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Introduction 

Negation is a sublime style used by the Arabs, included in their 
studies and language sciences. It is a transformational writing where plea, 
guidance equity and other deep means are used in negation 
transformation. Negation is a structure includes many of the imbricate 
linguistic structures. Grammarians stated that negation is the imperative 
negation and this means that negation is linguistically formed through 
imperative structure which is a deep linguistic structure preceding the 
phases of structure formation in imperative. Imperative structure is  
a medium structure not evoked by linguistic mores.  

This study is a transformation approximation documenting the 
relation between negation and imperative as transformational patterns for 
developed meanings in formation and reference.       

  

  :المقدمة 
ساتهم واشتملت عليه علـوم      العرب، اشتغلت عليه درا    أساليب راٍق من    أسلوبالنهي  

 والتـسوية   واإلرشـاد ، مؤلف تحويلي يتم به استظهار الدعاء وااللتمـاس          أيضاًلغتهم، وهو   

 ولما كان النهي مركباً يكتنز    . في تحويلة النهي  المتجددة  لمعاني  ا غير ذلك من     إلىواالستعالء  

ال هـذا معنـاه، أن النهـي        ،  األمرنفي  : ، أن النهي  ، رأي النحاة  كثيراً من بنى اللغة المتراكبة    

ق مراحل تكون البنية    ب، وهي تشكيلة لغوية غائرة، تس     األمر عبر بنية    إاليجتلب تشكلّه اللغوي    

 مؤسسة لبنية وسطى قد ال يستدعيها العرف اللغـوي وال           األمر، ان بنية    أيفي جملة النهي،    

  . يقر فاعلية تحققها

     ا م بوصـفه واألمررى العالقة بين النهي ان هذا البحث مقاربة تحويلية مهادها توثق ع

  .  تحويلية لمعاٍن متطورة في التكون والداللةأنماطاً
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  :  بوصفها محولةً، ال الناهية
كلمة تستعمل للربط بين الكالم أو للداللة على معنى في          : "صطالح النحويين ااألداة في   

بط أجـزاء الجملـة بعـضها       فهي نوع من أنواع التعبير عن عالقات في السياق تر          )1("غيرها

وتدل على مختلف العالقات الداخلية بينها ويكون الربط بين أجزاء الجملة كلها معنـى              ببعض  

 أو   الـشرط أو االسـتفهام     أوحين يتكلمون عن أسلوب النفي      " األسلوب"هو ما يسمونه    واألداة  

ويتم هذا النهـي     والنهي هو أسلوب من أساليب العربية يعبر به عن معنى من المعاني            )2(غيره

التي تعمل على الربط بين أجزاء الجملة وتحمل هذه األداة وظيفة األسلوب            ) ال(طة األداة   ابوس

الة، وهـي تخـتص     أصالنهي هو معناها    ناهية ألن   ) ال(أي أسلوب النهي، وأكثر النحاة يعد       

حول لجملة   اإلنشاء وتعمل فيه الجزم فهي العنصر الم       إلىبالفعل المضارع وتحوله من الخبر      

 البنية الـسطحية عبـر      إلىألن التحول من البنية التحتية      ،  في مستويات التحليل النحوي   النهي  

 اإلنشاء المنفي فـي     إلى) فعلي(قتضي تحويل المعنى من األخبار المثبت في صفة         يهذه األداة   

فهي ) فعلال ت : (في النهي وذلك قولك   ) ال(و": لنهي فقال لوعدها سيبويه أداة    ) ال تفعل (ة  يغص

 مضي الجزم سواء أكان النهـي للتحـريم أ        تة عند أبن هشام وتق    طلبيال) ال(وهي   )3()لم(بمنزلة  

ـ     ويخلصه لالستقبال   فهي حرف يختص بجزم المضارع       )4(للتنزيه : يادركما جاء في قول الم

تـسبقه  المضارع الذي   فالفعل    )5()ال الناهية حرف يجزم الفعل المضارع ويخلصه لالستقبال       (

يثيره التحول الـذي    يقتضي تغييراً في حركته اإلعرابية فهو يقتضي السكون الذي          الناهية  ) ال(

 البنية لهـذا التركيـب      يؤشر مدى استجابة مؤلفات   الناهية على الفعل وهذا     ) ال(أحدثه دخول   

 زمانيةووما يعقب ذلك من تغييرات سياقية       وإعراباً  ى  الصفري المثبت الذي يحفز التغيير معن     

            المجـزوم بالـسكون     المـضارع    إلـى المضارع المرفوع بالضمة    زمان  طتها  ا يحول بوس  الذ

فإن ة عليه   هيالنا) ال(عند دخول   لكن  مرفوع بالضمة   فعل مضارع                     )لعبتَ(فـ

 اإلنشاء  إلىتغيير يقتضي التحول من الخبر      ال، ف متعددة تحدث في هذه الصيغة    تحويلية  تغيرات  

  .إلى الجزم السكون ومن الرفع إلى النفي ومن الضمة إلى اإلثبات ومن

  

  

                                           
  . 11، مصطف النحاس، صدراسات في األدوات النحوية )1(

  . 26المصدر نفسه، ص: ينظر )2(

  . 408، ص1الكتاب، ج )3(

  . 247، ص2المغني، ج )4(

  . 306الجنى الداني في حروف المعاني، ص )5(



 هاني صبري آل يونس.د

 113

  يلعب                                            
                  

  )ال(بـ        ) ال(من دون 
                  

 الرفع عالمة  مضارع  مثبت  خبر

  الضمة
  

 عالمة الجزم  مجزوم  منفيإنشاء 

  السكون
  

  

 إلـى  فينقلهـا ) يلعب( على الجملة النواة     دخُلي المحول الذي    هي العنصر ) ال(فاألداة  

 والجمل السطحية   )يلعب(بين الجملة النواة    غائر وسطي   هو  وتركيب أخر يقصد به نفي األمر       

النهي أصـالة   وحدة لغوية يتم بها التحويل وهي تفيد        ) ال(وبهذا يمكننا القول أن     . جملة النهي 

النهي موضوعة أصالً للتحريم    صفة  يم فالسيوطي جزم بأن     ون على سبيل التحر   كوالنهي فيها ي  

ويرى  )1("، هي حقيقة في التحريم    )ال تفعل : (هو طلب الكف عن الفعل، وصفته     ) النهي: "(فقال

أي  )2()نهيـاً (بعض الباحثين أن البالغيين يشترطون االستعالء في هذه الصيغة ألجل تسميتها            

وهذا واضح عند النحـاة      نهياً   ىكي تسم ) ال تفعل  (االستعالء هو الشرط األساسي في صفة     أن  

  .والبالغيين من خالل ما أجمعوا عليه في دراساتهم عن النهي

 في األخرى ليؤدي  بنى معنوية جديدة تمثل الوجوه        -بوصفه أسلوباً -وقد يحول النهي    

ن المعنى  وذلك عند استعماله في سياق آخر ليفيد معنى جديداً مستولداً، يختلف ع           . معنى النهي 

جمعهما السياق ويوحد بينهما المقام والمقال، ومن       ييط داللي قريب    خمعه ب السابق ولكنه يتعلق    

  : أهم أوجه النهي الغائرة
  

  : الدعاء . 1

  : اسـتعظم أن يقـال    دعاء ألنـه    : بمنزلة األمر والنهي، وإنما قيل    (وهو عند سيبويه    

رتبـة   هو أدنـي  يكون ممن   فالدعاء معنى     )3("اللهم زيداً فأغفر ذنبه   : "وذلك قولك نهي   وأمر  أ

  :ومنه قولـه تعـالى     )4( وقد ورد هذا األسلوب بكثرة في القران الكريم        رتبهعلى  أ من هو    إلى

    ا ِإن ناِخذْنؤا لَا تنبا  رطَأْنأَخ ا أَوِسين)5(            فالدعاء يختلف عن األمر والنهي في المعنى أي فـي
                                           

  . 82 ، ص2 في علوم القران، جاإلتقان )1(

  . 465 األوسي، صإسماعيل، قيس ب الطلب عند النحويين والبالغيينأسالي: ينظر )2(

  . 142، ص1الكتاب، ج )3(

  . 517 ، ص2، جـدراسات ألسلوب القران الكريم، عبد الخالق عظيمة: ينظر )4(

  . 286اآلية : ورة البقرةس )5(
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  وقيل للدعاء طلـب    : (األمر والنهي كما جاء في قول المبرد      طلب المعنى لكنه يجري مجرى      

وال ت اهللا   سـأل تقول  فإنما  ... فواحد وذلك قولك في الطلب اللهم أغفر لي         اللفظ  للمعنى، فأما   

والدعائية من حيث الشخص الـذي يقـع        ون بين ال الناهية     قرفين  وفالنحوي  )1()أمرت اهللا : تقل

، إذ  بالدعائية )ال(، وسميت   رجة من المنهي سمي النهي دعاء     ل د الناهي أق  النهي فإن كان     هعلي

مـن المعنـى فـي      شيئاً  ال يغير   (الفرق في المعنى    وهذا    )2(علىألال يأتي النهي من األدنى ل     

يمس دعاء إال أنه في النهاية طلب الكف عـن وقـوع            عمومه وال من الشكل فالنهي وإن كان        

 تغير معنوي ليس له أثر ال فـي        فالتغيير    )3()رجاء أووقع النهي في صورة أمر      أ الفعل سواء

  .المعنى وال في الشكل وال في الصيغة التي يعبر عنها في النهي
  

  : االلتماس . 2

نحو قولك لنظيرك المساوي لـك      رتبة المنهي   الناهي  يساوي  ويحصل االلتماس عندما    

إذا اتحـد    مجرد االلتماس    بدل على (فالنهي  ) ال تعمل هذا  (االستعالء  في الرتبة ال على سبيل      

ها تحديد الغـرض مـن      ئأن الرتبة والمقام هي التي يتم في ضو        أي   )4()الناهي والمنهي درجة  

  .النهي
  

   : التهديد. 3

ال يمثل أمرك ال تمتثـل      (لك  ) كقولك لعبد : (يخرج النهي لمعنى التهديد مجازاً ومنه     و

  .)5(على ترك األمرزمك والتهديد خبر في المعنى إذ كأنه قال سترى ما يل) أمري
  

  : الكراهية . 4

  . ))6 ولَا تمِش ِفي الْأَرِض   :نحو قوله تعالى
  

  : اإلرشاد . 5

  . ))1  تبد لَكُم تسؤكُما تسأَلُوا عن أَشياَء ِإنلَ:  كقوله تعالى

                                           
  . 44 ، ص2المقتضب ، ج )1(

  . 183، ص، محمد صالح الدين مصطفىالنحو الوصفي من خالل القران الكريم:  ينظر)2(

  .المصدر نفسه، والصفحة نفسها )3(

  . المصدر نفسه، والصفحة نفسها)4(

  . 325ص : 2شرح التلخيص، جـ: ينظر )5(

  . 37اآلية : سورة اإلسراء )6(
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أي فهو قليـل وحقيـر       ))2لَا تمدنَّ عينيك  : ل لالحتقار والتقليل كقوله تعالى    وتستعم

  .)3(وهذا احتقار للدنيا
  

  : التسوية . 6

  . ))4 اصِبروا أَو لَا تصِبروا: نحو قوله تعالى 
  

  : هانة اإل. 7

  . ))5اخسئُوا ِفيها ولَا تكَلِّموِن : نحو قوله تعالى 
  

  

    

  
  

  
  

  

  
  

  

  

    اإلرشاد  الدعاء   

 

 

 

 

من 

 أدنى

 إلى

 أعلى

  االلتماس   

  من 

  أعلى 

  الى 

  ادنى

      

  التهديد
  

  الكراهة
  

  التسوية
  

  االهانة
  

  النهي    النهي    

  شبكة توزيع المعاني

  

  البنية الغائرة مدخول 
الناهية عليه يكثر للمخاطـب ويـضعف       ) ال(للفاعل فأكثر دخول    مبنياً  كان الفعل   إذا  

 هو: "النهيعن  ل مع المخاطب والغائب على السواء فالمبرد يقول         وأداة النهي تستعم   )6(للمتكلم

 )7(")ال يقْع يا رجـل    (و) ال يقْع زيد  : (، وذلك قولك  )الغائب(و) الشاهد(وهو يقع على فعل     ) ال(

                                                                                                                         
  . 101اآلية : سورة المائدة )1(

  . 88اآلية : سورة الحجر )2(

  . 82 ، ص2 في علوم القران ، جـاإلتقان: ينظر )3(

   . 16 اآلية: سورة الطور )4(

  . 108اآلية : نوسورة المؤمن )5(

  .  543 ، ص2ارتشاف الضرب، أبو حيان األندلسي، جـ: ينظر )6(

  .  134 ، ص2المقتضب، ج )7(
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 م غائبـاً أ   موأبن هشام يرى أنها تقتضي جزم المضارع سواء أكان المطلوب فيـه مخاطبـاً أ              

  .  )1(متكلماً

إذا كان الفعل مبنياً للفاعل أما إذا كان الفعل          )2(فعلي المتكلم إال ما ندر    ولكنها ال تجزم    

نعم ان كان للمفعول جاز بكثرة نحـو ال أخـرج   ( الصبان حاشيةمبنياً للمفعول فيقول صاحب    

الناهية للمتكلم يكون من النوع الـذي       ) ال(أي إن جزم     )3()وال تخرج، كان النهي غير المتكلم     

وأبن مالك يـرى   )4(، ال تكن هنا فأراك  )ال ألتيك هنا  (مقام السبب فاألصل في      فيه المسبب    أقيم

جزم الناهية فعل   (والخضري يقول أن     )5(مال بال هأن جزمها لفعل المتكلم أقل مما هو عليه جزم        

الغائب والمخاطب كثير وفعل المتكلم قليل جداً ألن أمر الشخص ونهيه لنفسه خالف الظـاهر               

  . )6() فيكثر ألن المنهي غير المتكلمإال أن كان مجهوالً

عليهما وقد قـسم عبـد      ) ال(أكثر من دخول    ) نفعل(و) أفعل(ويكثر دخول الالم على     

  : )7(السالم هارون دخولها على األفعال المضارعة حسب الكثرة والقلة على الترتيب اآلتي

  . فأكثر دخولها على فعل المخاطب، كقولك ال تفعل .1

، نحو ال يقيم ويلحق به فعال المتكلم المبنيان للمجهـول نحـو             الغائبثم دخولها على فعل      .2

 .أخرج وال تخرج ألن حقيقة األمر للغائب

وندر دخولها على فعلي المتكلم المبنيين للفاعل كما أوضحنا ذلك في المثال السابق وهـذا                .3

هيـة  النا) ال(ن من آراء حـول      ويب يمكن أن تصل إليه من خالل ما أول به النحوي          تالتر

ومدخولها على األفعال المضارعة وقد بينا بعض تلك اآلراء والتي اعتمدها عبد الـسالم              

 .على األفعال المضارعة) ال(هارون في دخول 

ال بـان   رفعها  عمل  بمجزومها فهو الزم وقد حدد عباس حسن أحكام         ) ال(أما عن اتصال     .4

: وقـالوا :  )8(تي في مثل  ل بينها وبين مجزومها فاصل إال عند الضرورة الشعرية كال         صفي

أخانا ال تخشع لظالٍم عزيز وال ذاحق قومك نظلم وأجاز بعضهم في قليـل مـن الكـالم                  

                                           
  .  246 ، ص2مغني، جال: ينظر )1(

  .  3 ، ص4 أبن مالك، جألفيةحاشية الصبان على شرح األشموني على : ينظر )2(

  . المصدر نفسه والصفحة نفسها )3(

  .  346 ، ص2، جالمغني:  ينظر)4(

  .  235تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ص:  ينظر)5(

  .  129 ، ص1حاشية الخضري على شرح أبن عقيل، جـ )6(

  .  184األساليب اإلنشائية في النحو العربي ، ص: ظر ين)7(

  .  405 ، ص4النحو الواقي، ج:  ينظر)8(
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 الّإ وهذا نادر فهي ال تعمل إال بشرط         )1(ومجزومها نحو ال اليوم تضرب    ) ال(ل بين   صالف

 .يفصل بينها وبين مجزومها فاصل وهذا الزم عند أغلب النحاة 

كلمة بسيطة يطلـب    (الناهية  ) ال(فقد اتفق أغلب النحاة على أن       : الناهية) ال(أما أصل   

ان أصلها الم األمر زيدت عليهـا ألـف         : وليست مركبة كما زعم بعضهم     )2()بها ترك الفعل  

هي التي يجزم بعدها المضارع بنفسها، ألن الفعـل مـن           ) الالم(فهذه   )3(فانفتحت الالم ألجلها  

وليس كما زعـم     )4()ارع، وتقتضي جزمه واستقباله   فتختص بالدخول على المض   (اختصاصها  

، وحـذفت   في الفعل بالم األمر مضمرة قبلها     التي لنفي الفعل، وإن الجزم      ) ال(أنها   (أبو حيان 

ويرى المرادي أن هذين الزعمين ضعيفان وال يتفق معهمـا           )5()كراهة اجتماع المين في اللفظ    

ن هشام وأبو حيان الى ما ذهب إليـه المـرادي   وذهب أب )6(الطلبية أصل بنفسها) ال(فيرى ان  

وهـو مـا     )7() أصالة في لفظه وعمله    انفسه ذ ل اً قائم اًحرف(وبعض المحدثين في جواز كونها      

نه حرف قائم بنفسه يعمل في الفعـل المـضارع          إ اذأعتمدناه في التأسيس لداللة هذا العنصر       

  .الجزم ويقتضي فيه مستويات عدة من التغيير والتحويل
  

  :استيالد البنية الغائرة 
ـ  ي ويشق لغ ،  كما يراها جومسكي   )8()شقينظاهرة اجتماعية ذات    (اللغة هي     بـه  ىعن

القدرة التي تمكن كل فرد من أفراد المجتمع الناطق باللغة من التعبير عما في نفـسه بجمـل                  

مـن المبـاني   فالفرد لديه القدرة على توليد هذه الجمل مركبة     : يفهمها أفراد المجتمع اآلخرون   

 المضبوط  دبيالجانب األ (الصرفية ذات المعاني المعجمية مع مراعاة القواعد النحوية أي هي           

تحقيق المعنى الداللي العميق يعبر عنه بالبنيـة        الى  صرفية ومعجمية تهدف    وبقواعد صوتية   

                                           
  .  4 ، ص4حاشية الصبان، ج:  ينظر)1(

   . 306، ص الجنى الداني في حروف المعاني)2(

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها:  ينظر)3(

  . 246 ، ص2، أبن هشام ، جالمغني )4(

  . 543 ، ص2 حيان األندلسي، ج، أبوارتشاف الضرب )5(

  . 306الجنى الداني في حروف المعاني، ص:  ينظر)6(

  . 184، عبد السالم هارون ، صاإلنشائية في النحو الغربياألساليب  )7(

 ،  9 ، العـدد     18، المجلد   ، خليل عمايرة، مجلة أقالم    البنية التحتية بين عبد القاهر الجرجاني وجومسكي       )8(

  .  88 ، ص1983
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 الـذي هـو     الكالمفهو  أي النسبة التركيبية العميقة وأما الشق الثاني عند جومسكي           )1()التحتية

وهذا النطق يحدث بكيفية     )2()مجموعة األصوات اللغوية المنطوقة ينطق بها مجموعة األفراد       (

معينة ويرى أن هذه الكيفية ليس من الضروري أن تكون متفقة مع قواعـد اللغـة وقوانينهـا                  

يخضع للموقف الذي يكون فيه المتكلم فيعبر عمـا فـي           (وأنظمتها أو أن تكون خاضعة وإنما       

ومن هذا التعريف الذي ارتـضاه       )3()ه دون تأمل أو تبصر وهذا هو ميدان البنية السطحية         نفس

وفق مستويين مستوى قريب ظـاهر      على  ضح لنا أن البحث في اللغة يكون        تجومسكي للغة ي  

مجموعة الكلمات المنطوقة ومستوى بعيد وهو البحث       من  وهو التركيب السطحي الذي يتكون      

الداللي العميق لهذا التركيب السطحي الظاهر الذي يحدد العالقات بين          عن المعنى أو التركيب     

  .مبانيه الصرفية أي العالقات بين كلمات التركيب العميق له

شأنه أن ينقل ما نطقت به العـرب وال يتعـداه وأمـا             : (فاللغوي كما يقول السيوطي   

 بمقتضى تعريف   إذاللغوي  همة ا مف )4()النحوي فشأنه ان يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه        

 ما نقله   إلىل وتأتي بعد النقل مهمة تحليل اللغة التي يتكفل بها النحوي فيعمد             نقالسيوطي هي ال  

، ثـم صـياغة     ، ومعانيها، ودالالتها   تراكيبها ومبانيها  إلىاللغوي من المساحة اللغوية فيحللها      

  . )5(ل عند جومسكي هي الجملةونقطة االنطالق في التحلي. القواعد التي تحكم هذه التراكيب

الصيغة الظاهرة المـستعملة فـي      (وهي   )6()في عمومها مبني يحمل معنى تماماً     (فهي  

فهي إذا نقطة االنطالق التي ينطلق منها النحوي في التصنيف والتحليل            )7() المعنى إلىاإلشارة  

ي يمكـن أن يحلـل   أكثر وحدة تتحمل التحليل النحوي، أو الشكل النحوي الذ   (اللغوي بوصفها   

: النواة أو التوليدة    (ومن خالل هذه التعريفات للجملة نرى أنها تتضمن الجملة           )8() وحدات إلى

االسمية الفعلية سواء كـان فيهـا عنـصر         : االسمية والعقلية وتتضمن كذلك الجملة التحويلية     

                                           
  .  88، ص وجومسكي، خليل عمايرة البنية التحتية بين عبد القاهر الجرجاني)1(

  . المصدر نفسه والصفحة نفسها )2(

  .  المصدر نفسه والصفحة نفسها)3(

  .  59 ص ،1، جالمزهر في علوم اللغة )4(

  .  89، صبين عبد القاهر الجرجاني وجومسكي، خليل عمايرةالنسبة التحتية :  ينظر)5(

  .  5، صإبراهيم عبادة، مقدمة الكتاب، محمد دراسة لغوية نحويةالعربية جملة ال )6(

  .  90، صبين عبد القاهر الجرجاني وجومسكي، خليل عمايرةة التحتية ينبال )7(

  .  32 عبادة، صإبراهيم، محمد ملة العربية، دراسة لغوية نحويةالج )8(
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من أنـواع   وجملة النهي نوع     )1()تحويل واحد أم كانت تتضمن غير واحد من عناصر التحويل         

تاماً قياساً على تعريفات النحاة للجملة والمعنـى الـذي          معنى  مل  يح ىالجمل العربية فهي مبن   

 النفي أي أنها جملة     إلى تحويل في الداللة من اإلثبات       يتحمله هذه الجملة يخرج لنفي األمر فه      

تحويلية تحتوي على عنصر تحويلي ولها أصل توليدي كان بمعنى اإلخبـار وهـو صـيغة                

وقد بدا  كثيراً  فالنهي معنى من المعاني ونقول معنى ألن النحويين عولوا على المعنى            ). فعلي(

وألن المعنى هو منطلق إعراب الجملة أو        )2()كالم مقيد مستقل  : (هذا في تعريفهم للجملة بأنها    

 لغـوي يقـصد بـه       أسلوبتحليلها، فالنهي يطلب به المتكلم من السامع الكف عن الفعل فهو            

وعـد سـيبويه     )3("كف:  ينهاه نهياً فانتهى وتتاهي    هخالف األمر نها  : "لغة األمر فالنهي    خالف

 بنيـة تركيبيـة     )ال تضرب (فقوله   )4()أضرب: ال تضرب نفي لقوله   : ( األمر لقوله  يالنهي نف 

 وهي في الوقت ذاته بنية تركيبية سـطحية         )اضرب(: مق هي قوله  عسطحية يقصد بها بنية ال    

النـواة او   ) يضرب(لبنية أخرى أعمق يقصد بها معنى األخبار وهي          -هرة   غير ظا  -غائرة  

هي األساس والتي   ) يضرب(األصل الذي تولدت منه المعاني السطحية األخرى وهذه الصيغة          

األساس لفهم الجملـة وتحديـد      (: هيملة النواة   ان ج جومسكي  بحسب  البد منها لفهم الجملة ف    

يراد بها اإلثبات وهي خبرية وفعل األمر لهذه        ) فعلي( األصل لذا فان صيغة   )5()معناها الداللي 

تحويل غائر هنا الن مستويات التحويل فـي        ولكنه  ،  يراد به اإلثبات أيضاً   ) فعلا(الصيغة هو   

صيغة خبرية  من  أي  ،  حول من الخبر إلى اإلنشاء    ، فيت  النهي ال تعده بنية سطحية ظاهرة      جملة

ثم يأتي النهـي خالفـاً لهـذا        :  إنشائية يقصد بها الطلب    صيغة إلىب  يكذتق وال يصدتلامل  تتح

الت يأن التحـو  :  نفي األمر أي   هقصدما ن النفي   إلىالثبات  الالحق من   اإليجاب فيحدث التحول    

  : اآلتيفي جملة النهي يمكن توضيحها على النحو التي حدثت 
  

  :التحول األول 
  

  

                                           
  .  7، صايرةأسلوب النفي واالستفهام في العربية، خليل عم )1(

  .  18 ، ص1الخصائص، أبن جني، جـ )2(

  .  6/2517جـ ) نهى(، مادة الصحاح:  ، وينظر3/334جـ ) نهى(لسان العرب، مادة  )3(

  .  1/136، جالكتاب )4(

ـ  تيتية ، مجلة مجمع اللغة العربيـة، دمـشق        ، سمير س  )في نحو اللغة وتراكيبها   ( مقالة   نقالً عن  )5(  ،  4، جـ

  .  782 ، ص1985ة  السن60المجلد 

 تتحول
 )خبرية(   بنية أولى صيغة إنشائية صيغة خبرية

 مثبتة مثبتة

  )غائرة(     بنية ثانية    فعْلا يفعُل

             إنشائية 
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  :التحول الثاني 

  

  

  

  

  
  

إنما تأمره بأن يكون منه القيـام فـإذا         ) قْم: (إذا قلت : "أبن السراج وهذا مصداق قول    

، فكـذلك   يراد بـه اإليجـاب    ) األمر(فكما أن   ،  ذلك يفقد أردت منه نف   ) ال تقمْ : ( فقلت جزمت

  . )1("النفي يراد به) النهي(

ولنفي األمر  : "ذكرعند الزمخشري هي لنفي األمر وسماها النهي ف       ) ال تفعل (صيغة  و

فهو يرى  : لسيوطي الى ما ذهب إليه الزمخشري     ويذهب ا  )2("ويسمى النهي ) ال تفعل  (في قولك 

أما أبن الحاجب فال يتفق مع ما تقدم مـن   )3(اإليجابأن النهي ينزل من األمر منزلة النفي من       

 هغير مستقيم في ظاهر   ) ولنفي األمر : "( وقد علق على هذا بقوله     )لنفي األمر : (قولهمفي  أراء  

: إذا قلـت  ترى أنك إالد األمر الذي هو ضد النهي فليس صيغة النهي موضوعة لنفيه           ألنه أرا 

يحـصل  يعص ألنه لم  المقصود لنفي األمر بالزنا لو كان كذلك فزنا المنهي لم       فليس  ) ال تزنِ (

 مـا   إلـى وال نذهب    )4("، ونفي األمر ال يجعله محرماً في جميع المباحات        سوى نفي األمر به   

، به إنما قصد هنا ليس نفي لوجـوده يحصل سوى نفي األمر لحاجب من أنه لم     ذهب إليه أبن ا   

بل نفي لمشروعيته فأوامر اهللا تعالى ال يجوز ان تقع بخالف أمره وإنما يرجـع النفـي الـى             

د الحـسي    الوجو إلى الحكم الشرعي ال     إلى وجوده محسوساً فعاد النفي      إلى مشروعاً ال    هوجود

منهم شرعاً فإن وجد المـس فعلـى    أحد يمسه أي ال ))5ه ِإلَّا الْمطَهرونَلَا يمسُّ :فقوله تعالى

                                           
  .  163 ، ص2، جاألصول في النحو )1(

  .  465 األوسي صإسماعيل، قيس ب الطلب عند النحويين والبالغييننقالً عن أسالي )2(

  .  304 ، ص2، جاألشباه والنظائر: ينظر )3(

  .  2/216، جـاإليضاح في شرح المفصل )4(

  .  79 اآلية، سورة الواقعة )5(

 تتحول
 صيغة إنشائية صيغة إنشائية

 منفية مثبتة

  )ظاهرة(بنية ثالثة        تفعُل ال  أفعْل

               إنشائية
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وإن وجد الزنـا    ) ال تزنِ (أبن الحاجب في قوله     خالف حكم الشرع وكذلك الحال مع ما أورده         

وإذا جاءت صيغة األمر وصيغة النهي وبينهما أداة عطف يقصد بهـا            . خالف الحكم الشرعي  

وهذا واضح في قول أبن      النفي   أوفي هذه الحال اإليجاب     نهي فال يحدث    التخيير بين األمر وال   

 )1("يـه فتنولـم   وجب شيئاً   ت، لم   ... قم أوالً تقم    : إذا قلت (عصفور في شرحه لجمل الزجاجي      

السكاكي يعد  و. لنفي األمر الذي يقتضي اإليجاب    عنده يخرج    فالنهي   هوقال تنفيه ولم يقل تنهي    

... وأما األمـر والنهـي      : ( لقوله األمرالفعل وثبوته ما يحدث في      النهي نفي الفعل وحصول     

فلطلب الحصول في الخارج أما حصول انتفاء متصور كقولك في النهي للمتحرك وال تتحرك              

مـر  ألبثبوته كقولـك فـي ا     ، وأما الحصول    في الخارج فإنك تطلب بهذا الكالم انتفاء الحركة       

  .)2()قم

 ال(بالوضـع   والكالم   )3()مقابل اإلثبات واإليجاب  ... في  الن(فالنهي مقابل األمر مثلما     

 تحصيلها أو الكف عنها واألول االسـتفهام والثـاني          أويخلو من ان يكون بطلب ذكر الماهية        

والكف عن هذا التحصيل    ) أفعل(أو الفعل هو صيغة األمر      فتحصيل الماهية    )4()والثالث النهي 

  : واألمر هي عالقة ضديةفالعالقة بين النهي) ال تفعل(هو النهي 

  

  

  

  فالنهي 
  

اقتـضاء فعـل غيـر      : " واألمر هو  )5("طلب الكف عن الفعل   : "النحويينفي اصطالح   

حقيقة (وهي  ) لتفعل(و) أفعل(الكف هو العمل له وصيغته      فالكف عن الفعل تركه وغير       )6("كف

حقيقـة فـي    (هي  ) ال تفعل (صيغة  وكذلك   )7() معك لوالصالة فليص لفي اإليجاب نحو اجتمعوا     

                                           
  .  192ي، صشرح جمل الزجاج )1(

  .  146مفتاح العلوم، ص )2(

  .  1337، صالثاني، المجلد كشاف اصطالحات الفنون، التهاوني )3(

  .  1338ص كشاف اصطالحات الفنون، التهاوني، المجلد الثاني، )4(

  .  81 في علوم القران، السيوطي، صاإلتقان )5(

  .  82، صالمصدر نفسه )6(

  .  76يوطي، ص في علوم القران، الساإلتقان )7(

 اإليجاب والثبات فاألمر
 يقابل

 النفي والنهي
 يقابل
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ردنا مـن آراء النحـويين فـي النهـي ان           ولنا مما أ  ويتضح  ،  ال تكذب نحو قولك    )1()التحريم

في الدراسات الحديثة فهو باب من أبواب المعنى يهـدف          مفهوم النهي   تتواشج   هم للنهي اتتعريف

 فيه اإليجـاب  ذهني   ضده وتحويل معنى     إلى الحكم من تركيب لغوي مثبت       جراإخبه المتكلم   

 نقيضه وهذا التحويل يحدث عبر صيغة تحتـوي علـى           إلى معنى يخالفه    أو حكم   إلىوالقبول  

أصلها التوليدي جملة   إنشائية  جملة النهي جملة فعلية     ف) ال تفعل (يد ذلك وهي صيغة     قعنصر ي 

 الجملة  أصلف.  جملة النهي  إليه التحويلي الذي تؤل     أوترتبط بالمعنى البعيد    فعلية خبرية مثبتة    

  :ليدية الفعلية هيالتو

  مف+ فا + ف 

تكون من النسبة التركيبيـة      يكتب محمد الدرس، ي    – على سبيل المثال     -لذا فان قولك    

  : اآلتية
  

  

  

  

  
  

أمـا  . هي المستوى األول من مستويات تحليل جملة النهـي        جملة نواة و  فهذه الجملة   

وسـطى  ألمر الذي يعد بنية     صيغة ا التي تتشكل ب  ) الغائرة(فهو مستوى البنية    المستوى الثاني   

) ال تفعـل (صيغة لبنية عميقة وهي ) النهي(والجملة السطحية ) التوليدية(تقع بين الجملة النواة    

  :فاألمر منه) فعلي( وبنية سطحية لصيغة

  

  

  

  

  
  

المستوى الثالث من التحليل النحوي لجملة النهي وهو المستوى الذي          ثم يأتي بعد ذلك     

  :يغير وجهة الضميرل) ال(المحول فيه دخل ي
   

       ال تكتب       تكتب        اكتب 
                                           

  .المصدر نفسه والصفحة نفسها )1(

 مفعولية

 الدرسمحمديكتب

 اعليةف
 )التوليدية(الجملة النواة

 عميقة

 اكتب الدرس

 مف+  فاعل مستتر ∅+ ف 
 البنية الوسطى الغائرة صغرى

 كبرى
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   أولمستوى         يكتب  كتب . 1

  مستوى ثاٍن        اكتب   يكتب . 2

  مستوى ثالث        ال تكتب   أكتب . 3

بدالً من الضمة علـى     ) تكتْب(سكون على الفعل    الالظاهر ان معنى النهي قد اقتضى       

قبـل تغييـر وجهـة      هذا السكون هو حركة فعل األمـر         التوليدي و  األصلفي  ) يكتب(الفعل  

   :كقولكالثالث في المستوى الضمير 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

جملـة  لهذا المستوى الثالث من التحليل هو الذي يمثل التركيب السطحي الظـاهري             

 سالسله الكالمية على نحـو      تتعقد، نسق لغوي وتحويلي متفرد      النهي وهي بحسب هذا التحليل    

ا مع معطيات الـدرس اللغـوي       فرادة الدرس اللغوي العربي، واتساقه كثير      إلىيشير  . متطور

  .الحديث

  

  مةـاتـخ
 الحكم من تركيـب لغـوي       إخراج إلى المعنى يهدف به المتكلم      أبوابالنهي باب من    

 إلـى  معنـى يخالفـه      أو حكم   إلى والقبول   اإليجابوتحويل معنى ذهني فيه     ضده   إلىمثبت  

  . اطة مقيد يحدد ذلك التحويل سنقيضه، هذا التحويل يحدث بو

ان البحث حسب هذه المستويات من التحليل يمكّن الباحث من وصف األسس النحوية             

ألن هذه المباني ال تعين على الخوض في المعنى البعيد ما لم يتم استكـشاف               . لمباني التركيب 

ه المبـاني،    والقواعد النحوية لهـذ    األسسوفق مستويات من التحويل تصف      على  هذه المباني   

 بنـى هـذه     إلـى  يضيف جديـداً     أوفي تقييد العالقات بين الكلمات      ر  ثفالنهي هو المعنى المؤ   

  . العالقات

   الدرس ∅ال تكتب 

  الفاعل

 مفعول       +      فاعل مسستر∅   + فعل     +       ال       

 )غائرة وسطى(اكتب 

 تكتب

 )عمقية(فاعلية
 )سطحية(كبرى
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