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قناع الخيام و دالالته عنذ عبذالوهاب البياتی
تاریخ الَصَل89/7/61 :

زّرُ قرباًی هادٍاًی

*

تاریخ القبَل89/9/02 :

الملخص
تقٌ٘ٔ القٌبق أحذ أضنبل الشهض ٍٍس٘لٔ للتمج٘ش لي تزابسة الطابلش ٍهاب ناٖ ًمساِ هاي
الونًٌَبت ثؽشٗقٔ غ٘ش هجبضشٍٓ ،لمل لجاذالَّبة الج٘ابتٖ ٍّاَ هاي سٍاد الطامش المشثاٖ
الحذٗج ضبلش لجقشٕ نٖ ّزا الوزبل َّ .قبم ثاثذاق تصبٍٗش هل٘ئأ ثابلمَاؼف اسًسابً٘ٔ
ٍالق٘ن السبه٘ٔ نٖ ضمشُ هك استلْبهِ هي التشاث القذٗن ٍاألسبؼ٘ش المشث٘ٔ ٍالطخصا٘بت
الومبصشٓ ٍاسٗشاً٘ٔ ٍهي ّزُ الطخص٘بت ضخص٘ٔ خ٘بم .ن٘اذس ّازا الوقابل تَـ٘اف
القٌبق لٌذ الج٘بتٖ هشمضا للٖ ضخص٘ٔ خ٘بم ثباللتوبد للٖ الواٌْذ الَصامٖ التحل٘لاٖ.
نتَصل الجحج ئلٖ أى الج٘بتٖ ٗحبٍل نٖ اساتخذام القٌابق أى ٗعاخن الضهابى ٍالونابى
ٍٗتزشد لي راتِ ل٘إمذ هاي خا ل الطخصا٘بت للاٖ لاذم ظاشٍسٓ تؽابثع القٌابق هاك
الطخصٍ٘ٔ .ئى قٌبق الخ٘بم لٌذُ ٗحول همبى ئًسابً٘ٔ إٔ ٗناَى سهاضا لقعابٗب ئًسابً٘ٔ
همبصشٓ ٍٗمجش هي خ لِ تمج٘شا غ٘ش هجبضش لي أننابسُ الس٘بسا٘ٔ ٍاالرتوبل٘أ .نبلخ٘ابم
ًمس الطبلش الزٕ ٗشٗذ أى ٗقَم ثاص ح الوزتوك الزٕ قذ سبد للِ٘ الزْل ٍالفلؤ.
الکلوات الذليلية :القٌبق ،لجذالَّبة الج٘بتٖ ،خ٘بم ،سهض ،هب ثمذ الحذاحٔ.

* أستبرٓ هسبلذٓ ثزبهمٔ الم هٔ الؽجبؼجبئٖ.
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المقذمة
ٗمتجش القٌبق هي الو٘ضات الجبسصٓ نٖ الطمش ئر ئى المَاهال الس٘بسا٘ٔ ٍاالرتوبل٘أ ناٖ
الج د المشث٘ٔ خبصٔ ٍاألظشاس المبدحٔ هبدٗب ٍهمٌَٗب رملت اسًسابى الومبصاش ٍالطابلش ئصا
هزوَلٔ هي التٌبقعبت هوب حخِ للٖ الخشٍد هي دائشٓ الوألَف ٍالتوشد للٖ ق٘ن الخجابت
ٍالزوَد(مٌذٍٕ ،)87 :2003،لمل الج٘بتٖ أمخش ضمشا لزَ ً ئلٖ ّزُ الفابّشٓ لاي ٍلاٖ
لبهذ ٍالقٌبق لٌذُ ٗطول الطخص٘بت ٍالوذى هتخزا ّزُ األقٌمٔ سحاشا تزشثتاِ الطامشٗٔ
ٍث٘بى همبًبٓ ضمجِ ٍهأسبتْن .هي الطخص٘بت التٖ لزأ ئلْ٘ب الطابلش ّاَ ضخصا٘ٔ الخ٘ابم
نْ٘ذف ّزا الوقبل همتوذا للٖ الوٌْذ الَصمٖ التحل٘لاٖ أى ٗاذس قٌابق الخ٘ابم لٌاذ
الج٘بتٖ ل٘ز٘ت للٖ السإال التبلٖ:
 هب ّٖ الذالالت ٍالشهَص لقٌبق الخ٘بم لٌذ الج٘بتٖ؟ٍنٖ أّو٘ٔ ّزا الوَظَق ٗوني القَل ئى القٌابق لٌاذ الج٘ابتٖ ٍئى دس مخ٘اشا لناي
قٌبق الخ٘بم ٍَّ ضخص ٘ٔ ئٗشاً٘ٔ ٍغ٘ش لشث٘أ لان تتؽاشل الجحاَث ئلْ٘اب نللتماشف للاٖ
الذالالت النبهٌٔ لْزا القٌبق لٌذ الج٘بتٖ ٗذس الوقبل ّزا الوَظَق.
سابقية البحث
ٌّبك ثحَث ٍدساسبت مخ٘شٓ دسست حَل أضمبس الج٘بتٖ ٍضخصا٘تِ لناي هاب ٗتملاع
ثوَظَق القٌبق ّٖ:
هقبل ٗحول لٌَاى «القٌبق ٍالذالالت الشهضٗٔ لمبئطٔ لٌذ لجذالَّبة الج٘بتٖ» لصاذقٖ
ٍلجذاهلل صادُ :دس النبتجبى قٌبق الطخص٘بت ثبلتشم٘ض للٖ ضخص٘ٔ المبئطأ ٍّاٖ أمخاش
استخذاهب هي سهَصُ األخشٕ نٖ أضمبسُ ٍتَصل الجحج ئلٖ أى الج٘بتٖ استؽبق أى ٗزمال
هي لبئطٔ سهضا أسبس٘ب للتمج٘ش لي هَظَلِ الطمشٕ ٍتزس٘ذ سؤاُ ئصا النَى ٍالح٘بٓ.
هقبل تحت لٌَاى«القٌبق ٍ قٌبق اسهابم الحسا٘ي(ق) ناٖ ضامش لجاذالَّبة الج٘ابتٖ»
لجْشام أهبًٖ ٍسق٘ٔ سمشٕ :دس النبتجبى قٌبق اسهبم حس٘ي(ق) ٍتَصا ئلاٖ أى الج٘ابتٖ
تقوص ّزا القٌبق ل٘سلػ العَ للٖ المشث٘ٔ ثطانل غ٘اش هجبضاش ٍٗجشصّاب ثنبنأ رَاًجْاب
األل٘ؤ .هقبل «استذلب ضخص٘ٔ الح د ٍالوماشٕ ناٖ ضامش لجاذالَّبة الج٘ابتٖ دساسأ
ٍتحل٘ل» لْوتٖ ٍأه٘شٕ ٍسح٘وٖ پَس .هي الٌتبئذ التٖ تَصال الجحاج ئلْ٘اب أى الج٘ابتٖ
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ٗو٘ل ئلٖ الؽشٗقٔ الصَن٘ٔ التٖ تجٌبّب الح د مل الو٘ل ٍّزا َّ الازٕ دنماِ أى ٗختابس
ضخص٘ٔ الح د مقٌبق نٖ أضمبسُ .موب ٗتعح هي المٌابٍٗي السابثقٔ أى قٌابق الخ٘ابم لان
ٗذس ٍلزذتِ ٍألّو٘تِ مطخص٘ٔ غ٘ش لشث٘ٔ نٖ أضمبس ضبلش لشثٖ ٗذس الوقابل قٌابق
الخ٘بم ل٘نطف لي دالالتِ ٍسهَصُ لٌذ الج٘بتٖ.
عبذالوهاب البياتی
ٍلذ لجذالَّبة رومٔ خل٘ل الج٘بتٖ نٖ  19مبًَى األٍل سٌٔ  1926ناٖ حاٖ صا ٘ش
ثبلقشة هي هسزذ الط٘خ لجذالقبدس الن٘ ًٖ نٖ ث اذاد الوتصاَف النج٘اش ٍأحاذ ت ه٘از
الحزبد(تَن٘ع،ال تب .)13 :تنلن الج٘بتٖ لي الزمشٗبت حَل ؼمَلتِ قبئ « :لن تني الوذٌٗٔ
التٖ ٍلذت نْ٘ب ئال صَسٓ لنل الوذى المشث٘ٔ نٖ تلل السٌَات نج ذاد مبًت تماذ ثصاَسٓ
الجااإ اسًساابًٖ الاازٕ الصم الوزتوماابت المق٘ااشٓ هٌااز ًطااَ الح٘اابٓ للااٖ ّاازُ
األسض»(نَصٕ .)16 :1383،تملن القشا ٓ ٍالنتبثٔ ٍحماؿ القاش ى الناشٗن قجال أى ٗاذخل
الوذسسٔ االثتذائ٘ٔ نذخل هذسسٔ ثبة الط٘خ االثتذائ٘ٔ للجٌ٘ي نٖ ث ذاد سٌٔ  1932التاٖ
سشلبى هب ًقلت ئلٖ هقشّب الزذٗذ نٖ الط٘خ الشن٘ك(م.ى .)19 :مبى هي الطَ٘ل٘ي ٍأًطاذ
قصبئذ دَٗاًِ الخبًٖ «أثبسٗع هْطؤ» نٌطش ئحذٕ لطشٓ قص٘ذٓ هٌِ لبم  1952نٖ هزلٔ
«األدٗت» ٍاحٌتٖ لطشٓ نٖ هزلٔ «اٙداة» ٍ«األدٗت»  1953نأصجح ثحبرٔ ئلٖ الطاْشٓ
لٌطش هزوَلتِ الخبً٘ٔ ٍلني ؼج٘مٔ الح٘بٓ األدث٘ٔ نٖ المشال لن تني هستقلٔ ًزاك ٍأمخش
هٌز الخوسٌ٘بت ثذأٍا ٗتَصلَى هَاقمْن ناٖ االساتٌبد ئلاٖ القإَ الس٘بسا٘ٔ التقذه٘أ،
ٍهمشٍف أى ال٘سبس خ ل ّزُ السٌَات مبى ٗاضداد ًماَرا ناٖ أٍسابغ الوخقما٘ي نتقاشة
الج٘بتٖ هي هزلٔ «الخقبنٔ الزذٗذٓ الوبسمس٘ٔ التٖ مبى ٗصذسّب روبلأ الطاَ٘ل٘ي للاٖ
حسبة أحذ أصذقبئِ لجذالولل ًاَسٕ الازٕ مابى هحتساجب للاٖ ال٘سابس ٍئى الوٌبنسأ
الطمشٗٔ ثٌِ٘ ٍث٘ي الس٘بة أدت ئلٖ دخَل الج٘بتٖ للحضة الطَ٘لٖ المشاقٖ»(م.ى.)31 :
القناع لغة واصطالحا
تذل ملؤ "القٌبق" للٖ همبى هتمذدٓ حست هب ٍسد نٖ الومبرن« :هب تقٌك ثاِ الواشأٓ
هي حَة ت ؽٖ سأسْب ٍهحبسٌْبٍ .ألقٖ لي ٍرِْ قٌبق الح٘ب »(لسبى المشة ،هابدٓ قٌاك)
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ٍرب نٖ متبة «هح٘ػ الوح٘ػ»ٍ« :الوِقٌك ٍالوقٌمٔ هب تقٌك ثِ الوشأٓ سأسْب ٍنان هقٌاك
إٔ أسٌبًِ همؽَنٔ ئلٖ الذاخل»(الجستبًٖ ،هابدٓ قٌاك)؛ لنٌاِ ناٖ الومٌاٖ االصاؽ حٖ
«ٍس٘لٔ نٌ٘ٔ لزأ ئلْ٘ب الطمشا للتمج٘ش لي تزبسثْن ثصَسٓ غ٘ش هجبضشٓ أٍ تقٌ٘ٔ هستحذحٔ
نٖ الطمش المشثٖ الومبصش ضبق استخذاهِ ستٌ٘٘بت القشى المطاشٗي ثتاأح٘ش الطامش ال شثاٖ
ٍتقٌ٘بتِ الوستحذحٔ للتخم٘ف هي حذٓ ال ٌبئ٘ٔ ٍالوجبضشٓ نٖ الطمش ٍ رلل للحذٗج هاي
خ ل الطخص٘ٔ التشاح٘ٔ»(لضام،ال تب.)1 :
ٍالجمط ٗمتقذٍى أى القٌبق ل٘س للطخص٘بت نقػ ثل للتزشثٔ الطمشٗٔ ح٘ج ٗقَلاَى:
«ٍال ثذ هي االًتجبُ ثأى القٌبق ل٘س هزشد تَـ٘ف لطخص٘ٔ تبسٗخ٘أ أٍ أدث٘أ ٍئًواب ّاَ
استذا التزشثٔ الطمشٗٔ سدا تشاح٘ب ثح٘ج ٗنست التزشثٔ الطمشٗٔ هي سٍحِ ًٍنْأ لصاشُ
دٍى أى ٗؽمٖ للٖ المول المٌٖ»(سستن پَس.)75 :1386،
ٍلِ تمشٗف خش« :نلوب ٗشتذٕ اسًسبى القٌبق الزٕ ٗخمٖ ٍرْاِ ٍالاشدا الازٕ ٗ ؽاٖ
رسذُ ٗشٗذ أى ٗخشد هي ضخص٘تِ أهابم راتاِ ٍأهابم اٙخاشٗي ٍٗاذخل ناٖ رات َّٗأ
أخشٕ»(حذاد.)149 :1986 ،
ٗوني أى ًشٕ التحَٗش نٖ أقٌمٔ الطمشا موب أضبس ئلِ٘ خل٘ل هَساٖ ٍقابلٗ« :تزلاٖ
التحَٗش نٖ أى الطبلش َّ الزٕ ٗجتذق أقٌمتِ ٍٗ ٘ش ثمط الو هح الطخص٘ٔ التاٖ ٗتقٌاك
ثْب :نبلطبلش ٗحزف ثمط الو هح الطخص٘ٔ التشاح٘ٔ أٍ ٗعا٘ف ثماط الو هاح مواب نمال
خل٘ل الحبٍٕ نٖ قص٘ذتِ «السٌذثبد نٖ سحلتِ الخبهٌٔ» نوي الوماشٍف أى الساٌذثبد لان
ٗشحل نٖ «ألف ل٘لٔ ٍل٘لٔ» سَٕ ثسجك سح ت تنبد تنَى ٍاحذٓ هي أسجبثْب ٍالصامَثبت
التٖ القبّب ًٍتبئزْب ٍلني الطبلش أظبف ئلْ٘ب سحلٔ حبهٌأ هختلمأ ناٖ اتزبّاب ًٍتبئزْاب
نبلسٌذثبد نٖ التشاث الطمجٖ ٗشحل نٖ المبلن الخبسرٖ ٍسٌذثبد الحبٍٕ ٗشحل نٖ لبلواِ
الذاخلٖ ٍ الٌتبئذ التٖ ٗتَسل ئلْ٘ب سٌذثبد التشاث الطامجٖ غ٘اش الٌتابئذ التاٖ ٗماَد ثْاب
سٌذثبد خل٘ل الحبٍٕ»(هَسٖ.)211 :2003،
نٌشٕ ّزا التحَٗش لٌذ الج٘ابتٖ مازلل نْاَ «ال ٗتؽابثع ثا٘ي الطخصا٘ٔ التاٖ ٗاتن
تَـ٘مْب سغن مل اسضتشامبت ٍالخصبئصٍ ،القٌبق الزٕ ٌٗطأ لي تزبٍة الطبلش همْب مواب
أًِ ال ٗؽبثع ث٘ي الطبلش ٍقٌبلِ الزٕ ٗتجٌبُ ٍ ٗمول للٖ تٌو٘تاِ ٍالتمبلال هماِ نتاإدٕ
لول٘ٔ التمبلل ّزُ ئلٖ ًَق هي اسظبنٔ ٍالحزف نٖ هنًَبت الطخصا٘ٔ الوَظاَل٘ٔ ٍأٗاب
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مبى هصذس الٌوَرد الطخص٘ٔ ٍـشٍف ًطأتْب األٍلٖ ناًْب نٖ تطن٘ل نٌٖ الثذ أى تخعك
لقذس هي التحَٗش ٍالتذٍٗش»(مٌذٕ.)75 :2003،
ٗشٕ لطشٕ صاٗذ أى المَاهل المٌ٘ٔ ئلٖ ربًت لَاهل أخشٕ مبًت هاي أقإَ الاذٍانك
لطمشا الحذاحٔ المشة ًحَ االتنب للٖ تقٌ٘ٔ القٌبق ،ئر ئى ًضلٔ الطبلش الومبصش ئلٖ ئظمب
ًَق هي الوَظَل٘ٔ ٍالذساه٘ٔ للٖ لبؼمتِ ال ٌبئ٘ٔ ّٖ ،التاٖ قبدتاِ ئلاٖ اساتمبسٓ ثماط
خصبئص المٌَى األخاشٕ ٍتقٌ٘بتْاب مواب أى تطابثل الح٘ابٓ ٍتاذاخلْب أدٕ ئلاٖ تمق٘اذ
التزبسة الطمَسٗٔ ٍغوَظْب؛ لزلل أصجح الطبلش نٖ حبرٔ هبسٔ ئلٖ سهَص رذٗاذٓ تناَى
قبدسٓ للٖ الٌَْض ثْزُ التزشثٔ الومقذٓ نلزأ ئلٖ تَـ٘ف الطخص٘بت التشاح٘أ ٍتَـ٘مْاب
ٗمٌٖ استخذاهْب تمج٘شا لحول ثمذ هي أثمبد الطبلش الومبصش إٔ أًْب تصجح ٍسا٘لٔ تمج٘اش
ٍئٗحب نٖ ٗذ الطبلش ٗمجش هي خ لْب لي تزشث٘بتِ ٍلي سؤٗاب الومبصاشٓ»(الوصاذس ًمساِ:
.)86
دوافع القناع
للطبلش الزٕ ٗتقٌك دٍانك هٌْاب المَاهال الس٘بسا٘ٔ ٍاالرتوبل٘أ ٍالٌمسا٘ٔ ٍالخقبن٘أ
ٍالمٌ٘ٔ ٍالقَه٘ٔ.
العوامل السياسية
هي الوملَم أى الَؼي المشثٖ ٗمبًٖ الَ٘م التخلف ٍاالستجذاد ٍلزلل لزأ الطمشا الاشٍاد
ح٘ل نٌ٘ٔ ،نبستمبسٍا أصَاتب أخشٕ اتخزٍّب أثَاقاب ٗساَقَى هاي خ لْاب سا ّان دٍى أى
ٗتحولَا ٍصس ّزُ اٙسا نتاَاسٍا خلاف أقٌمأ هاي التاشاث ل٘وبسساَا هقابٍهتْن للؽ ٘ابى
ٍالتخلف(هَسٖ .)216 :2003،ئرى ٗلزأ الطبلش ئلٖ التستش ٍسا الطخص٘بت التشاح٘أ ّشثاب
هي ثؽص القَٕ الس٘بس٘ٔ ٍأح٘بًب لزاأٍا ئل٘اِ ّشثاب هاي الاجؽص األدثاٖ لاجمط القإَ
االرتوبل٘ٔ التٖ مبًَا ٗخبلمًَْب ٍلنٌْن ٗخطَى هب لْب هي سلؽبى أدثاٖ أٍ ال ٗاإحشٍى أى
ٗذخلَا همْب نٖ صذام هجبضش (لطشٕ صاٗذ)38 :2006،
أضبس الذمتَس صجحٖ ئلٖ األسجبة االرتوبل٘ٔ ٍالس٘بس٘ٔ التٖ رملت الج٘بتٖ أى ٗلزاأ
ئلٖ القٌبق قبئ « :ئى أحبس٘س األنَل ٍّبرس االغت٘بل ٍتٌبئٖ الْذف ٍهاَت الوٌبظال٘ي
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ٍال شثٔ ٍالٌمٖ ٍسقَغ مل س ح سَٕ س ح النلؤ مل رلل رمل الج٘بتٖ ٗمنش ثبلح٘ابٓ
هي خ ل همنشٗي ٍاألدثب ٍالطمشا ٍالم سامٔ ٍالمٌابً٘ي الازٗي أغٌاَا الح٘ابٓ ثْزساْن
ٍضنْن ٍاحتزبرْن ٍحبنفَا للٖ ثزٍس الحعبسٓ ٍالتؽَسٍ ،ضقَا للشٍح اسًسبً٘ٔ نبقب هاي
التؽَس ٍاالًؽ ل تت٘ح لْب التزذد ٍاسثذاق»(صجحٖ.)441 :1987،
العوامل النفسية
ٗقَل لجذالشحوي ثس٘سَ « :ئى الطابلش ناٖ قصا٘ذٓ القٌابق ٗماش هاي ضخصا٘تِ لجاش
التوبّٖ ثبلقٌبق لنٖ ٗمخش للٖ َّٗتِ المو٘قٔ راتِ األمخش تحققب ٍامتوبالٍ ،التٖ لي تناَى
ض٘ئب غ٘ش القٌبق حعَسا ٍرَدٗب ٍتزشثٔ ٍخصبئص َّٗٔ»(ثس٘سَ.)203 :1999،
ٍٗشٕ لطشٕ صاٗذ« :مخ٘شا هب ٌٗتبة ضبلش الومبصش ًَق هي اسحسب ثبل شثٔ ناٖ ّازا
المبلن ًبضئ لي ضمَسُ ثوب ٗسَد المبلن الحذٗج هي صٗف ٍهي تمق٘ذ ٍتصٌ٘كٍ ،ثماذ لاي
لمَٗٔ الح٘بٓ الذٍلٖ ٍتلقبئ٘تْب ٍثسبؼتْب ننبى ّزا اسحساب الواضدٍد ثبل شثأ ٍثزمابف
الح٘بٓ الومبصشٓ ٍتمق٘ذّب ٗذنمِ ئلٖ الْشة هي ّزا الَاقك ًٍطذ اى لبلن خش أمخش ًعابسٓ
ٍثنبسٓ ٍأمخش سزارٔ ٍلمَٗٔ نٖ ًمس الَقت ٍمبى ٌٗطذ ّزا المبلن ثا٘ي أحعابى التاشاث
ٍخصَصب التشاث األسؽَسٕ»(لطشٕ صاٗذ.)42 :2006،
العوامل الثقافية
ٗقَل النٌذٕ« :لقذ اتبحت الفشٍف ٍالوستزذات المبلو٘ٔ ٍنٖ الاَؼي المشثاٖ ثخبصأ
نشصٔ مج٘شٓ للطبلش الحذٗج اّتوبهِ هي االؼ ق للٖ الخقبنبت األخشٍٕ ،ئر لنف الطمشا
ٍاألدثب للٖ دساسأ الٌتبرابت األدث٘أ ال شث٘أ ٍتحل٘لْابٍٗ ،ساتم٘ذ ّاإال الطامشا هاي
هصبدسّب ًٍوبررْب ٌٍٗتطش نٖ األٍسبغ الخقبن٘ٔ المشث٘ٔ لي ؼشٗع تشروتْاب أٍ اساتلْبهْب
أٍ االستمبدٓ هي أننبسّب ٍأسبل٘ت ثٌبئْب؛ ٍقذ ٗنَى نٖ اؼ ق هجذل٘ي المشة للٖ ًتبربت
الشهضٗ٘ي ث٘ي نشًسب ٍالتصَسٗ٘ي نٖ اًزلتشا ألفن األحش للٖ الٌتبرابت األث٘أ المشث٘أ إٔ
هٌز ًنجٔ نلسؽ٘ي حتٖ حشة امتَثش تقشٗجب»(مٌذٕ.)148 :2003،
ٍٗشٕ لطشٕ صاٗذ أى المبهل الخبًٖ هي المَاهل التٖ تحج الطبلش مٖ ٗتقٌك َّ المبهل
الخقبنٖ قبئ « :نَْ تأحش ضمشا المشة الومبصشٗي ثبالتزبّبت الشال٘ٔ ئلٖ االستجبغ ثبلوَسٍث

قناع الخيام و دالالته عنذ عبذالوهاب البياتی44/

نٖ اٙداة األٍسٍث٘ٔ الحذٗخٔ ٍلقذ مبى ّزا المبهل هنو للمبهل األٍل .للٖ الشغن هوب قاذ
ٗجذٍ ثٌْ٘وب هي تمبسض ـبّشٕ ،خصَصب نٖ ًفش هي ٗمتجشٍى أى االستجبغ ثبلتشاث همٌابُ
التقَقح للِ٘ ٍ ئغ ل الجبة نٖ ٍرِ أٗٔ ت٘بسات حقبن٘ٔ ٍاحذٓ ،حتٖ لَ مبًات هواب ٗاذلن
ّزا االستجبغ ثبلتشاث ٍٗشضذ ئلٖ أقَم السجل التٖ تقَد ئلٖ االحتمبؾ لْازا التاشاث ثح٘ابٓ
هتزذدٓ أثذا»(لطشٕ صاٗذ.)25 :2006،
العوامل الفنية
لقذ ساح الطمشا ٗجحخَى لوب ٗخمف هي السوبت ال ٌبئ٘ٔ ٍالزات٘ٔ التاٖ ٍساوت خا ل
الٌصف األٍل هي قشًٌب الحبلٖ ،نفْشت داخل الطمش اتزبّبت رات هٌحٖ هَظَلٖ توخلت
نٖ خلع القصا٘ذٓ رات الوٌحاٖ الاذساهٖ ٍقصا٘ذٓ القٌابق ٍقصا٘ذٓ الوٌَلاَد ٍالقصا٘ذٓ
هتمذدٓ األصَات(ٗس٘ش ،هٌتذٗبت مٍَُ).
«للطخص٘ٔ الذساه٘ٔ دٍس ّبم نٖ المي ٍتص٘ش أمخش أّو٘أ ن٘واب تناَى هساتوذٓ هاي
التبسٗخ ألى الطخص٘بت التبسٗخ٘ٔ التٖ ٗتخزّب الطبلش قٌبلب تولل سص٘ذا غٌ٘ب هي الومشنٔ
ٍاالًممبل لذٕ الوتلق٘يٍ ،ح٘ي ٗستذلْ٘ب الطبلش أٍ ٗتخزّب قٌبلب ٗستٌذ ئلاٖ هخال ّازا
الشص٘ذ ل٘نَى تأح٘شُ نٖ الوتلق٘ي مج٘شاٍٗ .طنل القٌبق ًوَرراب نٌ٘اب للجؽال الٌواَررٖ
الزٕ ٗسمٖ ئلِ٘ الطبلش ننل قٌبق نٖ الٌْبٗؿ ًوَرد ٗحوال سؤٗاب الطابلش ٍتتٌاَق ّازُ
األقٌمٔ نتنَى غبلجب هي الطخص٘بت القذٗؤ الومشٍنٔ ٍأح٘بًب هاي الطخصا٘بت الومبصاشٓ
الوطَْسٍٓ ،لنٌْب نٖ الٌْبٗٔ تطنل ًوبرد نٌ٘ٔ تلقٖ ًَلب األلمابؾ لاذٕ الوتلقا٘ي .نااى
الطبلش الحذٗج مخ٘شا هب ثٌٖ ًوبررِ المٌ٘ٔ التشار٘ذٗٔ للٖ ضخصا٘بت ارتوبل٘أ حَسٗأ
همبصشٓ ٍرلل هخل لَسمب ٍر٘مبسا ٍرلل ل ٍٓ للٖ ثمط الطخصا٘بت التشاح٘أ التبسٗخ٘أ
هخل الحس٘ي ثي للٖ ٍالوتٌجٖ ٍٍ ...ال سٗت أى ّزا ٗمؽٖ تلل الٌوبرد المٌ٘ٔ ًَلاب هاي
األلمٔ ح٘ج ٗتمبهل الوتلقٖ هك ضخص٘ٔ ئًسبً٘ٔ ح٘ٔ نع لي مًَْب ًوَررب نٌ٘ب»(م.ى).
العوامل القومية
ئى اتزبُ ضابلش الماشة الومبصاش ئلاٖ اساتخذام القٌابق ٍل قتاِ ثوَسٍحاِ ٍاالحات ل
اسًزل٘ضٕ لوصش ٍاصدٗبد الوؽبهك األسٍث٘ٔ نٖ الاج د المشث٘أٍ ،ناٖ هَارْأ ّازا الخؽاش
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تطجخت األهٔ ثززٍسّب القَه٘ٔ تستوذ هٌْب ئحسبسب ثبألصبلٔ ٍالمشاقٔ ٍمبى تشاحٌاب القاَهٖ
َّ أقَٕ ّزُ الززٍسٍ .لوب مبى األدثب ٍالملوب نٖ مل أهٔ ّان ٍراذاى األهأ ٍظاو٘شّب
ٍلقلْب لن ٗني غشٗجب أى ٗنًََا ّن الزٗي ًْعَا ثمت ئح٘ب ّزا التاشاث نبساتوذت هٌاِ
األهٔ ئحسبسب قَٗب ثطخص٘تْب ٍم٘بًْب ٍٗقٌ٘ب ساساخب ثأصابلتْب ٍلشاقتْاب ٍراذاستْب ثبلجقاب
ٍمبًت حشمٔ اسح٘ب ّزُ ّٖ ثذاٗٔ ال٘قفٔ القَه٘ٔ ٍالمنشٗٔ.
ٍمبى لحشة حضٗشاى لبم  1967دٍس ٍاظح نٖ تمبهال الطامشا هاك التاشاث ٍاتخابرّن
لجمط ضخص٘بتِ أقٌمٔ لْن .ئر ٗشثػ ثمط الٌقبد ث٘ي حشة حضٗشاى ٍأقٌمأ الطامشا لقاذ
أساد الطمشا أى ٗمتصوَا ثتشاحْن ٍهمنشِٗ نٖ ٍرْٔ المذٍاى اًؽ قب هي ّزا التصَس لتاأح٘ش
ّزا المبهلٗ ،وني أى ًذسك لوبرا ضبلت ـبّشٓ استخذام الطخص٘بت التشاح٘ٔ ثماذ حاشة
حضٗشاى لبم  1967ثطنل لن ٗمشف هي قجل نٖ تبسٗخ ضامش الماشة .نقاذ أحاس الطابلش
الومبصش أى ّزُ الْضٗؤ قذ لصمت ثن٘بًِ القَهٖ أمخش هب لصمت ثاِ ًنجأ  1948راتْاب.
ٍهي حن اصداد تطجخِ ثززٍسُ القَه٘ٔ ٗحبٍل أى ٗتنئ للْ٘ب لملْب توٌحِ ثماط التوبسال
أهبم تلل الْضٓ المٌ٘مٔ التٖ تمشض لْب م٘بًِ القاَهٖ أٍ توٌحاِ ناٖ األقال ثماط ال اشا
ٍالسلَٕ(م.ى).
القناع عنذ البياتی
«ٗمذ الج٘بتٖ أٍل هي أضبس ئلٖ القٌبق هصؽلحب ًقذٗب نٖ متبثِ «تزشثتٖ الطمشٗٔ» ٍقذ
استخذهِ ثومٌبُ الل َٕ نٖ أمخش هي هَظَق ئلٖ ربًت استخذاهِ ثابلومٌٖ االصاؽ حٖ،
ٍقذ ٗنَى الج٘بتٖ هي أٍائل الزٗي تحذحَا لي القٌبق نٖ هزبل الٌقذ ٍلنٌاِ لا٘س مازلل
نٖ هزبل اسثذاق الطمشٕ نقذ سجقِ الطبلش لوش أثَسٗطٔ نٖ قص٘ذٓ لاِ لٌَاًْاب «ماأ »
ٗوني أى تمذ هي الجذاٗبت نٖ استخذام تقٌ٘ٔ القٌبق»(ٗسا٘ش ،هٌاذٗبت ماٍَُ)ٗ .ساتخذم
الج٘بتٖ لمؿ القٌبق نٖ قص٘ذٓ «الصَسٓ ٍ الفل» هي دَٗاى «الزٕ ٗأتٖ ٍال ٗأتٖ» قبئ :
سقػ القٌبق
لي ٍرِ ّزا الطبّذ الوطَُّ الوزذٍس
ٍاًحسش الفلّ لي الصَسٓ ٍاًذك رذاس الضٍس
(الج٘بتٖ)94/2 :1995،
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ٍمزلل أضبس نٖ قص٘ذٓ «تسك سثبل٘بت»:
ٍسقؽت أقٌمٔ الوْشر٘ي نٖ ٍحَل المبس
(م.ى)95 :
َّ ٗمشّف القٌبق ٍٗقَل« :االسن الزٕ ٗتحذث هي خ لِ الطبلش ًمسِ هتزشدا هي راتاِ
إٔ أى الطبلش ٗموذ ئلٖ خلع ٍرَد هستقل لي راتٍِ ،ثزلل ٗجتماذ لاي حاذٍد ال ٌبئ٘أ
ٍالشٍهبًس٘ٔ التٖ تشدٕ أمخش الطمش المشثٖ نْ٘ب نبالًممبالت األٍلٖ لن تمذ ضانل القصا٘ذٓ
ٍهعوًَْب ثل ّٖ الَس٘لٔ ئلٖ الخلع المٌٖ الوستقل .ئى القص٘ذٓ ناٖ ّازُ الحبلأ لابلن
هستقل لي الطبلش ٍئى مبى َّ خبلقْب ال تحول حابس التطاَْٗبت ٍالصاشخبت ٍاألهاشاض
الٌمس٘ٔ التٖ ٗحمل ثْب الطمش الزاتٖ ال ٌبئٖ»(الج٘بتٖ.)40 :1993،
ٍتحذث لي دٍانك اخت٘بس القٌبق قبئ « :لقذ حبٍلت أى أٍنع ث٘ي هب ٗوَت ٍهب ال ٗوَت
ث٘ي الوتٌبّٖ ٍال هتٌبّٖ ث٘ي الحبظش ٍتزبٍص الحبظش ٍتؽلت ّزا هٌٖ همبًبٓ ؼَٗلأ ناٖ
الجحج لي األقٌمٔ المٌٍ٘ٔ .لقذ ٍرذت ّزُ األقٌمٔ نٖ التابسٗخ ٍالشهاض ٍاألساؽَسٓ ٍمابى
اخت٘بس ثمط ضخص٘بت التبسٗخ ٍاألسؽَسٓ ٍالوذى ٍاألًْبس ٍثمط متت التشاث للتمج٘ش هاي
خ ل القٌبق لي الوحٌٔ االرتوبل٘ٔ ٍالنًَ٘ٔ هي أصمت األهَسٍ ،لان ٗناي ّازا االخت٘ابس
ؼبسئب للاّٖ ،نلقاذ مابى ًت٘زأ سحلأ ؼَٗلأ هعاٌ٘ٔ ثاذأتْب هٌاز ضخصا٘ٔ «الزاَاة»
ٍ«الوتوشد» ٍ«الخَسٕ ال هٌتوٖ» ٍ«أثبسٗع هْطؤ» ئلاٖ ضخصا٘ٔ «الخاَسٕ الوٌتواٖ»
ٍ«لطشٍى قص٘ذٓ هي ثشل٘ي» ٍ«ملوبت ال توَت» ٍ«سمش المقش ٍالخَسٓ» ٍ«الزٕ ٗاأتٖ ٍال
ٗأتٖ» ٍ«الوَت نٖ الح٘بٓ»(م.ى.)39 :
لنٌِ نٖ هزبل الذانك ئلٖ اخت٘بس الطخص٘بت نٖ القٌبق ٗقاَل« :ئى ضخصا٘ٔ الحا د
ٍالومشٕ ٍالخ٘بم ٍدٗل الزي ٍؼشنٔ ثي المجذ ٍأثٖ نشا الحوذاًٖ ٍالوتٌجٖ ٍاسسانٌذس
الوقذًٍٖ ٍر٘مبسا ٍّولت ٍث٘نبسَ ٍلبئطٔ ٍئسم رات الموبد ٍغ٘شّب التٖ اختشتْاب حبٍلات
أى أقذم الجؽل الٌوَررٖ نٖ لصشًب ّزا ٍناٖ مال المصاَسٍ ،أى أساتجؽي هطابلش ّازُ
الطخص٘بت الٌوَرر٘ٔ نٖ ألوع حبالت ٍرَدّب ٍأى ألجش لاي الٌْابئٖ ٍال ًْابئٍٖ ،لاي
الوحٌٔ االرتوبل٘ٔ ٍالنًَ٘ٔ التٖ ٍارْْب ّإال ٍلي التزبٍص ٍالتخؽٖ لوب َّ مبئي ئلٖ هاب
س٘نَى ٍلزلل امتسجت ّزُ القصبئذ ّزا الجمذ الزذٗذ الزٕ تَلذ هي رذٗذ ملواب تقابدم
ثْب المْذ»(م.ى.)41 :
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قناع الخيام عنذ البياتی
ٗمذ الخ٘بم هي مجبس الم سمٔ ٍضمشا ئٗشاى نٖ الٌصف الخبًٖ هي القشى الخبهس ٍأٍائل
القشى السبد الْزشٕ .لبش نٖ لصش الذٍلٔ السلزَق٘ٔ ٍلبصش هي هلَمْب لات أسسا ى
ٍهلنطبًُ .طأ نٖ هذٌٗٔ سبثَس حبظشٓ خشاسبى؛ نخعك نٖ رو٘ك ضإٍى الملو٘ٔ ٍالمول٘أ
التٖ لبش نْ٘ب نأننبس الخ٘بم ٍ ساؤُ تٌن لوب مبى ٗمبًِ٘ هي أٍظبق لصاشُ ٍقاذ تزساذت
تلل األننبس نٖ ألوبلِ الٌخشٗٔ ٍالطمشٗٔ ثَظَحً .طأ الخ٘بم نٖ المصش الزٕ هب مبى ر٘اذا
ٍلبش ح٘بٓ هلإّب األلن مبًت ًت٘زتْب أى صّذ نْ٘ب ٍتطبؤم هٌْب؛ نطامش أًاِ ٗما٘ص ناٖ
غشثٔ ٍهي ٌّب ضبلت ًضلٔ التطبؤم نٖ ضمشُ؛ ٍٗوني القَل ئًِ ٍئى مبى ٗحفاٖ ثابحتشام
الولَك ٍأل٘بى الذٍلٔ نٖ لصشُ ئال أًِ لبًٖ ًمس٘ب هوب ضبّذُ هي أحذاث لصاشُ السا٘ئٔ
ٍـشٍف الح٘بٓ الصمجٔ؛ ن٘أخز القلن ل٘مجش لي الهِ ٍأننبسُ الملسم٘ٔ هي خ ل الشثبل٘ابت
ٍنْ٘ب هٌبربتِ ٍّوسبتِ الوألٕ ثبألسٖ ٍالْن ٍالزضق(صمب.)12 :1369،
مبى لصش الخ٘بم لصش الوتوشدٗي للٖ أٍظبق ث دّن ٍـلن حنبهِ لي لاشة ٍأتاشاك
ٍالخ٘بم توشد أٗعب ظذ هزتومِ المبسذ ٍمبى التوشد تواشد الواإهي الازٕ لاشف اسٗوابى
ؼشٗقِ ئلٖ قلجِ ،نأساد أى ٗمشنِ ثمقلِ نجذأ ٌٗبقصٍ .دّص لواب س ُ هاي سانَت ضامَة
المبلن تزبُ األلوبل الجطمٔ التٖ ٗشتنجْب الومتذٍى ٍٍقف حبئشا ٍلجش لوب ٗز٘ص نٖ ًمسِ
( قبٗبًٖ .)28 :1399 ،الخ٘بم ؼبلوب مبى ٗتوٌٖ أى ٗمبلذ ّزا الوَظَق أهب سش ًزبحِ نَْ
التحَل الزٕ أٍرذُ نٖ الملسمٔ ًزاك ،نبستؽبق تج٘٘ي الحقبئع التٖ ؼبلوب متوْب الٌب
لخَنْن هي الوتمصج٘ي الزْ (نشصاًِ.)8 :1356،
ٗمتجش الخ٘بم نٖ ضمش الج٘بتٖ سهضا للملن االحتزبرٖ ئر ئًِ أدخال الت ٘٘اش ناٖ األدة
ًٍ٘سبثَس هذٌٗٔ الملن ٍهَؼي الخ٘بم َّ ٌٗجَق ّزا الملن .قٌبق الخ٘بم نٖ الَاقك هي الشهَص
الوخ٘شٓ لٌذ الطبلش ٍالتٖ تحفٖ ثبلحعبل الوعبدٓ الَاقم٘ٔ أٍ غ٘اش الَاقم٘أ التاٖ ٍلاذّب
خ٘بل الطبلش :نوشٓ ٗجذؤ قَٗب قبدسا للٖ تحق٘ع الوطتح٘ل ٍَّ ٗجحج لي الحشٗٔ ٌٍٗبظل
هي أرلْب ٍهشٓ ٗجذؤ ظم٘مب هْضٍهب ٍهشٓ ٗجذؤ ضخص٘ٔ أسؽَسٗٔ ٍهاشٓ ٌٗاضل ئلاٖ األسض
ٗحعش نٖ مل المصَسٍٗ ،طبسك الٌب لزاثْن حن ٗمَد ٌٍٗحٌٖ ٍلنٌِ ناٖ مال األحاَال
ٗفل هٌبظ هي أرل الوفلَه٘ي ٗطبسمْن الخٌبدل ٍالوَت(لشنبت العابٍٕ.)67 :1998،
متت الج٘بتٖ نٖ دَٗاًِ «الزٕ ٗأتٖ ٍال ٗأتٖ» تحت ّزا المٌَاى« :س٘شٓ رات٘ٔ لح٘بٓ لواش
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الخ٘بم الجبؼٌ٘ٔ الزٕ لبش نٖ مل المصَس هٌتفشا الزٕ ٗأتٖ ٍال ٗأتٖ» .موب ٗجاذٍ ٗفْاش
قٌبق الخ٘بم نٖ ّزا الوؽلك موٌبظل قَٕ ٗنبنح هإسساٖ الفلان ٍالمسابد لناٖ تتحقاع
المذالٔٗ .وني أى ًمتجش الخ٘بم نٖ ّزا القسن هي الطمش رات الج٘بتٖ ألًِ ارتبص مل هشاحل
التؽَس التٖ ارتبصّب الخ٘بمً .زذ ملْ٘وب هٌبنح٘ي روَح٘ي ٍصاجَسٗي ناٖ أٗابم الطاجبة
ٍلٌذ ّزَم الط٘ت ٗقبٍهبى أهبم الوطبمل .ننل هب تجقٖ أهٌ٘ٔ حَسٓ تست٘قؿ ّازا الز٘ال
ال بسل نٖ الٌَم ٍتزملِ أى ٗحبٍل للحصاَل للاٖ هبظاِ٘ الوطاشل .ن٘قاَل ناٖ قصا٘ذٓ
«صَسٓ للٖ ال ف»:
مبى للٖ رَادُ ،ثس٘مِ الجتبس
ٗوضل النمبس
ٍمبًت الق ق
تٌْبس تحت ظشثبت المضّل الز٘بق
(الج٘بتٖ)61/2 :1995،
الخ٘بم المبسسٖ ٗعحٖ ثٌمسِ هي أرل أى ٗصٌك تبرب للوذٌٗٔ المبظلٔ ٍهاي أرال أى
تَلذ األسض مل لحفٔ ٍالدٓ رذٗذٍّٓ ،زُ التعح٘ٔ تتوخل نٖ التٌابصل لاي مال لٌبصاش
الجقب  ،الخجض ٍالذٍا ٍالوإٍٔ.
حن نٖ قص٘ذٓ «ؼشدٗٔ» هي دَٗاى «الزٕ ٗأتٖ ٍال ٗأتٖ» ٍٗقَل:
دنٌت سأسٖ نٖ الشهبل ٍسأٗت الوَت نٖ السشاة
نق٘ش ّزا المبلن الزَاة
ٌٗبم نٖ األثَاة
ٗوذ لٖ ٗذِٗ نٖ الف م
ٍٗقشأ التقَٗن ثبلوقلَة
ثح٘لٔ الو لَة
(م.ى)70:
ٗمتشف الخ٘بم نٖ ّزا الوقؽك هي القص٘ذٓ «الوَتٖ ال ٌٗبهَى» أًِ اًْضم أهابم الاذّش
ٍأصبة ضمشُ ٍٍرِْ ثومقجبت الْضٗؤ الوشٓ إٔ أًِ أضبة نٖ ضجبثِ ثسجت ظمػ هصابئت
الذّش المبدحٔ ٍلن ٗمذ الطبلش للٖ الوٌبظلٔ ٍّضٗؤ الومسذٗي الازٗي ٗتوتماَى ثبلقاذسٓ
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ٍالخشٍٓ ٍال ٗستؽ٘ك أى ٗخجش الٌب ٌٍٗقزّن هي الت٘اِ ناٖ ٍادٕ العا ل .قاذ اساتخذم
الطبلش نٖ ّزُ القص٘ذٓ ظو٘شا غ٘ش الوتنلن خ نب لوب ٍرذًبُ نٖ القصبئذ األخشٕ نٖ ّزا
الذَٗاى .نَْ ٗستم٘ش ظو٘ش الخؽبة لنٖ ٌٗبم الخؽبة ٍحٌ٘وب ٗخبؼت الخ٘بم ٗتنلن ًمسِ
ئر ئى الخ٘بم الطبلش ًمسِ:
نٖ سٌَات الوَت ٍال شثٔ ٍالتشحبل
مجشت ٗب خ٘بم
ٍمجشت هي حَلل ال بثٔ ٍاألضزبس
ضمشك ضبة ٍالتزبل٘ذ للٖ ٍرْل ٍاألح م
(م.ى)71:
ًزذ أسؽَسٓ «أسنَ٘ » نٖ ّزا الوقؽاك حبظاشا ٍّاَ الازٕ ًماخ الاشٍح ناٖ رساذ
األهَات لضنبٍٗ ،وني أى ًمذُ سهضا ل ست٘قبؾ ٍاالًتجابُ لناي الطابلش ٗلزاأ ئلاٖ تَـ٘اف
الوقلَة لألسؽَسٓ ٍٗزملِ ه٘تبٍٗ ،قصذ أًِ ال ٗقاذس أحاذ للاٖ أى ٌٗقاز ّازا الوزتواك
الحبنل ثبلزْل ٍلَ ٗأتٖ أسنَ٘  .مبًت ٌّبك أحا م تتحقاع ٍؼلاَق المزاش لناي تلال
األح م هحصَسٓ نٖ سزي الل٘ل ٍتوَت ٌّبك .الْذٍ ٍاألهي ّاَ الازٕ ٗوْاذ األسظا٘ٔ
لتحق٘ع األح م ٍَّ غ٘ش ٍارذ ٌّب.
هبتت المؽشٓ ٍالذانك ٍالَلٖ ٍالخقبنٔ ٍمل هب ٗتصلل ثبلجحش هبت ملْاب ٍٗاشٕ الج٘ابتٖ
أى الجزٍس ّٖ التٖ ت ش الح٘بٓ قبئ ٍقعٖ للٖ لشثبت الٌاَس ٍالاَلٖ ٍالح٘ابٓٗ .خبؼات
الطبلش الخ٘بم هحذحب لي ًمسِ ٍٗلمت اًتجبِّ ئلٖ أًِ مجش ٍالازٗي مابًَا حَلاِ هاي أّال
القج٘لٔ.
هبتت الحج٘جٔ «لبئطٔ» التٖ مبًات تحخاِ لونبنحأ الوصابئت ٍتحشّظاِ للاٖ الصاجش
ٍالتزلذٍ .سمٌ٘ٔ الوَتٖ تجحش دٍى ضشاق ٍدٍى أى تمشف أٗاي الوقصاذ ،تصابدم السامٌ٘ٔ
الصخَس ٍتت ضٖ نٖ الٌْبٗٔ ٍّزُ السمٌ٘ٔ مٌبٗٔ لي هزتومِ الزٕ نقاذٍا مال هاب مابى
ٌٗممْن للٌزبٓ ٍلزلل أصبثَا ثبلع ل ٍ س٘وَتَى ملْن.
رمش الج٘بتٖ ً٘سبثَس التٖ مبًت هْذ الملن ٍالخقبنٔ ٍاألدة .لني قذ تاذهش مال الطاٖ
نْ٘ب لٌذ ّزَم الو َل .نٌ٘سبثَس تذل للٖ المشال الزٕ مبى هَؼي الحعبسٓ ٍال٘اَم نقاذ
المفوؿ الوبظ٘ٔ ملْب ألى الطشٗحٔ الحبمؤ تشٍّد الزْل ث٘ي الٌب  .ئظبنٔ ئلٖ أًِ ٍـاف
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قٌبق الخ٘بم ٍهي حن رمش هذٌٗٔ الخ٘بم للو ئؤ الوَرَدٓ ثٌْ٘وب ٍثوب أى ملْ٘واب قٌبلابى
غ٘ش لشث٘٘ي ٗزم ى الوخبؼت ٗطامش ثطاوَل٘ٔ الٌفاشٓ للطابلش ٍالتاٖ ال تنجّلْاب الٌضلأ
المشث٘ٔ.
هبتت للٖ سَس الل٘بلٖ ،هبت أسنَ٘
ٍهبت داخلل الٌْش الزٕ أسظك ً٘سبثَس
ٍحول األلطبة ٍالضٍاسل الص ٘شٓ
ئلٖ الجحبس حول الجزٍس
ٍلشثبت الٌَس
ئلٖ غذ الؽمَلٔ
مجشت ٗب خ٘بم
مجشت هي حَلل القج٘لٔ
لبئطٔ هبتت ٍّب سمٌ٘ٔ الوَتٖ ث ضشاق
تحؽوت للٖ صخَس ضبؼئ الع٘بق
قبلت ٍهذت ٗذّب :الَداق
أساك ثمذ ال ذ الوقْٖ ٍغؽّت ٍرِْ سحبثِ
هي الذهَق ثللت متبثِ
(م.ى)71 :
ال ًزذ ل هٔ هي الوَت نٖ األسؽَسٓ هخل أسؽَسٓ لٌقب ٍس٘ضٗف ٍلطتبس نبألسابؼ٘ش
هخلذٓ.
قذ هبتت لبئطٔ لنٌْب توطٖ هشٓ أخشٕ نٖ الحذٗقٔ ممشاضأ ؼل٘قأ لنٌْاب هنساَسٓ
الزٌبح ال تقذس للٖ الؽ٘شاى ٍلجَس الزاذساىّ .اٖ ال تؽجاع الزماَى ٍال تازل ناٖ ّازُ
الحذٗقٔ السحشٗٔ ئال الحضى ٍالجٌمسذ الزاثل ٍاألح م الوزٌحٔ ئًوب ّٖ هسزًَٔ ٍال٘ٔ.
استَـف الج٘بتٖ لبئطٔ سهضا للخَسٓ لنٌْب حَسٓ هخم٘ٔ ٍلٌصش الح٘بٓ هستَس نٖ ألوبقْب
موب ٗم٘ص األهل نٖ ألوبل ٍرذاى الطبلش حتٖ ٗحٖ٘ ّزا الٌفبم الو٘ت ،لني الوطابمل
الوس٘ؽشٓ للاٖ الوزتواك تحاَل دٍى أى تتحقاع الخاَسٓ ٍااللتقابل ٍالٌماٖ هاي تلال
الوطبمل .نٌ٘ؽمئ هصجبح األهل ضا٘ئب نطا٘ئب ٍٗواَت الطابلش دٍى أى تتحقاع أهٌ٘تاِ.
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ٗخبؼت الطبلش نػ ّزا الوقؽك لبئطٔ داخا ئٗبّاب ناٖ قٌابق الخ٘ابم ألى ٌّابك ل قأ
ثٌْ٘وب.
ٗقذم الج٘بتٖ لبئطٔ ممٌصش الونتَم ٍمخَسٓ هذنًَٔ ال ؼبقٔ لْب أى تنطف الساتبس لاي
الحق٘قٔ ٍئحبسٓ الٌب ٍتحس٘ي الفشٍف الس٘ئٔٗ .شٗذ الج٘بتٖ لبئطٔ أى تٌبحش الحؽبم ٍنتبت
األٍسال هك األح م ٍاألٍسال الزاثلٔ ٍالضهي إٔ مل هب َّ هابدٕ ٍ هحساَ  ٍ ،أى تشسال
سسبلٔ ئلٖ الصمحبت التٖ ال تحول إٔ نحٍَٕ ،تجذل األهٌ٘بت ئلٖ الَاقك ٍتشش الذم للٖ
الزذساى ٍتعشد ملْب ثبألحوش.
ٗط٘ش الذم نٖ ّزا الوقؽك ئلٖ االًتمبظٔ ٍالَلٖ ٍٗخبؼت الج٘بتٖ لبئطأ ٍناٖ الَاقاك
ًمسٍِٗ ،ذلَّب ئلٖ الؽ ٘بى ٍئح٘ب الخَسٓ الونجَتٔ ناٖ ألوبقْاب ن٘زات للْ٘اب أى تٌجّاِ
ظو٘شّب الٌبئن ٍتم٘ط الٌَس للْ٘ب.
أٗتْب الزٌ٘ٔ
تٌبحشٕ الحؽبم
هك الشؤٕ ٍالَسل الو٘ت ٍاألل م
ٍخعّجٖ ثبلذم ّزا السَس
(م.ى)72 :
ئى الج٘بتٖ َٗقؿ الٌْش نٖ ّزا الوقؽك ٍٗوٌحْب ضخص٘ٔ أًسبً٘ٔ ألًاِ ال ٗاَقؿ الٌْاش
نحست ثل ٗزشِٗ أٗعبٗ .وني أى ٗنَى الٌْش سهضا للازات الَال٘أ ٍٗشراَ هاي الخ٘ابم أٍ
لبئطٔ أى ٗحٖ٘ تلل الزات الو٘تٔ ٍٗشش الٌَس للْ٘ب لنٌِ ٗؽلت هي ًمسِ أى ٌٗمخ الشٍح
هشٓ أخشٕ نٖ المؽشٓ الخَسٗٔ الٌبئؤ ٗزت أى ٗتمزش ّزا الٌْش الو٘ت أٍ الٌبئن ًَسا.
ٗطمش الج٘بتٖ أٗعبً نٖ ّزا الوقؽك ئلٖ ً٘سبثَس قبصذا هٌْب تصَس ً٘سبثَس هذٌٗٔ هذهشٓ
هتحذحب لي ل٘بلْ٘ب ألى الوذٌٗٔ اً وست نٖ ل٘ل الزْل الجْ٘نْٗ َّ .ذف ئلاٖ أى ٗوؽاش
الٌَس للٖ ّزُ الوذٌٗٔ السَدا ٍٗ سل مل هب للْ٘ب نٖ ـلؤ الزْل ٍهب َّ ّزا الٌاَس ئال
الخَسّٓ .زا الجلذ تٌتفش هَضن االًتمبظٔ ٍالخَسٓ ٍلْزا ٗزت أى ت ش ثازٍس الاَلٖ ٍالٌاَس
نٖ ّزُ األسض الوستمذٓ للحصَل للٖ التحَل .هك أى الج٘ابتٖ ٗماشف ر٘اذا أى الحنابم
الفبلو٘ي ٍالومسذٗي ال ٗسوحَى لتوْ٘ذ األسظ٘ٔ للخَسٓ هي رْٔ ٍالٌب ٗقعاَى المواش
نٖ الزْل نشغن ّزا ال ٗ٘أ ٍٗزمش ًمسِ هْوتِ النجشٕ ٍّٖ ئٗقبؾ الوزتوك.
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ٍأٗقفٖ الٌْش الزٕ نٖ داخلٖ هبت ٍسضٖ الٌَس
نٖ ل٘ل ً٘سبثَس
ٍلتجزسٕ الجزٍس
نٖ ّزُ األسض التٖ تٌتفش الٌطَس
(م.ى)72 :
ٗحبٍل الخ٘بم أى ٗصوذ أهبم الفلن لني الفشٍف غ٘ش الو ئؤ تستشف ؼبقتِ ملْب ٍنػ
الٌْبٗٔ ٗمقذ هي مبى ٗحشظِ ٍٗطزمِ لوَارْٔ الوصبئت ٍالصاجش للْ٘اب .قجال أى تواَت
حج٘جتِ لبئطٔ مبى األهل ٌٗجط نِ٘ لني األى ،نقذ الحت الازٕ مابى حابنضا هاي حاَانض
هَارْتِ ٍصجشُ نٖ قص٘ذتِ «الزٕ ٗأتٖ ٍال ٗأتٖ» ٗقَل الج٘بتٖ:
لبئطٔ هبتت
ٍلنٌٖ أساّب تزسق الف م
تٌتفش الف م هي ث د الطبم
(م.ى)73 :
ٍأخ٘شا ًشٕ الخ٘بم نٖ قص٘ذٓ «الحزش» ثذأ ٗتشارك أهبم الوَت:
تْشأ الخ٘بم
ٍسقؽت أسٌبًِ ٍرمّت المفبم
ٍّزشت ٗقفتِ لشائس األح م
(م.ى)82 :
ٍللٖ الشغن هي مل الوفبّش الوَت التٖ تحبصش الخ٘بم ناًاِ ٗلاحّ للاٖ الوَارْأ ٍال
ٗمذم لذِٗ األهل حتٖ لَ مبى الزسذ الو٘ت َّ الس ح األخ٘ش.
ٗقَل الج٘بتٖ نٖ قص٘ذتِ «تسك سثبل٘بت»:
ًمَد هي ال ٗذسٕ ٍال ًمَد
ألهٌب األسض التٖ تحول نٖ أحطبئْب رٌ٘ي ّزا األهل الوٌطَد
ٍلوع ّزا الحضى ٍالَلَد
تحَم حَل ًبسًب نشاضٔ الَرَد
(م.ى)96 :
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نتيجة البحث
دس الوقبل تَـ٘ف القٌبق لٌذ الج٘بتٖ هشمضا للٖ قٌبق الخ٘بم نتَصال ئلاٖ أى ضامش
الج٘بتٖ َّ ضمش القعبٗب الخَسٗٔ ٍالس٘بس٘ٔ ٍالَؼٌ٘أ ٍهلاٖ ثبلومابّ٘ن االرتوبل٘أ هخال
المقش ٍالزْل ٍالخَسٓ ٍالَؼيٍٗ ،حبٍل الج٘بتٖ هي خ ل القٌبق أى ٗمجش تمج٘شا غ٘ش هجبضاش
لي أننبسُ الس٘بس٘ٔ ٍاالرتوبل٘ٔ ٍَّ .هي سٍاد القٌبق نٖ الطمش المشثٖ الزٕ قذ اساتخذم
الطخص٘بت ٍاألسبؼ٘ش ٍالوذى ٍ...؛ مقٌبق نٖ أضمبسُ .هي قٌبق الطخصا٘بت لٌاذُ ٗوناي
اسضبسٓ ئلٖ ضخص٘ٔ الخ٘بم ٍَّ ضخص٘ٔ غ٘ش لشث٘ٔ ٍّزا ٗذل للٖ أى الج٘بتٖ ل٘س ضبلشا
ْٗتن ثبلمشة نقػ ثل ننشُ المبلوٖ ٗطول غ٘ش المشة أٗعبٍ .الخ٘بم ناٖ ضامشُ سهاض للان
همتشض ٗ ٘ش األدة ًٍ٘سبثَس مزلل لشال الج٘بتٍٖ .الخ٘ابم ّاَ ًماس الطابلش الازٕ قابم
مومتشض أهبم الفلن ٍاألٍظبق السبئذٓ للٖ هزتوك المشال الزٕ سبد للِ٘ الزْل ٍالفلوأ
ٍال ٗقَم الٌب ثبلت ٘٘ش نٖ ّزا الوزتوك ٍهب حذث إٔ حَسٓ نِ٘ .نملٖ ّزا ٗقاَم الخ٘ابم
إٔ ًمس الطبلش مخبئش ل٘ضٗل الوزتوك تلل األٍظبق الس٘ئٔ .هوب دنك الج٘بتٖ للاٖ اخت٘ابس
ضخص٘ٔ الخ٘بم مطخص٘ٔ هي ضخص٘بت قٌبلِ َّ التقبسة المناشٕ ٍاألٍظابق الوطاتشمٔ
السبئذٓ للٖ هزتومْوب.
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اًزوي نلسمِ اٗشاى.
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الملو٘ٔ.
حذاد ،للٖ1986 .م ،أحر التراث فی الشعر العراقی الحذیج ،ث٘شٍت :الوإسسٔ المشث٘ٔ.
صجحٖ ،هحٖ الذٗي1987 .م ،الرؤیا فی شعر البیاتی ،ث ذاد :ال ًب.
صمب ،رث٘ح اهلل1369 .ش ،تاریخ ادبیات ایراى ،د ،2تْشاى :نشدٍ .
لشنبت العبٍٕ ،أحوذ1998 .م ،التراث فی شعر رٍاد الحذیج ،ال هل :ال ًب.
لضام ،هحوذ .ال تب ،قصیذة القٌاع فی الشعر السَری الوعاصر ،ال هل :ال ًب.
لطشٕ صاٗذ ،للٖ2006 .م ،استذعاء الشخصیات التراثية فی الشعر العربای الوعاصار ،القابّشٓ :داس
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المقاالت
أهبًٖ ربملٖ ،ثْشام ٍ سقِ٘ سمشٕ1390 .ش« ،القٌاع ٍقٌاع اإلهام حسیي(ع) فی شعر عبذالَّاب
البیاتی» ،نصل٘ٔ دساسبت األدة الومبصش ،السٌٔ الخبلخٔ ،المذد الخبًٖ لطش.
سستن پَس ،سقِ٘1386 .ش« ،قٌاع اهرئ القیس فی شعر عسالذیي الوٌاصرة» ،هزلٔ الزوم٘ٔ الملو٘ٔ
اسٗشاً٘ٔ للل ٔ ،دٍسُ  ،3ش .7
صذقٖ ،حبهذ ٍنإاد لجذاهلل صادُ2009 .م« ،القٌااع ٍالاذددت الرمزيةة لعاششةة عٌاذ عباذالَّاب
البیاتی» ،هزلٔ الملَم اسًسبً٘ٔ الذٍل٘ٔ ،المذد .16
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ّوتٖ ،ضْشٗبس ٍرْبًگ٘ش اه٘شٕ ٍسبسا سح٘وٖ پَس1396 .ش« ،استذعاء شخصية الحاج ٍالوعاری
فی شعر عبذالَّاب البیاتی دراسة ٍتحلیل» ،ثحَث نٖ األدة الوقبسى ،السٌٔ السبثمٔ ،المذد .28
ٗس٘ش ،خبلذ« .آراء البیاتی النقذية فی هصطلح القٌاع» ،رشٗذٓ األسجَق األدثٖ ،المذد .694
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