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الملخص :
تدور محاور ىذا البحث حوؿ موضوع لغوي ارتبط بالدرس العربي القديم وبالنظر اللساني الحديث للغة العربية
فرع من حروؼ المعاني و ىي حروؼ النفي واستعماالتها بوجو خاص وتحقق الداللة التي يكتسبها
تمثل في ٍ

التركيب المنفي من خبلؿ عبلقتو بزمن الحاؿ أو التكلم وداللتو بناء على ذلك على المضي واالستقباؿ ومحاولة

الوقوؼ على ذلك في أحد كتب التفسير القرآني.
الكلمات المفتاحية  :زمن التكلم /زمن الحاؿ  /حروؼ النفي /الداللة الزمانية /داللة الحروؼ.
المقدمة :
ىذابحث يحاوؿ تفسير ظاىرة عرفت في العربية ىي في الوقت ذاتو من المجاالت الحديثة في الدرس اللساني
ٍ
دالالت
الحديث أال و ىي داللة الحروؼ أوماعرؼ عربياً بػ (بحروؼ المعاني) وىي الحروؼ الت يتُلبس الكبلـ

ومعاني باالستعماؿ في مقاما تبعينها ؛فبعض الحروفحسب المبرد تتخصص بتحوير الداللة الزمانية للفعل فتنصرؼ
َ
إلىزماف غير الزماف الذي وضعت لو .إذ أف ىذه الحروؼ "تدخل على األفعاؿ فتنقلها" ( ,المبرد 1963 ،ـ،

صفحة .)47/1كحروؼ النفي والشرط وغيرىا  ,وقد وقع االختيار على حروؼ النفي وىي من حروؼ الصدارة
ألف  " :صدر العنصر في العربية إنما ىو معناه .لذا كاف موقع كلما يغير الكبلـ ىو صدر الكبلـ" (محمد صبلح
الدين الشريف2002 ،ـ ،صفحة  ,)519كما أف غزارة الداللة الزمانية التي يكتسبها الفعل بدخوؿ األدوات
النافية عليو مما يدعو للبحث والدراسة والسيما في كتب التفسير .
وقد بدأ البحث بمقدمة عامة عن معاني حروؼ النفي وتلبسها بدالالت ترتبط باستعمالها في السياقات
المختلفة في عبلقتها بزمن التكلم والفروؽ بينها؛ ثم إيراد بعض المعايير التي تنبثق منها الداللة الزمانية للنفي وىو
ما مثل المبحث األوؿ المعنوف بػ  :نظاـ حروؼ النفي والفروؽ بينها وتتلخص المعايير في التمييز بين زماف
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اإلنشاء وغيره ,ألف المتكلم باستعمالو تركيباً منفياً يميز بين زمن الحاؿ وزمن الماضي والمستقبل  ,أما المعيار

الثاني  :فهو وقوع الحدث أو عدـ وقوعو (وجوب /عدـ وجوب) إذ الفعل الماضي يعبر عن حدث وقع وانقضى
أما المضارع فهو للتعبير عن الوقوع إذا كاف في الحاؿ.
أما الثالث فهو معيار  :انقضاء الحدث وعدـ انقضائو ويصدر ىذا المعيار عن وجهة نظر المتكلم إلى
تم واكتمل أو ىو بصدد االكتماؿ ,ولعل في صيغة الماضي ما يعبر عن االنقضاء وفى المضارع ما
الحدث على أنو َّ
يرشحو للتعبير عن عدـ االنقضاء وسبب ذلك أف صيغة الماضي تدؿ على الفراغ من الفعل أي على انقضاء

الحدث وانقطاعو.
أما المبحث الثاني فكاف دراسة تطبيقية على داللة حروؼ النفي من خبلؿ أحد كتب التفسير القرآني
الحكيم ,وقد وقع االختيار على تفسير التحرير والتنوير البن عاشور بوصفو من الكتب القرآنية التي توخت منهجية
التخاطب بعناصره المتكلم والمخاطب والزماف .وقد توخى ذلك في دراستو حروؼ النفي ودالالتها المختلفة
باختبلؼ أدوات النفي واستعماالتو رابطا بين داللتها على الحاؿ وغيره.
المبحث األوؿ  :نظاـ حروؼ النفي والفروؽ بينها -:
لدراسة داللة النفي البد من اإلشارة إلى قضيتين تتعلقاف بداللة الحروؼ عامة وحروؼ النفي بوجو خاص
على النحو التالي(:المبخوت ,شكري2006( ،ـ) ،.صفحة -:)118
أوال  -:ضبط داللة مجردة محددة لحرؼ من الحروؼ سواء أكانت للنفي أـ لغيره و النظر في ما يتولد عن
تعاملها مع ما تتصل بو  .من ذلك فيما يتصل بحروؼ النفي ما يقوـ من عبلقات بين (ما) و(لم) وداللتهما
المشتركة على نفي الماضي  ,وما يقوـ بين (ال) و(لم) من تداخل في بعض االستعماالت .
ثانيا -:أف للحروؼ معنى  ,كداللة (ما) على النفي وداللو ( الفاء) على الجمع والتعقيب  ,وداللة( في )
على الوعاء ,وباعتبار معنى الحرؼ ىو مضموف لفظ آخر ينضاؼ ذلك المضموف إلى معنى ذلك اللفظ األصلي.
وعلى أيو حاؿ فإف معاني النفي أو معاني حروفو ودالالتها لم يكن مقتصرا على التعبير عن معنى النفي
نحوياً فقط  ,بل يدور على المبدأ الذي اختصره النحاة في أف أغلب الحروؼ" :إف لم نقل كلَّها تتميز بما تحملو

من داللو زمانية  ,فكما تمايزت الحروؼ بعضها من بعض باختبلؼ عملها اإلعرابي أو عملها المعنوي تمايزت
كذلك باختبلؼ ما تؤديو من دالالت زمانية " (المبخوت ,شكري2006( ،ـ) ،.صفحة . )119
وعلى أساس ىذه الدالالت المختلفة وزعوا حروؼ النفي كاآلتي:
( ما) :لنفي الحاؿ .
لما) لنفى الماضي.
( لم) :وأختها ( َّ
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( ال) :وأختها (لن) لنفي االستقباؿ .
إلى جانب ىذه المعاني العامة للنفي كاف للمقارنات التي وضعها النحاة خصوصاً بين {لم ,لما} و{ال  ,لن}

مهم في التعبير عن الدالالت الزمانية المختلفة لؤلقواؿ المنفية .
دور ٌّ
ٌ

بناء على معاني حروفو تتكوف من الفعل متركباً إليو إحدى تلك الحروؼ " فصيغو الفعل
فدراسة داللة النفي ً

ال تتخصص للداللة على الزماف إال إذا دخلت حيز االستعماؿ"( .نرجس باديس2009 ،ـ  ،صفحة .)379
ولذا كاف للنفي نوعاف من الحروؼ المستعملة في التعبير عن داللة القوؿ المنفي ىما:
لما  ،ما ).
-حروؼ تتصدر الفعل  (:لم  ،لن َّ ،

وحروؼ تتصدر الجملة  :ما المشبهة بليس  ,ال النافيو للجنس والت .وقد تفرد كل حرؼ من ىذه الحروؼ بداللة زمانية ال يؤديها غيره حيث (لم) " :تنفي المضارع وتقلبو ماضياً"
لما)  " :ال يكوف إال قريباً من الحاؿ" (ابن يعيش  ،د.ت ،صفحة
(ابن يعيش  ،د.ت ،صفحة  ، ). 367ومنفي ( َّ

(المبرد 1963 ،ـ ،صفحة ).47/1

 )368و "لن لنفي المستقبل " و(ال) "إذا وقعت على فعل نفتو مستقببلً"
و(ما) " تكوف نفي ىو يفعل إذا كاف في الحاؿ " (السراج،1999 ،ط ،3صفحة )210/2أما الناسخ (ما) فإنو
"يشبو بليس في نفيو للحاؿ " (األنباري1961 ،ـ ،صفحة  ، )143وأما ال النافية للجنس فإنها "تنفي نفياً عاماً
متفرقاً " (ابن يعيش  ،د.ت ،صفحة ) 103 /2فبل تدؿ على زماف بعينو.
وجميع تلك الدالالت الزمانية التي تفيدىا ىذه الحروؼ تحدد حسب المعطيات التداولية بعبلقتها بالنقطة

المرجعية (اآلف) أو (الحاؿ)  .ويشير ابن يعيش إلى ذلك بقولو " أما الحاضر فهو الذي يصل إليو المستقبل ,
ويسري منو الماضي  ,فكاف زماف اإلخبار عنو زماف وجوده"

(ابن يعيش  ،د.ت ،صفحة  ,)207/4ويؤتى بو

للتعبير عن حدث وقع في آف التكلم واستمر واقعاً (السامرائي ,إبراىيم ،1983 ،صفحة  ,)32ويؤكد الرضي على

تحديد مفهوـ (زمن التكلم أو الحاؿ)بقولو  " :الحاؿ عند النحاة غير (اآلف) المختلف في كونو زماناً بل ىو ما

على جنبتي اآلف من الزماف مع اآلف  ,سواء كاف اآلف زمانا ,أيضا أو الحد المشترؾ بين الزمانين  ,ومن ثم نقوؿ
ماض وبعضها ٍ
:إف (يصلي ) في قولك زيد يصلي ,حاؿ مع أف بعض صبلتو ٍ
باؽ  ,فجعلوا الصبلة الواقعة بين
اآلنات الكثيرة المتتالية واقعة في الحاؿ " (االستربادي ,الرضي 1998 ،ـ ،الصفحات )17- 16/4
وقد تنبو المحدثوف إلى إشكالية ىذا الزمن قاؿ (يسبرسن) " إف الزمن ينقسم إلى جزأين ٍ
ماض ومستقبل ,

وبينهما ُّ
حد االنفصاؿ وقت الحاضر كأنو النقطة الهندسية التي ال طوؿ لها والعرض وال ارتفاع "

(يسبرسن،

 1962ـ ج  ،14صفحة ,)40وفي الحقيقة ىو زمن قصير دقيق " فإذا قلنا زيد يقوـ ,فنحن قد نعني أنو يقوـ
زمن التكلم وىو ما يسمونو الداللة على الحاؿ وىي مدة (كذا) من الزمن قصيرة ال يكاد الذىن يتصورىا ؛ ألف ما
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قبل النطق بالفعل ماض ,وما بعده مستقبل "( .عبدالستار الجواري 1984 ،ـ ،صفحة .)58وقد وصفو المطلبي
بػ (نقطة الزمن الحاضر) (المطلبي 1986 ،ـ ،صفحة  . )280وذىب عدد من المحدثين إلى الربط بين إعراب
المضارع وداللتو الزمنية يقوؿ المخزومي " :وأكبر الظن أف رفع المضارع ليس لكينونتو في موضع االسم  ...وال
لتجرده من الناصب والجازـ , ...وأف نصبو ليس بتأثير أف ,أو لن ,أو إذف ,أو كي ,أو غيرىا ,ألنها أدوات
اختصت بو فعملت فيو  ...وإنما كاف ذلك كلو من أجل تمييز زمن الفعل المضارع و تخصيصو  ,فبناؤه مجرداً من
األدوات يستعمل في الحاؿ والمستقبل  ,وال داللة لو على أحدىما  ,فإذا أريد لو أف يدؿ على الزمن الماضي

اتصل في النفي بلم أو لما ,وسكن آخره  ...وإذا أُريد لو أف يخلص للمستقبل سبقتو  :أف ولن وإذف  ...أما بناء

يفعل مجردا من أدوات تعين على الداللة على الماضي ,أو أدوات تعين على الداللة على المستقبل فهو بين
الحاؿ والمستقبل ,وال نص فيو على أحدىما " (مهدي المخزومي  1986 ،ـ ،الصفحات  .)134 -133وقد

فهم المطلبي من نص المخزومي المتقدـ أنو خص المضارع المرفوع بزمن الحاؿ َّ
فرد بأف ( يفعل) يرفع بعد

السين وسوؼ إال أنو يدؿ على المستقبل  ,وإف ( يفعل ) يرفع في العرض  ,والتحضيض  ,والتمني والترجي ؛لكن
ىذه المركبات تندرج في سياؽ اإلنشاء الطلبي وال داللة على الزمن فيها  ,إف مركب مثل (كاد يفعل) يدؿ على
الماضي المقاربي لكن بناء (يفعل)فيها مرفوع  ,وكذا (كاف يفعل ) يدؿ على الماضي المستمر لكن (يفعل) مرفوع
فيو أيضاً (.المطلبي 1986 ،ـ ،الصفحات ينظر )146- 145

واستناداً إلى االقتضاء الناتج بين أبنية النفي واإلثبات من اقتضاء أبنيو النفي ألبنية إثبات معينة فإف االقتضاء

يقوـ على عدد من المعايير ؛ وىذه المعايير مستوحاة من صيغ اإلثبات وما يقابلها من النفي في الكتاب (سيبويو،
 1408ىػ  1988 -ـ) التي يقوـ عليها التقابل بين أبنية اإلثبات والنفي تلك وتتمثل المعايير التي من خبللها ,و
انطبلقاً منها يعرؼ المتكلم متى يستعمل تركيباً منفياً معيناً مقابل التركيب اإلثباتي المقتضي لو منطلقاً من أصوؿ أو

معايير يتحكم في ىذا التقابل وىي ( :المبخوت ,شكري2006( ،ـ) ،.صفحة .)121/120

المعيار األوؿ  -:يقوـ على أف المتكلم باستعمالو كبلماً منفياً يميز بين زماف اإلنشاء وغيره  ,فزماف اإلنشاء

ىو (الحاؿ) بعبارة النحاة ويقصدوف بو (فعل الحاؿ) يقوؿ الزجاجي  " -:المستقبل ما لم يقع بعد وال أتى عليو

زماف  ....والفعل الماضي ما تقضى وأتى عليو زماناف ال أقل من ذلك زماف وجد فيو وزماف ُخبِّر فيو عنو فأما فعل
الحاؿ فهو المتكلم لم يخرج إلى حيز المضي وال االنقطاع وال ىو في حيز المنتظر الذي لم يأت وقتو "

(أبو

القاسم الزجاجي (ت  ،1974 ،) 337صفحة ,)87لذلك كاف الزماف تمثيبلً فضائياً في بعض الدراسات العرفانية

مسترسبلً منطلقاً من نقطة ما في الماضي ويتواصل مساره نحو نقطو ما في المستقبل  .واعتماداً على ىذا فإف

لما ) وإما بما بعده (ال /
حروؼ النفي ترتبط إما بحيز فضائي زمني ىو زماف التكلم (ما /ال) وإما بما قبلو (لم َّ /
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وبناء على ىذه العبلقات سيكوف ىناؾ بعض التقارب أو
لن ) (المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ) ،.صفحة ً ،)121
التقابل بين الدالالت الزمانية لؤلفعاؿ حسب دالالت حروؼ النفي وذلك كػ :
التقابل بين (لم و ال ) من جهة و(لن ولما) من جهة أخرى .-العبلقة بين (ما) و(لم) من ناحية نظراً إلى أف إنشاء الزماف معهما سرعاف ما ينقلب ماضياً ،والعبلقة بين

(ما) و(ال) من ناحية أخرى .

أما المعيار الثاني :فهو وقوع الحدث أو عدـ وقوعو (وجوب /عدـ وجوب) إذ الفعل الماضي يعبر عن
حدث وقع وانقضى  ,أما المضارع فهو للتعبير عن الوقوع إذا كاف في الحاؿ  ،وعدـ الوقوع إذا كاف بدخوؿ
القرائن داال على االستقباؿ .فالتبلزـ بين الحدث والزماف من المسلمات عند النحاة  ،فػ  ":الفعل وضع للداللة
على الحدث وزماف وجوده  .....واللفظ وضع بإزائهما دفعة واحدة " (ابن يعيش  ،د.ت ،صفحة .)2/7
وحسب ىذا المعيار تكوف حركة الزماف من (لم ) إلى (ما ) حركة دالة على الوقوع (والوجوب ) والحركة التي
بعد زماف التكلم حركة دالة على عدـ الوقوع على أساس أف داللة (ما فعل) على نفي الماضي المنتهي بالحاضر
الذي يعبر عنو بصيغة (قد فعل) وليس الماضي المطلق (فعل) .
والمعيار الثالث من معايير اقتضاء أبنية النفي المذكورة عند سيبوبو لتلك األبنية اإلثباتية معيار  :انقضاء الحدث
تم واكتمل أو ىو بصدد االكتماؿ,
وعدـ انقضائو ويصدر ىذا المعيار عن وجهة نظر المتكلم إلى الحدث على أنو َّ
ولعل في صيغة الماضي ما يعبر عن االنقضاء وفى المضارع ما يرشحو للتعبير عن عدـ االنقضاء وسبب ذلك أف

صيغة الماضي تدؿ على الفراغ من الفعل أي على انقضاء الحدث وانقطاعو  ,ويختلف الفعل المضارع المرفوع
عن الفعل الماضي وعن االسم وعن المضارع المنصوب بأنو  " - :من حيث الفعلية يدؿ على الحدوث
"(االستربادي ,الرضي 1998 ،ـ ،صفحة , )305/2ذلك أف  " :الماضي في الزماف صورة من انقضاء الحدث
(المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ)،.
في حين أف اشتراؾ الحدث في الحاؿ واالستقباؿ ىو ما يميز المضارع "
صفحة )121/120؛ وىذه األبنية اإلثباتية يوردىا سيبويو قائبل " إذا قاؿ :فعل َّ
فإف نفيو لم يفعل .وإذا قاؿ :قد
لما يفعل .وإذا قاؿ :لقد فعل َّ
فإف نفيو ما فعل .ألنو كأنَّو قاؿ :والَّلو لقد فعل فقاؿ :واهلل ما فعل.
فعل فإف نفيو َّ
وإذا قاؿ ىو يفعل ،أي ىو في حاؿ فعلَّ ،
فإف نفيو ما يفعل .وإذا قاؿ ىو يفعل ولم يكن الفعل واقعاً فنفيو ال
ليفعلن فقلت والَّلو ال يفعل .وإذا قاؿ :سوؼ يفعل َّ
فإف نفيو
لفعلن فنفيو ال يفعل ،كأنو قاؿ :والَّلو
َّ
يفعل .وإذا قاؿ َّ
لن يفعل "(سيبويو 1408 ،ىػ  1988 -ـ ،صفحة )117/3

لكن محمد المطلبي ساوى بين داللتي (لم يفعل وما فعل) في نفي الماضي المطلق مشيرا إلى أف المحدثين لم
يحسنوا قراءة نص سيبويو المذكور سابقاً  ,إذ قاؿ " إف سيبويو فيما نرى لم يكنيشيرإلى داللة التوكيد بل كاف يوزع
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أنساقا لغوية بحسب نوع النفي  ...إف نفي األحداث في زمن ٍ
ماض غير محدد ىو ما يشير إليو النفي بػ( لم ,ما)
غير أف ىناؾ فرقا في طبيعة النفي بين (ما) دوف (لم) "

(المطلبي 1986 ،ـ ،صفحة )222؛فالماضي منقض

بحكم صياغتو البنيوية وداللتو في حين أف التزامن بين حدث التكلم أو ( التلفظ ) والحدث موضوع الحديث
امن
يجعل المضارع غير منقض فأنت عندما تنطق الفعل أو عندما تتكلم بالفعل عن الموضوع سيكوف ىناؾ تز ٌ
بينهما مما يعنى عدـ االنقضاء .
 -الداللة الزمانية مع حروؼ النفي:

استنادا إلى أف الحرؼ ىو  ":الواسم األساسي للقوة البلقولية في العربية" (المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ)،.
صفحة )90فإف حروؼ النفي وبوصفها من الحروؼ التي تقع في الصدارة  ":تضطلع بدور الربط بين زماف العمل
اللغوي ....وبين زماف الحدث المخبر عنو  ....فهي تربط الحدث زمانياً لحدث اإلنشاء ,وتؤكد تعين الداللة

الزمانية  ....مما ينتج الداللة الزمانية للجملة "

(نرجس باديس2009 ،ـ  ،صفحة  , )39كما أنها تعد من

القرائن المتمثلة في السوابق واللواحق ألنها تفيد في المعنى " ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية في ذلك المعنى
 ,فيضع كبل من ذلك في معناه الخاص,نحو أف يجئ بػ (ما) في نفي الحاؿ و بػ (ال) إذا أراد نفي االستقباؿ وبػ(أف)
فيما يترجح بين أف يكوف أو ال يكوف " (عبدالقاىر الجرجاني1961 ،,ـ ،صفحة )64
عرفوا الحاضر أو الحاؿ ":
وبما أف النحاة كانوا في تحليبلتهم الداللة الزمانية لؤلفعاؿ بوجو عاـ قد َّ

باالعتماد على عمل التخاطب وإجراء القوؿ وىو أمر يلتقي باعتمادىم عليهما في تعريف الضمائر وتصنيفها ،
وعرفوه باعتباره زماف المتكلم وزماف المخاطب  ،فقالوا :ىو (الزماف الذي توجد فيو)  .وعرفوا الماضي والمستقبل
باالعتماد على التقابل بينهما وبين الحاضر " (محمد الشاوش2001 ،ـ  ،صفحة )667

.

وما داـ زماف المضموف يحدد بالنسبة إلى زماف القوؿ والتلفظ (محمد الشاوش2001 ،ـ  ،صفحة  )661فإف
للظرؼ (اآلف) داللتو التي تقوـ بدور المحدد لذاؾ الزماف .وىذا يعنى أف الزماف الحاضر الذي عبرت عنو بػ
(اآلف) من أىم المشيرات لمقاـ التخاطب المحدد لمعنى العمل اللغوي ذلك أف " الزماف الذي يعكس عمل
التلفظ باعتباره زماف وقوعو ....فهو زماف ال يتحدد إال بوقوع حدث القوؿ " (محمد الشاوش2001 ،ـ  ،صفحة
)661

 -المبحث الثاني دراسة تطبيقية على كتاب التحرير والتنوير البن عاشور:

ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ِ ِِ
األوؿ :في قولو تعالى ( َوِم َن الن ِ
ين) ( البقرة )8 ,
َّاس َم ْن يَػ ُق ُ
وؿ َ
آمنَّا باللو َوبالْيَػ ْوـ ْاآلخ ِر َوَما ُى ْم ب ُم ْؤمن َ

يحلل ابن عاشور اآلية معتمدا معياراً مهماً في تحديد داللة النفي وىو معيار اقتضاء النفي لجملة مثبتة ,والمعيار
الثاني ارتباط النفي بزمن الحاؿ مع اسم الفاعل المشابو للمضارع قائبل " وقَػولُوُ :وما ُىم بِم ْؤِمنِ ِ
يء فِي نَػ ْف ِي
ين ج َ
َ ْ َ ْ ُ َ
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ِ ِ
قَػولِ ِهم بِال ِ
ِ
آمنُوا ِألَنػَّ ُه ْم لَ َّما أَثْػبَتُوا ِْ
يما َف ِألَنْػ ُف ِس ِه ْم
آمنَّا بِأَ ْف يػُ َق َ
ْ ْ ُ
اؿ َوَما َ
ْج ْملَة االسمية َولم يَجيء َعلَى ِوَزاف قَػ ْول ِه ْمَ :
اإل َ
اإل ِ ِ
اضي أَ ْشمل ح ًاال ِالقْتِ َ ِِ
اإلتْػيا ُف بِالْم ِ
اح ِة َو َد َو َاموُ بِ ِااللْتِ َز ِاـ ِأل َّ
َص َل أ ََّال
ضى بِ َّ
يما َم َ
َف ْاأل ْ
َكا َف ِْ َ
الص َر َ
ََ َ
يماف ف َ
ضائو تَ َح ُّق َق ِْ َ
َ
يَػتَػغَيَّػ َر " (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  )264/1فهو ينسب االنقضاء إلى صيغة الماضي معلبلً
لذلك بأف اإلتياف بالماضي يقتضي تحقق اإليماف في زمن المضي " ألف األصل أال يتغير االعتقاد ببل موجب"
اإليم ِ
اف َع ْنػ ُه ْم َكا َف
ويربط بين استعماؿ اسم الفاعل في الداللة على الحاؿ وبين النفي بػ (ما) يقوؿ " لَ َّما أُ ِري َد نَػ ْف ُي ِْ َ
ِ ِِ
نَػ ْفيوُ فِي الْم ِ
ِ ِ ِ
اضي َال يَستَػ ْل ِزُـ َع َد َـ تَ َح ُّق ِق ِو فِي ال َ ِ
ين َد ااال َعلَى انْتِ َفائِِو
ُ
ْ
َ
ْحاؿ بَػلْوَ اال ْست ْقبَاؿ فَ َكا َف قَػ ْولُوَُ :وما ُى ْم ب ُم ْؤمن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك النَّػ ْفي يستَػ ْل ِزـ انْتِ َفاءهُ في الْم ِ
ْح ِ
ْح ِ
اؿ ،أل َّ
اضي بِ ْاأل َْولَى"
اؿ َوذَل َ
َف ْ
اس َم الْ َفاع ِل َحقي َقةٌ في َزَم ِن ال َ
َع ْنػ ُه ْم في ال َ
َ
ُ َْ ُ َ
(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  ,)265/1فبعد أف َّ
حدد داللة الحاؿ بالنفي بػ(ما ) مع اسم الفاعل
الذي " يدؿ على حدث وزمن من خبلؿ السياقات التي ينتظم فيها بجمل ...و أنو يؤدي وظيفة الفعل ويدؿ داللتو
من أجل ذلك سموه الدائم " (المنصوري2002 ،ـ ,ط ، 1صفحة )64أشار إلى سبب نفي اسم الفاعل ال بنفي
شأ ِْف ال ِْفع ِل دو َف الْ َف ِ
الماضي الوارد قبلو (آمنا) " َوِأل َّ
ك َح َكى بِ َها
ْج ْملَةَ ال ِْف ْعلِيَّةَ تَ ُد ُّؿ َعلَى ِاال ْىتِ َم ِاـ بِ َ
اع ِل فَلِ َذلِ َ
ْ ُ
َف ال ُ
ِ
وؿ إِ ِ
ِِ
ص ِ
ْج ْملَةُ ِاال ْس ِميَّةُ تَ ُد ُّؿ َعلَى ِاال ْىتِ َم ِاـ
ين يَػتَطَلَّبُو َف َم ْع ِرفَةَ ُح ُ
آمنَّاَ ،وال ُ
يمان ِه ْم قَالُوا َ
َ
َك َبل َم ُه ْم ألَنػَّ ُه ْم لَ َّما َرأ َُوا ال ُْم ْسلم َ
بِ َ ِ ِ
ِ
َف الْ َقائِلِين آمنَّا لَم يػ َقع ِم ْنػهم إِيما ٌف فَ ِاال ْىتِم ِ ِ ِ
ِ
َي أ َّ
يل لِ َك ِذبِ ِه ْم " (عاشور،
َُ
شأْف الْ َفاع ِل أ ْ
َ َ ْ َ ْ ُْ َ
اـ ب ِه ْم في الْف ْع ِل ال َْم ْنف ِّي تَ ْسج ٌ
التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة . )265/1
الثاني:

اى ْم َولَ ِك َّن
س َعلَْي َ
ك ُى َد ُ
وفي موضع آخر تظهر الداللة الزمانية للنفي باستعماؿ (ليس  ,ما,ال ) في قولو تعالى (:لَْي َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
اء َو ْج ِو اللَّ ِو َوَما تُػ ْن ِف ُقوا ِم ْن َخ ْي ٍر يػُ َو َّ
ؼ إِلَْي ُك ْم
اللَّوَ يَػ ْه ِدي َم ْن يَ َ
شاءُ َوَما تُػ ْنف ُقوا م ْن َخ ْي ٍر فَؤلَنْػ ُفس ُك ْم َوَما تُػ ْنف ُقو َف إ َّال ابْتغَ َ

َوأَنْػتُ ْم َال تُظْلَ ُمو َف (  )272البقرة) فاآلية جاءت في نفي الصدقة على قرابة بعض الصحابة وكانت اإلحالة للرسوؿ

(ص) بالضمير (الكاؼ) في قولو تعالى (ليس عليك ىداىم) تربط السياؽ بداللة الحضور لضمير المخاطب
ِ
ِ
وؿ َعلَى الْوج ِو ْاأل ََّو ِؿ الَّ ِذي ذَ َكرنَاهُ فِي مع ِ
ْخطَ ِ
فيقوؿ " وال ِ
لر ُس ِ
ض ِمي ِر
اب لِ َّ
س َعلَْي َ
اد َ
داى ْم ظَاى ُرهُ أَنَّوُ خطَ ٌ
ك ُى ُ
َْ
َُ
ُ
ْ
َ
اب في لَْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّز ِ
وز أَ ْف يَ ُكو َف خطَابًا ل َم ْن يَ ْس َم ُع َعلَى ال َْو ْجو ْاآلتي في الضَّمي ِر إِ َذا ا ْعتَبَػ ْرنَا َما ذَ َك ُروهُ في َسبَ ِ
َي
اى ْمَ .ويَ ُج ُ
ُى َد ُ
ب النػ ُ
وؿ ،أ ْ
ك( ".عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  , )70/3فليس تدؿ "
ِّد فِي إِ ْعطَ ِاء قَ ِريبِ َ
س َعلَْي َ
ك أَيػُّ َها ال ُْمتَػ َرد ُ
لَْي َ
على الحاضر أو العادة حسب سياقاتها " (المبلخ2009 ،ـ ،صفحة  , )395كما أف نفي المضارع (وما تنفقوا)
للحاؿ .وىذا يرتبط بمعيار( وقوع الحدث أو عدـ وقوعو ) أي (وجوب /عدـ وجوب) إذ الفعل الماضي يعبر عن
حدث وقع وانقضى أما المضارع فهو للتعبير عن الوقوع إذا كاف في الحاؿ  ،واتضح ذلك في العبلقة بين (ما)
ت
و(ال) في االستعمالين ( وما تنفقوا) و جملة الشرط بعده المنتهية بالنفي بعد الجزاء بػ (ال تظلموف) إِنَّ َما ُج ِعلَ ْ
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ض َها َع ْن بَػ ْع ٍ
ْج َم ِل َوأ ُِعي َد
اـ ُج َم ًبل ُم ْستَ ِق ابل بَػ ْع ُ
َىاتِو ْاأل ْ
َح َك ُ
ض َولَ ْم تُ ْج َع ْل ُج ْملَةً َواح َدةً ُم َقيَّ َدةً فَائ َدتُػ َها بُِقيُود َجمي ِع ال ُ
اؽ فِي ج ِم ِيع َها بِ ِ
اإلنْػ َف ِ
ظ ِْ
(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة
شأْنِِو "
لَ ْف ُ
صيَ ٍغ ُم ْختَلِ َف ٍة تَ ْك ِر ًيرا لِِبل ْىتِ َم ِاـ بِ َ
َ
, )73/3وىذه كلها قيود للنفي سواء باالستدراؾ أـ بالشرط وقد أشار إلى ذلك ابن عاشور " َوَك َّرَر فِ ْع َل تُػ ْن ِف ُقو َف
صيغَ ِة َّ ِ ِ
ات فِي ْاآلي ِة لِم ِز ِ
ص ِد بػي ِ
ث م َّر ٍ
يد ِاال ْىتِم ِاـ بِم ْدلُولِ ِو و ِجيء بِ ِو م َّرتَػ ْي ِن بِ ِ
اإلنْػ َف ِ
اف ال ُْم َبل َزَم ِة بَػ ْي َن ِْ
اؽ
الش ْرط ع ْن َد قَ ْ ََ
َ َ َ
ثََبل َ َ
َ َ
َ َ
ِ ِ ِِ
اب ،و ِج ِ ِ ِ ِ
ص َد الْ َخبَػ َر بِ َم ْعنَى ِْ
ش ِاء ،أ ِ
َّه ِي َع ْن أَ ْف يػُْن ِف ُقوا إَِّال
اإلنْ َ
َي النػ ْ
يء بِو َم َّرًة في صيغَة النَّػ ْف ِي َواال ْستثْػنَاء ألَنَّوُ قَ َ
َوالثػ ََّو ِ َ َ
ِالبْتِغَ ِاء َو ْج ِو اللَّ ِو"( .عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )72/3
َّ ِ
ين يَ ْذ ُك ُرو َف اللَّوَ قِيَ ًاما
الثالث :كما يظهر استعماؿ (ما )النافية من خبلؿ داللتها على الحاؿ في قولو تعالىالذ َ
ت ى َذا ب ِ
اط ًبل سبحانَ َ ِ
ِ
السماو ِ
ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اب النَّا ِر
َوقُػعُ ً
ك فَقنَا َع َذ َ
ُْ َ
ض َربػَّنَا َما َخلَ ْق َ َ َ
ودا َو َعلَى ُجنُوب ِه ْم َويَػتَػ َف َّك ُرو َف في َخل ِْق َّ َ َ
ت
( 191آؿ عمراف) ويصرح بمعنى الحاؿ المرتبط بالنفي في ( ما
خلقت) في قوؿ ابن عاشور" َوَم ْعنَى َما َخلَ ْق َ
َ
اؿ أَنَّو ب ِ
باط ًبل أَي َخ ْل ًقا ب ِ
ى َذا ِ
ِ
اؿ َال ِزَمةُ ِّ
اط ٌل ،فَ ِه َي َح ٌ
ضلَةً
ت فَ ْ
الذ ْك ِر فِي النَّػ ْف ِي َوإِ ْف َكانَ ْ
اط ًبل ،أ َْو َما َخلَ ْق َ
َ
ت َى َذا في َح ِ ُ َ
َ
ْ
ِ
اإلثْػب ِ
ات( "،عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )198/4وفي ذلك إشارة إلى المعيار (اقتضاء أبنية
في ِْ َ
النفي أبنية إثباتية) وارتباط (ما) بالداللة على الحاؿ .

الرابع  :كما يأتي االستعماؿ اللغوي لؤلداتين (ما ,ال) في نفي اليهودية والنصرانية عن نبي اهلل إبراىيم عليو
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ودياا وَال نَ ِ ِ
ِ
ِ
ين (  )67آؿ
يم يَػ ُه َ ْ
ص َرانياا َولَك ْن َكا َف َحني ًفا ُم ْسل ًما َوَما َكا َف م َن ال ُْم ْش ِرك َ
السبلـ في قولو تعالى( َما َكا َف إبْػ َراى ُ
عمراف) فالنفي جاء مع التراكيب (ما كاف إبراىيم يهودياوال نصرانيا)  (,وما كاف من المشركين) واتضحت داللتو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؾ بَػ ْع َد نَػ ْف ِي الض ِّ
ِّد
اد ِاال ْستِ ْد َر َ
ين أَفَ َ
عند االستدراؾ بػ( لكن) في " قَػ ْولُوَُ :ولك ْن كا َف َحنيفاً ُم ْسلماً َوما كا َف م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ِ
اؿ إِبػر ِاى ِ
َح ْ ِ ِ
وؿ ِْ
اإل ْس َبلِـ" (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  )275/3حيث كانت
ُص َ
يما يػُ َواف ُق أ ُ
يم ف َ
ص ًرا ل َح ْ َ َ
داللة االستدراؾ على الحاؿ بعد نفي (ماكاف) وىذا االستعماؿ المكوف من أداة النفي وفعل الكوف يعبر عن
الخصائص الداللية المتعلقة بقيود النفي ألف " األزمنة المركبة ال تظهر أدوات النفي في موقعين في الوقت نفسو ,
حيث ال يجوز أف يدخل النفي على الفعل الرابطة والفعل المعجمي في اآلف نفسو ؛ألف النفي المتصدر للجملة ...
يمنحها خاصية النفي ويموضعها في زمن محدد " (المبلخ2009 ،ـ ،صفحة  ,)401كما كاف الوصف مبينا
ِِ ِ ِ
ِ
ْحنِ ِيفيَّ ِة َوَال يػُ ْؤِمنُو َف بِ ِْ
اإل ْس َبلِـ ،فَأَ ْعلَ َم ُه ْم أ َّ
َف
لتلك الحاؿ " َولِ َذلِ َ
ك بَػيَّ َن َحني ًفا بَِق ْولوُ :م ْسلماً ألَنػَّ ُه ْم يَػ ْع ِرفُو َف َم ْعنَى ال َ
ِ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِْ
َّص َرانِيَّ ِة،
ْحنِ ِيفيَّةَُ ،وقَ َ
يم ُم َوافَػ َقةَ الْيَػ ُهوديَّةَ .،وُم َوافَػ َقةَ الن ْ
اإل ْس َبل َـ ُى َو ال َ
اؿَ :وما كا َف م َن ال ُْم ْش ِرك َ
ين فَػنَػ َفى َع ْن إبْػ َراى َ
ِ
ت ُم َوافَػ َقتُوُ ِْ
(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة
اإل ْس َبل َـ"
ينَ ،وأَنَّوُ َكا َف ُم ْسلِ ًما ،فَػثَبَتَ ْ
َوُم َوافَػ َقةَ ال ُْم ْش ِرك َ
. )275/3

اجمللّد األوّل/العدد األوَّل/:ذي القعدة 1441هـ/يوليو2020م الصفحة ()91

( )4زمن التكلُّم ودَوره يف حتْديد الدُّاللة السَََّمانًَُّة حلرُوف النََّفٌ
"التََّحرير والتنِىير أمنىذَجا"

"علَّمه البَيان":جملّة علميّة حمكّمة

د .نىَُّارة منصىر بلحىق

ْحجارةُ أ ُِع َّد ْ ِ ِ
ِ
ين
َّار الَّتِي َوقُ ُ
َّاس َوال َ َ
الخامس :في قولو تعالى  (:فَِإ ْف لَ ْم تَػ ْف َعلُوا َولَ ْن تَػ ْف َعلُوا فَاتَّػ ُقوا الن َ
ت ل ْل َكاف ِر َ
ود َىا الن ُ
س َن َم ْوقِ ُع (لَ ْن) َّ
الدالَّ ِة َعلَى نَػ ْف ِي ال ُْم ْستَػ ْقبَ ِل فَالنَّػ ْف ُي بِ َها
)( 24البقرة) يقوؿ ابن عاشور في تفسير اآلية" َولِ َذلِ َ
ك َح ُ
ِ
ِ
اؿ ِسيبػوي ِو َال لِنَػ ْف ِي يػ ْفعل ،ولن لِنَػ ْف ِي سيػ ْفعل فَػ َق ْد قَ َ ِ
ؼ ُم ْختَػ َز ٌؿ ِم ْن
يل إِ َّف لَ ْن َح ْر ٌ
آ َك ُد م َن النَّػ ْف ِي بَِبلَ ،ول َه َذا قَ َ َ َ ْ
َ َُ َ ْ
اؿ الْ َخل ُ
ََ َ ُ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ي
ك قَ َ
اؿ َّ
ش ِر ُّ
الزَم ْخ َ
َج ِل ذَلِ َ
َال النَّافيَة َوأَف اال ْستِ ْقبَاليَّة" (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة َ )342/1وم ْن أ ْ
ادتِ َها التَّأْبِي َد َح ِقي َقةً أ َْو َم َج ًازا َو ُى َو التَّأْكِيد ( الزمخشري1407 ،ىػ  ،صفحة  .)256/1ولذا كانت تفيد في
بِِإفَ َ
االستعماؿ أف المنفي بها مترقب الثبوت فيما يستقبل ,ألنها قائمة مقاـ قولك استمر النفي إلى اآلف وإلى ىذا

ذىب الزمخشري فقاؿ" ولما بمعنى لم إال أف فيها ضربا من التوقع"

( الزمخشري1407 ،ىػ  ،صفحة

لَ ْم تَػ ْف َعلُوا َولَ ْن
)256/1ولهذا عبلقةٌ باستعماؿ بعض أدوات النفي في مقاـ واحد كػ (لم  ,ولن) فيقولو تعالى (
تَػ ْف َعلُوا )حيث " يكوف االمتداد في النفي بػ (لن) من أقرب لحظة من زماف التكلم وال مانع من أف تكوف لحظة

التكلم نفسها إلى أقصى ما يمكن أف يصل إليو النفي بحسب القرائن " (المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ)).لذلك
نفى
ب ،كما أ ّف " ال تَ ْ
ب نفى لقولِو :ا ْ
نفى لقولوَ :سأَ ْ
قاؿ سيبويو "ولن أَ ْ
ض ِر ْ
ض ِر ْ
ض ِر ُ
ض ِر َ
ب " ،ولم أَضرب ٌ
ب ٌ
بت(".سيبويو 1408 ،ىػ  1988 -ـ ،الصفحات ص ) 136- 135/1
لِضر ُ
كما أف شدة اتصاؿ (لم ،لن) بالفعل المضارع وتأثيرىما اإلعرابي فيو جزماً ونصباً مما يعني أف داللتها على

النفي أشد استقراراً .ينطبق علي استعماؿ (لم ولن) ىنامعيار الوقوع وعدمو فمع (لم تفعلوا)كانت حركة دالة على

الوقوع (والوجوب ) و مع (لن)كانت الحركة بعد زماف التكلم حركة دالة على عدـ الوقوع .
َّ َّ ِ
ِ
اى ُدوا ِم ْن ُك ْم َويَػ ْعلَ َم
ين َج َ
السادس  :وفي تحليل قولو تعالى ( أ َْـ َحس ْبتُ ْم أَ ْف تَ ْد ُخلُوا ال َ
ْجنَّةَ َولَ َّما يَػ ْعلَ ِم اللوُ الذ َ
الصابِ ِرين)( 142آؿ عمراف ) يقوؿ في تأويل جملة النفي الواردة في اآلية " و جملَةُ ولَ َّما يػ ْعلَ ِم اللَّوُ إِلَ ْخ فِي مو ِ
ض ِع
َْ
ُْ َ َ
َّ َ
اإلنْ َكا ِر ،أَي َال تَحسبوا أَ ْف تَ ْد ُخلُوا ال ِ
الْح ِ ِ
ب ِْ
ين َال يَػ ْعلَ ُم اللَّوُ الّذين جاىدوا( ".عاشور ،التحرير
ص ُّ
اؿَ ،وى َي َم َ
َ
ْ َُ
َ
ْ
ْجنَّةَ ح َ

والتنوير ،1984 ،صفحة  )106/4متطرقا للمعاني التي تتفاوت باستعماألدوات النفي والدالالت التي تلبسها

الجملة بدخوؿ النفي عليها ذاكرا ما ذكره سيبويو وتمت اإلشارة لو في موضع سابق من ىذا البحث ,من أف
ِ
ِ
ت (لَ ْم) إَِّال أَنػَّ َها أَ َش ُّد نَػ ْفيًا ِم ْن (لَ ْم) ِ ،أل َّ
لما) لِنَػ ْف ِي قَػ ْولِ ِو
لما) َح ْر ُ
ؼ نَػ ْف ٍي أُ ْخ ُ
َف (لَ ْم) لنَػ ْف ِي قَػ ْو ِؿ الْ َقائ ِل فَػ َع َل فَُبل ٌف ،و ( ّ
(ّ
قَ ْد فَػ َع َل فَُبل ٌفَ ،ك َما ذكر  :إِ َّف ( َال) لنفي يَػ ْف َع ُل َو (لَ ْن) لِنَػ ْف ِي َسيَػ ْف َع ُل َو ( َما) لِنَػ ْف ِي لََق ْد فَػ َع َل َو ( َال) لِنَػ ْف ِي ُى َو يَػ ْف َع ُل.
اؿ النَّػ ْف ِي بِها إِلَى َزم ِن التَّ َكلُّ ِم ،بِ ِخ َبل ِ
صِ
ؼ (لَ ْم)  ،وىو ما اصطلح المحدثوف على تسميتو
َ
فَػتَ ُد ُّؿ (لَ َّما) َعلَى اتِّ َ
َ
(بالماضي القريب )أو (الماضي المنتهي بالحاضر) ,وىو وقوع الحدث في زمن ٍ
ماض قريب من الحاؿ لكنو منقطع
عنو  ,ويعبر عنو بالمركب (قد فعل) كقولو تعالى:

) قد سمع اهلل قوؿ التي تجادلك في زوجها)(المجادلة )1 ,

وقوؿ المقيم ( قد قامت الصبلة)  ,وقد تنبو النحاة العرب على داللة (قد) التقريبية إذ ذىبوا إلى أف (قد) تقرب
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تقرب الماضي من الحاؿ ,تقوؿ ( قاـ
الماضي من الحاؿ ,قاؿ ابن ىشاـ في حديثو عن دالالت قد ِّ ":

زيد)فيحتمل الماضي القريب والماضي البعيد ,فإف قلت (قد قاـ )اختص بالقريب " (ابن ىشاـ (ت761 :ىػ)،
ِ
 ،1985صفحة  )195/1وِمن ى ِذهِ َّ ِ
َف الْم ْن ِف َّي بِها متَػرقَّب الثُّب ِ
ِ ِ
وت
استُ ِفي َد ْ
َ ْ َ
الد َاللَة ْ
َ َُ ُ ُ
ت َد َاللَةٌ أُ ْخ َرى َوى َي أَنػَّ َها تُػ ْؤذ ُف بأ َّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
لما) بِ َم ْعنَى
ي ُىنَا فَػ َق َ
ب َّ
ش ِر ُّ
الزَم ْخ َ
اـ قَػ ْولِ َ
ك ْ
يما يُ ْستَػ ْقبَ ُل ،ألَنػَّ َها قَائ َمةٌ َم َق َ
اؿ :و ( ّ
فَ
استَ َم َّر النَّػ ْف ُي إلَى ْاآلفَ ،وإلَى َى َذا ذَ َى َ
َف فِيها َ ِ
َّوقُّ ِع " (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة . )106/4و ( الزمخشري،
(لَ ْم) إَِّال أ َّ َ
ض ْربًا م َن التػ َ
1407ىػ  ،صفحة .)256/1
فهنا يأتي مصطلح ( زمن التكلم ) الذي يعد معيارا يقوـ على أف  ":المتكلم باستعمالو كبلما منفيا يميز بين زماف
اإلنشاء وغيره " (المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ) ،.صفحة )120وىو ما وافق كبلـ ابن عاشور " ألنها قائمة مقاـ
ِ
ِ
َّح ُّق ِق
قولك استمر النفي إلى اآلف ( وأف المنفي بها مترقب الثبوت فيما يستقبل )لذا " فَ َك َما َكنَّى بِعل ِْم اللَّو َع ِن الت َ
ِ ِِ ِ
ط ال ِ
َّ َّ ِ
ْكنَايَِة ُىنَا ُمتَػ َوفِّػ ٌر
وعَ .و َش ْر ُ
عمرافَ ]140 :كنَّى بِنَػ ْف ِي ال ِْعل ِْم َع ْن نَػ ْف ِي ال ُْوقُ ِ
ين َ
في قَػ ْولوَ :وليَػ ْعلَ َم اللوُ الذ َ
آمنُوا [آؿ َ
ِ
وـ مع الْمعنى َّ ِ
ادةِ انْتِ َف ِاء ِعل ِْم اللَّ ِو بِ ِجه ِ
ادةِ انْتِ َف ِاء
اد ِى ْم َم َع إِ َر َ
البل ِزـ لِ َج َوا ِز إِ َر َ
ادةِ ال َْم ْعنَى ال َْمل ُْز َ َ َ ْ َ
َو ُى َو َج َو ُاز إِ َر َ
َ
ِجه ِ
اد ِى ْم(".عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )107/4
َ
لما ) تدؿ على اتصاؿ
لما) تختلف عن (لم) لذا تناوبتا على السياؽ نفسو ليفيد كلٌّ منهما داللة فاألولى ( َّ
فداللة ( َّ
النفي بها إلى زمن التكلم بخبلؼ (لم) التي يصفها سيبويو بقولو " وذلك أف لم أفعل نفي فعل وىو مجزوـ بلم،
وال أفعل نفي أفعل" (سيبويو 1408 ،ىػ  1988 -ـ ،صفحة .)91/3
ويقوؿ ابن عاشور عن العطف بواو المعية " ويَػ ْعلَم َّ ِ
ين َم ْعطُوفًا بَِوا ِو ال َْم ِعيَّ ِة فَػ ُه َو فِي َم ْعنَى ال َْم ْفعُوؿ َم َعو ،لتنتظم
الصاب ِر َ
َ َ
اؿ انْتِ َف ِاء ِعل ِْم اللَّ ِو بِ ِجه ِ
ِ
ِ
ود بػ ْع ِ
ْجنَّةَ فِي َح ِ
ض َها َم َع بَػ ْع ٍ
اد ُك ْم َم َع انْتِ َف ِاء
َ
سبُو َف أَ ْف تَ ْد ُخلُوا ال َ
الْ ُقيُ َ
ض ،فَػيَص ُير ال َْم ْعنَى :أَتَ ْح َ
ِعل ِْم ِو بِصب ِرُكم ،أَي أ ِ
ِ ِ ِ
اف .وال ِ
الص ْبػ َرِ ،أل َّ
ب
َف َّ
اد يَ ْستَ ْد ِعي َّ
ْج َه ُ
َحس ْبتُ ْم أَ ْف تَ ْد ُخلُوا ال َ
َْ ْ ْ َ
ْجنَّةَ َولَ َّما يَ ْجتَم ِع الْعل َْم َ
الص ْبػ َر ُى َو َسبَ ُ
النَّج ِ ِ ِ ِ
اد ،وجالِ ِ ِ
صا ِر" (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  )107/4فعند تحليل الداللة
ب االنْت َ
َ
اح في الْج َه َ َ ُ
الزمانية لؤلفعاؿ المتأثرة بالعمل اإلعرابي لمعاني النفي يتحدث فيما عرؼ بباب نفي الشيء بنفي علم اهلل بو ,فهنا
نفي للوقوع بنفي ملزومو أو ما يقتضيو النفي فالجهاد يقتضي الصبر فكأف النفي متوقف على استحضار نقيضو عند
السامع وىو ما يقابلو من اإلثبات.
السابع  :وفي موضع آخر يقوؿ ابن عاشور
ِ
ض َبللَةٌ َولَ ِكنِّي َر ُس ٌ
وؿ ِم ْن
ض َبل ٍؿ ُمبِي ٍن (  )60قَ َ
عن قولو تعالى ( قَ َ
اؿ ال َْم َؤلُ ِم ْن قَػ ْوِم ِو إِنَّا لَنَػ َر َ
س بِي َ
اؾ فِي َ
اؿ يَا قَػ ْوـ لَْي َ
ِ
ِ
ص ُح لَ ُك ْم َوأَ ْعلَ ُم ِم َن اللَّ ِو َما َال تَػ ْعلَ ُمو َف (  62األعراؼ).
َر ِّ
ين ( )61أُبَػلِّغُ ُك ْم ِر َس َاالت َربِّي َوأَنْ َ
ب ال َْعالَم َ
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ِ
ض َبللَةٌ) يحاوؿ تطبيق
س بِي َ
فيظهر أف المفسر في تحليل الداللة الزمانية ألسلوب النفي في قولو تعالى(يا قَػ ْوـ لَْي َ

معيار (اقتضاء أبنية النفي التي ذكرىا سيبويو لتلك األبنية اإلثباتية ) فابن عاشور يعلق على السياؽ الذي استعملت
فيو (ليس) بعد الكبلـ المثبت " قلت :إنما كاف ذلك ألف الجملة القسمية التساؽ إال تأكيداً للجملة المقسم

عليها ،التي ىي جوابها ،فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي ىو معنى «قد» عند استماع المخاطب كلمة القسم"

(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )113/2فهو بذلك يفصل القوؿ في المضموف القضوي المنفي بليس
اؿ
فيشير إلى بنية اإلثبات التي اقتضت جملة النفي (يا قوـ ليس بي ضبللة) التي في الجملة السابقة عليها ( قَ َ
ض َبل ٍؿ ُمبِي ٍن )  ,فيورد ابن عاشور ملمحاً تداولياً يرجع إلى اللغة في االستعماؿ وإلى
ال َْم َؤلُ ِم ْن قَػ ْوِم ِو إِنَّا لَنَػ َر َ
اؾ فِي َ
البنية التي اقتضت بنية النفي في قولو (فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي ىو معنى «قد» عند استماع المخاطب

كلمة القسم ).

يفصح عن ذلك حين يقارف بين اللفظين (ضبلؿ وضبللة) من حيث الجنس (التذكير والتأنيث) قائبل " ِأل َّ
َف
ِ
ظ َ ٍ
ص ِف ِو ب ُمبِي ٍن
ث َسبَ َق لَ ْف ُ
ُّن َح ْي ُ
التَّ َخالُ َ
ض َبللَ ٍة اقػْتَ َ
ض َبل ٍؿ َو َ
ف بَػ ْي َن َكلِ َمتِي َ
ب َس ْب ِق ِو إِ َر َ
ادةُ َو ْ
ض َبلؿَ ،وُموج ُ
ضاهُ التَّػ َفن ُ
ض َبللَ ٍة لَ َكا َف وص ُفها بِمبِينَ ٍة غَيػر مأْلُ ِ
وؼ ِاال ْستِ ْعم ِ
اؿَ ،ولَ َّما تَػ َق َّد َـ لفظ
[ ْاألَ ْع َراؼ ، ]60 :فَػلَ ْو َعبَّػ َر ُىنَالِ َ
ك بِلَ ْف ِظ َ
َْ َ
َ
َ ْ َ ُ
اإل َع َ ِ
ض ٍ
ورةِ َدفْػ ًعا لِثِ َق ِل ِْ
ضبللَةٌ َردٌّ
اد بِلَ ْف ٍظ يػُغَايِ ُرهُ فِي ُّ
س بِي َ
َ
استُ ْح ِس َن أَ ْف يػُ َع َ
بلؿ[ ْاألَ ْع َراؼْ ]60 :
الس َ
ادة فَػ َق ْولُوُ :لَْي َ
اؾ فِي َ ٍ ِ
ِ
سا ِو ِيو َال بِأَبْػلَ َغ ِم ْنوُ( ".عاشور ،التحرير والتنوير،1984 ،
لَِق ْولِ ِه ْم :إِنَّا لَنَر َ
ضبلؿ ُمبي ٍن [ ْاألَ ْع َراؼ ]60 :ب ُم َ
صفحة ,)192/8كما يبين أف االستدراؾ الواقع بعد النفي إنما ىو " لرفع ما توىموه من أنو في ضبلؿَ ...و َشأْ ُف
ِ
(لَ ِك َّن) أَ ْف تَ ُكو َف جملَتُػها م ِفي َدةً معنَى يػغَايِر معنَى ال ِ ِ ِ
السابَِقةُ" (عاشور،
ْج ْملَةُ َّ
َْ ُ ُ َْ
ْج ْملَة ال َْواق َعة قَػ ْبػلَ َهاَ ،وَال تَ ُد ُّؿ َعلَْيو ال ُ
ُ
ُْ َ ُ
التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  .)193/8ويحدد الزمخشري ارتباط داللة الحاؿ مع (ليس) قائبل  " :وليس
معناه نفي مضموف الجملة في الحاؿ ،تقوؿ ليس زيد قائماً اآلف ،وال تقوؿ ليس زيد قائماً غداً "

(الزمخشري

تحقيق علي بو ملحم 1993 ،ـ ،صفحة .)355/1

كما أف في جملة النداء السابقة على النفي ما يؤكد تعلق النفي بزمن التكلم بوصف النداء من المشيرات المقامية
,أما زمن التكلم مع النداء فيظهر في أف المتكلم أو المنادي اليتحقق نداؤه إال لحاضر في زمن التكلم ؛ على
أساس أف حرؼ النداء أو الفعل المقدر بو يرتبطاف بالحضور "فسواء حمل النداء على الفعل المقدر أو الحرؼ
الذي سد َّ
مسده أو االسم الذي سمى بو الفعل فإف المتكلم حاضر دائماً في الفعل أو فيما كاف في معناه كما أف

وجوه تقدير الفعل ال تخرج الكبلـ من اإلنشاء إلى الخبر" (محمد الشاوش2001 ،ـ  ،صفحة )672
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ِ
صِ
ف
فاتضحت داللة الحضور القائمة على جملة النداء في كبلـ ابن عاشور عن مناداة قومو  " :في نِ َدائِ ِه ْم بَِو ْ
ِ
ِ ِ
َع َ ِ
ض ِ
ك م َّرةً ثَانِيةً ْ ِ ِ ِ
الر ِّد َعلَْي ِهم وإِبْطَ ِ
اؿ
اء ِم َن َّ
الْ َق ْوـ ال ُْم َ
اؼ إِلَى َ
ض ِمي ِرهِ ،فَأ َ
اد ذَل َ َ َ
َْ
ب النِّ َد َ
است ْنػ َز ًاال لطَائ ِر نػُ ُفوس ِه ْم م َّما َسيَػ ْع ُق ُ
ض ٍ
بلؿ ُمبِي ٍن [ ْاألَ ْع َراؼ( ". ]60 :عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة . )192/8
قَػ ْولِ ِه ْم إِنَّا لَنَر َ
اؾ فِي َ
الثامن :وفي آلية أقرب لسابقتها يحلل ابن عاشور الداللة الزمانية للنفي وذلك بإشارتو إلى عطف الجملة المنفية
يت أَ ْف أَ ْعب َد الَّ ِذين تَ ْدعُو َف ِمن ُد ِ
وف اللَّ ِو قُ ْل َال
على الجملة التي اقتضت ذلك النفي في قولو تعالى ( قُ ْل إِنِّي نُِه ُ
ُ
ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ضلَل ُ ِ
ين ) (  , 56األنعاـ) ؛ وذكر ابن عاشور ما يفيد سبب استعمالو
اء ُك ْم قَ ْد َ
ْت إ ًذا َوَما أَنَا م َن ال ُْم ْهتَد َ
أَتَّب ُع أ َْى َو َ
اد مع ذَلِ َ ِ
ضم ِ
وف ُج ْملَ ِة قَ ْد
(ما) النافية الدالة على زماف التكلم أو(اآلف) وجملة (قد ضللت) بقولو " َوأَفَ َ َ َ
ك تَأْكي َد َم ْ ُ
ْت ِألَنَّوُ نَػ َفى َعن نَػ ْف ِس ِو ِ
َّبل ِؿ َعلَى الْ َف ْر ِ
ض َوالتَّػ ْق ِدي ِر( .عاشور ،التحرير والتنوير،
ت َح ِقي َقةُ الض َ
ض َّد الض َ
َّبل ِؿ فَػتَػ َق َّرَر ْ
ضلَل ُ
َ
ْ
 ،1984صفحة .)263/7
التاسع  :وفي موضع آخر لداللة النفي يظهر من خبلؿ استعماؿ بعض أدوات النفي في مقاـ واحد كػاستعماؿ (لم
ِ
ك َك َّذ َّ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ين ِم ْن
و َّبل َك َّذبُوا بِ َما لَ ْم يُحيطُوا بِعلْمو َولَ َّما يَأْت ِه ْم تَأْ ِويلُوُ َك َذل َ َ
ب الذ َ
لما) في المقاـ نفسو في قولو تعالى( ْ
ِ َّ ِ ِ
ين)(  , 39يونس)
قَػ ْبلِ ِه ْم فَانْظُْر َك ْي َ
ف َكا َف َعاقبَةُ الظالم َ
اب انْتِ َقالِ ٌّي لِبػي ِ
اف ُك ْن ِو تَ ْك ِذيبِ ِه ْمَ ،وأ َّ
َف َحالَ ُه ْم
بل إِ ْ
ض َر ٌ
ََ
يبدأ ابن عاشور تفسير اآلية بشرح معنى الحرؼ (بل) قائبل " ْ
يب قَػبل التَّأ َُّم ِل أَ ْعج ِ
ادروا إِلَى تَ ْك ِذيبِ ِو ُدو َف نَظَ ٍر فِي أ َِدلَّ ِة ِ
َص ِل التَّ ْك ِذ ِ
اد َرةِ بِالتَّ ْك ِذ ِ
ص َّحتِ ِو
فِي ال ُْمبَ َ
ب م ْن أ ْ
يب إِ ْذ أَنػَّ ُه ْم بَ َ ُ
َ ُ
َْ
(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة .)171/11
فهو بذلك يحاوؿ استغبلؿ المقيدات لجملة النفي وىي من األدوات التي " تتصل بتقييد اعتقاد المخاطب  ..كما
يفيد التقديم والتأخير والحصر والعطف واالستدراؾ" (المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ) ،.صفحة  )345؛ ثم يتم
ولما) مضمنا (زمن التكلم ) أو (زمن الحاؿ) في
تفسيره وتحليلو بإيراد الداللة الزمانية المتناوبعليها كل من (لم َّ ,
َص ُل ال ِْعبَ َارةِ قَػ ْب َل النَّػ ْف ِي
ذلك؛ فيورد في تفسير قولو تعالى (بما لم يحيطوا بعلمو) األصل الذي اقتضتو الجملة " فَأ ْ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ٍ
ْح ُّق أَ ْف يُ ِحيطُوا بِ ِعل ِْم ِو ِأل َّ
َف
َي أَتْػ َقنُوا عل َْموُ أَ َش َّد إِتْػ َقاف فَػلَ َّما نُف َي َ
َي َوَكا َف ال َ
ص َار لَ ْم يُحيطُوا بِعلْمو ،أ ْ
َحاطُوا بِعلْمو أ ْ
أَ
ِ ِ
ِ َّ ِ ِ ِ ِ
ادةِ تَأ َُّم ٍل َوتَ ْدقِ ِ
ادةُ التَّأ َُّم ِل فِ َيها
يق نَظَ ٍر بِ َح ْي ُ
ْم أ َِدلَّتِ ِو ثُ َّم إِ َع َ
اج إِلَى ِزيَ َ
تَػ َوفُّػ َر أَدلة ص ْدقو يَ ْحتَ ُ
ث يَػتَػ َعيَّ ُن َعلَى النَّاظ ِر عل ُ
(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  , )171/11فالنفي بػ(لم) جاء على الجملة (أحاطوا بعلمو) الدالة
لما) يأتي بأصلها قائبل
على الماضي لذا جاءت لم لتنفي ذاؾ العلم الذي أحاطوا بو دوف تأمل؛ لكن عندما تذكر ( َّ
" وجملَةُ :ولَ َّما يأْتِ ِهم تَأْ ِويلُوُ معطُوفَةٌ َعلَى ِّ ِ
َي َك َّذبُوا بِ َما لَ َّما يَأْتِ ِه ْم تَأْ ِويلُوُ( .عاشور ،التحرير والتنوير،1984 ،
َْ
الصلَة ،أ ْ
َُْ َ َ ْ
صفحة . )172/11
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ولما) في مقاـ واحد  ,يبدأ من الداللة السابقة مع (الماضي)
ثم يظهر التقابل في استعماؿ األداتين (لم َّ
وى َذا ارتَِقاء فِي وص ِف ِهم بِِقلَّ ِة ْاألَنَاةِ
(أحاطوا بعلمو) إلى الداللة على زمن التكلم والتوقع في المستقبل قائبل "
ََ ْ ٌ َ ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ص َّم ُموا َعلَى التَّ ْك ِذ ِ
اج ِم ْنوُ إِلَى التَّأْ ِو ِ
يب قَػ ْب َل
يل بَ ْل ُى ْم َ
يل الْ ُق ْرآف ،أ ْ
َوالتَّثَبُّت ،أ ْ
َي َما يَ ْحتَ ُ
َي لَ ِو انْػتَظَ ُروا َحتَّى يَأْتيَػ ُه ْم تَأْ ِو ُ
ِِ
ظُ ُهوِر التَّأْ ِو ِ
يل َما يَ َّدعُو َف
يل" ( .عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  , )172/11ويضيف " أ ْ
َي لَ َّما يَأْته ْم تَأْ ِو ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِِ
ِِ
ِ
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو
آمنُوا َوَال َزُموا النبي َ
أَنػَّ ُه ْم لَ ْم يَػ ْف َه ُموهُ م ْن َم َعاني الْ ُق ْرآف ل َع َدِـ ا ْعتيَادى ْم بِ َم ْع ِرفَة أ َْمثَال َها  ,وأنهم َولَ ْو َ
اح َد ًة بػع َد و ِ
وسلَّم لَعلِموىا و ِ
اح َدةٍ .ا (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  ,)172/11وقد تنوعت تلك
َْ َ
ََ َ َ ُ َ َ
اضي و َّ ِ
ضوعٌ لِنَػ ْف ِي ال ِْف ْع ِل فِي الْم ِ
استِمرا ِر النَّػ ْف ِي إِلَى وق ِ
ك
الدالالت ألف " َح ْر َ
ْت التَّ َكلُّ ِمَ ،وذَلِ َ
ؼ لَ َّما َم ْو ُ
َ
َ
َ
الد َاللَة َعلَى ْ ْ َ
ِ
ِ ِ
َف الْم ْن ِف َّي بِها متَػوقَّع الْوقُ ِ ِ
ِ
يما
وع ،فَفي النَّػ ْف ِي بِ َها ُىنَا َد َاللَةٌ َعلَى أَنَّوُ َسيَ ِجيءُ بَػيَا ُف َما أ ْ
َج َم َل م َن ال َْم َعاني ف َ
يَػ ْقتَضي أ َّ َ
َ َُ ُ ُ
بَػ ْع ُد(،عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة .)173/11
العاشر :ويحلل ابن عاشور داللة زمانية أخرى لحروؼ النفي في تعاملها مع نوع معين من األفعاؿ؛ والفعل ىنا من
أفعاؿ المقاربة ؛ الفعل (كاد) التي جاءت في االستعماؿ القرآني في قصة ذبح بقرة موسى  ,وكاف( زمن التكلم )
مع تظافر القرائن معياراً واضحاً في إكساب األفعاؿ والسياقات دالالتها الزمانية من جوانب عدة :
أوالىا :أف المخاطبين في تلك القصة أو قوـ موسى " و ُىم لِِقلَّ ِة ج َدارتِ ِهم بَِف ْه ِم َّ ِ
َّموا أ َّ
َف فِي ْاأل َْم ِر
َ َ ْ
َ ْ
الش َرائ ِع قَ ْد تَػ َوى ُ
ِ
ٍ
الص َفاتِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
صيرا َكأَنػَّ ُه ْم ظَنُّوا ْاأل َْمر بِ َّ
الذبْ ِح َك ْاأل َْم ِر بِ ِّ
الش َراء فَ َج َعلُوا يَ ْستَػ ْوص ُفونَػ َها بِ َج ِمي ِع ِّ
َ
ب َذبْ ِح بَػ َق َرة ُدو َف بَػيَاف ص َفات َها تَػ ْق ً
الص َف ِ
َّاس فِي الْ َك ْس ِ
ب لِ ْلبَػ َق ِر ظَناا ِم ْنػ ُه ْم أ َّ
اض الن ِ
َف فِي ِعل ِْم
وسى لَ َّما بَػيَّ َن لَ ُه ُم ِّ
ات الَّتِي تَ ْختَلِ ُ
ف بِ َها أَ ْغ َر ُ
َو ْ
استَ ْك َملُوا ُم َ
النبي بِ َه ِذهِ ْاألَ ْغ َر ِ
اض ُّ
الدنْػيَ ِويَِّة َك َم ًاال فِ ِيو(" ،عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )556/1لذا كاف ردىم بعد
قولهم (اآلف جئت بالحق) أف (ذبحوىا) و( وما كادوا يفعلوف) .

وبعد تفسير المعاني يبرز ابن عاشور كيف تجددت الداللة الزمانية للتركيب المنفي للفعل (كاد) فيقوؿَ " :و ُج ْملَةُ:
ِ
ِ
ِ
وىا
ْح َ
اؿ َو ِاال ْستِْئػنَ َ
ْج ْملَ ِة َوذَلِ َ
َوما ُ
َي ذَبَ ُح َ
كأ ْ
َص ُل ال ُ
اؼَ ،و ْاأل ََّو ُؿ أَظ َْه ُر ألَنَّوُ أَ َش ُّد َربْطًا لل ُ
كادوا يَػ ْف َعلُو َف تَ ْحتَم ُل ال َ
ْج َم ِل أ ْ
ِ
ِ
ب ِم ْن َح ِ
فِي َح ٍ
ين لِ َما أَظ َْه ُروا ِم َن ال ُْم َماطَلَ ِة
اؿ َم ْن َال يَػ ْف َع ُلَ ،وال َْم ْعنَى أَنَّػ ُه ْم َذبَ ُح َ
اؿ تَػ ْق ُر ُ
ين أ َْو َكال ُْم ْك َرى َ
وىا ُم ْك َرى َ

"(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )557/1

فإعراب الجملة على أنها مؤولة في البنية العميقة بالحاؿ (مكرىين) فيو ارتباط من خبلؿ العطف بجملة (وما كادوا
ْت ِاالتِّ ِ
اؼ بِم َقارب ِة انْتِ َفائِِو وقػْتًا مت ِ
َّح ًدا اتِّ َح ً ِ ِ
ْت َّ
سِ
ب
الذبْ ِح َوَوق ُ
يفعلوف) ما يرجح أف " يَ ُكو ُف َوق ُ
َ
َ ُ
ص ُ ََ
ادا عُ ْرفياا ب َح َ
ات ال ِ
الْم َقام ِ
ت أ ََّو َؿ أَ ْزِمنَ ِة َّ
ْخطَابِيَّ ِة لِ ِْئل َش َارةِ إِلَى أ َّ
الذبْ ِح( " .عاشور ،التحرير والتنوير،1984 ،
َف ُم َماطَلَتَػ ُه ْم قَ َارنَ ْ
َ َ
كادوا يَػ ْف َعلُو َف
صفحة  , )557/1ويشير الرازي إلى الداللة الزمانية للنفي المتحققة بػ (ما كاد) فػ " قَػ ْولَوُ تَػ َعالَىَ :وما ُ
وع ال ِْفع ِل ،فَػلَو َكا َف َك َ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ْم َق َاربَِة لَ ِزَـ ُوقُوعُ التػَّنَاقُ ِ
ض
ض إِثْػبَ َ
ات ُوقُ ِ ْ
َم ْعنَاهُ َوَما قَ َاربُوا الْف ْع َل َونَػ ْف ُي ال ُْم َق َاربَة م َن الْف ْع ِل يػُنَاق ُ
ْ
اد لل ُ
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فِي َى ِذهِ ْاآليَِة "(فخر الدين الرازي 1420 ،ىػ ،صفحة .)550/3وقد أجمع المحدثوف على أف نفي (كاد يفعل)
الذي ىو (ما كاد يفعل) " ىو نفي للحدث في زمن معين كقولو تعالى (إذا أخرج يده لم يكد يراىا)  ,إف فعل

الرؤية قد وقع في الماضي لكن بعد جهد وعناء" (المنصوري2002 ،ـ ,ط ، 1صفحة  ,)63وذىب المطلبي إلى
أنو يمكن نفي (كاد يفعل)إلى جانب (لم يكد يفعل) (المطلبي 1986 ،ـ ،صفحة  , )260والفعل بعد (كاد) وقع
وبناء على ىذا يكوف الفعل في (ما كاد يفعل)و(لم يكد يفعل ) ٍ
ماض تاـ بخبلفو في (كاد
لكن ببطء ومشقة ً ,

يفعل)(السامرائي1989 ،ـ ،الصفحات  .)298-297/1؛ بخبلؼ ما إذا كاف التوجيو النحوي على االستئناؼ
ألنهقاؿ " َ ِ ِ ِ
الص َف ِ
اؼ ي ِ
اتَ ،وَكا َف َشأْنػُ ُه ْم
ؼ َّ
َي ِع ْن ِد إِتْ َم ِاـ ِّ
ص ُّح ا ْختِ َبل ُ
وىا ِع ْن َد ذَلِ َ
َي فَ َذبَ ُح َ
كأ ْ
الزَمنَػ ْي ِن أ ْ
وعلَى اال ْست ْئػنَ َ
ب أَ ْف يَػ ْف َع َل(" .عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )557/1؛ وىذا التوجيو
قَػ ْب َل ذَلِ َ
ك َشأْ َف َم ْن لَ ْم يػُ َقا ِر ْ
استبعده المؤلف ولعل ذلك الخبلؼ يعود إلى داللة (كاد) منفية وداللتها مثبتة ألف "نفيها يدؿ على نفي مقاربة

الفعل وىو دليل على انتفاء وقوع الفعل باألولى فيكوف إثبات كاد نفياً لوقوع الخبر الذي في قولك كاد يقوـ "

(عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة .)557/1

ولهذا عبلقة باستعماؿ بعض أدوات النفي في مقاـ واحد مع تبادؿ دالالتها بسبب ىذه العبلقة ؛ فمثبل (ما)
بدخولها على فعل ٍ
ماض تنفي حدوث القياـ في (ما قاـ) في أقرب جزء من حيز الماضي إلى الحاؿ دوف أف تبلغ
الحاؿ " (المبخوت ,شكري2006 ( ،ـ) ،.صفحة  , )127لهذا "فاستعماؿ (ما )عوض (لم) يبرره شدة تصرؼ
(ما) من جهة وتعامل داللتها على (اآلف) مع داللة االنقضاء في الماضي دوف أف ينفي ىذا التقريب بينهما وإمكاف
االستبداؿ خصائص كل قوؿ من القولين " (المبخوت ,شكري2006( ،ـ) ،.صفحة .)127
اضي فَ ِهي لِ ِْئلثْػب ِ
صيغَ ِة الْم ِ
ت بِ ِ
ت بِ ِ
ب قَػ ْوٌـ إِلَى أ َّ
ات
ضار ِِع فَ ِه َي لِنَػ ْف ِي ال ُْم َق َاربَِة َوإِ ْف نُِفيَ ْ
اد إِ ْف نُِفيَ ْ
صيغَ ِة ال ُْم َ
َف َك َ
َ َ
َ
َوذَ َى َ
َف نَػ ْفي ال ِْف ْع ِل الْم ِ
َّ
اضي َال
اء ْ
ت َك َذلِ َ
ك فِي ْاآليَػتَػ ْي ِن لَ ْم يَ َك ْد يَراىا [النُّورَ ]40 :وما ُ
َ
َو ُش ْبػ َهتُوُ أَ ْف َج َ
كادوا يَػ ْف َعلُو َف َوأ َ
اؿ بِ ِخ َبل ِ
ِ ِ
ْح ِ
ضار ِِع( " .عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )559/1
ؼ نَػ ْف ِي ال ُْم َ
يَ ْستَػ ْل ِزُـ اال ْست ْم َر َار إِلَى َزَم ِن ال َ
ألف " ظهور النفي مع الفعل المعجمي يمنع أداة النفي المتصدرة للجملة من أف تسرب سمة النفي والسمة الزمنية
للفعل " (المبلخ2009 ،ـ ،صفحة )401
الحادي عشر :أما داللة (ال) فيعلق ابن عاشور على استعماؿ ( السين) مع (ال) في مقاـ خطابي واحد بقولو "
ك تَم ِهي ًدا لِلْم ْق ِ ِ
وإِنَّما ابػتُ ِد َ ِ ِ
اجا لِ ِْئل ْع َبلِـ بِأ َّ
َف الْ ُق ْرآ َف فِي تَػ َزايُ ٍد ُم ْستَ ِم ٍّر
َ َ ْ
َ ُ
ئ بَِق ْولوَ :سنُػ ْق ِرئُ َ ْ
صود الَّذي ُى َو :فَبل تَػ ْنسى َوإِ ْد َم ً
ين َع َبل َمةٌ َعلَى
"(عاشور ،التحرير والتنوير )1984 ،رابطاً ذلك بداللة ىذا االستعماؿ ( السين ,ال ) " َو ِّ
الس ُ
ِِ
ِ ِ ِ
ْت التَّ َكلُّ ِم فَِإنػَّ َها تَػ ْقتَ ِ
ت بِِف ْع ٍل ح ِ
اص ٍل فِي وق ِ
ص ِ
استِ ْقبَ ِ
ضي
وؿ ال ِْف ْع ِل َو َخ َّ
اصةً إِذَا اقْػتَػ َرنَ ْ
ْ
اؿ َم ْد ُخول َهاَ ،وى َي تُفي ُد تَأْكيد ُح ُ
َ
َ
ك تَأْكِيد لحصولو " (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة .)280/30
أَنَّوُ يَ ْستَ ِم ُّر َويَػتَ َج َّد ُد َوذَلِ َ
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الثاني عشر :ولعل في سورة (الكافروف ) ما يؤيد دالالت النفي التي تتناوب على اآليات في استعماؿ المشير
المقامي (النداء) في (قل يا أيها الكافروف) " ِِإلبْ َبل ِغ ِه ْمِ ،أل َّ
اؿ أَ ْذ َىانِ ِه ْم َعلَى َما َسيُػ ْل َقى
اء يَ ْستَ ْد ِعي إِقػْبَ َ
َف النِّ َد َ
َعلَْي ِه ْم( ".عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة )581/30
وقد كاف داللة (ال) على النفي للحاؿ والمستقبل بحسب المقاـ ومبلبساتو فكاف تفيد الحاؿ في قولو َ ":وال أَنْػتُ ْم
ِ
عابِ ُدو َف ما أَ ْعب ُد بِالْجملَ ِة ِاالس ِميَّ ِة .لِ َّ ِ
ِ
ْح ِ
اؿ ،فَػلَ َّما نَػ َفى
لد َاللَة على الثَّبَات ،وبكوف الْ َخبَػ ُر ْ
ْ
اس َم فَاع ٍل َد ااال َعلَى َزَماف ال َ
َ ُ ُْ
َعن نَػ ْف ِس ِو أَ ْف يػ ْعب َد فِي الْمستَػ ْقب ِل ما يػ ْعب ُدونَوُ بَِقولِ ِوَ :ال أَ ْعب ُد ما تَػ ْعب ُدو َف َكما تَػ َق َّدـ آنًِفا ،ص َّرح ُىنَا بِما تَػ ْقتَ ِ
ض ِيو َد َاللَةُ
َ
ُ َ ُ
ُْ َ َ َُ
َُ
ْ
ْ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ْح ِ
اؿ " (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  )582/30فدلت
الْ َف ْح َوى َعلَى نَػ ْف ِي أَ ْف يَػ ْعبُ َد آل َهتَػ ُه ْم في ال َ
على الحاؿ حين دخلت على اسم الفاعل الذي يشبو الفعل في إعمالو وداللتو وعلى المستقبل حين تركب مع
المضارع.

ِ َّ ِ
آمنُوا
آمنُوا ثُ َّم َك َف ُروا ثُ َّم َ
ين َ
الثالث عشر  :ومن المقيدات التي تؤثر في استعماؿ أدوات النفي قولو تعالى (إ َّف الذ َ
ادوا ُك ْف ًرا لَ ْم يَ ُك ِن اللَّوُ لِيَػغْ ِف َر لَ ُه ْم َوَال لِيَػ ْه ِديَػ ُه ْم َسبِ ًيبل) (النساء )137فالنفي في قولو تعالى  " :لَ ْم
ثُ َّم َك َف ُروا ثُ َّم ا ْز َد ُ
لد َاللَ ِة َعلَى أ َّ
يَ ُك ِن اللَّوُ لِيَػغْ ِف َر لَ ُه ْم أَبْػلَ ُغ ِم ْنَ :ال يَػغْ ِف ُر اللَّوُ لَ ُه ْمِ ،أل َّ
الصيغَ ِة لِ َّ
اس َم َكا َف لَ ْم يُ ْج َع ْل
ض ِع َى ِذهِ ِّ
َص َل َو ْ
َف أ ْ
َف ْ
ِ
ِ
ِ
شي ٍء ي ُكو ُف نَابِيا َع ْنوُِ ،ألَنَّوُ ِ
ك أ َّ
َف َّ
ص ُد َر ِم ْنوُ َخبَػ ُرَىاَ ،وَال َش َّ
ُّحاةُ فِي
ض ُّد طَْب ِع ِوَ ،ولََق ْد أَبْ َد َ
ليَ ْ
ع الن َ
ً
الش ْي َء الَّذي لَ ْم يُ ْج َع ُل ل َ ْ َ
ِِ
تَس ِمي ِة َّ ِ
ْج ُحود) " (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة  .)232/5ويشرح
البلِـ الَّتي بَػ ْع َد َكا َف ال َْم ْنفيَّة ( َالـ ال ُ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وـ َعلَْي ِهم بِانْتِ َفاء الْغُْفر ِ
اف َوى َدايَِة
ذلك ابن حياف بقولو " َوفي قَػ ْولو :لَ ْم يَ ُك ِن اللَّوُ ليَػغْف َر لَ ُه ْمَ ،د َاللَةٌ َعلَى أَنَّوُ َم ْختُ ٌ
ْ
َ
الدنْػيا وىم أَحياء ،وى ِذهِ فَائِ َدةُ الْم ِج ِ
يء بَِبلِـ الْجح ِ
يل ،وأَنػَّهم تَػ َق َّرر َعلَي ِهم ذَلِ َ ِ
َّ ِ
ود ،فَػ َف ْر ٌؽ بَػ ْي َن لَ ْم يَ ُك ْن َزيْ ٌد
ك في ُّ َ َ ُ ْ ْ َ ُ َ َ
ُُ
السب ِ َ ُ ْ َ ْ ْ
َ
ِ
ادةِ َو ِْ
وـ .فَ ْاأل ََّو ُؿ لَْيس فِ ِيو إَِّال انْتِ َفاءُ ال ِْقيَ ِاـَ ،والثَّانِي فِ ِيو انْتِ َفاءُ ِْ
اإليتَ ِاء لِل ِْقيَ ِاـَ ،ويَػل َْزُـ ِم َن
اإل َر َ
وـ َوبَػ ْي َن لَ ْم يَ ُك ْن َزيْ ٌد ليَػ ُق َ
يَػ ُق ُ
َ
ِ
ادةِ ال ِْقيَ ِاـ نَػ ْف ُي ال ِْقيَ ِاـ( " ،أبوحياف األندلسي1420 ،ىػ  ،صفحة  )100/4والـ الجحود تعني اإلنكار
انْتِ َفاء إِ َر َ
والرفض وىي " تفيد النفي المؤكد و تحدد نحويا بأنها ىي التي تقع بعد (ما كاف) أو بعد (لم يكن) " (محمد عيد،
 2009ـ ،صفحة ص)285
الس َم ِاء أَ ِو ائْتِنَا بِ َع َذ ٍ
اب
ْح َّق ِم ْن ِع ْن ِد َؾ فَأ َْم ِط ْر َعلَْيػنَا ِح َج َارًة ِم َن َّ
الرابع عشر َ ( :وإِ ْذ قَالُوا اللَّ ُه َّم إِ ْف َكا َف َى َذا ُى َو ال َ
ت فِي ِه ْم َوَما َكا َف اللَّوُ ُم َع ِّذبَػ ُه ْم َو ُى ْم يَ ْستَػغْ ِف ُرو َف )(  33-32األنفاؿ).
أَلِ ٍيم (َ )32وَما َكا َف اللَّوُ لِيُػ َع ِّذبَػ ُه ْم َوأَنْ َ
فيحدد ابن عاشور في تحليل المعنى العاـ لآليات المشيرات المقامية للداللة المترتبة عن النفي بػ(ما كاف) فقاؿ
ودهُ بػين ظَ ْهرانَ ِي الْم ْش ِركِين مع ِ ِ
ِ
ِ
اب َسبَبًا
َ ََ ْ
است ْح َقاق ِه ُم إلى الْع َق َ
ُ
عن اإلحالة المكانية إحالةً على (مكة) " ألَنَّوُ َج َع َل َو ُج َ َ ْ َ َ
ِِ
ودهُ فِي م َك ٍ
فِي تَأ ِْخي ِر ال َْع َذ ِ
اف َمانًِعا
صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَ َج َع َل َو ُج َ
اب َع ْنػ ُه ْمَ ،و َىذه َم ْك ُرَمةٌ أَ ْك َرَـ اللَّوُ بِ َها نَبِيَّوُ ُم َح َّم ًدا َ
َ
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ِِ ِ ِ
ِ
ِم ْن نػُ ُز ِ
وؿ ال َْع َذ ِ
ضى".
يما َم َ
اب َعلَى أ َْىلو ،فَػ َهذه ْاآليَةُ إِ ْخبَ ٌ
ار َع َّما قَ َّد َرهُ اللَّوُ ف َ

(عاشور ،التحرير والتنوير،1984 ،

الصفحات )334-333/9

ت فِي ِه ْم) ولم يرد ضمير الغيبة قائبل "
ويذكر ابن عاشور المشير المقامي للمخاطب أيضا المتمثل في قولو ( َوأَنْ َ
ِ
ِ
وفِي تَػو ِج ِيو ال ِ
اجتِ َبل ِ
ْخطَ ِ
ت فِي ِه ْم لَ ِطي َفةٌ ِم َن
ض ِمي ِر ِخطَابِ ِو بَِق ْولِ ِوَ :وأَنْ َ
ب َ
صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َمَ ،و ْ
اب بِ َه َذا إِلَى النَّبِيء َ
َ ْ
التَّ ْك ِرَم ِة إِ ْذ لَ ْم يَػ ُق ْلَ :وَما َكا َف اللَّوُ لِيُػ َع ِّذبَػ ُه ْم َوفِي ِه ْم َر ُسولُوُ (عاشور ،التحرير والتنوير ،1984 ،صفحة . )334/9
الخاتمة :
وننهي ىذا البحث بمستخلص ألىم ما أمكننا دراستو والتحقق من تطبيقو في ىذا المجاؿ من الدرس العربي كما
يأتي
معيارانبنت عليو الداللة الزمانية للعديد من األدوات والتراكيب في العربية وكانت داللة النفي
أوال:أف زمن التكلم ٌ
إحدى الدالالت الزمانية المترتبة عنو .

ثانيا :ارتبطت داللة التركيب المنفي بالعبلقة بين أداة النفي والمنفي بعدىا على أساس أف الفعل المضارع في حاؿ
رفعو متجردا من أداة النفي يرتبط بالحاؿ وتلك األداة وحدىا من يحدد انطبلؽ الداللة من الحاضر إلى المستقبل
أو العكس أو قلبها للماضي الذي كاف حاضرا .
ثالثا :وقد ترتب عن ذلك استعماؿ التراكيب المنفية وفق معايير تمكنَّا من تطبيقها من خبلؿ النصوص الممثلة
سابقا؛ فكانت الداللة الزمانية للنفي في عبلقتها بزمن التكلم تقوـ على معايير حتمتها طبيعة االستعماؿ العربي
لتلك التراكيب ىي ( أف المتكلم باستعمالو كبلماً منفياً يميز بين زماف اإلنشاء وغيره  ,واقتضاء أبنية النفي ألبنية
إثبات كما ذكر سيبويو و وقوع الحدث أو عدـ وقوعو).

رابعا :وقد نتج عن تلك المعايير استعماؿ خاص للتركيب المنفي ألف حروؼ النفي ترتبط إما بحيز فضائي زمني
ىو زماف التكلم (ما /ال) وإما بما قبلو (لم  /لما ) وإما بما بعده (ال  /لن )
خامساً :كاف ىناؾ أيضا عبلقة للنفي ببعض المقيدات لتلك الداللة كػالتراكيب المنفية (ما كاف  ,ولم يكن ,وما
كاد) وقد أثرت ىذه المقيدات في مدى النفيوإذا كاف واقعا على الفعل المقيد بػ(كاف وكاد) أوعلى نفي الخبر
بعده.
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