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  العربيةأسلوب التأبيد يف 
  دراسة تركيبية داللية
  لرحيليد. دمحم بن سلمان بن مسفر ا

 أستاذ الدراسات اللغوية المساعد بقسم اللغة العربية
  

 ملخص البحث

تتتبع هذه الدراسة تراكيب تناثرت يف كتب الرتاث، تنضوي تحت داللة واحدة 

استنادا إلى تعدد الرتاكيب، وعرب  "األبديات"أطلق عليها بعض أسالفنا  "التأبيد"

لة، وقد آثرت الدراسة مصطلح اتكاء على وحدة الدال "التأبيد "عنها آخرون ب

وإنما صار التأبيد أسلوبا؛  "األسلوب"لكثرة تردده، واتساقه مع مصطلح  "التأبيد"

لشبهه بأساليب أخرى، كاالستفهام؛ إذ هو أسلوب تنضوي تحته تراكيب بصور 

 متنوعة؛ فكذلك التأبيد.

مام ما يمكن أن ة وأربعين تركيبا دالة على التأبيد؛ لنكون أخمسوقد جمعت الدراسة 

 نطلق عليه المرتادفات الرتكيبية؛ فهي من قبيل ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه.

وأهم ما اتسمت به هذه الرتاكيب أنه غلب عليها النفي، ولم يخرج عن النفي منها إال 

كانت األكثر شيوعا يف الرتاكيب، بل لم ينفك عنها  "ال"، كما أن أداة النفي انتركيب

يف غالب الرتاكيب فعال  "ال"وجاء مدخول  "لم"ب واحد؛ جاء منفيا ب إال تركي

مضارعا، ولم ينفك عن ذلك إال تركيب واحد دخلت فيه على ماض، وجاء الحدث 

وكان لسياق الموقف أثر جلي يف  "أفعل"المنفي يف غالب الرتاكيب عاما على صيغة 

السلب وذلك يف الرتاكيب  فهم داللة بعض الرتاكيب؛ وقد تنوعت داللة التأبيد بين

المنفية، و اإليجاب، وذلك يف الرتاكيب المثبتة، وبين اإلطالق وذلك يف الرتاكيب 
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التي خلت من القيد، ومقيدة، وذلك يف الرتاكيب المقيدة، وهو الغالب، وقد جاء 

واألول أشيع؛ كما أن كثيرا من  "حتى "وثانيهما  "ما"القيد على نمطين، أولهما 

الواردة يف الرتاكيب اكتسبت داللتها على التأبيد من خالل الرتكيب، المفردات 

 وليست داللة متأصلة فيها.

وقد جرى كثير من تراكيب التأبيد عند العرب مجرى األمثال؛ وهو ما يدلل على 

 شيوعها على ألسنتهم.

  .النفي – الداللية – الرتكيبية – األبديات -التأبيد –أسلوب  الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمـــــــــة

الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على خير البشر، محمد بن عبداهللا وعلى 

 آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد،

إن نظم األلفاظ لصياغة تركيب ما ال يتم بصورة غير منتظمة، وإنما يحدث بناء على 

نتج له؛ إذ من الثابت أن المعاين هي ترتيب معانيه، وتناسق داللته يف ذهن الم

 المقصودة أصال، وما األلفاظ إال وسائل للكشف عنها.

ومهمة الباحث يف الرتكيب إنما ترتكز باألساس على تحليل الرتكيب؛ بغية الوقوف 

 مرحلة هو وإنما لذاته، مقصودا ليس – أيضا –على مدلوالته؛ فتحليل الرتكيب 

 .الرتكيب دالالت لفهم حتمية

مَّ ال يمكن الفصل بين التحليل الرتكيبي والتحليل الداللي؛ إذ إن الثاين مرتتب  ومن ثَ

 على األول، واألول وسيلة والثاين غاية.

وتأيت هذه الدراسة كمحاولة للوقوف على أسلوب درجت العرب على استعماله، 

ى األمثال. رَ جْ  بل وجرت كثير من تراكيبه على ألسنيتهم مُ



 
  
 

 داللية تركيبية دراسة العربية في التأبيد أسلوب 306

اللغة المتقدمين عن هذا األسلوب بمصطلحين، األول: األبديات، وقد عرب علماء 

والثاين: التأبيد، فاألول كاشف عن تعدد وروده يف كالم العرب، والثاين كاشف عن 

 وحدة داللته وإن تعددت تراكيبه.

نة بـ  ْنوَ عَ  "داللية تركيبية دراسة –يف العربيةأسلوب التأبيد "وقد جاءت هذه الدراسة مُ

 :اآليت تحقيق الدراسة ههذ وهتدف

من خالل تداول  "أسلوب التأبيد"محاولة وضع تعريف لمصطلح  .1

 أسالفنا له.

 الكشف عن مدى اهتمام أسالفنا هبذا األسلوب وعنايتهم به. .2

 إحصاء الرتاكيب التي تنضوي تحت أسلوب التأبيد. .3

 تحليل هذه الرتاكيب من الناحية الرتكيبية. .4

 لداللية.تحليل الرتاكيب من الناحية ا .5

؛ لتحقيق األهداف الوصفي التحليليوقد ارتأت الدراسة أن تسير على المنهج 

المرجوة منها، من خالل رصد الظاهرة وتتبعها وإحصاء تراكيبها من كتب الرتاث، 

وهو ما ال يتأتى إال من خالل المنهج الوصفي، ثم تحليل تراكيب الظاهرة من 

نباط الخصائص الرتكيبية والداللية لرتاكيب الناحيتين الرتكيبية والداللية، واست

 أسلوب التأبيد وهو ما ال يمكن تحققه إال من خالل المنهج التحليلي.

كما جاءت خطة البحث مبنية على تحقيق أهدافه، والتي يمكن بياهنا على النحو 

 اآليت:

 المقدمة: وهي ألهمية الموضوع، وأهدافه، ومنهجه، وخطته.

وقد جاء يف  "أسلوب التأبيد مدخل نظري"ء عنوانه: المبحث األول: وقد جا

رة عن الظاهرة موضوع الدراسة. والثاين: اهتمام بِّ عَ : األول: المصطلحات المُ مطلبين

 إحصاء تراكيب التأبيد يف الرتاث العربي.و أسالفنا بظاهرة التأبيد
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ءت الدراسة وقد جا "راسة الرتكيبية ألسلوب التأبيدالدِّ "المبحث الثاين: وعنوانه: 

، األول: التحليل الكلي لرتاكيب التأبيد. والثاين: عالقات التماسك مطلبينفيه على 

 يف تراكيب التأبيد

وجاءت  "التحليل الداللي لرتاكيب أسلوب التأبيد"المبحث الثالث: وجاء تحت 

، األول: أنواع داللة التأبيد، والثاين: أثر السياق مطالبالدراسة فيه على ثالثة 

 خارجي يف داللة التأبيد، والثالث: المعجم الداللي لمفردات أسلوب التأبيد.ال

 الخاتمة: وهي ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة.

تِّبَت ترتيبا ألفبائيا، حسب المصدر.  مصادر الدراسة: وقد رُ

وهذه الدراسة ترجو أن تكون نافعة لكل من قصدها، فإن كان فيها من توفيق فمن 

 وحده، وإن كان فيها من تقصير فمن نفسي. اهللا

 وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
   



 
  
 

 داللية تركيبية دراسة العربية في التأبيد أسلوب 308

  المبحث األول

  أسلوب التأبيد "مدخل نظري"

ال يمكننا الولوج يف الدراسة التحليلية لهذا األسلوب العربي، إال بعد تحديد مفهومه 

ام علماء العربية المتقدمين به، من واقع استعمال العرب له، والكشف عن اهتم

ووضع إحصاء كلي لرتاكيبه بين يدي القارئ؛ ليكون على بَيِّنَة مما ستقوم الدراسة 

 بتحليليه. وعليه جاء هذا المبحث يف محاور ثالثة: 

  :مفهوم التأبيداألول:  المطلب
ورد مصطلحان للتعبير عن هذه الظاهرة يف الرتاث العربي، أحدهما (األبديات) 

وثانيهما (التأبيد) والمصطلح األول يعكس تكرر ورودها؛ لمجيئه على صيغة 

الجمع، والثاين يعكس التعبير عن الداللة التي تجمع الرتاكيب التي وردت يف هذا 

 السياق.

بِّر فيها عن هذه الظاهرة بمصطلح  قول ابن سيده:  "األبديات"فمن النصوص التي عُ

يَّاتِ ال آتِيكَ " لِ ومن األَبَدِ سْ نَّ الحِ بِّر فيها بمصطلح 1("سِ  "التأبيد") ومن التي عُ

ليمان: "قول الخطابي:  . قالَ أبو سُ رِ هْ ... قالَ لنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي: حيِنَ الدَّ

يَ  هُ يبقى ما بقِ رَ : أنَّ أَجْ ، وهي كلمةٌ تقولُها يف التأبيد. يريدُ يَّ الدهرِ يرِ : حِ والصوابُ
. رُ هْ  .)2("الدَّ

 لسببين: "األبديات"دون  "التأبيد"ثرت الدراسة مصطلح آوإنما 

وال يقال:  "أسلوب التأبيد"اتساق المصدرية مع مصطلح األسلوب، يقال:  -1

 ."األبديات"

يف الرتاث العربي، وإنما اقتصرت الدراسة على ذكر نص واحد  "التأبيد"كثرة ورود 
                                                                            

 ) المحكم والمحيط األعظم (س ن ن)1
 )43الح غلط المحدثين (ص ) إص2
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 لكل مصطلح؛ تالشيا للتكرار الذي ال جدوى منه.

لمصطلحين مشتق من الجذر اللغوي المكون من (الهمزة والباء والدال) وقد وكال ا

لَى "جاء يف المقاييس:  عَ ةِ، وَ دَّ مُ لَى طُولِ الْ ا عَ هَ لُّ بِنَاؤُ : يَدُ الُ الدَّ بَاءُ وَ الْ ةُ وَ زَ مْ هَ الْ

: أَ  ولُ قُ بُ تَ رَ عَ الْ .وَ ادٌ هُ آبَ عُ مْ جَ ، وَ رُ هْ : الدَّ وا: األَْبَدُ الُ . قَ شِ حُّ رٌ التَّوَ هْ ونَ دَ ولُ ا يَقُ مَ ، كَ بَدٌ أَبِيدٌ

 : يثِ دِ حَ فِي الْ . وَ شَ حَّ يرُ تَوَ بَعِ أَبَّدَ الْ تَ . وَ لَى األَْبَدِ بْقَى عَ ةُ تَ لَ عْ فَ ةٌ الْ . واألَْبْدَ يرٌ هِ هِ «دَ ذِ إِنَّ هَ

شِ  حْ وَ ابِدِ الْ أَوَ ابِدُ كَ ا أَوَ هَ ائِمَ لَ بَهَ .». الْ الَ لُ خَ نْزِ مَ أَبَّدَ الْ تَ  .)1("وَ

معنى الذي يتسق مع الظاهرة موضوع الدراسة داللة اللفظة على طول وال

على الدهر ناتجة عن  "األبد"المدة،والديمومة يف المستقبل، وغالب الظن أن داللة 

ة تحت هذه الظاهرة. جَ رَ دْ  التالزم بين اللفظتين يف كثير من الرتاكيب العربية المُ

لغوي باعتبارها مصطلحات؛ فقال: وقد عرف الجرجاين مفردات مشتقة من الجذر ال

األبد: هو استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غير متناهية يف جانب المستقبل، كما أن  "

األزل استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غير متناهية يف جانب الماضي.األبد: مدة ال 

 ) 2("يتوهم انتهاؤها بالفكر والتأمل البتة.األبد: هو الشيء الذي ال هناية له.

بتأمل التعريفات التي أوردها الجرجاين نلمح تقاربا ملحوظا بينها وبين المعنى 

 اللغوي، وهذا هو األصل يف العالقة بين المعنيين اللغوي واالصطالحي.

فيمكن أن يصاغ  "أسلوب التأبيد"أما إذا أردنا وضع تعريف للمصطلح المركب 

ى طول المدة يف المستقبل بقرينة هو المتضمن تراكيب دالة عل"على النحو اآليت: 

  "مقالية أو مقامية

 والتعريف يشتمل على العناصر اآلتية:

                                                                            
 ) مقاييس اللغة (أ ب د) 1
 )7) التعريفات (ص 2
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: للتفريق بين األسلوب والرتكيب؛ إذ إن كل أسلوب "المتضمن تراكيب" -1

 يحوي مجموعة من الرتاكيب.

: قيد يُخرج الرتاكيب الدالة على مدة قصيرة، نحو "دالة على طول المدة" -2

 . "الغدال آتيك إال يف "

: قيد يخرج الرتاكيب الدالة على طول مدة يف الماضي، نحو "يف المستقبل" -3

  "لم أره منذ عشرين عاما"

ال "، والضمنية يف نحو "أبدا": كاأللفاظ الصريحة، نحو "بقرينة مقالية" -4

 ."آتيك سن الحسل

: ليشمل الرتاكيب التي تتوقف داللتها على التأبيد على فهم "مقاميةأو " -5

 "ال آتيك هبيرة بن سعد"والمالبسات التي قيلت فيها، مثل:  الظروف

 وغيره.

  

  الثاني: اهتمام األسالف بظاهرة التأبيد: المطلب
اهتم أسالفنا هبذه الظاهرة اهتماما ملحوظا؛ يدل على ذلك نصوص منها على سبيل 

تْ عيني الماء، "المثال، قول ابن السكيت:  قَ سَ له ماوَ عَ فْ أي حملت, باب ما يقال: ال أَ

يف  وال أفعله ما أنَّ  ...وكذلك يقال: ناقة واسق ونوق مواسيق, وما ذرفت عيني الماء, 

م، أي ما عرض, وما  نَّ يف السماء نَجْ م، وما عَ ا، أي ما كان يف السماء نَجْ مً السماء نَجْ

رة، أي ما كانت يف الفرات قَطْرة ، و ...أن يف الفرات قَطْ ما وال أفعله ما دعا اهللا داعٍ

اكب,  جَّ هللا رَ بَْيس,  ...حَ بَا غُ ، وما غَ سِ جَ يساألَوْ جِ يس، وسَ جَ يسعُ جِ وال ...وال أفعله سَ
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نَّت النيب، وما أَطَّت اإلبل،   .) 1("...أفعله ما حَ

له ... "تصدير ابن السكيت النص بقوله:  إنَّ  دليل على أن  "باب ما يقال: ال َأفْعَ

د ابن السكيت ذلك بسرده سمت العربية، وقد أيّ  أسلوب التأبيد برتاكيبه المتعددة من

 كثيرا من الرتاكيب التي تنضوي تحت هذا األسلوب.

للعرب ىف مثل هذا  ألنَّ "رتضى: ومما يدعم اهتمام أسالفنا هبذه الظاهرة قول المُ 

عادة معروفة خاطبهم اهللا تعالى عليها؛ ألهنم يقولون: ال أفعل كذا ما الح كوكب، 

، وما اختلف الليل والنهار، وما بلّ بحر صوفة، وما تغّنت حمامة، وما أضاء الفجر

 ونحو ذلك، ومرادهم التأبيد والدوام.

ويجرى كل ما ذكرناه مجرى قولهم: ال أفعل كذا أبدا؛ ألهنم يعتقدون ىف جميع ما 

ذكرناه أنه ال يزول وال يتغير؛ وعباراهتم إنما يخرجوهنا بحسب اعتقاداهتم، ال 

 . )2("ه الشيء ىف نفسهبحسب ما علي

من خالل إحصاء الرتاكيب الدالة على التأبيد تبين أن غالبية هذه الرتاكيب، جاءت و

فَ بأنه:  رِّ  "ال"ما ال ينجزم بـ "منفية، والنفي كما هو معلوم نقيض اإلثبات، وقد عُ

) وال شك أن طبيعة األسلوب متسقة مع 3( "وهو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل

 النفي. أسلوب

راسة يف جمع هذه الرتاكيب على عدد من كتب اللغويين، ال سيما اعتمدت الدِّ وقد 

وقد بلغ راسة التحليلية،المعاجم العربية، وسيظهر توثيقها من خالل تناولنا لها يف الدِّ 

 عدد الرتاكيب خمسة وأربعين تركيبًا.
  

   

                                                                            
 )277-276صالح المنطق () إ1
 )2/90) األمالي (2
 )245) التعريفات (ص 3
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  المبحث الثاني

  الدراسة التركيبيةألسلوب التأبيد

لتأبيد يختلف نوعا ما عن سائر األساليب العربية، وذلك ألمرين، أولهما: أسلوب ا

أن تراكيبه كلها مسموعة ال يجوز القياس عليها، يف حين أنه يمكن القياس برتاكيب 

متعددة مثال ألسلوب االستفهام واالستثناء وغيرهما. وثانيهما: أنه ال يمكن وضع 

لها أركان محددة، فأركان االستفهام  أركان محددة له، بخالف األساليب األخرى

م عنه، وأداة االستفهام" م، والمستفهَ  ."المستفهِ

وتحاول الدراسة يف هذا المبحث الوقوف على أهم الخصائص الرتكيبية، فالرتكيبية 

هو أحد فروع علم اللسانيات، موضوعه الجملة، "Syntaxe"أو علم الرتاكيب 

ثل العناصر اللفظية المرتابطة التي تتألف منها، فالجملة لها نمطان، األول: لفظي، يم

) 1("والثاين: داللي، يمثل الرسالة التي يراد إيصالها من المرسل إلى المرسل إليه..

. 

وهبذا يتضح الحد الفاصل بين التحليل الرتكيبي، والتحليل الداللي، وإن كان الواقع 

ة للوصول إلى مدلوالت التحليلي ال يفصل بينهما؛ فالتحليل الرتكيبي يعد وسيل

 الرتكيب بعناصره المتعددة.

 ويأيت التحليل الرتكيبي لرتاكيب أسلوب التأبيد يف محورين:

ويركز على الخصائص الرتكيبية  األول: التحليل الكلي لتراكيب التأبيد: المطلب

 العامة، وقد جاءت على النحو اآليت:

 :الخاصية األولى: النفـــي

يب الدالة على التأبيد تبين أن غالبية هذه الرتاكيب، جاءت من خالل إحصاء الرتاك

                                                                            
  . ) عبدالحميد دباش97) دور التركيبية في فهم وإفهام القرآن (ص 1



 
 

  

 الرحيلي مسفر بن سلمان بن دمحم. د 313

فَ بأنه:  رِّ عبارة عن اإلخبار عن "منفية، والنفي كما هو معلوم نقيض اإلثبات، وقد عُ

باب من أبواب المعنى؛ يهدف به المتكلم: إخراج  "كما أنه . )1( "ترك الفعل

فيه اإليجاب والقبول  الحكم من تركيب لغوي مثبت إلى ضده، وتحويل معنى ذهني

إلى حكم يخالفه إلى نقيضه، وذلك بصيغة تحتوي على عنصر يفيد ذلك، أو بصرف 

ذهن السامع إلى ذلك الحكم عن طريق غير مباشرة من المقابلة أو ذكر الضد، أو 

) والكالم يشير إلى أن 2("بتعبير يسود يف مجتمع ما فيقرتن بضد اإليجاب واإلثبات

هين: األول:مباشر(صريح)وهو ما يكون بأداة نفي، والثاين: غير النفي يأيت على وج

مباشر (ضمني) وهو ما يكون بغير أداة النفي ويفهم بقرائن أخرى، يقول أنيس: 

عِر هبذا النفي؛ فإذا خال الكالم من أداة " والنفي اللغوي ال يكون عادة إال بأداة تُشْ

دَّ مثل هذا نفيا  )3("ضمنيا... نفي، وعرب مع هذا عن النفي، عُ

وهو أسلوب مرتبط بالسياق والمقام؛ يعرب عن حالة المتكلم والمخاطب؛ يقول 

النفي أسلوب لغوي تحدده مناسبات القول، وهو أسلوب نقض "المخزومي: 

وإنكار، يستخدم لدفع ما يرتدد يف ذهن المخاطب؛ فينبغي إرسال النفي مطابقا لما 

المخاطب خطأ مما اقتضاه أن يسعى يالحظه المتكلم من أحاسيس ساورت ذهن 

 .)4("إلزالة ذلك بأسلوب النفي، وبإحدى طرائقه المتنوعة االستعمال

والمتأمل المقامات التي وردت فيها تراكيب التأبيد، يلحظ تناغما بين النفي وبين 

يقَ فيه.   المقام الذي سِ

 لة التأبيد.ولم يأت إال تركيبان مثبتان، سيتم تناولهما يف دراستنا ألنواع دال

 :"ال"الخاصية الثانية (النفي باألداة 

من خالل اإلحصاء الذي أثبتناه يف مدخل الدراسة، نلحظ أن غالبية الرتاكيب جاءت 
                                                                            

 . )245) التعريفات (ص 1
 . ) لخليل عمايره154(ص ) في التحليل اللغوي منهج وصفي تحليلي 2
 )176) من أسرار العربية (ص 3
 ) مهدي المخزومي246) النحو العربي نقد وتوجيه (ص 4
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 . "ال"منفية بأداة النفي 

)، تكون عاملة 1أقدم أدوات النفي يف العربية، تدخل على األسماء واألفعال( "ال"و

وية والداللية، وكالم كتب أدوات المعاين فيها يطول وغير عاملة، تتعدد وظائفها النح

ويقصر، ولكن يُكتفَى بما ذكره الزجاج لتقدمه ووجازته مع وفائه بالغرض؛ إذ يقول: 

 ال: لها أربعة مواضع؛ تكون جحدا، وعطفا، وهنيا، وحشوا وصلة."

لى إنما تقع ع "لم"وذلك أن  "لم"): ال رجلَ يف الدار. والعطف بمنزلة 2فالجحد(

ن دخول  "لم"األفعال المضارعة؛ فكل ما جاز دخول  عليه؛ فتقول:  "ال"عليه حسُ

لم يجز؛ ألنك إنما تنفي هبا  -أمر بعبد اهللا ال بزيد، ولو قلت: مررت بعبد اهللا ال بزيد 

المستقبل ال يف الماضي؛ وذلك أن الماضي يوجب وجود الفعل؛ ألنه قد كان وال 

تعطف  "ال"في مع الوجود يف حال. قال البصريون: يُنفَى وجوده، وال يكون الن

قد تكون للنفي....  "ال"بنفسها وبالواو معها، وإنما كان ذلك فيها دون أخواهتا؛ ألن 

وأما كوهنا صلة؛ فقولك: ما رأيت زيدا وال عمرا، وإنما تريد زيدا وعمرا.... 

 . )3("والنهي؛ قولك: ال تركب، وما أشبه ذلك.

بل بالغ  "ال"آكد من النفي بـ  "إنْ "أجمع النحاة على أن النفي بـ  ولقد "يقول أنيس:

من شيوع القول ) وال أدل على عدم دقة هذا 4("بعضهم؛ فجعلها لتأبيد النفي..

 يف أسلوب كأسلوب التأبيد، وهو يف جملة مضامينه آكد يف النفي. "ال"النفي بـ 

خضع يف األساس إلى إن المقارنات المعقودة بين أدوات النفي ينبغي أن ت

أوسع استعماال وأكثر شيوعا يف استعماالت  "ال" االستعمال اللغوي، وال شك أنَّ 

                                                                            
) د. فاضل صالح السامرائي. ط .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببغداد.نشر 4/580) معاني النحو ( 1

 م.1990
 ) هو مصطلح كوفي يرادف "النفي" عند البصريين. 2
 علي توفيق 340) ألبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت 31وف المعاني () حر 3  تح/ د. ـ) ه

 الحمد. مؤسسة الرسالة . األردن. 
 )185) من أسرار العربية (ص 4
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 العربية؛ كما أهنا تتميز بالمرونة يف استعماالهتا ووظائفها الرتكيبية والداللية.

األفعالفي  لَّ كُ  يلحظ أهنا داخلة على األفعال، وأنَّ  "ال"لرتاكيب المنفية بـ لوالمتأمل 

يف الزمن المضارع؛ وهي تلك التي قصدها  -  واحد تركيب عدا –ميع الرتاكيب ج

... فأما القسم الداخل على األفعال، فال تدخل عليها غالبا إال "المالقي بقوله: 

 .) 1("مضارعة؛ فتخلصها لالستقبال ...

حال دخولها على الفعل المضارع؛  "ال"وقد كشف المالقي عن الوظيفة الداللية لـ 

ذ إهنا تعمل على تحويل داللته الزمنية من الحال إلى االستقبال؛ وهو معنى يتناسب إ

 مع أسلوب التأبيد.

ال بكيتك الشهر والدهر، "على فعل ماض  "ال"والرتكيب الوحيد الذي دخلت فيه 

)ودخولها على الماضي يف العربية وارد وإن كان 2("أي: ما دام الشهر والدهر

الرتكيب لم تنفك عن وظيفتها الداللية؛ فيمكن أن يكون ) وهي يف هذا 3قليال(

لرتكيب االماضي بمعنى المضارع، أي: ال أبكيتك الشهر والدهر، يؤكد ذلك تفسير 

 ."مادام الشهر والدهر": ـ ب

 "وقد ورد يف الحديث:  "لم أفعله قُط"وهو  "لم"ولم يأت إال تركيب واحد منفي بـ 

رَ  مَ بْدُ اهللاِ بْنُ عُ الَ عَ عَ قَ بْ لَ سَ كِفْ رُ الْ كُ مَ يَذْ لَّ سَ هِ وَ يْ لَ لَّى اهللاُ عَ ولَ اهللاِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ

 : الَ ، فَقَ اتٍ رَّ ةً  "مَ أَ رَ ادَ امْ أَرَ ي، فَ اصِ عَ مَ لُ بِالْ مَ ائِيلَ يَعْ رَ الً مِنْ بَنِي إِسْ جُ انَ رَ لَ كَ كِفْ إِنَّ الْ

تِّينَ دِينَ  ا سِ طِيَهَ لَى أَنْ يُعْ ا عَ هَ سِ نْ نَفْ لُ مِنَ عَ جُ ِلسُ الرَّ يْثُ يَجْ ا حَ لَسَ مِنْهَ ا جَ لَمَّ ا، فَ ارً

نْ  قُّ أَ أَنَا أَحَ : فَ الَ ، قَ هُ قَطُّ لْ مْ أَفْعَ ءٌ لَ يْ ا شَ ذَ : هَ الَتْ ؟، قَ بْكِيكِ ا يُ ا: مَ هَ الَ لَ ، فَقَ تْ أَتِهِ بَكَ رَ امْ

ا  تِّينَ دِينَارً هِ السِّ ذِ ي هَ ذِ : خُ الَ امَ فَقَ مَّ قَ ، ثُ لَ عَ : الَ أَفْ الَ ا، قَ بَدً ي اهللاَ أَ صِ الَ أَعْ ، وَ يَ لَكِ فَهِ
لِ  رَ لِلْكِفْ فَ : إِنَّ اهللاَ غَ لَى بَابِهِ تِبَ عَ ، فَكُ لُ كِفْ اتَ الْ : مَ الَ النَّاسُ ، فَقَ يْلِ اتَ مِنَ اللَّ فَمَ

                                                                            
 ) 330) رصف المباني في شرح حروف المعاني (ص 1
خليفة وآخرون نشر: وزارة التراث ) لسلمة بن مسلم. تح/ د. عبد الكريم 4/620اإلبانة في اللغة العربية () 2

 م1990سلطنة عمان. األولى  - مسقط  - القومي والثقافة 
 )297) والجنى الداني ( ص331) ينظر: رصف المباني (ص 3
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هُ ")وذكره قطرب: 1(" ثَرُ . وقَطُّ أَكْ مِّ القافِ ، بضَ بوعٍ رْ ةٌ لبني يَ غَ ، لُ هُ قُطُّ لْ  .)2("لم أَفْعَ

يكمن من جهتين: األولى: الوظيفة النحوية؛  "لم"والنفي بـ  "ال"والفرق بين النفي بـ 

النافية يف الفعل المضارع.  "ال"تعمل الجزم يف المضارع، يف حين ال عمل لـ  "لم"فـ 

كما سلف تحول داللة المضارع من  "ال"والثانية: من حيث الوظيفة الداللية؛ إذ إن 

 .)3تخلص داللته من الحال إلى المضي( "لم"ال، يف حين أن الحال إلى االستقب

 الخاصية الثالثة: نفي الحدث:

والذي جاء فعال يف كل الرتاكيب أن النفي  "ال"ويظهر ذلك من خالل مدخول 

منصب على األحداث؛ إذ إن الفعل دال على حدث وزمن، وقد جاءت صيغة الفعل 

 المنفي يف الرتاكيب على النحو اآليت:
لُ "فعل ال -1 فْعَ  وقد ورد يف الرتاكيب اآلتية: "أَ

 الرتكيب م الرتكيب م

ضَ العائضينَ  1 وْ هُ عَ لُ ى المنون 2 ال أَفْعَ رَ لُه أُخْ  ال أَفْعَ

رَ الداهرينَ  3 هْ  ال أفعله ما غرد راكب. 4 ال أفعله دَ

هرِ  5 دَ الدَّ هُ آخرَ المسَندِ ويَ لُ ال أفعل ذلك ما حي حي، وما مات  6 ال أفعَ

 ميت

هُ أََبدَ األَبِيدِ وأََبدَ اآلبِدِ وأََبدَ  7 لُ ال أَفْعَ

َبدَ األََبدينَ   اآلبادِ وأَ

 ال أفعل ذلك معزى الفزر. 8

رَ األُبْضِ  9 سِ وآخِ جَ رَ األَوْ هُ آخِ لُ لُه ما أَطَّت اإلبِلُ  10 ال أَفْعَ  ال أَفْعَ

رٍ  11 يَّ دَهْ يرِ هُ حِ لُ السهم على  ال أفعل ذاك حتى يرجع 12 ال أَفْعَ

 فَوقه

13 . رَ مَ يرٍ وما أَسْ مِ رَ ابنا سَ مَ هُ ما سَ لُ  ال أفعله حتّى يؤوب القارظان 14 ال أَفْعَ

                                                                            
 )9/317) شعب اإليمان للبيهقي (1
ب (ص) 2  )60األزمنة وتلبية الجاهلية لقُطْرُ
 )350رصف المباني (ص يُنظر : ) 3
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 الرتكيب م الرتكيب م

بُّ يف إثر اإلبل  16 ال أفعله حتى يؤوب المنخل 15 نَّ الضَّ ال أفعله حتّى يَحِ

 الصادرة

الّة غطفان 18 ال أفعله حتّى يرد الضبّ  17 عَ ضَ  ال أفعله حتَّى تَرجِ

�، أوما  19 م ماء نَجْ ا أَن فِي السّ الَ أَفعلهُ مَ

مٌ  نَّ نَجْ  عَ

هُ قطُّ  20 لْ عَ  لم أَفْ

اء 21 يني المَ قَتْ عَ سَ ا وَ ائِل 22 الَ أَفعلهُ مَ مَت ُأمُّ حَ زَ ا أَرْ الَ أَفعلهُ مَ  وَ

ة 23 ا أَن فِي الفُرات قَطْرَ جَّ  24 ال أفعله مَ ا حَ مَ اع، وَ ا اهللاَ دَ ا دَعَ هللاِ  الَ أَفعلهُ مَ

 راكبٌ 

ماءَ سماءٌ  25 ا أنَّ السّ يتِ عاصر 26 الَ أَفعلهُ مَ امَ للزَّ ا دَ  الَ أَفعلهُ مَ

ة 27 رَّ ة والجِ رَّ تَلَفَتْ الدّ ا اخْ تَيان  28 الَ أَفعلهُ مَ لَوان والفَ ا اختلَف المَ الَ أَفعلهُ مَ

ان دَّ ديدان واألَجَ ران والجَ  والعَصْ

ا ألْألَتِ ا 29 ورالَ أَفعلهُ مَ نةُ القار 30 لفُ وْ تَّى تَبَْيضَّ جَ   َالَ أَفعلهُ حَ

 وقد جاء يف الرتاكيب اآلتية: "آتى"الفعل  -2

 الرتكيب م الرتكيب م

 ال آتيك ما بل بحر صوفة 2 ال آتيك حتى يشيب الغراب 1

 ال آتيك ما غبا غبيس 4 ال آتيك هبيرة بن سعد 3

ى الليالي 5 رَ ي 6 ال آتيك أُخْ جِ يَالِيالَ آتِيك سَ  سَ اللَّ

ع 8 ال آتيك السمر والقمر 7 مَ الجذَ  الَ آتِيك األزلَ

يْسٍ  10 ال آتيك سن الحسل 9 جَ عُ يسَ جِ  ال آتيكَ سَ

رَ  "وقد جاء يف تركيب واحد  "أكلم"الفعل  -3 مَ سَ والقَ مْ كَ الشَّ لِّمُ  ."ال أُكَ

 . "ال بكيتك الشهر والدهر "وقد جاء يف تركيب واحد  "بكى"الفعل  -4

ال يرجع فالن حتى يرجع نشيط  "وقد جاء يف تركيب واحد  "يرجع" الفعل -5

 ."من مرو
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يدل على استعمال هذه  "الفاء والعين والالم"المشتق من  "أفعل"وغلبة استعمال 

الرتاكيب للداللة على مطلق الحدث؛ ارتكازا على أصل داللته؛ يقول ابن فارس: 

ي" حِ لٌ صَ مُ أَصْ الالَّ يْنُ وَ عَ اءُ الْ فَ .الْ هِ يْرِ غَ لٍ وَ مَ ءٍ مِنْ عَ يْ اثِ شَ دَ لَى ِإحْ لُّ عَ  .)1("حٌ يَدُ

يف حين جاء النفي يف الرتاكيب األخرى منصبا على حدث مخصوص؛ كاإلتيان، 

 والكالم، والبكاء والرجوع. 

  الثاني: عالقات التماسك في تراكيب التأبيد: المطلب
التأبيدية، ويمكن بياهنا على ويتناول أهم العناصر التي تربط بين وحدات الرتاكيب  

 النحو اآليت:

عالقة اإلسناد: من المعلوم أن طبيعة الجملة العربية، تستلزم وجود ركنين أساسيين، 

 "الفاعل، المبتدأ"والمسند إليه  "الفعل، الخرب"يقوم عليهما الرتكيب، هما: المسند 

ني واحد منهما عن هذا باب المسند والمسند إليه، وهما ما ال يستغ"يقول سيبويه: 

يف اللغة ") والعالقة بينهما تكون اإلسناد، وهو 2("اآلخر، وال يجد المتكلم منه بدا

العربية يكفي فيه إنشاء عالقة ذهنية بين المسند والمسند إليه دون التصريح بالعالقة 

يعدان محور  "المسند والمسند إليه") وطرفا اإلسناد 3("بينهما نطقا أو كتابة.

 اللغويين قدامى ومحدثين على شتى توجهاهتم.اهتمام 

ونلحظ أن تراكيب أسلوب التأبيد، جاء المسند فيها فعال، ولم يخرج عن ذلك إال 

ومجيء المسند "هو لك أبداً سمداً سرمداً "و "النهار مدى والليل سدى" ان:تركيب

نصر على هذه الصورة يتسق مع طبيعة أسلوب التأبيد؛ إذ هو مختص باألزمان، والع

 . "الفعل"اللغوي المختص بالداللة على الحدث والزمن هو 

 "النهار مدى والليل سدى"أما المسند إليه، فقد جاء يف الرتاكيب كلها عدا تركيب 
                                                                            

 ع ل)) مقاييس اللغة ( ف 1
  ) 1/23) الكتاب 2
  ) صالح بلعيد102) التراكيب النحوية (ص 3
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ضميرا، غلب عليه االستتار الوجوبي، وذلك  "هو لك أبداً سمداً سرمداً "وتركيب 

ال أكلمك "ظاهر كما يف يف كل الرتاكيب المصدرة بفعل مضارع مبدوء بالهمزة، و

وأمثاله، وعليه يكون الغالب على تراكيب التأبيد من قبيل الجمل  "الشهر والدهر

التي يذكر فيها عنصر واحد من  "الموجزة عليحد تقسيم حماسة، ويعرفها بأهنا: 

 .) 1("عناصر اإلسناد، ويحذف الثاين حذفا واجبا أو غالبا

هذا كتابُ اإلتباعِ "يه ابن فارس؛ إذ يقول: عالقة االتباع:ويقصد هبا ما أشار إل

هما: أن تكون كلمتان متواليتانِ على رويٍّ  : أحدُ ما على وجهينِ ، وكالهُ ةِ جَ والمزاوَ

ا: أن تكون الكلمة الثانية ذات معنى معروف، إال أهنا كاإلتباع لما  مُ . أحدهُ واحدٍ

يْرَ واضحةِ المعنى  : أن تكونَ الثانيةُ غَ رُ وقد بين . )2("وال بنية االشتقاق قبلها. واآلخَ

، فقال: "مقصود العرب منه بقوله:  ئلَ عن هذا اإلتباعِ بِ سُ رَ وكذا روى أن بعضَ العَ

نَا  . )3("هو شيءٌ نَتِدُ بهِ كالمَ

 "النهار مدى والليل سدى"وقد جاءترتاكيب على هذا النمط تدل على التأبيد، منها: 

الِد بن سعيد:"قال األزهري:  كتب خَ انَ  وَ ا كَ م أبدا، مَ هُ لِك لَ ى الغايةُ أَي ذَ دَ المَ

لِكَ أَبَداً  ذَ ا، وَ الهمَ يْلُ والنهارُ على حَ ا تُرك اللَّ ادَ مَ لَّى، أَرَ خَ ى أَي مُ دً ، والليلُ سُ النهارُ

ة يَامَ قِ م الْ  . )4("إِلَى يَوْ

رَ  "و  "هو لك أبداً سمداً سرمداً "وكذلك  مَ سَ والقَ مْ كَ الشَّ لِّمُ ال بكيتك  "و  "ال أُكَ

يْسٍ  "و  "الشهر والدهر جَ عُ يسَ جِ  . "ال آتيكَ سَ

عالقة اإلضافة: ويقصد هبا: مجيء اللفظتين المتضمنتين داللة التأبيد متضايفتين، 

وعالقة اإلضافة من العالقات التي تحدث تماسكا يف الرتكيب، إذ المضاف 

دد من تراكيب التأبيد، والمضاف إليه كالكلمة الواحدة، وقد برزت هذه العالقة يف ع
                                                                            

  وما بعدها) د. دمحم حماسة . ط. دار الفكر العربي. 78) العالمة اإلعرابية بين القديم والحديث (ص 1
 )28) االتباع والمزاوجة (ص 2
 ) السابق: الصفحة نفسها.3
 ) تهذيب اللغة (باب الدال والميم)4
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 والتي منها:
  التركيب  م  التركيب  م
 العائضينَ   1 ضَ ى المنون  2  ال أَفَْعلُهُ عَوْ رَ   ال أَفَْعلُه أُخْ
 الداهرينَ   3  ويَدَ   4  ال أفعله دَهْرَ  المسنَدِ ال أفَعلُهُ آخرَ

  الدَّهرِ 
5     وأَبَدَ اآلبِدِ أَبَدَ األَبِيدِ ال أَفَْعلُهُ 

    وأَبَدَ األَبَدينَ وأَبَدَ اآلبادِ
6    رَ  وآخِ سِ جَ  األَوْ رَ ال أَفَْعلُهُ آخِ

    األُبْضِ
 دَهْرٍ   7 يَّ يرِ   ال أفعل ذلك معزى الفزر.  8  ال أَفَْعلُهُ حِ
ى الليالي  9 رَ   ال آتيك سن الحسل  10  ال آتيك أُخْ

 اللَّيَالِي  11 يسَ  آتِيك سَجِ   ال آتيك هبيرة بن سعد  12  الَ
الّة ال أفعله حتَّى تَرجِ   13 عَ ضَ

  غطفان
يرٍ   14  ابنا سَمِ رَ   ال أَفَْعلُهُ ما سَمَ

  هذه كانت أبرز العالقات التي اتسمت بها تراكيب التأبيد.
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 المبحث الثالث

  التحليل الداللي لتراكيب أسلوب التأبيد

رتاكيب للوقوف على أهم السمات الداللية االدراسة يف هذا المبحث  تحاول

تحت هذا األسلوب من  المنضويةالرتاكيب  يمكن اعتبارعلى أنه أسلوب التأبيد، 

فهي تراكيب وإن اختلفت ألفاظها  "المرتادف الرتكيبي"طلق عليه يُ قبيل مايمكن أن 

 إال أنه اتفقت معانيها.

 وجاءت الدراسة يف هذا المبحث على محاور ثالثة:

  أنواع داللة التأبيد: : األول المطلب
أبيد، يستلزم اإلجابة عن تساؤل دقيق؛ أال وهو: هل إن الكشف عن أنواع داللة الت

 التأبيد مستفاد من أداة النفي، أو من جهة أخرى؟

إن كالم العلماء على أن النفي الذي تدل عليه األداة هو نفي الحدث يف زمن ما، 

يف تراكيب أسلوب التأبيد نافية للفعل يف المستقبل، أما التأبيد فيستدل  "ال"فمثال: 

الْحق أَن  "ينة أخرى؛ يقول الزركشي: عليه بقر د  " َلنْ "و "الَ "قلت: وَ رّ جَ ا لمُ عً مَ

إِن  اوَ مَ نْهُ ارج عَ لِيل آخر خَ مه يؤخذان من دَ دَ عَ ال المستقبلية والتأبيد وَ ن األَْفْعَ النَّفْي عَ

الَى  "لن"استدلوا على أَن  لنْ تَفعلُوا{للتأبيد بقوله تَعَ لن {و  }فَإِن لم تَفعلُوا وَ

الَى: }قوا ذبابايخل الَ نوم{عورضوا بقوله تَعَ ذهُ سنة وَ أْخُ الَ يؤوده {و  }الَ تَ وَ

تَّى يلج الْجمل ِفي سم الْخياط{و  }حفظهما خلُونَ الْجنَّة حَ الَ يدْ ا  }وَ لِك مِمَّ و ذَ نَحْ وَ

ملت فِيهِ  تعْ قد اسْ وَ للتأبيد وَ د ال "لن"دون  "الَ "هُ رّ جَ ا لمُ مَ نَّهُ ا يدل على أَ ذَ هَ ي فَ نَّفْ

لِيل آخر مه مستفادان من دَ دَ عَ  . )1("والتأبيد وَ

داللة التأبيد مستفادة من قرينة أخرى، وال أدل على ذلك  نَّ يؤكدأوكالم الزركشي 
                                                                            

  ) 152إال هللا (ص  معنى ال إله) 1
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 مما سيتم بيانه يف تناولنا أنواع داللة التأبيد على النحو اآليت:

من تراكيب  : وهي المستفادة من الرتاكيب المثبتة؛ ولم يأتِ األول:داللة اإليجاب

هو لك ") والثاين: 1("النهار مدى والليل سدى "التأبيد مثبتا إال تركيبان، األول: 

و  "مدى")والتأبيد يف الرتكيب األول مستفاد من لفظتي 2("أبداً سمداً سرمداً 

الدالة داللة صريحة على التأبيد،  "أبدا"ويف الرتكيب الثاين مستفاد من  "سدى"

 . "سرمدا"وكذلك لفظة 

داللة السلب، وهي المستفادة من الرتاكيب المنفية، وهي الداللة الشائعة يف  الثاين:

 تراكيب التأبيد.

داللة اإلطالق: وهي التي يكون التأبيد فيها غير مقيد، تقييدا لفظيا، أو  الثالث:

 ضمنيا، ويمكن بياهنا على النحو اآليت:
 الرتكيب م الرتكيب م

ضَ ال 1 وْ هُ عَ لُ ى المنون 2 عائضينَ ال أَفْعَ رَ لُه أُخْ  ال أَفْعَ

رَ الداهرينَ  3 هْ هُ قطُّ  4 ال أفعله دَ لْ  لم أَفْعَ

هرِ  5 دَ الدَّ هُ آخرَ المسنَدِ ويَ لُ ى الليالي 6 ال أفعَ رَ  ال آتيك أُخْ

هُ أَبَدَ األَبِيدِ وأَبَدَ اآلبِدِ وأَبَدَ  7 لُ ال أَفْعَ

 اآلبادِ وأَبَدَ األَبَدينَ 

 معزى الفزر. ال أفعل ذلك 8

رَ األُبْضِ  9 سِ وآخِ جَ رَ األَوْ هُ آخِ لُ  ال آتيك سن الحسل 10 ال أَفْعَ

رٍ  11 هْ يَّ دَ يرِ هُ حِ لُ يَالِي 12 ال أَفْعَ يسَ اللَّ جِ  الَ آتِيك سَ

يْسٍ  13 جَ عُ يسَ جِ ع 14 ال آتيكَ سَ مَ الجذَ  الَ آتِيك األزلَ

                                                                            
) النهاية في غريب الحديث واألثر 1/472) غريب الحديث البن الجوزي (3/352) ينظر: الفائق (1
 النَّبي 2/356(  أَن يث: دِ ِفي الحَ  وَ سلم  -)  وَ م  - صلى هللا عَلَيْهِ عَلَيْهِ  وَ مةَ  الذِّ  لَهُم اء أنَّ  تَيْمَ  ليهود كَتَب

  ، النهارُ  عَدَاءٍ يَة بِالَ زْ  سُدًى.الجِ دَى والليلُ  مَ
 . ) أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي38اإلتباع والمزاوجة (ص ) 2
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من ألفاظ دالة على الدهر،  التأبيد مستفاد والمتأمل هذه الرتاكيب سيلحظ أنَّ 

وأما  ") يقول القرايف: 11) و (3) و (1يف أرقام ( "دهر"و  "عوض"كلفظتي 

، فهو اسم لجميع الزمان المستقبل، تقول: ال أفعله عوض العائضين ودهر "عوض"

الداهرين، فيشمل جميع األزمنة المستقبلة، ومسمى المستقبل عوض؛ ألنه يخلف 

ا،  ) 4يف رقم ( "قط") وكلفظ 1("فيذهب الحال والحاضر..الزمن الحاضر دائمً

رُ  ") يقول ابن منظور: 5المسند يف رقم ("ولفظ  هْ : الدَّ نَدُ سْ - )وألفاظ (أبد 2("والمُ

كما  "اُألبْض"و  "وجساأل" ولفظ) 7( رقم يف كما "األبدين – اآلباد-اآلبد –األبيد 

س: ال ") يقول ابن منظور: 9يف ( جُ سواألَوْ جَ وَ واألَوْ يمِ هُ تْحُ الْجِ فَ ، وَ رُ هْ دَّ

رُ  ") ويقول ابن سيده: 3("األَفصح هْ يف رقمي  "سجيس") ولفظ 4("األُبْضُ الدَّ

: الَ  ") يقول ابن سيده: 13) و (12( لِكَ ذَ كَ ا، وَ يَالِي: أَي آخرهَ يس اللَّ جِ الَ آتِيك سَ وَ

له ر كُ هْ : أَي الدَّ يْسٍ جَ يسعُ س، وسجِ جَ ) 14يف ( "الجذع"ظ )ولف5( "آتِيك سجيساألَوْ

رُ  "يقول ابن منظور:  هْ وَ الدَّ هُ ، وَ عَ ذَ مَ الجَ لَ مْ الَ آتِيكَ األَزْ لِهِ وْ وَ مِثْلُ قَ هُ  .) 6("وَ

الرابع: داللة التقييد:وهي الرتاكيب التي يكون التأبيد فيها معلقا على شرط، سواء 

 اآليت:كان هذا الشرط ممكنا أو غير ممكن، وبيان هذه الرتاكيب على النحو 
 الرتكيب م الرتكيب م

يرٍ وما  2 د راكب.رَّ ال أفعله ما غَ  1 مِ رَ ابنا سَ مَ هُ ما سَ لُ ال أَفْعَ

. رَ مَ  أَسْ

ال أفعل ذلك ما حي حي، وما  3

 مات ميت

 ال أفعله حتى يؤوب المنخل 4

                                                                            
 .لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 2/49) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (1
 ) لسان العرب (س ن د)2
 ) السابق (و ج س)3
 ) المحكم والمحيط األعظم (أ ب ض)4
 ) السابق ( س ج س)5
 ) لسان العرب (ج ذ ع)6
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 الرتكيب م الرتكيب م

لُه ما أَطَّت اإلبِلُ  5  ال أفعله حتّى يرد الضبّ  6 ال أَفْعَ

السهم ال أفعل ذاك حتى يرجع  7

 على فَوقه

مٌ  8 نَّ نَجْ  ال أفعله ما عَ

 ال آتيك حتى يشيب الغراب 10 ال أفعله حتّى يؤوب القارظان 9

بُّ يف إثر  11 نَّ الضَّ ال أفعله حتّى يَحِ

 اإلبل الصادرة

 ال آتيك هبيرة بن سعد 12

الّة غطفان 13 عَ ضَ  ال آتيك ما بل بحر صوفة 14 ال أفعله حتَّى تَرجِ

رَ ال أُ  15 مَ سَ والقَ مْ كَ الشَّ لِّمُ  ال آتيك ما غبا غبيس 16 كَ

ال يرجع فالن حتى يرجع نشيط من  18 ال بكيتك الشهر والدهر 17

 مرو

19  ،� م ماء نَجْ ا أَن فِي السّ الَ أَفعلهُ مَ

مٌ  نَّ نَجْ  أوما عَ

ائِل 20 ت أُمُّ حَ مَ زَ ا أَرْ الَ أَفعلهُ مَ  وَ

ين 21 تْ عَ قَ سَ ا وَ اءالَ أَفعلهُ مَ جَّ هللاِ  22 ي المَ ا حَ مَ اع، وَ ا اهللاَ دَ عَ ا دَ الَ أَفعلهُ مَ

 راكبٌ 

ة 23 رَ رات قَطْ ا أَن فِي الفُ يتِ عاصر 24 ال أفعله مَ امَ للزَّ ا دَ  الَ أَفعلهُ مَ

ماءَ سماءٌ  25 ا أنَّ السّ تَيان  26 الَ أَفعلهُ مَ لَوان والفَ ا اختلَف المَ الَ أَفعلهُ مَ

ديدا ران والجَ صْ انوالعَ دَّ  ن واألَجَ

ة 27 رَّ ة والجِ رَّ تْ الدّ فَ تَلَ ا اخْ نةُ القار 28 الَ أَفعلهُ مَ وْ بْيَضَّ جَ تَّى تَ   َالَ أَفعلهُ حَ

ور 29 ا ألْألَتِ الفُ    الَ أَفعلهُ مَ

والمتأمل هذه الرتاكيب يدرك أن التأبيد فيها معلق على شيء، والتعليق إما أن يكون 

ما "أو ضمنيا على تقدير  "حتى"و  "ما"تي ورد فيها صريحا، وذلك يف الرتاكيب ال

ال "و  "ال اكلمك ما دامت الشمس والقمر") أي: 17) و (15كما يف رقمي ( "دام
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 .والدال على التأبيد يف كل هذه الرتاكيب هو القيد."بكيتك ما دام الشهر والدهر

ودة يف قول المصدرية، وهي المقص "ما"التي وردت يف تراكيب التأبيد، هي  "ما"و

وأما المصدرية؛ فقسمان: وقتية، وغير وقتية؛ فالوقتية: هي التي تقدر "المرادي: 

ماواتُ "بمصدر، نائب عن ظرف الزمان، كقوله تعالى:  تِ السَّ ينَ فِيها ما دامَ خالِدِ
ضُ  األَْرْ وتسمى ظرفية أيضا، وال يشاركها يف ذلك شيء من األحرف ]108هود:[ "وَ

 .)1("المصدرية...

 "األبدية "ما"باب "قد أطلق عليها ابن سيده مصطلحا الفتا وعقد تحتها بابا سماه و

) وهو اصطالح مرتبط بسياق 2وقد أدرج تحتها تراكيب التأبيد التي تضمنتها.(

 محدد وتراكيب محددة.

يكشف  وفمن المالحظ دخولها يف كل الرتاكيب على فعل مضارع،  "حتى"أما 

والمشهور أن لها "دها يف مثل هذه الرتاكيب؛ فيقول: المراديعن معناها حال ورو

معنيين، أحدهما: الغاية... والثاين: التعليل... وعالمة كوهنا للغاية: أن يحسن يف 

. وزاد ابن  "كي"وعالمة كوهنا للتعليل أن يحسن يف موضعها  "إلى أن"موضعها 

الستثناء فتكون بمعنى ا "إال أن"مالك معنى ثالثا، وهو: أن تكون بمعنى 

 )3("المنقطع...

إلى أن "إذ يصلح تقدير  "الغاية"يف تراكيب التأبيد هو  "حتى"والمعنى الذي تفيده 

 "إلى أن يؤوب المنخل"أي  "ال أفعله حتى يؤوب المنخل"يف موضعها؛ فيقال يف: 

 وكذلك يف بقية الرتاكيب؛ ومعنى التعليل ال يتسق مع كل الرتاكيب.

إال "لصالحية تقدير  "االستثناء المنقطع"معنى  "حتى"حتمل إال أن يمكن أيضا أن ت

وكذلك يف بقية الرتاكيب،  "ال أفعله إال أن يؤوب المنخل"إذ يمكن أن يقدر  "أن

                                                                            
 ) 330) الجنى الداني (ص 1
 )4/171) ينظر: المخصص (2
 ) ولم يرجح المرادي المعنى الثالث.554(ص  الجنى الداني) 3
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 وهو معنى يتناغم مع داللة التأبيد.

  الثاني: أثر السياق الخارجي في داللة التأبيد: المطلب
داللة بعض الرتاكيب، ال سيما التي  ال شك أن السياق الخارجي له أثر واضح فيفهم

جرى منها مجرى األمثال، وقد عرف أحد المحدثين مصطلح (سياق الموقف) أو 

السياق الذي جرى يف إطاره التفاهم بين شخصين، ويشمل "(سياق الحال) بأنه: 

زمن المحادثة، ومكاهنا، والعالقة بين المتحادثين والقيم المشرتكة بينهما والكالم 

) فـ (سياق الموقف) بعبارة موجزة: الظروف الخارجية التي 1("للمحادثةالسابق 

 .)2تحيط بالحدث اللغوي(

 ذعن أهمية سياق الموقف يف تفسير النص اللغوي؛ إ مونوقد كشف علماؤنا المتقد

وقد يمكن أن تكون أسباب التسمية تخفى علينا؛ لبعدها يف الزمان "يقول ابن جني: 

ر، عنا؛ أال ترى إلى قول  ل وصل إليه علم لم يصل إلى اآلخِ سيبويه: أو لعلّ األوّ

د الحال فعرف السبب؛ الذي له ومن أجله ما  ل الحاضر شاهَ يعنى: أن يكون األوّ

ر لبعده عن الحال لم يعرف السبب للتسمية؛ أال ترى إلى  وقعت عليه التسمية، واآلخِ

بت تشتق هذا بأن تجمع : قد رفع عقيرته؛ فلو ذه-إذا رفع صوته - قولهم لإلنسان 

فت؛ وأصله أن رجال قطعت  بين معنى الصوت وبين معنى (ع ق ر) لبعد عنك وتعسّ

عها على األخرى، ثم صرخ بأرفع صوته؛ فقال الناس:  إحدى رجليه فرفعها ووضّ

) فمصطلح شاهد الحال يرادف تماما سياق الموقف، وسوق 3("رفع عقيرته....

فكرة السياق عامة وسياق الموقف خاصة لدى ابن  المثال التطبيقي دليل على نضوج

 جني وغيره من اللغويين العرب.

                                                                            
 م.1982ط  –) د. دمحم علي الخولي . مكتبة لبنان 259) معجم علم اللغة النظري (ص 1
 دكور.) د. عاطف م143) علم اللغة بين التراث والمعاصرة (ص 2
 .1956- 1952القاهرة سنة  –) تحقيق| دمحم على النجار 248|1) الخصائص (3
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ومن تراكيب التأبيد التي ال يمكن فهم المراد منها إال بالوقوف على سياق الموقف، 

 أي مالبسات وظروف النص ما يلي:

 "نقل أبو عبيد القاسم بن سالم يف ذلك  "ال أفعل ذلك معزى الفزر "قولهم:  .1

ن الكلبي ومن هذا قولهم: ال أفعل ذلك معزى الفزر. قال: والفزر هو قال اب

سعد بن زيد مناة بن تميم، قال: وكان واىف الموسم بمعزى، فأهنبها هناك 

فتفرقت يف البالد، فمعناهم يف معزى الفزر أن يقولوا: حتى تجمع تلك، وهي 

ه قال: من أخذ ال تجتمع الدهر كله. قال ابن الكعبي: وإنّما سمى الفزر؛ ألنّ 

 .)1("منها واحدة فهي له، وال يؤخذ منها فزر، قال: وهو االثنان..

: الَ  "يقول الزبيدي:  "ال آتيك هبيرة بن سعد "ومن ذلك قولهم  .2 بُ تقولُ رَ العَ
، أَي الَ  ةَ بَيْرَ ةَ ابنَ هُ وَ ا الَ آتيكَ أَلْ ذَ ناة، كَ نِي بِهِ ابْن زيد مَ ، يَعْ ةَ بن سعدٍ بَيْرَ آتيكَ هُ

بَرٌ  مْ لَهما خَ لَ دا فَلم يُعْ لِكَ ألَنَّهما فُقِ ذَ ، وَ ةُ وَ ةُ أَوْ أَلْ رَ بَيْ وبَ هُ تَّى يَؤُ  .)2("آتيكَ حَ

الّة غطفان .3 عَ ضَ يعنونْ  "يقول الميداين:  "ومن ذلك قولهم: ال أفعله حتَّى تَرجِ

: الَ  الَ قَ وهُ على الجود، فَ ، وكان قومه عنَّفُ يَّ رِّ نان بن أبي حارثة المُ أراين يؤخذ سِ

رَ بعد ذلك، فصار مثالً  الَة فلم يُ  .) 3("على يدي، فركب ناقته ورمى هبا الفَ

وهذه النماذج كافية للتدليل على أهمية توظيف سياق الموقف يف فهم مدلوالت 

  التأبيد. بعض تراكيب

  المعجم الداللي لمفردات أسلوب التأبيد: : الثالث المطلب

  
   التأبيد  أسلوب  تراكيب  بيان تشتمل  إلى  تحتاج  التي  المفردات  من  عدد على

  داللتها، ويمكننا عرض هذه المفردات وفق الترتيب األلفبائي على النحو التالي:

                                                                            
 عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد هللا الهروي البغدادي ألبي) 383/384األمثال () 1
 ) تاج العروس (ه ب ر)2
 )2/233) مجمع األمثال (3
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يقول ابن فارس:  "ال أفعله آخر األُبْض"وقد ورد يف تركيب  "األبض" - 1

ءٍ مِنْ " يْ لَى شَ عَ ، وَ رِ هْ لَى الدَّ لُّ عَ ادُ تَدُ الضَّ بَاءُ وَ الْ ةُ وَ زَ مْ هَ . األُْبْضُ  الْ بَطْنِ اغِ الْ فَ رْ أَ

. هُ آبَاضٌ عُ مْ جَ رُ وَ هْ ،  ") وقال الجوهري: 1("الدَّ األُبضُ بالضم: الدهرُ

. :  "بيدي: ) وقال الزَّ 2("والجمع آباضٌ : األَبْضُ ابِيّ رَ : ونَصّ ابنَ األَعْ قُلتُ

، دٌّ مَ ضِ دَّ ا تَقَ عَ مَ وَ إِذن مَ لِيَةُ، فَهُ : التَّخْ ، واألَبْضُ دُّ نِّف.  الشَّ صَ ح بِهِ المُ رِّ لم يُصَ وَ

 � دٌّ أَيض نْ ضِ وَ إِذَ : فَهُ �. قُلْتُ نهُ أَيض ، عَ ونُ كُ : السُّ  .) 3("األَبْضُ

من خالل هذه النصوص يتضح أن اللفظة بضم الهمزة تدل على الدهر، بينما بفتح 

التخلية، والشدة، كذلك  على الهمزة تكون من قبيل األلفاظ المتضادة؛ فهي تدل

 كون والحركة.الس

لُه ما أَطَّت اإلِبلُ  "وقد وردت يف تركيب  "أطَّت" - 2 عَ فْ بِلُ يُقال :  "ال أَ أَطَّتِ اإلِ

ونُ من الح قَدْ يَكُ ةً، وَ مَ زَ �، أَو رَ نِين �، أَو حَ ب تت تَعَ �: أَنَّتْ وصوَّ ئِطُّ أَطيط ( لِ فْ تَ

عوهو  رْ بَنِ يف الضَّ فعل ذلك أبداً؛ ) ومعنى الرتكيب أَيْ ال أ4() اجتماع اللَّ

ت. ألنَّ  ئِطَّ ويصوَّ  البعير البُدَّ أَنْ يَ

ع"وقد وردت يف تركيب  "الجذع" - 3 مَ الجذَ قال الخليل:  "الَ آتِيك األزلَ

ثْنِيَ بسنة، ومن األنعام هو أول ما " وابّ قبل أن يُ ع من الدّ ذَ جذع: الجَ

ة، ويُ  ىيستطاع ركوبه. واألنث عَ ذَ ذعان وأجذاجْ جَ ذاع وجُ �. مع على جِ ع أيض

                                                                            
 ) مقاييس اللغة (أ ب ض)1
 ) الصحاح (أ ب ض)2
 ض)) تاج العروس (أ ب 3
 ، والمحكم ، ويُنظر: المحكم (ح ف ل)  . الصحاحيُنظر : (أط ط) في : مقاييس اللغة ، و) 4
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عا؛ ألنه جديد. ذَ ى جَ ) فإطالق الجذع على الدهر من قبيل 1("والدهر يسمّ

 المجاز.

الَ "قال األزهري:  "ال آتيك سن الحسل"وقد ورد يف تركيب  "الحسل" - 4 قَ

بِّ  دُ الضَّ لَ : وَ لُ سْ  "الحسل"ن ابن سيده داللة إضافة ) وقد بيَّ 2("اللَّيْث: الحِ

يَّ ""فقال:  "سن"لـ  نُّه يعني ومن األَبَدِ ِيتْ سِ لِ أي ما بَقَ سْ نَّ الحِ اتِ ال آتِيكَ سِ

قطُ أبَداً  نُّه ال تَسْ بِّ وسِ دَ الضَّ  . )3("ولَ

رٍ  "وقد ورد يف تركيب  "حيري" - 5 هْ يَّ دَ يرِ هُ حِ لُ عَ فْ رَ  "ال أَ كَ هِ ، ذَ يْ يبَوَ ب أنَّ سِ رَ عَ الْ

: الَ أَفعلُ  ولُ رٍ  تَقُ هْ يْ دَ يْرِ لِكَ حَ وقد نقل األزهري عن عدد من ، )4ا(أَي أَبدً ،ذَ

الَ  "اللغويين ما نصه:  قَ . وَ رِ يريَ دهْ يَاء فِي حِ ضهم ينصب الْ وا أنَّ بَعْ مُ عَ قد زَ وَ

لة،  لِك حيريَّ دهر مثقَّ نْ يَقُول: الَ أفعل ذَ عت مَ مِ الَ ابْن ..أَبُو الْحسن: سَ قَ . وَ

هْ  يَ الدَّ ر وحيْرِ هْ يَ الدَّ ارِ ال ذهب ذَاك حَ : يُقَ يْلٍ مَ الَ شمر:  ...ر أَي أبداشُ قَ

هٍ  يْ يبَوَ اء مثل قَول سِ ر الْحَ سْ ر بِكَ هْ يَ الدَّ يرِ سمعت ابْن األعرابيّ يَقُول: حِ وَ

ي فسرَّ  الَّذِ الَ شمر: وَ . قَ ادَ أَنه الَ واألخفشِ ا، أَرَ ذَ يْسَ بمخالف لهَ ر لَ مَ ه ابْن عُ

ه وحسابُه لكثرته ودوامِ  بُ أَي الَ يُمكن أَن يُعرف قدرُ سَ ر. يُحْ هْ جه الدَّ ه على وَ

الَ  يَّ دهر وَ يْرِ ال الَ آتيه حَ ابِي يُقَ ن ابْن األَْعرَ لَب عَ ن ثَعْ ربنِي المنذريّ عَ أَخْ وَ

ة  اعَ ر جمَ هْ يرُ الدَّ : حِ الَ قَ . وَ ا تحيَّرَ الدهرُ يد مَ رِ ر، يُ هْ يرَ الدَّ يَّ دهر وحِ يرِ حِ

                                                                            
 ) العين (ج ذ ع)1
 ) تهذيب اللغة (ح س ل)2
 ) المحكم (س ن ن)3
 ) 3/307الكتاب () 4
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ي يرِ  عَ مِ ه قد سُ هر، وأنَّ اللفظة تدل على الدَّ  )ويستفاد من هذا النص أنَّ 1("حِ

 يف ضبطها أكثر من وجه.

ع""وقد ورد يف تركيب  "األزلم" - 6 مَ الجذَ يقول ابن فارس يف "الَ آتِيك األزلَ

دْ "أصل معناه:  قَ . وَ ةٍ سَ الَ ةٍ فِي مَ دِقَّ ةٍ وَ افَ لَى نَحَ لُّ عَ لٌ يَدُ يمُ أَصْ مِ الْ مُ وَ الالَّ اءُ وَ الزَّ

األَْصْ  . فَ ءُ يْ نْهُ الشَّ ذُّ عَ ونَ يَشُ لُ عَ انُوا يَفْ كَ . وَ مُ بِهِ سَ تَقْ حٌ يُسْ : قِدْ مُ لَ الزُّ مُ وَ لَ لُ الزَّ

.. مِ الَ سْ لِكَ فِي اإلِْ مَ ذَ رِّ حُ ، وَ لِيَّةِ اهِ لِكَ ِفي الْجَ ) واللفظة يف الرتكيب دالة 2("ذَ

: "يقول ابن فارس:  "الجذع"على الدهر برتكيبها مع لفظة  روٍ مْ وروى أبو عَ

، وهو يْسَ جَ يسَ عُ دِ . سَ عُ ذَ مُ الجَ : للدهرِ األَزلَ فهم من )ويُ 3("..كما قيلَ

الداللة على الدهر ناتجة من اتباع اللفظتين والمزاوجة بينهما  النص أنَّ 

كل لفظة منهما لها معنى أصلي تدل عليه،  إذ األصل أنَّ  "االزلم الجذع"

 وربما يكون ذلك من قبيل المصاحبة اللغوية.

يْسٍ "، هما: وقد وردت يف تركيبين "سجيس" - 7 جَ عُ يسَ جِ الَ  "و  "ال آتيكَ سَ

يَاِلي يسَ اللَّ جِ  واللفظة تدل على معنى أصلي أشار إليه ابن فارس "آتِيك سَ

يس على  جِ وهواالمتداد على حال معين فهي يف األصل فَعِيل، وإطالق سَ

هر أو آخره من هذا أي االمتداد واالستمرار  ابن فارس ) وقد جعل 4(الدَّ

لِ "راكيب التأبيد من قبيل الشذوذ؛ إذ يقول: ورودها يف ت نِ األَْصْ ذَّ عَ ا شَ مِمَّ وَ

                                                                            
 ) تهذيب اللغة (باب الحاء والراء)1
 ) مقاييس اللغة (ز ل م)2
 )وما بعدها 49) االتباع والمزاوجة (3
 ) مقاييس اللغة (باب السين والجيم)4
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يَالِي... يسَ اللَّ جِ لِكَ سَ لُ ذَ : الَ أَفْعَ مْ هُ لُ هر أو آخره ،  )1("قَوْ يس تعني الدَّ جِ وسَ

: و يْسٍ جَ سمأخوذ عُ جَّ ، أَي يبطيء، فَالَ ينْفد  بمعنى مِنْ عَ سُ تَعَجَّ أَ، ألَِنَّهُ يَ أَبْطَ

سِ الليل وهو آوقيل: مأخوذٌ من  ،أبدا جْ وي المثل: عَ ه،وقد رُ رُ الَ آتِيكَ خِ

 ، يسٍ جِ عَ يسَ جِ ا  بضبطهماسَ مَ ، كَ ( ذكر ذلككأَمِيرٍ اينُّ ) واألولى اعتماد 2الصاغَ

 صيغة التصغير؛ الشتهارها.

وقد  "هو لك أبداً سمداً سرمداً ""وقد وردتا يف تركيب  "سمدا"و  "سرمدا" - 8

وامُ األزمانِ "صل معناه: قال ابن سيده يف أ دُ دَ مَ رْ : "سمد")وقال يف 3("والسَّ

عياءَ " ف اإلِ رِ وداً لم تَعْ مُ دُ سُ مُ بلُ تَسْ تِ اإلِ دَ مَ الَ وسَ وداً عَ مُ دُ سُ مُ دَ يَسْ مَ سَ

رِ ودام.. بَتَ يف األَمْ دَ ثَ مَ يْرُ الدائمُ وسَ دُ السَّ مْ ) فمعنى الديمومة ثابت 4("والسَّ

 بطريق المصاحبة. "هرالدَّ "فظتان على للفظتين، وعليه دلت الل

هُ آخرَ المسنَدِ  "وقد ورد يف تركيب  "المسند" - 9 لُ لَى  "ال أفعَ لُّ عَ وأصل معناه يَدُ

) ءِ يْ ءِ إِلَى الشَّ يْ امِ الشَّ مَ يف هذا الرتكيب ناتجة  "هرالدَّ ")وداللته على 5انْضِ

ر"ريد: عن المصاحبة اللغوية، يقول ابن دُ  هْ نَد: الدَّ سْ لِك  والمُ ال: الَ أفعل ذَ يُقَ

ر. هْ ، أَي آخرَ الدَّ نَدِ سْ جيسَ المُ أو  "آخر")فإذا صاحبت اللفظة لفظة 6( "سَ

 ."الدهر"فهي دالة على  "سجيس"

                                                                            
 ) السابق: المادة نفسها.1
 في يُنظر) 2  والعباب الزاخر للصغاني  : (ع ج س)  التكملة والذيل والصلة  التهذيب والمحكم ، ويُنظر :

 . 2/228، ومجمع األمثال  49(سجس) ، واالتباع والمزاوجة البن فارس 
 ) المحكم (س ر م د)3
 د)) السابق (س م 4
 .مقاييس اللغة (س ن د) يُنظر : ) 5
 ) جمهرة اللغة (س ن د)6
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رَ "وقد ورد يف تركيبين  "سمر" -10 مَ يرٍ وما أَسْ مِ رَ ابنا سَ مَ هُ ما سَ لُ فْعَ وال "و  "ال أَ

لٌ  " قال ابن فارس يف أصل معناه: "آتيك السمر والقمر اءُ أَصْ الرَّ يمُ وَ مِ الْ ينُ وَ السِّ

هُ  لُ أَصْ ، وَ انِ وَ ةُ مِنَ األَْلْ رَ مْ لِكَ السُّ . مِنْ ذَ نِ بَيَاضِ فِي اللَّوْ فِ الْ الَ لَى خِ لُّ عَ دٌ يَدُ احِ وَ

 : مْ هُ لُ رَ  "قَوْ مَ قَ الْ رَ وَ مَ مِ "الَ آتِيكَ السَّ ،وَ يْلِ ادُ اللَّ وَ :سَ رُ مَ السَّ .وَ رُ مَ قَ :الْ رُ مَ قَ الْ نْ ، فَ

ةُ  رَ مْ يَتِ السُّ مِّ لِكَ سُ ءِ "وجاء يف لسان العرب:، )1("ذَ وْ نُ ضَ وْ : لَ رِ مَ وأَصل السَّ

رَ أَي  مَ نٍ السَّ نْدَ فُالَ . وفالنٌ عِ رُ هْ : الدَّ رُ مَ . والسَّ ثُونَ فِيهِ دَّ تَحَ انُوا يَ رِ ألَهنم كَ مَ قَ الْ

: ال يرٍ مِ �. وابْنَا سَ رُ أَيض هْ : الدَّ يرُ مِ . والسَّ رَ هْ الَ الدَّ ا. وَ مَ رُ فِيهِ مَ ؛ ألَنه يُسْ ليلُ والنهارُ

يرَ الليالي أَي آخرها. مِ هر هو للداللة على الدَّ  "السمر")واستعمال 2("أَفعله سَ

 من قبيل كثرة االستعمال، وليس أصال من أصول معاين اللفظة.

ضَ العائضينَ "وقد وردت يف تركيب  "عوض" -11 وْ هُ عَ لُ عَ فْ وقد قال  "ال أَ

�، "ل معناها: الخليل يف أص ض وْ � وعَ ياض تُه عِ ضْ ضُ معروف، يقال: عِ العِوَ

. واستعاضني:  بَته خيراً ضتُه من هِ ، والمستعملُ التَّعويضُ عوّ ضُ واالسم: العِوَ

. ضَ هر .سألني العِوَ م، وبعض النّاس يقول: هو الدّ سَ : يجري مجرى القَ ضُ وْ . عَ

ضُ ال يكون ذا وْ جلُ لصاحبه: عَ مان، يقول الرّ مان والزّ � للزّ ك أبداً، فلو كان اسم

ها مما لم  وَ لْ ونَحْ م، كما أنّ أجَ إذا لجرى بالتنوين، ولكنه حرفٌ يُرادُ به قَسَ

لَ على غير اإلعراب... وتقول العرب: ال أفعل ذاك  مِ ن يف التّصريف حُ يتمكّ

هر.. ، أي: ال أفعله الدّ ضُ وْ ض"ة فرقا بين ثمّ  فهم من كالمه أنَّ ) ويُ 3("عَ  "العِوَ
                                                                            

 ) مقاييس اللغة (س م ر)1
 ) لسان العرب (س م ر)2
 ) العين (باب العين والضاد والواو)3
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ض"بكسر العين وفتح الواو، وبين  وْ بفتح العين وسكون الواو، فاألولى  "العَ

دالة على مقابل الشيء، والثانية دالة على الدهر، واألولى ال خالف يف اسميتها، 

 والثانية رجح الخليل جريها مجرى حروف القسم.

ض"لفظة أنَّ المرزوقي  ويرى وْ بفتح العين وسكون الواو مصدرا يف  "عَ

مان (األ  .)1صلوجعل اسما للزّ

وضا؛ فيقول:  "الدهر"ويعلل القرايف تسمية  ، فهو اسم لجميع "عوض"وأما  "عَ

ض؛ ألنَّ  يمَّ وسُ  ...الزمان المستقبل،  وْ ا، المستقبل عَ ه يخلف الزمن الحاضر دائمً

 .) 2( "فيذهب الحال والحاضر، ويأيت فرد

ض"وخالصة القول: أن لفظة  وْ فتكون العالقة  "الدهر"على دالة يف األصل  "عَ

بينهما عالقة ترادف راجع ألصل الوضع، وعليه تكون بمثابة حرف قسم على رأي 

ض"الخليل، وليست اسما، وإما أن تكون دالة يف األصل على معنى  فتكون  "العِوَ

 مصدرا، ثم كثر استعمالها  للداللة على الدهر، فصارت اسم زمان. 

بَيْس" -12 وأصل معناها  "بيسال آتيك ما غبا غُ  " وقد وردت يف تركيب "غُ

. "كما قال ابن فارس:  انِ وَ نٍ مِنَ األَْلْ وْ لَى لَ لُّ عَ ةٌ تَدُ لِمَ ينُ كَ السِّ بَاءُ وَ الْ يْنُ وَ غَ الْ

ي  ذِ وَ الَّ : هُ مْ هُ ضُ الَ بَعْ . قَ بَسُ سٌ أَغْ الُ فَرَ يُقَ . وَ ادِ مَ نِ الرَّ وْ لَ نٌ كَ وْ : لَ ةُ بْسَ غُ وا: الْ الُ قَ

الُ لَهُ  : يُقَ مْ هُ لُ ا قَوْ أَمَّ .فَ نْدُ مَ بَيْسٌ ": سَ بَا غُ ا غَ هُ مَ لُ عَ فْ .  "الَ أَ رُ هْ وَ الدَّ . )3("فَهُ

بَيس  مَ لَ ظْ أَ أي غبا: و ، فغُ يَ هر ،: ، وقيل : غبا : بَقِ غِير أَ الدّ على ـ س بْ غَ تَصْ

                                                                            
 )215) األزمنة واألمكنة (ص 1
 2/49) العقد المنظوم في الخصوص والعموم (2
 ) مقاييس اللغة (غ ب س)3
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يم خِ وَ الذى لَونه كلون الرَّ  ـ ، التَّرْ هُ ف يُوص، وقيلر هْ الدَّ يُقصد به و، اد مَ وَ

بَسبِ  هُ بالذئب الغَ بِيها لَ ونِه وتَشْ بسفي لَ دوه على النَّاس وإضراره هبم األغْ ، لعَ

 . )1يقول: ال آتيك ما دام الذئب يأيت الغنم غبا(كأنّه 

اللفظة يف أصل معناها دالة على لون من األلوان، وداللتها على  وخالصة القول: أنَّ 

 .وردت فيه فهي مستفادة من مفهوم الرتكيب الذي "الدهر"

ما يمكن الخروج به من خالل معالجتنا لهذه العينة من المفردات، هو أن داللة كثير 

منها على الزمن مرهون باستعمالها يف الرتكيب؛ فقد اكتسبت تلك الداللة من 

    الرتكيب، ال من أصل وضعها.

                                                                            
 اللسان (غ ب س)والصحاح و  )2/284المخصص (يُنظر :  ) 1
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  الــــخاتمــــــــة

م على خير الورى وعلى آله الحمد هللا له الحمد يف األولى واآلخرة، والصالة والسال

 وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد، 

 تضع الدراسة بين يدي القارئ أهم ما توصلت إليه يف النقاط اآلتية:

على هذه الظاهرة من مستجدات هذه  "األسلوب"أوال: أن إطالق مصطلح 

لِقَ عليها هذا المصطلح؛ لتطابقها مع س ائر أساليب اللغة، من حيث الدراسة، وقد أُطْ

تعدد الرتاكيب المنضوية تحته. وقد توصلت الدراسة لوضع تعريف لمصطلح 

هو المتضمن تراكيب دالة على طول المدة يف "أسلوب التأبيد على النحو اآليت: 

 "المستقبل بقرينة مقالية أو مقامية

ال قياس فيه، وإنما ثانيا: أن أسلوب التأبيد يختلف عن سائر أساليب العربية يف أنه 

 تراكيبه مقصورة على المسموع من كالم العرب.

بِّر عن الظاهرة موضوع الدراسة بمصطلحين، أولهما: التأبيد، وثانيهما:  ثالثا: عُ

األبديات، ولكل إطالق اعتباره، فاألول باعتبار وحدة الداللة الجامعة لكل 

 "التأبيد"دت الدراسة مصطلح الرتاكيب، والثاين باعتبار تعدد الرتاكيب، وقد اعتم

 . "األسلوب"لكثرة تداوله عند العلماء، والتساقه مع مصطلح 

رابعا: أظهرت الدراسة اهتمام أسالفنا المتقدمين هبذه الظاهرة، بل قد أفرد بعضهم 

 لها أبوابا يف مصنفاهتم.

با، خامسا: عدد الرتاكيب التي تم إحصاؤها من كتب الرتاث بلغ أربعة وأربعين تركي

بَّر عنه  تنوعت يف تراكيبها ومفرداهتا، ولكنها توحدت يف داللتها، وهو ما يمكن أن يُعَ

 . "المرتادف الرتكيبي"بـ 
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ولم ينفك عن ذلك إال تركيب  "النفي"سادسا: غلب على تراكيب أسلوب التأبيد 

ولم يخرج عنها إال تركيب  "ال"واحد، كما أن األداة المستعملة يف النفي كانت 

ولم يشذ عن ذلك  "فعال مضارعا"يف سائر تراكيبها كان  "ال"حد. كما أن مدخول وا

إال تركيب واحد، كما أن الحدث المنفي يف غالب الرتاكيب كان مطلق الفعل، وجاء 

 ."أتى، أكلم، بكى"األحداث المنفية المخصوصة محصورة يف أحداث محددة 

ر الرتاكيب، منها عالقة سابعا: لوحظ وجود عالقات حققت تماسكا داخل عناص

 اإلسناد، وعالقة اإلتباع، وعالقة اإلضافة.

بعة دالالت جزئية باعتبار طبيعة الرتكيب، فمن رثامنا: تفرع عن داللة التأبيد العامة، أ

حيث اإلثبات والنفي، تولد عن التأبيد داللتان، األولى: داللة التأبيد اإليجابية، 

لم يأت منها إال تركيب واحد، والثانية: داللة  وذلك يف الرتاكيب المثبتة، والتي

التأبيد السلبية، والتي جاء الرتكيب فيها منفيا، وهي الغالبة. ومن حيث اإلطالق 

والتقييد، تفرعت داللتان، أوالهما: داللة التأبيد المطلقة، وهي التي جاء التأبيد فيها 

هي التي جاء التأبيد فيها معلقا غير معلق على قيد، وثانيهما: داللة التأبيد المقيدة، و

 هوالتي خصها ابن سيد "ما"على قيد، ولوحظ أن القيد جاء مصدرا يف الغالب بـ 

 ."حتى"ويليها يف القيد  "باب ما األبدية"بباب يف مخصصه أسماه 

تاسعا: كان لسياق الموقف، المتمثل يف ظروف ومالبسات النص أثر واضح يف فهم 

لرتاكيب، وذلك يف الرتاكيب المرتبطة بأحداث معينة يف الثقافة داللة التأبيد يف بعض ا

 العربية.

عاشرا: اكتسبت كثير من المفردات داللة التأبيد من خالل استعمالها يف الرتاكيب، إذ 

 إهنا يف أصل داللتها ال عالقة لها بالداللة على الزمن. 

 وهللا الحمد والمنة، ومنه وحده التوفيق والسداد
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   1986-1406 الثانية الطبعة لبنان،

الكتاب، ألبي بشر عمرو عثمان بن قنرب، المعروف بسيبويه، تحقيق/ عبدالسالم &

 .م1408/1988 الثالثة الطبعة القاهرة، –هارون، مكتبة الخانجي 

لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور &

 1414 -  الثالثة: الطبعة بيروت، –األنصاري الرويفعياإلفريقى ، الناشر: دار صادر 

 هـ
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مجمع األمثال، ألبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداين النيسابوري، &

 بيروت، لبنان -لدين عبد الحميد، الناشر: دار المعرفة تحقيق: محمد محيى ا

المحكم والمحيط األعظم. ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. &

ت. الطبعة: األولى، بيرو –تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م 2000 -هـ  1421

لمرسي، تحقيق: خليل المخصص، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده ا&

 هـ1417 األولى،: الطبعة بيروت، –إبراهم جفال، الناشر: دار إحياء الرتاث العربي 

 م1996

معاين النحو  د. فاضل صالح السامرائي. ط .وزارة التعليم العالي والبحث &

 م.1990العلمي ببغداد.نشر 

 م1982 ط –معجم علم اللغة النظري  د. محمد علي الخولي . مكتبة لبنان  &

معنى ال إله إال اهللا، ألبي عبد اهللا بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن هبادر الزركشي &

 –الشافعي، تحقيق: علي محيي الدين علي القرة راغي، الناشر: دار االعتصام 

 م1985هـ/ 1405: الثالثة، الطبعة القاهرة،

و الحسين، مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أب&

 م.1979 -هـ 1399تحقيق: عبد السالم محمد هارون، الناشر: دار الفكر 

 الطبعة القاهرة، –من أسرار العربية، إبراهيم أنيس، مكتبة األنجلو المصرية &

 م1987 السادسة
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النهاية يف غريب الحديث واألثر، لمجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد &

الكريم الشيباين الجزري ابن األثير، تحقيق: طاهر  بن محمد بن محمد ابن عبد

بيروت،  - محمود محمد الطناحي، الناشر: المكتبة العلمية  -أحمد الزاوى 

 . م1979 -هـ 1399
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Abstract 
This study explores Classical Arabic syntactic structures 
come under one semantic function "neverization", (known 
in Arabic as T'abeed). This structure was labelled by some 
ancient scholars as "abadeyat" according to multiplicity of 
structures, others labelled it as "T'abeed" according to unity 
of significance. The study opts for the term "T'abeed " 
because it is more common and consistent with the term 
"form". T'abeed is considered as 'style' only for its similarity 
to other forms like interrogation. Interrogation is a form that 
includes structures in different forms, and the same applies 
to T'abeed. 

 The study collects 45 samples signify T'abeed. Thus, 
the study introduces what can be referred to as structural 
synonyms. Such forms always have different lexicons but 
signify the same objects 

The most salient feature in this structures is negation. All of 
them are in negative form except two . The negation article 
 ."ال" is the most common one. Only one structure lacks "ال"
This one used "لم" as a negation article. The verbs negated 
by "ال" are often in present tense. While Only one verb is in 
past tense. The negated action is often in the form of "أفعل". 
The context of situation is essential in understanding the 
significance of the structure.  

The significance of T'abeed is various ranging from 
negative which phrased in negative form; to positive which 
phrased in affirmative form; and absoluteness in which the 
significance is not confined; to restricted in which the 
significance is conditioned. Restricted T'abeed, which is the 
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common, has two patterns: the one that uses "ما"; and the 
other uses "حتى". The first one the more common. The 
significance of the lexical items appeared in these structures 
are not inherent, rather they gained their significance form 
the structure. 

Many of T'abeed structures in the Arabic culture became 
proverbs which means that these structures are very 
common.


