامت كنػػاطؽ، كبػػو فػػأقكؿ، مثبتػػةىػػذه التراكيػػب  اسػػتعماؿ أسػػتطيع لكػػكني ؛أيضػػان 
حبض كنبض، ككاف مف الكاجب أف يمتفتكا إلػى التعبيػر )صػامت كال نػاطؽ( أك )حػبض 

 كاك العطػػؼالمفػػظ المكػػكف مػػف  بػػيف المفظػػيف المسػػتعمميف فيػػو، كىػػك كمػػا ربػػط ،كال نػػبض(
 ال تسػػتطيع أف تػػأتي بيػػذا المفػػظ  فأنػػت ،لمَنفػػيأك المؤكػػدة  الَنفػػيالمنصصػػة عمػػى  ك)ال(

بدايػػػػة فػػػػي  الَنفػػػػيككركد أداة فػػػػي أٌم تركيػػػػب دكف أف يكػػػػكف السػػػػياؽ الػػػػكارد فيػػػػو منفيػػػػان، 
، كمػػػا أَف محاكلػػػة تجزئػػػة ىػػػذا المفػػػظ كفصػػػؿ دليػػػؿ عمػػػى صػػػحة كبلمػػػي التركيػػػب كػػػامبلن 

، فمػا تؤديػو الػكاك ك)ال( مػع بعضػيما عف بعضيا دليؿ آخر عمى صػحة كبلمػيمككناتو 
 في حاؿ ككنيا منفردة. تؤديو كؿ منيما عٌمايختمؼ كميان 

ذه تػػػدؿ عمػػػى اسػػػتمرارية الحػػػدث فييػػػا، كمػػػف أشػػػير ىػػػألفػػػاظ  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة ك 
ػػػٍكض( رفػػػاف داالف عمػػػى الزمػػػاف، فػػػػ)قٌط( لمػػػزمف الماضػػػي، كىمػػػا ظ ،األلفػػػاظ )قػػػٌط( ك)عى

عمػػى زمػف عػاـ، فنفػي الحػدث بكسػػاطة األكؿ لمػزمف المسػتقبؿ، ككبلىمػا يػدؿ  (عػكضه )ك
الثػاني يػدؿ عمػى  بكساطةعمى عدـ كقكعو في عمـك الزمف الماضي، كنفي الحدث يدؿ 
كقػػػد سػػػبؽ تفسػػػير ىػػػذيف المفظػػػيف فػػػي الفصػػػؿ ، دـ كقكعػػػو فػػػي عمػػػـك الػػػزمف المسػػػتقبؿعػػػ

ػػٍكضي ) مؤكػػدان عمػػػى أفَ  ،إلعادتػػو ىنػػػا حاجػػػة، فػػبل الدِّراسػػػةاألكؿ مػػف ىػػذه  معػػػربه إف  (عى
،أضيؼ كقكليـ: ال أفعمو عػكضى العا ػٍؼ، كبنػاؤه ئضػيفى إمػا عمػى الضػـ  مبنػي إف لػـ يضى

، كقػػػط  تسػػػتعمؿ عمػػػى ثبلثػػػة أكجػػػو،  ، أك عمػػػى الكسػػػر كػػػأمًس، أك عمػػػى الفػػػتح كػػػأيفى كقبػػػؿي

                                           

ـ(، دكر الحرؼ في أداء 1774؛ كانظر: راشد، الصادؽ خميفة، )11-17سكرة فاطر، اآلية:  (1)
 .46-41معنى الجممة، منشكرات جامعة قاف يكنس، بنغازم، ليبيا، ص
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نحػػك: مػػا فعمتيػػوي  الَنفيبػػ السػػتغراؽ مػػا مضػػى مػػف الزمػػاف، كتخػػتص ظرفػػان ىػػي: أف تكػػكف 
أم قطعتػػو، فمعنػػى مػػا تقػػكؿ: مػػا أفعمػػو قػطٌّ، كىػػي لحػػف، كاشػػتقاقو مػف قىطىٍطتيػػوي، كال  قػط ، 

فعمتو قطٌّ: ما فعمتو فيما انقطع مف عمرم؛ ألَف الماضي منقطع عػف الحػاؿ كاالسػتقباؿ، 
لغػػات ىػػذه الكممػػة: فػػتح القػػاؼ كتشػػديد الطػػاء مػػع الضػػـ، كأف تكػػكف اسػػـ فعػػؿ  كأفصػػح

بمعنػػػى يكفػػػي، فيقػػػاؿ: قطنػػػي، بنػػػكف الكقايػػػة، كمػػػا يقػػػاؿ: يكفينػػػي، أك أف تكػػػكف بمعنػػػى 
، كىػػ ٍسػػبي ، كقىػػٍط زيػػد، كمػػا يقػػاؿ: حى ذه مفتكحػػة القػػاؼ سػػاكنة الطػػاء، يقػػاؿ: قىٍطنًػػي كقىٍطػػؾى

 ،عمى السػككفحفظان لمبناء  ؛حسبي كحسبؾ كحسب زيد درىـ، كيجكز إثبات نكف الكقاية
 عف كما قاؿ الراجز: كما يجكز في لدف كقد ك 

 امااااااااَتأَل الَحااااااااْوُض وَقاااااااااَل َقْطِنااااااااي
 (1)ِناااايَمْياااااًل ُرَوْياااادًا َقااااْد َمااااألُت َبطْ 

 

 ) ػػٍكضي يقػػع  ألَنػػو ؛، بنػػي لشػػبيو بػػالحرؼ فػػي إبيامػػو(أبدان ػ)لمكقػػت المسػػتقبؿ كػػك)عى
لشػبو الحػركؼ  كػذلؾ ، بينيػتعىػٍكضي  مقابػؿفيي  (قط  عمى كؿ ما تأخر مف الزماف، أٌما )

عنػػدما تكػػكف  الَنفيقػػط  بػػكتخػػتص ، مػػا تقػػدـ مػػف الزمػػافكػػؿ فػػي إبيامػػو، لكقكعيػػا عمػػى 
ػػػػٍكضي  كمػػػػا تخػػػػتصظػػػػرؼ زمػػػػاف السػػػػتغراؽ مػػػػا مضػػػػى،   ان ظرفػػػػ عنػػػػدما تكػػػػكف الَنفيبػػػػ عى

ال يمكننا استعماليما فػي  الَنفي، كىما عندما يختصاف ب(2)الستغراؽ المستقبؿ مثؿ )أبدان(
فػػي المغػػة  لمَنفػػيفػػي سػػياؽ اإلثبػػات أبػػدان؛ إذان فيمػػا فػػي ىػػذه الحالػػة مػػف األلفػػاظ المبلزمػػة 

 .العربَية
عمػى اسػتمرارية الحػدث فييػا مػف  ، الٌدالػةالتي ذكرىػا العممػاء ،أَما األلفاظ األخرل
سىؽى، كأَف، كعفَ  ىػك أَف ىػذه  ،فييػا الَنفػي ةمبلزم مففكاف مقصكدىـ  ،كغيرىا( ،مثؿ: )كى

 ضمف تراكيب معينة. الَنفيزمة لسياؽ األلفاظ تككف مبل
                                           

، كالبيتاف مف الرجز 114-113، 167المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (1)
ـ(، 1741ىػ(، )171المشطكر لـ ينسبا ألحد مف الشعراء؛ انظر، ثعمب، أبك العباس )ت: 

، 1مجالس ثعمب، شرح كتحقيؽ: عبد السبلـ محَمد ىاركف، دار المعارؼ، مصر، ط
 ، كفيو )سبل( بدالن مف )ميبلن(.136ص

؛ كالسيكطي، ىمع اليكامع في 176، 1/151األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  (2)
 .112-1/111شرح جمع الجكامع، 
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القػكؿ  العربَيػة عمماء المغػة يفصؿكلـ  الدِّراسةأثناء  صادفتنيكمف التراكيب التي 
بػػاب مػػا ذكػػره ابػػف السػػكيت فػػي  ،الَنفػػيمكضػػكع مبلزمػػة دراسػػتيـ  عنػػدفػػي مؤلفػػاتيـ  فييػػا

( فػي كتابػو  إالَ )ما ال يتكَمـ فيػو  ٍحػدو إصػبلح المنطػؽ: "يقػاؿ: مػا أدرم أم  النػاس ىػك، بجى
ـو ىػػك، ىػػك، ك  شً كأم  الػػكرل ىػػك، كمػػا أدرم أم  الَطٍمػػ ـو مػػا أدرم أم  تيػػٍرخي ىػػك، كمػػا كتيػػٍرخى

: سىػاءى ىػك، كقػاؿ أبػك زيػدنى ىك، كمػا أدرم أم  برٍ  األناـً ىك، كما أدرم أم   أدرم أم  الييكزً 
اًء أم  الػػػػن ٍخًط ىػػػػك، كأَم البىٍرشػػػػىػػػػك، كمػػػػا أدرم  الَدٍىػػػػدىأالبٍرنسػػػػاءى ىػػػػك، كمػػػػا أدرم أم   أم  
 .(1)، كما أدرم أم  الجراًد ىك"...الميؿ ىك اًبطً ...، كما أدرم أم  خىك

كالكاضح أَف ىذه التراكيب تشترؾ فييا ما النافية كالفعػؿ المضػارع )أدرم( كالمفػظ 
 ،) فيػػو، كمػػا ىػػك  الَنفػػيدراسػػة ىػػذا التركيػػب لمكصػػكؿ إلػػى طبيعػػة مبلزمػػة  كسػػأحاكؿ)أم 

 إالَ ـ فيػو ا ال ييػتكمَ مػ)األساس الذم اعتمده ابف السكيت لكضع ىػذا التركيػب ضػمف بػاب 
 .فييا الَنفيمف مبلزمة  عندما ذكر ىذه التراكيب لـ يكضح مقصكده عممان أَنو، (بجحدو 

، معنػػاه  ، يقػػاؿ: مػػا أدًرم أم  الَطمػػًش ىىػػكى : النػػاسي كرد فػػي لسػػاف العػػرب: "الٌطٍمػػشي
ٍمعيػػوي طيميػػكشه أم   ، كجى فػػيِّ األكًؿ؛ قػػاؿ ، قػػاؿ أبػػك منصػكر: كقػػد اسػػتعمؿ غيػػر منالَنػاًس ىىػػكى

 رؤبىةي:
  

                                           

 .171-171ابف السكيت، إصبلح المنطؽ، ص (1)
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 وماااا نجاااا ِماااْن َحْشااارِىا المحشاااوشِ 

 

 .(1)  َوْحٌش وح َطْمٌش مان الطمماوشِ  
(1). 

 

ػػػحاحككرد فػػػي  ، (2)أم  النػػػاس ىػػػك" :مػػػا أدرم أم  الَطٍمػػػًش ىػػػك؟ أم :: "يقػػػاؿالصِّ
مػػا أدرم أم  النػػاًس ىػػك؛ كركاه ابػػف  :فػػي لسػػاف العػػرب: "كمػػا أدرم أم  الػػن خًط ىػػك، أمك 

، كفػػي الػػَنخط، بػػالفتح، كلػػـ يفسِّػػٍرهي، األعرابػػي أم    كرَد ذلػػؾ ثعمػػبه فقػػاؿ: إَنمػػا ىػػك بالَضػػـً
" طي النػاسي ػحاح، كفػي (3)كتاب العيف: الَنخى طىػوي، أم رمػى بػو، الصِّ طىػوي مػف أنفػو كاٍنتىخى : "نىخى

طىوي   .(4)أم  الناًس ىك" خًط ىك بالضـ، أم:الني : ما أدرم أم  ، كقكليـ...بو، مثؿ مىخى
ػػػػاءي: ابػػػػف آدـ : "البىٍرنىسػػػػاككرد فػػػػي لسػػػػاف العػػػػرب كيقػػػػاؿ: مػػػػا أدرم أم  ، ...كالبىٍرنىسى

" معنػػػاه، ...ىػػػك بىٍرنىسػػػاءى  ػػػحاحكفػػػي ، (5)مػػػا أدرم أم  النػػػاًس ىيػػػك، كالبىٍرنىسػػػاءي: النػػػاسي : الصِّ
: قى  ، ي منسػػكة طكيمػػة، ككػػاف الن سىػػاؾي البيػػٍرنيسي مبسػػكنيا فػػي صػػدر اإلسػػبلـ، كقػػد تىبىػػٍرنىسى الرجػػؿي
ػػػاءي ك إذا لبسػػػو،  ػػػاءى ىػػػكأ، قػػػاؿ ابػػػف السػػػكيت: يقػػػاؿ مػػػا أدرم ...النػػػاسي  :البىٍرنىسى ...، م  بىٍرنىسى

 .(6)ىك" أم  الناس :أم
ذا تتبعنػػا  سػػنجد أَنيػػا بمعنػػى النػػاس،  العربَيػػةبػػاقي األلفػػاظ فػػي المعػػاجـ  معػػانيكا 

كالكاضح أَف مقصػكد ابػف السػكيت عنػدما ذكػر ىػذه التراكيػب أَف المفػظ المفػرد الػكارد بعػد 
( ىػػك المػػبلـز  المعػػاجـ سػػتجد أَف العممػػاء يفصػػمكف القػػكؿ  تتتىٌبػػع؛ لككنػػؾ عنػػدما لمَنفػػي)أم 

                                           

، كبيت الشعر لرؤبة بف العجاج التميمي البصرم مف 1512ابف منظكر، لساف العرب، ص (1)
القصيدة ( بيتان؛ كلممزيد حكؿ 63قصيدة مف الرجز قاليا يمدح فييا الحارث، كىي تتككف مف )

انظر: ابف العجاج، رؤبة، )د.ت(، ديكاف رؤبة بف العجاج)مجمكع أشعار العرب(، تصحيح 
-55كترتيب: كليـ بف الكرد البركنسٌي، دار ابف قتيبة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الككيت، ص

57. 
 .1/1117الجكىرم، الصِّحاح،  (2)
 .2155ابف منظكر، لساف العرب، ص (3)
 .1/1141الصِّحاح، الجكىرم،  (4)
 .151ابف منظكر، لساف العرب، ص (5)
 .1/716الجكىرم، الصِّحاح،  (6)
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مقصػػػكد ابػػػف  فػػػي ىػػػذه األلفػػػاظ كلػػػيس فػػػي التراكيػػػب الػػػكاردة فييػػػا، كىػػػذا دليػػػؿ عمػػػى أفَ 
.)  السكيت ىك المفظ المفرد الكارد بعد )أم 

فييػا، فعنػدما  الَنفػيحقيقػة مبلزمػة  ألبػيفىذه التراكيب مف زاكيػة أخػرل كسأناقش 
ليػػا تسػػعة معػػافو كعشػػرة اسػػتعماالت، منيػػا  كجػػدت)مػػا( كمعانييػػا كاسػػتعماالتيا،  تتبعػػت

 كقكلػؾ: مػا خػرج زيػد، فػإف دخمػت عمػىالنافية، كىي حرؼ اتفاقان معنى كاسػتعماالن، ( ما)
كف بيػػا االسػـ كينصػػبكف بيػا الخبػػر كػػ)ليس( بشػػركط الجممػة االسػػمية فأىػؿ الحجػػاز يرفعػ

التميميػػػػكف، كنسػػػػب ابػػػػف ىشػػػػاـ إعماليػػػػا إلػػػػى الحجػػػػازييف  كأىمميػػػػامعتبػػػػرة عنػػػػد النحػػػػاة، 
ف دخمت )مػا( عمػى الفعػؿ تكػكف نفيػان لمحػاؿ كاالسػتقب، (1)كالنجدييف كالتيامييف اؿ، نحػك كا 

( فيػي فػي االسػتفياـ ال يعمػؿ أَمػ، (2)قكلؾ: ما يقـك زيد، كمػا يخػرج عمػرك مػا  فييػاا )أم 
 ؤٌََّ ظَلَمُلىا  الَّلزَِهَ  وَسَلَُعْلَمُ قبميا مف الفعؿ، كيعمؿ فييا ما بعػدىا، كمػف ذلػؾ قكلػو تعػالى: 

ََنقَلِبُلىنَ  مُنقَلَل ٍ 
بػػ)ينقمبكف( كال يجػكز نصػبيا بػػ)سيعمـ(، ألف االسػتفياـ ال  ، فػأم  نصػب(3)

عماؿ ما قبمو فيو يخرجو مف الصدر.  يعمؿ فيو ما قبمو، ألَف لو صدر الكبلـ، كا 
أفعػػػػاؿ الشػػػػؾ كاليقػػػػيف، نحػػػػك  إالَ كال يقػػػػع قبػػػػؿ )أٌم( فػػػػي االسػػػػتفياـ مػػػػف األفعػػػػاؿ 

( كمػػا  ( ك)عممػػتي : )عممػػتي أي ييػػـ فػػي الػػداًر؟(، ًمَمػػا يجػػكز إلغػػاؤه، فتقػػكؿ أشػػبييما)ظننػػتي
قمت: )ضربت أي ييـ في الداًر؟(، كأنت تريد االستفياـ لـ يجز؛ ألَنو ليس ًمَما يمغػى،  كلك

 ككذلؾ ما أشبيو.
( فػػي االسػػتفياـ إذا أضػػيفت إلػػى المعرفػػة، ف إَنيػػا سػػؤاؿ عػػف االسػػـ، ككانػػت ك)أم 

الرجػػػاًؿ قػػػاـ؟(، فػػػأم  كاحػػػد مػػػف  المعرفػػػة، كقكلػػػؾ: )أم  الػػػرجميف أخػػػكؾ؟(، ك)أم   بعػػػضى 
ذا ، كالجػػكاب أف تقػػكؿ: )زيػػده أك عمػػرك( تجيػػب بأحػػد األسػػماءالجماعػػة، مػػف االثنػػيف ك  كا 

، كالجكاب عمى عػدد أضيفت إلى النكرة فإَنيا سؤاؿ عف الصفة، ككانت بعدد النكرة كميا
؟( ك)أم  رجػؿو زيػده؟(، فػالجكاب أالنكرة أيضان،  ػكؾى ف تقػكؿ: )قصػيره كقكلػؾ: )أم  رجػؿ أخي

ذا أضػػفتيا إلػػى نكػػرتيف قمػػت: )أم  رجمػػيف أخػػكاؾ؟(،  أك طكيػػؿه( تجيػػب بصػػفة االسػػـ، كا 

                                           

 ، كما بعدىا.251المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (1)
 .66الرماني، معاني الحركؼ، ص (2)
 .115سكرة الشعراء، اآلية: (3)
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ك)أم  رجمػػيف قامػػا؟(، كالجػػكب أف تقػػكؿ: )طػػكيبلف أك قصػػيراف(، كىكػػذا إذا أضػػفتيا إلػػى 
ال جماعػػػة، كال يجػػػكز أف تضػػػيؼ )أٌم( إلػػػى معرفػػػة كاحػػػدة نحػػػك: )أم  الرجػػػؿ أخػػػكؾ؟( ك 

، كأمػا فػي سػؤاؿ عػف الػبعض، كالكاحػد ال يتػبعض ـ؟(؛ ألَف )أٌم( في المعرفػة)أم  زيدو قا
 .(1)النكرة فيي سؤاؿ عف الكؿ، فمذلؾ جاز إضافتيا إلى نكرة كاحدة

 الشػػؾ كاليقػػيففػػي التركيػػب السػػابؽ ىػػك إبطػػاؿ لعمػػؿ فعػػؿ مػػف أفعػػاؿ  كمػػا حصػػؿ
ر المبػػرد عػػف كقػػد عَبػػ الكػػبلـ بينػػو كبػػيف مفعكليػػو، صػػدرلفظػان ال محػػبلن، العتػػراض مػػا لػػو 

مػػا  إالَ التعميػػؽ باإللغػػاء، حيػػث قػػاؿ: "أال تػػرل أَنػػو ال يػػدخؿ عمػػى االسػػتفياـ مػػف األفعػػاؿ 
مػػا قبمػو، كىػػذه األفعػػاؿ ىػي التػػي يجػػكز أال و يجػكز أف ييمغىػػى؛ ألَف االسػػتفياـ ال يعمػؿ فيػػ

الْحِلضْبَُْهِ  ؤٌَُّ لِلنَعْلَمَ مػا كػاف مػف العمػـ كالشػؾ فعمػى ىػذا ، كىػي تعمػؿ خاٌصػةن 
 وَلَقَلذْ  ، ك(2)

اشْلتَشَا ُ  لَمَهِ عَلِمُىاْ
ألَف ىػذه الػبلـ تفصػؿ مػا بعػدىا ًمَمػا قبميػا، تقػكؿ: عممػت لزيػده خيػر  ؛(3)

 .(4)منؾ"
َنػػو ال عبلقػػة القػػكؿ إ يمكننػػيعػػدة زكايػػا، فإَنػػو ليػػذه التراكيػػب مػػف  مناقشػػتيكبعػػد 

 بعػػدفمػػا كرد  ،العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيلمبلزمػػة باأللفػػاظ ا ،بعػػدىالػػػ)أٌم( كاأللفػػاظ الػػكاردة 
و فػػي تراكيػػب أخػػرل مثبتػػة، ك)أٌم( فػػي ىػػذه التراكيػػب اسػػتعمال)أٌم( مػػف األلفػػاظ يمكننػػا 

 اسـ استفياـ لو الصدارة في الكبلـ كما ذكرنا.
ىنػػػا، أَف )أٌم( بحسػػػب مػػػا تضػػػاؼ إليػػػو، فػػػإف أضػػػيفت إلػػػى  أضػػػيفوأف  أريػػػدكمػػػا 

ف أضػيفت إلػى غيرىمػا كانػت  ف أضيفت إلى زمػاف كانػت زمانػان، كا  مكاف كانت مكانان، كا 
، كىػػي اسػػـ يػػأتي عمػػى ثمانيػػة أكجػػو، ىػػي الجػػزاء كاالسػػتفياـ (5)بحسػػب مػػا أضػػيفت إليػػو

كصػػػػكلة بمعنػػػػى الػػػػذم، الحقيقػػػػي كاالسػػػػتفياـ التػػػػكبيخي كاالسػػػػتفياـ اإلنكػػػػارم، كتكػػػػكف م

                                           

األزىية في عمـ الحركؼ، تحقيؽ:  ـ(، كتاب1771ىػ(، ) 213اليركم، عمي بف محَمد )ت:  (1)
 .117-116، ص1عبد المعيف المٌمكحي، مطبكعات مجمع المغة العربَية، دمشؽ، سكريا، ط

 .11سكرة الكيؼ، اآلية: (2)
 .111سكرة البقرة، اآلية:  (3)
 .1/175المبرد، المقتضب،  (4)
 .2/417السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد، (5)
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كتككف صفة دالة عمى معنى الكماؿ، فتقع صفة لمنكػرة، كتكػكف لمتعجػب، كتكػكف كصػمة 
، كىػػي (1)إلػػى نػػداء مػػا فيػػو )أؿ(، كذكػػر األخفػػش كجيػػان تاسػػعان تكػػكف فيػػو نكػػرة مكصػػكفة

مبيمػػػة كيتعػػػيف معناىػػػا بالمضػػػاؼ إليػػػو، كتسػػػتعمؿ لمعاقػػػؿ كغيػػػر العاقػػػؿ، كىػػػي مبلزمػػػة 
ف كانػػت صػػفة لئلضػػافة فػػي كػػؿ أ حكاليػػا، فػػإف كانػػت مكصػػكلة أضػػيفت إلػػى المعرفػػة، كا 

ف كانت اسػتفيامية صػحت إضػافتيا  أضيفت إلى النكرة، نحك: مررت برجؿ أٌم رجؿ، كا 
إلى المعرفػة كالنكػرة، كىػي معربػة بخػبلؼ سػائر األسػماء المكصػكلة األخػرل، كتبنػى فػي 

حتػػػـر أي يػػػـ أكبػػػر، حالػػػة كاحػػػدة، كذلػػػؾ عنػػػدما تضػػػاؼ كيحػػػذؼ صػػػدر صػػػمتيا، نحػػػك: أ
عرابيا مطمقان لغة  .(2)كبعض العرب يعربيا مطمقان، فبناؤىا في ىذه الحالة لغة، كا 

لبتػػة، إال فػػي النػػداء كالحكايػػة، )أٌم( غيػػر مػػذككر معيػػا مضػػاؼ إليػػو أكال تكػػكف 
يػا ىػػذا، كجػاءني رجػبلف، فتقػكؿ: أٌيػاف، كجػاءني رجػػاؿ،  ؿ: جػاءني رجػؿ، فتقػكؿ: أمٌّ يقػا

نمػا ىػي ال تكػكف مكصػكلة كال شػرطية ، كىػي عنػدما تضػاؼ إلػى نكػرة(3)فى فتقكؿ: أي ك  ، كا 
، كقكلؾ لمف ادعى أَنو أكرمؾ: أم  يكـو أكرمتنػي؟، كالمعنػى مػا الَنفيلبلستفياـ المراد بو 

 .(4)أكرمتني أبدان 
مػػف حػديث حػػكؿ إضػػافة )أٌم( لمنكػػرة، كخركجيػػا عػػف )أٌم(  ذكرتػػوكبنػاءن عمػػى مػػا 

و مػػف الممكػف أف نقػكؿ أيضػػان ، فإنػالَنفػيرطية إلػػى االسػتفياـ المػراد بػػو المكصػكلة أك الشػ
، كال تكػػػػكف ف )أٌم( عنػػػػدما تضػػػػاؼ لمنكػػػػرة فػػػػي جممػػػػة نحػػػػك: عمػػػػيٌّ لػػػػـ يشػػػػتًر إ أَم كتػػػػابو

أك شػػػػرطية أك مكصػػػػكلة أك صػػػػفة تػػػػدؿ عمػػػػى معنػػػػى الكمػػػػاؿ أك لمتعجػػػػب أك اسػػػػتفيامية 
إلػػى نكػرة تػػدؿ عمػى القمػػة، بمعنػػى  كصػمة لنػػداء مػا فيػػو )أؿ( أك نكػرة مكصػػكفة، كتضػاؼ

( فػػػي المغػػػة anyأف عميػػان ال ييػػػتـ بػػػالقراءة؛ لػػذلؾ لػػػـ يشػػػتًر القميػػؿ مػػػف الكتػػػب، كبمعنػػى )
 اإلنجميزية، نحك قكلؾ: 

                                           

؛ كاليركم، كتاب األزىية في 171-167المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (1)
 .111-114عمـ الحركؼ، ص

ـ(، معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 1111السامرائي، فاضؿ، ) (2)
 .1/117، 1مصر، ط

 .1/71األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  (3)
 .72-1/71األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  (4)
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-I don't like any kind of chocolate 

فػػي  لمَنفػػيأم، أنػػا ال أحػػب أم نػػكع مػػف أنػػكاع الشػػككبلتة، تكػػكف مػػف األلفػػاظ المبلزمػػة 
مػػػف خركجيػػػا عػػػف )أٌم( المكصػػػكلة أك  ذكرتػػػوباإلضػػػافة إلػػػى مػػػا كذلػػػؾ ، عربَيػػػةالالمغػػػة 
 .الَنفية إلى االستفياـ المراد بو الشرطي
بنػػػاءن عمػػػى المفيػػػـك المعاصػػػر  لمَنفػػػيعػػػف األلفػػػاظ المبلزمػػػة  قمتػػػوكمػػػف خػػػبلؿ مػػػا  
ثيـ فػي معػرض حػديأَف ليس كؿ ما ذكػره عممػاء المغػة مػف ألفػاظ  أستنتج، الَنفيلمبلزمة 

ىػػذه  الكثيػػر مػػف لكػػكف؛ لمَنفػػيمػػبلـز ىػػك  العربَيػػةفػػي المغػػة  الَنفػػيعػػف مكضػػكع مبلزمػػة 
معػػان، كىػػـ عنػػدما قػػرركا  الَنفػػيفػػي سػػياؽ اإلثبػػات كسػػياؽ  األلفػػاظ مػػف الممكػػف اسػػتعماليا

عنػػد القػػدامى  كجػػدتذلػػؾ كػػاف بسػػبب التفسػػير السػػياقي الػػذم أكقعيػػـ فػػي الغمػػكض كمػػا 
، كػػاف المقصػػكد بػػو ضػػمف تراكيػػب معينػػة الَنفػػيه األلفػػاظ لسػػياؽ مػػنيـ، أك ألف لػػزـك ىػػذ

 .المحدثيفعند مف درس ىذه الظاىرة مف  كجدتكما  ،كليس المفظ المفرد
 العربَيػػةكألفػػاظ المغػػة  األنمػػاط التعبيريػػةع مػػف اإلشػػارة ىنػػا إلػػى أَف مػػف يتتَبػػ كال بػػدَ 

لمداللػة عمػى معػافو  أبنػاء المغػةيا يستعممتعبيرية  ان كأنماط ان ألفاظ العربَيةفي المغة  يجد أفَ 
كمػػف ىػػذه األلفػػاظ بحػػد ذاتيػػا نفيػػان،  تيعىػػدٌ كىػػذه األلفػػاظ كاألنمػػاط التعبيريػػة ، ـخاصػػة عنػػدى

حػػديثان، كأقرتيػا قػكانيف المغػػة  اسػتعمالياقػػديمان، أك شػاع  العربَيػةكاألنمػاط التػي عرفػػت فػي 
: بتاتػان نحػككممػة قػٌط أيضػان، ٌدىا مػف مرادفػات عػالتػي مػف الممكػف ، (أبػدان )مرادفات كممػة 

طبلقػػان كقطعػػان كقطعيػػان  ألبتَػػةكعمػػى اإلطػػبلؽ كمطمقػػان ك  كغيرىمػػا، مػػف  ،ألبتَػػةك  أبػػدان  كتيعىػػدٌ ، كا 
لفظػػي  أتتبػػعكال بػػد مػػف أف حالػػو، لتأكيػػد زمػػف الحػػدث أك  اسػػتعماليااألدكات التػػي شػػاع 

فػػي  لمَنفػػي؛ لتكضػػيح صػػمتيما باأللفػػاظ المبلزمػػة العربَيػػة( ك )مطمقػػان( فػػي المعػػاجـ ألبتَػػة)
 .العربَيةالمغة 

، يقػػػاؿ: بىتىػػػت  الحبػػػؿى أَف ا ابػػػف منظػػػكريقػػػكؿ الجػػػكىرم ك  لبىػػػَت: القطػػػعي المستأصػػػؿي
مصػػػدر  ألبتَػػػةقطػػػع ًفٍعمىػػػوي، قػػػاؿ سػػػيبكيو: قىعىػػػدى  : كأَنػػػوي ألبتَػػػةفانبىػػػَت، أم انقطػػػع، كال أفعىميػػػوي 

لكػؿ أمػر ال  :ال أفعميػوي بتَػةن ك ، ألبتَػةبػاأللؼ كالػبلـ، كيقػاؿ: ال أفعميػوي  إالَ مؤكِّد، كال يسػتعمؿ 
ك)مطمقػان( اسػـ مفعػكؿ مػف أطمػؽ، كىػك مػا ال يقيػد ، (1)رجعة فيػو، كنصػبو عمػى المصػدر

بقيػػد أك شػػرط، بمعنػػى أَنػػو غيػػر مقيػػد )حػػٌر( يتمتػػع بسػػمطة مطمقػػة، كمطمػػؽ الصػػبلحية: 
                                           

 .112؛ كابف منظكر، لساف العرب، ص1/121الجكىرم، الصِّحاح،  (1)
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، كمطمقػػػػان: مػػػػف غيػػػػػر يحػػػػدث مطمقػػػػػان: لػػػػـ يحػػػػدث قػػػػػطٌ ممنػػػػكح صػػػػبلحيات مطمقػػػػػة، كلػػػػـ 
طبلقػػػػان كبتاتػػػػان كعمػػػػى اإلطػػػػبلؽ ألبتَػػػػة، كمػػػػف مرادفاتيػػػػا: أبػػػػدان كقػػػػٌط ك (1)اسػػػػتثناء كقطعػػػػان  كا 

 كغيرىا. ،كقطعيان، كمف أضدادىا: أبدان كدائمان كدكمان 
( ك )مطمقػػان( كاأللفػػاظ ألبتَػػةكمػػف خػػبلؿ ىػػذا العػػرض تتضػػح الصػػمة بػػيف لفظػػي )

ا إلػػى القطػػع أك إلػػى مػػفػػي معناى يعػػكداا أف إٌمػػ ، فيمػػاالعربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيالمبلزمػػة 
تعني: ال أفعمو بأم حػاؿ مػف األحػكاؿ، أك بػأم شػكؿ  ألبَتةفبل أفعمو األبدية كاالستمرار، 

تعنػي: لػـ أفعمػو قػٌط، أك فيمػا انقطػع مػف  ، أك أبدان، كلـ أفعمو ألبَتةمف األشكاؿ، أك قطعان 
 لتفسيرم لفظػي )ألبتَػة؛ لمَنفي ، فتككف في ىذه الحالة مف األلفاظ المبلزمةمكعمر  حياتي

التػػي عػػادت فػػي أصػػكليا االشػػتقاقية أك معانييػػا ، العربَيػػة فػػي المغػػة بمرادفاتيمػػاكمطمقػػان( 
فػي اسػتعماؿ مػف  الَنفػية إلى القطع كاألبدية كاالسػتمرار، كالمقصػكد ىنػا مبلزمػة األصمي

عنػػدما تكػػكف كػػؿ منيمػػا بمعنػػى )قػػٌط( التػػي السػػتغراؽ مػػا مضػػى مػػف ، كذلػػؾ اسػػتعماالتيا
، أك بمعنػػػػى )أبػػػػدان( التػػػػي السػػػػتغراؽ المسػػػػتقبؿ، كالمختصػػػػة الَنفيالزمػػػػاف، كالمختصػػػػة بػػػػ

 .  الَنفيب
 

 :  الضمني( النَّفي) ةغير الصريح وسياقاتو النَّفيفي تراكيب  النَّفيمالزمة  2. 3 
 العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  الَنفػػػيلظػػػاىرة مبلزمػػػة  كالمحػػػدثيف القػػػدامىدراسػػػات  اقتصػػػرت

(، فػاألدكات بػاألداة الَنفػي) ةالصػريح كسياقاتو الَنفي تراكيبعمى دراسة ىذه الظاىرة في 
 الَنفػيتؤدم كظيفة الربط كالتعميؽ بيف أجزاء التركيب؛ ألَنيػا تمخػص فػي الجممػة معػاني "

كالترجػػػػي كالنػػػػداء  الَتمنػػػػيك تحضػػػػيض األمػػػػر )بػػػػالبلـ( كالعػػػػرض كالد كاالسػػػػتفياـ ك يػػػػكالتأك
كظيفػة  إلػىكالشرط االمتناعي كاإلمكاني كالقسػـ كالندبػة كاالسػتغاثة كالتعجػب، باإلضػافة 

، كالػػػذم نجػػػػده فػػػػي حػػػػركؼ الجػػػػر كالعطػػػػؼ الجممػػػػةالػػػربط بػػػػيف األبػػػػكاب المفػػػػردة داخػػػػؿ 
تي تتمثؿ فػي المغكم الصريح بالعناصر الممفكظة ال الَنفي ديتحدك ، (2)"كاالستثناء كالمعية

                                           

ـ(، معجـ المغة العربَية المعاصرة، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، 1116عمر، أحمد مختار، ) (1)
 .1/1211، 1ط

، كما بعدىا، كانظر: جعمات، النفي في النحك 111حساف، المغة العربَية معناىا كمبناىا، ص (2)
 .16العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص
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ػػػو  فيػػػو لمحػػػان  الَنفػػػيريح؛ فإَننػػػا نممػػػح غيػػػر الصػػػ الَنفػػػياألدكات المعركفػػػة، كأمػػػا  كنستخًمصي
لػػػػيس  الَنفي، فػػػالمغكَيػػػةبعناصػػػر أخػػػرل )تحكيميػػػة( ممحكظػػػػة، كالسػػػياؽ كالمقػػػاـ كالسػػػػميقة 

مفػػردة  كممػػاتالمعنػػى الػػذم كضػػع لػػو، لكنػػو متضػػمف فػػي القػػكؿ المػػراد، إمػػا عمػػى شػػكؿ 
باء كاالمتنػاع كالػرفض كاإلضػراب، أك عمػى ، كاأللفاظ الدالة عمى اإلالَنفي تتشٌرب معنى

، أك مػف (1)كالشػرط كالتعجػب كاالسػتفياـ كبية خاصػة، كأسػاليب القصػرشكؿ تراكيب أسػم
الضػػمني فػػي الجممػػة، كجعػػؿ جممػػة  الَنفػػيخػػبلؿ اسػػتعماؿ معػػايير خاصػػة لمكصػػكؿ إلػػى 

 .محكـ عمى حصكؿ الحدث مف عدـ حصكلوالماضي معياران لنا ل
الضػػػمني لػػػـ يتطػػػرؽ لػػػو  الَنفػػػيغيػػػر الصػػػريح( أك  الَنفػػػي) الَنفػػػيكىػػػذا النػػػكع مػػػف 

تبػػيف فػػي  إذ، العربَيػػةفػػي المغػػة  الَنفػػيعنػػدما درسػػكا ظػػاىرة مبلزمػػة  كالمحػػدثكف القػػدامى
ال  (،جميػػع المغػػاتفػػي ) لمَنفػػيالحديثػػة أف ىػػذه األلفػػاظ، أم األلفػػاظ المبلزمػػة  الدِّراسػػات

فػػػي سػػػياقات أك تراكيػػػب  تسػػػتعمؿ، بػػػؿ ةالصػػػريح كسػػػياقاتو الَنفػػػيتراكيػػػب تقتصػػػر عمػػػى 
ًمَمػا يػدؿ داللػة  فييػا، لمَنفػي، كتككف مبلزمة ةالصريح وكيباكتر  الَنفيأخرل غير سياقات 

أك السياؽ الذم تػرد  ال التركيبالمفرد ، كالمقصكد ىنا المفظ لمَنفيقاطعة عمى مبلزمتيا 
ػػػياقاتأَف الكثيػػػر مػػػف المكاقػػػؼ الكبلميػػػة ك "فيػػػو، عممػػػان  المختمفػػػة لمحػػػكار تقتضػػػي أف  السِّ

كاإلنكػػػػار؛ لمقاصػػػػد كأغػػػػراض لػػػػدييـ، كيكتفػػػػكف  الَنفييتحاشػػػػى المتحػػػػاكركف التصػػػػريح بػػػػ
يػو ما ترمي إل كيفقوكألفاظان يدركيا السامع غالبان  أساليب مستخدميفبالتمميح كالتعريض، 

يغمف داللة، كىذه   الضمني. الَنفيكاألساليب تكٌكف في مجمميا ما أصبح يعرؼ ب الصِّ
ال  درسػػو، ألَف بالشػػكؿ المباشػػر يالضػػمن الَنفػػيكمػػف الطبيعػػي أال يتنػػاكؿ النحػػاة 

لػػػـ يعرفػػػكا  ـ، كال يتقػػػاطع معػػػو، كلكػػػف ىػػػذا ال يعنػػػي أَنيػػػ...ينػػػدرج ضػػػمف مػػػنيج دراسػػػتيـ
كا إليػػو بالمصػػطمح ذاتػػو، كلػػـ ر لػػـ يشػػي فحقيقػػة ىػـ، ...يشػػيركا إليػػولػػـ  كأالضػػمني،  الَنفػي

 عػف تنبػ التػي  المفتػاتتفسػير بعػض الية أك فػي الَنحك يستيدفكه، كلكف جاء في مباحثيـ 
ألَنػػو  ؛زيػػده  إالَ  ذاؾ، قػػاؿ سػػيبكيو: "كتقػػكؿ: أقػػؿ  رجػػؿو يقػػكؿي (2)"فيميػػـ لػػوعميػػؽ إدراكيػػـ ك 

                                           

ـ(، النفي المغكم بيف الداللة كالتركيب في ضكء عمـ المغة 1762انظر: عيسى، فارس محمد، ) (1)
، 43ردف، صاليرمكؾ، األجامعة دائرة المغة العربية، ، غير منشكرة رسالة ماجستيرالمعاصر، 
 كما بعدىا.

 .12-11جعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص (2)
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 السػػػيرافي فػػػي شػػػرحو لمكتػػػاب: "كأقػػػؿٌ كقػػػاؿ ، (1)زيػػػده" إالَ صػػػار فػػػي معنػػػى مػػػا أحػػػده فييػػػا 
العػػاـ  الَنفػػي أريػػدالعػػاـ، كاآلخػػر ضػػد الكثػػرة، فػػإذا  الَنفػػيأحػػدىما  :معنيػػيف عمػػىينصػػرؼ 

ف  إالَ ذاؾ زيد، كما تقػكؿ: مػا أحػده يقػكؿ  إالَ  ذاؾيقكؿ  جعؿ تقديره: ما رجؿ  أريػدزيػد، كا 
، (2)"زيػد، كمعناىمػا يػؤكؿ إلػى شػيء كاحػد إالَ  كثيػرذاؾ فتقػديره: مػا يقػكؿ بو ضد الكثػرة 

زيػػػػد، فيػػػػذا  إالَ رجػػػػؿ يقػػػػكؿ ذاؾ  قػػػػاؿ أبػػػػك العبػػػػاس: إذا قمػػػػت: قػػػػؿٌ كيقػػػػكؿ ابػػػػف السػػػػراج: "
 .(3)"نفي

مػػا كػػاف  إالَ  الَنفػػيمػػف األقػػكاؿ المػػذككرة أَف النحػػاة ال يعػػدكف مػػف  أستشػػفوكالػػذم 
فيسػتعممكف فػي الداللػة عميػو عبػارات  يلضػمنا الَنفػيمتسببان عػف األدكات المعركفػة، أَمػا 
ؿ عمػػى أَف ديػػ ـ، كمقتضػػى كبلميػػأك )ىػػذا نفػػي( (الَنفػػيمتنكعػػة مثػػؿ )قػػد أجػػركه مجػػرل 

لمكػػػبلـ بنيػػػة سػػػطحية غيػػػر مقصػػػكدة، كبنيػػػة باطنيػػػة ىػػػي المقصػػػكدة، أم مػػػا تفيمػػػو مػػػف 
ك )أٌم( )أحػد(  يفالمفظػ كسػخخذ، (4)الَنفػيف أف يػنص عميػو حػرؼ مػف حػركؼ الجممة دك 
التػي لػـ الضػمني،  الَنفػيفي سػياقات  ما، لمتطبيؽ عمييالعربَيةفي المغة  لمَنفييف المبلزم

 .الَنفييتطرؽ إلييا عمماء المغة عند حديثيـ عف ظاىرة مبلزمة 
 
 :  الضمني من خالل التضاد النَّفي2. 3. 1 
مظيػر مػف مظػاىر ، كالتضػاد ىػك الَنفيدكران كبيران في إبراز معنى  يؤدم التضاد"
، كمػػػا أف نقيضػػػو، فػػػاألمكر بأضػػػدادىا تتضػػػح بػػػإيراد المػػػراد مػػػف المفػػػظ كتبيػػػاف تكضػػػيح

المغػػة، فالعبلقػػات القائمػػة بػػيف األلفػػاظ، إَمػػا أف  كتطػػكر كالتضػػاد مظيػػر مػػف مظػػاىر نمػػ
تقػػػـك عمػػػى التشػػػابو أك التضػػػاد أك االخػػػتبلؼ، كبالتػػػالي تنػػػتج ألفاظػػػان تخػػػدـ غػػػرض ىػػػذا 

المفظ ىي التي تحػدد داللػة مضػاده مػف مػدرؾ كمحسػكس، كالػتبلـز بػيف  االمتداد، كداللة

                                           

 .1/112سيبكيو، الكتاب،  (1)
 .1/112سيبكيو، الكتاب،  (2)
ـ(، األصكؿ في الَنحك، تحقيؽ: الدكتكر عبد 1774ىػ(، )114ابف السراج، أبك بكر )ت:  (3)

 .1/175، 1مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط الحسيف الفتمي،
 .13-12جعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص (4)
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ىػك مػا يػدفعنا إلػى ضػركرة الػتبلـز بػيف المفػظ كضػده، فعبلقػة  ،ضػدهك استحضار الشػيء 
 .(1)"الضدية مف أكضح العبلقات في تداعي المعاني

حيا أحمػػػد مختػػػار عمػػػر فػػػي كتابػػػو )عمػػػـ عػػػدة أقسػػػاـ كٌضػػػ كينػػػدرج تحػػػت التضػػػاد
منيػػا مػػا يختمػػؼ فػػي المفػػظ كيتضػػاد فػػي المعنػػى، كقكلنػػا: أسػػكد كأبػػيض، طكيػػؿ الداللػػة(، 

كىػك  ،فػي المعنػى كيختمػؼفي المفظ  منيا تضاد يتحدك كقصير، فكؽ كتحت، قبؿ كبعد، 
لنػكع عمػػى نػكع مػف أنػػكاع اخػتبلؼ الميجػات كالتػػأثر باألصػكات المجػػاكرة، كقػد حػاز ىػػذا ا

د لؤلصػمعي كاألضػداد مثػؿ األضػدا ،ؤلفػات فيػوكا الكثير مف الماىتماـ المغكييف حتى ألف
 .(2)امكغيرى ،البف السكيت

ـي قبػؿ أف تيكمِّػـ أحػدان  مػف الحاضػريف، تكػكف قػد  /أَيان كأنت عندما تقكؿ: خرجػت مػري
، كىنػػا نمحػػظ مػػف الحاضػػريف قبػػؿ خركجيػػا /أمٍّ نفيػػت أف تكػػكف مػػريـ قػػد تكٌممػػت مػػع أحػػدو 

أك  الصػػريح الَنفػػيتركيػػب لػػيس مػػف تراكيػػب فػػي سػػياؽ أك ك )أٌم( )أحػػد(  المفظػػيفكردكد 
؛ كذلػؾ بسػبب مػا أفػاده الَنفػي، ككاف المعنػى فػي ىػذا السػياؽ أك التركيػب يحتمػؿ سياقاتو

 .لفظ )قبؿ( الذم جعؿ السياؽ أك التركيب منفيان نفيان ضمنيان 
 
 :  الضمني من خالل األفعال النَّفي 2. 3. 2
، فػإذا كردت فػي جممػة الَنفػيأفعػاؿ كثيػرة تتضػمف دالليػان معنػى  العربَيػةفي المغة "

ذا الَنفػػػيدلػػػت عمػػػى  مػػػف  الَنفػػػيالمعركفػػػة زاؿ معنػػػى  الَنفػػػيسػػػبقت بإحػػػدل أدكات مػػػا ، كا 
كتتفػػاكت ىػػذه األفعػػاؿ فػػي  ،أنكػػر، جحػػد، قػػٌؿ...، كمػػف ىػػذه األفعػػاؿ:  أبػػى، ...الجممػػة

الخػػػاص الػػػذم يػػػدؿ عميػػػو كػػػؿ  اسػػػياألس حسػػػب المعنػػػى يالضػػػمن الَنفػػػيداللتيػػػا عمػػػى 
 .(3)"فعؿ

                                           

ـ(، فصكؿ في فقو العربَية، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، 1777عبد التكاب، رمضاف، ) (1)
 .76-75نجميزية )دراسة تقابمية(، ص، كانظر: الجيزاكم، النفي بيف العربية كاإل114، ص4ط

، 3ـ(، عمـ الداللة، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، ط1776انظر: عمر، أحمد مختار، ) (2)
 .77-76، كالجيزاكم، النفي بيف العربية كاإلنجميزية )دراسة تقابمية(، ص111ص

 .11ة(، صجعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عين (3)
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فادتو ( أك )يقؿٌ عف الفعؿ )قؿٌ  سابقان  تحدثتكقد  في السياؽ أك التركيػب  لمَنفي( كا 
: قػػؿ أقػػكؿأف  فإَنػػو باسػػتطاعتيقياسػػان عمػػى كبلميػػـ ك الػػكارد فيػػو كمػػا ذكػػر عممػػاء المغػػة، 

 أنكػر عمػيٌّ ، كفي جممة نحػك: (1)الَنفيزيد، كيككف المراد ىنا  إالَ يقكؿ ذاؾ  /أٌم منكـأحد
رؤيتػػػو  عمػػػيٍّ  يى ٍفػػػنى  ؿي ًمػػػتى حٍ يكػػػكف المعنػػػى يى فػػػي المدرسػػػة،  /أَيان مػػػف أصػػػدقائوأَنػػػو رأل أحػػػدان 

/أَيان مػػف ، ككػػذلؾ إذا قمػػت: جحػػد عمػػيٌّ أَنػػو رأل أحػػدان فػػي المدرسػػةمػػف أصػػدقائو  /أمٍّ ألحػػد
أَنػو  كجػدتعػف الفعػؿ )قػٌؿ( قمتو، فإنني عندما بحثػت ، كتأكيدان لما في المدرسة أصدقائو

، أم لمَنفػػيمػػف األلفػػاظ التػػي تفيػػد القمػػة، كاألصػػؿ أف يفيػػد كقػػكع الشػػيء قمػػيبلن، كيسػػتعمؿ 
 .(2)ل الفعؿ )قٌؿ(رى جٍ عدـ كقكع الشيء، كقد أجرت العرب االسـ )أقٌؿ( مي 

 

 :الضمني من خالل احستثناء النَّفي 2. 3. 3
أك إحػػػدل أخكاتيػػػا لمػػػا كػػػاف داخػػػبلن أك منػػػزالن  إالَ ؼ االسػػػتثناء بأَنػػػو اإلخػػػراج بػػػيعػػػرٌ  

كغيػر، كسػكل،  ،إال :منزلة الداخؿ، كىك كما ىك ظاىر مف ىذا التعريػؼ لػو أدكات نحػك
اتسػػعت فيػػو  العربَيػػة؛ لكػػف (إالَ )أدكات االسػػتثناء ىػػي  ـ  كخػػبل، كعػػدا، كحاشػػا، كغيرىػػا، كأي 

 العربَيػػةات السػػامية، حيػػث كضػػعت كفػػي أدكاتػػو اتسػػاعان ال يماثمػػو اتسػػاع فػػي سػػائر المغػػ
القكاعػػد الدقيقػػة لبلسػػتثناء كأكثػػرت مػػف حركفػػو كفرقػػت بينيػػا فػػي بعػػض األحػػكاؿ، فصػػار 

  .(3)االستثناء فييا بابان مستقبلن بنفسو، ال يماثميا فيو أٌم لغة مف المغات السامية
ظرفػػػان التػػػي تكػػػكف ، )دكف(فػػػي االسػػػتثناء مػػػا نػػػراه فػػػي األداة  العربَيػػػةكمػػػف اتسػػػاع 

كغير ظرؼ، غير ظرؼ بمعنى حقيػر كمسػترذؿ كخسػيس، يقػاؿ: ثػكب دكف، أم حقيػر، 
، كرجػػػؿ دكف أم مسػػػترذؿ، كظرفيػػػة تفيػػػد التقريػػػب، يقػػػاؿ: ىػػػذا دكف ذلػػػؾ، أم أقػػػرب منػػػو

كليا في حاؿ ككنيا ظرفيػة عػدة معػاف، تكػكف بمعنػى قبػؿ، كبمعنػى أمػاـ، كبمعنػى كراء، 
سػػاقط مػػف النػػاس، كبمعنػػى الشػػريؼ، كبمعنػػػى كبمعنػػى تحػػت، كبمعنػػى فػػكؽ، كبمعنػػى ال

األمػػر، كبمعنػػى الكعيػػد، كبمعنػػى اإلغػػراء، كقػػد يػػدخؿ )دكف( التػػي بمعنػػى )قػػداـ( معنيػػاف 
، تكػػكف فػػي أحػػدىما متصػػرفة بمعنػػى أسػفؿ، تقػػكؿ: أنػػت دكف زيػػد، كيتصػػرؼ فييػػا آخػراف

                                           

 .1/175؛ كابف السراج، األصكؿ في الَنحك، 1/112انظر: سيبكيو، الكتاب،  (1)
 .2/367السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد،  (2)
 .1/111السامرائي، معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  (3)
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ؼ بيػػذا المعنػػى، نحػػك: ىػػذا شػػيء دكف، أم خسػػيس، كمعناىػػا اآلخػػر )غيػػر(، كال يتصػػر 
اللّهِ دُونِ مِه إِلَلهَُْهِ بيذا المعنى، نحك قكلو تعالى:

(1). 
معنػػػػى التقصػػػػير عػػػػف الغايػػػػػة، كىػػػػي مػػػػف الفعػػػػؿ )دنػػػػػا(، أم  كتفيػػػػد األداة )دكف(

الصػػفة دنػػيء، أم سػػاقط ، ك الفعػػؿ )دنػػى( يػػا قبػػؿ اآلخػػرة، أك مػػفألنَ  ؛اقتػػرب، كمنػػو الػػدنيا
جنان، كيقاؿ: دكنػو خػرط القتػاد، أم ما، كالعرب يقكلكف: إنو لدان  خبيث إذا كاف ضعيؼ

 الَنفػػػياألقػػػرب لػػػو أف يقطػػػع شػػػكؾ القتػػػاد كال يصػػػؿ إلػػػى األمػػػر، فيػػػك تعبيػػػر يػػػدؿ عمػػػى 
ضػػػػػمنان، كقيػػػػػؿ إف دكف بمعنػػػػػى )غيػػػػػر(، مػػػػػف دكف أف يفعػػػػػؿ: أم مػػػػػف غيػػػػػر أف يفعػػػػػؿ، 
كاتخػػذت مػػف دكنػػؾ صػػديقان، أم اتخػػذ مػػف شػػخص غيػػره صػػديقان، كتقػػكؿ: قػػاـ القػػـك دكف 

 .(2)معنى أَف زيدان لـ يقـ، فداللتيا داللة )غير(، غير أَف ىذا ال يٌطردزيد، فال
مػف  /أَيان : خرجت مريـ دكف أف تكٌمـ أحػدان أقكؿعندما  فإنني ،ذكرتوكبناءن عمى ما 
أك مػػف الحاضػػريف،  /أَيان : خرجػػت مػػريـ مػػف غيػػر أف تكمٌػػـ أحػػدان أقػػكؿ الحاضػػريف، كػػأنني

/أمٍّ قد  مف الحاضريف، بمعنى أنني /أَيان خرجت مريـ كلـ تكٌمـ أحدان   نفيت حديثيا مػع أحػدو
 مف الحاضريف.

 
يغالضمني من خالل  النَّفي 2. 3. 4 رف الصِّ  :  يةالصَّ

، مػػع أَف النحػػاة المحػػدثيفالنحػػاة لػػـ يتطػػرؽ لػػو الكثيػػر مػػف  الَنفػػيكىػػذا النػػكع مػػف 
قػػػد انتبيػػػكا لػػػو، كمػػػف الػػػذيف أشػػػاركا إليػػػو ابػػػف جنػػػي، فػػػالمعركؼ أف لكػػػؿ صػػػيغة  القػػػدامى
تػدؿ عمييػا مػف تعديػة كاشػتراؾ كمطاكعػة كتكثيػر كمبالغػة كنسػبة كتكمػؼ،  معػانيى صرفية 

يغكغير ذلؾ، عمى خبلؼ بيف ىذه  يغ، كمف الصِّ ضػمنان؛ لػذلؾ  الَنفػيما ييفيػـ منيػا  الصِّ
 .(3)الضمني مف غيره الَنفيىذا النكع مف  ألمٌيزىذا العنكاف  كضعت

                                           

معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر ؛ كانظر: السامرائي، 114سكرة المائدة، اآلية:  (1)
 .162-1/161كالتكزيع، 

، 1ـ(، معاني القرآف، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، ط1761ىػ(، )115الفَراء، أبك زكريا )ت:  (2)
 .1241-1241؛ كابف منظكر، لساف العرب، ص1/11-11

 .12ف الكريـ عينة(، صجعمات، النفي في النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآ (3)
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كتستعمؿ العرب ألفاظان مف كبلميـ مف األفعاؿ كاألسماء الضػامنة لمعانييػا، فػي 
سمب تمؾ المعاني ال إثباتيا، فتصريؼ الفعؿ )ع ج ـ( فػي كبلميػـ يكػكف لئلبيػاـ كضػد 

لػذم يػرد البياف، كمف ذلػؾ العجػـ ألنيػـ ال يفصػحكف، كمثمػو تصػريؼ الفعػؿ )ش ؾ ك( ا
يقػاؿ: أشػكيت الرجػؿ إذا عمػى السػمب،  فيو كتدؿ صيغة )أفعؿ(إلثبات الشٍكك كالشككل، 

أزلػت أم أقذيتػو: ككذلؾ إذا قمت:  ،ا تزيؿ عف المفعكؿ معنى الفعؿأم أَنيأزلت شككاه، 
 .(1)قذل عينيو

كػػاف االمتحػافي أصػػعب مػف أف تجيػػب  :أقػكؿعنػدما  ، فػػإننيذكرتػوكبنػاءن عمػى مػػا 
/ عفأف تككف مريـ قد أجابت  أككف قد نفيتمف أسئمتو،  /أمٍّ ى أحدو مريـ عم مػف  أمٍّ أحػدو

يغ، فمعنى أسئمة االمتحاف كىك معنػى الضمني،  الَنفيية ىنا )أصعب( أفاد الَصرفة الصِّ
فمػػريـ لػػـ تجػػب جديػػد لمصػػيغة الصػػرفية )أفعػػؿ( كصػػمت إليػػو قياسػػان عمػػى مػػا كرد أعػػبله، 

/ عف  .لصعكبتو ؛مف أسئمة االمتحاف أمٍّ أحدو
 
 :  واحستبعاد التَّمنيالضمني من خالل  النَّفي 2. 3. 5
يفضػػػػي إلػػػػى اخػػػػتبلؼ كاسػػػػع فػػػػي دراسػػػػة  يالضػػػػمن الَنفػػػػيإف اخػػػػتبلؼ مكاضػػػػع "

أسػػػاليب كتراكيػػػب مختمفػػػة فػػػي المغػػػة قػػػد ال تخطػػػر عمػػػى ذىػػػف المػػػتكمـ كالسػػػامع، كلكنيػػػا 
فييػػا أك عدمػػو، كمػػف ذلػػؾ مػػا كرد فػػي بػػاب  الَنفػػيتختمػػؼ فػػي الدرجػػة مػػف حيػػث كضػػكح 

 ، كيتمثؿ ذلؾ باستعماؿ أدكات عدة أشيرىا )لك( ك)ليت(.(2)"كاالستبعاد الَتمني
، فاستحالة حدكث أمػر معػيف يشػير إلػى نفػي الَنفيك)لك( ك)ليت( تتشرباف معنى 

كاألصػػػؿ فػػػي )لػػػك( أَنيػػػا شػػػرطية، كقػػػد تكػػػكف امتناعيػػػة، كتسػػػمى حػػػرؼ امتنػػػاع كقكعػػػو، 
متنػػػاع، كمعنػػػاه امتنػػػاع كقػػػكع الجػػػزاء المتنػػػاع الشػػػرط، أك شػػػرطية غيػػػر امتناعيػػػة، أك ال

أَنيػا  الَصػحيح، ك الَتمنيلمتمني، كذىب بعض العمماء ىنا إلى أَنيا شرطية أشربت معنى 
فيكػػػكف ليػػػا جػػػكاب، نحػػػك: لػػػك أَف لنػػػا رجػػػاالن أمثػػػاؿ  الَتمنػػػيتكػػػكف شػػػرطية مشػػػربة معنػػػى 
                                           

ىػ(، )د.ت(، الخصائص، تحقيؽ: محَمد عمي النجار، دار 171ابف جني، أبك الفتح )ت:  (1)
، كانظر: جعمات، النفي في 61-1/53الكتب المصرية، المكتبة العممية، القاىرة، مصر، 

 .12النحك العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص
 .73نفي بيف العربية كاإلنجميزية )دراسة تقابمية(، صالجيزاكم، ال (2)
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، كالحػؽ عت فمسطيف، تقكؿ ذلؾ متمنيان، كقد تأتي بمعنى )إف(صبلح الديف إذف ما ضا
أَنيا ال تطابؽ )إف(، فشرطيا بعيػد الكقػكع، كىػك أبعػد مػف )إف(، كذكػر أنيػا تػأتي لمعنػى 

فػػإَف التمػػرة التقميػػؿ، نحػػك: تصػػدؽ كلػػك بتمػػرة، كمعنػػى التقميػػؿ ىنػػا جػػاء مػػف بعػػد شػػرطيا، 
 .(1)لزىادتيا بعيدة أف يتصدؽ بيا؛

يككف في المستحيؿ، نحػك: ليػت الشػباب يعػكد،  الَتمنيليت(، فيي لمتمني، ك أَما )
كفػػي الممكػػف غيػػر المتكقػػع، نحػػك: ليػػت سػػعيدان يسػػافر معنػػا، فػػإذا كػػاف متكقعػػان دخػػؿ فػػي 
الترجػػػػػي، كال يكػػػػػكف فػػػػػي الكاجػػػػػب حصػػػػػكلو، نحػػػػػك: ليػػػػػت غػػػػػدان آت، فػػػػػإف غػػػػػدان كاجػػػػػب 

ـ  حػػركؼ (2)المجػػيء باألسػػماء فتنصػػب االسػػـ كترفػػع الخبػػر، ، كتخػػتص الَتمنػػي، كىػػي أ
 .(3)ييا إلى مفعكليفكمف العرب مف يستعمميا استعماؿ )كجدت( فيعدٌ 

ـى أجابت قكلي، فإَف ذكرتوكقياسان عمى ما     مػف األسػئمة /أمٍّ أحدو  عف: لك أَف مري
يحمػػػؿ معنػػػى مػػػف األسػػػئمة،  /أمٍّ أحػػػدو  عػػػف، أك ليػػػت مػػػريـ أجابػػػت معمِّػػػـإذف مػػػا عاقبيػػػا ال

نى ىنػػا يحتمػػؿ أَنيػػا لػػـ تجػػب حتػػى عمػػى سػػؤاؿ كاحػػد مػػف ع، فػػالمالَنفػػيالػػذم يفيػػد  منػػيالتَ 
 .أسئمة االمتحاف

 

 : الضمني من خالل أسموب الشرط النَّفي 2. 3. 6
التػػي تفيػػد امتنػػاع المعنػػى الشػػرطي فػػي ىنػػا )لػػك( الشػػرطية االمتناعيػػة،  كسػػأناقش

شرطيا لػـ يقػع فيمػا مضػى، أم لػـ يتحقػؽ معنػاه فػي الػزمف  الماضي، بحيث يقتضي أفَ 
فكأنيػػا بمنزلػػة حػػرؼ نفػػي  ،السػػابؽ عمػػى الكػػبلـ، فيػػي تفيػػد القطػػع بػػأَف معنػػاه لػػـ يحصػػؿ

ينفػػي معنػػػى الجممػػػة التػػي يػػػدخؿ عمييػػػا، مػػع أنيػػػا ليسػػػت حػػرؼ نفػػػي، كال يصػػػح إعرابيػػػا 
ف سمب المعنى فػي الػزمف م الَنفيحرؼ  ومف أَنيا تؤدم ما يؤدي عمى الرغـحرؼ نفي، 

، كىي إف جاءت رابطة بيف ثبكتيف صارا نفييف، أك بيف نفيػيف صػارا ثبػكتيف، (4)الحاضر

                                           

 .247-2/245السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد،  (1)
 .1/155السامرائي، معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  (2)
؛ كالرماني، معاني الحركؼ، 171المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (3)

 .111ص
 .2/245؛ كالسامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد، 111-111الرماني، معاني الحركؼ، ص (4)
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ثبػػكت، كالعكػػس بػػالعكس، تقػػكؿ: لػػك جػػاءني  الَنفػػيأك عمػػى ثبػػكت كنفػػي، فالثابػػت نفػػي، ك 
زيد أكرمتو، فتدؿ عمػى نفػي المجػيء كاإلكػراـ، كتقػكؿ: لػك لػـ يػأتني زيػد لػـ أكرمػو، فتػدؿ 
عمى ثبكت المجيء كاإلكراـ، كتقكؿ: لك جاءني زيد لـ أعاتبػو، فتػدؿ عمػى نفػي المجػيء 

 .(1)كحصكؿ العتب، كتقكؿ: لك لـ يأتني عاتبتو، فتدؿ عمى ثبكت المجيء كنفي العتب
، /أٌم شػػػخص أكرمتػػػو: لػػك جػػػاءني أحػػػد أكرمتػػوقػػػكلي، فػػػإَف قمتػػوكقياسػػان عمػػػى مػػػا 

 أحػػػد عػػػف: لػػػك أجابػػػت مػػػريـ قمػػػت، ككػػػذلؾ إذا كاإلكػػػراـي المجػػػيء فػػػيكػػػكف المعنػػػى فيػػػو ن
سػػؤاؿ كاحػػد  عػػفيكػػكف المعنػػى ىنػػا نفػػي اإلجابػػة حتػػى األسػػئمة كافأتيػػا،  مػػف /أمٌ األسػػئمة

 . أيضان  كنفي المكافأة ،مف أسئمة االمتحاف
 
 :  الضمني من خالل أسموب احستفيام النَّفي 2. 3. 7
إلػى معنػى اإلنكػار أك  ،السػتخبارقد يخػرج االسػتفياـ عػف معنػاه الحقيقػي، كىػك ا"

التقرير؛ لذلؾ يسمى االستفياـ اإلنكارم أك االستفياـ التقريػرم، كاالسػتفياـ اإلنكػارم فػي 
؛ ألَف مػػا بعػػد أداة االسػػتفياـ يكػػكف منفيػػان، كتسػػمية ىػػذا الَنفػػيحػػاالت كثيػػرة يػػبطف معنػػى 

ػػػػدى، كىػػػػك إمػػػػا بمعنػػػػى )لػػػػـ يكػػػػف( ،االسػػػػتفياـ إنكػػػػاران  حى أك بمعنػػػػى )ال  ...،مػػػػف أنكػػػػر إذا جى
 .(2)..."يككف(

 الَتمنػػػيكتخػػرج )ىػػػؿ( عػػػف االسػػػتفياـ الحقيقػػػي إلػػى معػػػاف أخػػػرل أشػػػيرىا األمػػػر ك 
كالتيكيػػػػػؿ كالتعظػػػػػيـ  الَنفػػػػػيكالعػػػػػرض كالتشػػػػػكيؽ كالتعمػػػػػيـ كاإلرشػػػػػاد كالتبكيػػػػػت كاإللػػػػػزاـ ك 

ليسػػت معػػاني مجػػردة مػػف االسػػتفياـ، بػػؿ يشػػكبيا  كالتحػػذير، كبمعنػػى قػػد، كىػػذه المعػػاني
كاألمػػػػػر، كغيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف المعػػػػػاني مشػػػػػكبة  الَنفػػػػػيك  الَتمنيكميػػػػػا معنػػػػػى االسػػػػػتفياـ، فػػػػػ

المجػرد، كتختمػؼ )ىػؿ(  الَتمنػيالمجػرد أك األمػر المجػرد أك  لمَنفػيباالستفياـ، فبل تككف 
، تقػكؿ: الَنفػيؿ عمػى اختصاصػيا باإلثبػات، فػبل تػدخفػي عػدة أمػكر منيػا: عف )اليمزة( 

، كال تقػػػكؿ: ىػػػؿ لػػػـ يحضػػػر أخػػػكؾ؟، بخػػػبلؼ اليمػػػزة، كتخصيصػػػيا ىػػػؿ حضػػػر أخػػػكؾ؟
                                           

، كانظر: جعمات، النفي في النحك 217المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (1)
 .15العربي: منحى كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص

، كانظر: جعمات، النفي في النحك العربي: منحى 1/111رآف، الزركشي، البرىاف في عمكـ الق (2)
 .16كظيفي كتعميمي )القرآف الكريـ عينة(، ص
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الفعػػػؿ المضػػػػارع باالسػػػػتقباؿ، تقػػػػكؿ: ىػػػػؿ تسػػػافر؟، كال تقػػػػكؿ: ىػػػػؿ يقػػػػرأ اآلف؟، بخػػػػبلؼ 
اليمػػزة، كعػػدـ دخكليػػا عمػػى الشػػرط، كعػػدـ دخكليػػا عمػػى )إَف(، كعػػدـ دخكليػػا عمػػى اسػػـ 

الْإِحْسَلبنُ  إِلَّلب  الْإِحْسَلبنِ  جَضَاء هَلْ جيئيا نافية، نحك قكلو تعالى:بعده فعؿ اختياران، كم
، أم (1)

 .(2)، بخبلؼ اليمزةما جزاء اإلحساف إال اإلحساف
، بػؿ ىػك مختمػؼ الَنفػيبحػرؼ  الَنفػيالمسػتفاد مػف )ىػؿ( ال يطػابؽ  الَنفػيكمعنى 
 الَنفػي، ك الَنفػيبػ)ىؿ( ليس نفيان محضان، بؿ ىك استفياـ أشرب معنػى  الَنفيمف جيتيف، ف

الػببلغ، أمػا إذا قمنػا ذلػؾ  إالَ الصريح إَنما ىك إقرار مػف المخبػر، نحػك: مػا عمػى الرسػكؿ 
الجػػكاب  أريػػدمػػف خػػبلؿ االسػػتفياـ، فػػإَف المقصػػكد إشػػراؾ المخاطػػب فػػي األمػػر، فػػنحف 

 .(3)منو
اإليجػاب الػذم ىػػك معرفػة المركبػػات صػػديؽ ك عػف التَ ك)ىػؿ( مكضػكعة لبلسػػتفياـ 

ر، الػذم ، كسائر األدكات غير اليمزة مكضكعة لمتصػك (إسناد الحكـ إلى المحكـك عميو)
، كمػف (4)، كاليمػزة صػالحة لؤلمػريف(التي ىي محكـك عميياىك معرفة حقائؽ المفردات )

ؤَحَلذٍ  مِّلهْ  مِلنْهُم  تُحِل ُّ  هَللْ قكلػو تعػالى:  الَنفػيكركد )ىػؿ( لمعنػى األمثمػة عمػى 
، كقكلػو (5)

اللَّهِ غَُْشُ خَبلِ ٍ مِهْ هَلْتعالى: 
(6). 

كأنػػت عنػػدما تقػػكؿ ألحػػد األشػػخاص كقػػد فعػػؿ فعػػبلن ال ترضػػاه: أأحػػده أمػػرؾ بيػػذا؟ 
ا نػػػيكػػػكف االسػػػتفياـ قػػػد خػػػرج عػػػف معنػػػاه الحقيقػػػي إلػػػى معنػػػى اإلنكػػػار؛ ألَف االسػػػتفياـ ى

، كنحػػػف نعمػػػـ أف مػػػف معػػػاني اليمػػػزة عنػػػدما تسػػػتعمؿ فػػػي االسػػػتفياـ الَنفػػػيأبطػػػف معنػػػى 

                                           

 .41سكرة الرحمف، اآلية:  (1)
 .414-2/411السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد،  (2)
 .414-2/413السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد،  (3)
 .315-314ني في حركؼ المعاني، صالمكزعي، مصابيح المغا (4)
 .76سكرة مريـ، اآلية:  (5)
 .1سكرة فاطر، اآلية:  (6)
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 الػببلغ؟، تكػكف )ىػؿ( ىنػا خرجػت ، كعندما تقكؿ: ىؿ عمى أٌم مػف الرسػؿ إالَ (1)اإلنكار
 .الَنفيلمعنى 

 
 :  الضمني من خالل التشبيو النَّفي 2. 3. 8

تشػػػبيو(، ( ك)كػػػاؼ المػػػف )أفَ  ان مركبػػػ ان )كػػػأف( عنػػػد أكثػػػر عممػػػاء المغػػػة حرفػػػ كجػػػدت
اسػـ بمنزلػة )مثػؿ(  ىػي( غيػر زائػدة كال تتعمػؽ بشػيء، كقػاؿ كيرل الزجاج أف كاؼ )كأفَ 

، كال المعنػى ر لو خبران لػـ ينطػؽ بػو العػرب قػطٌ ره مبتدأ، كاضطر أف يقدٌ يفيد التشبيو، فقدٌ 
 أخكة زيد إياؾ كائف. :زيدان أخكؾ( مثؿ معنى )كأفَ  إفَ  :مفتقر إليو، فقاؿ

، منيػػػػا التشػػػػبيو، كلػػػػـ يثبػػػػت ليػػػػا  أكثػػػػر كقػػػػد ذكػػػػر العممػػػػاء لػػػػػ)كأَف( أربعػػػػة معػػػػافو
إف كػػػاف خبرىػػػا اسػػػمان فػػػغيػػػره، كالثػػػاني الشػػػؾ، كقػػػاؿ بػػػو الككفيػػػكف كالزجػػػاجي،  البصػػػرييف

ف كػػػػاف مشػػػػتقان كانػػػػت لمشػػػػؾ، جامػػػػدان كانػػػػت لم  كالثالػػػػثنحػػػػك: كػػػػأف زيػػػػدان قػػػػائـ، تشػػػػبيو، كا 
 لمتحقيؽ نحك قكلو: 

 ُمْقَشااااااااِعراً  فأصاااااااابّ بطاااااااان مّكااااااااةَ 
 

 كاااااااأن األرَض لياااااااا بياااااااا ِىَشاااااااامُ  
 

،  كقػػػػاؿ بػػػو الككفيػػػػكف،كالرابػػػع لمتقريػػػب،  نحػػػك: كأَنػػػػؾ بالشػػػتاء مقبػػػػؿ، ككأنػػػؾ بػػػػالفرج آتو
كمجيئيا لمتشبيو ىك المعنى الغالب ليا، كلـ تأًت )كأَف( لمتحقيػؽ إال كىػي مفيػدة التعميػؿ 

 .(2)السابؽ الشعرم كما في البيت
لمشؾ تككف بمنزلة ظننت كتكىمػت، نحػك: كػأَف زيػدان قػائـ؛ ألف كىي عندما تككف  

الشيء ال يشبو نفسو، كأجيب بأَف الشيء يشػبو فػي حالػة مػا بػو فػي حالػة أخػرل، فكأنػؾ 
بػو قائمػان، أك التقػدير كػأَف ىيئػة زيػد ىيئػة قػائـ، فأنػت عنػدما  ،شبيت زيدان كىػك غيػر قػائـ

حالػة غيػر المشػي بػو فػي حالػة المشػي، تقكؿ: كأنؾ تمشي، فأنت شبيت المخاطػب فػي 
بػو فػي حالػة أخػرل، كأنػت عنػدما تقػكؿ: كػأَف زيػدان يمشػي،  ،أم شبيت زيدان ىك في حالة

                                           

 .11الرماني، معاني الحركؼ، ص (1)
ـ(، تقريب األماني )شرح كفاية الميعىاني في حركؼ 1117حسيف، محَمد صالح مكسى، ) (2)

الشيخ عبد اهلل بف محَمد المىعىاني عمى المنظكمة المسماة بكفاية الميعىاني لمعالـ الفاضؿ 
 .63-61، ص1البيتكس الكردم(، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، دمشؽ، سكريا، ط
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نمػا ىػك مشػبو لشػخص يمشػي، كأَف حالتػو تشػبو حالػة شػخص  أنت تعمـ أنو ال يمشػي، كا 
 .(1)يمشي

قػػػد  أكػػػكفقػػػائـ،  /أَيان مػػػنكـ: كػػػأَف أحػػػدان أقػػػكؿعنػػػدما  قمتػػػو، فػػػإننيكقياسػػػان عمػػػى مػػػا 
 الَنفػػيالمخػػاطبيف فػػي حالػػة عػػدـ القيػػاـ بيػػـ فػػي حالػػة القيػػاـ، كىػػذا يحتمػػؿ معنػػى  شػػبيت

ألشػخاص قػائميف،  كشػبيتيـعػدـ قيػاميـ  فأنػا أعمػـ، الضمني، كىك نفي قياـ المخػاطبيف
ممػػكؾ  كأنػػو أحػػديمشػػي عمػػيٌّ كأٌف حػالتيـ تشػػبو حالػػة أشػػخاص قػػائميف، ككػػذلؾ إذا قمػت: 

المعنى العميػؽ )عمي(، لككف  صفة الممؾ لػ أثبتلـ  فأناممكؾ األرض،  مف /أمٌ األرض
عمي ممكػان مػف ممػكؾ األرض؛ ألَنػو فػي األصػؿ لػيس مػف  يحتمؿ معنى نفي ككفلمجممة 

نما شبيتو بيـ.  ممكؾ األرض، كا 
 
 :  الضمني من خالل التوكيد النَّفي 2. 3. 9
، كالعػػػرب تؤكػػػد كػػػؿ السػػػامع كقمبػػػوفػػػي ذىػػػف تقكيػػػة المؤكػػػد كتمكينػػػو  التككيػػػد يفيػػػد 

شيء تػراه فػي حاجػة إلػى التككيػد، فيػي تؤكػد الحكػـ كمػو، أك تؤكػد جػزءان منػو، كقػد تؤكػد 
لفظة بعينيا، أك تؤكد مضمكف الحكػـ أك مضػمكف المفظػة، أك غيػر ذلػؾ، كمػف أغراضػو 

قبمػيف رفع احتماؿ عدـ إرادة الشمكؿ، نحػك قكلػؾ: أقبػؿ الطػبلب، فػإَف ىػذا يحتمػؿ أَف الم
أكثر الطبلب، كليس فيو تنصػيص عمػى قصػد العمػـك كاإلحاطػة، فػإذا أردت التنصػيص 

جػػػاء الطػػػبلب كميػػػـ أك جمػػػيعيـ أك  قمػػػت:ك  ،رفعػػػت ىػػػذا االحتمػػػاؿ ،عمػػػى قصػػػد العمػػػـك
ذا، (2)أجمعػػػكف أك نحػػػك ذلػػػؾ، فيفيػػػد اإلحاطػػػة كالشػػػمكؿ  الَنفػػػي)كػػػؿ( فػػػي حيػػػز  كردت كا 

ذا لـ عػف كػؿ فػرد، فػإذا  الَنفيتقع في حيزه اقتضى ذلؾ  أفادت الثبكت لبعض األفراد، كا 
، بػؿ أعانػؾ كميػـقمت: ما أعانني كؿ الطػبلب، كنػت أثبػت اإلعانػة لبعضػيـ، فمػـ يعنػؾ 

ذا قمت: كؿ الطبلب لـ يعينكني، نفيت اإلعانة عف كؿ الطبلب  .(3)بعضيـ، كا 

                                           

 .1/164السامرائي، معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  (1)
 .2/313،317السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد،  (2)
، كما بعدىا؛ كالسامرائي، معاني الَنحك، 1/113األعاريب،  األنصارم، مغني المبيب عف كتب (3)

 .2/411جامعة بغداد، 
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، نحػك الَنفػيترد فيو )كؿ( معنػى  الذمكمف الممكف أف يبطف التركيب أك السياؽ  
فتكػػكف ىنػػا أثبػػت ، مػػف زمبلئيػػـ نػػالكا العقػػاب /أَيان الطػػبلب الػػذيف ضػػربكا أحػػدان قكلػػؾ: كػػؿ 

حػػػدث الضػػػرب لجػػػزء مػػػنيـ كنفيتػػػو عػػػف الجػػػزء اآلخػػػر، كأثبػػػت حػػػدث العقػػػاب لبعضػػػيـ، 
مػف زمبلئػو نػاؿ  /أَيان ، ككػذلؾ إذا قمػت: كػؿ طالػب ضػرب أحػدان كنفيتو عف البعض اآلخػر

  .العقاب
ػػػياقاتإلػػػى أف الكثيػػػر مػػػف  ىنػػػا إلشػػػارةكتجػػػدر ا   العربَيػػػةكالتراكيػػػب فػػػي المغػػػة  السِّ

، كمػف ذلػؾ قكلػؾ: مػف الممكػف أف الضػمني الَنفيكتبطف داخميا تحتمؿ معنى التشكيؾ، 
مػف أصػدقائيا  /أمٌ يحتمؿ زكاجيػا بأحػد ىنا مف أصدقائيا، فالمعنى /أمٌ تتزكج مريـ بأحد

: ، نحػك قكلػؾالَتمنػيالدالػة عمػى  السِّػياقاتبعػض  ككػذلؾ ،الػزكاجفي المستقبؿ، أك عػدـ 
؛ الَتمنػػييحتمػػؿ  ىنػػا السػػياؽفأسػػئمة االمتحػػاف،  مػػف /أمٌ أحػػد عػػفأتمنػػى أف تجيػػب مػػريـ 

، كتشػػػؾ فػػػي ذلػػػؾ أسػػػئمة االمتحػػػاف عػػػفاإلجابػػػة  عمػػػىلككنػػػؾ تعمػػػـ مسػػػبقان عػػػدـ مقػػػدرتيا 
مػػف الممكػػف أف كالتراكيػػب التػػي  السِّػػياقات، كغيرىػػا مػػف سػػؤاؿ كاحػػد عػػفكتتمنػػى إجابتيػػا 

 .الضمني مف خبلليا الَنفينمحظ 
فػػي المغػػة  لمَنفػػي يفالمبلزمػػك )أٌم( )أحػػد(  يفمػػف مناقشػػة المفظػػ فرغػػتكبعػػد أف  
عنػػػد  العربَيػػػةالضػػػمني التػػػي لػػػـ يتطػػػرؽ إلييػػػا عممػػػاء المغػػػة  الَنفػػػيفػػػي سػػػياقات  العربَيػػػة

)أحػد(  يف: ىػؿ مػا انطبػؽ عمػى المفظػاآلتػي السؤاؿ أطرح، الَنفي دراستيـ لظاىرة مبلزمة
فػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيإلػػػى أنيػػػا مبلزمػػػة  تكصػػػمتينطبػػػؽ عمػػػى جميػػػع األلفػػػاظ التػػػي ك )أٌم( 
  ؟.العربَية
 لمَنفػػي يفالمبلزمػػ ك )أٌم( )أحػػد( يفأَف مػػا انطبػػؽ عمػػى المفظػػ الدِّراسػػةبعػػد  كجػػدت 

 تكصػمتالضمني ال ينطبؽ عمى جميع األلفاظ التػي  الَنفيفي سياقات  العربَيةفي المغة 
 ،مػػف خػػبلؿ األداة نفيػػان صػػريحان اف منفيػػيف يػػردك )أٌم( )أحد( فػػػ، لمَنفػػيإلػػى أَنيػػا مبلزمػػة 

كاالسػػػتثناء )دكف كغيػػػر(  نفيػػػان ضػػػمنيان مػػػف خػػػبلؿ التضػػػاد )قبػػػؿ( كاألفعػػػاؿ )أنكػػػر كقػػػَؿ(ك 
يغك  )لك كليت( كأسمكب الشػرط )لػك( كأسػمكب كاالستبعاد  الَتمنيية )أصعب( ك الَصرف الصِّ

)مػػف  الَتمنػي( كالتشػبيو )كػػأَف( كالتككيػد )كػػؿ( كسػياقات التشػػكيؾ ك كىػػؿ االسػتفياـ )اليمػزة
 .الممكف كأتمنى(
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ػػػػٍكض، أمػػػػا بقيػػػػة األلفػػػػاظ، كىػػػػي: )أبػػػػدان    الَنفػػػػي، فتػػػػرد فػػػػي سػػػػياقات كال(، قػػػػطٌ ، عى
الضػػمني، فأنػػت تسػػتطيع أف  الَنفػػيبػػاألداة(، كال تػػرد فػػي جميػػع سػػياقات  الَنفػػيالصػػريح )

أك  (، أم عىػٍكضأبػدان  أكممودكف أف  عمٌيان  سأزكر)أك  (ال أفارقؾ عىٍكض، أم أبدان )تقكؿ: 
ػػػٍكضالكػػػرة أبػػػدان  ألعػػػبمػػػع المنتخػػػب الكػػػركم قبػػػؿ أف  سػػػأذىب) كتسػػػتطيع أف ، (، أم عى

ذىػػػػب عمػػػػٌي مػػػػع )أك  (عمٌيػػػػان دكف أف أكممػػػػو قػػػػطٌ زرت )أك  (لػػػػـ أكمػػػػـ عمٌيػػػػان قػػػػطٌ ) تقػػػػكؿ:
نػػػان مػػع األسػػػئمة، كلكػػٌف ذلػػػؾ )قػػٌط( أحيا تسػػػتعمؿك ، (المنتخػػب الكػػػركم قبػػؿ أف أكممػػػو قػػطٌ 

عمػػٌي )أك  (مػػا لػػو مػػاؿ كال عقػػار)كتسػػتطيع أف تقػػكؿ:  ،، نحػػك: )أرأيػػت عمٌيػػان قػػٌط؟(نػػادره 
، كعنػد (فاطمػة كال دالؿعمٌي خرج قبػؿ أف يكمػـ )أك  (خرج دكف أف يكمـ فاطمة كال دالؿ

الضمني األخػرل سػتجد أَنيػا ال تصػمح  الَنفيىذه األلفاظ في سياقات  استعماؿمحاكلتؾ 
فأنت ال تستطيع أف تقػكؿ: )مػف الممكػف أف تتػزكج مػريـ بصػديؽ مػف  فييا، تستعمؿألف 

 سؤاؿ مػف األسػئمة أبػدان/عىٍكض( أك عفأصدقائيا أبدان/عىٍكض( أك )أتمنى أف تجيب مريـ 
)أنكػػرت مػػريـ أَنيػػا كممػػت فاطمػػة كال دالؿ( أك )لػػك جػػاءني زيػػد كال عمػػرك أكرمتيمػػا( أك 

أك )ليػػت مػػريـ  سػػؤاؿ مػػف أسػػئمتو قػػٌط( عػػف)كػػاف االمتحػػاف أصػػعب مػػف أف تجيػػب مػػريـ 
التػي يمكنػػؾ فييػػا  السِّػػياقاتيكضػػح  اآلتػيكالجػػدكؿ  ،سػؤاؿ مػػف األسػػئمة قػٌط( عػػفأجابػت 
 :ىذه األلفاظ منفية استعماؿ

 (0دول رقم )ج
 السياقات التي تستعمل في احلفاظ المالزمة لمنفي في المغة العربية

 المفظ
 السياع

 وح قطّ  َعْوض أبداً  أيّ  أحد

 √ √ √ √ √ √ الصريح الَنفي
 √ √ √ √ √ √ الضمني مف خبلؿ التضاد )قبؿ( الَنفي
 √ √ √ √ √ √ الضمني مف خبلؿ االستثناء )دكف كغير( الَنفي
 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ الضمني مف خبلؿ األفعاؿ )أنكر كقٌؿ( الَنفي

يغالضمني مف خبلؿ  الَنفي  ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ ية )أصعب(الَصرف الصِّ

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ كاالستبعاد )لك كليت( الَتمنيالضمني مف خبلؿ أدكات  الَنفي

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ الضمني مف خبلؿ أسمكب الشرط )لك( الَنفي

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ الضمني مف خبلؿ أسمكب االستفياـ )اليمزة كىؿ( الَنفي

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ الضمني مف خبلؿ التشبيو )كأٌف( الَنفي

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ الضمني مف خبلؿ التككيد )كؿ( الَنفي

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ الضمني مف خبلؿ سياؽ التشكيؾ )مف الممكف( الَنفي

 ˟ ˟ ˟ ˟ √ √ )أتمنى( الَتمنيالضمني مف خبلؿ سياؽ  الَنفي
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ذكػػركا  العربَيػػةأف عممػػاء المغػػة  كجػػدتفػػي ىػػذا الفصػػؿ  عرضػػتوكمػػف خػػبلؿ مػػا 
؛ لكػنيـ لػـ يككنػكا دقيقػيف عنػد عرضػيـ ليػا، لمَنفػيالكثير مف األلفاظ كالتراكيب المبلزمػة 

الكثيػر مػف األلفػاظ كالتراكيػب التػي ذكركىػا مػف الممكػف أف نسػتخدميا مثبتػة،  كجػدتفقد 
، كىػػـ لمَنفػػيمثبتػػة تكػػكف ليسػػت مػػف األلفػػاظ كالتراكيػػب المبلزمػػة  تاسػػتعممكىػػي عنػػدما 

، كلػـ يمتفتػكا ةالصػريح كسػياقاتو الَنفػيعندما درسكىا اقتصرت دراستيـ ليا عمػى تراكيػب 
التي أكدت لنا مبلزمة بعض األلفاظ التػي ذكركىػا  ة،الضمني كسياقاتو الَنفيإلى تراكيب 

 التركيب. أقصدالمفظ المفرد كال ىنا  كأقصد، لمَنفي
يػا: لمػاذا في ىذا الفصػؿ عػدة تسػاؤالت أىمٌ  عرضتومف خبلؿ ما  يظير أماميك 

؟، كما ىػك الشػيء المشػترؾ العربَيةفي المغة  لمَنفيىذه األلفاظ مف األلفاظ المبلزمة  تيعىدٌ 
الػػػذم يجعػػػؿ مػػػف ىػػػذه األلفػػػاظ الضػػػمني،  الَنفػػػيقات الصػػػريح كسػػػيا الَنفػػػيبػػػيف سػػػياقات 

؟، كلمػػػػاذا يكجػػػػد فػػػػركؽ بػػػػيف ىػػػػذه األلفػػػػاظ فػػػػي العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  لمَنفػػػػيألفاظػػػػان مبلزمػػػػة 
ػػػياقات  ىػػػذه عػػػفاإلجابػػػة  الدِّراسػػػةا سػػػيأتي مػػػف ىػػػذه مػػػفي كسػػػأحاكؿالتػػػي تػػػرد فييػػػا؟،  السِّ

مبلزمػػػة ال لؤللفػػػاظ( داللَيػػػةك ة )صػػػرفية سػػػاؤالت، كذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ إجػػػراء دراسػػػة تقابمٌيػػػالتَ 
 .  كالمغات األخرل العربَيةفي المغة  الَنفي
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 الفصل الثالث 
 الفصيحة العربيَّةفي المغة  لمنَّفياأللفاظ المالزمة 

 )دراسة صرفية تقابمية(
 :تمييد 3. 1

، كىػػك عمػػـ يبحػػث فػػي بنيػػة العربَيػػةصػػريؼ أحػػد عمػػـك المغػػة أك التَ  الَصػػرؼعمػػـ 
الكممة كأشكاليا، كييتـ بمشتقات المغة كصيغيا، كييعنى بما يطرأ عمػى الكممػة مػف تغييػر 

عػبلؿ ما يعترييا مف زكائد كحذؼ كتقػديـ كتػأخير كتحر ك لفظي أك معنكم،  يػؾ كتسػكيف كا 
دغاـ بداؿ كا   .(1)كغير ذلؾ ،كا 

فػػي  ذكرتيػػاالتػػي ، العربَيػػةالمغػػة  فػػي لمَنفػػيكينػػاقش ىػػذا الفصػػؿ األلفػػاظ المبلزمػػة 
 لمَنفػيأك المسػتقطبة  لمَنفػي، كيقابميا مع األلفػاظ المبلزمػة الدِّراسةالفصؿ الثاني مف ىذه 

فقػط،  العربَيػةفي المغات األخرل، حيث سيتضح أَف ىػذه الظػاىرة ال تقتصػر عمػى المغػة 
أك  لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة  كجػػدت نػػي، كالجػػدير بالػػذكر أنَ المغػػات األخػػرلبػػؿ تكجػػد فػػي 
فػػي المغػػات األخػػرل تعػػكد فػػي أصػػكليا االشػػتقاقية إلػػى مػػا عػػادت إليػػو  لمَنفػػيالمسػػتقطبة 

كأحيانػػػػان قػػػػد يصػػػػؿ التطػػػػابؽ فػػػػي األصػػػػؿ ، العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  لمَنفػػػػياأللفػػػػاظ المبلزمػػػػة 
 .استيات در التطابؽ التاـ بيف المغات التي تمٌ ة درجاالشتقاقي ليذه األلفاظ إلى 

 لمَنفػػيية التقابميػػة بػػيف األلفػػاظ المبلزمػػة الَصػػرف الدِّراسػػةإلجػػراء ىػػذه  اعتمػػدتكقػػد 
عػدة عمػى  ،فػي المغػات األخػرل لمَنفػيكاأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة  ،العربَيةفي المغة 

 ( المكسـك بػ:)Haspelmathبمماث = )ىاز العالـ المغكم كتاب  عممية مف أىميا مراجع

Indefinite Pronouns ،)فيػو الػذم قػاـ بػإجراء دراسػة مسػحية شػاممة= ضػمائر النكػرة 
أَف ، عممػػان ( مائػػة لغػػة مػػف لغػػات العػػالـ111فػػي ) لمَنفػػيلؤللفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة 

، كىػذا ابػو المػذككرمف ضمف المغات التي تناكليا ىذا العػالـ فػي كتلـ تكف  العربَيةالمغة 
 أقػػػـكالتػػػي  الدِّراسػػػةيػػػة أىميػػػة ىػػػذه الظػػػاىرة فػػػي عمػػػـ المغػػػة بشػػػكؿ عػػػاـ، كيبػػػيف أىم يؤكِّػػد

                                           

الضامف، حاتـ صالح )د.ت(، الَصرؼ، كمية الدِّراسات اإلسبلمية كالعربَية، دبي، اإلمارات  (1)
 .11-11العربَية المتحدة، ص



 

 51 

إلػى المغػات التػي درسػيا العػالـ المغػكم  العربَيػةالمغػة  التػي مػف خبلليػا أضػفتبإعدادىا، 
 .المذككر
 

 : أحد 3. 2 
، كاألصػػػؿ فػػي ىػػذا المفػػػظ الَنفػػيفػػي  إالَ لفػػظ )أحػػػد( ال يسػػتعمؿ  سػػابقان أفَ  ذكػػرت 

دى ىك أكؿ العدد، كىك اسـه بني لنفي مػا يػذكر معػو مػف  الرقـ أك العدد أك أكؿ العدد، فكىحى
كقػػد سػػبؽ تفصػػيؿ القػػكؿ فػػي ىػػذا المفػػظ فػػي الفصػػؿ األكؿ كالفصػػؿ الثػػاني مػػف  ،(1)العػػدد
 .، فبل حاجة إلعادتو ىناالدِّراسةىذه 

أك  لمَنفػػيمغػػات األخػػرل لفػػظ مػػبلـز ىنػػا: ىػػؿ يكجػػد فػػي ال أطرحػػوكالسػػؤاؿ الػػذم  
 مشتؽ مف الرقـ أك العدد أك أكؿ العدد؟. لمَنفيمستقطب 
 لمَنفػيلمغات األخرل أَنو يكجد فييا ألفاظ مبلزمػة أك مسػتقطبة  تتبعي عند كجدت 

المعنػى األصػمي  كجػدت (2)(Kabyleففي لغػة )مشتقة مف الرقـ أك العدد أك أكؿ العدد، 
بمعنػى  لمَنفيأك مستقطبان ، كيككف ىذا المفظ مبلزمان كاحد(=  oneالرقـ )( yiwen) لمفظ
(someone  = ،)شػػخص مػػا( كفػػي لغػػةDongolawi)(3) المعنػػى األصػػمي لمفػػظ  كجػػدت
(w   r) ( الػػػػػرقـone  = كيكػػػػػكف ىػػػػػذا المفػػػػػظ مبلزمػػػػػان ،)بمعنػػػػػى  لمَنفػػػػػيأك مسػػػػػتقطبان كاحػػػػػد

                                           

 .13؛ كابف منظكر، لساف العرب، ص1/221الجكىرم، الصِّحاح،  (1)
إحدل المغات األفريقية الحية، كيتحدث بيا األمازيغ، كىـ سكاف شماؿ أفريقيا األصميكف،  (2)

كتصنؼ ىذه المغة كمغة أفركآسيكية، كبعض الباحثيف يركف أَف األمازيغية ال حامية كال سامية، 
نما لغة مستقمة بذاتيا تعكد إلى أصؿ سكمرم مندثر؛ انظر:  كا 

Wikipedia. (2014, November 10). Kabyle language. Retrived from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Kabyle_language. 

ديٍنقيبل: مدينة تقع في شماؿ السكداف عمى الضفة الغربَية مف نير النيؿ، كىي عاصمة الكالية  (3)
كيمك متر( شماؿ الخرطكـ العاصمة، كتعد مف أقدـ المدف في  311الشمالية، كتبعد مسافة )

طقة، كيقطف في المدينة الدناقمة )المفرد دنقبلكم( نسبة إلى دنقبل، كيتحدثكف بالمغة النكبية المن
 المعركفة بالميجة الدنقبلكية؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). دنقبل. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/دنقبل. 
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(someone  =)شػػػخص مػػػا ،( كفػػػي لغػػػةWelsh)(1) كجػػػدت ( المفػػػظrhyw-un يكػػػكف )
( فيػو unشػخص مػا(، كمعنػى المقطػع )=  someone) بمعنى لمَنفيأك مستقطبان مبلزمان 

(one  = ،)كفػػػي كاحػػػد( لغػػػةModern Greek)(2) كجػػػدت ( المفػػػظkan-énas يكػػػكف )
( énasأم شػػخص(، كمعنػػى المقطػػع )=  anybodyبمعنػػى ) لمَنفػػي أك مسػػتقطبان  مبلزمػػان 
( يككف مبلزمػان أك ne-viensالمفظ ) كجدت (3)(Latvianكفي لغة )، كاحد(=  oneفيو )

=  one( فيػػػػو )viens، كمعنػػػػى المقطػػػع )= ال أحػػػد( nobodyبمعنػػػػى ) لمَنفػػػيمسػػػتقطبان 
 .كاحد(

  

                                           

كيتحدثيا بعض أىؿ ببلد كيمز في غرب بريطانيا الكيمزية لغة كمتية مف الفرع البريطاني،  (1)
كبعض أىؿ كادم تشكبكت في منطقة باتاغكنيا في األرجنتيف كمغة أـ، كىناؾ ناطقكف بيا في 
إنجمترا كالكاليات المتحدة كأستراليا، كاإلنجميزية كالكيمزية ىما المغتاف الرسميتاف في كيمز؛ 

 انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة كيمزية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ كيمزية-لغة .    
( مميكف شخص، كىي المغة المعاصرة 11-13مف المغات اليندكأكركبية، يتحدثيا بيف ) (2)

المستخدمة في كؿ مف اليكناف كقبرص، كأيضان مف جانب األقميات كالمياجريف في العديد مف 
( سنة، كتتككف 1311ديمة، فتاريخيا المكثؽ يعكد ألكثر مف )البمداف األخرل، كىي لغة ق

 ( حرفان؛ انظر:12األبجدية اليكنانية الحديثة مف )
Wikipedia. (2014, November 10). لغة يكنانية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/لغة_يكنانية. 
( متحدث في التفيا، 1211111يستعمميا ) المغة البلتفية ىي المغة الرسمية لجميكرية التفيا، (3)

( خارجيا، كتنتمي المغة البلتفية إلى مجمكعة المغات البمطيقية المتفرعة 1311111كحكالي )
مف عائمة المغات اليندكأكركبية، كتعتبر المغة البلتفية إحدل لغتي البمطيؽ، كالمغة األخرل ىي 

 المغة الميتكانية؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة التفية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ التفية-لغة . 
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( يكػػػكف مبلزمػػػان أك مسػػػتقطبان yaw cokالمفػػػظ ) كجػػػدت (1)(Pashtoكفػػػي لغػػػة )
كاحػد(، =  one( فيػو )yawالمقطع )شخص ما(، كمعنى =  somebodyبمعنى ) لمَنفي

 لمَنفػػػي( يكػػػكف مبلزمػػػان أك مسػػػتقطبان ein-hverالمفػػػظ ) كجػػػدت (2)(Icelandicكفػػػي لغػػػة )
 .(3)كاحد(=  one( فيو )einشخص ما(، كمعنى المقطع )=  somebodyبمعنى )
 كجػػدتالتػػي  العربَيػػةالتقػػارب الكبيػػر بػػيف المغػػة  ،عرضػػتوكيتضػػح مػػف خػػبلؿ مػػا  
، كالمغػػات لمَنفػػيمبلزمػػان  ،أك أكؿ العػػدد ،أك العػػدد ،)أحػػد( المشػػتؽ مػػف الػػرقـ المفػػظفييػػا 

فػػي أصػػميا أك تعػػكد  ،مشػػتقة لمَنفػػياألخػػرل التػػي يكجػػد فييػػا ألفػػاظ مبلزمػػة أك مسػػتقطبة 
ال  لمَنفػية تػأك العدد )كاحد(، بمعنى أَف اشتقاؽ المفظ )أحد( مف الػرقـ كمبلزم ،إلى الرقـ

 لغػات أخػرل تكجػد فييػا ألفػاظ مبلزمػػة تكجػد كحػدىا؛ لكػكني عربَيػةاليقتصػر عمػى المغػة 
 )كاحد(. إلى الرقـتعكد في اشتقاقيا أك أصميا  لمَنفي أك مستقطبة

  

                                           

المغة البشتكية لغة أفغانية مستخدمة في منطقة غرب باكستاف كجنكب شرؽ أفغانستاف، كىي  (1)
لغة بعض سكاف أفغانستاف كبعض سكاف باكستاف كالمناطؽ المجاكرة ألفغانستاف في الشماؿ؛ 

 انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة بشتكية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ بشتكية-لغة . 

المغة اآليسمندية لغة جرمانية شمالية مف آيسمندا، كأقرب لغة لآليسمندية ىي المغة الفاركية  (2)
المغات اإلسكندنافية كبعض الميجات النركيجية، كتعتبر اآليسمندية كالفاركية كالنركيجية مف 

الغربَية، بينما تشكؿ السكيسرية كالدانماركية المغات اإلسكندنافية الشرقية، كجميع ىذه المغات 
متفرعة مف المغة النكردية، كالمغة اآليسمندية المكتكبة لـ تتغير كثيران منذ القرف الثالث عشر؛ 

 نكردية القديمة؛ انظر:لذلؾ ىناؾ تقارب كبير بيف قكاعد المغة العصرية كالمغة ال
Wikipedia. (2014, November 10). لغة آيسمندية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ آيسمندية-لغة . 

(3) Haspelmath, M. (1997). Indefinite Pronouns, Oxford: Oxford 

University Press, page 183-184. 
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 :  وح 3. 3

، العربَيػػػةكمػػػا قػػػاؿ عممػػػاء المغػػػة  ،الَنفػػػيمػػػف األلفػػػاظ التػػػي تقتصػػػر عمػػػى سػػػياؽ  
نمػػػا تكػػػكف  يتكػػػكف مػػػف معطػػػكؼ  تركيبػػػان عطفيػػػان األلفػػػاظ التػػػي ال تكػػػكف ألفاظػػػان مفػػػردةن، كا 

كمعطكؼ عميو، كقد يككف أحد المتعاطفيف داالن عمى القمة كاآلخر داالن عمى الكثرة، كقػد 
يكػػكف كػػؿ منيمػػا يمثػػؿ أحػػد طرفػػي المنفػػي، كمػػف ذلػػؾ قػػكؿ العػػرب: مػػا لػػو صػػامته كال 

 ، بىضه كال نىػبىضه  فيػة فػيكقػد سػبؽ تفصػيؿ القػكؿ فػي ىػذه التراكيػب العطناطؽه، كما بو حى
 .، فبل حاجة إلعادتو ىناالدِّراسةالفصؿ الثاني مف ىذه ك  الفصؿ األكؿ
أَف عممػػاء المغػػة  حػػكؿ ىػػذه التراكيػػب العطفيػػة عرضػػتومػػف خػػبلؿ مػػا ضػػح كقػػد اتَ 

كقصػدكا المفػظ المفػرد فػي  ،التي تنفي اإلحاطة بطرفيف ما عندما تناكلكا التراكيب العربَية
 كػػػاف مقصػػػكدىـ لػػػيس بصػػػحيح؛ لكجػػػكد فػػػي ىػػػذه التراكيػػػب الَنفػػػيحػػػديثيـ عػػػف مبلزمػػػة 
، كىـ عندما قصدكا التركيػب كػامبلن فػي نفسيا األلفاظت فييا استعممتراكيب أخرل مثبتة 
 اسػتعماؿكاف مقصكدىـ ليس بصحيح أيضان، لككننا اسػتطعنا  الَنفيحديثيـ عف مبلزمة 

فػػػت العممػػػاء إلػػػى التعبيػػػر كػػػاف مػػػف الكاجػػػب أف يمتىػػػذه التراكيػػػب فػػػي سػػػياؽ اإلثبػػػات، إذ 
( كمػػػا ربػػط بػػػيف المفظػػيف المسػػػتخدميف فييمػػػا، كال نػػػبضه  )صػػامته كال نػػػاطؽه( أك )حػػبضه 

، فيػػذا (1)أك المنصصػػة عميػػو لمَنفػػيمػػف كاك العطػػؼ ك)ال( المؤكػػدة  المتكػػكفكىػػك المفػػظ 
المفػظ فػػي ىػػذا التركيػػب بالػػذات ال يمكنػػؾ تجزئتػو كفصػػؿ الػػكاك ك)ال( عػػف بعضػػيما فيػػو، 

كأخػػػاه ال عمػػػي، كىػػػذا المفػػػظ )كال( ال يمكنػػػؾ  محَمػػػدال تسػػػتطيع أف تقػػػكؿ: مػػػا قػػػاـ  فأنػػػت
مػػف غيػر أف يكػكف مسػبكقان بػأداة نفػي فػي بدايػػة  ،تركيػب يتعمػؽ بطػرفيف مػاو فػي اسػتعمال

أك المنصصػػة عميػػو  لمَنفػػي، بمعنػػى أَف اتحػػاد كاك العطػػؼ ك)ال( المؤكػػدة التركيػػب كػػامبلن 
و فػػي اسػػتعمالقػػد شػػكؿ لنػػا لفظػػان جديػػدان ال يمكننػػا كأمثالػػو  فػػي ىػػذا التركيػػبمػػع بعضػػيما 
، بمعنػػى أَف مػػا تؤديػػو مػػف تصػػدير التركيػػب كػػامبلن بػػأداة نفػػي ، فػػبل بػػدَ أبػػدان  سػػياؽ اإلثبػػات

 ا تؤديو كؿ منيما في حاؿ ككنيا مفردة.مٌ عالكاك ك)ال( مع بعضيما يختمؼ كميان 

                                           

 .  311-317، 221المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (1)
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أك  لمَنفػيىنػا: ىػؿ يكجػد فػي المغػات األخػرل ألفػاظ مبلزمػة  أطرحوكالسؤاؿ الذم  
أك يػػدخؿ فػػي ، أللفػػاظ يعػػكد إلػػى اتحػػاد أداتػػيف معػػان ، كاألصػػؿ فػػي ىػػذه المَنفػػيمسػػتقطبة 

مػف األداتػيف المفػظ المتكػكف  اسػتعماؿبحيػث ال يمكنػؾ المقطػع )كال(،  أجزاء ىػذه األلفػاظ
 ؟.الَنفيي سياؽ ف إالَ  أك المفظ الذم يدخؿ فيو المقطع )كال(

أَنػػػو يكجػػػد فييػػػا ألفػػػاظ مبلزمػػػة أك مسػػػتقطبة  كجػػػدتلمغػػػات األخػػػرل  تتبعػػػي كعنػػػد 
أك بسػػبب دخػػكؿ ، ذه األلفػػاظ بسػػبب اتحػػاد أداتػػيف معػػان نػػت ىػػمت أك تككٌ ، كقػػد تشػػكٌ لمَنفػػي

المفػػظ  كجػػدت (1)(Russianففػػي لغػػة ) ،لمَنفػػيالمػػبلـز  المقطػػع )كال( فػػي جػػزء مػػف المفػػظ
(ni-kto يكػػػػػػكف مبلزمػػػػػػان ) لمَنفػػػػػػيأك مسػػػػػػتقطبان ( بمعنػػػػػػىnobody  = كمعنػػػػػػى ،)ال أحػػػػػػد

 Classicalفػػي لغػػة ) كجػػدتك  ،كال، كال حتػػى(=  nor, not even( فيػػو )niالمقطػػع )

Greek)(2) ( المفػػظoud-eís يكػػكف مبلزمػػػان ) بمعنػػػى ) لمَنفػػيأك مسػػتقطبانnobody  = ال
 .كال، كال حتى(=  nor, not even( فيو )oudéأحد(، كمعنى المقطع )

  

                                           
( المغة الركسية أكثر المغات السبلفية انتشاران، كىي إحدل أكثر لغات العالـ انتشاران، كتكزع الناطقكف بيا 1)

حدل المغات الرسمية في األمـ  في ركسيا كالمناطؽ المجاكرة ليا، كىي المغة الرسمية في ركسيا، كا 
( حرفان، كتبدأ 11حدة، كتنتمي المغة الركسية إلى عائمة المغات اليندكأكركبية، كفي المغة الركسية )المت

كالجمؿ مف اليسار إلى  الكمماتكؿ جممة كأسماء العمـ كاألسماء الجغرافية فييا بحرؼ كبير، كتكتب 
 اليميف، كلمحركؼ فييا شكبلف أحدىما مطبعي كاآلخر لمكتابة؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). لغة ركسية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ ركسية-لغة . 

تعتبر المغة اليكنانية إحدل فركع المغات المعركفة باسـ اليندكأكركبية، كالتي ضمت العديد مف المغات  (2)
ريبة عمى أقدـ سكاف ببلد ( حرفان، كبدأت ىذه المغة غ12األكركبية الحديثة أك الحالية، كتتككف مف )

اليكناف القديمة الذيف أدخمت عمييـ ىذه المغة، كالتي اشتقت عددان كبيران مف حركفيا مف األبجدية 
 الفنيقية المعركفة؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). المغة اليكنانية القديمة. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ القديمة-اليكنانية-المغة . 
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أك  ( يكػػػػػػػػكف مبلزمػػػػػػػػان sem-miالمفػػػػػػػػظ ) كجػػػػػػػػدت (1)(Hungarianكفػػػػػػػػي لغػػػػػػػػة ) 
 nor, not( فيػو )semال شػيء(، كمعنػى المقطػع )=  nothingبمعنى ) لمَنفي مستقطبان 

even  = ،)اأٌمػػػكال، كال حتػػػى ( لغػػػةAlbanian)(2)  فييػػػا كجػػػدتفقػػػد ( المفػػػظas-njeri )
( فيػو asال أحػد(، كمعنػى المقطػع )=  nobodyبمعنى ) لمَنفيأك مستقطبان يككف مبلزمان 

(nor, not even  = ك ،)كجػػدتكال، كال حتػػى ( فػػي لغػػةAncash Quechua)(3)  الفػػظ
(ni-ima يكػػػػكف مبلزمػػػػان ) لمَنفػػػػيأك مسػػػػتقطبان ( بمعنػػػػىnothing  = كمعنػػػػى ،)ال شػػػػيء

فقػد  ،(4)(Mansiفػي لغػة )(، ككػذلؾ كال، كال حتى=  nor, not even( فيو )niالمقطع )
ال =  nobodyبمعنػػػػى ) لمَنفػػػيأك مسػػػتقطبان ( يكػػػكف مبلزمػػػػان nem-xottiالمفػػػظ ) كجػػػدت

لغػػػػة  أمػػػػا، كال، كال حتػػػػى(=  nor, not even( فيػػػػو )nemأحػػػػد(، كمعنػػػػى المقطػػػػع )
                                           

المغة المجرية ىي المغة الرسمية كلغة أكثر سكاف المجر، كتنتمي إلى مجمكعة المغات  (1)
األكغرية، كىذه المجمكعة تنتمي إلى عائمة المغات األكرالية، كتضـ عائمة المغات األكرالية 

ة رسمية في المغات الفمندية كاإلستكنية، كىي لغات قريبة مف المغة المجرية، كتعتبر المجرية لغ
المجر كاالتحاد األكركبي، كتصنفيا سمكفاكيا كسمكفينيا كصربيا كالنمسا كمغة أـ، كما يكجد 

 اعتراؼ رسمي مف ركمانيا كأككرانيا ككركاتيا بالمغة كمغة أقمية؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة مجرية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ مجرية-لغة . 

المغة األلبانية ىي إحدل المغات اليندية األكركبية، كينتشر الناطقكف بيا في ألبانيا كككسكفك  (2)
في جنكب أكركبا، كما تنتشر في مناطؽ أخرل في بمداف البمقاف، كتشمؿ تمؾ المناطؽ غرب 

عف بقية  مقدكنيا كجنكب الجبؿ األسكد كجنكب صربيا كشماؿ شرؽ اليكناف، كىي لغة منعزلة
المغات، لكنيا تأثرت بعدة لغات أخرل، منيا العربَية كالتركية كالفارسية أثناء حقبة الحكـ 

 العثماني، كقد انتقؿ حرؼ الضاد مف العربَية إلى األلبانية؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة ألبانية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ نيةألبا-لغة . 

 مجمكعة متنكعة مف عدد مف الميجات المحكية في قسـ أنكاش في البيرك؛ انظر: (3)
Wikipedia. (2014, November 10). Ancash Quechua. Retrived from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ancash_Quechua. 

أككركج  ( كركافده خبلؿ حكـObلغة الشعب المانسي في ركسيا عمى طكؿ نير )أكب( ) (4)
( شخصان يتحدثكف 1162( كاف ىناؾ )1767خانتي المانسي، كحسب اإلحصائيات في عاـ )

 المانسي في ركسيا؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). Mansi Language. Retrived from 
http://en.wikipedia.org/wiki/Mansi_language. 
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(Romanian)(1)  كجػػدتفقػػد ( المفػػظnici-un يكػػكف مبلزمػػان ) بمعنػػى  لمَنفػػيأك مسػػتقطبان
(no  =( كمعنى المقطع ،)الnici( فيو )nor, not even  =)(2)كال، كال حتى. 

تطابقػػان تامػػان بػػيف مػػا حػػدث لمفػػظ )كال(  كجػػدت مػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػو ىنػػا، أَننػػيكم 
فيمػػػا  ، كمػػػا حػػػدث لػػػبعض األلفػػػاظ فػػػي المغػػػات األخػػػرل، حيػػػث سػػػنرلالعربَيػػػةفػػػي المغػػػة 

لتكػػػكيف المفػػػظ  ،أك المنصصػػػة عميػػػو لمَنفػػػياتحػػػاد كاك العطػػػؼ ك)ال( المؤكػػػدة  أفَ  سػػػيأتي
ففػػي ؿ مطػػابؽ تمامػػان فػػي المغػػات األخػػرل، لػػو مثيػػ ،العربَيػػة)كال( فػػي المغػػة  لمَنفػػيالمػػبلـز 
 لمَنفػػي أك مسػػتقطبيف ( يككنػػاف مبلزمػػيفneque, necالمفظػػيف ) كجػػدت (3)(Latinلغػػة )

بمعنػػى  مػا( فييneالمعنػػى األصػمي لمفػظ )ك كال حتػى(،  كال،=  nor, not evenبمعنػى )
(not  =( كالمعنػػى األصػػمي لمفػػظ ،)الqueفيي )مػػا ( بمعنػػىand  =)كىػػذا مطػػابؽ (4)ك ،

                                           

الركمانسية مف حيث عدد المتحدثيف بيا، كتستعمؿ كمغة المغة الركمانية خامس أكبر المغات  (1)
( مميكف شخص، كىي لغة رسمية في ركمانيا كمكلدكفا، كيكجد الكثير 12أـ لدل أكثر مف )

سبانيا كالكاليات المتحدة األمريكية ككندا  يطاليا كا  مف المتحدثيف بيا في صربيا كالجبؿ األسكد كا 
لمجر كالبمقاف، كىي لغة ركمانسية تنتمي إلى عائمة المغات كفرنسا كألمانيا كركسيا كأككرانيا كا

اليندكأكركبية، كتشترؾ في الكثير مف األمكر مع المغة الفرنسية كالمغة اإليطالية كالمغة 
 البرتغالية كالمغة اإلسبانية بما أنيا مف نفس العائمة؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). لغة ركمانية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ ركمانية-لغة . 

(2) Haspelmath, Indefinite Pronouns, page 222-223. 

كانت المغة البلتينية المغة الرئيسية ألكركبا الغربَية لمئات السنيف، كقد كانت لغة اإلمبراطكرية  (3)
ىذه المغة بتعبيراتيا الدقيقة لغة  الركمانية، فنقميا الجنكد الركماف كالتجار أينما ذىبكا، ككانت

مناسبة لمقانكف كالحككمة، كقد حققت منزلة كصيتان لـ تبمغو أية لغة أخرل، كلـ تعد المغة 
البلتينية لغة المخاطبة منذ نياية القركف الكسطى في بداية القرف السادس عشر الميبلدم، كقد 

ات العممية القانكنية كالعممية ساىمت عدة كممات مف المغة البلتينية في تشكيؿ المصطمح
الحديثة، كما زالت الكنيسة الركمانية الكاثكليكية تعٌد المغة البلتينية لغتيا الرسمية، رغـ أَف 

 المراسيـ لبلحتفاالت الدينية تتـ بالمغة المحمية أك الميجة المحمية؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة التينية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ التينية-لغة . 

(4) Hoyt, F. (2010). Negative concord in Levantine Arabic, doctoral 

dissertation, University of Texas at Austin, page 105. 
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 Classicalفػػػي لغػػػة )ك )كال(،  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيتمامػػػان لمػػػا حػػػدث لمفػػػظ المػػػبلـز 

Greek )كجػػدت ( المفػػظoute يكػػكف مبلزمػػان ) بمعنػػى ) لمَنفػػيأك مسػػتقطبانnot even  =
ال(، كالمعنػى األصػمي لمفػظ =  not( فيو بمعنػى )ouالمعنى األصمي لمفظ )ك كال حتى(، 

(te( فيػػػو بمعنػػػػى )and  =)كىػػػذا مطػػػػابؽ تمامػػػػان لمػػػا حػػػػدث لمفػػػظ )كال( فػػػػي المغػػػػة (1)ك ،
أك مسػػػتقطبان ( يكػػػكف مبلزمػػػان semالمفػػػظ ) كجػػػدتفقػػػد ( Hungarianلغػػػة ) أمػػػا، العربَيػػػة
( فيػػػو is، كالمعنػػػى األصػػػمي لمفػػػظ )كال، كال حتػػػى(=  nor, not evenبمعنػػػى ) لمَنفػػػي

، (2)ال(=  not( فيػػو بمعنػػى )nemك(، كالمعنػػى األصػػمي لمفػػظ )=  and, alsoبمعنػػى )
 .العربَيةكىذا مطابؽ تمامان لما حدث لمفظ )كال( في المغة 

فػػي المغػػة  لمَنفػػيـز عػػف المفػػظ المػػبل قمتػػوأَف مػػا  عرضػػتوكيتضػػح مػػف خػػبلؿ مػػا  
أك  الَنفػػػػي)كال(، كىػػػػك المفػػػػظ المتكػػػػكف مػػػػف كاك العطػػػػؼ ك)ال( المنصصػػػػة عمػػػػى  العربَيػػػػة

ىػذا إليو في مبلزمػة  ذىبتما  يؤكِّدالمؤكدة لو، يكجد لو مثيؿ في المغات األخرل، كىذا 
 .العربَيةفي المغة  لمَنفي المفظ
 

 :وقطّ  ،ضوْ وعَ  ،أبداً  3. 4
الحػػػدث فييػػػا، كمػػػف أشػػػيرىا  ألفػػػاظ تػػػدؿ عمػػػى اسػػػتمرارية العربَيػػػةيكجػػػد فػػػي المغػػػة  

، بىػدى اآلبًػًديف)أبدان( ك )عىٍكض( ك )قٌط(، تقػكؿ العػرب: ال أفعىميػوي أبىػدى اآلبػاًد، كأبىػدى األًبيػًد، كأ
كتقكؿ: رزقؾى اهللي عٍمران طكيػؿى اآلبػاد بعيػد اآلمػاد
، ك)أبػدان( ظػرؼ زمػاف منصػكب عمػى (3)

نَ الظرفية السػتغرا مػا تقػكؿ: لػف أفعػؿ ؽ الػزمف المسػتقبؿ، فػبل تقػكؿ: لػـ أفعػؿ ذلػؾ أبػدان، كا 
، كجمعػػو آبػػػاده (4)ذلػػؾ أبػػػدان  ، تقػػػكؿ: أبػػده أبيػػػده، كاألبًػػػدىةي: الًفعمىػػػةي يبقػػػى كأبيػػػكده  ، كاألبػػػدي: الػػػدىري

                                           
(1) Giannakidou, A. (2007). The landscape of EVEN, Natural 

Language and Linguistic Theory (25), page 53. 

(2) van Craenenbroeck, J and Lipták A. (2006). The Crosslinguistic 

evidence of sluicing: evidence from Hungarian relatives, Syntax (9), 

248-274. 

ـ(، أساس الببلغة، تحقيؽ: محَمد باسؿ 1776ىػ(، )316الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد )ت:  (3)
 .1/15، 1عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

ـ(، المعجـ الكافي في أدكات الَنحك 1771الحمد، عمي تكفيؽ، كالزعبي، يكسؼ جميؿ، ) (4)
 .13ص، 1العربي، دار األمؿ، إربد، األردف، ط
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كمػػا يقػػػاؿ:  ،، كاألبػػػد: الػػدائـ، كالتأبيػػػد: التخميػػد، كيقػػػاؿ: أبػػدى اآلبًػػػًديفى (1)ذكرىػػا عمػػػى األبىػػدً 
، كاألبػد كاألمػد متقاربػاف، لكػف األبػد عبػارة عػف مػدة (2)دىر الداىريف، كعكض العائضيف

يكػػكف  الزمػػاف التػػي لػػيس ليػػا حػػد محػػدكد، كال يتقيػػد، فػػبل يقػػاؿ: )أبػػد كػػذا(، كأبػػدان )منكػػران(
 كاألبػد: مػا ال ،(3)ة فػي تأكيػد الزمػاف الماضػيلمتأكيد في الزماف اآلتي، فصار كقٌط كالبتٌػ

 .(4)ما ال نياية لو في أكلو كآخره فيك، نياية لو في آخره
ػػٍكض(أٌمػػ  ، كيخػػتص ظػػرؼ زمػػاف السػػتغراؽ المسػػتقبؿ فقػػط ك )قػػٌط(، فعىػػٍكض ا )عى

ػػػ(5)الَنفيبػػػ ض ال أفارقػػػؾ، كمػػػا تقػػػكؿ: ال أفارقػػػؾ أبػػػدان، كٍ ، كمعنػػػاه األبػػػد؛ ألنػػػؾ تقػػػكؿ: عى
مضػػى منػػو جػػزء عكضػػو جػػزء آخػػر؛ ألف الػػدىر فػػي  كَممػػاو كسػػمي الزمػػاف عكضػػان؛ ألَنػػ

، الَنفيظرؼ الستغراؽ ما مضى مف الزمػاف، كيخػتص بػ قطٌ ، ك (6)زعميـ يسمب كيعكض
، فيقاؿ: مػا فعمتػو قػٌط، كاشػتقاقو مػف قىطىٍطتيػو أم قطعتػو، فمعنػى مػا فعمتػو قػٌط: مػا الَنفيب

كقػػػط  ، (7)فعمتػػػو فيمػػػا انقطػػػع مػػػف عمػػػرم؛ ألف الماضػػػي منقطػػػع عػػػف الحػػػاؿ كاالسػػػتقباؿ
، كىػػي (9)، كىػػك السػػتغراؽ األبػػد الماضػػي المنفػػي كمٌػػو(8)مشػػددة مضػػمكمة لؤلبػػد الماضػػي

، كبنيػػت (10)ة بالماضػػي منػػوكمختٌصػػ ،أك األبػػدعنػػدما تكػػكف مشػػددة تكػػكف بمعنػػى الػػدىر 
لػى؛ فػالمعنى فػي جممػة نحػك: مػا كممتػو قػٌط، مػذ أف خمقػت، أك  قٌط لتضمنيا معنػى مػذ كا 

                                           

ـ(، مجمؿ المغة، دراسة كتحقيؽ: زىير 1764ىػ(، )173ابف فارس، أبك الحسيف أحمد )ت: (1)
 .1/61، 1عبد المحسف سمطاف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط

 .1/217الجكىرم، الصِّحاح،  (2)
بع ـ(، الكميات، قابمو عمى نسخة خطية كأعده لمط1776ىػ(، )1172الكفكم، أبك البقاء )ت:  (3)

، 1ككضع فيارسو: عدناف دركيش كمحَمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
 .11ص

 .61الكفكم، الكميات، ص (4)
 .436الكفكم، الكميات، ص (5)
 .166المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (6)
 .113المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (7)
 .1/517ابف فارس، مجمؿ المغة،  (8)
 .111-111الحمد، كالزعبي، المعجـ الكافي في أدكات الَنحك العربي، ص (9)
 .515الكفكم، الكميات، ص (10)
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ػػػٍكض( ك )كقػػػٌط( فػػػي  كقػػػد ،(1)مػػػذ خمقػػػت إلػػػى اآلف سػػػبؽ تفصػػػيؿ القػػػكؿ فػػػي المفظػػػيف )عى
، عممػػػػان أَنػػػػو ، فػػػبل حاجػػػػة إلعادتػػػػو ىنػػػاالدِّراسػػػػةالفصػػػؿ األكؿ كالفصػػػػؿ الثػػػػاني مػػػف ىػػػػذه 

التػػػي أيضػػػان،  (قػػػطٌ )مرادفػػػات لكممػػػة  تيعىػػػد  التػػػي ، (أبػػػدان )مرادفػػػات كممػػػة  نػػػدرجأف  بإمكاننػػػا
ألفػاظ )أبػدان  ، تحػتكمطمقػان  ألبتَػة، نحػك: الدِّراسػةعنيا في الفصؿ الثاني مف ىػذه  تحدثت

 .الدراسةفي ىذه الجزئية مف  كعكض كقٌط(
أَنيا عندما تػدؿ عمػى اسػتمرارية عف ىذه الظركؼ  عرضتوكيتضح مف خبلؿ ما  

إلػػى  اشػػتقاقيا أك معناىػػاجميعيػػا ترجػػع فػػي كىػػي  ،الَنفيالحػػدث فييػػا، تكػػكف مختصػػة بػػ
 .حالةفي ىذه ال األبد أك الدىر أك الزمف
أك  لمَنفػيىنػا: ىػؿ يكجػد فػي المغػات األخػرل ألفػاظ مبلزمػة  أطرحوكالسؤاؿ الذم 

 مشتقة مف األبد أك الزمف أك الدىر، كتدؿ عمى استمرارية الحدث فييا. لمَنفيمستقطبة 
أك مسػتقطبة  لمَنفػيلمغات األخرل أَنو يكجد فييا ألفاظ مبلزمػة  تتبعي عندجدت ك  
تدؿ عمى استمرارية الحدث فييػا، كمشػتقة مػف األبػد أك الػزمف أك الػدىر، ففػي لغػة  لمَنفي

(Hebrew)(2) كجػػػػدت ( المفػػػػظme-ʕolam يكػػػػكف مبلزمػػػػان ) بمعنػػػػى  لمَنفػػػػيأك مسػػػػتقطبان
(never - in the past  كالمعنػى  -= أبػدان ،)ليػذا المفػظ ) الحرفػيفػي الماضػيfrom 

eternity )كجػػػدت، ك = منػػػذ األبػػػد ( المفػػػظle-ʕolam فػػػي نفػػػس المغػػػة يكػػػكف مبلزمػػػان ) أك
فػػي المسػػتقبؿ(، كالمعنػػى  -= أبػػدان  never - in the futureبمعنػػى ) لمَنفػػيمسػػتقطبان 

                                           

 .1/165،163السامرائي، معاني الَنحك، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،  (1)
ة الغربَية مف الفرع الكنعاني، كتنتمي إلى المغة العبرية لغة سامية مف مجمكعة المغات الشمالي (2)

مجمكعة المغات األفريقية اآلسيكية، كأخذت المغة العبرية العديد مف األسماء، كىي: لغة 
كنعاف، كالمغة الييكدية، كالمغة المقدسة؛ لكف أشير األسماء ليا ىك المغة العبرية نسبة إلى 

 ف؛ انظر:العبرانييف الذيف حممكا المغة مف بعد الكنعانيي
Wikipedia. (2014, November 10). لغة عبرية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ عبرية-لغة . 
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 كجػػدت (1)(Spanishكفػػي لغػػة )حتػػى األبػػد(، =  until eternityليػػذا المفػػظ ) الحرفػػي
(، كالمعنػى أبػدان =  never) بمعنػى لمَنفػيأك مستقطبان ( يككف مبلزمان en mi vidaالمفظ )

فييػػا  كجػػدتفقػػد  (2)(Irishلغػػة ) اأٌمػػفػػي حيػػاتي(، =  in my lifeالحرفػػي ليػػذا المفػػظ )
=  never, (for) everبمعنػػى ) لمَنفػػيأك مسػػتقطبان يكػػكف مبلزمػػان  (go bráchالمفػػظ )

 .(3)حتى األبد(=  until eternityليذا المفظ ) أبدان، لؤلبد(، كالمعنى الحرفي
الظػركؼ المسػتغرقة لمػزمف الماضػي  عػف قمتػوكيتضح مف خػبلؿ مػا سػبؽ أَف مػا  

 كمختصػػػة بػػػو؛ نظػػػران  لمَنفػػػي أصػػػبحت مبلزمػػػة التػػػي، العربَيػػػةلمغػػػة المسػػػتقبؿ فػػػي االػػػزمف ك 
الشػػتقاقيا أك عكدتيػػا فػػي معانييػػا إلػػى األبػػد كالػػزمف كالػػدىر، يكجػػد لػػو مثيػػؿ فػػي المغػػات 

 جزءان منيا.  عرضت كقداألخرل، 
 

 :أيّ  3. 5
َف )أٌم( بحسػػػب مػػػا تضػػػاؼ إليػػػو، فػػػإف أضػػػيفت إلػػػى مكػػػاف كانػػػت سػػػابقان إ قمػػػت 

ف أضػػيفت إلػػى غيرىمػػا كانػػت بحسػػب مػػا  ف أضػػيفت إلػػى زمػػاف كانػػت زمانػػان، كا  مكانػػان، كا 
، كىػػػي اسػػػـ يػػػأتي عمػػػى ثمانيػػػة أكجػػػو، كىػػػي الجػػػزاء كاالسػػػتفياـ الحقيقػػػي (4)أضػػػيفت إليػػػو

كاالسػػتفياـ التػػكبيخي كاالسػػتفياـ اإلنكػػارم، كتكػػكف مكصػػكلة بمعنػػى الػػذم، كتكػػكف صػػفة 
دالة عمى معنى الكماؿ، فتقع صفة لمنكػرة، كتكػكف لمتعجػب، كتكػكف كصػمة إلػى نػداء مػا 

                                           

المغة اإلسبانية أك القشتالية لغة ىندية أكركبية ركمانسية، كىي المغة الرسمية الشعبية في  (1)
إسبانيا كأغمبية بمداف أمريكيا الجنكبية، دخمتيا كممات كثيرة مف العربَية، كتسمى القشتالية نسبة 

 لمنطقة قشتالة؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة إسبانية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ إسبانية-لغة . 

المغة الغالية اإليرلندية ىي المغة الرسمية في جميكرية أيرلندا، كتستعمؿ ىذه المغة بكثرة في  (2)
 أيرلندا الشمالية في المممكة المتحدة؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). لغة أيرلندية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ أيرلندية-لغة . 

(3) Haspelmath, Indefinite Pronouns, page 229. 

 .2/417السامرائي، معاني الَنحك، جامعة بغداد،  (4)
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كال تكػكف )أٌم( غيػر ، (1)و نكػرة مكصػكفةفيو )أؿ(، كذكػر األخفػش كجيػان تاسػعان تكػكف فيػ
كػرة ، كىي عندما تضاؼ إلػى ن(2)مذككر معيا مضاؼ إليو البتة، إال في النداء كالحكاية

، كقكلػػؾ لمػػف اٌدعػػى الَنفػػينمػػا ىػػي لبلسػػتفياـ المػػراد بػػو ال تكػػكف مكصػػكلة كال شػػرطية، كا  
كىػي عنػدما تضػاؼ لمنكػرة ، (3)أَنو أكرمػؾ: أم  يػكـو أكرمتنػي؟، كالمعنػى مػا أكرمتنػي أبػدان 

، كال تككف اسػتفيامية أك شػرطية أك مكصػكلة أك  في جممة نحك: عمٌي لـ يشتًر أَم كتابو
صػػػػػفة تػػػػػدؿ عمػػػػػى معنػػػػػى الكمػػػػػاؿ أك لمتعجػػػػػب أك كصػػػػػمة لنػػػػػداء مػػػػػا فيػػػػػو )أؿ( أك نكػػػػػرة 
مكصكفة، كتضاؼ إلى نكرة تدؿ عمى القمة، بمعنى أَف عميان لـ يشتر القميؿ مػف الكتػب، 

 ( في المغة اإلنجميزية، نحك قكلؾ:anyف بمعنى )كتكك 
-I don't like any kind of chocolate. 

فػػي  لمَنفػػي، تكػػكف مػػف األلفػػاظ المبلزمػػة أنػػكاع الشػػككبلتةأم، أنػػا ال أحػػب أٌم نػػكع مػػف 
مػػػػف خركجيػػػػا عػػػػف )أٌم( المكصػػػػكلة أك  قمتػػػػو، كذلػػػػؾ باإلضػػػػافة إلػػػػى مػػػػا العربَيػػػػةالمغػػػػة 

 .الَنفيالشرطية إلى االستفياـ المراد بو 
أك  لمَنفػيىنػا: ىػؿ يكجػد فػي المغػات األخػرل ألفػاظ مبلزمػة  أطرحوكالسؤاؿ الذم  

أك أٌف ىػػػذه األلفػػػاظ  ،يعػػػكد إلػػػى أداة اسػػػتفياـ كاألصػػػؿ فػػػي ىػػػذه األلفػػػاظ لمَنفػػػيمسػػػتقطبة 
 الستفياـ؟.نتجت بسبب تحكؿ في معنى أداة ا

 ،(tís( المفػػظ )Classical Greekفػػي لغػػة ) كجػػدتلمغػػات األخػػرل  تتبعػػي كعنػػد 
يكػػكف مبلزمػػان أك مسػػتقطبان  ،مػػف؟(=  ?whoالػػذم ىػػك فػػي األصػػؿ أداة اسػػتفياـ بمعنػػى )

فػػػي نفػػػس  كجػػػدتك شػػػخص مػػػا(، =  someone( بمعنػػػى )tisعمػػػى ىػػػذه الصػػػكرة ) لمَنفػػػي
 ،أيػػػف؟(=  ?whereاألصػػػؿ أداة اسػػػتفياـ بمعنػػػى )الػػػذم ىػػػك فػػػي  ،(poũالمغػػػة المفػػػظ )

=  somewhere( بمعنػػػى )pouعمػػػى ىػػػذه الصػػػكرة ) لمَنفػػػييكػػػكف مبلزمػػػان أك مسػػػتقطبان 
 مكاف ما(.

  

                                           

؛ كاليركم، كتاب األزىية في 171-167المكزعي، مصابيح المغاني في حركؼ المعاني، ص (1)
 .111-114عمـ الحركؼ، ص

 .1/71األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  (2)
 . 72-1/71األنصارم، مغني المبيب عف كتب األعاريب،  (3)
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الػػذم ىػػك فػػي األصػػػؿ  ،(sheíالمفػػظ ) فييػػػا كجػػدتفقػػد  (1)(Chineseلغػػة )ا أٌمػػ 
عمػػػػػى ىػػػػػذه  لمَنفػػػػػييكػػػػػكف مبلزمػػػػان أك مسػػػػػتقطبان  ،مػػػػػف؟(=  ?whoأداة اسػػػػتفياـ بمعنػػػػػى )

 شخص ما(.=  someone( بمعنى )sheíالصكرة )
الػػذم ىػػك فػػي األصػػؿ أداة اسػػتفياـ  ،(shénmeفػػي نفػػس المغػػة المفػػظ ) كجػػدتك  
عمػػػػػػى ىػػػػػػذه الصػػػػػػكرة  لمَنفػػػػػػييكػػػػػػكف مبلزمػػػػػػان أك مسػػػػػػتقطبان  ،مػػػػػػاذا؟(=  ?whatبمعنػػػػػػى )

(shénme( بمعنػى )something  =شػيء ،)كفػي ( لغػةHopi)(2)
 (hakالمفػظ ) كجػدت 

يكػػػكف مبلزمػػػان أك  ،مػػػف؟(=  ?whoالػػػذم ىػػػك فػػػي األصػػػؿ أداة اسػػػتفياـ بمعنػػػى ) ،فييػػػا
 شخص ما(.=  someone( بمعنى )hakعمى ىذه الصكرة ) لمَنفيمستقطبان 
الػػذم ىػػك فػػي األصػػؿ أداة اسػػتفياـ  ،(haqamفػػي نفػػس المغػػة المفػػظ ) كجػػدتك  
عمػػػػػػى ىػػػػػػذه الصػػػػػػكرة  لمَنفػػػػػػيقطبان يكػػػػػػكف مبلزمػػػػػػان أك مسػػػػػػت ،أيػػػػػػف؟(=  ?whereبمعنػػػػػػى )

(haqam( بمعنى )somewhere  =.)مكاف ما 
  

                                           

لغة الصيف كلغة الصينييف في نكاحي كثيرة مف العالـ، ليا ليجات عديدة تختمؼ بعضيا بقدر  (1)
(، كالمغة  كبير، فتعتبر أحيانان لغات مختمفة، كتكتب الصينية بنظاـ كتابة فكرية يسمى )ىاندزي

نما تحتكم عمى كممات، فالرمز الكاحد عبارة عف كممة  الصينية ال تحتكم عمى أبجدية، كا 
مستقمة، كيكتب الرمز مف اليسار لميميف، كمف أعمى ألسفؿ، كما يخالؼ ذلؾ يعتبر خطأ، 

ممة كالقكاميس كالمعاجـ الصينية تعتمد عمى نظاـ عدد الخطكط في الرمز الكاحد، فتجرد الك
مف الخطكط الزائدة، كما يتبقى تعد خطكطو كيأخذ مكانو في القامكس، كأىـ الميجات أك 
المغات الصينية ىي المندارينية، كىي الميجة الرسمية في جميكرية الصيف الشعبية، كمف أىـ 

 الميجات األخرل الكانتكنية كالتايكانية؛ انظر:
Wikipedia. (2014, November 10). لغة صينية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ صينية-لغة . 

اليكبي قبيمة ىندية في أمريكيا الشمالية مف عرؽ شكشكني، كىـ مف البكيبمك أك الينكد الذيف  (2)
 يبنكف قرل؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). ىكبي. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ىكبي. 
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أداة اسػػتفياـ  الػػذم ىػػك فػػي األصػػؿ ،(suالمفػػظ ) (1)(Newariفػػي لغػػة ) كجػػدتك 
( suعمػػػػى ىػػػػذه الصػػػػكرة ) لمَنفػػػػييكػػػػكف مبلزمػػػػان أك مسػػػػتقطبان  ،مػػػػف؟(=  ?whoبمعنػػػػى )
(، مػع األفعػاؿ الَنفػيصػيغة =  with verbal negationال أحػد( )=  nobodyبمعنػى )

الػػػػذم ىػػػػك فػػػػي األصػػػػؿ أداة اسػػػػتفياـ بمعنػػػػى  ،(chuالمفػػػػظ )نفسػػػػيا فػػػػي المغػػػػة  كجػػػػدتك 
(what?  =)لمَنفػػييكػػكف مبلزمػػان أك مسػػتقطبان  ،مػػاذا؟ ( عمػػى ىػػذه الصػػكرةchu)  بمعنػػى
(nothing  = ،)ال شيء( كفي لغةDyirbal)(2) كجدت ( المفظwanya)،  الذم ىك في

عمػػػى  لمَنفػػػييكػػػكف مبلزمػػػان أك مسػػػتقطبان  ،مػػػف؟(=  ?whoاسػػػتفياـ بمعنػػػى )األصػػػؿ أداة 
 شخص ما(.=  someone( بمعنى )wanyaىذه الصكرة )

الػػذم ىػػك فػػي األصػػؿ أداة اسػػتفياـ  ،(minyaالمفػػظ ) نفسػػيا فػػي المغػػة كجػػدتك  
( minyaعمى ىذه الصػكرة ) لمَنفييككف مبلزمان أك مستقطبان  ،ماذا؟(=  ?whatبمعنى )
الػػذم  ،(qwəyالمفػػظ ) كجػػدت (3)(Khmerكفػػي لغػػة )شػػيء(، =  something) بمعنػػى

                                           

لنيكار، كتعرؼ أيضان بأسماء نيباؿ بياسا كنيكاه بيايي كنيكارم، كىي إحدل المغات لغة ا (1)
الرئيسية في نيباؿ، كيتحدث بيا أيضان بعض سكاف اليند، كخاصة في كالية سيكيـ، كالتي تعد 

%( 1( لغة رسمية، كتعد المغة النيكارية المغة األـ لحكالي )11المغة النيكارية فييا كاحدة مف )
 اف نيباؿ، كتصنؼ المغة النيكارية ضمف مجمكعة المغات الصينية التبتية؛ انظر:مف سك

Wikipedia. (2014, November 10). النكير. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/النكير. 
المغة االسترالية األصمية، محكية في شماؿ شرؽ كالية ككينزالند، كتمتمؾ العديد مف السمات  (2)

(؛ 1751البارزة التي جعمتيا معركفة بيف عمماء المغة، كقد تـ نشر قكاعد ىذه المغة في عاـ )
 لكنيا لغة أقرب لبلنقراض، كفشؿ أفراد المجتمع األصغر مف تعمميا؛ انظر:

Wikipedia. (2014, November 10). أستراليا. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/أستراليا. 
المغة الخميرية أك المغة الكمبكدية ىي لغة الخمير في كمبكديا، كىي إحدل المغات الرئيسية مف  (3)

 عائمة أستركآسيكية، تأثرت ىذه المغة بالسانسكريت كالبالي عبر الديانات البكذية كاليندية،
كتأثرت أيضان بمغة البلك كالتام بسبب القرب بينيـ، كالمغة الكمبكدية )الخميرية( ىي أكبر 

 ( حرفان؛ انظر:51لغات العالـ مف حيث عدد الحركؼ األبجدية، فعدد حركفيا يبمغ )
Wikipedia. (2014, November 10). لغة خميرية. Retrived from 

http://ar.wikipedia.org/wiki/ يةخمير -لغة . 
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 لمَنفػييكػكف مبلزمػان أك مسػتقطبان  ،( )مػاذا؟(?whatىك في األصؿ أداة استفياـ بمعنى )
 شيء(.=  something( بمعنى )qwəyعمى ىذه الصكرة )

اسػػػػتفياـ الػػػػذم ىػػػػك فػػػػي األصػػػػؿ أداة  ،(naaالمفػػػػظ )نفسػػػػيا فػػػػي المغػػػػة  كجػػػػدتك  
( naaعمػػى ىػػذه الصػػكرة ) لمَنفػػييكػػكف مبلزمػػان أك مسػػتقطبان  ،أيػػف؟(=  ?whereبمعنػػى )
 .(1)مكاف ما(=  somewhereبمعنى )
أَنو يكجد في المغػات األخػرل ألفػاظ مبلزمػة أك  لييتضح  عرضتوكمف خبلؿ ما  

يعػػكد األصػػؿ فييػػا إلػػى أداة اسػػتفياـ، أك أٌنيػػا نتجػػت بسػػبب تحػػكؿ فػػي  لمَنفػػيمسػػتقطبة 
 معنى أداة االستفياـ.

تقابمية مع المغػات األخػرل،  مف دراسة ىذه األلفاظ دراسة صرفية فرغتبعد أف ك  
فػػي المغػػة  الَنفػػيدراسػػة ظػػاىرة مبلزمػػة ب الدِّراسػػةفػػي الفصػػؿ الرابػػع مػػف ىػػذه  سػػأقـك فػإنني
يػػػا ال تخمػػػك مػػػف أنَ  لػػػيالتػػػي اتضػػػح تقابميػػػة مػػػع المغػػػات األخػػػرل،  لَيػػػةدالدراسػػػة  العربَيػػػة

 .لمَنفياأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة 

                                           
(1) Haspelmath, Indefinite Pronouns, page 170. 
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 الفصل الرابع 
 المعاصرة الغربيَّة النظريَّةفي ضوء الفصيحة  العربيَّةفي المغة  لمنَّفياأللفاظ المالزمة 

 :تمييد 4. 1 
المعاصػػرة التػػي خصصػػت لدراسػػة  الغربَيػػة الَنظريػػاتبعػػض  ىػػذا الفصػػؿ يعػػرض

 الَنفػيلتفسػير ظػاىرة مبلزمػة  ي، فػي محاكلػة مَنػفي المغات األخػرل الَنفية مبلزمة ظاىر 
االختبلفػات  كتكضػيح، الَنفػيفييا لسياؽ بعض األلفاظ ، كسبب مبلزمة العربَيةفي المغة 

 التي ترد فييا. السِّياقاتكالفركؽ بيف ىذه األلفاظ في 
 

 :(The Downward Entailment Approach) التنازليّ  الدحليّ  نظرية احقتضاء 2.4
سػك(، كقػد تحػدث ك الد=  Ladusawىك المغكم األمريكي ) النظرَيةصاحب ىذه 

أَف ظػػاىرة مبلزمػػة  ، كيفتػػرض فػػي نظريتػػو(1)عنيػػا فػػي عػػدة مكاضػػع مػػف مؤلفاتػػو كأبحاثػػو
أك  المبلزمػػة عمػػى األلفػػاظ يػػذه الظػػاىرةل دراسػػتو عنػػدكركػػز ، بحتػػة داللَيػػةظػػاىرة  الَنفػػي

فيػػػي مػػػف ، النظرَيػػػةعالميػػػة  يفتػػػرضو لكٌنػػػ ،فػػػي المغػػػة اإلنجميزيػػػة فقػػػط لمَنفػػػي المسػػػتقطبة
 .كٌميا في لغات العالـ الَنفيمبلزمة  ر ظاىرةتفسٌ  كجية نظره

سػػياقات  ةثبلثػػ إلػػى النظرَيػػةبنػػاءن عمػػى مػػا كرد فػػي ىػػذه  داللَيػػةال السِّػػياقاتكتقسػػـ 
 :ىيك  ،مف حيث االقتضاء الدالليٌ  داللَية
 .التنازليٌ  سياقات االقتضاء الدالليٌ  -أكالن 

 .التصاعدمٌ  سياقات االقتضاء الدالليٌ  -ثانيان 

 المحايد. سياقات االقتضاء الدالليٌ  -ثالثان 

ػػػياقاتكلتكضػػػيح ىػػػذه  كمػػػا تحػػػدثت عنيػػػا نظريػػػة االقتضػػػاء  ،كالفركقػػػات بينيػػػا السِّ
و ال بد مػف عرضػيا بشػكؿ مفصػؿ، كذلػؾ مػف خػبلؿ إعطػاء بعػض الداللٌي التنازلٌي، فإنَ 

 األمثمة عمييا مف المغة اإلنجميزية.
                                           

(1) Ladusaw, W. A. (1980), Polarity Sensitivity as Inherent Scope 

Relations, New York, Garland, Ladusaw, W. A. (1980), „On the 

notion affective in the analysis of negative polarity items‟, Journal 

of Linguistics Research 2: 1-16, Ladusaw, W. A. (1983), „Logical 

form and conditions on grammaticality‟, Linguistics and Philosophy 

6: 373-392.  
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 :(Downward-Entailing Functions) التنازليّ  سياقات احقتضاء الدحليّ  -أوحً 

سػياقات يكػكف بسػياقات االقتضػاء الػداللٌي التنػازلٌي  النظرَيػةصاحب ىػذه ؼ يعرٌ  
بالضػركرة  كيتضمف الحديث عف المجمكعػة الكميػة فييػا ،مجمكعة كمية عفالحديث فييا 
 السِّػياقاتكمػف األمثمػة عمػى ىػذه ، الكميػة زء فرعي مف ىذه المجمكعةج أمٌ الحديث عف 

ريح، كغيرىػػا الصػػ الَنفػػيت سػػياقا ،النظرَيػػةىػػذه كمػػا ذكػػر صػػاحب  ،فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة
 (.everyالمتضمنة لفظ ) السِّياقاتك ،السِّياقاتمف 
 الصريح: الَنفيسياقات  -أ

a. Sarah does not own a car. → 

b. Sarah does not own a Mercedes. 

أَنيمػػا مػػف سػػياقات السػػابقتيف  (b( ك )aنبلحػػظ مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الجممتػػيف )
االقتضاء الػداللٌي ح كيكضٌ  ( فييما،not)لفظ كجكد لالصريح في المغة اإلنجميزية،  الَنفي

 اآلتي: الَنحكعمى  في ىاتيف الجممتيفالتنازلٌي 
أك  مػف نػكع مرسػيدسامتبلكيػا سػيارة عػدـ ة تممؾ سيارة، كىذا يقتضي بالضركر ال سارة  

 عمػػػػى مجمكعػػػػة كميػػػػة( a( فػػػػي الجممػػػػة )car، كيػػػػدؿ لفػػػػظ )أٌم نػػػػكع آخػػػػر مػػػػف السػػػػيارات
( يتضػػػػمف aكالحػػػػديث عػػػػف المجمكعػػػػة الكميػػػػة فػػػػي الجممػػػػة )، )السػػػػيارة بجميػػػػع أنكاعيػػػػا(

(؛ Mercedesلفػػػػظ )(، أم bبالضػػػػركرة الحػػػػديث عػػػػف المجمكعػػػػة الفرعيػػػػة فػػػػي الجممػػػػة )
 .(aفي الجممة ) فرعان مف المجمكعة الكمية ،(bفي الجممة )لككف المجمكعة الفرعية 

 (:every) لفظلمتضمنة ا السِّياقات -ب
a. Every student who owns a car will drive to the conference. → 

b. Every student who owns a Mercedes will drive to the conference. 

عمػػػػى السػػػػابقتيف ( b( ك )aاالقتضػػػػاء الػػػػداللٌي التنػػػػازلٌي فػػػػي الجممتػػػػيف )ح كيكٌضػػػػ
 اآلتي: الَنحك

لى المؤتمر، كىذا يقتضي بالضركرة سيستقؿ سيارتو لمذىاب بيا إكؿ طالب يممؾ سيارة 
سيسػػػػتقؿ  أك أٌم نػػػػكع آخػػػر مػػػػف السػػػػيارات يممػػػػؾ سػػػيارة نكعيػػػػا مرسػػػػيدسأَف كػػػؿ طالػػػػب 

( عمػى مجمكعػة كميػة a( فػي الجممػة )car، كيػدؿ لفػظ )لمذىاب بيػا إلػى المػؤتمر سيارتو
( يتضػػػػمف aفػػػػي الجممػػػػة ) )السػػػػيارة بجميػػػػع أنكاعيػػػػا(، كالحػػػػديث عػػػػف المجمكعػػػػة الكميػػػػة
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(؛ Mercedes(، أم لفػػػػظ )bبالضػػػػركرة الحػػػػديث عػػػػف المجمكعػػػػة الفرعيػػػػة فػػػػي الجممػػػػة )
 .(aفرعان مف المجمكعة الكمية في الجممة ) ،(bلككف المجمكعة الفرعية في الجممة )

 (:Upward-Entailing Functions) التصاعديّ  سياقات احقتضاء الدحليّ  -ثانياً 
سػػػياقات ب سػػػياقات االقتضػػػاء الػػػداللٌي التصػػػاعدمٌ  النظرَيػػػةصػػػاحب ىػػػذه ؼ يعػػػرٌ 

 كيتضػمف الحػديث عػف المجمكعػة الفرعيػة فييػا ،مجمكعػة فرعيػة عػفيككف الحديث فييػا 
مكضػػكع  المجمكعػػة الفرعيػػة تنتمػػي إلييػػابالضػػركرة الحػػديث عػػف المجمكعػػة الكميػػة التػػي 

كمػا ذكػر صػاحب ىػػذه  ،زيػةفػي المغػة اإلنجمي السِّػياقات، كمػف األمثمػة عمػى ىػذه الحػديث
 .(some) لفظ تحتكم عمىالتي  السِّياقاتك ، جمؿ المثبتة، سياقات الالنظرَية

 :سياقات الجمؿ المثبتة -أ
a. Sarah owns a Mercedes. → 

b. Sarah owns a car. 

جمػػػؿ مػػػف الالسػػػابقتيف أَنيمػػػا ( b( ك )a) نبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعراض الجممتػػػيف
االقتضػػػاء الػػػػداللٌي  حكيكٌضػػػ، نفػػػػي أداة أمٌ ا مػػػف مػػػلخمكى اإلنجميزيػػػػة،المثبتػػػة فػػػي المغػػػة 

 اآلتي: الَنحكعمى  فييماالتصاعدٌم 
كيػػدؿ لفػػظ  ،سػػارة تممػػؾ سػػيارة نكعيػػا مرسػػيدس، كىػػذا يقتضػػي بالضػػركرة امتبلكيػػا سػػيارة

(Mercedes( فػػي الجممػػة )a عمػػى مجمكعػػة فرعيػػة، كالحػػديث عػػف المجمكعػػة الفرعيػػة )
(، أم bيتضػػمف بالضػػركرة الحػػديث عػػف المجمكعػػة الكميػػة فػػي الجممػػة ) (aفػػي الجممػػة )

( فرعػػػان مػػػف المجمكعػػػة الكميػػػة فػػػي a(؛ لكػػػكف المجمكعػػػة الفرعيػػػة فػػػي الجممػػػة )carلفػػػظ )
ذا حاكلػت(bالجممة ) و ان، فإَنػان تنازلٌيػاالقتضػاء ىنػا اقتضػاءن داللٌيػ النظػر فيمػا إذا كػاف ، كا 
ة تممػػػؾ سػػػيارة، ال يقتضػػػي بالضػػػركرة : سػػػار قكلػػػؾف ؛ لكػػػك أَف ذلػػػؾ ال يجػػػكز لػػػؾسػػػيتبيف 

مكيػا سػارة مػف الممكػف أف تكػكف السػيارة التػي تم امتبلكيا سػيارة مػف نػكع مرسػيدس، فمػف
 نكع آخر غير نكع المرسيدس.

 (:some) تحتكم عمى لفظالتي  السِّياقات -ب
a. Some students who own a Mercedes will drive to the conference.→ 

b. Some students who own a car will drive to the conference. 

( السػػػابقتيف أَنيمػػػا مػػػف الجمػػػؿ b( ك )aنبلحػػػظ مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتعراض الجممتػػػيف )
صػػػػاحب نظريػػػػة االقتضػػػػاء  يػػػػرلالتػػػػي فػػػػي المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة، ( someالمتضػػػػمنة لفػػػػظ )
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القتضػػاء ا حكيكٌضػػالػػداللٌي التنػػازلٌي أَنيمػػا مػػف سػػياقات االقتضػػاء الػػداللٌي التصػػاعدٌم، 
 اآلتي: الَنحكالداللٌي التصاعدٌم فييما عمى 

لمػػذىاب بيػػا  سػػياراتيـنكعيػػا مرسػػيدس سيسػػتقمكف  سػػيارات يممكػػكفالػػذيف  الطػػبلببعػػض 
سػػػػػيارات  يممكػػػػػكفالػػػػػذيف  الطػػػػػبلبأَف بعػػػػػض  إلػػػػػى المػػػػػؤتمر، كىػػػػػذا يقتضػػػػػي بالضػػػػػركرة

( a( فػي الجممػة )Mercedesكيػدؿ لفػظ )سيستقمكف سياراتيـ لمػذىاب بيػا إلػى المػؤتمر، 
( يتضػػػػػمف aعمػػػػػى مجمكعػػػػػة فرعيػػػػػة، كالحػػػػػديث عػػػػػف المجمكعػػػػػة الفرعيػػػػػة فػػػػػي الجممػػػػػة )

(؛ لكػػػػػكف car(، أم لفػػػػػظ )bبالضػػػػػركرة الحػػػػػديث عػػػػػف المجمكعػػػػػة الكميػػػػػة فػػػػػي الجممػػػػػة )
ذا (bفرعػػػان مػػػف المجمكعػػػة الكميػػػة فػػػي الجممػػػة )( aالمجمكعػػػة الفرعيػػػة فػػػي الجممػػػة ) ، كا 

أَف ذلؾ  لؾَنو سيتبيف فإان، ان تنازليٌ االقتضاء ىنا اقتضاءن دالليٌ  النظر فيما إذا كاف حاكلت
سػػػيارات سيسػػػتقمكف سػػػياراتيـ  يممكػػػكفالػػػذيف  الطػػػبلب: إَف بعػػػض قكلػػػؾ؛ لكػػػكف ال يجػػػكز

بلكيـ سػػيارات مػػف نػػكع مرسػػيدس، امػػت ، ال يقتضػػي بالضػػركرةلمػػذىاب بيػػا إلػػى المػػؤتمر
 .مف نكع آخر غير نكع المرسيدس يممكيا الطمبةفمف الممكف أف تككف السيارات التي 

 (:Non-monotone Functions) المحايد سياقات احقتضاء الدحليّ  -ثالثاً 

ان أك اقتضػاءن ان تنازلٌيػال يككف االقتضػاء الػداللي فييػا اقتضػاءن داللٌيػ السِّياقاتكىذه 
كمػػػػا ذكػػػػر صػػػػاحب ىػػػػذه  ،فػػػػي المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة عمييػػػػاكمػػػػف األمثمػػػػة ، ان يٌ ان تصػػػػاعدداللٌيػػػػ

 (:exactly) تحتكم عمى لفظالتي  السِّياقات، النظرَية
(1) a. Exactly three students like linguistics. 

b. Exactly three students like semantics.   

 

(2) a. Exactly three students like semantics.  

b. Exactly three students like linguistics. 

 اآلتي: الَنحكعمى  (1المثاؿ رقـ )المحايد في  ح االقتضاء الدالليٌ كيكضٌ 
 طػبلب ةأَف ثبلثػ لمغكيات، كىػذا ال يقتضػي بالضػركرةاعمـ بالضبط يحبكف  طبلب ةثبلث

( عمػػػػػى a/1الجممػػػػػة )( فػػػػػي linguisticsكيػػػػػدؿ لفػػػػػظ )بالضػػػػػبط يحبػػػػػكف عمػػػػػـ المعػػػػػاني، 
بالضػػركرة  يقتضػػي( ال a/1مجمكعػػة كميػػة، كالحػػديث عػػف المجمكعػػة الكميػػة فػػي الجممػػة )

فمػف الممكػف  (،semantics(، أم لفظ )b/1الحديث عف المجمكعة الفرعية في الجممة )
الػداللٌي  مما يدؿ عمػى أَف االقتضػاء أف يككف المقصكد أم عمـ آخر غير عمـ المعاني،

ذا حاكلػػػتان ان تنازلٌيػػػيكػػػكف اقتضػػػاءن داللٌيػػػ ال (1رقػػػـ )فػػػي المثػػػاؿ  النظػػػر فيمػػػا إذا كػػػاف  ، كا 
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أَف ذلػؾ  لػؾفإَنػو سػيتبيف ، ان تصػاعديٌ ان اقتضاءن دالليٌ  (1المثاؿ رقـ )في  الدالليٌ  االقتضاء
أَف  ضػػركرة: ثبلثػػة طػػبلب بالضػػبط يحبػػكف عمػػـ المعػػاني، ال يقتضػػي بالقكلػػؾ، فال يجػػكز
لفػػػػػػػظ أَف آخػػػػػػػذيف بعػػػػػػػيف االعتبػػػػػػػار ط يحبػػػػػػػكف عمػػػػػػػـ المغكيػػػػػػػات، طػػػػػػػبلب بالضػػػػػػػب ثبلثػػػػػػػة

(semantics( فػػي الجممػػػة )2/a يػػدؿ عمػػػى مجمكعػػة فرعيػػػة، كالحػػديث عػػػف المجمكعػػػة )
( ال يقتضي بالضركرة الحديث عف المجمكعة الكمية في الجممة a/2الفرعية في الجممة )

(2/b ،)كىػػك ( لفػػظlinguistics) عمػػـ المعػػاني فقػػط، ، فمػػف الممكػػف أف يكػػكف المقصػػكد
 كليس عمـ المغكيات بشكؿ عاـ.

التي تحدثت عنيػا نظريػة االقتضػاء  داللَيةال السِّياقاتمف عرض  فرغتكبعد أف  
أَف  ، كىػيالنظرَيػةىػذه  ميٌمػة فػيقضػية ، ال بػد مػف تكضػيح كتكضيحيا الداللٌي التنازلي

 صػحيحان  اسػتعماالن  تسػتعمؿال  لمَنفػيالمستقطبة أَف األلفاظ المبلزمة أك يفترض  صاحبيا
ذا التنػػػػػازليٌ  سػػػػػياقات االقتضػػػػػاء الػػػػػدالليٌ  فػػػػػي كردتإذا  إالَ  فػػػػػي سػػػػػياقات  تاسػػػػػتعمم، كا 

 اسػػػتعمالياالمحايػػػد، فػػػإَف  أك سػػػياقات االقتضػػػاء الػػػدالليٌ  التصػػػاعدمٌ  االقتضػػػاء الػػػدالليٌ 
 :أقكؿخاطئان، فعندما  استعماالن يككف 

- Sarah does not own any car. 

مػػػف  اسػػػتعماؿفػػػي  اإلنجميزيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيالمػػػبلـز - (anyلمفػػػظ ) اسػػػتعمالييكػػػكف 
في ىذه الجممة صحيحان؛ لككف االقتضاء فييا اقتضاءن داللٌيػان تنازلٌيػان، كجػاء  -تواستعماال

ذاك ، الصريح الَنفيىذا االقتضاء الداللٌي التنازلٌي في سياؽ   :قمت ا 
- Every student who owns any car will drive to the conference. 

اقتضػاءن  فييػافي ىذه الجممة صحيح أيضان؛ لكػكف االقتضػاء ( anyلمفظ ) استعماليفإَف 
يحتػػػػكم عمػػػػى لفػػػػػظ  ياؽفػػػػي سػػػػ التنػػػػازليٌ  ان، كجػػػػاء ىػػػػذا االقتضػػػػاء الػػػػدالليٌ ان تنازلٌيػػػػداللٌيػػػػ

(every)أٌما إذا قمت ،: 
- Sarah likes any car. 

فػػػي ىػػػذه الجممػػػة ال يكػػػكف صػػػحيحان؛ لكػػػكف االقتضػػػاء ىنػػػا  (anyلمفػػػظ ) اسػػػتعماليفػػػإَف 
فػػػي سػػػياؽ الجممػػػة  التصػػػاعدمٌ  ان، كجػػػاء ىػػػذا االقتضػػػاء الػػػدالليٌ ان تصػػػاعديٌ اقتضػػػاءن داللٌيػػػ

 :إذا قمتككذلؾ المثبتة، 
- Some students who own any car will drive to the conference. 
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أيضػان؛ لكػكف االقتضػاء ىنػا اقتضػاءن  خػاط  فػي ىػذه الجممػة( anyلمفػظ ) استعماليفإَف 
التػي تحتػكم  فػي سػياؽ الجممػة التصػاعدمٌ  ان، كجاء ىذا االقتضاء الػدالليٌ ان تصاعديٌ دالليٌ 

 :إذا قمتكذلؾ ك  ،(someعمى لفظ )
- Exactly three students like any linguistics. 

االقتضػاء ىنػا اقتضػاءن ، لكػكف أيضػان  خػاط ( فػي ىػذه الجممػة anyلمفػظ ) استعماليفإٌف 
سػياؽ الجممػة التػي تحتػكم عمػى  المحايػد فػي ان محايدان، كجاء ىػذا االقتضػاء الػدالليٌ دالليٌ 
 (.exactly)لفظ 

 سػػػػػتعماؿشػػػػػرطان لبل النظرَيػػػػػةكبنػػػػػاءن عمػػػػػى مػػػػػا كرد أعػػػػػبله، كضػػػػػع صػػػػػاحب ىػػػػػذه  
أللفػػػػاظ ا كحػػػػدد فػػػػي ىػػػػذا الشػػػػرط أفَ ، لمَنفػػػػيلؤللفػػػػاظ المبلزمػػػػة أك المسػػػػتقطبة  الَصػػػػحيح

فػػػي  كردتإذا  إالَ ، صػػػحيحان  اسػػػتعماالن  مسػػػتعممةال تكػػػكف  لمَنفػػػيالمبلزمػػػة أك المسػػػتقطبة 
شػرطو بالمغػة اإلنجميزيػػة  كنػٌص ، ان تنازلٌيػػ داللٌيػان  يكػكف االقتضػػاء فيػو اقتضػاءن  داللػيٌ  سػياؽ
 :ىك

- Ladusaw’s Negative-Polarity Item licensing condition: 

“A negative-polarity item is acceptable only if it is interpreted in the 

scope of a downward-entailing expression”
 .(1)  
 

تطبيػػػؽ  يفتػػػرض عالميػػة نظريتػػػو، فإَنػػػو ال بػػػد مػػػف النظرَيػػػةكبمػػا أَف صػػػاحب ىػػػذه 
؛ لبياف فيما إذا كانت قػادرة عمػى تفسػير ظػاىرة مبلزمػة العربَيةعمى المغة  نظريتومبادئ 
لنظريػػػة االقتضػػػاء  قمػػػت بيػػػا أثنػػػاء عرضػػػيالتػػػي  نفسػػػيا الخطػػػكات كسػػػأتَبع، فييػػػا الَنفػػػي

 الداللٌي التنازلٌي لتكضيح ذلؾ.
 السِّػياقاتكغيرىػا مػف  ،الصػريح الَنفػيأَف سياقات  الدِّراسةبعد التدقيؽ ك  ليف تبيٌ  

 التػي تحتػكم سِّػياقاتالصحيحان، نحك  استعماالن  لمَنفيفييا األلفاظ المبلزمة  تستعمؿ التي
مػػف سػػياقات االقتضػػاء الػػداللٌي التنػػازلٌي، مثميػػا مثػػؿ ، العربَيػػة)كػػؿ( فػػي المغػػة  عمػػى لفػػظ
، ( فػي المغػة اإلنجميزيػةevery) التي تحتػكم عمػى لفػظ السِّياقاتك الصريح  الَنفيسياقات 

 :اآلتي الَنحككتكضيح ذلؾ عمى 
  

                                           
(1) Ladusaw, „On the notion affective in the analysis of negative 

polarity items‟, page 13. 
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 :العربَيةالصريح في المغة  الَنفي اتسياق - أ

 ←. سيارة يشترً  لمعمٌي  -1

 .مرسيدس سيارة يشترً  لمعمٌي   -1

( السػػابقتيف أَنيمػػا مػػف سػػياقات ب( ك )أنبلحػػظ مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الجممتػػيف )
( فييمػػا، ففػػػي لػػػـ) الَنفػػيأداة ، كذلػػؾ مػػػف خػػبلؿ كجػػػكد العربَيػػػةالصػػريح فػػػي المغػػة  الَنفػػي

سػػػيارة  قيامػػػو بشػػػراء( ننفػػػي بالجممػػػة )، كفػػػي قيػػػاـ عمػػػي بشػػػراء سػػػيارة( ننفػػػي أالجممػػػة )
 الَنحػػكمرسػػيدس، كيكضػػح االقتضػػاء الػػداللٌي التنػػازلٌي فػػي ىػػاتيف الجممتػػيف عمػػى نكعيػػا 
 اآلتي:

 مرسػيدس يػاسػيارة نكع قيامػو بشػراءعػدـ  ، كىػذا يقتضػي بالضػركرةعمٌي لـ يشػتًر سػيارة 
عمػػى مجمكعػػة كميػػة ، كيػػدؿ لفػػظ )سػػيارة( فػػي الجممػػة )أ( مػػف السػػيارات أك أٌم نػػكع آخػػر

)السػػػػيارة بجميػػػػع أنكاعيػػػػا(، كالحػػػػديث عػػػػف المجمكعػػػػة الكميػػػػة فػػػػي الجممػػػػة )أ( يتضػػػػمف 
بالضركرة الحػديث عػف المجمكعػة الفرعيػة فػي الجممػة )ب(، أم لفػظ )مرسػيدس(؛ لكػكف 

 .فرعان مف المجمكعة الكمية في الجممة )أ( ،المجمكعة الفرعية في الجممة )ب(
 :العربَية)كؿ( في المغة  عمى لفظ متحتك  التي السِّياقات -ب

 ←سيستقؿ سيارتو لمذىاب بيا إلى المؤتمر.  سيارةطالب اشترل  كل  -1

 لمذىاب بيا إلى المؤتمر. سيستقؿ سيارتو مرسيدس سيارة طالب اشترل كل  -1
كيكضػػػػح االقتضػػػػاء الػػػػداللٌي التنػػػػازلٌي فػػػػي الجممتػػػػيف )أ( ك )ب( السػػػػابقتيف عمػػػػى 

 اآلتي: الَنحك
اشػػػػترل سػػػػيارة سيسػػػػتقؿ سػػػػيارتو لمػػػػذىاب بيػػػػا إلػػػػى المػػػػؤتمر، كىػػػػذا يقتضػػػػي كػػػػؿ طالػػػػب 
أك أٌم نػػكع آخػػر مػػف السػػيارات أَف كػػؿ طالػػب اشػػترل سػػيارة نكعيػػا مرسػػيدس  بالضػػركرة

كيػػػدؿ لفػػػظ )سػػػيارة( فػػػي الجممػػػة )أ( عمػػػى لمػػػذىاب بيػػػا إلػػػى المػػػؤتمر،  سيسػػػتقؿ سػػػيارتو
المجمكعػػة الكميػػة فػػي الجممػػة )أ( مجمكعػػة كميػػة )السػػيارة بجميػػع أنكاعيػػا(، كالحػػديث عػػف 

يتضػػػػػػػمف بالضػػػػػػػركرة الحػػػػػػػديث عػػػػػػػف المجمكعػػػػػػػة الفرعيػػػػػػػة فػػػػػػػي الجممػػػػػػػة )ب(، أم لفػػػػػػػظ 
فرعػػان مػػف المجمكعػػة الكميػػة فػػي  ،)مرسػػيدس(؛ لكػػكف المجمكعػػة الفرعيػػة فػػي الجممػػة )ب(

 .(أالجممة )
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التػػي تحتػػكم عمػػى لفػػظ  السِّػػياقاتالصػػريح، ك  الَنفػػيسػػياقات  أفَ  لػػيو ثبػػت أَنػػكبمػػا  
صػػاحب  يفتػػرضالتػػي  التنػػازليٌ  ، مػػف سػػياقات االقتضػػاء الػػدالليٌ العربَيػػةفػػي المغػػة  )كػػؿ(

ظ المبلزمػػػػة أك األلفػػػػا فييػػػػا تسػػػػتعمؿسػػػػياقات أَنيػػػػا  نظريػػػػة االقتضػػػػاء الػػػػداللٌي التنػػػػازليٌ 
األلفػػػاظ المبلزمػػػة  اسػػػتعماؿالمفركض أف يكػػػكف ، فػػػصػػػحيحان  اسػػػتعماالن  لمَنفػػػيالمسػػػتقطبة 

 كىػذا افتػراض صػحيح؛ لكػكني، أيضػان  صػحيحان  السِّياقاتفي ىذه  العربَيةفي المغة  لمَنفي
عمػى  مثػاالن ، السِّػياقاتىػذه في  العربَيةفي المغة  لمَنفيلفظ )أحد( المبلـز  استعمؿعندما 

كقػػد صػػحيحان،  اسػػتعماالن لػػو  اسػػتعمالييكػػكف ، العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة 
 :ذكرتيا، كمف األمثمة التي الدِّراسةذلؾ في الفصؿ الثاني مف ىذه  كٌضحت

 .في الدار أحداً أرى  لم . أ

 مف زمبلئيـ نالكا العقاب. أحداً الطبلب الذيف ضربكا  كل  . ب

ػػػياقاتأيضػػػان أَف سػػػياقات الجمػػػؿ المثبتػػػة ك  لػػػي كتبػػػٌيف لفػػػظ  التػػػي تحتػػػكم عمػػػى السِّ
مػػػػف سػػػػياقات االقتضػػػػاء الػػػػداللٌي التصػػػػاعدٌم، مثميػػػػا مثػػػػؿ  ،العربَيػػػػة)بعػػػػض( فػػػػي المغػػػػة 

، فػي المغػة اإلنجميزيػة (some) تحتػكم عمػى لفػظالتػي  السِّػياقاتالمثبتػة ك الجمػؿ سياقات 
 :اآلتي الَنحككتكضيح ذلؾ عمى 

 :العربَيةالجمؿ المثبتة في المغة  اتسياق - أ
 ←. مرسيدس سيارة سارة تممؾ .1

 .سيارةسارة تممؾ  .1
نبلحػػظ مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الجممتػػيف )أ( ك )ب( السػػابقتيف أَنيمػػا مػػف سػػياقات 

، ففػػػػي الجممػػػػة )أ( نثبػػػػت الَنفػػػػيىمػػػػا مػػػػف أدكات ؛ لخمك العربَيػػػػةالجمػػػػؿ المثبتػػػػة فػػػػي المغػػػػة 
امػػتبلؾ سػػارة لسػػيارة نكعيػػا مرسػػيدس، كفػػي الجممػػة )ب( نثبػػت امػػتبلؾ سػػارة لسػػيارة دكف 

 الَنحػػكاللٌي التصػػاعدٌم فػػي ىػػاتيف الجممتػػيف عمػػى تحديػػد نكعيػػا، كيكضػػح االقتضػػاء الػػد
 اآلتي:

كيػػػػػدؿ لفػػػػػظ  امتبلكيػػػػػا سػػػػػيارة؛ مرسػػػػػيدس، كىػػػػػذا يقتضػػػػػي بالضػػػػػركرةسػػػػػيارة سػػػػػارة تممػػػػػؾ 
)مرسػػيدس( فػػي الجممػػة )أ( عمػػى مجمكعػػة فرعيػػة، كالحػػديث عػػف المجمكعػػة الفرعيػػة فػػي 

)ب(، أم لفػػظ الجممػػة )أ( يتضػػمف بالضػػركرة الحػػديث عػػف المجمكعػػة الكميػػة فػػي الجممػػة 
)سيارة(؛ لككف المجمكعػة الفرعيػة فػي الجممػة )أ( فرعػان مػف المجمكعػة الكميػة فػي الجممػة 
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ذا حاكلت ان تنازلٌيػان، فإَنػو سػيتبيف النظر فيما إذا كاف االقتضاء ىنا اقتضػاءن داللٌيػ )ب(، كا 
ا : سػػػارة تممػػػؾ سػػيارة، ال يقتضػػػي بالضػػػركرة امتبلكيػػػلػػؾ أَف ذلػػػؾ ال يجػػػكز؛ لكػػكف قكلػػػؾ

سيارة مف نكع مرسيدس، فمف الممكف أف تككف السػيارة التػي تمتمكيػا سػارة مػف نػكع آخػر 
 غير نكع المرسيدس.

 :العربَيةلفظ )بعض( في المغة  عمى التي تحتكم السِّياقات -ب
لمذىاب بيا إلى  سياراتيـمرسيدس سيستقمكف سيارة الطبلب الذيف يممككف  بعض .1

 ← المؤتمر.

لمػػػػذىاب بيػػػػا إلػػػػى  يممكػػػػكف سػػػػيارات سيسػػػػتقمكف سػػػػياراتيـب الػػػػذيف الطػػػػبل بعااااض .1
 المؤتمر.

 السِّػياقاتنبلحظ مػف خػبلؿ اسػتعراض الجممتػيف )أ( ك )ب( السػابقتيف أَنيمػا مػف 
، كيكٌضػػح االقتضػػاء الػػداللٌي التصػػاعدٌم فػػي العربَيػػةفػػي المغػػة  المتضػػمنة لفػػظ )بعػػض(
 اآلتي: الَنحكىاتيف الجممتيف عمى 

يممكػػكف سػػيارات نكعيػػا مرسػػيدس سيسػػتقمكف سػػياراتيـ لمػػذىاب بيػػا  بعػػض الطػػبلب الػػذيف
أَف بعػػػػػض الطػػػػػبلب الػػػػػذيف يممكػػػػػكف سػػػػػيارات  إلػػػػػى المػػػػػؤتمر، كىػػػػػذا يقتضػػػػػي بالضػػػػػركرة

كيدؿ لفظ )مرسيدس( في الجممػة )أ( عمػى سيستقمكف سياراتيـ لمذىاب بيا إلى المؤتمر، 
)أ( يتضػػػمف بالضػػػركرة مجمكعػػػة فرعيػػػة، كالحػػػديث عػػػف المجمكعػػػة الفرعيػػػة فػػػي الجممػػػة 

الحػػػديث عػػػػف المجمكعػػػة الكميػػػػة فػػػػي الجممػػػة )ب(، أم لفػػػػظ )سػػػيارة(؛ لكػػػػكف المجمكعػػػػة 
ذا حاكلػػتالفرعيػة فػػي الجممػػة )أ( فرعػػان مػػف المجمكعػػة ا النظػػر  لكميػػة فػػي الجممػػة )ب(، كا 
؛ ان تنازلٌيػػان، فإَنػػو سػػيتبيف لػػؾ أَف ذلػػؾ ال يجػػكزفيمػػا إذا كػػاف االقتضػػاء ىنػػا اقتضػػاءن داللٌيػػ

: إَف بعػػض الطػػبلب الػػذيف يممكػػكف سػػيارات سيسػػتقمكف سػػياراتيـ لمػػذىاب بيػػا لكػػكف قكلػػؾ
إلػػى المػػؤتمر، ال يقتضػػي بالضػػركرة امػػتبلكيـ سػػيارات مػػف نػػكع مرسػػيدس، فمػػف الممكػػف 

 أف تككف السيارات التي يممككنيا مف نكع آخر غير نكع المرسيدس.
 تحتػػكم عمػػى لفػػظالتػػي  السِّػػياقاتك  سػػياقات الجمػػؿ المثبتػػة، أفَ  لػػيو ثبػػت بمػػا أَنػػك  
التػػػي افتػػػرض  التصػػػاعدمٌ  ، مػػػف سػػػياقات االقتضػػػاء الػػػدالليٌ العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  )بعػػػض(

 لمَنفػيظ المبلزمػة أك المسػتقطبة األلفا فييا تستعمؿأَنيا سياقات ال  النظرَيةصاحب ىذه 
فػػػي المغػػػة  فػػػيلمنَ األلفػػػاظ المبلزمػػػة  اسػػػتعماؿالمفركض أف يكػػػكف صػػػحيحان، فػػػ اسػػػتعماالن 
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ػػياقاتفػػي ىػػذه  العربَيػػة لفػػظ  اسػػتعمؿعنػػدما  خاطئػػان، كىػػذا افتػػراض صػػحيح؛ لكػػكني السِّ
، كذلػػػؾ بنػػاءن عمػػى مػػػا خاطئػػان  اسػػتعماالن لػػػو  اسػػتعمالييكػػكف  ،)أحػػد( فػػي ىػػذيف السػػػياقيف

فػػي المغػػة  لمَنفػػيحػػكؿ المفػػظ )أحػػد( المػػبلـز  الدِّراسػػةفػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف ىػػذه  ذكرتػػو
 ( ثػبلث21كسػبعيف مػرة، كػاف فػي ) ان ثػ( ثبل51في القػرآف الكػريـ ) استعمؿالذم ، ةالعربيَ 

الخػاط  لمفػظ )أحػد( فػي  االسػتعماؿكمػف األمثمػة عمػى كأربعيف منيا منفيػان نفيػان صػريحان، 
كمػػا تفتػػرض نظريػػة االقتضػػاء  ،العربَيػػةفػػي المغػػة  سػػياقات االقتضػػاء الػػداللٌي التصػػاعدمٌ 

 :اآلتيتاف الجممتاف الداللٌي التنازليٌ 
 في المنزؿ. أحداً عمٌي رأل  . أ

 قالكا الحقيقة.في المنزؿ  أحداً الطبلب الذيف رأكا  بعض  . ب

ػػياقاتأٌمػػا  ان محايػػدان، فقػػد ذكػػر منيػػا التػػي يكػػكف االقتضػػاء فييػػا اقتضػػاءن داللٌيػػ السِّ
، فػي المغػة اإلنجميزيػة (exactly) تحتػكم عمػى لفػظالتػي  السِّػياقات النظرَيػةصاحب ىذه 

ػػػػياقاتكىػػػػذه  المحايػػػػد، كمػػػػا يفتػػػػرض صػػػػاحب ىػػػػذه  ، أم سػػػػياقات االقتضػػػػاء الػػػػدالليٌ السِّ
 اسػػػػػتعماالن  لمَنفػػػػػياأللفػػػػػاظ المبلزمػػػػػة أك المسػػػػػتقطبة  فييػػػػػا تسػػػػػتعمؿ، سػػػػػياقات ال النظرَيػػػػػة
التػػي تحتػػكم عمػػى لفػػظ )تحديػػدان( أك لفػػظ  السِّػػياقاتكىػػي تشػػبو إلػػى حػػد كبيػػر ، صػػحيحان 

 اآلتي: الَنحك، كتكضيح ذلؾ عمى العربَيةالمغة  )فقط( أك لفظ )بالضبط( في
   .المغوياتيحبكف عمـ  تحديدًا )بالضبط أو فقط(ثبلثة طبلب أ.  (1)

 .النَّحويحبكف عمـ  تحديدًا )بالضبط أو فقط(ثبلثة طبلب  ب.    
 .  النَّحويحبكف عمـ  تحديدًا )بالضبط أو فقط(أ. ثبلثة طبلب  (1)

 .المغوياتيحبكف عمـ  )بالضبط أو فقط(تحديدًا ب.  ثبلثة طبلب    
المتضمنة لفػظ  السِّياقاتأَنيما مف  المثاليف السابقيفنبلحظ مف خبلؿ استعراض 

االقتضػػاء الػػداللٌي المحايػػد فػػي  ، كيكٌضػػحالعربَيػةفػػي المغػػة  )تحديػدان أك بالضػػبط أك فقػػط(
 اآلتي: الَنحكعمى  (1المثاؿ رقـ )

يحبػػػػػكف عمػػػػػـ المغكيػػػػػات، كىػػػػػذا ال يقتضػػػػػي  أك فقػػػػػط أك تحديػػػػػدان  ثبلثػػػػػة طػػػػػبلب بالضػػػػػبط
كيػػػدؿ لفػػػظ ، الَنحػػػكيحبػػػكف عمػػػـ أك تحديػػػدان أك فقػػػط بالضػػػركرة أَف ثبلثػػػة طػػػبلب بالضػػػبط 

/أ( عمػػى مجمكعػػة كميػػة، كالحػػديث عػػف المجمكعػػة الكميػػة فػػي 1)المغكيػػات( فػػي الجممػػة )
/ب(، 1لجممػة )/أ( ال يقتضي بالضػركرة الحػديث عػف المجمكعػة الفرعيػة فػي ا1الجممة )
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، ممػػا الَنحػػك(، فمػػف الممكػػف أف يكػػكف المقصػػكد أم عمػػـ آخػػر غيػػر عمػػـ الَنحػػكأم لفػػظ )
ذا  ( ال يكػكف اقتضػاءن 1يدؿ عمى أَف االقتضاء الػداللٌي فػي المثػاؿ رقػـ ) داللٌيػان تنازلٌيػان، كا 

ان ( اقتضػػػػاءن داللٌيػػػػ1النظػػػػر فيمػػػػا إذا كػػػػاف االقتضػػػػاء الػػػػداللٌي فػػػػي المثػػػػاؿ رقػػػػـ ) حاكلػػػػت
أك تحديػػدان  : ثبلثػػة طػػبلب بالضػػبطتصػػاعدٌيان، فإَنػػو سػػيتبيف لػػؾ أَف ذلػػؾ ال يجػػكز، فقكلػػؾ

أك تحديػدان أك  ، ال يقتضػي بالضػركرة أَف ثبلثػة طػبلب بالضػبطالَنحكيحبكف عمـ  أك فقط
( يػػدؿ عمػػى مجمكعػػة /أ1( فػػي الجممػػة )الَنحػػكيحبػػكف عمػػـ المغكيػػات، أم أَف لفػػظ ) فقػػط

( ال يقتضػي بالضػركرة الحػديث /أ1يث عف المجمكعة الفرعية فػي الجممػة )فرعية، كالحد
(، فمػف الممكػف أف يكػكف المغكيػات(، كىػك لفػظ )/ب1عف المجمكعة الكميػة فػي الجممػة )

 فقط، كليس عمـ المغكيات بشكؿ عاـ. الَنحكالمقصكد عمـ 
ػػػػػياقاتبمػػػػػا أَف ك   أك لفػػػػػظ أك لفػػػػػظ )فقػػػػػط(  (تحديػػػػػدان ) تحتػػػػػكم عمػػػػػى لفػػػػػظالتػػػػػي  السِّ

المحايػػػػد التػػػػي افتػػػػرض  مػػػػف سػػػػياقات االقتضػػػػاء الػػػػدالليٌ ، العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  )بالضػػػػبط(
 لمَنفػيظ المبلزمػة أك المسػتقطبة فييا األلفا تستعمؿأَنيا سياقات ال  النظرَيةصاحب ىذه 

فػػػي المغػػػة  لمَنفػػػياأللفػػػاظ المبلزمػػػة  اسػػػتعماؿالمفركض أف يكػػػكف ، فػػػصػػػحيحان  اسػػػتعماالن 
ػػياقاتفػػي ىػػذه  العربَيػػة  اسػػتعمؿعنػػدما  ، كىػػذا افتػػراض صػػحيح؛ لكػػكنيأيضػػان  خاطئػػان  السِّ

كذلػػؾ بنػػاءن عمػػى مػػا خاطئػػان،  اسػػتعماالن لػو  اسػػتعمالييكػػكف  السِّػػياقاتىػػذه لفػظ )أحػػد( فػػي 
فػػي المغػػة  لمَنفػػيحػػكؿ المفػػظ )أحػػد( المػػبلـز  الدِّراسػػةفػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف ىػػذه  ذكرتػػو
 ( ثػبلث21كسػبعيف مػرة، كػاف فػي ) ان ثػ( ثبل51القػرآف الكػريـ ) في استعمؿالذم ، العربَية

الخػاط  لمفػظ )أحػد( فػي  االسػتعماؿكمػف األمثمػة عمػى كأربعيف منيا منفيػان نفيػان صػريحان، 
كمػػػػا تفتػػػػرض نظريػػػػة االقتضػػػػاء  العربَيػػػػةسػػػياقات االقتضػػػػاء الػػػػداللٌي المحايػػػػد فػػػػي المغػػػة 

 :الداللٌي التنازلٌي الجممة اآلتية
 في المنزؿ. أحداً رأكا  تحديدًا )بالضبط أو فقط(ثبلثة طبلب 

مفيػػػـك صػػػاحب ىػػػذه كخاصػػػة  ،النظرَيػػػةحػػػكؿ ىػػػذه  عرضػػػتوكبنػػػاءن عمػػػى كػػػؿ مػػػا 
األلفػػػػاظ المبلزمػػػػة أك  تعريػػػػؼلسػػػػياقات االقتضػػػػاء الػػػػداللٌي، فإَنػػػػو مػػػػف الممكػػػػف  النظرَيػػػػة

ألفاظ مبلزمة لسياؽ االقتضػاء الػداللٌي التنػازلٌي؛ فالػذم يجعػؿ األلفػاظ ب لمَنفيالمستقطبة 
مجيئيػػػػػا فػػػػػي سػػػػػياقات  ،صػػػػػحيحان  اسػػػػػتعماالن  مسػػػػػتخدمة لمَنفػػػػػيالمبلزمػػػػػة أك المسػػػػػتقطبة 
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 الَنفػػي اتالصػريح أك سػياق الَنفػي اتسػياقمجيئيػا فػي لػيس االقتضػاء الػداللٌي التنػازلٌي، ك 
 .الضمني
 بتطبيػػػؽ قيػػػاميأثنػػػاء  النظرَيػػػةىػػػذه  كجػػػدت ىنػػػا، أَننػػػي ا تجػػػدر اإلشػػػارة إليػػػومَمػػػك 

ر ظػػػاىرة مبلزمػػػة مػػػى تفسػػػيع قػػػدرتيالبيػػػاف ؛ العربَيػػػةعمػػػى المغػػػة فييػػػا  المبػػػادئ األساسػػػية
 :اآلتيتاف المشكمتافأىٌميا  مشكبلتاني مف عدة تع، الَنفي

 المشكمة األكلى:   -1

ػػياقاتالكثيػػر مػػف  الدِّراسػػةالفصػػؿ الثػػاني مػػف ىػػذه فػػي  ذكػػرت تػػرد فييػػا التػػي  السِّ
كمنيػػا ، صػػحيحان  اسػػتعماالن فييػػا  مسػػتخدمةىػػذه األلفػػاظ كتكػػكف ، لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة 

ػػػياقات ان اقتضػػػاءن داللٌيػػػ ايكػػػكف االقتضػػػاء فييػػػ التػػػي)أنكػػػر(،  التػػػي تحتػػػكم عمػػػى الفعػػػؿ السِّ
 اآلتي: الَنحك كتكضيح ذلؾ عمىان، تنازليٌ 

 ←. سيارةأَنو اشترل  أنكرعمٌي  . أ

 .مرسيدسأَنو اشترل سيارة  أنكرعمٌي   . ب

أٌف عمٌيػػان أنكػػر أَنػػو اشػػترل سػػيارة  شػػترل سػػيارة، كىػػذا يقتضػػي بالضػػركرةأنكػػر أَنػػو ا عمػػيٌ 
كيػدؿ لفػظ )سػيارة( فػي الجممػة )أ( عمػى ، مػف السػيارات أك أٌم نػكع آخػر نكعيا مرسيدس

الكميػػة فػػي الجممػػة )أ(  مجمكعػػة كميػػة )السػػيارة بجميػػع أنكاعيػػا(، كالحػػديث عػػف المجمكعػػة
يتضػػػػػػػمف بالضػػػػػػػركرة الحػػػػػػػديث عػػػػػػػف المجمكعػػػػػػػة الفرعيػػػػػػػة فػػػػػػػي الجممػػػػػػػة )ب(، أم لفػػػػػػػظ 
)مرسػػيدس(؛ لكػػكف المجمكعػػة الفرعيػػة فػػي الجممػػة )ب( فرعػػان مػػف المجمكعػػة الكميػػة فػػي 

ذا حاكلػػػت، الجممػػػة )أ( النظػػػر فيمػػػا إذا كػػػاف االقتضػػػاء فػػػي ىػػػاتيف الجممتػػػيف اقتضػػػاءن  كا 
: عمػٌي أنكػر أَنػو اشػترل ؛ لكػكف قكلػؾأَف ذلػؾ ال يجػكز فإَنػو سػيتبيف لػؾ ان تصاعدٌيان،دالليٌ 

، فمػف الممكػف أف أَف عمٌيػان أنكػر أَنػو اشػترل سػيارةسيارة مرسيدس، ال يقتضي بالضػركرة 
 مف نكع آخر غير نكع المرسيدس. يككف عمٌي قد اشترل سيارة

تفتػػرض أَف ىػػذا  النظرَيػػةإَف ، فػػكبمػػا أَف السػػياؽ ىنػػا سػػياؽ اقتضػػاء داللػػٌي تنػػازليٌ  
، كىػػذا افتػػراض العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيجميػػع األلفػػاظ المبلزمػػة  اسػػتعماؿالسػػياؽ يجيػػز 
 السِّػػياقاتمػػف  السػػياؽ الػػذم يحتػػكم عمػػى الفعػػؿ )أنكػػر(أَف  سػػابقان تبػػيف  إذغيػػر صػػحيح؛ 

فػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيإلػػػى أٌنيػػػا مبلزمػػػة  جميػػػع األلفػػػاظ التػػػي تكصػػػمت افييػػػ تسػػػتعمؿال  التػػػي
 تسػتعمؿال فيػو المفظػيف )أحػد كأٌم( فقػط، ك  اسػتعمؿ، فيذا السياؽ مف الممكػف أف العربَية
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فػػػي السػػػياؽ الػػػذم  المفظػػػيف )أحػػػد كأٌم( اسػػػتعماؿكمػػػف األمثمػػػة عمػػػى بقيػػػة األلفػػػاظ،  فيػػػو
 :يحتكم عمى الفعؿ )أنكر( الجممة اآلتية

 و في المدرسة.أنكر عميٌّ أَنو رأل أحدان/أَيان مف أصدقائ -
 المشكمة الثانية:  -1

 إالَ  اسػتعمالياال يصػح  لمَنفػيأك المسػتقطبة  ةأَف األلفاظ المبلزمػ النظرَية تفترض
ذا التنػػػػازليٌ  فػػػػي سػػػػياقات االقتضػػػػاء الػػػػدالليٌ  ت فػػػػي سػػػػياقات غيػػػػر سػػػػياقات اسػػػػتعمم، كا 

ا افتػراض غيػر ، كىذخاطئان  استعماالن يككف  ليا استعمالنا، فإَف التنازليٌ  االقتضاء الدالليٌ 
 تسػتعمؿك ، ان ان تنازلٌيػسياقات ال يككف االقتضاء فييػا اقتضػاءن داللٌيػ كجدت لككنيصحيح؛ 

أسػمكب  سػياقات يػا، كمنصػحيحان  اسػتعماالن  العربَيػةفػي المغػة  لمَنفػيفييا األلفاظ المبلزمة 
 :اآلتي الَنحكذلؾ عمى ك ان، ان تصاعديٌ االقتضاء فيو اقتضاءن دالليٌ التي يككف ، االستفياـ

 ←؟. مرسيدساشترل عمٌي سيارة  ىل . أ

 ؟.سيارةاشترل عمٌي  ىل . ب
قكلنػػػا: ىػػػؿ اشػػػترل عمػػػٌي  ؟، كىػػػذا يقتضػػػي بالضػػػركرةىػػػؿ اشػػػترل عمػػػٌي سػػػيارة مرسػػػيدس

كيػػػدؿ لفػػػظ )مرسػػػيدس( فػػػي الجممػػػة )أ( عمػػػى مجمكعػػػة فرعيػػػة، كالحػػػديث عػػػف ، ؟سػػػيارة
بالضػػركرة الحػديث عػػف المجمكعػة الكميػػة فػػي المجمكعػة الفرعيػػة فػي الجممػػة )أ( يتضػمف 

الجممػػػػة )ب(، أم لفػػػػظ )سػػػػيارة(؛ لكػػػػكف المجمكعػػػػة الفرعيػػػػة فػػػػي الجممػػػػة )أ( فرعػػػػان مػػػػف 
ذا حاكلػػػػتالمجمكعػػػػة ا النظػػػػر فيمػػػػا إذا كػػػػاف االقتضػػػػاء ىنػػػػا  لكميػػػػة فػػػػي الجممػػػػة )ب(، كا 
ىػؿ اشػترل عمػٌي : ؾان تنازلٌيان، فإَنػو سػيتبيف لػؾ أَف ذلػؾ ال يجػكز؛ لكػكف قكلػاقتضاءن دالليٌ 

، فمػف الممكػف أف سػيارة مرسػيدس؟ ىؿ اشترل عميٌ : ؟، ال يقتضي بالضركرة قكلؾسيارة
 .اشتراىا عمٌي مف نكع آخر غير نكع المرسيدسالتي  السيارةتككف 
 السِّياقاتمف أسمكب االستفياـ  أفَ  الدِّراسةفي الفصؿ الثاني مف ىذه  ذكرتكقد  
فأنػػت ، صػػحيحان  اسػػتعماالن  العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيلمبلزمػػة فييػػا األلفػػاظ ا تسػػتعمؿالتػػي 

كقػػػػد فعػػػػؿ فعػػػػبلن ال ترضػػػػاه: أأحػػػػده أمػػػػرؾ بيػػػػذا؟ يكػػػػكف  ،عنػػػػدما تقػػػػكؿ ألحػػػػد األشػػػػخاص
االسػػػتفياـ قػػػد خػػػرج عػػػف معنػػػاه الحقيقػػػي إلػػػى معنػػػى اإلنكػػػار؛ ألَف االسػػػتفياـ ىنػػػا أبطػػػف 

 ،عنػػػدما تسػػػتعمؿ فػػػي االسػػػتفياـ، كنحػػػف نعمػػػـ أيضػػػان أف مػػػف معػػػاني اليمػػػزة الَنفػػػيمعنػػػى 
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، فعندما تقكؿ: ىػؿ عمػى أٌم مػف الرسػؿ إال الػببلغ؟، تكػكف )ىػؿ( ىنػا خرجػت (1)اإلنكار
 .الَنفيلمعنى 
أَف نظريػػة االقتضػػاء الػػداللٌي التنػػازلٌي قػػد  لػػييثبػػت  مػػف خػػبلؿ ىػػاتيف المشػػكمتيفك  

 لغكيػػة نظريػػة أعرضسػػ؛ لػػذلؾ العربَيػػةفػػي المغػػة  الَنفػػي ظػػاىرة مبلزمػػةتفسػػير فػػي  تفشػػم
تطبيقيػا عمػى ب أيضػان  كسػأقـك، النظرَيػةىػذه  مشػكبلتغربية معاصػرة أخػرل حاكلػت حػؿ 

؛ لمكصػػكؿ إلػػى تفسػػير مناسػػب ليػػذه الظػػاىرة فػػي العربَيػػة المغػػةفػػي  الَنفػػيظػػاىرة مبلزمػػة 
 .العربَيةالمغة 

 
 :(The Negative Implicature Approach) الضمنيّ  النَّفينظرية  4. 3

(، كقػػد الينبيرغػػر=  Linebarger) ةاألمريكيػػ المغكَيػػةىػػي  النظرَيػػةة ىػػذه صػػاحب
، كدرسػػػت مػػػف خبلليػػػا ظػػػاىرة (2)اكأبحاثيػػػ اعنيػػػا فػػػي عػػػدة مكاضػػػع مػػػف مؤلفاتيػػػ تتحػػػدث

، فيػي مػف كجيػة نظريتيػافي المغػة اإلنجميزيػة فقػط، لكنيػا تفتػرض عالميػة  الَنفيمبلزمة 
 .كٌميا في لغات العالـ الَنفيرة عمى تفسير ظاىرة مبلزمة نظرىا قاد

جديدة، بؿ اعتمدت فييا صػاحبتيا عمػى األفكػار التػي  النظرَيةىذه  فكرةكلـ تكف 
ث تحػدٌ ، (3)ـ(1751كر( في بحث لػو نشػره عػاـ )= بي Bakerطرحيا المغكم األمريكي )

، فػي المغػة اإلنجميزيػة لمَنفػيلؤللفاظ المبلزمة أك المستقطبة  الَصحيح االستعماؿفيو عف 
فػػػػػي المغػػػػػػة  لمَنفػػػػػػيلؤللفػػػػػاظ المبلزمػػػػػػة أك المسػػػػػتقطبة  الَصػػػػػػحيح االسػػػػػتعماؿإذ يػػػػػرل أَف 
، فيي مف كجيػة نظػره ال تكػكف مسػتخدمة الَنفيفي سياؽ  كركدىايعتمد عمى اإلنجميزية 
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نفيػان صػريحان أك نفيػان  الَنفػي، سػكاء كػاف الَنفػيإذا جػاءت فػي سػياؽ  إالَ  صػحيحان  استعماالن 
 .ان ضمنيٌ 

، أَف بيكػر عنػدما تنػاكؿ الَنفػيكالفرؽ بيف دراسة الينبيرغر كبيكػر لظػاىرة مبلزمػة 
ىذه الظاىرة درسيا بشكؿ بسيط كلـ يتحدث عنيا طػكيبلن فػي بحثػو المػذككر، بمعنػى أَنػو 

لؤللفػػػاظ المبلزمػػػة أك  الَصػػػحيح عماؿاالسػػػتمػػػا قالػػػو حػػػكؿ في أك يفصػػػمو القػػػكؿلػػػـ يشػػػرح 
 اسػػتعماالن ، فػػاكتفى بػػذكر أَنيػػا ال تكػػكف مسػػتخدمة فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة لمَنفػػيالمسػػتقطبة 
، أٌمػا الينبيرغػر الضػمنيٌ  الَنفػيالصريح أك سياؽ  الَنفيإذا جاءت في سياؽ  إالَ صحيحان 

منطمقػػان ليػػا لتفسػػير ظػػاىرة فقػػد أخػػذت ىػػذه الفكػػرة عػػف المغػػكم األمريكػػي بيكػػر، كجعمتيػػا 
مفٌصػػػؿ تيػػػا بشػػػكؿ كتناكلإذ درسػػػتيا دراسػػػة دقيقػػػة ، كٌميػػػا فػػػي لغػػػات العػػػالـ الَنفػػػيمبلزمػػػة 

يعتمػػػد عمػػػػى طػػػػرح األمثمػػػػة مػػػػف المغػػػػة اإلنجميزيػػػة، كافتػػػػراض أَف مػػػػا ينطبػػػػؽ عمػػػػى المغػػػػة 
 .جميعيا اإلنجميزية ينطبؽ عمى لغات العالـ

الضػمنٌي عػف الفكػرة الرئيسػة فػي نظريػة  الَنفػيكتختمؼ الفكػرة الرئيسػة فػي نظريػة 
أَف نظريػػة االقتضػػاء الػػداللٌي فػػي عنيػػا سػػابقان،  ء الػػداللٌي التنػػازلٌي التػػي تحػػدثتاالقتضػػا

ألفػػاظ مبلزمػػة لسػػياؽ االقتضػػاء  لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة  أفَ التنػػازلٌي تػػرل 
 اسػتعماالن مسػتخدمة  لمَنفػيزمػة أك المسػتقطبة الداللٌي التنازلٌي؛ فالذم يجعؿ األلفاظ المبل

فػػي سػػياقات االقتضػػاء الػػداللٌي التنػػازلٌي، كلػػيس مجيئيػػا فػػي سػػياقات  كركدىػػاصػػحيحان، 
الضػمنٌي أَف األلفػػاظ  الَنفػػي، بينمػػا تػرل نظريػة الضػمنيٌ  الَنفػيالصػريح أك سػػياقات  الَنفػي

إذا جػاءت  إالَ صػحيحان  اسػتعماالن ة ألفػاظ ال تكػكف مسػتخدم لمَنفػيالمبلزمة أك المستقطبة 
 .الضمنيٌ  الَنفيالصريح أك سياقات  الَنفيفي سياقات 

، األمريكيػػة الينبيرغػػر المغكَيػػةكمػػا تحػػدثت عنيػا الضػمنٌي  الَنفػػينظريػػة  كلتكضػيح
مػػف خػػبلؿ إعطػػاء بعػػض األمثمػػة ؿ بشػػكؿ مفٌصػػ و ال بػػد مػػف عػػرض فكرتيػػا الرئيسػػةفإَنػػ

 اإلنجميزية.عمييا مف المغة 
ال تكػػػػػػكف  لمَنفػػػػػػيأَف األلفػػػػػػاظ المبلزمػػػػػػة أك المسػػػػػػتقطبة  النظرَيػػػػػػةتػػػػػػرل صػػػػػػاحبة 

نفيػػػػان  الَنفػػػػي، سػػػػكاء كػػػػاف الَنفػػػػيإذا جػػػػاءت فػػػػي سػػػػياؽ  إالَ صػػػػحيحان  اسػػػػتعماالن مسػػػػتخدمة 
 اآلتي: الَنحكان، كتكضيح ذلؾ عمى نفيان ضمنيٌ  أـصريحان 
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 :الصريّ النَّفي سياع -أوحً 

a. Sarah does not own a car.  

b. Mary did not eat anything. 

( السػػابقتيف أَنيمػػا مػػف سػػياقات b( ك )aنبلحػػظ مػػف خػػبلؿ اسػػتعراض الجممتػػيف )
( a( فييمػػا، ففػػي الجممػػػة )not) الَنفػػػيالصػػريح فػػي المغػػػة اإلنجميزيػػة، لكجػػكد أداة  الَنفػػي
( فننفػػي bأٌمػػا الجممػػة )بشػػكؿ صػػريح امػػتبلؾ سػػارة ألٌم نػػكع مػػف أنػػكاع السػػيارات، ننفػػي 
الطعػاـ، كمػا ييمنػا ىنػا ىػك  أنػكاع بشكؿ صريح أيضان قياـ مريـ بتنػاكؿ أٌم نػكع مػففييا 

 اسػتعماالن فػي المغػة اإلنجميزيػة  لمَنفػيالمبلـز  (anyفييا المفظ ) استعمؿ( التي bالجممة )
ضػػمنٌي، ال الَنفػػيالصػػريح كمػػا تفتػػرض نظريػػة  الَنفػػيصػػحيحان، بسػػبب مجيئػػو فػػي سػػياؽ 

( not) الَنفػػي( مجػػيء أداة b( فػػي الجممػػة )anyلمفػػظ ) الَصػػحيح االسػػتعماؿر فالػػذم بػػرَ 
 .الصريح في المغة اإلنجميزية الَنفيىذه األداة مف أدكات  تيعىدٌ في الجممة، إذ 

 :الضمني النَّفي سياع -ثانياً 

a. Jousef was surprised that Mary contributed anything.  

b. NEGATIVE IMPLICATURE: Jousef had expected Mary not contribute 

anything. 

ػػػػياقات( مػػػػف aالجممػػػػة ) أفَ نبلحػػػػظ  فػػػػي المغػػػػة  الَنفػػػػيالتػػػػي تخمػػػػك مػػػػف أدكات  السِّ
الصػريح فػي  الَنفػيال تكػكف مػف سػياقات  الَنفػياإلنجميزية، كىي عنػدما خمػت مػف أدكات 

فػي  لمَنفػي( المػبلـز anyالمغة اإلنجميزية، لكف البلفت لمنظر فػي ىػذه الجممػة أَف المفػظ )
 االسػػػتعماؿصػػػحيحان فييػػػا، فمػػػا الػػػذم بػػػرر ىػػػذا  اسػػػتعماالن  اسػػػتعمؿالمغػػػة اإلنجميزيػػػة قػػػد 

 الضمنٌي؟. الَنفيكما تفترض نظرية  (a( في الجممة )anyظ )لمف الَصحيح
كقػػػد يقػػػكؿ بػػػأٌم شػػػيء،  أسػػػيمتأَف مػػػريـ بػػػ( أَف يكسػػػؼ تفاجػػػأ aتخبرنػػػا الجممػػػة )

إخبػار فقػط؛ لػذلؾ ال ، فالمكضػكع مكضػكع الَنفػيال تحتمػؿ معنػى  (a) أحدىـ إَف الجممػة
، لكػػف فػػي المغػػة اإلنجميزيػػة فػػي ىػػذه الجممػػة لمَنفػػي( المػػبلـز anyلفػػظ ) اسػػتعماؿيصػػٌح 
( صػػػحيح؛ لكػػػكف a( فػػػي الجممػػػة )any) المفػػػظ اسػػػتعماؿالضػػػمنٌي تػػػرل أَف  الَنفػػػينظريػػة 

( aالجممػػػػة ) نفسػػػػر، كالػػػػدليؿ عمػػػػى ذلػػػػؾ أَننػػػػا عنػػػػدما الَنفػػػػيف معنػػػػى ( تتضػػػػمَ aالجممػػػػة )
، مػريـ بػأٌم شػيء تسيـيتكقع أف يكف المعنى يؤكؿ إلى أَف يكسؼ لـ  نجد، (bالجممة )ب

بػػػأٌم شػػػيء،  اإلسػػػياـ، كىػػػك عػػػدـ منيػػػالػػػذلؾ تفاجػػػأ عنػػػدما رأل فعػػػبلن غيػػػر الػػػذم يتكقعػػػو 
بػأٌم شػيء؛ لػذلؾ تفاجػأ  باإلسػياـيكسؼ عمـ مسبؽ بعدـ قيػاـ مػريـ  عندبمعنى أَنو كاف 
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، الَنفػييتضػمف معنػى  الَنحػككتأكيػؿ الجممػة عمػى ىػذا بأٌم شيء،  باإلسياـعندما قامت 
(، يجعػػػؿ المعنػػػى فػػػي b، أم فػػػي الجممػػػة )( فػػػي تأكيػػػؿ الجممػػػةnot) الَنفػػػيمجػػػيء أداة ف

سػػياؽ  ( فػػيanyالمفػػظ ) اسػػتعماؿ، األمػػر الػػذم يجعػػؿ الَنفػػييحتمػػؿ معنػػى ( aالجممػػة )
 ىػذا كمػفالضػمنٌي،  الَنفػيكمػا تفتػرض نظريػة  صػحيحان  اسػتعماالن ( aالجممة ) مثؿ سياؽ

و مػػػف الممكػػػف ، فإٌنػػػالضػػػمنيٌ  الَنفػػػيكمػػػا تفتػػػرض نظريػػػة  الضػػػمنيٌ  الَنفػػػيلجمػػػؿ تفسػػػير ال
فػػي  بجمػػؿ يكػػكف اليػػدؼ منيػػا إثبػػات شػػيء معػػيف كنفػػي شػػيء آخػػر ىػػذه الجمػػؿ تعريػػؼ
 عمػـكنفينػا ضػمنيان بشػيء معػيف،  باإلسياـ( أثبتنا قياـ مريـ aففي الجممة ) ،نفسو الكقت
 .مف خبلؿ قياميا باإلسياـ بأَف مريـ لف تسيـ بأٌم شيء المسبؽ يكسؼ

 الَصػحيح االسػتعماؿ، المتعمقػة بالضػمنيٌ  الَنفػيىذه الرؤية لصاحبة نظرية مف ك  
األلفػػػاظ المبلزمػػػة أك  تعريػػػؼ فإَنػػػو مػػػف الممكػػػف ،لمَنفػػػيلؤللفػػػاظ المبلزمػػػة أك المسػػػتقطبة 

 ال يكػػػػكف باأللفػػػػاظ التػػػػي ،النظرَيػػػػةيػػػػذه ل الفكػػػػرة الرئيسػػػػةبنػػػػاءن عمػػػػى  ،لمَنفػػػػيالمسػػػػتقطبة 
الصػػػػػريح أك  الَنفػػػػػيفػػػػػي سػػػػػياقات  ناىااسػػػػتعممإذا  إالَ صػػػػػحيحان  اسػػػػػتعماالن  ليػػػػػا اسػػػػتعمالنا
ذا  الَنفػػػػيسػػػػياقات  الصػػػػريح  الَنفػػػػيفػػػػي سػػػػياقات غيػػػػر سػػػػياقات  ناىااسػػػػتعممالضػػػػمنٌي، كا 
 خاطئان. استعماالن ليا يككف  استعمالناالضمنٌي، فإَف  الَنفيكسياقات 

تفتػػرض عالميػػة نظريتيػػا، فإَنػػو ال بػػد مػػف تطبيػػؽ  النظرَيػػةكبمػػا أَف صػػاحبة ىػػذه 
؛ لبياف فيما إذا كانت قادرة عمى تفسػير ظػاىرة مبلزمػة العربَيةلغتنا مبادئ نظريتيا عمى 

 .العربَيةة في المغ الَنفي
 :الفصيحة العربيَّةالصريّ في المغة  النَّفي سياع -أوحً 

 . سيارةيشتًر  لمعمٌي  . أ

 يرى أحدان في البيت. لمعمٌي   . ب
، العربَيػػةالصػػريح فػػي المغػػة  الَنفػػيالجممتػػيف )أ( ك )ب( مػػف سػػياقات  أفَ نبلحػػظ  

أف يكػكف عمػٌي اشػترل صػريح بشػكؿ لـ( فييما، ففػي الجممػة )أ( ننفػي ) الَنفيلكجكد أداة 
بشػػػكؿ صػػػريح أيضػػػان رؤيػػػة عمػػػٌي ألٌم شػػػخص فػػػي سػػػيارة، أٌمػػػا الجممػػػة )ب( فننفػػػي فييػػػا 

فػػي  لمَنفػػيفييػػا المفػػظ )أحػػد( المػػبلـز  كردالبيػػت، كمػػا ييمنػػا ىنػػا ىػػك الجممػػة )ب( التػػي 
فػػػي  المفػػػظ )أحػػػد( اسػػػتعماؿالضػػػمنٌي أف يكػػػكف  الَنفػػػية إذ تفتػػػرض نظريػػػ، العربَيػػػةالمغػػػة 

 االسػتعماؿ، فالػذم بػرر الصريح الَنفيفي سياؽ  لكركدهصحيحان؛  استعماالن  الجممة )ب(
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أداة  كركد النظرَيػػػةبنػػػاءن عمػػػى مػػػا تفترضػػػو ىػػػذه ( ب( فػػػي الجممػػػة )أحػػػدلمفػػػظ ) الَصػػػحيح
، كىػػػذا العربَيػػػةالصػػػريح فػػػي المغػػػة  الَنفػػػيمػػػف أدكات  دٌ عىػػػتي  التػػػي( فػػػي الجممػػػة، لػػػـ) الَنفػػػي

 إذ إَنػػػو مػػػف ؛العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػي افتػػػراض صػػػحيح ينطبػػػؽ عمػػػى األلفػػػاظ المبلزمػػػة
صػحيحان؛  اسػتعماالن الصػريح  الَنفػيىػذه األلفػاظ فػي سػياقات  اسػتعماؿالطبيعٌي أف يككف 

بالعناصػر الممفكظػة التػي تتمثػؿ فػي يتحػدد  العربَيةفي المغة ريح المغكم الص الَنفيلككف 
 .المعركفة الَنفيأدكات 
 :الفصيحة العربيَّةفي المغة  الضمني النَّفي سياع -ثانياً 

 .مف أصدقائو في المدرسةأَم صديؽ أنكر عميٌّ أَنو رأل  . أ

 .أَم صديؽ مف أصدقائو في المدرسة عميٌّ لـ يعترؼ أَنو رألالضمنٌي:  الَنفي . ب

ػػياقاتالجممػػة )أ( مػػف  أفَ نبلحػػظ  فػػي  المعركفػػة الَنفػػيالتػػي تخمػػك مػػف أدكات  السِّ
الصػػريح  الَنفػػيال تكػػكف مػػف سػػياقات  الَنفػػي، كىػػي عنػػدما خمػػت مػػف أدكات العربَيػػةالمغػػة 

فػي  لمَنفػي، لكػف البلفػت لمنظػر فػي ىػذه الجممػة أَف المفػظ )أٌم( المػبلـز العربَيػةفي المغة 
صحيحان فييا، فمػا الػذم  استعماالن  استعمؿقد  ،تواستعماالمف  استعماؿفي  العربَيةالمغة 

 الَنفػػػػيلمفػػػػظ )أٌم( فػػػػي الجممػػػػة )أ( كمػػػا تفتػػػػرض نظريػػػػة  الَصػػػحيح االسػػػػتعماؿبػػػرر ىػػػػذا 
 الضمنٌي؟.

، عمٌيػان أنكػر أَنػو رأل أَم صػديؽ مػف أصػدقائو فػي المدرسػةأَف  تخبرنا الجممػة )أ(
، فالمكضػكع مكضػكع إخبػار فقػط؛ الَنفػي( ال تحتمؿ معنػى أكقد يقكؿ أحدىـ إَف الجممة )

مػػػف  اسػػػتعماؿفػػػي  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػي( المػػػبلـز أمٌ لفػػػظ ) اسػػػتعماؿلػػػذلؾ ال يصػػػٌح 
( أمٌ المفػظ ) اسػتعماؿأَف  تفتػرضالضمنٌي  الَنفي تو في ىذه الجممة، لكف نظريةاستعماال

، كالػػدليؿ عمػػى ذلػػؾ أَننػػا الَنفػػي( تتضػػمف معنػػى أ( صػػحيح؛ لكػػكف الجممػػة )أفػػي الجممػػة )
 عمٌيػان لػـ يعتػرؼ المعنػى يػؤكؿ إلػى أفَ  (، نجػدبالجممػة )ب( أعندما نفسر معنى الجممػة )

 الَنحػككتأكيػؿ الجممػة عمػى ىػذا ، المدرسػةأَم صػديؽ مػف أصػدقائو فػي أَنو رأل ب أك يقرٌ 
(، ب( فػػي تأكيػػؿ الجممػػة، أم فػػي الجممػػة )لػػـ) الَنفػػي، فمجػػيء أداة الَنفػػييتضػػمف معنػػى 

المفػػظ  اسػػتعماؿ، األمػػر الػػذم يجعػػؿ الَنفػػي( يحتمػػؿ معنػػى أيجعػػؿ المعنػػى فػػي الجممػػة )
 الَنفػػػيظريػػػة كمػػػا تفتػػػرض ن صػػػحيحان  اسػػػتعماالن ( أ( فػػػي سػػػياؽ مثػػػؿ سػػػياؽ الجممػػػة )أمٌ )

 ،العربَيػػةفػي المغػة  لمَنفػيينطبػؽ عمػى األلفػاظ المبلزمػػة  الضػمنٌي، كىػذا افتػراض صػػحيح
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 العربَيػةالضػمني فػي المغػة  الَنفػيسػياقات  الدِّراسػةفي الفصؿ الثاني مف ىػذه  ذكرتكقد 
التػي تػرد  السِّػياقاتصػحيحان، كمنيػا  اسػتعماالن  لمَنفػيفييػا األلفػاظ المبلزمػة  تسػتعمؿالتي 

ذا الَنفػػيكردت فػػي سػػياؽ دلػػت عمػػى  التػػي إذا، الَنفػػيمعنػػى  المتضػػمنةفييػػا األفعػػاؿ  ، كا 
، كمػػف السػػياؽ الػػذم تػػرد فيػػومػػف  الَنفػػيالمعركفػػة زاؿ معنػػى  الَنفػػيسػػبقت بإحػػدل أدكات 

تتفػاكت فػي داللتيػا عممان أَف ىػذه األفعػاؿ ىذه األفعاؿ:  أبى، أنكر، جحد، قٌؿ، كغيرىا، 
 حسب المعنى الخاص الذم يدؿ عميو كؿ فعؿ. ، كذلؾالضمني الَنفي عمى

 الَنفػيالضػمنٌي عمػى ظػاىرة مبلزمػة  الَنفػيالفكػرة الرئيسػة لنظريػة  بعد أف طبقتك 
فػػي  الَنفػػيتفٌسػػر ظػػاىرة مبلزمػػة  النظرَيػػةالقػػكؿ إٌف ىػػذه  ، ىػػؿ يمكننػػيالعربَيػػةفػػي المغػػة 

 .؟ؼو بشكؿ كاضح كدقيؽ ككا العربَيةالمغة 
ظػػػاىرة مبلزمػػػة  عمػػػى فكرتيػػػا الرئيسػػػةبتطبيػػػؽ  قيػػػاميأثنػػػاء  النظرَيػػػةىػػػذه  كجػػػدت

 مشػكبلت، تعاني مف عدة ىذه الظاىرة؛ لبياف قدرتيا عمى تفسير العربَيةالمغة في  الَنفي
 :يأتيما أىٌميا 

 المشكمة األكلى:   -1

ػػياقاتالكثيػػر مػػف  الدِّراسػػةفػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف ىػػذه  ذكػػرت التػػي تػػرد فييػػا  السِّ
صػػػحيحان، كمنيػػػا  اسػػػتعماالن فييػػػا  مسػػػتعممة، كتكػػػكف ىػػػذه األلفػػػاظ لمَنفػػػياأللفػػػاظ المبلزمػػػة 

 الضػػمني الَنفػػيلسػػياؽ  تفسػػيرمكبنػػاءن عمػػى ، )أنكػػر( التػػي تحتػػكم عمػػى الفعػػؿ السِّػػياقات
الضػمنٌي، فإَنػو  الَنفػينظريػة  تػرلكمػا  ،العربَيةفي المغة الذم يحتكم عمى الفعؿ )أنكر( 

فػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيجميػػػع األلفػػػاظ المبلزمػػػة  اسػػػتعماؿ السػػػياؽىػػػذا مػػػف الكاجػػػب أف يجيػػػز 
أَف  الدِّراسػػػةفػػػي الفصػػؿ الثػػػاني مػػف ىػػػذه تبػػػيف ، كىػػػذا افتػػراض غيػػػر صػػحيح، إذ العربَيػػة

ػػػياقاتالسػػػياؽ الػػػذم يحتػػػكم عمػػػى الفعػػػؿ )أنكػػػر( مػػػف  فييػػػا جميػػػع  تسػػػتعمؿالتػػػي ال  السِّ
، فيػذا السػياؽ مػف الممكػف العربَيػةفي المغة  لمَنفيإلى أٌنيا مبلزمة  تكصمتتي األلفاظ ال

بمعنػى أَف ىػذه فيػو بقيػة األلفػاظ،  تسػتعمؿفيػو المفظػيف )أحػد كأٌم( فقػط، كال  نستعمؿأف 
 اسػػتعماؿلػػـ تفسػػر لنػػا لمػػاذا ال يجيػػز السػػياؽ الػػذم يحتػػكم عمػػى الفعػػؿ )أنكػػر(  النظرَيػػة

المفظػػيف  اسػػتعماؿكمػػف األمثمػػة عمػػى ؟، العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيمػػة جميػػع األلفػػاظ المبلز 
 الجممة اآلتية: العربَيةفي المغة )أحد كأٌم( في السياؽ الذم يحتكم عمى الفعؿ )أنكر( 

 أنكر عميٌّ أَنو رأل أحدان/أَيان مف أصدقائو في المدرسة. -
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 المشكمة الثانية:  -1
الضػػػمنٌي بشػػػكؿ كاضػػػح كمحػػػدد  الَنفػػػيالضػػػمنٌي مفيػػػـك  الَنفػػػيلػػػـ تحػػػدد نظريػػػة  

لػػـ تفػػرؽ ، فيػػي منٌي مفيكمػػان مفتكحػػان كغيػػر دقيػػؽالضػػ لمَنفػػيبػػؿ جػػاء مفيكميػػا كصػػريح، 
لػػـ ك الضػػمني،  الَنفػػيبػػيف الجمػػؿ التػػي تكػػكف منفيػػة نفيػػان ضػػمنيان كالجمػػؿ التػػي تخمػػك مػػف 

جممػة تتضػمف  ،عمٌي سػيارةاشترل مثؿ جممة: لماذا ال يمكننا عٌد جممة  أيضان تكٌضح لنا 
 -النظرَيػػػةبنػػػاءن عمػػػى مػػػا تفترضػػػو ىػػػذه -فقػػػد يقػػػكؿ قائػػػؿ إَف ىػػػذه الجممػػة ، ؟الَنفػػػيمعنػػى 

أف نفتػرض تفسػيران  يمكننػا، فػنحف عنػدما نقػكؿ: اشػترل عمػٌي سػيارة، الَنفػيتتضمف معنى 
جممػة )اشػترل عمػٌي كمػف ىػذا التفسػير ل، منػزالن  عمػيٌ  الضمني فييا بقكلنػا: لػـ يشػترً  لمَنفي

، الَنفػيتتضػمف معنػى  العربَيػةسيارة( مف الممكف أف نفتػرض أَف جميػع الجمػؿ فػي المغػة 
   كىذا افتراض خاط .

قػػد فشػػمت فػػي  الضػػمنيٌ  الَنفػػيأَف نظريػػة  لػػيكمػػف خػػبلؿ ىػػاتيف المشػػكمتيف يثبػػت  
غربيػػػة  يػػػةلغك  نظريػػػة سػػػأعرض؛ لػػػذلؾ العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  الَنفػػػيتفسػػػير ظػػػاىرة مبلزمػػػة 

 الَنفػػينظريػػة االقتضػػاء الػػداللٌي التنػػازلٌي كنظريػػة  مشػػكبلتمعاصػػرة أخػػرل حاكلػػت حػػؿ 
؛ لمكصػكؿ العربَيػةفػي المغػة  الَنفػيأيضان بتطبيقيا عمى ظػاىرة مبلزمػة  كسأقـك، الضمنيٌ 

 .العربَيةإلى تفسير مناسب ليذه الظاىرة في المغة 
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 :(The (Non)veridicality Approach) دحليَّةالثبوت وقوع الحدث نظرية  4. 4
 Giannakidou) مػف أصػكؿ يكنانيػة األمريكيػة المغكَيةىي  النظرَيةصاحبة ىذه 

، كدرسػت مػف (1)ا(، كقد تحدثت عنيا في عدة مكاضػع مػف مؤلفاتيػا كأبحاثيػجياناكيدك= 
عالمية نظريتيػا، فيػي مػف ، لكنيا تفترض اليكنانيةفي المغة  الَنفيخبلليا ظاىرة مبلزمة 

، عممػان أَف فكػرة كٌميا في لغات العالـ الَنفيمبلزمة  رة عمى تفسير ظاىرةكجية نظرىا قاد
لػػػـ تكػػػف جديػػػدة، إذ اعتمػػػدت فييػػػا صػػػاحبتيا عمػػػى األفكػػػار التػػػي طرحيػػػا  النظرَيػػػةىػػػذه 

 .(2)ـ(1773= زكارتس( في بحث لو نشره عاـ ) Zwartsالمغكم اليكلندم )
أَف األلفػػػػػػاظ المبلزمػػػػػػة أك إلػػػػػػى  مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ نظريتيػػػػػػا جياناكيػػػػػػدك صػػػػػػمتقػػػػػػد ك ك 

فػػػػي المغػػػػة اليكنانيػػػػة تقسػػػػـ إلػػػػى قسػػػػميف، أكليمػػػػا األلفػػػػاظ المبلزمػػػػة أك  لمَنفػػػػيالمسػػػػتقطبة 
، كثانييمػا (Non-emphatics) التػي تػرد غيػر منبػكرة فػي سػياؽ الكػبلـ لمَنفػيالمستقطبة 

، (Emphatics) ي تػرد منبػكرة فػي سػياؽ الكػبلـالت لمَنفياأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة 
 اآلتي: الَنحكعمى  كىي

                                           
(1) Giannakidou, A. (1998), Polarity Sensitivity as (Non)veridical 

Dependency, Amsterdam and Philadelphia, John Benjamins, 
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Giannakidou, A. (2002), „Licensing and sensitivity in polarity 

items: from downward entailment to nonveridicality‟, in M. 

Andronis, A. Pycha and K. Yoshimura (eds.), CLS 38: Papers from 

the 38th Annual Meeting of the Chicago Linguistic Society, 29-53, 

Giannakidou, A. (2006), „N-words and negative concord‟, in M. 

Everaert, H. van Riemsdijk, R. Goedemans and B. Hollebrandse 

(eds), The Blackwell Companion to Syntax Vol. 3, Malden, 

Blackwell, 327–392, Giannakidou, A. (2011), „Negative and 
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in C. Maineborn, K. von Heusinger and P. Portner (eds), Semantics: 

An International Handbook of Natural Language Meaning, Berlin, 

Mouton de Gruyter, 1660-1712. 

(2) Zwarts, F. (1995), „Non-veridical contexts‟, Linguistic Analysis 25: 

286-312. 
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-Non)غيػػر المنبػػكرة فػػي سػػياؽ الكػػبلـ =  لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة  . أ

emphatics بػػػػػاألحرؼ الصػػػػػغيرة تمييػػػػػزان ليػػػػػا عػػػػػف األلفػػػػػاظ المبلزمػػػػػة أك  كتبتيػػػػػا(، كقػػػػػد
 (:Emphaticsكبلـ )التي تككف منبكرة في سياؽ ال لمَنفيالمستقطبة 

 (2جدول رقم )
 (األلفاظ المالزمة أو المستقطبة لمنَّفي )غير المنبورة في سياع الكالم

 المفظ بالمغة احنكميزية المعن  بالمغة احنكميزية المعن  بالمغة العربية
 Anyone, Anybody Kanenas أحد أك أٌم شخص أمٌ 

 Any N-singular kanenas N + اسـ مفرد أمٌ 

ال + اسػػـ + اسػػـ جمػػع،  أمٌ 
 جمع

Any N-plural, No N-

plural 

tipota N-plural 

 Anything Tipota شيء أمٌ 

 Ever Pote أبدان 

 Anywhere Puthena مكاف أمٌ 

 At all Katholu مطمقان 

)المنبػػػػػػػػكرة فػػػػػػػػي سػػػػػػػػياؽ الكػػػػػػػػبلـ =  لمَنفػػػػػػػػياأللفػػػػػػػػاظ المبلزمػػػػػػػػة أك المسػػػػػػػػتقطبة   . ب
Emphatics بػػػػػاألحرؼ الكبيػػػػػرة تمييػػػػػزان ليػػػػػا عػػػػػف األلفػػػػػاظ المبلزمػػػػػة أك  كتبتيػػػػػا(، كقػػػػػد
 (:Non-emphaticsالتي تككف غير منبكرة في سياؽ الكبلـ ) لمَنفيالمستقطبة 

 (1جدول رقم )
 (األلفاظ المالزمة أو المستقطبة لمنَّفي )المنبورة في سياع الكالم

بالمغة احنكميزيةالمفظ  المعن  بالمغة احنكميزية المعن  بالمغة العربية  
 No one, No body KANENAS أحدال 

 No N-singular KANENAS N ال + اسـ مفرد

 Nothing TIPOTA ال شيء

 Never POTE أبدان 

 Nowhere PUTHENA ال مكاف

 Not at all KATHOLU إطبلقان 
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الجمػؿ  مػا يسػمى بنبػرب ،تكضيح النبر الذم تتحدث عنػو جياناكيػدك كمف الممكف
 عمػػىإذ يعمػػد المػػتكمـ إلػػى كممػػة فػػي جممػػة فيزيػػد مػػف نبرىػػا، كيميزىػػا " ؛العربَيػػةفػػي المغػػة 
الجممػػة، رغبػػة منػػو فػػي تأكيػػدىا أك اإلشػػارة إلػػى غػػرض خػػاص، كقػػد  كممػػاتغيرىػػا مػػف 

 .(1)"ادة نبرىايختمؼ الغرض مف الجممة تبعان الختبلؼ الكممة المختصة بزي
المغات، ففي جممة عربية مثؿ: ىؿ سػافر أخػكؾ  كنبر الجممة شائع في كثير مف

يختمػػػؼ الغػػػرض منيػػػا بػػػاختبلؼ الكممػػػة التػػػي زيػػػد نبرىػػػا، فحػػػيف نزيػػػد نبػػػر كممػػػة  أمػػػس؟،
)سػافر( فػي ىػذه الجممػة، قػػد يكػكف معناىػا أَف المػتكمـ يشػؾ فػػي حػدكث السػفر مػف أخػػي 

مـ عمػى كممػة السامع، بؿ يظف أَف حدثان آخر غير السفر ىك الذم تػـ، فػإذا ضػغط المػتك
نمػػا الػػذم يشػػؾ فيػػو )أخػػكؾ( ، فيػػـ مػػف الجممػػة أَف المػػتكمـ ال يشػػؾ فػػي حػػدكث السػػفر، كا 

ذا زيػد نبػر كممػة )أمػس( ىك فاعؿ السفر، فربما كاف أباه أك عٌمػو أك صػديقو ال أخػاه ، كا 
 .(2)فيـ مف الجممة أَف الشؾ في تاريخ السفر

التػػي تػػرد فييػػا األلفػػاظ  ياقاتالسِّػػبدراسػػة  قياميػػا عنػػدأيضػػان  جياناكيػػدك كتكصػػمت
أَف ىػػذه  إلػػىفػػي المغػػة اليكنانيػػة )المنبػػكرة كغيػػر المنبػػكرة(،  لمَنفػػيالمبلزمػػة أك المسػػتقطبة 

الصػريح التػػي تػػرد  الَنفػػيصػػحيحان فػػي سػياقات  اسػتعماالن  مسػػتعمبلن يكػكف  جميعيػػا األلفػاظ
التػي يػرد فييػا  السِّػياقاتك (، = لػـ dhenالصريح، مثؿ األداة ) الَنفيفييا أداة مف أدكات 

 = قبػػؿ(، كاألمثمػػة اآلتيػػة prinالتػػي يػػرد فييػػا المفػػظ ) السِّػػياقات= دكف(، ك  xorisالمفػػظ )
 :(3)تكٌضح ذلؾ مف المغة اليكنانية

a. O papus dhen idhe KANENA/kanenan apo ta egonia tu. 

(Grandpa did not see any of his grandchildren) 

 مف أحفاده. أحدان يرى جدم  لـ . أ

b. O papus pethane xoris na dhi KANENA/kanena apo ta. 

(Grandpa died without seeing any of his grandchildren) 

 مف أحفاده. أحدان أف يرل  دكفتكفى جدم  . ب

                                           

أنيس، إبراىيـ، )د.ت(، األصكات المغكَية، مطبعة نيضة مصر، جميكرية مصر العربَية،  (1)
 .111ص

 .111-75أنيس، األصكات المغكَية، ص (2)
(3) Giannakidou, Polarity Sensitivity as (Non)veridical Dependency, 

page 57. 
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c. O papus pethane prin na dhi KANENA/kanena apo ta. 

(Grandpa died before seeing any of his grandchildren) 

 مف أحفاده. أحدان أف يرل  قبؿج. تكفى جدم 
ػػياقاتأٌمػػا بػػاقي  أَنيػػا تجيػػز  إلػػى جياناكيػػدك تكصػػمتفػػي المغػػة اليكنانيػػة، فقػػد  السِّ

غيػر المنبػكرة فقػػط، كسػياقات االسػػتفياـ،  لمَنفػػياأللفػاظ المبلزمػػة أك المسػتقطبة  اسػتعماؿ
التػي تػدؿ عمػى  السِّػياقات، ك كػؿ(=  oliالتي يػرد فييػا لفػظ ) السِّياقاتكسياقات الشرط، ك 

ػػػػػياقات، ك ، كسػػػػػياقات األمػػػػػرالَتمنػػػػػيالمسػػػػػتقبؿ، كسػػػػػياقات  التػػػػػي تػػػػػدؿ عمػػػػػى عػػػػػادة،  السِّ
سػياقات التشػكيؾ، كاألمثمػة اآلتيػة ، ك الَنفػيالتػي يػرد فييػا أفعػاؿ تحتمػؿ معنػى  السِّياقاتك 

تػػدؿ عمػػى  اقاتالسِّػػي، عممػػان أَف عبلمػػة )ي( فػػي ىػػذه (1)تكٌضػػح ذلػػؾمػػف المغػػة اليكنانيػػة 
، أم األلفػاظ في المغة اليكنانيػة لمَنفيالخاط  لؤللفاظ المبلزمة أك المستقطبة  االستعماؿ
 :المنبكرة

- Pijes pote/*POTE stoparisi?. 

- Have you ever been to Paris?. 

 ؟.سابقان ىؿ زرت باريس  -
- An dhis tin Ilektra puthena/*PUTHENA, na tis milisis. 

- If you see Electra anywhere, talk to her. 

 ، تحدث معيا.مكاف أمٌ إذا رأيت إلكترا في  -
- Oli osi gnorizun tipota/*TIPOTA ja tin ipothesi, as milisis. 

- Everyone who knows anything about the issue let them speak. 

 عف القضية، يجب أف يتحدث. شيئان كؿ شخص يعرؼ  -
-  Tha vro kanena/*KANENA filo na me voithisi. 

-  I will find a friend to help me. 

 سأجد صديقان يساعدني. -
-  Prepi na episkeftis kanenan/*KANENAN jatro. 

- You should visit a doctor. 

 يجب أف تزكر طبيبان. -
- Elpizo na emine kanena/*KANENA Komati. 

- I hope there is a piece left. 

 .تبقيقطعة كاحدة  أفَ أتمنى لك  -
- Pijene se kanenan/*KANENAN jatro. 

                                           
(1) Giannakidou, Polarity Sensitivity as (Non)veridical Dependency, 

page 58-60. 
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- Go to a doctor. 

 طبيبان.ر زي  -
- Otan pijena ja ipno, ksefiliza sinithos kanena/*KANENA periodhiko. 

- Whenever I went to bed, I usually browsed through a magazine. 

 أقرأ في العادة مجمة. إلى النـكعندما أذىب  -
- I bike kanenas/*KANENAS mesa I afisame to fos anameno. 

- Either somebody broke into the house or we left the light on. 

 دخؿ المنزؿ، أك أَننا تركنا النكر مضاءن.قد ا أف يككف شخص ما إمٌ  -
- Arnithike oti idhe tipota/*TIPOTA. 

- He denied that he saw anything. 

 أَنو رأل شيئان.أنكر  -
- Isos na irthe kanenas/*KANENAS. 

- Perhaps somebody came. 

 جاء.قد ما  ان مف الممكف أَف شخص -
األلفػػػػاظ المبلزمػػػػة أك  اسػػػػتعماؿ فييػػػػا كبعػػػػد ىػػػػذا التقسػػػػيـ لمسػػػػياقات التػػػػي يكػػػػكف

صػحيحان، تفتػرض  اسػتعماالن  )المنبػكرة كغيػر المنبػكرة( في المغة اليكنانية لمَنفيالمستقطبة 
في المغة اليكنانية كغيرىا مف المغػات، ككػؿ مػا يحػيط  الَنفيجياناكيدك أَف قضية مبلزمة 
المتعمقػػػة  داللَيػػةالنظريتيػػا بحتػػة تعتمػػد عمػػػى  داللَيػػػةقضػػية بيػػذه القضػػية مػػػف تسػػاؤالت، 

إلػػى  بنػػاءن عمػػى ىػػذا االفتػػراض ،داللَيػػةال السِّػػياقات ىػػذه قسػػمت إذبثبػػكت كقػػكع الحػػدث، 
 :اآلتي الَنحكيمكف تكضيحيا عمى  ثبلثة أقساـ

 (:Veridical situationsسياقات تدؿ عمى ثبكت كقكع الحدث ) . أ
ػػػػياقاتتعػػػػٌرؼ جياناكيػػػػدك ىػػػػذه   الحػػػػدكث ثابػػػػتبسػػػػياقات يكػػػػكف الحػػػػدث فييػػػػا  السِّ

، مػػف المغػػة اإلنجميزيػػة السِّػػياقات، كمػػف األمثمػػة التػػي تقػػدميا جياناكيػػدك عمػػى ىػػذه كالكقػػكع
 سياقات الجمؿ المثبتة، نحك:

- Paul saw a snake. 

 .رأل بكؿ أفعى -

أك تكػػذيب الحقيقػػة التػػي لؤلفعػػى كاقػػع، كال مجػػاؿ لمشػػؾ فيػػو  فحػػدث رؤيػػة )بػػكؿ(
أٌم سػامع سػػمع ىػذه الجممػػة  تسػأؿ عنػػدما تسػأؿ نفسػػؾ أككأنػت  ،تخبرنػا بيػا ىػػذه الجممػة

: اآلتػيح ككاضػح الجػكاب : ماذا رأل بكؿ؟، ستجيب أك يجيبؾ بشكؿ صػرياآلتيالسؤاؿ 
 رأل بكؿ أفعى. 
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 :(Anti-veridical situationsسياقات تدؿ عمى ثبكت عدـ كقكع الحدث )  . ب
كال مجػاؿ بسياقات تػدؿ عمػى أَف الحػدث لػـ يقػع،  السِّياقاتتعٌرؼ جياناكيدك ىذه 

كمػف األمثمػة التػي تقػدميا جياناكيػدك عمػى لمشؾ في ذلػؾ مػف قبػؿ المػتكمـ كالسػامع معػان، 
، الَنفػيالتػي تػرد فييػا أداة مػف أدكات ، سياقات الجمؿ مف المغة اإلنجميزية السِّياقاتىذه 

ػػػػياقاتك  )دكف  لمفظػػػػيف المقػػػػاببلف (before( ك )withoutيػػػػرد فييػػػػا المفظػػػػاف )التػػػػي  السِّ
 ، نحك:العربَيةكقبؿ( في المغة 

- Paul did not see a snake. 

- Paul left without seeing a snake. 

- Paul left before seeing a snake. 

 لـ يرى بكؿ أفعى. -

 غادر بكؿ دكف أف يرل أفعى. -

 غادر بكؿ قبؿ أف يرل أفعى. -

لػػـ يقػػع فػػي جميػػع الجمػػؿ السػػابقة، كال مجػػاؿ لمتفكيػػر  لؤلفعػػى فحػػدث رؤيػػة )بػػكؿ(
قبؿ المتكمـ كالسامع معان، كأنت عندما تسأؿ نفسؾ أك تسأؿ أٌم سػامع  في غير ذلؾ مف

: ىػؿ رأل بػكؿ أفعػى؟، سػتجيب أك يجيبػؾ بشػكؿ صػريح اآلتػيه الجمػؿ السػؤاؿ سمع ىػذ
 .كاضح بناءن عمى ما سمعتو أك سمعو أَف الحدث لـ يقعك 

 (:Non-veridical situationsج. سياقات تدؿ عمى عدـ ثبكت كقكع الحدث )
 مؤكػد الحػدكثغيػر بسػياقات يكػكف الحػدث فييػا  السِّػياقاتتعٌرؼ جياناكيدك ىػذه 

مػػف المغػػة  السِّػػياقات، كمػػف األمثمػػة التػػي تقػػدميا جياناكيػػدك عمػػى ىػػذه كال منفػػي الحػػدكث
 ، نحك:الجمؿ الشرطيةكسياقات  الجمؿ االستفيامية،سياقات ، اإلنجميزية

- Did paul see a snake?. 

- If paul sees a snake, he will run. 

 ىؿ رأل بكؿ أفعى؟. -

 إذا رأل بكؿ أفعى، سيمكذ بالفرار. -

نفػي في الجممتػيف السػابقتيف غيػر مؤكػد الحػدكث كال م لؤلفعى حدث رؤية )بكؿ(ف
أك ىػػؿ سػػيقع حػػدث ، ؟؛ لككننػػا ال نعمػػـ ىػػؿ كقػػع حػػدث رؤيػػة األفعػػى أـ لػػـ يقػػعالحػػدكث

فأنػػت عنػػدما  تمػػؿ الػػكجييف، الرؤيػػة كعػػدـ الرؤيػػة،فػػاألمر يحرؤيػػة األفعػػى أـ لػػف يقػػع؟، 
أفعػػى؟، ال تعػػرؼ مػػا الجػػكاب المناسػػب ليػػذا : ىػػؿ رأل بػػكؿ اآلتػػييسػػألؾ أحػػدىـ السػػؤاؿ 
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، ككػػذلؾ ان ، كقػػد ال يكػػكف كاقعػػان السػػؤاؿ؛ لكػػكف حػػدث الرؤيػػة مػػف قبػػؿ بػػكؿ قػػد يكػػكف كاقعػػ
 .سياقات الجمؿ الشرطية

مػػف ناحيػػة ثبػػكت كقػػكع الحػػدث كعػػدـ  داللَيػػةالكبنػػاءن عمػػى ىػػذا التقسػػيـ لمسػػياقات 
ال يكػػػػكف  لمَنفػػػػي أك المسػػػػتقطبة المبلزمػػػػةأَف األلفػػػػاظ جياناكيػػػػدك قكعػػػػو، تفتػػػػرض ثبػػػػكت ك 
ثبػػػكت عػػػدـ كقػػػكع الحػػػدث  فػػػي سػػػياقات كردتإذا  إالَ صػػػحيحان  اسػػػتعماالن ليػػػا  اسػػػتعمالنا

(Anti-veridical situations)، عػػدـ ثبػػكت كقػػكع الحػػدث ) كسػػياقاتNon-veridical 

situations( كاسػتثنت مػف ذلػؾ سػياقات ثبػكت كقػكع الحػدث ،)Veridical situations) ،
 تنقسػـ ، كجدتيالمَنفيااللفاظ المبلزمة أك المستقطبة كبعد أف طبقت ىذا االفتراض عمى 

 :اآلتييفقسميف الإلى 
صػػحيحان  اسػػتعماالن  اسػػتعمالياا التػػي يمكننػػ لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة  . أ

تتمثؿ التي ، (Anti-veridical situationsثبكت عدـ كقكع الحدث ) كؿ مف سياقاتفي 
، دكف=  without, before) المفظػػافالتػػي يػػرد فييػػا  السِّػػياقاتالصػػريح ك  الَنفػػيسػػياقات ب

كنػػذكر منيػػا ، (Non-veridical situationsعػػدـ ثبػػكت كقػػكع الحػػدث ) كسػػياقات (،قبػػؿ
، الجمػػؿ الشػػرطيةكسػػياقات  الجمػػؿ االسػػتفيامية: سػػياقات ال الحصػػر عمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ
ينطبػؽ  ،عمػى سػياقات الجمػؿ االسػتفيامية كسػياقات الجمػؿ الشػرطيةعممان أَف ما ينطبػؽ 

ػػػػياقاتعمػػػػى  -Nonعػػػػدـ ثبػػػػكت كقػػػػكع الحػػػػدث ) األخػػػػرل التػػػػي تنتمػػػػي إلػػػػى سػػػػياقات السِّ

veridical situationsأَنيػػا  إلػػىلمقػػارئ ميمػػة النظػػر فييػػا؛ ليسػػتدؿ بنفسػػو  (، إذ تركػػت
كالمقصػػكد (، Non-veridical situationsسػػياقات تػػدؿ عمػػى عػػدـ ثبػػكت كقػػكع الحػػدث )

 غير منبكرة في سياؽ الكبلـ.التي تككف  لمَنفيىنا األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة 

صػػحيحان  اسػػتعماالن  اسػػتعمالياالتػػي يمكننػػا  لمَنفػػيااللفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة   . ب
( فقط، كالمقصكد ىنػا Anti-veridical situationsثبكت عدـ كقكع الحدث ) في سياقات

 التي تككف منبكرة في سياؽ الكبلـ. لمَنفياأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة 
لؤللفػػػاظ المبلزمػػػة أك  الَصػػػحيح االسػػػتعماؿكتفٌسػػػر جياناكيػػػدك ىػػػذا االنقسػػػاـ فػػػي 

التػػػػي يمكننػػػػا  ،لمَنفػػػػيبافتراضػػػػيا أَف األلفػػػػاظ المبلزمػػػػة أك المسػػػػتقطبة  ،لمَنفػػػػي المسػػػػتقطبة
 Anti-veridicalثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث ) صػػحيحان فػػي سػػياقات اسػػتعماالن  ااسػػتعمالي

situationsالتي تككف منبكرة فػي سػياؽ  لمَنفي، أم األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة ( فقط
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يػػػا تػػػدؿ أنَ  بمعنػػػى، الَنفػػػيكتػػػدؿ بنفسػػػيا عمػػػى معنػػػى  الَنفػػػي، ألفػػػاظ تحمػػػؿ معنػػػى الكػػػبلـ
لػػذلؾ فيػػي تتطمػػب كركدىػػا فػػي سػػياقات ثبػػكت دث؛ بمفردىػػا عمػػى ثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػ

 .فقط (Anti-veridical situationsعدـ كقكع الحدث )
 اسػتعماالن  اسػتعمالياالتػي يمكننػا  ،لمَنفيأٌما باقي األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة  

 (،Anti-veridical situationsثبػكت عػدـ كقػػكع الحػدث ) سػػياقات صػحيحان فػي كػػؿ مػف
أم األلفػاظ المبلزمػة (، Non-veridical situationsثبػكت كقػكع الحػدث )عػدـ  كسػياقات

ال تحتمػػػؿ  ألفػػػاظفيػػػي التػػػي تكػػػكف غيػػػر منبػػػكرة فػػػي سػػػياؽ الكػػػبلـ،  لمَنفػػػيأك المسػػػتقطبة 
، بمعنػػى أَنيػا ال تػػدؿ بمفردىػػا عمػػى ثبػػكت الَنفػػي معنػػى كال تػػدؿ بنفسػػيا عمػى الَنفػػيمعنػى 

ب كركدىػػا فػػي سػػياقات ثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث ؛ لػػذلؾ فيػػي ال تتطمػػعػػدـ كقػػكع الحػػدث
(Anti-veridical situations.فقط ) 

 كمف األدلة التي تقدميا جياناكيدك عمى صحة ىذا االفتراض مف المغة اليكنانيػة،
ليػػا  اسػػتعمالناالتػػي يكػػكف  ،فػػي المغػػة اليكنانيػػة لمَنفػػيأَف األلفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة 

( Anti-veridical situationsثبػكت عػدـ كقػكع الحػدث ) صػحيحان فػي سػياقات اسػتعماالن 
 التػػػي تكػػػكف منبػػػكرة فػػػي سػػػياؽ الكػػػبلـ، لمَنفػػػيأم األلفػػػاظ المبلزمػػػة أك المسػػػتقطبة  فقػػػط،

دكف كركد أداة نفػػي  ،الَنفػػيكػػؿ منيػػا كمفػػظ مفػػرد يػػدؿ بنفسػػو عمػػى  اسػػتعماؿألفػػاظ يمكػػف 
فػػي المغػػة  لمَنفػػيينمػػا األلفػػاظ المبلزمػػة أك المسػػتقطبة ، بفػػي السػػياؽ الػػكارد فيػػو ىػػذا المفػػظ

ثبػكت عػدـ كقػكع  سػياقات صحيحان في كػؿ مػف استعماالن  استعماليااليكنانية، التي يمكننا 
-Nonعػػػػدـ ثبػػػػكت كقػػػػكع الحػػػػدث ) كسػػػػياقات (،Anti-veridical situationsالحػػػػدث )

veridical situations،)  التػػػي تكػػػكف غيػػػر  لمَنفػػػيأم األلفػػػاظ المبلزمػػػة أك المسػػػتقطبة
كال تحتمػؿ الداللػة  ،الَنفػيمفػردة لمداللػة عمػى  ألفاظػان  تسػتعمؿال  منبكرة في سياؽ الكبلـ،

 :(1)يكٌضح ذلؾ مف المغة اليكنانية بنفسيا، كالمثاؿ اآلتي الَنفيعمى 
  

                                           
(1) Giannakidou, „Negative ... concord?‟, page 459. 
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a. Ti idhes?. 

a. What did you see?. 

 ماذا رأيت؟. . أ

b. TIPOTA. 

b. Nothing. 

 شيئان. شيء، بمعنى لـ أرى ال  . ب

c. *tipota. 

c. Anything. 

 أم شيء.ج. 
فػي المغػة  لمَنفػي( مف األلفاظ المبلزمػة أك المسػتقطبة TIPOTA/tipotaفالمفظ )

ثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث  صػػحيحان فػػي سػػياقات اسػػتعماالن ىػػذا المفػػظ  يسػػتعمؿاليكنانيػػة، ك 
(Anti-veridical situations،) عػػدـ ثبػػكت كقػػكع الحػػدث ) كسػػياقاتNon-veridical 

situations)،  ذا كرد منبكران في سياؽ الكػبلـ، فإَنػو  إذا لـ يكف منبكران في سياؽ الكبلـ، كا 
إذا كرد فػػي  إالَ  ،فػػي المغػػة اليكنانيػػة لمَنفػػي ان أك مسػػتقطب ان مبلزمػػ لفظػػان و اسػػتعمالال يصػػٌح 
لككنػو يػدؿ بنفسػو ( فقػط؛ Anti-veridical situationsثبكت عػدـ كقػكع الحػدث ) سياقات
، كالدليؿ عمى صحة ذلػؾ كمػا تفتػرض في حالة ككنو منبكران في سياؽ الكبلـ الَنفيعمى 

( بمعنػى a( عػف السػؤاؿ )bمنبكران في المثاؿ )مفردان جكابان  جاءجياناكيدك، أَف ىذا المفظ 
ر منبػكر بمفرده، كىك عنػدما جػاء جكابػان مفػردان غيػ الَنفي، فاحتمؿ الداللة عمى )ال شيء(

 الَنفػػػػي( بمعنػػػػى )أم شػػػػيء(، لػػػػـ يحتمػػػػؿ الداللػػػػة عمػػػػى a( عػػػػف السػػػػؤاؿ )cفػػػػي المثػػػػاؿ )
فػػي  لمَنفػػي ان أك مسػػتقطب مبلزمػػان  لفظػػان صػػحيحان  اسػػتعماالن و اسػػتعمالبمفػػرده، كىػػذا مػػا سػػٌكغ 

ثبػػػكت عػػػدـ كقػػػكع  فػػػي سػػػياقات فػػػي حالػػػة ككنػػػو منبػػػكران فػػػي سػػػياؽ الكػػػبلـ المغػػػة اليكنانيػػػة
 ( فقط.Anti-veridical situationsالحدث )

فإَنػو ال  تفتػرض عالميػة نظريتيػا؛ لػذلؾ النظرَيةأَف صاحبة ىذه  سابقان  ذكرتكقد 
عمػى تفسػير ظػاىرة مػدل قػدرتيا  لبيػاف؛ العربَيػةبد مف تطبيؽ مبادئ نظريتيا عمػى لغتنػا 

 ف قمػػػػتالنظػػػػريتيف السػػػػابقتيف المتػػػػي مشػػػػكبلت، كحػػػػؿ العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  الَنفػػػػيمبلزمػػػػة 
 .الدراسةرضيما في ىذا الفصؿ مف بع

 يفالمبلزمػػك )أٌم( )أحػػد( يفالمفظػػأَف  ،الدِّراسػػةفػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف ىػػذه تبػػٌيف 
 الصػريح الَنفػيصػحيحان فػي جميػع سػياقات  يسػتعمبلف اسػتعماالن  ،العربَيػةفي المغػة  لمَنفي
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فػػي  لمَنفػػيإلػػى أَنيػػا مبلزمػػة  متبػػاقي األلفػػاظ التػػي تكٌصػػ كأفَ ، الضػػمني الَنفػػيكسػػياقات 
كسػػياقات  ،الصػػريح الَنفػػيفػػي سػػياقات  إالَ  صػػحيحان  تسػػتعمؿ اسػػتعماالن ال  ،العربَيػػةالمغػػة 
الضػمني مػف خػبلؿ االسػتثناء  الَنفػيكسػياقات  ،الضػمني مػف خػبلؿ التضػاد )قبػؿ( الَنفي

لؤللفػػػػاظ  الَصػػػػحيح االسػػػػتعماؿتفسػػػػير ىػػػػذا االنقسػػػػاـ فػػػػي  كسػػػػأحاكؿ، فقػػػػط )دكف كغيػػػػر(
بنػػاءن عمػػى األفكػػار التػػي طرحتيػػا نظريػػة ثبػػكت كقػػكع  ،العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيالمبلزمػػة 
 .داللَيةالالحدث 

ػػياقاتتفتػرض جياناكيػػدك فػػي نظريتيػػا أَف  كمػػا  تقسػػـ إلػػى ثبلثػػة أقسػػاـ داللَيػةال السِّ
فػي  داللَيةال السِّياقات أقٌسـ، كبناءن عمى ىذا االفتراض، فإَنو مف الممكف أف سابقان  ذكرت
 :أيضان  األقساـ اآلتيةإلى  العربَيةالمغة 

 سياقات تدؿ عمى ثبكت كقكع الحدث: . أ
كالكقػػكع، كال مجػػاؿ لمشػػؾ  التػػي يكػػكف الحػػدث فييػػا ثابػػت الحػػدكث السِّػػياقاتكىػػي 

ػػػياقاتعمػػػى ىػػػذه ، كمػػػف األمثمػػػة غيػػػر ذلػػػؾفػػػي  ، سػػػياقات الجمػػػؿ العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  السِّ
 حك:المثبتة، ن

 .الَدرسقرأ الطالب  -

قػراءة الطالػب ( كاقػع، كال مجػاؿ لمشػؾ فػي الطالػبمػف قبػؿ ) الػَدرسقػراءة فحدث 
ممػػة مػػف قبػػؿ المػػتكمـ كالسػػامع معػػان، أك تكػػذيب الحقيقػػة التػػي تخبرنػػا بيػػا ىػػذه الج لمػػدرس

: مػػاذا قػػرأ اآلتػػيكأنػػت عنػػدما تسػػأؿ نفسػػؾ أك تسػػأؿ أٌم سػػامع سػػمع ىػػذه الجممػػة السػػؤاؿ 
، الػَدرسالطالػب  : قػرأاآلتػيالطالب؟، ستجيب أك يجيبػؾ بشػكؿ صػريح ككاضػح الجػكاب 

جممػة خبريػة تحتمػؿ  العربَية، تيعىٌد في المغة الَدرسعممان أَف جممة مثؿ جممة: قرأ الطالب 
 الصدؽ كالكذب، كبخاصة مف كجية نظر الببلغييف.

 سياقات تدؿ عمى ثبكت عدـ كقكع الحدث:  . ب
تػدؿ عمػى أَف الحػػدث لػـ يقػػع، كال مجػاؿ لمشػؾ فػػي ذلػؾ مػػف  التػػي السِّػياقاتىػي ك 

، سػػياقات العربَيػػةفػػي المغػػة  السِّػػياقاتعمػػى ىػػذه قبػػؿ المػػتكمـ كالسػػامع معػػان، كمػػف األمثمػػة 
 ، نحك:يرد فييا المفظاف )قبؿ كدكف(التي  السِّياقات، ك الصريح الَنفي
 .الَدرسلـ يقرأ الطالب  -

 .الَدرسدكف أف يقرأ  غادر الطالب -
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 .الَدرسالطالب قبؿ أف يقرأ غادر  -

، كال مجاؿ لمتفكير جميعيا لـ يقع في الجمؿ السابقة مدرسالطالب ل قراءةفحدث 
ذلؾ مف قبؿ المتكمـ كالسامع معان، كأنت عندما تسأؿ نفسؾ أك تسأؿ أٌم سػامع في غير 

؟، سػػػتجيب أك يجيبػػػؾ بشػػػكؿ الػػػَدرس: ىػػػؿ قػػػرأ الطالػػػب اآلتػػػيسػػػمع ىػػػذه الجمػػػؿ السػػػؤاؿ 
، الػَدرس: لػـ يقػرأ الطالػب اآلتيػةبناءن عمى مػا سػمعتو أك سػمعو األجكبػة  ،صريح ككاضح

 .الَدرس، أك غادر الطالب قبؿ أف يقرأ الَدرسأك غادر الطالب دكف أف يقرأ 
 ج. سياقات تدؿ عمى عدـ ثبكت كقكع الحدث:

د الحػػدكث كال منفػػي الحػػدكث، الحػػدث فييػػا غيػػر مؤكػػ التػػي يكػػكف السِّػػياقاتكىػػي 
ػػػػياقاتعمػػػػى ىػػػػذه كمػػػػف األمثمػػػػة  ، سػػػػياقات الجمػػػػؿ االسػػػػتفيامية، العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  السِّ

 .كسياقات الجمؿ الشرطية، نحك:

 ؟.الَدرسقرأ الطالب ىؿ  -

 .سينجح في االمتحاف، الَدرسقرأ الطالب إذا  -

حػدكث كال منفػي في الجممتيف السابقتيف غير مؤكد ال مدرسالطالب ل قراءةفحدث 
؟، أك ىػػؿ سػػيقع حػػدث أـ لػػـ يقػػع الػػَدرسقػػراءة الحػػدكث؛ لككننػػا ال نعمػػـ ىػػؿ كقػػع حػػدث 

، كأنػػت عنػػدما القػػراءة كعػػدـ القػػراءة، فػػاألمر يحتمػػؿ الػػكجييف، أـ لػػف يقػػع؟ الػػَدرسقػػراءة 
؟، ال تعػػرؼ مػػا الجػػكاب المناسػػب الػػَدرس: ىػػؿ قػػرأ الطالػػب اآلتػػييسػػألؾ أحػػدىـ السػػؤاؿ 

، ان اقعػػػ، كقػػػد ال يكػػػكف ك ان مػػػدرس قػػػد يكػػػكف كاقعػػػالطالػػػب ل ؿ؛ لكػػػكف حػػػدث قػػػراءةليػػػذا السػػػؤا
أف نعػػٌد سػػياقات ثبػػكت عػػدـ كقػػػكع  بإمكاننػػاككػػذلؾ سػػياقات الجمػػؿ الشػػرطية، عممػػان أَنػػػو 

الحػػػدث فرعػػػان مػػػف سػػػياقات عػػػدـ ثبػػػكت كقػػػكع الحػػػدث؛ لكػػػكف سػػػياقات عػػػدـ ثبػػػكت كقػػػكع 
 الحدث تحتمؿ كجييف رئيسيف، ىما: ثبكت الكقكع كعدـ ثبكت الكقكع بالنسبة لمحدث.

 ، فإَنػػوالدِّراسػػةفػػي الفصػػؿ الثػػاني مػػف ىػػذه  تناكلتيػػاالتػػي  السِّػػياقاتكبػػالرجكع إلػػى 
 اسػػتعماالن ليػػا  اسػػتعمالنا، ال يكػػكف العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيأَف األلفػػاظ المبلزمػػة  بَيفسػػيت

عػدـ ثبػكت كقػكع  ثبكت عدـ كقكع الحػدث، كسػياقات إذا كردت في سياقات إالَ صحيحان، 
ذا كردت في سياقات ثبكت كقكع الحدث، فإَف   اسػتعماالن ليػا سػيككف  اسػتعمالناالحدث، كا 

 .داللَيةالعمى نحك ما رأينا في نظرية ثبكت كقكع الحدث  كذلؾخاطئان، 
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فػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيلؤللفػػػاظ المبلزمػػػة  الَصػػػحيح االسػػػتعماؿالنظػػػر فػػػي كعنػػػد إعػػػادة 
القسػػػميف تقسػػػـ إلػػػى  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيااللفػػػاظ المبلزمػػػة  ، فإَننػػػا سػػػنجد أفَ العربَيػػػة
 :اآلتيف

صػحيحان  اسػتعماالن  استعمالياالتي يمكننا  العربَيةفي المغة  لمَنفياأللفاظ المبلزمة  . أ
 السِّػياقاتالصػريح ك  الَنفػي: سػياقات كىػيثبػكت عػدـ كقػكع الحػدث،  في كػؿ مػف سػياقات

عػػدـ ثبػػكت كقػػكع الحػػدث، مثػػؿ: سػػياقات  (، كسػػياقاتكقبػػؿ دكفالتػػي يػػرد فييػػا المفظػػاف )
 الجمؿ االستفيامية، كسياقات الجمؿ الشرطية.

 اسػػػػتعماالن  اسػػػػتعمالياالتػػػػي يمكننػػػػا  العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  لمَنفػػػػيلفػػػػاظ المبلزمػػػػة اال  . ب
الصػػػريح  الَنفػػػيفقػػػط، كىػػػي: سػػػياقات  عػػػدـ كقػػػكع الحػػػدثثبػػػكت  صػػػحيحان فػػػي سػػػياقات

 (.كقبؿ دكفالتي يرد فييا المفظاف ) السِّياقاتك 
 لمَنفػيلؤللفاظ المبلزمة  الَصحيح االستعماؿكمف الممكف تفسير ىذا االنقساـ في 

 اسػػتعمالياالتػػي يمكننػػا  العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػي، بػػأَف األلفػػاظ المبلزمػػة العربَيػػةفػػي المغػػة 
 الَنفػػيثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث فقػػط، ألفػػاظ تحمػػؿ معنػػى  صػػحيحان فػػي سػػياقات اسػػتعماالن 

ت عػػػدـ كقػػػكع ؛ لػػذلؾ فيػػػي تتطمػػػب كركدىػػػا فػػي سػػػياقات ثبػػػك الَنفػػػيأك تػػدؿ بنفسػػػيا عمػػػى 
 لمَنفػػيصػػحيحان، أٌمػػا بػػاقي األلفػػاظ المبلزمػػة  اسػػتعماالن ليػػا  اسػػتعمالنا؛ ليكػػكف فقػػط الحػػدث

ثبػػكت  سػػياقات صػػحيحان فػػي كػػؿ مػػف اسػػتعماالن  اسػػتعمالياالتػػي يمكننػػا  العربَيػػةفػػي المغػػة 
 الَنفػيعدـ ثبكت كقكع الحدث، فيي ألفػاظ ال تحتمػؿ معنػى  كسياقات عدـ كقكع الحدث،

؛ لػذلؾ فيػي ال تتطمػب كركدىػا فػي سػياقات ثبػكت عػدـ كقػػكع الَنفػيكال تػدؿ بنفسػيا عمػى 
 .داللَيةالفي نظرية ثبكت كقكع الحدث  تبٌيففقط، كذلؾ عمى نحك ما الحدث 

، العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػيأَف األلفػػاظ المبلزمػػة  ،قمتػػومػػا كمػػف األدلػػة عمػػى صػػحة 
، فقػػط ثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث صػػحيحان فػػي سػػياقات الن اسػػتعماليػػا  اسػػتعمالناالتػػي يكػػكف 
، أم أَنيػا تػدؿ بنفسػيا عمػى الَنفػيلمداللة عمػى  مفردان  لفظان كؿ منيا  استعماؿألفاظ يمكف 

فػػي  لمَنفػػي ، بينمػػا األلفػػاظ المبلزمػػةالػػذم تػػرد فيػػو، دكف كركد أداة نفػػي فػػي السػػياؽ الَنفػػي
ثبػكت عػدـ  سػياقات صػحيحان فػي كػؿ مػف اسػتعماالن  اسػتعماليا، التػي يمكننػا العربَيةالمغة 

مفػػردة لمداللػػة عمػػى  ألفاظػػان  تسػػتعمؿ، ال عػػدـ ثبػػكت كقػػكع الحػػدث كسػػياقات كقػػكع الحػػدث
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كٌضػػح ت العربَيػػةمػػف المغػػة  ةاآلتيػػ كاألمثمػػةبنفسػػيا،  الَنفػػيكال تحتمػػؿ الداللػػة عمػػى  ،الَنفػػي
 ذلؾ:

 ىؿ تمعب الكرة؟. . أ

 .(بمعنى عىٍكضي ) أبدان  -

 الكرة؟. ىؿ لعبت . ب

 قٌط. -

 ىؿ زرت القاىرة؟.ج. 
 .(مرادؼ قطٌ ) بتاتان  -

 د. ىؿ تشرب القيكة؟.
 .(مرادؼ أبدان الذم بمعنى عىٍكضي ) إطبلقان  -

 ىػ. أتصحك باكران؟.
 .ضي كٍ عى  -

 ز. ىؿ رأيت طالبان مف طمبة المدرسة؟
 كال طالبة. -

ػػٍكضي  طبلقػػان كعى فػػي  لمَنفػػي( مػػف األلفػػاظ المبلزمػػة ككال فاأللفػػاظ )أبػػدان كقػػٌط كبتاتػػان كا 
ثبػػكت عػػدـ كقػػكع  صػػحيحان فػػي سػػياقات اسػػتعماالن  ىػػذه األلفػػاظ تسػػتعمؿك ، العربَيػػةالمغػػة 

كالػدليؿ عمػى  ،بمفردىػا الَنفػيكتحتمػؿ معنػى  الَنفػيعمى  ادؿ بنفسيا تالحدث فقط؛ لككني
 األسػػػئمة المػػػذككرة أعػػػبله عػػػفمنفيػػػان جكابػػػان مفػػػردان  تجػػػاء ىػػػذه األلفػػػاظ، أَف صػػػحة ذلػػػؾ

 اسػػػػتعماالن  اسػػػػتعماليا، كىػػػػذا مػػػػا سػػػػٌكغ ابمفردىػػػػ الَنفػػػػيالداللػػػػة عمػػػػى  ت، فاحتممػػػػجميعيػػػػا
ثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث  فػػي سػػياقات العربَيػػةفػػي المغػػة  لمَنفػػية مبلزمػػ ألفاظػػان صػػحيحان 

لمػػػػذيف ا ،العربَيػػػػةفػػػػي المغػػػػة  لمَنفػػػػي يفالمبلزمػػػػكالمفػػػػظ )أٌم(  خػػػػبلؼ المفػػػػظ )أحػػػػد(ب، فقػػػػط
صػػحيحان فػػي كػػؿ مػػف سػػياقات ثبػػكت عػػدـ كقػػكع الحػػدث  اسػػتعماالن  اسػػتعماليمااسػػتطعنا 

ذلػػػؾ فػػػي الفصػػػؿ الثػػػاني مػػػف ىػػػذه  ، كقػػػد كٌضػػػحتكسػػػياقات عػػػدـ ثبػػػكت كقػػػكع الحػػػدث
 .الدِّراسة

بتطبيػػػؽ المبػػػادئ األساسػػػية لنظريػػػة ثبػػػكت كقػػػكع الحػػػدث  لػػػي بعػػػد قيػػػاميكيتبػػػٌيف 
 مشػػكبلتتفٌسػػر  النظرَيػػة، أَف ىػػذه العربَيػػةفػػي المغػػة  الَنفػػيعمػػى ظػػاىرة مبلزمػػة  داللَيػػةال
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كضػػحت إذ ، معػػان  كتكضػػحيما الضػػمنيٌ  الَنفػػينظريػػة ك  نظريػػة االقتضػػاء الػػداللٌي التنػػازليٌ 
فػػي المغػػة  لمَنفػػياأللفػػاظ المبلزمػػة  اسػػتعماؿالتػػي نسػػتطيع مػػف خبلليػػا  داللَيػػةال السِّػػياقات
فػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيالفركقػػػات بػػػيف األلفػػػاظ المبلزمػػػة ٌسػػػرت فصػػػحيحان، ك  اسػػػتعماالن  العربَيػػػة
مسػػتعمبلن اسػػتعماالن صػػحيحان فػػي سػػياقات ثبػػكت  بعػػض ىػػذه األلفػػاظالتػػي تجعػػؿ  ،العربَيػػة

اآلخػر مسػتعمبلن اسػتعماالن صػحيحان فػي كػؿ مػف  بعضػياعدـ كقػكع الحػدث فقػط، كتجعػؿ 
ث، باإلضػػػافة إلػػػى سػػػياقات ثبػػػكت عػػػدـ كقػػػكع الحػػػدث كسػػػياقات عػػػدـ ثبػػػكت كقػػػكع الحػػػد

ػػػػياقاتتفسػػػػير الفركقػػػػات بػػػػيف  األلفػػػػاظ  اسػػػػتعماؿالتػػػػي نسػػػػتطيع مػػػػف خبلليػػػػا  داللَيػػػػةال السِّ
ػػػياقاتمنيػػػا  كأسػػػتثني، صػػػحيحان  اسػػػتعماالن  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيالمبلزمػػػة   داللَيػػػةال السِّ

ػػياقاتفػػي  بحثػػيخػػبلؿ  أجػػدلػػـ  لكػػكنيالتػػي تػػدؿ عمػػى ثبػػكت كقػػكع الحػػدث؛   داللَيػػةال السِّ
أٌم صػػػحيحان،  اسػػػتعماالن  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيفييػػػا األلفػػػاظ المبلزمػػػة  تسػػػتعمؿالتػػػي 

ػػػياقاتفػػػي ىػػػذه  العربَيػػػةفػػػي المغػػػة  لمَنفػػػيلمبلزمػػػة الؤللفػػػاظ  ان صػػػحيح اسػػػتعماالن  ، أم السِّ
 التي تدؿ عمى ثبكت كقكع الحدث. داللَيةال السِّياقات
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 :الخاتمة
 أىٌميا: أدرجى كثير مف الٌنتائج، إل الدِّراسةمت ىذه تكصٌ 

 إالَ القدامى العديد مف األلفاظ كالتراكيب التي ال تستعمؿ  العربَيةذكر عمماء المغة  أوًح:
 ليا منقصةن ، كعٌدكا عدـ معرفة األديب كأفردكا ليا أبكابان في مؤلفاتيـ، الَنفيفي سياؽ 

س مف قبميـ لبياف داللتيا كخصائصيا، في األديب في شريعة األدب، كىي لـ تدر 
كلـ يجعمكا لو  الَنفي؛ لككنيـ أغفمكا أسمكب الَنحككجاءت دراستيـ ليا متفرقة في أبكاب 

يـ لـ يتجاكزكا ف، لمَنفيالمحدثيف  العربَيةبابان مستقبلن، ككذلؾ كانت دراسات عمماء المغة 
؛ لككنيا تدرس أسمكب كصفَيةبيا ما تفرؽ في كتب القدامى، فجاءت دراساتيـ نحكية 

، الَنفييـ أسمكب استعمالفي  مف الناحية التركيبية فقط، ثـ تصؼ طرائؽ العرب الَنفي
المعاصرة التي تناكلت قضية محددة في أسمكب  المغكَية الدِّراساتإلى أف جاءت بعض 

 منفية. إاَل ، كىي تمؾ األلفاظ التي ال تستعمؿ يالَنف
 العربَيةحيزان كبيران مف دراسات عمماء المغة  الَنفيناؿ مكضكع تحديد مفيكـ  ثانيًا:

ظاىرة  الَنفيعمماء المغة الغربييف الذيف يعٌدكف ككذلؾ دراسات القدامى كالمحدثيف، 
ف تتناكليا أٌم دراسة نحكية، كىي أ مف الكاجبنحكية مكجكدة في لغات العالـ كٌميا، 

، تتفاعؿ بشكؿ كبير مع ظكاىر لغكية أخرل، كقد تناكلت الَنفيعندىـ، أم ظاىرة 
دراستيـ ليا عدة قضايا كاتجاىات لـ يتـ االتفاؽ عمى أٌم منيا بشكؿ نيائي لغاية 

 .الَنفياآلف، حتى فيما يتعمؽ بتعريؼ أسمكب 
القدامى مقصكدىـ باأللفاظ كالتراكيب التي ال  العربَيةلـ يكٌضح عمماء المغة  ثالثًا:

منفيان،  إاَل  يستعمؿ، فأحيانان يككف مرادىـ أَف المفظ المفرد ال الَنفيفي سياؽ  إالَ  تستعمؿ
منفيان، أك  إالَ  يستعمؿكأحيانان أخرل يككف المراد أَف التركيب الذم كرد فيو ىذا المفظ ال 

في المغة  الَنفيمنفيان، أٌما مف درس ظاىرة مبلزمة  إالَ  يستعمؿ أَف التركيب برمتو ال
، فيتحدث عف التركيب برمتو، كال يقصد المفظ المفرد، كمبلزمة المحدثيفمف  العربَية

 تعني عنده أَف التركيب برمتو ال يأتي مثبتان. الَنفياأللفاظ لسياؽ 
تفسيران  لمَنفيى لؤللفاظ كالتراكيب المبلزمة القدام العربَيةكاف تفسير عمماء المغة  رابعًا:

سياقيان أٌدل إلى كقكعيـ في المبس مف خبلؿ تفسير المفظ الكاحد بغير معنى؛ كذلؾ 
بسبب االعتماد عمى السياؽ في التفسير دكف فيـ أصؿ المفظ، بينما كاف تفسير 
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فسيران معجميان، ككاف سبب ت العربَيةفي المغة  لمَنفيالمحدثيف لؤللفاظ كالتراكيب المبلزمة 
عندىـ، داللتيا عمى القمة المطمقة، أك عمى  الَنفيمبلزمة األلفاظ كالتراكيب لسياؽ 

 .الَنفيعمـك الجنس البشرم، أك عمى اإلحاطة بالمنفي، أك عمى استمرارية في زمف 
المغكم المعاصر الخبلؼ بيف عمماء  الَدرسفي  الَنفيأنيى مفيكـ مبلزمة  خامسًا:
تأكيدىـ كذلؾ مف خبلؿ القدامى كالمحدثيف في تحديد مفيـك ىذه الظاىرة،  العربَيةالمغة 
إذا كردت في سياؽ  إالَ صحيحان  استعمالياألفاظ ال يككف  لمَنفياأللفاظ المبلزمة بأَف 
في سياؽ اإلثبات أبدان، كبناءن عمى  واستعمالال يمكننا  لمَنفي، كأَف المفظ المبلـز الَنفي

، تـٌ استثناء العديد مف األلفاظ التي ذكرىا عمماء الَنفيىذا المفيـك المعاصر لمبلزمة 
 .العربَيةفي المغة  لمَنفيالقدامى كالمحدثكف مف األلفاظ المبلزمة  العربَيةالمغة 

 الَنفيمحدثيف لظاىرة مبلزمة القدامى كال العربَيةاقتصرت دراسات عمماء المغة  سادسًا:
كتراكيبو الصريحة، كلـ يتطرقكا ليا في  الَنفيعمى دراسة ىذه الظاىرة في سياقات 

أَف األلفاظ  الحديثة المغكَية الدِّراساتكتراكيبو الضمنية؛ إذ تبيف في  الَنفيسياقات 
كيبو الصريحة، بؿ كترا الَنفيفي جميع المغات ال تقتصر عمى سياقات  لمَنفيالمبلزمة 
مٌما يدٌؿ داللة  فييا، لمَنفيية، كتككف مبلزمة كتراكيبو الضمن الَنفيفي سياقات  تستعمؿ

 .لمَنفيقاطعة عمى مبلزمتيا 
، بؿ تكجد في المغات العربَيةعمى المغة  الَنفيال تقتصر ظاىرة مبلزمة  سابعًا:

دراسة تقابمية  العربَيةفي المغة  لمَنفيدراسة األلفاظ المبلزمة  عنداألخرل، كقد تبٌيف 
في المغات األخرل، أَف  لمَنفيمع األلفاظ المبلزمة أك المستقطبة معاصرة صرفية 

، تعكد في أصكليا العربَيةفي المغات األخرل غير  لمَنفياأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة 
كفي بعض ، العربَيةفي المغة  لمَنفياالشتقاقية إلى ما عادت إليو األلفاظ المبلزمة 

 يؤكِّد، كىذا في األصؿ االشتقاقي إلى درجة التطابؽ التاـ بينيا األحياف كصؿ التطابؽ
 إفَ ؛ إذ العربَيةلمغة  الدِّراسةأىمية ىذه الظاىرة في عمـ المغة بشكؿ عاـ، كأىمية ىذه 

قياميـ بإجراء دراسة مسحية شاممة لؤللفاظ المبلزمة أك  عندف عمماء المغة الغربيي
مف  العربَية( مائة لغة مف لغات العالـ، لـ تكف المغة 111في ) لمَنفيالمستقطبة 

 ضمنيا.
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كالمغات األخرل مف ناحية  العربَيةفي المغة  لمَنفيتختمؼ األلفاظ المبلزمة  ثامنًا:
 استعماالن  يستعمؿالتي ترد فييا، فبعضيا  السِّياقاتليا في  الَصحيح االستعماؿ

صحيحان في  استعماالن  يستعمؿالتي ترد فييا، كبعضيا  السِّياقاتصحيحان في جميع 
 .السِّياقاتبعض ىذه 
 الَنفيالمعاصرة بدراسة ظاىرة مبلزمة  الغربَية المغكَية الَنظرياتقامت بعض تاسعًا: 

 استعماؿالتي تسمح ب داللَيةال السِّياقات؛ لتكضيح العربَيةفي المغات األخرل غير 
صحيحان، كتفسير الفركقات بيف األلفاظ  استعماالن  لمَنفياأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة 

في ىذه المغات، التي تجعؿ بعض ىذه األلفاظ مستعمبلن  لمَنفيالمبلزمة أك المستقطبة 
 ، كتجعؿ بعضيا اآلخر مستعمبلن رد فيياالتي ت السِّياقاتفي جميع  استعماالن صحيحان 
 السِّياقات، كتفسير الفركقات بيف التي ترد فييا السِّياقاتفي بعض  استعماالن صحيحان 

صحيحان،  استعماالن  لمَنفياأللفاظ المبلزمة أك المستقطبة  استعماؿالتي تسمح ب داللَيةال
 The Downward Entailment)نظرية االقتضاء الداللٌي التنازلٌي  :كمنيا

Approach الضمنٌي  الَنفي(، كنظرية(The Negative Implicature 

Approach داللَيةالثبكت كقكع الحدث (، كنظرية (The (Non)veridicality 

Approach) ، الضمنٌي في  الَنفيكقد فشمت نظريتا االقتضاء الداللٌي التنازلٌي ك
نجحت نظرية ثبكت ، بينما كتفسيرىا العربَيةفي المغة  الَنفيظاىرة مبلزمة تكضيح 

إذ تبٌيف بعد ؛ كتفسيرىا العربَية المغةفي ىذه الظاىرة في تكضيح  داللَيةالكقكع الحدث 
، أَنيا تجاكزت مشكبلت نظرية االقتضاء الداللٌي التنازلٌي العربَيةالمغة  تطبيقيا عمى

 استعماؿالتي نستطيع مف خبلليا  داللَيةال السِّياقات، ككٌضحت الضمنيٌ  الَنفيكنظرية 
صحيحان، باإلضافة إلى تفسير  استعماالن  العربَيةفي المغة  لمَنفياأللفاظ المبلزمة 

، التي تجعؿ بعض ىذه األلفاظ العربَيةفي المغة  لمَنفيالفركقات بيف األلفاظ المبلزمة 
 بعضياحدث فقط، كتجعؿ مستعمبلن استعماالن صحيحان في سياقات ثبكت عدـ كقكع ال

اآلخر مستعمبلن استعماالن صحيحان في كؿ مف سياقات ثبكت عدـ كقكع الحدث 
 داللَيةال السِّياقاتكسياقات عدـ ثبكت كقكع الحدث، باإلضافة إلى تفسير الفركقات بيف 

 استعماالن  العربَيةفي المغة  لمَنفياأللفاظ المبلزمة  استعماؿالتي نستطيع مف خبلليا 
 .التي تدؿ عمى ثبكت كقكع الحدث داللَيةال السِّياقاتصحيحان، التي استثني منيا 
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 المراجع
 :العربيَّةالمراجع  -أوحً 

 ، دار مصر لمطباعة، القاىرة، جميكرية مصر العربَية.مشكمة البنيةإبراىيـ، زكريا، )د.ت(، 
، أسماء خيل العرب وفرسانياـ(، 1117ىػػ(، )111ابف األعرابي، أبك عبد اهلل محَمد بف زياد )ت: 

 .1تحقيؽ: حاتـ صالح الضامف، دار البشائر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ، سكريا، ط
َمد ، دراسة كتحقيؽ: محأسرار العربيَّةـ(، 1775ىػ(، )355األنبارم، كماؿ الديف أبك البركات )ت: 

 .1حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
، تحقيؽ: محَمد مغني المبيب عن كتب األعاريبـ(، 1771ىػ(، )541األنصارم، ابف ىشاـ، )ت: 

 محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف.
 كرية مصر العربَية.، مطبعة نيضة مصر، جمياألصوات المغويَّةأنيس، إبراىيـ، )د.ت(، 

، ترجمة كتعميؽ: أحمد مختار عمر، عالـ الكتب، القاىرة، أسس عمم المغةـ(، 1776بام، ماريك، )
 .6جميكرية مصر العربَية، ط

، خزانة األدب ولّب ُلباب لسان العربـ(، 1755ىػ(، )1171البغدادم، عبد القادر بف عمر )ت: 
 .2مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، طتحقيؽ كشرح: عبد السبلـ محَمد ىاركف، 

، تحقيؽ: إحساف فصل المقال في شرح كتاب األمثالـ(، 1761ىػ(، )265البكرم، أبك عبيد )ت: 
 .1عباس كعبد المجيد عابديف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط

، شرح كتحقيؽ: عبد السبلـ محَمد مجالس ثعمبـ(، 1741ىػ(، )171ثعمب، أبك العباس )ت: 
 .1ركف، دار المعارؼ، مصر، طىا

، تحقيؽ كدراسة: معجم التعريفاتىػ(، )د.ت(، 614الجرجاني، عمي بف محَمد السيد الشريؼ )ت: 
 محَمد صديؽ المنشاكم، دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع كالتصدير، مصر.

 النفي في النحو العربي: منح  وظيفي وتعميمي )القرآن الكريمـ(، 1114جعمات، تكفيؽ، )
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية، جامعة قاصدم عينة(

 مرباح كرقمة، الجزائر.
، تحقيؽ: محَمد عمي النجار، دار الكتب الخصا صىػ(، )د.ت(، 171ابف جني، أبك الفتح )ت: 

 المصرية، المكتبة العممية، القاىرة، مصر.
حاح تاج المغة وصحاح العربيَّةـ(، 1771(، )ىػ171الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد )ت:  ، الصِّ

 .2تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممبلييف، بيركت، لبناف، ط
، رسالة ماجستير غير النفي بين العربية واإلنجميزية )دراسة تقابمية(ـ(، 1117الجيزاكم، أماني، )

 منشكرة، كمية اآلداب، جامعة اليرمكؾ، األردف.
 ، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب.المغة العربيَّة معناىا ومبناىاـ(، 1772تماـ، )حساف، 
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)شرح كفاية الميعىاني في حركؼ المىعىاني  تقريب األمانيـ(، 1117حسيف، محَمد صالح مكسى، )
عمى المنظكمة المسماة بكفاية الميعىاني لمعالـ الفاضؿ الشيخ عبد اهلل بف محَمد البيتكس 

 .1الكردم(، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، دمشؽ، سكريا، ط
، و العربيالمعجم الوافي في أدوات النَّحـ(، 1771الحمد، عمي تكفيؽ، كالزعبي، يكسؼ جميؿ، )

 .1دار األمؿ، إربد، األردف، ط
، دار الفبلح لمنشر كالتكزيع، عماف، عمم الدحلة )عمم المعن (ـ(، 1111الخكلي، محَمد عمي، )

 األردف.
، ترجمة كتعميؽ: سعيد بحيرم، مؤسسة المدخل إل  عمم المغةـ(، 1111ديتربكنتنج، كارؿ، )

 .1مصر العربَية، ط المختار لمنشر كالتكزيع، القاىرة، جميكرية
، تحقيؽ: محَمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعارؼ، ديوان النابغة الذبيانيالذبياني، النابغة، )د.ت(، 
 .1القاىرة، مصر، ط

، دار النيضة النَّحو العربي والدَّرس الحديث )بحث في المنيج(ـ(، 1757الراجحي، عبده، )
 العربَية، بيركت، لبناف.

، منشكرات جامعة قاف دور الحرف في أداء معن  الجممةـ(، 1774خميفة، )راشد، الصادؽ  
 يكنس، بنغازم، ليبيا.

، حققو كخٌرج كتاب معاني الحروفـ(، 1761ىػ(، )162الرماني، أبك الحسف عمي بف عيسى )ت: 
شكاىده كعمؽ عميو كقدـ لو كترجـ لمرماني كأَرخ لعصره: عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي، دار 

 .1لمنشر كالتكزيع كالطباعة، جدة، المممكة العربَية السعكدية، ط الشركؽ
، تحقيؽ: تاج العروس من جواىر القاموسـ(، 1751ىػ(، )1113الزبيدم، محَمد مرتضى )ت: 

 إبراىيـ الترزم، مطبعة حككمة الككيت. 
، لقرآنالبرىان في عموم اـ(، 1762ىػ(، )572الزركشي، بدر الديف محَمد بف عبد اهلل )ت: 

 .1تحقيؽ: محَمد أبك الفضؿ إبراىيـ، مكتبة دار التراث، القاىرة، مصر، ط
، دار الكتب المستقصي في أمثال العربـ(، 1765ىػ(، )316الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد )ت: 
 .1العممية، بيركت، لبناف، ط

حَمد باسؿ تحقيؽ: م أساس البالغة،ـ(، 1776ىػ(، )316الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد )ت: 
 .1عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط

، جامعة بغداد، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي، معاني النَّحوـ(، 1771السامرائي، فاضؿ، )
 العراؽ.

، شركة العاتؾ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، معاني النَّحوـ(، 1111السامرائي، فاضؿ، )
 .1مصر، ط
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، تحقيؽ: عبد الحسيف الفتمي، األصول في النَّحوـ(، 1774ىػ(، )114ف السراج، أبك بكر )ت: اب
 .1مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط

، شرح كتحقيؽ: إصالح المنطعىػ(، )د.ت(، 122ابف السكيت، أبك يكسؼ يعقكب بف إسحؽ )ت: 
 .2، طأحمد محَمد شاكر كعبد السبلـ محَمد ىاركف، دار المعارؼ، مصر

، تحقيؽ كشرح: عبد الكتابـ(، 1766ىػ(، )161سيبكيو، أبك بشر عمرك بف عثماف بف قنبر، )ت:
 .1السبلـ محَمد ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىرة، ط

، تحقيؽ: لجنة إحياء التراث المخصصىػ(، )د.ت(، 236ابف سيده، أبك الحسف بف إسماعيؿ )ت: 
 ركت، لبناف.العربي، دار إحياء التراث العربي، بي

، تحقيؽ ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامعـ(، 1757ىػ(، )711السيكطي، جبلؿ الديف )ت: 
، دار البحكث العممية، الككيت.  كشرح: عبد العاؿ سالـ مكـر

، تحقيؽ ىمع اليوامع في شرح جمع الجوامعـ(، 1771ىػ(، )711السيكطي، جبلؿ الديف )ت: 
 ،  مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف.كشرح: عبد العاؿ سالـ مكـر

، دار الجدول في إعراب القرآن وصرفو وبيانو مع فوا د نحوية ىامةـ(، 1773صافي، محمكد، )
 .1الرشيد، دمشؽ، سكرية، كمؤسسة اإليماف، بيركت، لبناف، ط

ربَية ، كمية الدِّراسات اإلسبلمية كالعربَية، دبي، اإلمارات العالصَّرفالضامف، حاتـ صالح )د.ت(، 
 المتحدة.

، دار الكتاب عمم المغة المعاصر: مقدمات وتطبيقاتـ(، 1116عبابنة، يحيى، كالزعبي، آمنة، )
 الثقافي، إربد، األردف.

 .4، مكتبة الخانجي، القاىرة، مصر، طفصول في فقو العربيَّةـ(، 1777عبد التكاب، رمضاف، )
، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، لعربيَّةبناء الجممة اـ(، 1111عبد المطيؼ، محَمد حماسة، )

 القاىرة، مصر.
 ، مكتبة رياض الصمح، بيركت، لبناف.أبحاث في المغة العربيَّةـ(، 1751عبده، داكد، )

، تصحيح كترتيب: كليـ ديوان رؤبة بن العجاج)مجموع أشعار العرب(العجاج، رؤبة، )د.ت(، ابف 
 لمطباعة كالنشر كالتكزيع، الككيت. بف الكرد البركنسٌي، دار ابف قتيبةا

، حققو كعمؽ عميو: محَمد تصحيّ الوجوه والنظا رـ(، 1115ىػ(، )211العسكرم، أبك ىبلؿ )ت: 
 .1عثماف، مكتبة الثقافة الدينية، القاىرة، مصر، ط

، تحقيؽ: غازم المباب في عمل البناء واإلعرابـ(، 1773ىػ(، )414العكبرم، أبك البقاء )ت: 
 .1طميمات، دار الفكر المعاصر، بيركت، لبناف، كدار الفكر، دمشؽ، سكرية، ط مختار

، جمع كشرح كتحقيؽ: محَمد ديوان النَّمر بن تولب الُعكميـ(، 1111العيكمي، الَنمر بف تكلب، )
 .1نبيؿ طريفي، دار صادر، بيركت، لبناف، ط
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، تقديـ: سمماف حسف تحميمي في التحميل المغوي منيج وصفيـ(، 1765عمايرة، خميؿ أحمد، )
 . 1العاني، مكتبة المنار، األردف، ط

أسموبا النَّفي واحستفيام في العربيَّة في منيج وصفي في التحميل عمايرة، خميؿ أحمد، )د.ت(، 
 ، د.ف.المغوي

 .3، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، طعمم الدحلةـ(، 1776عمر، أحمد مختار، )
 .1، عالـ الكتب، القاىرة، مصر، طمعجم المغة العربيَّة المعاصرة، ـ(1116عمر، أحمد مختار، )

النفي المغوي بين الدحلة والتركيب في ضوء عمم المغة ـ(، 1762عيسى، فارس محمد، )
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، دائرة المغة العربية، جامعة اليرمكؾ، األردف.المعاصر

الصاحبي في فقو المغة العربيَّة ومسا ميا ـ(، 1771ىػ(، )173فارس، أبك الحسيف أحمد )ت: ابف 
 .1، تحقيؽ: عمر فاركؽ الطباع، مكتبة المعارؼ، بيركت، طوسنن العرب في كالميا

، تحقيؽ كضبط: عبد معجم مقاييس المغةىػ(، )د.ت(، 173فارس، أبك الحسيف أحمد )ت: ابف 
 فكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع.السبلـ ىاركف، دار ال

، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد مجمل المغةـ(، 1764ىػ(، )173فارس، أبك الحسيف أحمد )ت:ابف 
 .1المحسف سمطاف، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط

 .1، عالـ الكتب، بيركت، لبناف، طمعاني القرآنـ(، 1761ىػ(، )115الفَراء، أبك زكريا )ت: 
، الييئة المصرية القاموس المحيطـ(، 1756ىػ(، )615مجد الديف محَمد )ت: الفيركزآبادم، 

 العامة لمكتاب، نسخة مصكرة عف الطبعة الثالثة لممطبعة األميرية.
الّرواة عم  أْنباِه  باهنْ اـ(، 1764ىػ(، )412القفطٌي، جماؿ الديف أبك الحسف عمي بف يكسؼ )ت: 

راىيـ، دار الفكر العربي بالقاىرة كمؤسسة الكتب ، تحقيؽ: محَمد أبك الفضؿ إبالُنحاة
 .1الثقافية ببيركت، ط

المنتخب من غريب ـ(، 1767ىػ(، )111كيرىاًع الَنمًؿ، أبك الحسف عمي بف الحسف اليينائي )ت: 
حياء التراث كالم العرب ، تحقيؽ: الدكتكر محَمد بف أحمد العمرم، معيد البحكث العممية كا 

 .1اإلسبلمي، مكة، ط
، قابمو عمى نسخة خطية كأعده لمطبع الكمياتـ(، 1776ىػ(، )1172الكفكم، أبك البقاء )ت: 

 .1ككضع فيارسو: عدناف دركيش كمحَمد المصرم، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، ط
، ترجمة كتعميؽ: مصطفى التكنى، دار النيضة العربَية، المغة وعمم المغةـ(، 1765ليكنز، جكف، )

 .1جميكرية مصر العربَية، طالقاىرة، 
، منشكرات مركز النشر إنشاء النَّفي وشروطو النَّحوية الدحليَّةـ(، 1114المبخكت، شكرم، )

 الجامعي في جامعة منكبة، تكنس.
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، تحقيؽ: محَمد عبد كتاب المقتضبـ(، 1757ىػ(، )163المبرد، أبك العباس محَمد بف يزيد )ت: 
لتراث اإلسبلمي، المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية، الخالؽ عضيمة، لجنة إحياء ا

 .1مصر، ط
 .2، مكتبة الشركؽ الدكلية، القاىرة، مصر، طالمعجم الوسيطـ(، 1112مجمع المغة العربَية، )
، دار الرائد العربي، بيركت، لبناف، في النَّحو العربي نقد وتوجيوـ(، 1764المخزكمي، ميدم، )

 .1ط
، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي تفسير المراغ ـ(، 1724المراغى، أحمد مصطفى، ) 

 .1الحمبي كأكالده، مصر، ط
، تحقيؽ: خميؿ إبراىيـ ألفاظ الشمول والعمومـ(، 1772ىػ(، )211المرزكقي، أبك عمي )ت: 

 .1العطية، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، ط
الزمة لمنَّفي في تراكيب المغة العربيَّة )دراسة وصفيَّة األلفاظ المـ(، 1115المصاركة، جزاء، )

 .114-67، ص1، ع1، ـالمجمة األردنية في المغة العربَية كآدابيا، دحليَّة(
 .1، د.ف، طإحياء النَّحوـ(، 1771مصطفى، إبراىيـ، )

بير ، تحقيؽ: عبد اهلل عمي الكلسان العربىػ(، )د.ت(، 511منظكر، محَمد بف مكـر )ت: ابف 
 كمحَمد أحمد حسب اهلل كىاشـ محَمد الشاذلي، دار المعارؼ، القاىرة، مصر.

مصابيّ المغاني في حروف ـ(، 1771ىػ(، ) 613المكزعي، محَمد بف عمي ابف الخطيب )ت: 
، دراسة كتحقيؽ: عائض بف نافع بف ضيؼ اهلل العمرم، دار المنار لمطبع كالنشر المعاني

 .1كالتكزيع، ط
، تحقيؽ: محَمد محيي مجمع األمثالىػ(، )د.ت(، 316، أبك الفضؿ أحمد بف محَمد )ت: الميداني

 الديف عبد الحميد، دار المعرفة، بيركت، لبناف.
، تحقيؽ زىير غازم زاىد، عالـ إعراب القرآنـ(، 1763ىػ(، )116النحاس، أبك جعفر )ت: 
 . 1الكتب، لبناف، ط

، منشكرات في في العربيَّة )دراسة وصفيَّة تاريخية(أساليب النَّ ـ(، 1757النحاس، مصطفى، )
 جامعة الككيت.

، تحقيؽ: عبد كتاب األزىية في عمم الحروفـ(، 1771ىػ(، ) 213اليركم، عمي بف محَمد )ت:  
 .1المعيف المٌمكحي، مطبكعات مجمع المغة العربَية، دمشؽ، سكريا، ط

، دار الكتب العممية، ي شواىد المغة العربيَّةالمعجم المفصل فـ(، 1774يعقكب، إيميؿ بديع، )
 .1بيركت، لبناف، ط
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