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ممخص
تناول البحث قضية ميمة من قضايا النحو العربي وىو التطور والتغيير في
 إذ، وىو الشعر،األنماط والتراكيب واإلسناد داخل النظام النحوي ضمن ميدان خاص
اخترت شعر (عارف الساعدي) أنموذجا بعد اطالعي عمى شعره الذي حوى كثي ار
 وقد عالج البحث ىذه االنزياحات والخروجات عن طريق التأصيل،من ىذه التراكيب
 أو بالعودة إلى بعض التراكيب، والتقدير لتراكيب تنتمي إلى قواعد النحويين القدامى
.التي تنتمي إلى لغات أخرى
Summary
The research is an important issue of Arabic grammar
issues a development and change in the patterns and
structures and support inside as the system within a particular
field, a hair, as you choose hair (Aref al-Saadi) model after
reading the poetry which encompassed many of these
compositions, it has treated these searches offsets and Exits
by rooting and appreciation to the structures belong to the old
rules of grammarians, or to return to some of the compositions
that belong to other languages.
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مدخل
إن الدراسات المغوية الحديثة التي اتخذت من المناىج المختمفة طريقًا ليا قد
اتسمت باختزال الرؤية وتكثيف العبارة التحميمية ،مبتعدة عن النمطية النسقية التي
البد لمباحثين أن يتجيوا اتجاىا منسقا يضفي لعمم المغة
تحاكي التقميد ،فكان ّ
المعمومة الدقيقة واإلضافة الحية التي تخرج البحث العممي من قاعدة القوالب والتقنين
إلى ميدان التجربة والتجريد.
إن ىذه القولبة التي حدت بالنظام التركيبي لمغة العربية حرمت الكثير من
الدراسات والمحاوالت الجادة في دراسة بعض األنظمة المغوية التي ال تنسجم مع
يمت إلى
قواعد األقدمين ،فكان التقرب من ىذه األنماط يعد تجاو از غير مغتفر ،وال ّ
البحث العممي بصمة ،فظيرت دراسات ومؤلفات كثيرة تتناول جانبا تركيبيا متطو ار
عده أصحاب ىذه المؤلفات غمطا ال يستحق الدراسة والتمحيص ،وىذه المؤلفات ىي
ّ
تقوم االنحرافات المغوية من خالل
كتب التصحيح المغوي ،التي كانت بمثابة قوانين ّ

عودة التراكيب المتطورة (المغموطة) إلى النظام التركيبي المتفق عميو من قبل قدامى

النحويين.
لم يكن التصحيح المغوي ظاىرة مبتذلة ال يستسيغيا المتخصصون أو حتى
ممحة تحافظ عمى النظام الذي وصل
غير المتخصصين ،بل ىي لفتة ّثراء وضرورة ّ
ُّ
الحد بوصفو مقدسا ،إذ كان من التباىي أن يمتفت شخص ما لتركيب أو مفردة
مغايرة لمنمط المعروف ،فيجعل نفسو حكما بضرورة استبدال ما ُن ِطق ووضع البديل
المناسب الذي أُِّرخ من ِقبل النحويين أو المعجميين وسائر المختصين ،فقد ُيوصف
ىذا االنتظام بالسمبي أو اإليجابي بحسب رؤية الميتمين ،واذا ما أردنا أن نكون
بالحياد فمقد نعمم أن ليذا المضمار قطبين مفترقين ،أحدىا الرصانة والتحصين
والنظام والسير عمى خطى األقدمين ،واآلخر ىو النسق الوصفي الذي يرنو إلى
تناول المغة أسموبا ذوقيا يعبر عن الحاجة من دون العودة إلى المؤثر القواعدي.
متكمم ٍ
ِ
لغة يطمح أن تكون
حي ،وكل
مما ال يخفى عمى أحد أن المغة كائن ّ
لغتو حية ،ليا ما ليا من المغات الحية وعمييا ما عمييا ،ويغتبط ويسعد عندما يرى
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لغتو قد تجاوزت الحدود والمسافات ،فكانت المغة العربية إحدى ىذه المغات ،فما زالت
مفرداتيا وتراكيبيا تتمجمج عمى ألسنة الينود والفرس واألتراك واألحباش وغيرىم من
غير العرب.
إن ىذا األمر يجعل المغة العربية عمى عالقة توافقية مع التطور والتغيير،
يدون ويؤرخ األنشطة المغوية المتطورة ،من حيث
فكان المنيج التاريخي إطا ار حيويا ّ
صِّنف التغير أو التطور الميجي بين القبائل العربية
كونيا مقبولة أو غير مقبولة ،إذ ُ
أنو ظاىرة مقبولة تنسجم مع المعارف المغوية لقدامى النحويين ،في حين ُع َّد الخروج
عن النمطية أم ار غير مقبول.

يمكن أن نصف الخروج عن النسق التركيبي والنظام الرتبي لمغة بأنو أمر ال
جدير ذكره أن ىناك لغات تستقبل ىذا التطور بأشكال
تسمم منو لغة البتة ،وما
ٌ
متفاوتة ،فالمغات التي ليا ارتباط بصحف وكتب دينية يحاول سدنتيا أن يحافظوا
عمى تراكيبيا بأي شكل من األشكال ،فتارة يؤسسون ليا مدارس وقوانين ،وتارة يأتون
بنصوص لتقديسيا ورفعتيا ،فتراىم يدافعون عنيا دفاعا شديدا ،وىذا ما نراه في
أصحاب المغات العبرية والالتينية والرومانية والعربية وغيرىا ،في حين يأخذ التطور
والتغير مجرى آخر في بعض المغات األخرى ،فعمى سبيل المثال المغة الفارسية
والمغة التركية ،إذ احتممت ىاتان المغتان من التطور والتغيير ما لم تحتممو كثير من
المغات ،فبعد استبدال المفردات العربية بالمفردات الفارسية والتركية وصل األمر أن

يتغمغل التأثر إلى التركيب ،وىذا ما يالحظ في الكثير من تراكيب ىاتين المغتين(ٔ).

ك فيو أن العربية من المغات القالئل التي كان التطور والتغيير عصيا
مما الش ّ

السيما التطور في التراكيب النحوية ،الذي كان ظاىرة نادرة في الكالم
عمييا ،و ّ
نص شعري أو نثري لما
العربي عمى مدى القرون الماضية ،فإن أنعمت النظر في ّ

عدىا خروجا أو تطو ار تركيبيا ضمن
وجدت فيو من التغيير ظاىرة واضحة يمكن ّ
المستوى النحوي ،بخالف باقي المستويات كالصوتي والصرفي والداللي ،فميا مزية
التطور والتغيير أكثر من الجانب النحوي ،إال أن ىذه المزية يبدو لي قد بدأت

السيما جماعة قصيدة الشعر لوجدت
تتالشى ،فمو تتبعت الشعر العربي المعاصر و ّ
أن التركيب لم يعد خصيم التطور والتغيير ،فقصائدىم مميئة باالنزياحات التركيبية
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والمشاكالت النحوية ،فال تكاد تخمو قصيدة من قصائدىم إال حوت انزياحا تركيبيا
جدير الذكر ،األمر الذي أزعم فيو أنو ظاىرة بارزة ال مناص من دراستيا ،لذا اخترت
حيا ليذه الظاىرة ،وىو شاعر من شعراء قصيدة الشعر (عارف الساعدي)،
أنموذجا ّ
ليكون البحث بدايةً الستقصاء التراكيب المتطورة في النحو العربي.

إن التغييرات التي طرأت عمى الجانب النحوي اتسمت بمنحيين رئيسين ،األول

ىو التجديد والتغيير في التراكيب واألنماط  ،وىذا ما غمب عميو من صفحات البحث
؛ لوفرتيا في شعر عارف الساعدي ،أما المنحى اآلخر فيو التجديد والتغيير في
اإلسناد والعالقات ،وىي إشارات تباينت بين صفحات ديوانو.

 -1تجديد وتغيير التراكيب واألنماط النحوية
إن التطور الذي ط أر عمى ىذه التراكيب ىو تجديد وتغيير استعممو الشاعر
في مدوناتو الشعرية ،فكما ىو معموم أن اإلسناد والترابط اإلسنادي يعتمد عمى جممة
من المفاىيم التي أنشأىا النحويون ،فال يمكن إدخال أداة في غير محميا ،كالنداء
والجر عمى الفعل ،والشرط والجزم عمى االسم ،والحرف عمى الحرف ،وغيرىا من
الثوابت النحوية ،وقد نفذت الخوارق التركيبية إلى شعر عارف الساعدي وذلك في
مواضع عديدة ،والتي نستطيع أن نعدىا قواعد جديدة أو أنماطا جديدة ضمن النظام
التركيبي ،ومما جاء في شعره قولو:
يا شي َخ ذاكرتي األولى ويا أبتي

(ٕ)

ويا الذي ضاق بي تقواه والورعُ
حق حرف النداء أن يدخل عمى األسماء كما ىو مصرح بو لدى النحويين،
ّ

ويشترط في ىذه األسماء أال تكون محالة باأللف والالم إال في لفظ الجاللة ومحكي

الجمل(ٖ) ،وىذا التركيب لم يرد عمى ألسنة العرب ،عمى الرغم من ورود شواىد نادرة
ُوصفت بالشا ّذة اجتمع فييما حرف النداء مع األلف والالم وىي:
عدنان
عرفت لو بيت العمى
عباس يا الممك المتوج والذي
ُ
وكذلك:

فر
فيا الغالمان المذان ّا

(ٗ)

إياكما أن تعقبانا ش ار
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وجاء أيضا:
وأنت بخيمة بالود عني

(٘)

من ا ْجمك يا التي ّتيمت قمبي
َ
إن ىذه التراكيب وان وردت في الشواىد اآلتية فيي تحتاج إلى تأويل ،عمى
ّ
السيما في القرآن الكريم
اعتبار أنيا تراكيب لم ترد بكثرة وال بقمة في كالم العرب ،و ّ
والنصوص النثرية القديمة ،ففي قوليم :يا الممك ،ويا الغالمان ،ويا التي ،ىي بمعنى
يا أييا الممك ،ويا أييا الغالمان ،ويا أيتيا التي ،إذ منع الخميل دخول األلف والالم

عمى االسم المنادى ؛ بحجة أن المنادى المرفوع معرفةٌ وال حاجة لتعريف المعرفة(،)ٙ

كما أن األلف والالم ىذه لمجنس ال لمعيد ،فإن قمت :يا الرجل فكأنك قمت :يا رجل،
وال داعي من ذكر األلف والالم ،وىذا ما حدا بالتركيب أن ي ِ
دخل (أييا) لزاما عمى
ُ
األ سماء الموصولة التي إذا ما أردنا نداءىا جئنا بو ،وقد اجتاز شاعرنا ىذه األنظمة
والضوابط وأدخل (يا) عمى (الذي) مستفيدا من النسق الموسيقي لمقصيدة ،ليخترق
قوالب التركيب مراعاةً لموزن الشعري.
وفي موضع آخر يقول:
أنت ذكرى نير
أنت يا أنت

()ٚ

يا طفل كل الينابيع

ىذا ا لتركيب من التراكيب العربية غير المستعممة إذ أدخل الشاعر حرف

النداء (يا) عمى الضمير المنفصل (أنت) الذي لممخاطب ،وقد منع النحويون الجمع
بين النداء والضمير ،والسيما ضمير المخاطب ،فالنداء يقتضي الخطاب ووجود
المخاطب في النداء أمر مسمَّم بو عمى اعتبار أنو عنصر رئيس في طرفي الكالم،
وبذلك يكون كال الطرفين المخاطب والمنادى يغني أحدىما عن اآلخر( ،)ٛأضف إلى

ذلك أن الشاعر قد جعل جممة النداء خب ار لمضمير ،وقد منع بعض النحويين اإلخبار

()ٜ
يد اضرْبوُ،
باإلنشاء  ،ومن النحويين من أجاز ذلك في فعل األمر والقَ َسم ،فيقال :ز ٌ
(ٓٔ)
يد يا
يد واهلل ألضر َّبنو  ،ولم ُيستشيد أو ُيمثَّل في النداء ،فمم أجد مثاال يقول :ز ٌ
وز ٌ
أنت ،وىذا تركيب يمكن إضافتو إلى تراكيب العربية.

ومما جاء عمى غرار ذلك قول عارف الساعدي:
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اآلن يا أبتي
بكيت
يا كم
َ
ُ
عميك َ
()11
غرقت كثي ار عندما طمعوا
فقد
ُ

نمحظ في البيت المذكور أن حرف النداء (يا) قد دخل عمى أداة االستفيام

(كم) ،وىي ىنا كم الخبرية(ٕٔ) ،وىذا التركيب لم تشيده العربية من قبل ،ومعموم أن
ب،
حرف النداء يدخل عمى األسماء ،وكذلك المبنية منيا كما في :يا ىذا ،ويا َم ْن َذ َى َ
فالن كم
إال أنو لم يدخل عمى أسماء االستفيام ،ويمكن تأويل ىذا التركيب باآلتي :يا ُ
بكيت عميك ،أو يا َم ْن كم بكيت عميك اآلن ،فقام الشاعر بحذف المنادى (فالن  ،أو
قدر ذلك في ذىنو ،وربما أراد الشاعر أن
َم ْن) وبقاء حرف النداء مع (كم) ،ىذا إن ّ
عبر عنيا بـ(كم بكيت عميك اآلن) نفسيا ،ولم يجد من األسماء ما
ينادي الحالة التي ّ
يكنيو بيا ،فاضطر إلى أن يأتي بتركيب جديد ال يوافق تراكيب العربية.
وجاء في شعر عارف الساعدي قولو:
غفوت بيا
السمر يا ما قد
أكتافُ َك
ُ
ُ
(ٖٔ)
الفرح
وصدر َك
ُّ
ُ
المنسي والوجعُ
ُ

وقال أيضا:
ِ
الحروب
تأرجحت
يا ما
ُ
(ٗٔ)
عمى ِ
يديو َّ
وظل طفال

في البيتين السابقين دخل حرف النداء (يا) عمى األداة (ما) لتدل عمى امتداد

فعمت لك كذا وكذا ،فأنت تريد أن تبين كثرة
الزمن في الماضي ،ففي قولك :يا ما
ُ
أفعالك لممخاطب في الماضي ،وىذا تركيب جديد لم تستعممو العربية من قبل ،وىو
يشبو بالمعنى لو قمنا :كم غفوت بيا ،وكم تأرجحت الحروب عمى يديو ،وىي كم
الدالة عمى الخبر ال االستفيام ،ولكن ىناك فرق بين التركيبين في المعنى ،ففي
استعمال الشاعر (يا ما) يكون فييا الزمن أكثر انفتاحا من استعمال (كم) في
التركيب ؛ وذلك بسبب دخول (ما) في الجممة ،فإن قمت :متى تأتِني آتِ َك ،غير

ك ،فالجممة الثانية تمتاز بكون الزمن فييا منفتحا ،وىي لدى
قولك :متى ما تأتِني آتِ َ
النحويين يطمق عمييا بالزائدة(٘ٔ) ،وىي ليست كذلك ،والسيما أن ليا أصوال تاريخية
حد ما دالالتيا في العربية(.)ٔٙ
فيي لفظة أكادية استعممت بدالالت مختمفة تشبو إلى ّ
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حد كبير (يا َم ْن) المستعممة في
وما أود إضافتو أن (يا ما) تشبو إلى ّ
العربية ،وربما تكون ىي ثم أصابيا التغيير والتطور التعاقبي فتحولت إلى ىذا
الشكل ،بخالف داللة التركيبين فيما ال يتشابيان دالليا ،وانما في الصورة فقط،
فضال عن مقبولية دخول (يا) عمى (من) وعدميا مع (ما).
ومن التراكيب الجديدة التي أخذت حي از في شعر عارف الساعدي ىو نداء
الفعل (تُرى) المستعمل كثي ار بـ(يا تُرى) أو (تُرى) بتقدير :يا تُرى ،إذ أورد ىذا
عدة منيا قولو:
التركيب في مواضع ّ
()ٔٚ


اآلن
عمى من تُرى سوف أتكأُ
َ
أيضا:
وقال ً

عمى من تُرى

سألنا البحيرات واألودية

()ٔٛ

وفي موضع آخر:

المساءات طفم ٌة في يدييا
ُ
()ٜٔ
من تُرى أنت كي تسير إلييا
وكذلك قولو:

رب؟
فكرة من نحن يا ّ

يحمم فينا
من تُرى كان ُ
(ٕٓ)
فقد َم من دون عمم الجميع طمبا
ّ

الفعل (تُرى) المبني لممجيول دخل عميو حرف النداء المحذوف (يا) بدليل
بد من
استعمالو كثي ار (يا تُرى) ،وىذا التركيب لم يسبق لمعربية استعمالو ،وان كان ال ّ

منادى في الجممة فيناك منادى محذوف والتقدير :يا فالن تُرى ،وىذا التركيب ال
يخمو من أن يكون طمبا ،إال ّأنو ال يدل عمى النداء بعينو ،ويبدو لي أنو يدل عمى
فكأن
االستفيام الذي يخرج لمتعجب ،فيو ال يستدعي مطموبا ،وال يطمب جوابا،
ّ
ٍ
مساو مع عدمو ،فخرج االستفيام ىنا
متحير في األمر ويشعر أن حصولو
السائل
ّ
التحير أو التساوي ؛ وذلك لمتساوي بين حصول الشيء وعدمو.
إلى داللة
ّ
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و(تُرى) ىذه مبنية لممجيول مع حذف الفاعل وىي تأخذ مفعولين فتدل عمى
الناس سكارى ،فاحتاجت إلى شيئين تنصبيما(ٕٔ)،
الظن ،وقد قُرئ قولو تعالى :وتُرى َ

حد ما من داللة التركيب الجديد ،فربما ىي تطور عن
وىذه الداللة تقترب إلى ّ
(تظن) ،ففي قولكَ :من يا تُرى فعل ذلك ،أصميا :من ُّ
تظن فعل
استعمال الفعل
ّ
تظن فعل
ذلك ،ثم دخل عمى الجممة حرف النداء والمنادى لتصير :من يا فالن ّ
(ظن) بـ(تُرى) لتصير :من يا تُرى فعل ذلك.
ثم استُبدلت ّ
ذلكّ ،
ومن االستعماالت الجديدة لمتراكيب في شعر الساعدي قولو:

عاشق
يحممني نحو دمي
ٌ
(ٕٕ)
لآلن لم يعش ِ
ق
لك ّنو َ

وقولو:

والممرات لآلن تحفظ صوتي
(ٖٕ)

أمر وحيدا
فكيف ّ
نمحظ في ىذين النصين ورود لفظ (لآلن) ،وىو الظرف المبني عمى الفتح
المشابو السم اإلشارة (ىذا)(ٕٗ) ،وىذا الظرف تدخل عميو حروف الجر (من)

و(حتى) و(إلى) ،قال الشاعر:

ِ
المشيب عن ذا التصابي
لك بعد

(ٕ٘)

اء
أإلى اآلن ال ُ
يبين ارعو ُ
ولم يرد دخول حرف الجر الالم عمى ىذا الظرف ،فقد حمل الشاعر ىذا
التركيب قياسا عمى دخول (إلى) عميو ،بيد أننا نشعر أن ىناك فرقا دالليا بين
اآلن ،فالمجال الزماني في تحديد الحدث أوسع من قولنا:
التركيبين ،فمو قمنا :إلى َ
لآلن ،التي تحيمك إلى تحديد الزمن في لحظة نطق المتكمم ،فيبدو لي أن الشاعر
َ

احتاج إلى استعمال ىذا النمط واستغنى عن التركيب الذي استُعمل قديما ،بغض
النظر عن حكم الوزن الذي يقيد الشاعر ،فمو استبدلنا (إلى اآلن) بـ(لآلن) لما تحقق

مبتغى الشاعر في وصف لحظة وصفو لمحدث ،وبذلك يكون ىذا التركيب من
التراكيب التي تحتاجيا العربية ؛ الفتقارىا إليو وعدم استعماليا لو.
ومن التراكيب التي جاء بيا عارف الساعدي دخول األلف والالم في غير
موضعيا ،إذ قال:
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فمرت األرض في أقسى طفولتيا
ّ
()ٕٙ
بين التصعمك والال شيء والذ ّل

وكذلك قولو:

ويعمّقان عيونيم

()ٕٚ

ِ
ويرحالن
في الال مكان

ورد تركيبا (الال شيء) و(الال مكان) في ىذين الموضعين ،وىما تركيبان
مخالفان لقوانين العربية ونحوىا ،وذلك بدخول (ال) عمى أداة النفي (ال) ،وىذا غير
جائز عمى اعتبار أن (ال) من عالمات األسماء وىي ال تدخل إال عمى االسم(،)ٕٛ

فيذا التركيب يحتاج إلى وقفة ،فكيف صار بيذا الشكل ومن أين جاء؟
يرى جرجي زيدان أن ىذا التركيب من التراكيب التي اقتبسيا العرب من المغة
اليونانية ،وىو تركيب األلفاظ مع (ال) النافية وادخال (ال) التعريف عمييا ،كقوليم:
الالنيائية ،والالإرادية ،والالضرورية( ،)ٕٜويبدو لي أن (الال شيء) ُح ِممت عمى الال
نيائية ،والتي أصميا :غير النيائية ،ثم دخمت (ال) عمى (غير) لتصير :الغير
نيائية ،وىذا االستعمال من االستعماالت الجديدة ،وان كانت غير مستحسنة لدخول
(ال) عمى (غير) واجبة اإلضافة ،ثم استُبدلت (ال) بـ(غير) لتصير :الال نيائية،
وىذا التركيب من التراكيب العربية الجديدة التي استعمميا شاعرنا بين سطور شعره.
ومن دخول (ال) في غير موضعيا قولو:

ِ
الحزين
القمح
ليس
ِ
الجنوب عباءةَ
ُ
(ٖٓ)
َّ
حين
ُ
وجف َ
تسمقتو اآلهُ

دخمت (ال) عمى اسم الصوت المبني ِ
(آه) ،وىو مبني عمى الكسر" ،وىو اسم
المتأى ِو في صوتو ،وقد يفعمو اإلنسان شفقةً وجزًعا"(ٖٔ) ،إذ قام
صوت يعني حكاية
ّ
الشاعر في ىذا الموضع بخرق القاعدة النحوية في مناسبتين ،األولى ىي المشار
إلييا في دخول (ال) عمى اسم الصوت ِ
(آه) ،وأسماء األصوات ألفاظ تُستعمل

كأسماء األفعال(ٕٖ) ،فيي شبيية بيا ،وىذا يجعميا شبيية باألفعال ،فضال عن شبييا
بالحرف ،األمر الذي يبعدىا عن منطقية دخول (ال) عمييا.
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الضم ،وكما
ضم (آه) واتساميا بالرفع أوجو من
ّ
والمناسبة األخرى ىي رفع أو ّ
أسمفت أن ِ
(آه) مبنية عمى الكسر ،إذ احتاج شاعرنا إلى جعل القافية مضمومة فرفع
(اآله) مناسبةً ليا ،وعمى غرار ما فعل الفرزدق برفع حرف الجواب (نعم) في قولو:
(ٖٖ)

نعم
ما قال ال قطّ إال في تشيده
لوال التشيد كانت َ
الءه ُ
فعرفو ورفعو ،وال أظن أن
فحممو عارف الساعدي عمى أنو اسم صريح ّ
مر بمرحمة تعاقبية من حيث التأويل والتقدير.
التركيب قد ّ
ومما جاء في شعر عارف الساعدي قولو:

بعيدا عن مواسمنا
أنت الذىبت ً
(ٖٗ)
لتصنع الكون ال خوف وال طمع
دخمت (ال) ىنا عمى الفعل (ذىبت) ،و(ال) ىذه بال خالف ىي اسم
موصول ،والتقدير :أنت الذي ذىبت ،ومن الشواىد المشيورة التي جاءت في كتب
النحاة عمى ىذا النحو قول الشاعر:
أنت بالحكم الترضى حكومتو
ما َ

ِ (ٖ٘)

والجدل

وال األصيل وال ذي الرأي

ولكن يمكن أن نطرح سؤاال ىنا :ىل ىناك فرق بين قولك :أنت الذىبت،
وأنت الذي ذىبت؟ نعم ففي االستعمال األول ىناك توكيد أكبر ،فمو استعمل (الذي)
محمّو فكأنو يبمغنا عن خبر ما بغض النظر عن أىميتو ،أما في استعمالو فيو يشير
إلى أمر ذي أىمية بالغة.

الجديد في ىذا التركيب أن (ال) الموصولة ىذه تدخل عمى الفعل المضارع،
كما في الشاىد السابق وغيره ،وقد دخمت عميو لدخوليا عمى الفعل الدائم (اسم

الفاعل) كما اصطُمح عميو قديما( ،)ٖٙأما دخول الموصول ىذا عمى الفعل الماضي
فيو محمول عمى دخولو عمى المضارع ،وىذا ما حدا بالشاعر في استعمال ىذا

التركيب الجديد.
ومن االستعماالت الجديدة في شعر عارف الساعدي قولو:
ما زال في ما زال حتى شاخت
السفن الصبية والزمان تغي ار
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فجر خائفًا
ما زال في ما زال ًا
()ٖٚ
أسماء تُباع وتُشترى
يبقى و
ً
أيضا:
وقال ً

احتمال
ما زال ىذا الفجر نصف
ْ
()ٖٛ

ال
ولم نزل نحمم في ما يز ْ

ورد في النصين الشعريين الفعل الماضي الناقص (ما زال ،ما يزال) ،وقد

دخل عميو حرف الجر ،وىذا ما ال يوجد في العربية ،فالجر مخصص لؤلسماء وىو
عالمة ليا وال يجوز دخولو عمى األفعال( ،)ٖٜوان تصدر الفعل بنفي فيذا ال يجيز

دخول الجر عميو ،ولو تتبعنا تطور التركيب فإننا سنجد أن ىناك محذوفا ُرِفع من
الكالم ،فيبدو لي أن التقدير في قولو :ما زال في ما زال ،ىو :ما زال في قولنا ما
زال ،ولم نزل نحمم في ما يزال ،ىو :ولم نزل نحمم في قولنا ما يزال ،فحذفت (قولنا)
ثم دخل حرف الجر عمى الفعل.
ومن التراكيب الجديدة قولو:
ال نحن نحن
وال المدينة في المدينة

(ٓٗ)

إن التركيب (ال نحن نحن) من التراكيب غير المستعممة في العربية ،وقد

دخميا التطور من حيث التركيب واإلسناد ،إذ دخمت (ال) عمى الضمير (نحن) ،وىذا
غير موجود في العربية ،فضال عن أن الشاعر قد أخبر عن المبتدأ (نحن) بـ(نحن)
الثانية ،وىو تركيب جديد عمى العربية ،ولو أردنا أن نقدر تركيبا عربيا مقبوال
فنستطيع أن نقدر باآلتي :نحن لسنا نحن ،وربما تقدمت (لسنا) عمى (نحن) األولى
لتصير :لسنا نحن نحن ،ثم ُقمِبت (لسنا) إلى (ال) لتصير :ال نحن نحن.
والجدير بالذكر أن ىناك تركيبا يقترب من ىذه الجممة ،وىو تركيب في المغة

األكدية ،إذ يقال :ال أمي أنت (بحسب الترجمة الحرفية لمجممة في المصدر)  ،وىي
تعني في العربية :أنت لست أمي ،وبتقديم الضمير عمى (أمي) تصير الجممة :ال

(ٔٗ)
حد ما من جممة الشاعر الذي أجاز
أنت أمي  ،وبذلك يقترب ىذا التركيب إلى ّ
مبتعدا عن األنماط والتراكيب التي يحتكم إلييا الكالم العربي.
لنفسو استعماليا
ً
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ومن استعماالتو قولو:
أنا وا ّياي من أيقظت حذوتيم
فقد أرقت عمى أسوارىم قم ار

حمم كم أؤجمو
أنا وا ّياي ٌ
(ٕٗ)
ومستحي ٌل عمى األعناق قد كب ار

(إياي) عل ضمير الرفع
قام الشاعر بعطف ضمير النصب المنفصل ّ
المنفصل (أنا) ،وىذا من االستعماالت التي لم ترد في العربية قطّ ،فضمير النصب

يحتاج إلى فعل وجاء ىنا معطوفا عمى موضع رفع ،وىذه الحرية في أخذ المواقع

بالنسبة لمضمير ال تجوز في العربية ،فال يعطف ضمير النصب عمى الرفع ،وال

منفصال كما
متأخر
ًا
الفعل فإن تأخر اتصل(ٖٗ) ،وقد يأتي
بق
ً
َ
يأتي منفصال إال إذا َس َ
في المغة العبرية(ٗٗ) ،ولم ِ
يأت منفصال في غير ىذه المواضع.
(إياي) بـ(نفسي) والتقدير :أنا ونفسي ،ثم
وأرى أن الشاعر قد استبدل لفظة ّ
ـ(إياي) لما تحممو ىذه الكممة من جرس موسيقي ،فيي بداللتيا الفردية أقوى
جاء ب ّ

من كممة نفسي ،فيي توحي بالوحدة أكثر من أي لفظة ،فضال عن االنزياح التركيبي

الذي عمد إليو الشاعر.
-2

تجديد وتغيير اإلسناد والعالقات النحوية

إن اإلسناد والعالقات النحوية قد تحددت بضابط تنظيمي جعل النحويين منو
ّ
منيجا ال يمكن لممتكمم أن يخرج عن أطره وموازينو ،فضال عن أن ىذه التواشجات
قد كانت متسقة مع الكالم العربي من غير تقنين ،حتى جاء النحويون ليؤسسوا تمك
الروابط اإلسن ادية معتمدين عمى ما وردىم من كالم العرب ،وعند استقصائي لشعر
عارف الساعدي وجدتو قد خرق تمك القوانين اعتباطيةً كانت أو وضعيةً من حيث
معا ،ففي إحدى المواضع يقول:
العالقات واإلسناد ً
مغمق كمي فمن
أنا
ٌ
(٘ٗ)

أي النوافذ يدخالن
ّ
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ىنا العالقة بين المبتدأ الضمير (أنا) وبين خبره ،فمنطقية الجممة تقول :أنا
خبر لـ(أنا) ،إال أن الشاعر حول ىذا
كمي مغمق ،فتكون الجممة االسمية (كمي مغمق) ًا
حاال وىذا
التركيب من شكل إلى شكل آخر فجعل من (مغمق) خب ار لـ(أنا)  ،و(كمي) ً
يحدو بأن يكون نظاما عالئقيا جديدا قد استعممو الشاعر.
وفي موضع آخر يقول:
جسد
وعندىا كان يأتي الماء ال
ٌ
()ٗٙ
يدي فبارك يا دمي ثقمي
سوى َّ

الماء ،والواقع أن ىناك تغيي ار قد
ورد في ىذا البيت التركيب اآلتي :كان يأتي
ُ
غيرت من العالقات اإلسنادية في التركيب ،فالفعل (كان)
حدث في مواضع الكممات ّ
الماء يأتي ،بيد
يحتاج إلى اسم وخبر ،وبذلك تكون الجممة عمى النحو اآلتي :كان
ُ
أن الشاعر قد قدم خبر (كان) عمى اسميا ،وىذا غير جائز في ىذا الموضع(،)ٗٚ

وربما أراد الشاعر من (كان) ىذه أن تكون زائدة ،وىذا تقدير بعيد.
ومما جاء في شعره قولو:
ٍ
العمر ُّ
شيء تالشى
كل
ومضى
ُ
()ٗٛ
ِ
المكان
غير أن المكان نفس
جاءت جممة (كل شيء تالشى) صفة لـ(العمر) ،وىناك موانع أن تأتي ىذه
الجممة في ىذا الموضع ،منيا أن النعت يجب أن يأتي مشتقا أو مؤوال بمشتق،
و(كل) ال تحمل ىاتين الصفتين ،كما أنو ال يجوز نعت المعرفة بجممة ؛ ألنيا
متالش منو ُّ
ٍ
كل
بتأويل نكرة( ،)ٜٗويبدو لي أن تأويل الجممة باآلتي :ومضى العمر
شيء ،إال أن شاعرنا قد عمد إلى تغيير نمط العالقة بين المفردات داخل التركيب
ليحقق مقاصده الموسيقية والداللية.
وفي موضع آخر يقول:
تشتمو
عدت
ُ
وىا أنا اآلن طفالً َ
(ٓ٘)
ريح
ريح وتأكل من أحالمو ُ

وردت في ىذا البيت كممة (طفالً) منصوبةً ،وان حقيا اإلسنادي ىو الرفع ،إذ
ال مبرر عالئقي يجعل منيا منصوبة ،فمو أن الشاعر لم ِ
كونا أو
يأت بـ(اآلن) لقدرنا ً
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طفال ،إال أن الظرف قد
حاال مقترنا بالكون فنقول :أنا كنت طف ً
ال ،أو حال كوني ً
ً

منع ىذين التقديرين منطقيا؛ ألنيما ال ينسجمان مع الداللة ،فضال عن أن (اآلن) قد

حدد زمن النص وال يجوز اإلتيان بقرينة لفظية أخرى تخالف زمن الحدث ،ولو أن
(طفال) لكان أفضل لو تركيبا ومعنى.
شاعرنا رفع
ً
أيضا:
وقال ً

مرآة ىذا األفق كسرىا الذبو ُل
()51
وجو
ٌ
وذاب ٌ
أزرق عيناهُ
َ

أظن أن العرب قد
ورد ىذا التركيب الجديد في شعر عارف الساعدي وال ّ
استعممت مثل ىذا التركيب ،فقد نعت كممة (وجو) بـ(النعت غير السببي) عن طريق
وصف العينين من خالل إسناد (عيناه) إلى الوصف (أزرق) وىذه العالقة ال توجد
في العربية ،فال يمكن إسناد فاعل إلى الوصف الدال عمى المون ،والصواب في ىذا
أن شاعرنا عمد إلى
التركيب ىو :وجو عيناه زرقاوتان ،أو وجو
ُ
أزرق العينين ،غير ّ
خرق القواعد والنظم ليجعل من ىذا التركيب عمى شكل جديد من العالقة واإلسناد قد
يدخل ضمن القاموس النحوي لكالم العرب.

الخاتمة
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ابتغى البحث إلى أن يصل إلى جممة من التراكيب واألنماط التي لم يشرع
إلييا العرب من قبل ،وىذه التراكيب تكثر في دواوين الشعراء المحدثين ،والسيما
شعراء قصيدة الشعر الذين تثرى دواوينيم بمثل ىذا األنماط  ،والتي تبدو من وجية
نظري أنيا بحاجة إلى دراسة مستفيضة وتأصيل ممنيج من خالل المنيج التأريخي
أيضا ،الذي يوصل الباحث في ىذا المجال إلى
مع االعتماد عمى المنيج المقارن ً
ك رموز ىذه التراكيب المتطورة.
الكثير من التعميالت التي قد تف ّ
وبعد ملء سطور ىذا البحث اليسير توصل الباحث إلى بعض النتائج أىميا:

ٔ -استعمل شاعرنا جممة من التراكيب التي خرجت عن النمط الرئيس
لمتراكيب العربية الكالسيكية.
إن أغمب التراكيب المتطورة لدى الشاعر تخضع لمتقدير والتأويل إذا ما
ّٕ -
أريد تأصيميا.
حد ما بتراكيب لغات أخرى كاألكدية والعبرية
ٖ -ىناك تراكيب متأثرة إلى ّ
واليونانية وغيرىا.
إن الكثير من التراكيب المتطورة في شعر عارف الساعدي لم تكن من
ّٗ -
الضرائر ،بل كانت قصدية في تحقيق مبتغى الشاعر ومقصده.
٘ -كثرت األنماط المتطورة في استعمال حرف النداء في غير محمو ،وكذلك
(ال) التعريف بخالف االستعماالت األخرى.
 -ٙكثرت تراكيبو المتطورة في ديوانو (عمره الماء) بخالف ديوانو (جرة أسئمة)
الذي كانت فيو المحاوالت شحيحة ،وأعزو األمر إلى أن (عمره الماء) قد
غمبت عميو القصائد الموزونة ،أما (جرة أسئمة) فقد حوى جممة من قصائد
النثر.

اليوامش
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ٔ

) ينظر :التحفة الزىية في المغات الشرقية.ٜ :

ٖ

) ينظر :شرح ابن عقيل.ٕٔٗ/ٖ :

٘

) ينظر :الكتاب.ٜٔٚ/ٕ :

ٚ

) جرة أسئمة.ٕٙ :

ٕ

ٗ

) عمره الماء.ٜ :

) ينظر :ىمع اليوامع.ٔٚٗ/ٔ :

ٙ

) ينظر :الكتاب.ٜٔٚ/ٕ :

ٛ

) ينظر :ىمع اليوامع.ٔٚٗ/ٔ :

ٜ

) ينظر :شرح كافية ابن الحاجب ،ٕٓٛ/ٔ :وشرح ابن عقيل.ٜٜٔ/ٖ :

ٓٔ

) ينظر :شرح كافية ابن الحاجب.ٕٓٛ/ٔ :

ٕٔ

) ينظر :مغني المبيب.ٕٕٓ/ٔ :

ٔٔ

) عمره الماء.ٜٖ :

ٖٔ

) عمره الماء.ٜ :

٘ٔ

) ينظر :الجنى الداني.ٖٕٕ :

ٔٛ

) جرة أسئمة.ٕٙ :

ٕٓ

) جرة أسئمة.ٛٙ :

ٕٕ

) عمره الماء.ٖٓ :

ٗٔ

) عمره الماء.ٜٗ :

 ) ٔٙينظر :المغة األكدية البابمية اآلشورية ،ٖٔٛ :وظاىرة اإلعراب في المغات السامية.ٖ٘ :
 كذا في األصل والصواب :أتَّكئُ.
 ) ٔٚعمره الماء.٘ٙ :
ٜٔ

) جرة أسئمة.ٚٗ :

ٕٔ

) ينظر :لسان العرب.ٜٗ/٘ :

ٖٕ

) عمره الماء.ٕ٘ :

ٕ٘

) ينظر :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل.ٚ/ٛ :

ٕٚ

) عمره الماء.ٚٗ :

ٕٗ

) ينظر :شرح كافية ابن الحاجب.ٖٕٔ/ٖ :

ٕٙ

) عمره الماء.ٖٙ :

ٕٛ

) ينظر :شرح ابن عقيلٔ :إٔٔ.
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ٕٜ

) ينظر :المغة العربية كائن حي.٘ٚ :

ٖٔ

) لسان العرب.ٕٚٗ/ٔ :

ٖٖ

) ديوان الفرزدق.ٕ٘ٔ :

ٖ٘

) ينظر :شرح ابن عقيل.ٕ٘ٚ/ٔ :

ٖٓ

ٕٖ

) عمره الماء.ٕٜ :

) ينظر :شرح ابن عقيل.ٖٓٙ/ٖ :

ٖٗ

) عمره الماء.ٜٔ :

ٖٙ

) ينظر :الصاحبي في فقو المغة.ٖٗٙ :

ٖٛ

) عمره الماء.ٜٚ :

ٓٗ

) جرة أسئمة.ٙٔ :

ٖٚ

) عمره الماء.ٙٚ :

ٖٜ

) ينظر :شرح ابن عقيل.ٕٔ/ٔ :

ٔٗ

) ينظر :المغة األكدية البابمية اآلشورية.ٖٜٔ :

ٖٗ

) ينظر :التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل.ٕٔٚ :

٘ٗ

) عمره الماء.ٚٔ :

ٕٗ

) عمره الماء.ٛٚ-ٛٙ :

ٗٗ

) ينظر :المغة العبرية.ٜٔٙ :

ٗٙ

) عمره الماء.ٖٙ :

ٗٛ

) عمره الماء.ٖٔ-ٕٔ :

ٓ٘

) عمره الماء.ٚٓ :

ٗٚ

) ينظر :شرح ابن عقيل.ٕٚٛ/ٔ :

ٜٗ

) ينظر :شرح ابن عقيلٜٔ٘/ٖ :

ٔ٘

) عمره الماء.ٕٛ :

روافد البحث
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 التحفــة الزىيــة فــي المغــات الشــرقية  -كمــال أفنــدي  -ترجمــة ناصــيف بــن مــنعم
المعمـ ــوف  -طبعـ ــة حجريـ ــة عمـ ــى نفقـ ــة أمـ ــين مخمـ ــص أفنـ ــدي فـ ــي أزميـ ــر -
ٖٜٔٙىـ ٖ٘ٔٛم.
حيان األندلسي(٘ٗٚه)-تحقيق
 التذييل والتكميل في شرح كتاب التسييل-أبو ّ
حسن ىنداوي -دار كنوز إشبيمية-طٔ-الرياضٕٜٓٓم.
 جرة أسئمة – شعر عارف الساعدي – مكتبة عدنان – طٔ – بغداد ٖٕٔٓم.
 الجنى الداني في حروف المعاني -ابن أم قاسم المرادي (ٜٚٗه) -تحقيق
د.فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل-دار الكتب العممية-طٔ-
بيروتٕٜٜٔم.
 ديوان الفرزدق -شرحو وعمق عميو عمي فاعور -دار الكتب العممية-طٔ-
بيروتٜٔٛٚم.
 شرح ابن عقيل عمى ألفية ابن مالك – ابن عقيل المصري اليمداني
(ٜٚٙه) -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد – دار التراث – طٕٓ –
القاىرةٜٓٔٛم.
 شــرح كافيــة ابــن الحاجــب  -رضــي الــدين األســترآباذي(ٙٛٙى ــ)  -تقــديم أميــل
بديع يعقوب  -دار الكتب العممية  -طٕ -بيروت ٕٓٓٚم.
 الصــاحبي ف ــي فقــو المغ ــة  -أب ــو الحســن أحم ــد ب ــن فــارس (ٖٜ٘ى ـ ـ) -تحقي ــق
السيد أحمد صقر  -مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية.
 ظاىرة اإلعراب في المغات السامية  -رسالة ماجستير  -سحر لطفي -
جامعة حمب  -كمية العموم  -قسم المغة العربية ٜٜٔٓ -م.
 عمره الماء – شعر عارف الساعدي – دار النخيل – طٔ  -بغداد ٕٜٓٓم.
 كتاب سيبويو  -أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(ٓٔٛىـ)  -تحقيق عبد
السالم محمد ىارون  -مكتبة الخانجي  -طٖ -القاىرة ٜٔٛٛم.
 لسان العرب – ابن منظور اإلفريقي (ٔٔٚه) – دار إحياء التراث العربي –
طٖ – بيروت.
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 المغـ ــة األكديـ ــة البابميـ ــة _ اآلشـ ــورية تاريخيـ ــا وتـ ــدوينيا وقواعـ ــدىا  -د.عـ ــامر
سميمان  -الدار العربية لمموسوعات  -طٕ  -بيروتٕ٘ٓٓم.
 المغة العبرية  -محمد توفيق الصواف  -منشـورات جامعـة دمشـق كميـة اآلداب
 دمشق ٕ٘ٓٓم. المغة العربية كائن حي – جرجي زيدان – دار الجيل – طٕ -بيروت
ٜٔٛٛم.
 مغني المبيب عن كتب األعاريب ـ أبو عبد اهلل جمال الدين بن ىشام
األنصاري المصري (ٔٚٙىـ) -تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد  -دار

الصادق لمنشر  -طٔ -إيران ٕٕٓٓم.

 ىمع اليوامع شرح جمع الجوامع في العربية-جالل الدين السيوطي(ٜٔٔه)-
تصحيح محمد بدر الدين النعساني-دار المعرفة-بيروت.
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