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وسق التوازي في شعر محمود البريكان
خليل شيرزاد علي
كلية اللغات والعلوم إلاوساهية  /قسم اللغة العربية

خالصة البحث
َّ
ً
ً
ّ
ّ
اهُالنا مً اإلاؿلمت البضهُت وَبها إلاهىلت ( جؼقُخان جىصوعوف) ،قةن للٌخابت مػىُحن  :قهي في
الًُو حػني الىظام اإلاىهىف لـ ( اللؿت ّ
ؤلاَاع ّ
اإلاضوهت)ّ ،ؤما في مػىاها الػام قهي " ًل هظام مٍاوي
وصاللي مغئي " .
ّ
والٌخابت غلى ما ًظهب بلُه ( حىهازان ًىلغ) جهضم اللؿت بىنكها ؾلؿلت مً اإلاغئُاث التي
حػمل في ؾُاب اإلاخٍلم .
ّ
حهضف هظا البدث بلى ص اؾت واخضة مً الخهائو الكػغٍت الخضًشت ْ ،
بن لم حكٍل ظاهغة
ع
ّ
قػغٍت ّ
بدض طاتها بداحت بلى حؿلُِ الًىء غلحها ال ّ
ؾُما في الكػغ الخضًث ،مخمشلت بـ (
ُ َ
الخىاػي في الكػغ) في قغٍدت قػغٍت خضًشت لغائض ميس ّي مً ّعواص الكػغ الخغ في الػغام ،ؾ ِمِ
ّ
ّ
ّ
ّ
ؾِخم
ؤلابضاغُت
زانت بالكاغغ طاجه ،وبما عاقهذ ؾحرجه
خهه في الغٍاصة لػىامل وؤؾباب
ً
ّ
ّ
الخُغم بلحها في ؾُام البدث  ،قًال غً بماَت اللشام غً ّ
الكػغٍت
الخهُهت
ماهُت هظه
ّ
قلٍل هو يما هى مػلىم نُبان ؛ ّ
قني
وونػها اللؿىي والجمالي في قػغ ( مدمىص البرًٍان) ،
ّ
ًبضغه اإلاالل ،وحمالي ًىجؼه الهاعيء  ،ؾُداوُ الباخث ما ؤمٌىه الجهض ؤن ٌؿلِ الًىء
غلحهما وٌٍكل مٌىىجهما .
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المحور األ ّول :
* اؾتهالُ ّؤوُ :
ًهىُ الخلُل بً ؤخمض الكغاهُضي ( ث 571هـ) عخمه
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ّ
" الكػغاء ؤمغاء الٌالم ّ
ًهغقىهه ؤوى قاءوا .وٍجىػ لهم
ما ال ًجىػ لؿحرهم مً اَالم اإلاػنى وجهُُضه ومً
جهغٍل اللكظ وحػهُضه ُ ..وٍدخج بهم وال ًُدخج غلحهم " .
مجهاج البلؿاء وؾغاج ألاصباء  ،خاػم الهغَاحني )5( .
* اؾتهالُ زان (قظلٌت لؿىٍت) َ :و َؿ ُو ّ
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ً
(وؿ ُو ّ
بضءا ًمًٌ الجؼم ّ
بإن مهُلح َ
الخىاػي) نائم غلى
ُ
حؼؤًً مىكهلحن  ،ؤصمجا في بَاع واخض  ،قلى قاَغها
اإلاعجماث اللؿىٍت نضًما وخضًشا في اللؿت وألاصب في
ّ
حؼئه ّ
ألاوُ ( :اليؿو) – غلى الغؾم مً خضازت اإلاهُلح
وقُىغه في الضعاؾاث الخضًشت – ليؿخسبرها ّ
غما
ؤقصخذ غىه بسهىم طلَ ،لخغحىا بالخهُلت آلا جُت
:
َّ
الي َؿو مً ّ
ًل ش ٍيء  :ما
 لهض ؤقصح الكغاهُضي ّؤن "َ ً
َ
َ
ًان غلى هظام ٍ واخض ٍ ّ
غام في ألاقُاء .وو َؿ ْه ُخه و َؿها
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ً
َ
َ
اهد َؿ ْ
هذ هظه ألاقُاء ،
وو َّؿ ْه ُخه جيؿُها  ،وههىُ :
ََ
بػًها بلى بػٌ ؤي جي َّؿ َه ْذ")2( .
 وحاء في ( تهظًب اللؿت) لألػهغي ( ث 073هـ) ما ّههه :
َّ
ًل ش يء ما َ
واخض ّ
الي َؿ ُو مً ّ
،غام في
ًان غلى هظام ٍ
"
ٍ
ٍ
ٍ
ً
َ
ّ ُ
ْ
ل قُهاُ َو َؿهخهُ
ُ
َّ
ألاقُاء  .ونض وؿهخه جيؿُها ،وٍسك
ً
ْ
اهدؿهذ هظه ألاقُاء َبػًها بلى بػٌ ؤي
وؿها  ،وٍهاُ
ُ َّ
الي َؿو ّ
جيؿ ْ
ّ
ّ
ألن
ٌؿمحها خغوف
هذ  ،وخغوف الػُل
ً
ً
الص يء بطا َغ ْ
ُك ُ
خه غلى ش يء ٍ ناع هظاما واخضا " )0(.
( )5مجهاج البلؿاء وؾغاج ألاصباء  ،خاػم الهغَاحني ،
جدهُو  :مدمض الخبِب بً الخىحت  ،صاع الؿغب
ؤلاؾالمي  ،بحروث ٍ ، 5891 ،0م .540
( )2معجم الػحن  ،الخلُل بً ؤخمض الكغاهُضي ،
جدهُو:الضيخىع مهضي اإلاسؼومي والضيخىع ابغاهُم
الؿامغائي  ،صاع الغقُض . 95/1 ، 5892 ،
( )0تهظًب اللؿت  ،ابى اإلاىهىع مدمض بً مدمض
ألاػهغي ،جدهُو :ؤخمض مدمض قايغ وغبض الؿالم
مدمض هاعون  ،صاع اإلاػاعف – الهاهغة 050/9 ، 4ٍ ،
.

 و وعص في ( اإلادٌم واإلادُِ ألاغظم ) إلبً ؾُضه ( ث491هـ) :
َ َ َ َّ َ ْ ُ َ ً َ َ َ ُ َ َ
ُ
َّ
َ
" وؿو الص يء ًيؿهه وؿها  ،ووؿهه  :هظمه غلى الؿىاء
 .واهدؿو هى  ،وجىاؾو .وؤلاؾم َّ :ال َ
يؿو .
ّ
ألاؾىان:اهخظامها في َ
َوو َؿ ُو ْ
الى ْب َخت وخؿً جغيُبها.والي َؿو
ِ
 :الػُل غلى ّ
ألاوُ.والكػل ًالكػل")5(.
ً
ّ
وٍىو ناخب ( ؤؾاؽ البالؾت ث  109هـ ) مخابػا
:
َ َّ َ
َ
ُّ
َ
ٌ
َ
ّ
" وؿو الض َّع وؾحره وو َّؿهه ٌّ ،
وصع ميؿىم وميؿو ووؿو ،
ْ
وجيؿ ْ
َ
َّ
ٌ
ُ
يالم
وجىاؾهذ  .ومً اإلاجاػ :
ألاقُاء
هذ هظه
ََ
ٌ
َ
ُ
ظام .
ِ
مخىاؾو ،ونض جىاؾو يالمه  ،وحاء غلى وؿ ٍو و ِه ٍ
ُ َّ ً َ َ ً
ُ َ َ ً
ٌََْ
ٌ
َ
وسؿغ وؿو .ونام الهىم وؿها.وؾغؾذ الىسل وؿها)2(.
ً
ؤًًا بـ ( ّ
مدمض بً ؤبي بٌغ الغاػي
 وهٌظا ًمط ي ألامغّ
ث 111هـ ) لُايض ماؾبو  ،قهض حاء في ( مسخاع
ْ َ
َ
َْ
ّ
ؤؾىاهه
الصخاح  " :سؿ ٌغ ( و َؿ ٌو) بكخدخحن بطا ًاهذ
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ً
َّ
َ َ
َّ
ُم ْؿخىٍت َ .وز ٌغػ و َؿ ٌو ُم َىظم  .و(الي َؿ ُو) ؤًًا ما حاء
الخيؿُو) ّ
مً الٌالم غلى هظام ٍ واخض .و( َّ
الخ ْىظُم " .
()0
 وال ًسغج ابً مىظىع ( ث 755هـ) غً ؤؾالقه في ماَّ
ًل ش يء  :ما َ
الي َؿو مً ّ
ًان غلى
طهبىا بلُه في ّؤن "
ٍ
َ َ
واخض ّ ،
غام ٍ في ألاقُاء ،ون ْض و َّؿ ْه ًخه
هظام
َغٍهت
ٍ
ٍ
َْ
َ
َّ
جيؿُها  ،وٍسكل ً " )4( .

( )5اإلادٌم واإلادُِ  ،ابً ؾُضه  ،جدهُو :مهُكى
الؿها وآزغون  ،مٌخبت مهُكى البابي الخلبي،الهاهغة ،
.208/1
( )2ؤؾاؽ البالؾت ،حاع هللا ؤبي الهاؾم مدمىص بً غمغ
الؼمسكغي ،صاع الكٌغ للُباغت واليكغ،بحروث –لبىان،
، 2334م .103
ّ
( )0مسخاع الصخاح  ،مدمض بً ؤبي بٌغ بً غبض الهاصع
الغلؼي  ،صاع الغؾالت – الٍىٍذ  ،5890 ،م . 171
( )4لؿان الػغب  ،ابً مىظىع  ،صاع ناصع  ،بحروث ،
. 012 / 53 ، 5811

ّ
جام َّ
وؿدكل بىيىح ٍ ّ
بإن
وهٌظا بطن ً ،مًٌ ْؤن
ّ ّ
للي َؿو ال جسغج غً هُام ّ
ّ
الىظام ،
الضاللت اللؿىٍت
وغملُت ّ
ّ
ّ
والهىع وألاقُاء  ،وهى ما
الخىظُم لألقٍاُ
ً
الضاللت ؤلانُالخُت له ؛ طلَ ّ
مخًاما مؼ ّ
ّ
ألن
ًإحي
ٌ
ّ
وكاٍ غهليّ
الي َؿو (ً )systemسلهه التريُب الظي هى
ً
جخإؾـ ألاقُاء بمىحبه اغخماصا غلى ألاوؿام ،قهى
ٌ
مدٍىم بالىظام  )5( .وٍهابله ( ّ
الخدلُل) الظي هى وكاٍ
ّ
الخػغف غلى وظُكت جلَ ألاهظمت .
آزغ للػهل ًمًٌ قُه
ّ
ٌ
قالخدلُل الظي هى اهجاػ نغاءة ومدهىُ
ّ
اخخٍاى الهاعيء ّ
بالىو  ،وٍمشل صعحت ؤغلى في الانتراب
مً ّ
ّ
حمالُت زالهت ً ،هل
الىهىم ً ،ىجؼ مهمت
ً
ّ ّ ّ
نبالت التريُب الظي ًمشل الدكٍل الىص ي اإلاىجؼ قىُا .
()2
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ًّ
ً
ّ
ًّ ُ
وؤصبُا ج ُض ِو َُ في
ههضًا
و ( الي َؿ ُو) مهُلخا
ّ
الخُاب الىهضي الخضًث بالكٍل آلاحي :
ّ
ّ
ّ
وجخدىُ
حؿخمغ
( )5الي َؿو غىض ( م  .قىًى ) غالناث
بمػؼُ غً ألاقُاء ،التي جغبِ بُجها.
ّ
( )2و ٌػمل (الي َؿو) غلى بلىعة مىُو الخكٌحر ألاصبي في
الىو .
ّ
ّ
َ
( )0يما ًدضص ( اليؿو) ألابػاص والخلكُاث التي حػخمضها
الغئٍت )0( .
ً
ّ
ّ
ّ
وٍخطح حلُا مما ؾبو طيغه  ،بإن مضاع اإلاهُلح ال
ًسغج غً هُانه الظي ُع ِؾ َم له  ،في بَاع غالناث
دىُ وبلىعة مىُو الخكٌحر صازل ّ
ّ
الخ ّ
الىو ألاصبي ،
والخلكُاث للغئٍت ّ
الى ّ
ّ
ّ
وًل
هضًت
بؿغى جدضًض ألابػاص
ّ
َ
هظه اإلاهام هي مهام اهجاػٍت لليؿو .
ٌ ّ
وحضًغ بالظيغ ّؤن ّزمت مابحن ( ألاوؿام) و (
الب َيُت) ؛ قكي صعاؾت ّ
مهمت ًُغح الىانض (يماُ
ِ
ً
ُ
الب َيُت) مكحرا بلى
و(
(ألاوؿام)
خى
هظغه
وحهت
ؤبىصًب)
ِ
َغح الكٍلُحن ّ
الغوؽ إلاكهىم ؤلاهخظام بىنكه زهُهت
ؤؾاؾُت ّ
ممحزة للكػغ  ،وجُىٍغ ًاًىبؿً مكهىم ألاوؿام
بةغخباعه:
 -5زهُهت للؿت الكػغ  .و -2آلالُت الغئِؿُت( يظا)
لخلو ما ّ
ؾماه مىًاعوقؿٍي )) Mukarovskyالخإعٌٍ
ألامامي (  ، ) Foregroundigؤغهبتها صعاؾاث مخػضصة
ّ
الخجلُاث اإلاسخلكت لألوؿام .
خاولذ ايخىاه
( )5ؤلابالؽ الكػغي اإلادٌم  ،نغاءة في قػغ مدمىص
البرًٍان ،ؤ .ص .قهض مدؿً قغخان  ،صاع الكاون
الشهاقُت الػامت  ،بؿضاص  ،5ٍ ،م 17وٍىظغ مهضعه .
(ً )2ىظغ  :جغوٌٍ الىو  ،خاجم الهٌغ  ،الهُئت
اإلاهغٍت الػامت للٌخاب  ، 5ٍ ،م. 1
( )0معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت اإلاػانغة ،ص .ؾػُض
غلىف ،صاع الٌخاب اللبىاوي  ، 5891 ،5ٍ ،م. 255

ً
لهض اجسظ هانضان باعػان مشال  ،هما ماًٍل
عٍكاجحر(  ) Riffaterreوحىهازان ًلغ ( )Cullerمىانل
مكٌٌت مً غمل ًاًىبؿً  ،ولم ًخجه هظا الدكٌَُ
بلى قغغُت الخهىع ؤو بلى ًىن ألاوؿام زهُهت للؿت
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الكػغ  ،بل اججه بلى الدؿائُ غً غملبت جمُحز ألاوؿام
ّ
 .ناُ ًلغ " :
طاتها وغً اإلاؿخىي الىظُكي لليؿو
ّ
ّبن اإلاهم لِـ الىحىص اإلاىيىعي لليؿو في الههُضة  .بل
ًىن ألاوؿام اإلاٌدككت في الههُضة ّ
غامت زهائو
ّ
ممحزة قحها " .
ومً حاهب آزغ ّ
قةن لـ ( ًلغ) مالخظاث جايض
ّ
بإهه لِـ هىاى مً همِ مً الخىظُم ٌعجؼ اإلاغء ؾً
بًجاصه في ّؤًت نهُضة  ،ؤو ّؤن الخىاظغاث ويض –
الخىاظغاث ًمًٌ ؤن جىحض في ّ
ؤي مهُؼ هثري )5(.
وحهضف يماُ ؤبى صًب في صعاؾخه هظه بلى :
ّ
اإلامحزة في غضص مً الىهىم
 -5ايدكاف ألاوؿام
ًىؾل،
الكػغٍت الخضًشت لكػغاء ؤمشاُ ( ؾػضي
وبضع قايغ الؿُاب  ،وٍىؾل الخاُ  ،وؤصوهِـ ).
 -2الهُام بضعاؾت ّ
ؤولُت لىظُكت ألاوؿام البيُىٍت .
ً
ّ
حكٍل
ّبن البيُت  -ؤخُاها -ولُضة
َّ
الي َؿو واهدالله بهىعة مُلهت  :ؤي ّؤن البيُت جخُابو
ً ًّ
ّ
الي َؿو  ،وبهظه الهىعة ًٍىن
ًلُا مؼ خغيت
جُابها
ً
ّ
َ
وحىص اليؿو ؤبؿِ قٍل بيُىي له  ،بط ٌؿخدُل غملُا
ّ ّ
ّ
جٍىن البيُت مً حكٍل الي َؿو صون اهدالله )2( .
ومً زالُ جدلُل ًغيؼ غلى قدو بيُت
الههُضة الضازلي – يما غهضها يماُ ؤبى صًب – ّ
ًدضص
ًّ
ّ
ّ
يمىُا  ،بإهه ظاهغة جغيُبُت جيبؼ مً الخٌغاع
الي َؿو
ّ
ّ
الخغة .
اإلايؿهت واللؿت
وجاصي بلى جمُحز بحن اللؿت
ً
َّ
وًٍُل اؾخضعاًا غلى ما ؾبو بٍىن ( اليؿو ًمًٌ ؤن
ّ
ّ
ًدضص غلى نػُض آزغ بإهه الاهخظام في الخػامل مؼ
ّ
اإلاٍىن اللؿىي اإلاكغص في وحىصه يمً غالناث جغيُبُت
مخؿاًغة).
وٍسلو في جهاًت صعاؾخه بلى هدُجت مكاصها
َّ
ّ
خخمُت الخٌغاع ناهىن قػلي ًدٌم الػمل ألاصبي ،
"ؤن
ّ
لًٌ الىدُجت اإلاضهكت هي ّؤن الخٌغاع ّ
الخغ  ،عؾم ؤهه
ً
مخىنػا ،ؤنل بٌشحر في خضوزه في بيُت ّ
الىو  ،مً
ًبضو
ًّ
ً
ّ
ّ
َ
ّ
الخٌغاع اليؿهي  .ؤي ؤن زمت اعجباَا غًىٍا  ،يمً
ّ
ناهىن
خخمُت الخٌغاع بؿبب مدضوصًت الػىانغ  ،بحن
ّ
ولػل هظه الظاهغة ؤن
الخٌغاع وبحن حكٌُل ألاوؿام.
جٍىن ّ
اإلامحز الكػلي للؿت الكػغ " )0(.
( )5يماُ ؤبى صًب  ،ألاوؿام والبيُت ،
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ّ
الضاللت لِؿذ مً نىؼ مالل ولٌجها مىٌخبت ومىؿغؾت
في الخُاب نامذ الشهاقت بخإلُكها لدؿتهلٌها حماهحر
اللؿت مً ّ
يخاب ّ
ونغاء )0(.

https;//drive.google.com/open?id=1ZoAQDoKQVtDaO4Msb-ok51xwf.pOc4C5
( )2اإلاهضع هكؿه.
( )0اإلاهضع هكؿه .

ّ
وزمت صعاؾاث ؤزغي خاولذ ايخىاه ألاوؿام في
الكػغ الػغبي الهضًم؛ ومجها صعاؾت ألاؾخاط الضيخىع
ًىؾل غلُماث ( اليؿو الشهافي  ،نغاءة زهاقُت في
ؤوؿام الكػغ الػغبي الهضًم ).
لهض ؤزبذ ألاؾخاط الباخث بالضلُل الجاػم  ،ؤنّ
ال ّىو الكػغي الهضًم  ،يما بغػث هاجه الضعاؾت ،هو
ّ
ّ
بجمالُاث اللؿت وحكٌُالتها
ًخىؾل
زهافي وؿهي ،
َ
ّ
الاؾخػاعٍت اإلاغاوؾت بؿُت بىاء غىالم وقًاءاث وؿهُت ال
مخىاهُت  ...قػىضما هىػم الىظغ في زُابىا ألاصبي نضًمه
وخضًشه  ،ووؿبر ؤؾىاعه بكػل الهغاءة الشهاقُت
ً ً
ّ
ّ
ألاؾاؾُت قػغا وهثرا
الكاخهت،قةهىا هلخظ ّؤن مضوهاجه
ً
ً
ّ
الشهاقُت اإلاساجلت،
وههضا ً ،اهذ مٌمىا إليماع ألاوؿام
ّ
ّ
اإلاخًاصة ،واإلاؿٍىجاث اللكظُت التي
ؤلاخالُت
والخمشُالث
ّ
ّ
ّ
لم جكلح الهغاءة الىهُت الخهلُضًت في يككها )5(.
ونض ؾبو الضيخىع ًىؾل غلُماث ببًؼ ؾىىاث
الضيخىع غبضهللا مدمض الؿظامي في يخابه (الىهض الشهافي
 ،نغاءة في ألاوؿام الشهاقُت الػغبُت ) الهاصع غً اإلاغيؼ
الشهافي الػغبي  ،بُبػخه الشاهُت  ،في غام 2335م .
ّ
ْ
َ
َ
خاوُ الؿظامي انهاء مكهىم الي َؿو غً مىب ِخ ِه
ًّ
ً
ّ
مغيؼٍا في
ألانل  ،قهى ًُغح ( الي َؿو ) مكهىما
ً
مكغوغه ّ
ّ
صاللُت وؾماث
الىهضي  ،لٌُؿبه نُما
ّ
انُالخُت زانت ً ،مًٌ احمالها باآلحي :
ّ
ّ -5
ّ
اإلاجغص
ًخدضص اليؿو غبر وظُكخه  ،ولِـ غبر وحىصه
ّ
هُت ال جدضر بال في ويؼ ّ
مدضص ّ
الي َؿ ّ
ومهُض
 ،والىظُكت
َ
َ
 ،وهظاًٍىن خُىما ًخػاعى وؿهان ؤو هظامان مً
ؤهظمت الخُاب ؤخضهما ظاهغ وآلازغمًمغ  ،وٍٍىن
ً
ً
وهاسخا للظاهغ  .وٍٍىن طلَ في ّ
هو
اإلاًمغ هانًا
واخض ؤو في ما هى في خٌم ّ
الىو الىاخض )2( .
ً
ّ
 -2الي َؿو الشهافي جاعٍخي ؤػلي عاسخ وله الؿلبت صائما .
ّ
 -0الهغاءة ؤلاحغ ّ
الخانت للىهض الشهافي التي حػمض
ائُت
ّ
الي َؿ ّ
هُت يإنل هظغي للٌكل والخإوٍل  ،وهظه
الضاللت
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( )5اليؿو الشهافي  ،نغاءة في ؤوؿام الكػغالػغبي
الهضًم ،صً .ىؾل غلُماث  ،غالم الٌخب الخضًث،
غمان -ألاع صن ، 2338 ،5ٍ،م. 2
(ً )2ىظغ  :الىهض الشهافي ،نغاءة في ألاوؿام الشهاقُتّ
ّ
الػغبُت ،ص .غبض هللا الؿظامي ،اإلاغيؼ الشهافي الػغبي،الضاع
البًُاء-اإلاؿغب  ،2333، 5 ٍ ،م . 77
(ً )0ىظغ :الىهض الشهافي مً الىو ألاصبي بلى الخُاب،
ص .ؾمحر زلُل ،صاع الجىاهغي،بؿضاص، 2352 ،5 ٍ ،
م. 12
ولم ًهخهغ عنض ألاوؿام الشهاقُت في اإلاتن الكػغي
قدؿب  ،يما ًُ ّ
سُل للبػٌ  ،بل ّبن ّزمت صعاؾاث
ّ
الشهاقُتً ،ان مُضان اقخؿالها
زايذ مػترى ألاوؿام
هى الؿغص ،يما وػهض طلَ بىيىح في صعاؾت غبض الهاصع
ّ
ّ
الشهاقُت ) .
اإلاخسُل  ،الؿغص وألاوؿام
قُضوح ( جإوٍل
ّ
ًسو الجؼء آلازغ ؛ وهههض به ( مكهىم
ّؤما ما
ُ
ّ
الخىاػي)  ،قةهه مكهىم خضًث اإلايكإ غلى وقو ما َغح في
الخُاب الىهضي الخضًث ،قال هٍاص وػثر غلى ما ّ
ًضُ في
ً
ً
زىى ّ
ّ
الىهضًت الهضًمت له مهُلخا ؤو مكهىما
اإلاضوهت
ً
ًّ
ؤصبُا مخضاوال ً في اإلاتن الىهضي  ،وهظا ما ًمىده امخُاػا
ًّ
ّ
ؾِخم
زاناً ،ىحب جكهُل مىداه  ،وبُان مهانضه ،
الخضًث غىه بالهىعة آلاجُت :
ّ
ٌػض ( الخىاػي ) مً اإلاكاهُم الخضًشت التي اعجبِ
جإنُله بػضص مً ّ
الىهاص الؿغبُحن ً ،هل في مهضمتهم
ٍ
ّ
(عومان ًايبؿىن) في يخابُه  " :الكػغٍت" و " نًاًا
ّ
الكػغٍت " .
ّ
لهض ؤيض ًاًىبؿىن " ّؤن بيُت الكػغ هي بيُت
الخىاػي "  )5(،وبظلَ ًٍىن ( الخىاػي) الُابؼ ّ
اإلامحز
للكػغ .والخىاػي اإلاههىص هىا هى جإلُل زىائي إلاجمىغت
مً الشىابذ واإلاخؿحراث ؛ الشىابذ غباعة غً جٌغاعاث

Journal of the University of Garmian 7 (3), 2020

زالهت نبالت اإلاخؿحراث التي هي بمشابت ازخالقاث زالهت
.
ّ
ّ
وما هى حضًغ بالظيغ ؤن مهُلح ( الخىاػي) لِـ
ّ
ً
مً مهُلخاث البيُىٍت ؤنال  ،يما ًايض الىانض (قايل
ّ
البيُىٍت غلى غاجهها ألازظ به ،
زامغ) ،وبن قهضث
وجُىٍغه في مىداها يمً ؤلاهخمام باللؿت الكػغٍتّ
ونًاًاها  ،ويمً ؤلاَاع الكٌالوي جدضًضا .
ً
ّبن مبضؤ الخىاػي اهُلو ؤؾاؾا في الضعاؾاث
الؿغصًت مؼ حهض الكٌالهُحن الغوؽْ ،
ّ
وبن " لم ًجمؼ
ّ
مدضصة لهظا اإلاهُلح  ،بل ّ
ّ
حػضصث
الىهاص غلى حؿمُت
ّ
الدؿمُاث وازخلكذ اإلاغاحؼ التي ؤقاعث بلى هظا الىىع
ّ
باإلاؿمُاث آلاجُت :
مً البىاء  ،قهض وعصث
 -5الخىاوب  -2 .الخضاوُ -0 .الخػانغ -4 .التزامً-1 .
الخىانذ  1 .الخىاػي .
ّ
وغلى الغؾم مً هظه الدؿمُاث الػضًضة  ،قةن حمُػها
ًّ
حكحر ّؤن البىاء اإلاخىاػي
ؾغصًا هى غغى خٍاًخحن ( ؤو
يثر) جضوع ؤخضاثهما في ٍآن واخض ،بدُث ؤن الىنائؼ
ًجمػها ػمً واخض  ،بكغٍ ؤن ججمؼ هظه الىنائؼ ؤوانغ
ّ
ّ
للىو .
جهب في اإلاجغي الػام "()2
( )5نًاًا الكػغٍت  ،عومان ًايبؿىن  ،جغحمت  :مدمض
الىلي ومباعى خىىن ،صاع جىبهاُ لليكغ ،الضاع البًُاء،
ٍ ،5899 ، 5م.531
( )2البنى الؿغصًت في قػغ الؿخِىُاث الػغاقي  ،ص .زلُل
قحرػاص غلي  ،صاع الىعقت الشهاقُت  ،بؿضاص،5ٍ ،
 ،2323م.82
ً
ً
ً
ّؤما في الكػغ ،قهى ما " ّ
ًدهو جىاظغا وجىاؾما وجىاؾبا ؛
ٌ
ّ
ّ
ّ
انىاغُت " )5(.
حمالُت
بهه حجت
ّ
ّ
زانت لهُهت ّ
و" الخىاػي
الػاإلاُت نضًمها
بٍل آلاصاب
ّ
ّ
قكىٍت ًاهذ ؤم مٌخىبت  ،بهه غىهغ جإؾِس ي
وخضًثها ،
وجىظُمي في ٍآن واخض " )2(.
ّ
ّ
وٍايض عومان ًايبؿىن ؤن بيُت الههُضة " ًمًٌ
ّ
مغيب خؿب جىاظغ ؤو ّ
جضعج
ؤن جىضعج في اهخظام
ّ
ّ
قًائُت " ()0
ؤوجىانٌ ؤو جىاػ ٍ  ،مكٍلت بمجمىغها بيُت
ًّ
ً
ّ
ً ّ
وٍايض ؤًًا بإهه لِـ الخىاػي قِئا زانا باللؿت
ً
ّ
ّ
الكػغٍت  ،بل ّبن ؤهماَا مً الىثر ألاصبي جدكٍل وقو
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ً
ً
اإلابضؤ اإلايسجم للخىاػي عؾم ّؤن هىاى قاعنا جغاجبُا
ً
جىاػ في الكػغ وبِىه في الىثر ،قكي الكػغ
ملخىظا بحن ٍ
ًٍىن الىػن بالًبِ هى الظي ًكغى بيُت الخىاػي.
وغلى الػٌـ هجض في الىثر ّؤن الىخضاث الضاللُت طاث
ّ
الُانت اإلاسخلكت هي التي جىظم باألؾاؽ البيُاث اإلاخىاػٍت
)4( .
ً
ً
الػغبُت التي ّ
ّ
نضمذ حهضا خشِشا
ومً الضعاؾاث
لضعاؾت ( الخىاػي) في الكػغ  ،صعاؾت الضيخىع مدمض
مكخاح في يخابه ( الخلهي والخإوٍل) الظي خاوُ مً زالله
ً
ؤن ّ
ًهضم مهترخا حضًضا اغخمض قُه غلى عيىحن للخىاػي
هما :
ّ
(َ )5بُػت الخىاػي  ،التي جمشلذ ب ـ ( اإلاهُعي واإلاؼصوج
وألاخاصي والػمىصي و الجؼئي وقبه الخىاػي الظاهغ
وقبه الخىاػي الخكي ).
ّ
( )2زهائو الخىاػي التي جمشلذ بـ ( الخُابو واإلامازلت
واإلاكابهت والؿلؿلت وجهابل الهُـ )(.)1
وٍمًٌ ؤلاقاعة بلى ؾبو حهض الكاغغة
والىانضة هاػى اإلاالئٌت للخٌغاع في يخابها ّ
الهُم (نًاًا
ً ًّ
ؤولُا لضعاؾت الخىاػي في الكػغ
الكػغ اإلاػانغ) جمهُضا
الػغبي )1(.
( )5الخلهي والخإوٍل ،الضيخىع مدمض مكخاح ،اإلاغيؼ
الشهافي الػغبي ،اإلاؿغب  ،2،5894 ٍ ،م . 515
( )2اإلاهضع هكؿه  ،م.548
( )0الكػغٍت  ،عومان ًايبؿىن  ،جغحمت :قٌغي
اإلابسىث وعحاء بً ؾالمت ،م. 14
(ً )4ىظغ  :اإلاهضع هكؿه ،م.539
(ً)1ىظغ  :الخلهي والخإوٍل  ،مدمض مكخاح  ،م-513
. 511
(ً )1ىظغ  :نًاًا الكػغ اإلاػانغ  ،هاػى اإلاالئٌت  ،صاع
الػلم للمالًحن  ،بحروث  ،5895 ، 1ٍ ،م.285-210

اإلادىع الشاوي :
الكاغغ والكلؿكت

البرًٍان  :حضُ الكػغ والكلؿكت /
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ّ
ؾإخاوُ في هظا اإلادىع ؤن ؤعيؼ الخضًث غً الكاغغ
ّ
وطاث زهىنُت
مخكغصة
مدمىص البرًٍان  ،ظاهغة
في جاعٍش الكػغ الػغاقي الخضًث  ،غبر حؿلُِ الًىء
غلى البرًٍان بحن الكػغ والكلؿكت في حاهب ،
ّ
وزهىنُت نهُضجه ( نهُضجان مخىاػٍخان)* اإلايكىعة
في ملل زام في مجلت ألانالم ا لػغانُت في حاهب
ّ
حمالُت اعجٌؼث
آزغ  ،ومداولت ابغاػ ما قحها مً حىاهب
بلى زهُهت ( َو َؿو ّ
الخىاػي) الكػغي .
ً
ؤوال  :البرًٍان حضُ الكاغغوالكُلؿىف
ال ًمًٌ ّ
صاعؽ للكػغ الػغاقي الخضًث
ألي
ٍ
ّ
(مدمىص البرًٍان) في
ؤن ًخسُى نُض ؤهملت مٍاهت
جاعٍش هظا الكػغ  ،قهى مً الكػغاء الظًً ّ
نل هظحرهم في
هظا الػهغ والػهىع الؿابهت زال الػهغ الػباس ي الظي
ً ًّ
ً
خكل بإبي الػالء ّ
اإلاػغي قاغغا وقُلؿىقا قظا خكغ ُله
ً
جاعٍسا ُ
الًمحى  ..قما ؤقبه هظا بظاى مؼ
في طايغة الؼمً
قاعم الػهغ !
لهض وكإ البرًٍان يمً " حُل اؾتهىجه الخغٍتّ
ًّ
نًُت – ؤلاوؿان الباخث
والخجغبت ،وقؿله ؤلاوؿان
غً ؤقو آزغ ال لخُاجه وخضها بل لغئاه ونىعه وجكٌحره
ً
ؤًًا " )5( .
ً
لً ؤزىى في ؾحرة البرًٍان  ،وؾإغؼف بػُضا
غً ؾغص الخضًث في الهىامل الُىمُت التي غاٌكها
ّ
ً
الكاغغ ْ ،
ّ
اوؿاهُت  ،نُبها ألاوُ
وبن ًاهذ جمشل مإؾاة
نغاع وحىصي لخىيُض الظاث التي ٌؿضو مػها اإلاىث
ً
مدغًا للىحىص  .ونُبها آلازغ ؤلاوؿان الكاغغ الظي ال
ّ
اإلاجخمػُت اإلاجخكت .
ًغضخ للمىايػاث
ّ َ
ؾلِ الضيخىع غلي خؿحن الجابغي في يخابه (
مدمىص البرًٍان بحن قلؿكت الهمذ ونمذ الكلؿكت)
الهاصع غً بِذ الخٌمت في بؿضاص  ،غام 2339م ،
خؼمت مً الًىء غلى مجمل ما صاع مً خضًث غً
ّ
البرًٍان  ،ومشلذ صعاؾخه هظه مً ؤهضع الضعاؾاث غىه .
ً
ً
ُ
وقُلؿىقا ٌ
نلُل
ّبن ما و ِكغ غً البرًٍان قاغغا
ً
ً
نُاؾا إلاا ُو َ
كغ غً ّعواص نهُضة الكػغ ّ
الخغ  ،غلى
حضا ،
ِ
الغؾم مً ؾبهه ؤو مػانغجه لٌشحر مً ّعوا صها  ،قهض
ً
مشال بعجابه بالكاغغ ّ ،
ومض ؤوانغ ّ
ُؤ ِز َغ غً ّ
اإلاىصة
الؿُاب
مما صقؼ ببػٌ ّ
الخمُمت بُجهما ّ .
الىهاص بلى الخلمُذ
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بالخبراث اإلاخباصلت بُجهما  ،واقترايهما في زلو وابضاع
ّ
نىع
قػغٍت غلى ؤيثر مً نػُض )2( .
ً
* للكاغغ ؤًًا نهُضة اؾمها( زُان مخىاػٍان )
ُ
ماعزت بـ  5813 /53/52وكغث نبل نُام زىعة 54
جمىػ  )5( .عئٍا في نغاع  ،ماحض الؿامغائي ( ،مهاُ) ،
ألانالم ،الػضص  ،5889 ، 1م.42
(ً )2ىظغ  :قهاصة الكاغغ (خؿحن غبض اللُُل ) ،
،5880، 4-0م.538
ألانالم  ،الػضص
َ
ّ
قػغٍت ّزغة  ،صغخه
لهض ُغغف غً البرًٍان نغٍدت
ّ
ّ
ملخمُت مىظ ؤوائل
قػغٍت ونهائض
بلى بلى يخابت مُىالث
ّ
ّ
الخمؿُيُاث  ،ياعغذ مُىالث الؿُاب ونهائض هاػى
ّ
والبُاحي وؤيغم الىجغي وًاظم حىاص ،مشل
اإلاالئٌت
ّ
نهُضحي ( اإلاجاغت الهامخت ) و( ؤغمام اإلاضًىت) ؾحر
ً
اإلايكىعجحن  ،قًال غً الهىُ ّؤن بىايحر البرًٍان
ّ
ّ
ّ
البحروجُت غام
الكػغٍت  -بط وكغ في مجلت آلاصاب
ُ
5849م نهُضة بػىىان ( نبر في مغج) – ي ِخ َبذ في غام
5847م ،بدؿب عواًت ألاؾخاط عقُض ًاؾحن )5( .
ً
ًان البرًٍان ّ
مخهض ًما غلى ّ
الؿُاب ؤو متزامىا مػه في
نهائضه الُىاُ ( اإلاىمـ الػمُاء  ،وخكاع الهبىع،
وألاؾلخت وألاَكاُ ).
ّ
آزغ البرًٍان غلى هكؿه اليكغ  ،وماُ بلى الهمذ
ً
ختى ّ
ّ
ّ
اؾخمغ طلَ في
امخض به طلَ عصخا مً الؼمً  ،بل
ّ
ألاصبُت زال بػٌ ألاخُان* التي حاص بها بيكغ
ح ّل خُاجه
الهغاء ،وناُ غىه ّ
بػٌ هخاحاجه غلى ّ
الؿُاب  " :مدمىص
قاغغ غظُم ّ
ٌ
ولٌىه مؿمىع بؿبب هكىعه مً
البرًٍان ،
ّ
ًل حهض ٍ إلزغاحه مً نمخه لُدبىؤّ
اليكغ وؾإخاوُ بظُ ّ
اإلاٍاهت الالئهت به "  .وعؾم طلَ قهض باءث مداولت
ّ
الؿُاب بالككل  ،ولم ٌؿخُؼ ؤن ًسغحه مً نمخه
ونىمػخه .
" وبسال ف حمُؼ ما ؤقُؼ غً البرًٍان مً حكاف
ّ
الكاغغٍت لضًه  ،وهي ( ؤخٍام)
الهغٍدت  ،ؤو جالش ي
ّ
ّ
ؤَلهذ في ًىم ٍ مً ألاًام ؤما إلؾخكؼاػالكاغغ  ،وصقػه
ًّ
َ
ً
ؾلبُا "  )2(.قهض ُغغف
لليكغ  ،ؤو لخإوٍل نمخه جإوٍال
ي ّ ٌ َ
ختى ن ِغن بالكاغغ
غً الكاغغ ؾؼاعة الىخاج الكػغ
الاؾباوي الكهحر( لىبي صي قُؿا )  ،وًان ًدضر ؤن ًىظم
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البرًٍان نهُضجحن في ًىم ٍ واخض مً ؾحر ؤن ّ
ًٌغع هكؿه
ؤو ًهؼ في ؤلاؾكاف  )0(.بل ًهل ألامغ به ؤن ًجمؼ
ّ
ملخمُت)
َاناجه لٌخابت ( نهُضة

(ً )5ىظغ :عقُض ًاؾحن  :البرًٍان يما غغقخه  ،ألانالم ،
الػضص 5880 ، 4-0م ،م. 532
مغ ّ
* ّ
الهمذ البرًٍاوي بدهب زالر :
 الخهبت ألاولى  :امخضث مىظ بضء خُاجه ألاصبُت فيّ
ألاعبػُيُاث 5847م واؾخمغث بلى غام م. 5819
 الخهبت الشاهُت  :ابخضؤث مىظ غام  5815م بلى غام 5817م.
 الخهبت الشالشت  :ابخضؤث مً غام 5875م وامخضث بلىغام 5882م .
( )2مدمىص البرًٍان بحن قلؿكت الهمذ ونمذ
الكلؿكت  ،ص .غلي خؿحن الجابغي  ،بِذ الخٌمت ،
بؿضاص  2339 ،5 ٍ ،م  ،م. 11
(ً )0ىظغ  :اإلاهضع هكؿه  ،م.11

ّ
مٍىهت مً بًػت آالف مً ألابُاث  ،جدٍي جاعٍش الػغام
مغ الػهىع ّ
والضهىع  ،يما ّ
الخًاعي الكامش غلى ّ
نغح
الكاغغ هكؿه بدضًث مؼ الباخث الضيخىع غلي خؿحن
الجابغي في حكغًٍ ّ
ألاوُ غام 5873م في صاعه في مضًىت
الؼبحر .
ّ
قلؿكُت بوؿاهُتّ
ّ
بن مػاهاة البرًٍان  ،مػاهاة
وحىصًت ّ ،
ّ
غبرث بهضم ٍ غً همىم ؤلاوؿان مً الضازل
ّ
ّ
بهىة وغمو ٍ قضًضًً  ،وهظا ما ججلى في هخاحه الكػغي
مىظ البىايحر ،بط َي َخ َب نهُضة ؤوازغ ألاعبػُيُاث ّ
غبرث
ًّ
ً
ّ ً
ّ
قلؿكُا
جإمال
ؤلاوؿاهُت قلؿكت  ،ال
غً غمو اإلاػاهاة
قهِ  ،حاء في مُلػها :
لم ؤصع ماطا َ
ًان  ...لٌىـى ـ ـ ـ ـ ـ ــي َوحضجني ؤَىي َغٍوَ
ِ
الىحىص
ُ
بغوحي الىاػف
في وخضة ٌػهل اغهاعها
جدذ الهُ ــىص
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جلَ هي قلؿكت الكاغغ التي جبضو ّ
ويإجها ّعص غلى الكاغغ
بًلُا ؤبي ماض ي في ( لؿذ ؤصعي ).
َُ
َ
وٍبضو ّؤن الضيخىع غلي خؿحن الجابغي نض زلو بلى
ّ
مجمىغت اخخماالث َ ،خ َؿ َمذ مؿإلت الػؼوف غً اليكغ
ً ،مًٌ احمالها باآلحي :
 -5ؤؾباب حػىص بلى نىاغت البرًٍان بكً الكػغ ومهماجه
 ،قهى ًامً بل ًىحب ؤن ّ
ّ
بالكمىلُت
جخهل الههُضة
ّ
ّ
واإلاؿخهبلُت  ،لظا قةهه ًسص ى مً الىهض الظي لم
ّ
اإلاىيىغُت الٍاقكت غً خهُهت
ٌؿخىف قغوَه
ِ
ً
ّ
ؤلاهجاػ ألاصبي  ،قالىهض البض ؤن ًٌؿب الكاغغ مؼٍضا مً
ّ
ّ
والخُىع .
الخهضم
زهائو
 -2ظهىع صواوًٍ جكخهغ لكغوٍ الكػغ ؤلابضاعي  ،قلى
َ
ههضًت ؾلُمت َإلاا ّ
ّ
جغص َص في ازغاج
ي ِم ًَ اإلابضع وحىص ؤصاة
صواوٍىه الكػغٍت .
ّ
ّ
 -0وٍمًٌ بياقت ؾبب آزغ ًٌ ،مً بالخكغص الكػغي .
ّ
قهض َو َح َض البرًٍان في هظا ّ
ماًمحزه غً ؾحره مً
الهمذ
الكػغاء ّ
وٍغص غلى ّ
الٌم الهائل مً الغصيء اإلاػغوى في
ّ
ّ
آًضًىلىحُت ؤو
ؾاخت ألاصب الظي حؿُى بإؾباب
ّ
ؾُاؾُت ؤو ؾحر طلَ )5( .

(ً )5ىظغ  :مدمىص البرًٍان بحن قلؿكت الهمذ ونمذ
الكلؿكت  ،ص .غلي خؿحن الجابغي  ،م. 532-535

ً
زاهُا :
*

هو :نهُضجان مخىاػٍخان
في البضء
ًاهذ البظعة
جغنض في التراب الىضي
جهاوم زهل ألاعى
ُ
جخكخو غً ؾام نؿحرة
ُ
جيكو غً حظع ؤؾبر
جهػض بىػىمت بلى الكمـ
ًٍاقذ يخل التراب
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ها هي
وها هي
شجحرة ّ
مؼهىة بسًغتها
جيخهب شجحرة نلبت
جدخكل بسغوحها بلى غالم الىىع
وحه الغٍاح الهاعمت
جغانو اليؿُم
والىهج
ًخكغع حؿضها وجدكابَ ؤَغاقها
جخطخم ؤَغاقها ّ
وجتهضُ
مدُت للُُىع الؿغٍبت
وٍخأًل حؿضها
ًدىاجى جدتها الػكام
ّ
جضب الاعيت
وٍلػب ألاَكاُ
مجاعي اليؿـ
مشهلت بشماعها
غىضها الؿغبان
جدلم بالُض الهاَكت
وجبىُ الٌالب
وبغبُؼ ناصم
بشماع ًابؿت
وزغٍل
في ًابىؾها
جىثر قُه ؤوعانها
حؿخهبل وحه الخُاب
وجظوي
الكإؽ الهاَػت
في
5881

في

خُث
في
جىػب

مشهلت
ؾائبت

ويغبت
الجهاًت

* وكغث الههُضة في مجلت ألانالم الػغانُت  ،الػضص 1
5889 ،م ،م ، 15يمً مجمىغت هاصعة مً الههائض

ًّ
ّ
صاللُا
الىو ألاصبي ًمخلَ زغ ًاء
ؤخض ّؤن
ال ًسكى غلى ٍ
ً
ضخما  ،ومً هىا ًيبغي غلى الىانض الخهُهي ؤن،
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ٌؿخؿىع ؤغمام ّ
ّ
،وحـ
الىو  ،لُهل غلى خهُهخه
ً
ّ
اإلاخدهل
مكانل هظا الثراء بػُضا غً ؤلاخاَت باإلاػنى
غً ظاهغ الىو ّ ،
ألن هظه اإلاػاوي نض جدكظى بهىعة ال
ً
ابخضاء  ،و ازخالف الغئي في
ًمًٌ يبِ خضوصها
ّ
الخإوٍل بدؿب ماجملُه عئٍا الىانض آلاًضًىلىحُت ؤو
الكلؿكُت ؤو الؿُاؾُت  ،ومضي خُاصًخه في ّ
غملُت ببػاص
ّ
الىو غً مداولت اؾهاٍ هظه الغئٍا بلى خضوص بػُضة.
ً
ّ
ّبن " الههُضة لِؿذ مىيىغا وخؿب  ،وبهما هي
ّ
جهغح هانضة
مىيىع مبني في هٍُل " ( )5بدؿب ما
الكػغ ّ
الخغ ألاولى هاػى اإلاالئٌت  ،لظا ًان مً ألاولى ،
ًّ
ًلُا بلى مػالجت مؿإلت
مؿاصعة جىاوُ اإلاىيىع لىيخهل
الهٍُل والبىاء الكني للههُضة  ،وبػباعة حان حُىِذ (
هىضؾت الىو)  ،قهي التي جًؼ ؤًضًىا غلى مٍامً
ّ
الكػغٍت وؾىاها مً
ؤلابضاع والجماُ في في الىهىم
يغوب ؤلابضاع ألاصبي والكني .
ُ
ّ
وختى ال ه ّتهم باإلؾكاُ والالمباالة بالجاهب
ّ
اإلاًمىوي للىو قُمًٌ للباخث الهىُ بإهه في نهائض
ً
غمىما " هىاى بيُت ّ
قػلُت لىانؼ ّ
ًخدغى بظاجه،
البرًٍان
وٍىاحهىا بدغيت ؤلاوؿان قُه بةججاه جٍىًٍ الظاث وبىاء
الىانؼ  ،ؤو بةججاه اإلاىث والػضم  ،قخدبلىع الغئٍت /
ّ
مدهلت هظه الػالنت بحن
الغئٍا في يُىىهت حضًضة هي
الظاث والىانؼ مً حاهب  ،وبحن اللؿت مً حاهب آزغ ".
()2
وهظا الخالػم في مؿإلت الىحىص بحن( الظاث والىانؼ ) ،
وبحن ( الظاث والُمىح) ٌػٌؿه عؤي البرًٍان في الكػغ
غمىماً ،هىُ البرًٍان " :الكػغ قً ال ًهبل الدسخحر ،
وهى ابً للجزوع ؤلاوؿاوي،ومىيىغه ألاؾاؽ ججغبت
ّ
الىحىص ّ
بٍل قمىلها وهى جمشل زام لىانؼ الخؿحر في
الؼمً والهلو واإلاهحر والخإعجح بحن الغاهً واإلايكىص ...
ّؤما مىيىغه الٍامً والجىهغي قهى الخىجغ بحن الخُاة
واإلاىث – بحن الخدهو والًُاع " )0( .
ّؤما بطا ًّممىا قُغها نىب الجاهب ؤلاحغائي قة نّ
َ
ّؤوُ ما ًىاحهىا في هظا ّ
الىو هى " و َؿو الخىاػي
اإلاخهاغض هدى الظعوة او ألاوجي  ،و ّان ما ّ
ًىو غلُه هظا
ّ
ّ
جغيُبُت طعوٍت  ،بمػنى ّؤن الؿُغ
الي ّؿو هى وحىص بيُت
ً
الكػغي ّ
ألاوُ ًإحي هانها قُداوُ الكاغغ اؾخٌماله في
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َ
الؿُغ الشاوي  .وهٌظا حؿحر الههُضة في و َؿ ٍو مخهاغض
ونىال ً بلى الظعوة ّ
زم حػلً بػض طلَ جهاًتها ")4( .
( )5نًاًا الكػغ اإلاػانغ  ،هاػى اإلاالئٌت  ،صاع الػلم
للمالَي ،بحروث ،5899 ، 1ٍ -م . 201
( )2عئٍا في نغاع  ،ماحض الؿامغائي (مهاُ)  ،م-42
. 40
( )0خضًث غام  ،5873مدمىص البرًٍان  ،مجلت (
ؤؾكاع)  ،م.41
( )4ؤلابالؽ الكػغي اإلادٌم  ،نغاءة في قػغ مدمىص
البرًٍان  ،ص .قهض مدؿً قغخان  ،م19
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ًّ
ّ
جكهُلُ ًا في حؿض ّ
هو ( نهُضجان مخىاػٍخان )  ،قهض خكل بدىظُم هىضس ي مخهً
وغملُا ًمًٌ الخشبذ مً جدهُو طلَ
ً
زهىنا بطا ما غلمىا ّ
ًىم غً خظلهت ّ
وباعع ّ ،
بإن البرًٍان نض ونل
قىُت ومهاعة غالُت  .ونض الًٍىن طلَ مشاع العجب
ّ
ً
ّ
هكؿه مىظ ػمً بػُض بإهه " نلب مكٌغ " ( )5و " جاعنه ًلمت في جهاًت قُغ ما مً بخضي نهائضه ميكؿال بهىضؾت الكغاؽ
ّ
ألابٌُ للههُضة لدكٍل بالخالي ههُت واخضة في يُىىهخه " ( . )2يما ًهكه ػمُله ( عٍاى ابغاهُم) .
ّ
ّ
ّ
قػغٍت
حؿخمض " نُمتها مً الهضعة غلى جدىٍل الػىهغ الكٌغي بلى مهمت
قػغٍت البرًٍان
وٍمًٌ مىاقهت الغؤي الظي ًغي ّؤن
ً
زالهت .ؤو مداولت زلو ما ّ
ٌؿمى بضعاما الكٌغ  ،قًال غً مهضعجه الٌبحرة في مُضان التريُب ؤو الخإلُل والغنل يما
ّ
ٌؿمُه ههاصها الهضامى  ،وهىا ًٌمً ّ
جكغص غُائه الجمالي الظي الًمًٌ ؤن وػؼوه لػىهغ صون ؾىاه  ،وبهما هى حماُ مبػشه
ً
ّ
الىو وخضه  ،مدخىي وقٌال " )0( .
ّ
ًسُِ لههُضجه غلى ّ
الضنت في الىنل ّ
بطا قئىا ّ
الىدى آلاحي :
قةن البرًٍان
الؿُغ ألاوُ ( مً الػمىص الشاوي)

الؿُغ ألاوُ ( مً الػمىص ألاوُ)

الؿُغ الشاوي ( مً الػمىص ألاوُ)
___________________________________________________________
( )5البرًٍان يما غغقخه  ،عقُض ًاؾحن  ،مجلت ألانالم  ،الػضص 5880 ، 4-0م  ،م .552
( )2مدمىص البرًٍان بحن قلؿكت الهمذ ونمذ الكلؿكت  ،ص .غلي خؿحن الجابغي  ،م. 72
( )0ؤلابالؽ الكػغي اإلادٌم  ،ص .قهض مدؿً قغخان  ،م  . 51وجىظغ مهاصعه .
ّ
بال خحن ونىله بلى مكترم ّ
اوؿُابُت ّ
هص ي ٌكغر حؿض الىو  ،لخيخكي ؤلاوؿُابُتّ
ّ
جامت ،
وهٌظا ًيبني هٍُل الىو وَؿحر في
ًّ
ههُت في الػمىص ّ
غىض ؾخت مىايؼ ّ
ألاوُ  ،في اقدبايها بالػمىص الشاوي ؤقهُا  ،يما في الكٍل آلاحي :
وٍخأًل حؿضها
مدُت للُُىع الؿغٍبت
الؿُغ الشاوي ( مً الػمىصالشاوي)

خُث جضب ألاعيت

ًدىاجى جدتها الػكام

في مجاعي اليؿـ

وٍلػب ألاَكاُ

جىػب غىضها

مشهلت بشماعها
الؿغبان
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وجبىُ الٌالب

جدلم بالُض الهاَكت

وبغبُؼ ناصم

مشهلت بشماع ًابؿت

وزغٍل

ؾائبت في ًابىؾها

جىثر قُه ؤوعانها
ّ
الخُاب

حؿخهبل وحه

وجظوي
الهاَػت

ويغبت الكإؽ

في الجهاًت
ً
ًّ
ً
ّ
غمىصًا  ،لُيخج صاللت ّ
جامت
امُا في الجاهبحن
بِىما جبهى مؿإلت الخالخم والخماؾَ الىص ي غبر وؿُج ؾغصي ً ،لخدل َابػا صع
ً
 .ال حكىبها قائبت ؤو زغنا ما  ،لخهل الههُضة بلى جهاًتها باوؿُابُت وهضوء جامحن غبر الػباعة الخخامُت اإلاىخُت ( في الجهاًت ) .
ّ
ّزمت غمىصان ههُان مىكهالن قٌال حؿض الىو  ،بخالخم هص ي مههىص غلى الغؾم مً عؾم زِ ّ قانل
ّ
ّ
بُجهما  ،بال ّؤجهما مترابُان ومخماؾٍان وٌٍمل ؤخض َغقحهما آلازغ بال في جلَ اإلاىانؼ الؿخت اإلاكاع بلحها .
الىهُت ألاولى ؛ الػىىان  :نهُضجان مخىاػٍخان قظاهغ ّ
ّبن قظلٌت ّ
ّ
ّ
الىو وغىىاهه
الكىُت جإحي مً الػخبت
الىو
ّ
ّ
ّ
بال ّؤن الىانؼ ّ
الىص ي اإلاترحم غلى ؤعى الىانؼ ًشبخان ّؤجهما حكٌالن نهُضة واخضة  ،جدلهان بجىاخحن
ًىخُان بههُضجحن ،
ًّ
ً
ً
ّ
( ؤقهي  +غمىصي ) مترابُحن عبُا مدٌما  ،في نهضًت واضخت ومخػمضة بؿٌ الىظغ غً اإلادخىي اإلاًمىوي وؤًا ًان
مدمىله الضاللي .
ُ
ً
ّ
ّ
وبةػاء هظا قةهه " لم ٌػض الكاغغ في نىعة اإلالهم  ،بل ناع باهُا ألن الجمالي ؤلخو بالخهني  ،وهٌظا غبر مً اللؿت اإلاىظمت
ً
والاحخماغُت بلى مجمىغت ؤصلت لم حػض جشحر هبًا ،ن بل ناعث خهُهت في طاتها " ( .. )5وهٌظا ؤنبدذ اللؿت ماصة ؤلاقخؿاُ
الكػغي في مظاهغ مسخلكت مً قٍلها الخُابي الجضًض بٌشاقتها وهظامها الكًائي ؾحر اإلاػهىص  ،وناع بدٌم الًغوعة "
ّ
الٌُكُت نكدت مً عواًت ،
جدكحز اؾتراجُجُت زانت للهغاءة حؿخضغحها َبُػت غغى اإلاٌخىب  ،قىدً ال ههغؤ بىكـ
ونكدت مً حغٍضة ّ
ًىمُت " )2( .
ُ َ
غف بـ ( الىو الكػغي البهغي) ّ ،
لٌىه خاوُ ؤن
لهض حاء هو ( نهُضجان مخىاػٍخان) في بَاع اقخؿاُ قًائي يمً ما غ
ّ
ًدغى في صوازلىا الهىعة الىمُُت للكػغ الػغبي غبر غهىعه اإلاخباًىت  ،مؼ مالخظت اهًىاء الىو يمً ألاوؿام الظاهغة
.
اإلاًمغة
ال
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()5الكٍل والخُاب ،مضزل لخدلُل ظاهغاحي،مدمض
اإلاايغي،اإلاغيؼ الشهافي الػغبي  ،اإلاؿغب،5885 ،5ٍ ،
م. 592
( )2اإلاهضع هكؿه  ،م . 578
الخاثمة
ّ
جدؿً ؤلاقاعة بلى بًػت ؤمىع جىنل بلحها
الباخث غبر زىى ؾماع هظه الخجغبت اإلااحػت  ،في
ّ
قػغٍت مسخاعة  ،للكاغغ ( مدمىص صاوص
جىاوُ قغٍدت
َ
ُ
ّ
ّ
الىهضًت الخضًشت
البرًٍان ) الظي ؾ ِمِ خهه في الضعاؾت
 ،وبًالئه اإلاٍاهت اإلاالئمت له في زغٍُت الكػغ الػغبي
الخضًث ً .مًٌ اًجاػها بالكٍل آلاحي :
ّ
 -5اجكهذ اإلاعجماث اللؿىٍت نضًمها وخضًثها في صاللت (
ً
َّ
الي َؿو) لؿت في بَاع  :الىظام والخىظُم  ،وما ًمًٌ ؤن
ّ
والهىع وألاقُاء  .بِىما
ًىًىي جدتهما مً ألاقٍاُ
ّ
بههغقذ الضاللت ؤلانُالخُت له بلى  :جغابِ الػىانغ
والػالناث وجكاغلها قُما بُجها بهىعة مخماًؼة ّ ،
جدؿم
ً
ّ
بالضًىامُت خُىا ،و ؤلاوؿالم وؤلاهكخاح ؤو
ؤلاظهاعوؤلايماع ؤخُاها ؤزغي  ،وؾىاها مً ؤهظمت
الػالناث التي جإبى الخهغ ّ
والػض.
الىهضًت الخضًشت في مكهىم ( ّ
 -2جضًً ّ
ّ
الخىاػي)
اإلاضوهت
ّ
قاغلُت الخُاب الىهضي الخضًث غىض الكٌالهُحن
بلى
ّ
الغوؽ ،الظًً ًان لهم قًل طًىع هظا اإلاهُلح بكٍل
غلمي صنُو بػُضا غً طاجُت الىانض ومُىله وطائهخه
ّ
الكغصًت .
 -0لم ًجغ الخُغم في الخُاب الىهضي الػغاقي والػغبي
الخضًث  ،بلى مٍاهت الكاغغ ( مدمىص البرًٍان) ،ولم
ّ
ّ
ٌؿلِ الًىء غلى هخاحه الكػغي بال في ؤخُان نلُلت ،
ألؾباب ّ
ّ
جسو الكاغغ هكؿه  ،غلى الغؾم مً
طاجُت
مػانغجه  ،بل ؾبهه الؼمني لٌشحر مً هخاحاث حُل
ّ
ّ
الغواص للكػغ ّ
ًالؿُاب وهاػى اإلاالئٌت
الخغ في الػغام
والبُاحي وؾىاهم .
هو ( نهُضجان مخىاػٍخان) في بَاع ّ
 -4اهًىي ّ
الخىاػي
ّ
ّ
الخهاغضي ألاوجي  ،وما اجهل به طلَ الًغب مً
ً
ً
ّ ّ
اهخهالُت مشلذ حؿغا مىنال بلى بيُت الههُضة
خغيت
ًّ
ًّ
ّ
ّ
الخضًشت  ،وزلهذ خؿا حمالُا ،ؾغبلذ الىو بغمخه .
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 -1ؾاصعث الههُضة مىيىغت البدث ( نهُضجان
مخىاػٍخان) بَاعها الٌالؾٍُي اإلاػهىص  ،مً ؾغ ٍم في
ّ
ّ
الظاجُت  ،بلى مضاع
الؿىائُت وؾٌب الػىاَل
ؤخًان
ّ
ّ
ؤوؾؼ احؿمذ بالخُىٍت والخٌشُل لبىاء هظام قًائي
قػغي حضًض  ،يمً ما ُصعي بـ ( الىو الكػغي
البهغي )  ،وصاعث في خضوص ألاوؿام الظاهغة ولِؿذ
اإلاًمغة .
املصادر واملراجع
ؤوال  :الٌخب
 -5ؤلابالؽ الكػغي اإلادٌم  ،نغاءة في قػغ مدمىص
البرًٍان  ،ص .قهض مدؿً قغخان  ،صاع الكاون الشهاقُت
الػامت  ،بؿضاص  2335 ، 5ٍ ،م .
 -2ؤؾاؽ البالؾت  ،حاع اللهإبي الهاؾم مدمىص بً غمغ
الؼمسكغي  ،صاع الكٌغ للُباغت واليكغ  ،بحروث –
لبىان  ،م. 2334
 -0البنى الؿغصًت في قػغ الؿخِىُاث الػغاقي  ،ص .زلُل
قحرػاص غلي  ،صاع الىعقت الشهاقُت  ،بؿضاص ،5ٍ ،
 2323م.
 -4جغوٌٍ الىو  ،خاجم الهٌغ  ،الهُئت اإلاهغٍت
الػامت للٌخاب  ( ، 5ٍ ،ص.ث) .
 -1الخلهي والخإوٍل  ،ص .مدمض مكخاح  ،اإلاغيؼ الشهافي
الػغبي  ،اإلاؿغب 5894 ، 2ٍ ،م .
 -1تهظًب اللؿت  ،ؤبى اإلاىهىع مدمض بً مدمض ألاػهغي
،جدهُو :ؤخمض مدمض قايغ وغبض الؿالم هاعون  ،صاع
اإلاػاعف ،الهاهغة  ( ، 4ٍ،ص .ث) .
 -7الكٍل والخُاب ،مضزل لخدلُل ظاهغاحي  ،مدمض
اإلاايغي  ،اإلاغيؼ الشهافي الػغبي  ،اإلاؿغب 5885 ، 5ٍ،م.
 -9نًاًا الكػغ اإلاػانغ  ،هاػى اإلاالئٌت  ،صاع الػلم
للمالًحن  ،بحروث 5899 ، 1ٍ ،م .
 -8نًابا الكػغٍت  ،عومان ًايبؿىن  ،جغحمت  :مدمض
الىلي ومباعى خىىن  ،صاع جىبهاُ لليكغ  ،الضاع الًُاء ،
ٍ5899 ، 5م .
 -53لؿان الػغب  ،ابً مىظىع  ،صاع ناصع  5811 ،م .
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 -55اإلادٌم واإلادُِ ألاغظم  ،ابً ؾُضه ،جدهُو :
مهُكى الؿها وؤزغون ،مٌخبت مهُكى البابي الخلبي
 ،الهاهغة .
 -52مدمىص البرًٍان بحن قلؿكت الهمذ ونمذ
الكلؿكت  ،ص .غلي خؿحن الجابغي  ،ميكىعاث بِذ
الخٌمت – بؿضاص 2339 ، 5ٍ،م .
 -50مسخاعالصخاح  ،مدمض بً ؤبي بٌغ بً ؤبي بٌغ بً
غبض الهاصع الغاػي صاع الغؾالت  ،الٍىٍذ 5890 ،م.
 -54مضاعاث ههضًت  ،قايل زامغ  ،صاع الكاون الشهاقُت
 ،بؿضاص  5897 ،م.
 -51معجم الػحن  ،الخلُل بً ؤخمض الكغاهُضي ،
جدهُو  :ص .مهضي اإلاسؼومي وص .ابغاهُم الؿامغائي  ،صاع
الغقُض 5892 ،م .
 -51معجم اإلاهُلخاث ألاصبُت اإلاػانغة  ،ص .ؾػُض
غلىف  ،صاع الٌخاب اللبىاوي 5891 ، 5ٍ ،م .
 -57مجهاج البلؿاء وؾاج ألاصباء  ،خاػم الهغَاحني
،جدهُو  :مدمض الخبِب بً الخىحت  ،صاع الؿغب
ؤلاؾالمي  ،بحروث . 5891 ، 0ٍ،
 – 59اليؿو الشهافي  ،نغاءة زهاقُت في ؤوؿام
الكػغالؿغبي الهضًم  ،صً .ىؾل غلُماث  ،غالم الٌخب
الخضًث  ،غمان – ألاعصن / 2338 ، 5ٍ،
 -58الىهض الشهافي  ،نغاءة في ألاوؿام الشهاقُت الػغبُت ،
ص .غبضاله الؿظامي  ،اإلاغيؼ الشهافي الػغبيي  ،الضاع
البًُاء – اإلاؿغب  2333 ، 5ٍ،م .
 – 23الىهض الشهافي مً الىو ألاصبي بلى الخُاب  ،ص.
ؾمحر زلُل ،صاع الجاهغي  ،بؿضاص  2352، 5ٍ ،م.
ً
ثاهيا  :الدوريات
 -5عئٍا في نغاع  ،ماحض الؿامغائي ( مهاُ )  ،ألانالم
 ،ع  5889 ، 1م.
 -2البرًٍان بجاهب الىحه جماما  ،قهاصة خؿحن غبض
اللُُل  ،ألانالم  ،ع  5880 ، 4-0م.
 -0البرًٍان يما غغقخه  ،عقُض ًاؾحن  ،ألانالم ،ع، 4-0
 5880م.
 -4مدمىص البرًٍان  ،خضًث غام  ، 5873ؤغُض وكغه في
مجلت ( ؤؾكاع) ع5882 ، 54م .
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زالشا  :الكبٌت الػىٌبىجُت
 -5ألاوؿام والبيُت  ،يماُ ؤبى صًب .
https;//drive.google.com/open?id=1ZoAQDoKQVtDaO4Msb-ok51xwf.pOc4C5

