
»أسلوب النفي يف معلقة امرئ القيس«

..................................................................  م.م. براءة هاشم علوان  |      269

أسلوب النفي

يف معلقة امرئ القيس

م.م  براءة هاشم علوان

كلية الرتبية للبنات / جامعة األنبار



»أسلوب النفي يف معلقة امرئ القيس»

270      |  م.م. براءة هاشم علوان ..................................................................

املقدمة

بسـم اللـه ابـدأ كالمـي وبحمـده تعاىل اسـتفتح 

بحثـي،   والصـالة والسـالم عىل نبيـه محمد ملسو هيلع هللا ىلص 

والـه وصحبـه أعطر لسـاين.

إمـا بعـد؛ فقد تحتـل اللغـة العربيـة مكانـة مهمة 

خاصـة  واملسـلمني  عامـة  العـامل  لغـات  بـني 

وذلـك ألنهـا لغـة القـرآن الكريـم،  وهـي أكـر 

املعـاين  مـن  الهامـة  للقواعـد  اللغـات شـمول 

والرتاكيب وتشـبيهات وأسـاليب لغويـة،   واجب 

معرفتهـا وإتقانهـا ومـن ضمـن تلـك األسـاليب 

والقواعـد،  هـو أسـلوب النفـي يف اللغـة العربية 

الـذي شـد نظري،   فشـمرُت عن سـاعدي لكتابة 

بحثـاً علميـاً يف أسـلوب النفي،   فوقـع اختياري 

عـىل بحثـي املوسـم )أسـلوب النفـي يف معلقة 

امـرئ القيـس ( فقـد اقتضـت منهجيـة البحث أن 

تكـون مـن مقدمـة ومتهيـد ومبحثـني وخامتـة .

املبحـث األول / النفـي الرصيـح،   وقسـمته إىل 

مطالب:  ثـالث 

املطلب األول / النفي باالسم.

املطلب الثاين/ النفي بالفعل.

املطلب الثالث/ النفي بالحرف.

املبحـث الثـاين/ النفـي الضمني،   وقسـمته إىل  

. مطلبني

معنـى  املتضمـن  االسـتفهام  األول/  املطلـب 

النفـي.

املطلب الثاين / الرشط املتضمن معنى النفي.

املطلب الثالث/ التمني املتضمن معنى النفي.

ثـم اتبعـُت ذلك بخامتـة بينـُت فيها أهـم النتائج 

التـي توصلـت إليها.

التمهيد وقسمته عىل موضعني: 

املوضع األول: حياة الشاعر.	 

اسـمه/ هو ُحندج بن حجر بـن الحارث بن عمرو 

بـن معاويـة بن مرتع بـن عمرو بن معاويـة بن ثور 

وهـو كنـدة بـن عفري بـن الحـارث بن مرة بـن آدد 

بـن زيد بـن عمرو مسـمع بـن زيد بن كهـالن بن 

سـبأ بن يشـجب بن يعـرب بـن قحطان،  أمـا امه 

فهـي فاطمـة بنـت ربيعـة بـن الحـارث بـن زهري 

اخـت امللك كليـب ومهلهل)الزير سـامل()1(.

لقبـه/ لقـب الشـاعر بعـدة األلقـاب أولها)امـرؤ 

القيـس( وبهـا اشـتهر ومعنـاه: رجل الشـدة،   إما 

اللقـب الثاين )امللك الضليـل( ويحتمل معنيني،  

األول أن يكـون معنـاه )التائـه(،   ألن حياتـه كلها 

غـري مسـتقرة،  أما الثـاين : يكون معنـاه )الغاوي( 

الن الحيـاة التي كان يحياها حيـاة غواية وظالل،  

امـا لقبـه الثالث )فـذو القروح( واخذ هـذا اللقب 

الشـاعر:  قول  من 

وهب القصائد يل إذ مضوا
وأبو يزيد وذو القروح وجرة)2(

وصححـه  ضبطـه  القيـس،    امـرئ  ديـوان  ينظـر:   )1(

األسـتاذ مصطفـى عبـد الشـايف،   دار الكتـب العلميـة،  

1435هــ/2014م/3. ط6،   –لبنـان،  بـريوت 

)2( ديـوان أمـري القيـس،   رشحـه وضبطـه،  الدكتـور 

عمـر فـاروق الطبـاع،  مطبعـة دار األرقم بـن أيب األرقم،   

بـريوت – لبنـان،  د.ت/7.
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ويعـد امـرئ القيـس من ابـرز الشـعراء العرب يف 

الجاهليـة حتـى قيـل أنـه أمري الشـعراء،   فتشـهد 

لـه الكثـري من الشـعراء األوائـل منهـم االصمعي 

والفـرزدق وآخـرون،   بأنـه اشـعر النـاس)1( وقال 

أبـاً  أنـه  »والحـق  ضيـف  شـوقي  الدكتـور  عنـه 

الجاهـي«)2(. للشـعر 

أمـا معلقتـه فهي من أشـهر املعلقـات وأولها من 

الشـعر الجاهـي،   ويقـول عنهـا الدكتـور بدوي 

هـذه  صحـة  إىل  االطمئنـان  إىل  ودعانـا  بطانـة 

املعلقـة بقوله« والذي يدعونـا إىل االطمئنان إىل 

صحـة هـذه القصيـدة هو اإلجـاع الـرواة عليها،   

وان اختلفـوا اختالفـاً يسـرياً يف بعـض ألفاظها أو 

يف ترتيـب قليـل مـن أبياتهـا املتعاقبـة ويدعونـا 

كذلـك االطمئنـان إىل صحتها كـرة األبيات التي 

متثلـت األجيال بهـا«)3(.

املوضع الثاين .	 

)النـون والفـاء والحـرف املعتـل(   / لغـًة  النفـي 

يـدل عـىل تعرية الـيء مـن يشء وإبعـاده منه،  

يقـال: نفيـت الـيء نفيـاً،   وانتفـى هـو انتفـاء،   

والنفايـة: الـرديُّ ينفـى)4(.

)1( املصدر السابق/13

)2( العـرص الجاهـي،   للدكتـور شـوقي ضيـف،   دار 

املعـارف مـرص، ط8،  د.ت/295

)3( معلقـات العـرب،   دراسـة نقديـة تأريخيـة من عيون 

الشـعر الجاهـي،   للدكتور بـدوي بطانة مكتبـة االنجر،  

ط2،  1387هـ/ 1967م/295

)4( معجـم مقايسـس اللغـة،   اليب الحسـن احمـد بـن 

فـارس بـن زكريـا،   تحقيـق عبد السـالم محمـد هارون،  

ط1،  بـريوت 2001م/ مـادة )نفـى( 100/1

والسـيل ينفـي الغثـاء : يحملـه ويدفعـه،   ونفـى 

الرجـل عـن األرض ونفيتـه عنها: طردتـه فانتفى،   

گگ   ک   ک   ک   چ  تعـاىل  قولـه   منـه 

گ   چ )5( وانتفـى منـه تـرأ،   ونفـت الريـح 
الـرتاب نفيـاً ونفيانـاً : أي أطارتـه)6(.

أمـا اصطالحـاً/ هو مـا ال ينجزم  بـــ)ال( وهو من 

األسـاليب اللغويـة الرضورية كاإلثبـات والتوكيد 

والـرشط)7( وهـو عبـارة عـن اإلخبـار عـن تـرك 

املنطـق  اإليجـاب)8(  وأهـل  ضـد  وهـو  الفعـل 

يسـمونه السـلب)9(   »والنفـي هو باب مـن أبواب 

املعنـى يهـدف املتكلـم بـه إىل إخـراج الحكـم 

مـن الرتكيـب لغـوي مثبـت إىل ضـده،   وتحويل 

معنـى ذهنـي منـه اإليجـاب والقبـول إىل  حكـم 

تحتـوي  بصيغـة  وذلـك   / نقيضـه  إىل  يخالفـه 

عـىل عنرص يفيـد ذلـك، أو برصف ذهن السـامع 

إىل ذلـك الحكـم عـن طريـق غـري مبـارشة عـن 

يف  يسـود  بتعبـري  أو  الضـد  ذكـر  أو  املقابلـة، 

)5( سورة املائدة االية /33

)6( ينظـر لسـان العـرب،   اليب الفضـل جـال الديـن 

محمـد بـن مكـرم،  ط3،  بـريوت –لبنـان 1994م/ مادة 

337-336/15 )نفـى( 

)7( التعريفـات : لعـي بـن محمـد بـن عـي الرشيـف 

الجرجـاين،   تحقيـق ابراهيـم االبيـاري  بـريوت – لبنان،  

166 2002م/ 

)8( ينظـر: اسـاليب النفـي يف اللغـة العربيـة،   دراسـة 

الكويـت،  النحـاس  ملصطفـى  تأريخيـة،   وصفيـة 

11 1979م/

)9( ينظر: املخصص،   اليب الحسـن عي بن اسـاعيل 

ابن سـيدة،   بريوت – لبنان 248/4
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املجتمـع ما فيقـرتن بضد اإليجـاد واإلثبات« )1(.

أسـاليب  مـن  أسـلوب  هـو  النفـي  إن  نالحـظ 

اللغـة العربيـة املهمـة والتـي يُـراد بـه النقيض أو 

الضـد لفكـرة مـا أو إنكارهـا بهذا يكـون هو ضد 

اإلثبـات،   وينقسـم إىل قسـمني النفـي الرصيـح 

والنفـي الضمنـي.

أمـا النفـي الرصيـح/ هو ذلـك النفي الذي يتسـم 

إال  حـرف  أكرهـا  التـي  النفـي  أدوات  بإحـدى 

)ليـس( فهـي فعـل و)غـري( فهي اسـم)2(.

النفـي الضمنـي / هـو مـا كان بـأداة غـري رصيحة 

أو كان بـأداة غـري أدوات النفـي املعروفـة إذ إن 

هنـاك أدوات معينـة غـري موضوعـة أصـال لنفـي 

لكنهـا تعمـل النفي يف تراكيب معينة وقد يسـتفاد 

معنى النفي من السـياق أو مـن املوقف الكالمي 

إذا إن هـذا األسـلوب هـو مـن أسـاليب اإليجـاز 

يف الجملـة العربيـة يف تراكيبـه ألنـه مـن خـالل 

فحـوى  عـىل  يحتـوي  أنـه  نالحـظ  مصطلحـه 

متضمنـة معنـى النفي وهو باب واسـع يف العربية 

زخـرت به كتب البالغـة والنحو والتفسـري،   ومع 

تشـعب اآلراء واختالفهـا يف هـذا الرتكيـب لكـن 

)1( اسـلوبا النفـي واالسـتفهام يف العربيـة،   يف منهـج 

تاليـف د. خليـل احمـد  اللغـوي،    بالتحليـل  وصفـي 

عايـرة/65

)2( ينظـر النحـو الـوايف مـع ربطـة باالسـاليب الرفيعـة 

اللغويـة  املتجـددة،  تأليـف عبـاس حسـن، ،  مكتبـة 

لبنـان، ط1،  1428هــ/2007م  املحمـدي،  بـريوت 

267/2

ميكـن إن نحـدد تراكيبه وصـوره وأمناطـه)3( وقد 

اسـتخدم النحاة واللغويون عبـارات متنوعة لنفي 

الضمنـي إذ يقول ابـن الرساج )قد اجـروُه مجرى 

النفـي()4( أمـا الزمخـرشي فقـد قال)الجملـة يف 

معنـى النفـي ()5( وقـال ابن هشـام )يلـزم من هذا 

النفي()6(. املعنـى 

عـرف املحدثـون النفـي الضمنـي عـدة تعاريف 

منهـا ما قالـه الدكتور احمد سـليان »هو ما يفهم 

مـن الجملة دون إن ينص عليـه حرف من حروف 

املخزومـي  مهـدي  الدكتـور  وذهـب  النفـي«)7( 

إىل أنـه أسـلوب لغـوي تحـده مناسـبات القول،  

لدفـع  يسـتخدم  وإنـكار  نقـض  أسـلوب   فهـو 

مـا يـرتدد يف ذهـن املخاطـب،  فينبغـي إرسـال 

النفـي مطابقـاً ملا يالحظه املتكلم من أحاسـيس 

)3( ينظر: أساليب النفي يف اللغة العربية   226-225

)4( األصـول يف النحـو،   أليب بكـر محمـد بـن الـرسي 

بـن سـهل النحـوي االبـن املعـروف بابـن الـرساج)ت 

216هــ( تحقيق:عبـد الحسـني الفتـي،  دار الرسـالة – 

لبنـان- بـريوت، 169/2

األقاويـل  وعيـون  التنزيـل  حقائـق  عـن  الكشـاف   )5(

عمـر  بـن  محمـود  القاسـم  أليب  التأويـل،   وجـوه  يف 

الزمخـرشي،  تحقيـق: عبد الـرزاق املهـدي،   دار إحياء 

العـريب- بـريوت،  353/2 الـرتاث  

)6( مغنـي اللبيب كتـب االعاريب،   عبدالله بن يوسـف 

بـن احمـد بـن عبداللـه ابـن يوسـف جـال الديـن ابـن 

هشـام ت761هــ/ تحقيق .مـازن املبـارك،  دار الفكر – 

بـريوت،  ط6، 1985م/363

)7( النواسـخ الفعليـة والحرفيـة  دراسـة تحليليـة مقارنة،   

للدكتـور احمـد سـليان ياقـوت،   دار املعرفـة الجامعة 

– القاهـرة،   2001م/259



»أسلوب النفي يف معلقة امرئ القيس«

..................................................................  م.م. براءة هاشم علوان  |      273

سـاورت ذهـن املخاطب خطـأ،  مـا اقتضاه أن 

يسـعى إلزالـة ذلـك بأسـلوب النفـي وبإحـدى 

طرائقـه املتنوعـة االسـتعال)1( وتطـرق إبراهيـم 

أنيـس يف كتابـه إرسار اللغة : بـان »النفي اللغوي 

ال يكـون إال بـأداة تشـعر بهـذا النفي،   فـإذا خال 

الـكالم مـن أداة النفـي وعـر مـع هذا عـن النفي 

عـّد مثـل هذا نفيـاً يطمنئ لـه املنطـق«)2(  ووافقه 

الدكتـور محمـد حاسـة يف كتابـه بنـاء الجملـة 

.)3 العربية)

املبحث األول

النفي الرصيح

ويقسم إىل ثالثة مطالب: 

املطلب األول / النفي باالسم	 

)غـري( اسـم يفيـد االسـم الواقـع بعـده ويعـرب 

مضـاف  ويكـون  الجملـة  مـن  موقعـه  حسـب 

ومـا بعـده مضـاف إليـه مجـرور)4( ويسـمى نفي 

باالسـتثناء إذ إن هنـاك عالقـة تشـابه تامـة بـني 

مهـدي  للدكتـور  وتوجيـه  نقـد  العـريب  النحـو  يف   )1(

املخزومـي،  دار رائـد العـريب – بـريوت – لبنـان، ط2،  

1406هــ/1986م/246

)2( مـن ارسار اللغـة،   تاليـف إبراهيـم أنيـس،   مكتبـة 

االنجلـو املرصيـة – القاهـرة،   ط6،  1978م/178

)3( ينظـر بناء الجملـة العربية،   للدكتور محمد حاسـة 

عبـد اللطيف،   دار غريـب،   القاهرة،  2003م/282 

)4( ينظر النحو الوايف: 267/2

النفـي واالسـتثناء أو مـا أشـبه مـا تكـون عالقـة 

جـزء بالـكل فـإذا قلنـا. )ليـس الذكـر كاألنثـى( 

فيكـون املعنـى إن الذكـر غـري األنثـى لهـذا قيل 

إن غـري تسـتعمل أداة النفـي )5(  وقـد وردت هـذه 

القيـس يف قولـه)6(. األداة يف معلقـة أمـريء 

أال ُربَّ  خصم فيك ألوى رددته

نَصيحِ عىل تعذاله غري مؤتِل

املطلب الثاين / النفي بالفعل	 

)ليـس( هـي لفـظ مبنزلة )مـا( تدل عىل األسـاء 

كثـرياً وعـىل األفعـال وتفيد نفـي الحـال وقد ترد 

مطلـق النفـي عـىل وقـف القرائـن،   وقـد ذكـر 

النحـاة أن معنـى ليـس هـو أصـال )مـاكان( ثـم 

تجـردت عـن الداللـة عـىل الزمـن فبقـى مفيـداً 

لنفـي الكـون،  أو أنهـا يف األصـل لنفي املايض 

ثـم قطعـت عـىل املـي لنفـي الحـال لكـرة 

معنـى،    الحـرف  فاأشـبهت  نفيـه  إىل  االحتيـاج 

غـري أن انتقالهـا لنفـي الحـال ال يلغـي داللتهـا 

ثابتـاً الزمـاً  الحـال  النفـي يف  إذا كان  املاضيـة 

كأنـه وقـع يف املـايض)7( ومـن نفيهـا للـايض 

والحـال واالسـتقبال قولـه تعـاىل چ   ٺ  ٿ        

ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   چ )8(  ومـا ينسـجم 
لنفـي الحال واالسـتقبال قوله تعـاىل چ مئ  ىئ  

تطبيقيـة:  دراسـة وصفيـة  اللغويـة  الرتاكيـب  ينظـر   )5(

د.هـادي نهـر،  مطبعة اإلرشـاد بغـداد سـاعدت الجامعة 

املسـتنرصية عـىل نـرشه 1987م/ 354.

)6( ديوان أمريء القيس /116.

)7( ينظر: تراكيب اللغوية /320

)8( سورة الشورى: اية 64
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يئ  جب   حب  خب    چ)1(   وهـي فعـل ال يتـرصف 
املرفوعـة  بالضائـر  اتصالهـا  فعليتهـا  ودليـل 

البـارزة واتصالهـا بتـاء التأنيـث)2(  إذ جـاءت يف 

معلقـة امـرئ القيـس يف األبيـات اآلتيـة)3(: 

وجيٍد كجيد الرئِم ليَس بَفاحـــــٍش

إذا هي نَّصتُه َوال ُمَعطَّـــــــِل

با تََسلّت َعَمياُت الرّجاِل ّعِن الصِّ

َوليس ُفؤادي عن هواِك مبُنَسِل

ضليعٍ إذا اسَتديَرتَُه َسّد َفرَجـــــُه

بضاٍف ُفويَق األرض ليس بأَعزِل

املطلب الثالث النفي بالحرف	 

أوال/ )مـا( ذهـب النحـاة إىل أن نفيهـا مختـص 

بالحـال والصحيـح أنهـا كــ)ليـس( تنفـي الحال 

عنـد اإلطـالق أمـا إذا قيـدت فهي بحسـب ذلك 

التقييـد)4( نحو قوله تعـاىل: چ ۅ  ۉ  ۉ  ې  

ېچ)5( وهـي حـرف نفـي متيـل إىل التفريـق 
ويكـون  براجشـرت)6(  يقـول  كـا  والتخصيـص 

)1( سورة النجم االية / 39.

)2( ينظـر الجنـى الـداين يف حـروف املعـاين،   تاليـف 

حسـن بن قاسـم املـرادي،   تحقيـق الدكتور فخـر الدين 

قبوه،  لالسـتاذ محمـد نديم فاضـل،   دار الكتب العلمية  

بـريوت،  ط1، 1413هـ/1992م/493.

)3( ديوان امرئ القيس 115- 116،  120.

)4( ينظر: معاين النحو،   الدكتور فاضل صالح السامرايئ،   

مطبعة التعليم العايل يف املوصل،   1987م/271/1

)5( سورة البقرة  االية / 167.

الدكتور  العربية،   اللغة  يف  النحوي   التطور   : ينظر   )6(

جامعة  يف  القاها  يف  محارضات  التواب،  عبد  رمضان 

املص.ية عام )1929م( املسترشق االملاين براجشرتارس،  

كتـاب  جـاء يف  كـا  تأكيـداً  أكـر  فيهـا  النفـي 

األشـباه والنظائـر)7( والدليـل عىل إنها تقـع جواباً 

للقسـم نحو قولنـا )والله ما زيُد بحـارض()8( فإن 

)مـا( تدخـل عـىل الجملـة الفعليـة وتدخل عىل 

الجمـل االسـمية فتحولها من اإلثبـات إىل النفي 

يف بـاب واحـد)9( .

ومـن وظائـف )مـا( أنهـا تفيـد النفـي فهـي مثـل 

أوغـل  أيضـاً  و)مـا(  والعمـل  املعنـى  يف  )ال( 

الشـبه بــ)ليـس( مـن )ال( فتدخـل عىل األسـاء 

النكـرات واملعـارف وعـىل الضائـر واإلشـارة 

واألفعـال وصورهـا مـع األسـاء يشـبه إىل حـد 

تعـاىل  قولـه  يف  كـا  )ليـس()10(  صـور   كبـري 

چ  ڤ  ڤ  ڤ  چ)11( ووردت )مـا( يف معلقـة يف 
التالية)12(:  األبيـات 

إذا ما بىك من خلفها انرَصََفت لُه

ها مل يَُحوَِّل بــِشقًّ َوتحتي ِشقُّ

َوما َذَرَفت َعيناِك إال لَترِضيب

بَسهَميِك يف أعشاِر َقلٍب ُمَقتـَِّل

َيّا يف الّسمِء تََعرَّضت إذا ما الثُّ

ــــِل تَعرَُّض أثناء الوشاحِ املَُفصَّ

النارش، مكتبة الطابعي بالقاهرة./67-58

)7( االشباه والنظائر. يف النحو، لجالل الدين عبد الرحمن 

السيوطي)911هـ( تحقيق: فائز ترحيني،  بريوت،  ط1،   

1984م /62/2.

)8( ينظر : معاين النحو،  274/1

)9( ينظر: اسلوبا النفي واالستفهام يف العربية /65

)10( ينظر: تراكيب اللغوية يف العربية /324

)11( سورة يوسف االية/31

)12( ديوان امرئ القيس )113- 114- 116- 121(
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فقالت: َينَي اللِه ما لَك حيلَـــُة

َوما إن أرى عنَك الَغوايَة تَنجيل 

إىل ِمثلها يَرنو الَحليُم َصبايًَة

إذا ما اسبكَـرّت بنَي درعٍ ِومجَوِل

إال أيّها اللّيُل الطويُل إال انَجيل

بُصبحٍ وما اإلصباُح ِمنك بأمَثـــِل

ِكالنا إذا ما ناَل َشيئاً أفاتـَـــُه

َومن يحرتِث َحريث َوَحرثَك يهُزِل

ِمَسحِّ إذا ما الّسابحاُت عىل الَوىن

أثَرَن الُغباَر بالكديِد املَُركَّــــــــِل

َوُرحنا يكاُد الطَّرُف يقرُصُ دونـَُه.

ـلـــــــِ متى ما تـََرقَّ الَعنُي فيه تََسفَّ

َقَعدُت وأصحايب لَُه بنَي ضارجٍ

ـِل َوبيــــَن الُعــَذيِب بَعَد ما ُمتأمَّ

الجملـة  عـىل  يدخـل  نفـي  حـرف  )إن(  ثانيـاً/ 

ويكـون  والحاليـة  املاضيـة  والفعليـة  االسـمية 

للنفـي كــ)ليـس(  الحـال،   واسـتعالها  لنفـي 

الحـروف  معـاين  كتـاب  يف  وجـاء  و)مـا()1( 

 للرمـاين )أن كل »إن« بعدهـا إال فهـي للنفي ()2(،  

 ومـا ذهـب إليـه الفـاريس والفـراء أنهـا ملطلـق 

النفـي )3( وقد تـرد )إن( النافية بكرة وبعدها إال أو 

)1( ينظر: تراكيب للغوية / 328.

)2( معاين الحروف لرماين / 75.

)3( ينظر: معاين القران للفراء،  ابو زكريا يحيى بن زياد 

الفرّاء)ت 207هـ(،  عامل الكتب بريوت، ط1،  1955م،  

جال  عبدالله  االمام  الشافية،   الكافية  225/2ورشح 

الطايئ  مالك  بن  محمد  بن  عبدالله  بن  محمد  الدين 

احمد  وعادل  معوض  محمد  تحقيق  الشافعي)672هـ( 

 ملا التي مبعناها)4( كقوله تعاىل چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  

ۆ     چ)5( وقـد يأيت املبتدأ الـذي بعدها مجرور 
بــ)مـن( املؤكدة)6( نحو قوله تعـاىل : چ ڱ  ڱ  

ڱ  ڱ  ں  ں    چ)7(  وتكـون )إن( مـن حيث 
العمل عىل قسـمني: 

أوال/ عاملـة عمل )ليـس( فتكون مشـابهه بــ)ما( 

الحجازية.

ــكالم  ــا يف ال ــر وجوده ــة ويك ــاً/ غــري عامل ثاني

ــة  ــن الجمل ــا م ــد رشوطه ــدت اح ــي إذا فق فه

االســمية ال تعمــل وأيضــا ال تعمــل مــع الجملــة 

الفعليــة ســواء كان فعلهــا مــاٍض أو مضــارع 

ــاك  ــق إالّ إذا كان هن ــال املطل ــىل الح ــدل ع وت

قرينــة تــرصف هــذه الداللــة)8( وذكــرت )إن( يف 

ــة)9(. ــات اآلتي ــة يف األبي معلق

فقالت َينَي اللِه مالَك حيلُة

َوما إن أرى عنَك الَغوايَة تَنجلــي

عبد املوجود،  منشورات عي بيضون، دار الكتب العلمية 

بريوت- لبنان، ط1،  1420هـ/2001م  231/2.

)4( ينظر: تراكيب اللغوية /329

)5( سورة امللك اآلية / 2

)6( ينظر: تراكيب للغوية /129

)7( سورة اإلرساء اآلية / 44

يعيش  البقاء  بن ايب  ،   موفق  ينظر: رشح املفصل   )8(

بن عي بن يعيش املوصي )ت643هـ( قدم له ووضع 

دار  يعقوب،   بديع  أميل  الدكتور  وفهارسه،   هوامشه 

الكتب العلمية،  بريوت – لبنان، ط1،  1422هـ/2001م  

ا39/5،  معاين الحروف 170/1 - 171.

)9( ديوان امرئ القيس )111- 113- 114- 118(.
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وإّن ِشفايئ َعربَُة ُمهــــَراَقُة

فهل عند َرسٍم دارِس من ُمـــعوَِّل

َفُقلُت لَُه ملا َعوى إّن َشأنَنا

قليَل الِفنى إن كنَت ملَّا َتـَــــوَِّل

ثالثـاً/ )ملـا( حرف نفـي وجزم وقلب ميتـد النفي 

بـه حتـى زمـن التكلـم وقـد يتوقـع حصولـه يف 

املسـتقبل)1( وهـي تفيـد نفـي الفعـل املضـارع 

والنفـي بهـا متصـل بالحـال كقولـه تعـاىل چ ۀ   

ا( متوقع  ہ  ہ  ہ     چ )2( فـإن املنفـي بــ)ملِـّ
ثبوتـه،   وتقـع )لَـّا( يف بعـض الرتاكيـب بعـد 

)بـل( و)كال( توكيـداً للنفـي واملبالغـة فيـه)3( ك.

مـا يف قولـه تعـاىل چ ھ  ھ    ے  ے  ۓ     چ)4( وقـد 

جـاء يف كتاب الجنـى الداين إن )لَـاّ( لها ثالث 

أقسـام والتـي أولهـا الجازمـة التـي ال يليهـا إال 

املضـارع مـاٍض يف املعنى والتي تكـون مبعنى 

)ال( ال يليهـا إال مـاٍض بالفـظ مسـتقبل املعنـى 

والتـي يكـون معناهـا حـرف وجـوب لوجوب ال 

يليهـا إال مـاٍض يف اللفـظ واملعنـى او مضـارع 
منفـي بـــ)مل()5( إذ وردت يف املعلقـة بقولـه)6(.

فُتوِضَح فاملِقرأِة مل يَعُف َرسُمها

ملا نسَجتها من َجنوٍب وَشأمِل

)1( ينظر: النحو الوايف:/277/2

)2( سورة ص االية /30

)3( ينظر: تراكيب اللغوية /340

)4( سورة عبس االية /23

)5( ينظر: الجنى الداين /597

)6( ديوان امرئ القيس /110- 117- 118

َفُقلُت لَُه ملا َتَطّى بُصلبـِه

َوأرَدَف أعجازا َوناَء بكَلكــــَِل

فُقلت له عــَوى إّن َشأنَنـــا

قليُل الِفنى إن كنَت ملَّا َتَـوَِّل

رابعـاً/ )لَـم( حـرف نفي يف املـايض تدخل عىل 

املـايض  إىل  معنـاه  فتـرصف  املضـارع  الفعـل 

لفظيـة  قرائـن  إدخـال  إىل  حاجـة  ال  وحينهـا 

تـدل عـىل املـايض وهـي مـن عالمـات الفعـل 

أنهـا  وقيـل  عليـه)7(  إال  تدخـل  فـال  املضـارع 

منحوتـة مـن )ال( و)مـا( وقـال آخـرون إن أصلها 

ميـاً)8(. اإللـف  أبدلـت  )ال( 

وإنها عىل ثالثة أقسام)9(: 

1- تكـون جازمـة نحـو قولـه تعـاىل چ پ  ڀ   
چ)10(. ڀ     ڀ  

الفعـل  فريتفـع  لهـا  عمـل  ال  ملغـاة  تكـون   -2

بعدهـا. املضـارع 

3- تكـون ناصبـة للفعـل نحـو قولـه تعـاىل چ ۀ   

چ)11(. ہ     ہ   ہ  
وقيـل أنهـا تدخـل عـىل الفعـل املـايض لفظـاً،   

فرتفـع لفظـة إىل املبهـم دون معنـاه وهـي أيضـا 

مـن جـوازم الفعـل املضـارع،   وإن النفـي بهـا 

ال يلـزم اتصالـه بالحـال قـد يكـون منقطعـاً نحو 

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   تعـاىلچ  قولـه 

)7( ينظر: الرتاكيب اللغوية / 335

)8( ينظر: اسلوب النفي واالستفهام بالعربية /89

)9( ينظر : الجنى الداين /266

)10( سورة االخالص االية/ 3

)11( سورة االنرشاح االية /1
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 ې  ې  ې     چ)1( أو متصـالً نحـو قوله تعاىل 
چ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    چ)2(  وال يجوز 
حـذف الفعل الذي بعدها وهـي تصاحب أدوات 

الرشط مثـل )إن( و)لَّا()3(.
ووردت )مل ( يف األبيات اآلتية)4(: 

فُتوِضَح فاملِقرأِة مل يَعُف َرسُمها

ملا نسَجتها من َجنوٍب وَشمـــــأِل

إذا ما بىك من خلفها انرَصَفت لُه

ها مل يُحـَــوُِّل بشـِــــقِّ َوتحتي ِشقُّ

َويَوماً عىل ظَهِر الكثيِب تََعــّذَرت

َعلـــــّي َوالت َحلفــَــًة مل تَحـَــلَِّل

َوتُضحي فتيُت املسِك فوق فراشها

حى مل تََنطق عن تفّضـــُِل نؤوُم الضُّ

َفعادى ِعداٍء بَنَي ثَوٍر َونَعَجـــة

ِدراكــاً ومل يَنَضح مباٍء فُيغســَــــِل

فألَحقنا بالهادياِت َوُدونـَـــــــُه

َجـــوا َحرُها يف َصٍّة مل تَُزيـَّــــــِل

املبحث الثاين

النفي الضمني

العربيـة  باللغـة  النفـي  رضوب  مـن  رضب  هـو 

)1( سورة االنسان االية /1

)2( سورة مريم االية / 4

)3( ينظر: الجنى الداين /268

)4( ديـوان امـرئ القيـس / 110- 113- 116- 120- 

122

ويكـون بغـري أدوات النفـي املعهـودة،   أي يفهم 

ضمنـاً مـن السـياقات اللغويـة  واالجتاعيـة أو 

املواقـف الكالميـة والرتاكيب اللغويـة،   وبذلك 

يتحـاىش املتحـاورون النفـي الرصيـح ويكتفون 

بالتلميـح والتعريـض واملـراد به النفـي الضمني 

وسـأكتفي مبـا ورد منـه يف معلقـة امـرئ القيس.

املطلـب األول: االسـتفهام املتضمـن معنـى 	 

لنفي. ا

هنـاك بعـض أدوات االسـتفهام التي تفيـد النفي،   

وذلـك مـن خالل مـا يقتضيـه املوقـف الكالمي 

ومن هـذه األدوات.

أ- الهمزة/  وهي أكر أدوات االسـتفهام اسـتعاالً 

يف الداللـة عـىل النفـي ويكـون النفي فيهـا يفيد 

اإلنـكار الذي يلزم النفـي)5( إذا وردت يف املعلقة 

يف قوله )6(: 

أغرك مني ان حبك قاتلـــي

وأنك مهم تأمري القلب يفعل

اسـتفهام،    لفـظ  فاللفـظ  منـي(  قوله)أغـرك  فـإن 

أنـك علمـِت أن حبـك  مبعنـى قـد غـرك منـي 

مذلـل والقتـل هنا التذليـل وانك متلكـني فؤادي 

فمهـا أمـرت قلبـي بـيء قـام بتنفيـذه وأنـت 

تظنـني أين أملـك مـا يف قلبـي كـا متلكـني مـا 

يف قلبـك حتـى يسـهل عـّي فراقـك كا يسـهل 

عليـك فراقـي)7(.

)5( ينظر: اساليب النفي باللغة العربية/302

)6( ديوان امري القيس /144

)7( ينظـر: رشح املعلقات السـبع،   لالمـام االديب  ابن 

عبـد الله الحسـني بـن احمد بن الحسـني الـزوزين،  دار 
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القيـس يف  امـرئ  معلقـة  هـل/ وردت يف  ب-  

قولـه)1(: 

وإّن ِشفايئ َعربَُة ُمهـــَراَقُة

فهل عند َرسٍم دارِس من ُمعوَِّل

هـا  لغرضـني  البيـت  هـذا  يف  االسـتفهام  ورد 

عـىل  الغرضـني  ويتوقـف  والتحضيـض  النفـي 

معنـى كلمـة )معـول( إذا كانـت مبعنـى االعتاد 

ميميـاً  نفيـاً،   وإذا كان مصـدراً  كان االسـتفهام 

تحضيضـاً)2(. االسـتفهام  كان  )بـى(  مبعنـى 

للبـكاء  معـي  جاهـد  قومـا   : املعنـى  فيكـون 

أعينـاين عليـه فهـو معتمـد هنـا يف هـذا املقـام،   

عـىل إن املعـول مثـار للبـكاء والداعـي إليه فإن 

املعـول مبعنى املعتمـد يف الشـفاء كان املعنى 

إن االعتـاد عىل الرسـوم الدارسـة يف شـفاء من 

الشـوق إىل الحبيـب أو الحـزن عليـه أمـر غـري 

مجـٍد فيكـون االسـتفهام للنفـي)3(.

معنـى 	  املتضمـن  الـرط  الثـاين:  املطلـب 

. النفـي 

إذ إن هنـاك بعـض أدوات الـرشط غـري الجازمـة 

القـرآن  يف  كثـرياً  وردت  فإنهـا  )لـو(  وأشـهرها 

الحياة .د.ت /13.

)1( ديوان امرئ القيس /11.

)2( ينظـر: رجـال املعلقـات العـرش،  للشـيخ مصطفـى 

الغاليينـي مطبعـة بـريوت،   د.ت/ 95.

)3( ينظـر: رشح القصائـد السـبع الطـوال الجاهليـات،  

اليب بكـر بـن قاسـم االنبـاري )ت 328هــ( تحقيـق : 

عبـد السـالم محمـد هـارون،   دار املعـارف مرص ,ط6،  

د.ت/27.

الكريـم وتكـون موضـع يغلـب عليهـا االمتنـاع 

ھ  ے   چ  والتمنـي)4( ومـن ذلـك قولـه تعـاىل 

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ    ۓ   ۓ    ے  
ۆ    چ)5(  إذ وردت يف املعلقـة بقوله)6(.

تجاَوزُت أحراساً إليها َوَمعَراً

عيّل ِحراصاً لَو يُرسُّون مقَتِل

إذ  البيـت،    الـرشط يف هـذا  الشـاعر  اسـتخدم 

وكان  حبيتـه  إىل  الوصـول  كيفيـة  فيـه  وصـف 

يحيطهـا الحـراس وهـم يهمـون  بقتلـه ويطلبون 

ذلـك ولكنهم يخشـون ذلك لرفعة َحَسـبه ورشف 

نسـبه فقـد تخطـى أبوابـا إليهـا وتجـاوز الحراس 

واألهـوال وانـه يعلـم إنهم لـو يقدرون عـىل قتله 

رساً أو جهـاراً لفعلـوا ولكنهـم مل يتمكنـوا مـن 

ذلـك لشـدة حـذره وتيقظه فقـد تجـاوز يف ذهابه 

قتلـه  يرمـون  حراسـها  وكان  أهـواال  عنيـزة  إىل 

لريتـدع وينزجـر غـرية)7(.

التمنـي املتضمـن معنـى 	  الثالـث:  املطلـب 

النفـي.

إذ ورد يف املعلقة يف البيت االيت: 

أال أيّها اللّيُل الطّويُل أال آنجيل
بُصبحٍ وما اإلصباُح ِمنك بأمَثِل)8(

)4( ينظر اساليب النفي باللغة العربية /184

)5( سورة االنفال االية /230

)6( ديوان امرئ القيس /114

القيـس،    امـرئ  معلقـة  والعيـس يف  الظبـاء  ينظـر:   )7(

مطبعـة  الحافـظ،    املحامـي صديـق  وتعليـق  تحليـل 

100 1990م/  بغـداد،    الرشـاد 

)8( ديوان امرئ القيس 117
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جـاء هذا البيـت يف معلقة امرئ القيس بأسـلوب 

التمنـي املتضمـن معنـى النفـي،   ألن التمنـي 

 هـو طلـب يشء ال ميكـن حصولـه كقولـه تعاىل 

ڍ   ڍ          ڇ     ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ   چ  
الليـل  هنـا  القيـس  أمـريء  يصـف  چ)1(  ڌ    
ومـا يـرتك الظـالم يف نفـس اإلنسـان مـن خوف 

ورعب ووحشـة وأشـياء أخرى مأسـاوية لها تأثري 

يف النفـس البرشيـة فقـد وصف الليـل بأنه حامل 

للهمـوم واألحـزان واألوجاع،   فأصبـح يتمنى إن 

ينجـي ذلـك الليـل برسعة.

❊ ❊ ❊

)1( سورة القصص االية /79

الخاتة

الحمـد للـه رب العاملـني والصالة والسـالم عىل 

سـيدنا محمد وعـىل اله وصحبـه اجمعني .

أمـا بعد؛ بعـد الغـوص يف أعاق معلقة الشـاعر 

املشـهور أمريء القيـس بحثاً عن أسـلوب النفي 

توصلـت يف بحثـي هـذا إىل أهـم النتائـج وهـي 

كـا يأيت: 

1- شـملت املعلقـة عىل أسـلوب النفي الرصيح 

بفروعـه بــ) االسـم والفعل والحرف(.

 )10( املعلقـة  يف  )مـا(  الشـاعر  اسـتخدم   -2

مـرات.

3- تكـرر اسـتخدم )غـري وليـس( يف املعلقة مرة 

واحـدة فقط.

4- تكررت )ملا( يف املعلقة ثالث مرات.

5- استخدم الشاعر )مل( يف املعلقة سبع مرات.

الضمنـي  النفـي  مـن  املعلقـة  تخلـو  مل   -6

الـذي نستشـفه  مـن خـالل املواقـف  الكالميـة 

فيهـا  الضمنـي  النفـي  ذكـر  فقـط  واالجتاعيـة 

بأنواعـه االسـتفهام املتضمن معنـى النفي إذ ذكر 

مرتـني أمـا الـرشط  ذكـر مـرة واحـدة فقـط ومل 

تخلـو القصيـدة مـن النفـي الضمنـي املتضمـن 

معنـى التمنـي إذ جـاء مـرة واحـدة فقـط.

ويف الختـام أرجـو أن أكـون قـد وفقـت يف بلوغ 

مـا كنـت أسـعى لـه وأرجـو مـن اللـه سـبحانه 

وتعـاىل أن يوفقنـا ملـا فيـه الخـري والصـالح إنـه 

عـىل مـا يشـاء قدير.
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Conclusion

After diving in the depths of the famous 

poet Amri Al-Qais in search of the ne-

gation method, I have reached in this re-

search the most important results are as 

follows:Included the commentary on the 

method of explicit negation B branches 

)name, verb and character(.

Use the poet )what( in the outstanding 

)10( times.

Repeat use )not and not( in hanging only 

once.

repeated )Lama( in the suspension three 

times.

Use the poet )did( in the outstanding sev-

en times.

was not free from the implicit exile, which 

we discern through the positions of ver-

bal and social only mention the implicit 

negation in which the questionnaire im-

plies the meaning of exile as mentioned 

twice The condition mentioned only once 

The poem did not contain the implicit 

negation implied the meaning of wishful 

thinking as it came only once.
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