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 الملخص:

تناولت هذه الدراسة موضوًعا بعنوان: تجلياات القنااف  اي شاعر المةاامر   تا  

نهاية العصر األموي، وقد اشتملت عل  مقدمة موجز  وضا ت أهمياة الدراساة والمانه  

الذي أتكأت عليه، ثم شرعت الدراسة  ي تعريف المةامر  لةة واصاالحً ا، عاحو  علا  

عض الدراسات األجنبية، كما  ددت المقصود بالشاعر المةامر الذي تنالبا  تعريفها  ي ب

عليه سمات خاصة تميزه عن أقرانه ببالوالته النادر  وأ عاله الخارقاة، كماا تناولات هاذه 

الدراسة تعريف مفهوم القناف لةاة واصاالحً ا، ثام شارعت  اي بياان أناواف القنااف التاي 

لمةامرات  ي الشعر العربي القديم عبار دراساة تجلت عبر األشعار التي جسدت تجارب ا

ثحث  ئات من الشعراء المةامرين وهم؛ الصعاليك والفرسان والعشاق؛ ومن ثم اختصات 

هذه الدراسة أواًل بالقناف المادي البسايال الاذي كاان يمثاا أدا  رئيساة مان أدوات الشااعر 

  ي قا  انتصااره، ثام المةامر يرتديها أثناء خوض مةامراته كي يتخف  عن األنظار  تا

يقوم باإل صاح عن ذاته ويكشف عن قناعه مفتخًرا بفعلته المتهاور ، ثام تناولات الدراساة 

اللون اآلخر للقناف الذي تجل  عبر تجربة المةامر  لدى الشاعر القديم؛ وهو القناف بمعناه 



يتقنا   الخيالي الذي يمكننا أن نستنباله من مضمون القصايد  الشاعرية،  الشااعر المةاامر

وراء أسالور  خيالية ي اوا من خحلها أن يعلو بذاته الداخلية ليثبت انفاراده وتميازه عان 

ا مان التعاويض النفساي لربباات مكبوتاة  بني جنسه؛  يتخذ من هاذا القنااف الخياالي نوعاً

الالما عان  منها كا ة  ئات المةامرين، ثم نخلص  ي خاتمة هذه الدراسة إل  نتاائ  جلياة 

مكانية تالبي  تقنيات البناء الساردي ومنهاا تقنياة القنااف علا  الانص الشاعري من أهمها إ

 القديم وهذا ما يميزه  ي سا ة الدراسات النقدية واألدبية المعاصر .  

 األسالور .  –القناف   -الرمز   -الشاعر المةامر –المةامر     الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 



 

Abstract 

This study investigated a topic entitled: “The 

Manifestations of the Mask in the Poetry of Adventure until 

the end of the Umayyad era”. It falls into a brief introduction 

that highlighted the significance of the study and the 

methodology on which it relied. Then, the study proceeded to 

define adventure in language and convention, in addition to 

defining it in some foreign studies. The study also set what is 

meant by the adventurous poet who is marked by special 

features that distinguish him from his peers by his rare 

heroism and supernatural deeds. This study also addressed 

the notion of the concept of the mask in language and 

convention, then proceeded to illustrate types of mask that 

were referred to in the poetry that depicted experiences of 

adventure in ancient Arab Poetry through studying three 

categories of adventurous poets, i.e. tramps, knights and 

lovers. In this context, this study was first concerned with the 

simple material mask, which was a main tool of the 

adventurous poet that he adopted during his adventures in 

order to hide from view until he achieved his victory, then he 

disclosed himself and revealed his mask proud of his reckless 

act, then the study examined the other dimension of the mask 

that was manifested through the adventure experience of the 



ancient poet; It is the mask in its imaginative sense, which we 

can deduct from the content of the poem. The adventurous 

poet is disguised behind an imaginary myth through which he 

tries to transcend his inner self to prove his uniqueness and 

distinction from the sons of his race, getting from this fictional 

mask a kind of psychological compensation for repressed 

desires from which all groups of adventurers always suffered, 

then we draw in the conclusion of this study clear results, the 

most important of which is the possibility of applying narrative 

plot techniques, e.g. the mask technique to the ancient poetic 

text, and this is what distinguishes it in the arena of 

contemporary critical and literary studies. 

Key words: adventure - adventurous poet - symbol - mask – 

myth. 
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 مقدمة:

ال مد هلل رب العالمين والصح  والساحم علا  أشارف المرسالين سايدنا م ماد 

 وعل  آله وص به أجمعين، وبعد

 يتناوا هذا الب ث تجليات القناف  ي تجرباة المةاامر   اي الشاعر العرباي  تا  

ٌ  مسار يف  اي األ  نهاية العصر األموي، وعل  الربم من أّن "القنااف" سااس، ثام مصاالل

تقنية  نية  داثية أكثر تركيبًا وتعقيًدا، يوّظفها الشعراء الم دثون للتعبير عن رؤاهم   صار

 –وأ كارهم  ياَا مأسا  اإلنسان العربي المعاصر بشكا بير مباشر،  إنَّ لهذا المصااللٌ 

عن   ّّ دإرهاًصا  نيًّا، و ضوًرا  كريًا وشعوريًا  ي الشعر العربّي القديم، ين  -عل  ما يبدو

مفهومه الفني المعاصر، لكنه يبدو مقبواًل ومقنعًا عل  مستوى التوظياف الفناي  تا  ولاو 

كان بسياًلا ساذًجا لكونه يتناسب والبيعة الواق  المادي البسيال الذي ي ياه الشاعر العرباّي 

ياتحءم والبيعاة  عاا المةاامر ، وماا يةشا    -بوصفه رماًزا  –القديم، وال سيما أن القناف  

نه من التعبيار أ داثه ا من مخاالر وأهواا؛  يث يتخذه الشاعر المةامر وسيلة للتخفِّّي تُمّكِّ

عن المواقف المختلفة التي يصورها  ي شعره  اي  رياة وساهولة، إماا مادارا ً واساتتاًرا 



لخروجه عل  العاد  أو العرف، وإما اعتداًدا بذاته لظفره ببةيته  ي خفية دون الوقوف  اي 

 هحك،األمر الذي يضفي عل  شعره مس ة الرا ة وتشوي .  شَرك اإلخفاق وال

ومن ثم كان هذا الب ث قراء  نقدية كشفية، ت اوا استثمار منااه  قاراء  الشاعر 

المعاصر  ي استشاراف إمكاناات درامياة يمكان أن تتاوا ر  اي الخالااب الشاعري القاديم 

رياة يتوساا بهاا والتعرف علا  النمااذا األولا  ل ضاور القنااف الرماز بوصافه أدا  تعبي

 الشاعر لوصف تجربته اإلنسانية.

اّدِّ  -موضااوف الب ااث  -وقبااا الولااوا إلاا  معالجااة الظاااهر   يجااب اإللمااام ب ااَ

، الذي تمثا شري ته الشعرية مجااًل خصيبًا لتجلي تقنياة Adventureمصاللٌ المةامر  

ّن القناااف وبخاصااة أنااه مصاااللٌ يباادو، وكأنمااا تعتريااه مساا ة بمااوض  أو برابااة، ولكاا

استجحء أصوله اللةوية التي تتحق  إل   د كبير م  داللته اصالح يًا يكشف عن شايوف 

 استخدامه  ي األدبين العربي والةربي.

دَّتُهُ؛ كةمار   المةامر   ي اللةة: "    هُ وشاِّ الةَْمَر ُ: الشد ُ، وبمر ُ كا شايء: ُمْنَهَمكاُ

: الهّمِّ والموت ون وهما. وبمرات ال رب والموت وبماره ا: شدائدها.....وشجاف  ُمةاامر 

ْم  َرتِّهِّ ، وقوله تعال : "وذَْرُهْم  ِّي َبماْ يةَش  َبَمراتِّ الموت، وهو  ي َبْمَر   من لَْهو  وُسْكر 

مِّ  م أي  ااي عمااايَتَهِّ َراتِّهِّ يْن" قاااا الفااراء: أي جهلهاام، وقاااا الزجاااا:  ااي َبمااَ َ تااَّ   ااِّ

ر   ْم.وقاا أبو عمرو: "رجا  ُمةَامِّ المةاامر هاو "مان ، و(1) إذا كان يقات م المهالاك"َوَ ْيَرتِّهِّ

رِّ  ا لِّتَصاوُّ َراَرَها، وإماَّ ُك أَساْ ْدرِّ هِّ  يهاا، وهاو ماُ هِّ َوَخْوضاِّ ا لتََوبُّلاِّ هِّ  ي ال رب إِّمَّ رم  بنفسِّ

ُر  تَِّر عناه وجاه النجاا ، كماا جعلات الةمار  ماثًح للَجَهالاةِّ التاي تَْةماُ الةََماَر ِّ منه، وقاد ساُ

أن المةامر يعتلي أقص  درجات الشجاعة،  هو شاجاف ال يباالي هاواًل، ، كما  (2)َصا به."

يت  ي كتاب األلفاظ:"العرب تجعا الشجاعة  ي أرب   ّكِّ وال يردعه شيء؛ وقد قاا ابن الّسِّ

البقات، تقوا: رجا  شجاف ،  إذا كان  وق ذلك، قالوا: بالا،  اإذا كاان  اوق ذلاك، قاالوا: 

يَس هاو الشاجاف المةاامر الاذي ال يباالي   (4): أْليَس."بُْهمة ،  إذا كان  وق ذلك، قالوا واأللاْ

 ال رب وال يروعه هولها. 



 

وبناًء علا  االستقصااء اللةاوي لمصااللٌ المةاامر ، نتباين أن المةاامر  منزلاة  

ا الدرجااة القصااوى  ااي درجااات الشااجاعة. د ، وتمثااِّّ أمااا البالولااة،  تفااوق البالولااة والشااِّّ

َجاف  منزلتها دون المةامر  " ياث يقاا ا؛ أّي بَايِّّن البَالالاة والباُلولاة: أي شاُ ا: رجاا بَالاَ

ا العظاائم  ُث لها وال تَْباُلا نََجادته، وقيا: إِّنما ُسّمي بَاَلحً ألَنه يُْبالاِّ َرا ته  ح يكتَرِّ تَْباُلا جِّ

ي بَاَلحً ألَن األَشّداءِّ يَْباُللُون عنده، وقيا: هو الذي تبالا عنا ده بَسْيفه  يُبَْهرُجها، وقيا: ُسّمِّ

دماء األَقران  ح يُْدَرك عنده ثَأْر من قوم أَْبالاا، وبَالَّاا  بَيِّّن البَالالة والبِّالالة
ومن ثم   ،(5" )

نل ظ  ارقًا جوهريًا بين معن  المةامر  والبالولة،  يث ين صر معن  البالولة  ي الةلباة 

ا يما  عل  األقران، وهي بلبة يرتف  بها البالا عمان  ولاه مان النااس العااديين ارتفا عاً

، ولكاّن المةاامر  يسايالر عليهاا ُرُعوناة ال ادث )أي التهاور (6)نفوسهم له إجحاًل وإكباًرا

 وعدم االكتراث(؛  كا مةامر  بالا تتوا ر  يه سمات البالولة، وليس كا بالا مةامًرا. 

 المةامر   ي األصا ما هاي إال تجرباة إنساانية يخوضاها المارء لت قيا  باياات    

ة م دد ، تسمو به إل  منزلة البالا األسالوري الاذي يتفاوق علا  أقراناه اجتماعية ونفسي

،  هاي إذن موقاف   ي بلوغ مرامي البالولة والشجاعة عل  ن او بيار معتااد  وال ماألوف 

ينب  من أعماق صا به، و لم  يسع  جاهًدا إل  ت قيقاه لمواجهاة ال ياا ، بشات  الوساائا 

ساادية ومعنويااة ونفسااية؛ نتيجااة مااا يعتااور أضااراًرا ج -ماان أجااا بلوبااه -التااي قااد يتكبااد

ا  ا بأساارارها لكثاار  التوبااُّ ا عالمااً المةااامر  ماان شاادائد ومخاااالر يةشاااها المةااامر؛ إمااَّ

 والخوض  يها، وإما مد وًعا إليها النفعاا  أو بفلة، جاهًح بالوق النجا  منها. 

ي ( لون من األدب العاالمي الاذAdventures Literatureوأدب المةامرات )   

شاف مصالل ه  ي الدرس األدبي ال ديث عند الةربيين، وكانت نشأته  اي نهاياات القارن 

التاس  عشر وأوائا القرن العشرين  ي  رنسا وإنجلترا وأمريكا، ثم وجد سوقًا رائجة  اي 

االت اد السو يتي، وهو نوف من القصص السردي الذي ي كي أ اداثًا بيار عادياة، ساواء 

ة، وتتسم زمكانيته بأجواء الرومانسية، كما يةمرها عنصارا اإلثاار  أكانت  قيقية أم خيالي

. وهو أدب يعال  المةامر  بوصفها  دثًا أو مجموعة مان األ اداث التاي تاتم (7)والتشوي 



عل  ن و  ينأى بها عن المألوف  ي ال ياا  اليومياة، وعااد  ماا يجما  باين الفعاا الخالار 

اف الساري ، بينماا يقاّا  اي بنائاه التركياز علا  والعنيف، وبالبًا ما تتمياز قصصاه باإليقا

 .(8)ال دث الرئيس والشخصيات، وكذلك سائر المكونات الخاصة بإنتاا العما األدبي

وقد َبنَِّي الشعر العربي منذ أقدم عصوره بتجارب المةامرات اإلنسانية المثير  التاي 

ا من أجا العيش والبقااء ولّدتها ال يا  الص راوية وقسوتها وشظفها، والصراف الدائر  يه

عل  ن و ما نجد ذلك  ي تجربة الشعراء الصاعاليك، أو دعات إليهاا المعاارك وال اروب 

بهدف الد اف عن ال ّي والقبيلة عل  ن و ما وجدنا  اي مةاامرات شاعراء  رساان القبائاا 

 ااي الجاهليااة، أو أ رزتهااا الرببااة العاالفيااة الجام ااة  ااي الظفاار بلقاااء ال بيبااة، وإشااباف 

اجات الشااعر العاالفياة التاي اخاتص بهاا المةاامرون العشااق مان شاعراء الةازا  اي  

العصرين الجاهلي واألموي، الذين ت دُّوا أعاراف المجتما  العرباي، وأعلناوا مشااعرهم 

 تجاه معشوقاتهم بلون من الجرأ  التي يأباها الذوق العربي األصيا.

امر  سبيًح للتنفيس عن رببات  وقد اتخذ هؤالء الشعراء المةامرون جميعًا المة  

الضائعة  ربائبهم  عن  يعبرون  أصابتهم،  اناللقوا  نقص  عقد  عن  والتعويض  مكبوتة، 

وأ حمهم المسلوبة عبر هذه المةامرات المثير  التي سجلوها  ي أشعارهم؛ سواء أكانت  

 تجارب  قيقية خاضوها، أم تأمحت خيالية لم يكن لها أثر واقعي.

ا  الشاعر  قصائده،  واستالاف  مةامراته  ي  يسجا  أن  وبوايته  ال كي  بدا    لقديم 

شعورّي    -متوسًح  ال  ن و   من    -عل   كثير   توا رت  يه  الذي  الجذاب  القصصي  بالنس  

ل  داث،  والمكاني  الزماني  والسرد  ال وار،  تقينات  خحله  تجلت  السرد؛  يث  آليات 

كة سير أ داث المةامر  من و ضور الشخصيات الرئيسية والثانوية، باإلضا ة إل   ر

 يث الترتيب والسرعة  ي التنفيذ، والصعود باأل داث،  ت  تصا إل  ذرو  التعقيد، ثم  

 الوصوا لل ظة االنفراا م  نهاية التجربة. 

تجربة    الشعري  ي  األداء  وسائا  من  تعبيرية  وسيلةً  القناف  تقنية  برزت  كما 

يانًا، يتكئ عليها الشاعر العربي  ي تصوير  المةامر  بوصفها أدا  للتخفِّّي أو الهروب أ  



 

الولوا  ي  وقبا  مسموعةً،  مرئية  أ داثها  يا ً  ويجسد  بالمخاالر،  الم فو ة  تجربته 

عرض مستويات توظيف القناف  ي شعر المةامر ، يجب بداء  تسليال الضوء عل  بيان  

  ّد القناف عبر مستوييه اللةوي واالصالح ي.

 ًحا: القناع لغةً واصطال -أولً 

ْن   مِّ الَمْرأ ُ  بِّهِّ  تَتَقَنَُّ   ما  ْقنَعَةُ:  والمِّ "القِّنَافُ  العرب  لسان  من  )قَنََ (  ماد   ورد  ي 

الشَّْيُب   َوقَنَّعَهُ  الَمثَا.  ،عل   الَ يَاءِّ قِّنَاَف  هِّ  َوْجهِّ َعْن  وأَْلقَ   نََها.  َوَمَ اسِّ َرأَْسَها  ي  يُةَاّلِّ ثَْوب  

َماَرهُ: إِّذَاَعَحهُ الشَّْيُب.. ْنَد  خِّ : وال  َْرَق عِّ يُّ ْقنَعَةُ ما تُقَنُِّّ  بِّهِّ اْلَمْرأَ ُ َرأَْسَها، قاا األَْزَهرِّ .واْلمِّ

:  َاْنَكَشَف قِّنَاَف قَْلبِّهِّ،  َماَت؛ يثِّ بَْدر  ..... و ِّي َ دِّ ةةِّ بَين القِّانَافِّ والِّمْقنَعَةِّ
ْن أَْهاِّ اللُّ   الثِّّقَاتِّ مِّ

تَْشبِّي َشاُؤهُ،  بِّ القَْلبِّ:  ُهَو  قِّنَافُ  ؛  يدِّ بِّالَ دِّ ُمقَنَّ    َرُجا   أَتَاهُ  ال ديث  اْلَمْرأ ِّ....و ي  بِّقِّنَافِّ  ًها 

   ُ َمْوضِّ أَْس  الرَّ الُخوذَ ُ، ألنَّ  َي  بَْيَضة ، وهِّ هِّ  َرأْسِّ الذي عل   َوقِّيَا: هو  ححِّ؛  بالّسِّ   
الُمتَةَالَّ

هُ  ِّي أَْلفِّ ُمقَنِّّ    نَافِّ، و ي ال ديث: أنه َزاَر قَْبَر أُّمِّ   بالسححِّ،  القِّ
س  ُمةَالَّ ، أي  ي أَْلفِّ  ارِّ

" ْةفَر  ، كما ورد  ي معجم مقاييس اللةة "وقناف  (9)َوَرُجا  ُمقَنَّ   بالتشديد أَْي َعلَْيهِّ بَْيَضة  َومِّ

بالسَّْوالِّ   المرأ  معروف ألنها تديره برأسها، ومما اْشتُ َّ من هذا القناف قولهم: قَنََّ  َرأَْسهُ 

له كالقنافِّ له."َضْربًا كأنه جع
 (10)  

اللةوية للقناف إل  معناه المادي الظاهر الذي يهدف إل    وت يلنا هذه التعريفات 

محمٌ  وي جب  الرأس،  يشما  بةالاء  اآلخر  عن  الذات  ُهويّة  وإخفاء  والتخفِّّي،  التنكُّر 

ر الوجه، وقد استخدمه اإلبري   ي بداية األمر أثناء تأدية بعض القوسهم الدينية، ثم تالو

أثناء  لديهم  ت  بدت له وظيفة مسر ية  نية،  ت  توسَّا به ممثلو المسرح اإلبريقي 

أثناء  الذي يضعه الممثا عل  وجهه  القناف  التمثيلية، وصار "يالل  عل   تأدية أدوارهم 

للمسر ية" عند  (11)تمثيله  شاف  القديم،  قد  العربي  عن  يا   بريبًا  المعن   هذا  وليس   ،

با يُعرف  ما  التمثيلي  العرب  باألداء  اليوم  يعرف  ما  تشبه  ظاهر   وهي  السماجة؛  سم 

الهزلي،  كان أص اب السماجة ي اكون  ركات بعض الناس، ويمثلونهم  ي أصواتهم،  

بةرض  وجوههم  عل   األقنعة  ارتداء  عل   ويعتمدون  مض كة،  مظاهر  ويظهرون  ي 



القناف  (12)التنكر أن  إل   كله  اللةويةمن  يث داللت  –. ونخلص من ذلك  الوسيلة   -ه  هو 

وَرْسمه  َسْمته  كان  أيًّا  الذاتية،  وهويته  معالم وجهه،  المرء إلخفاء  يتخذها  التي  المناسبة 

 ومادته المصوغ منها.  

أما القناف اصالحً ا،  قد تعددت تعريفاته  ي الدراسات األدبية والنقدية ال ديثة؛  

عر المعاصر ليضفي عل  صوته   يث ذكر الدكتور جابر عصفور أن" القناف يتخذه الشا

الرمز   يخف   أن  دون  للذات  المباشر  التد    عن  به  تنأى  م ايد ،  شبه  موضوعية  نبر  

المنظور الذي ي دد موقف الشاعر من عصره، وبالبًا ما يتمثا رمز القناف  ي شخصية 

هذه  عالم  يكشف  متميًزا  تقديًما  وتُقّدمها  صوتَها،  القصيد ُ  تنالُ   الشخصيات،  من 

عل   الش  الشخصية  هذه  بةيرها،  تسيالر  عحقتها  أو  هواجسها  أو  مواقفها  خصية  ي 

صوت   إل   نستم   أننا  إلينا  يخيا  درجة،  إل   المتكلم  بضمير  وتت دث  القناف،  قصيد  

ليست سوى قناف ينال     - ي القصيد     -الشخصية، ولكننا ندرك شيئًا  شيئًا أن الشخصية

الشخص صوت  خحله،  يتجاوب  من  الضمني  الشاعر  الشاعر  صوت  م   المباشر  ية 

 ( 13)تجاوبًا يصا بنا إل  معن  القناف  ي القصيد ."

تُعدُّ   القناف  تقنية  أن  إل   ذهبت  التي  النقدية  الدراسات  من  ذلك  يض   استتب   ثم 

وسيلة رمزية لتجسيد  الة التخفِّّي التي يستتر وراءها األديب أو الشاعر  ي إبداعه الفني 

التنفيس عن البوح بها؛  يلجأ    بةرض  مكبوتات اجتماعية، وشوابا  كرية يصعب عليه 

أو   األسالورية  والشخصية  الشاعر  بين  التماهي   " ي دث  القناف  ت   توظيف  إل  

التاريخية أو الدينية أو التراثية أو االجتماعية، عل  اعتبار أن القناف يعني  ضور الةائب  

 ( 14)أي الشخصية الرمز، وبياب ال اضر أي الشاعر."

من  يستو ي  وهو  الشعرية؛  الصور   الرمز  ي  أشكاا  أ د  يُعدُّ  إذن   القناف 

الرمز وظيفته اإلي ائية،  يث يمثا الرمز "الريقة  ي األداء األدبي تعتمد عل  اإلي اء  

 ( 15)باأل كار والمشاعر وإثارتها بدال من تقريرها أو تسميتها أو وصفها."



 

ير الرمزي  ي الشعر العربي القديم؛  يث ذهب  ويُعدُّ القناف إ دى تقنيات التصو

للتعبير الرمزي  ت    أن الشعر الجاهلي عرف صوًرا عد   البهبيتي إل   الدكتور نجيب 

الةرامية القصَص  ولهوه،    -عدَّ  القيس  امرئ  األكبر، وقصص برام  المرقِّّش  مثا قصة 

اهليين أيًضا وجًها إ دى صور الرمز، با، عدَّ اال تتا ية الةزلية عند الج  -وقصة عنتر  

رمًزا   التقليدية  يها  النساء  وأسماء  المرأ   تصير  ب يث  الرمزي؛  التعبير  وجوه  من 

 (16)لعواالف وانفعاالت نفسية.

 القناع المادي الملموس:  -أولً 

عرف الشاعر العربي القديم القنااف بمعنااه الماادي الظااهر، وتاردد  اي أشاعاره 

ه أدا  يت صان بهاا الشااعر ليخاوض مةامرتاه آمنًاا التي تجسد مةامراته اإلنسانية بوصاف

وسايلة إلخفااء ُهويتاه   المغـامر الفـارسعل  نفسه، متخفيًا عن أعين الرقباء؛  يث اتخذه  

 ي سا ة ال رب والقتاا، بهدف إخا اة أعدائاه، والتسالا إلا  صافوف خصاومه، واتقااء 

صار دون النياا ضربات سيو هم ورما هم، واإل حت مان مح قاة قاصاديه، وإ اراز الن

يهجام علا  كتيباة  -وهو من أشهر  رسان بني أمية المةامرين   -  أعشى همدانمنه؛  هذا  

 أعدائه متسربًح بظحم الليا البهيم، تار ً مقنَّعًا وأخرى  اسًرا، يقوا:

تََري يَم َوأَســَ َربَ ا الليــَ  البَهــَ  أَتَســَ
 

ًرا ــَ ا أََو َحاســ ــً قَن عــ ا إََن أََزا ا ما ــَ  مــ
 

 

 

فا فَي ال وَن وأَوجـَ ـتَرا  ليَ  إََذ ل يَسـَ
 

ـفا  َّـ  ـةا وا  (1)َسلََف الَكتَيبَـَة واَلَكتَيبـَ
 ج

ا كما نجد الشاعر الصعلوك المةامر يعترف بارتدائه القناف، أثناء قيامه   تأبَط شرًّ

بإ دى باراته الليلية، مؤثًِّرا إتمام مةامرته  ت  لو وا ته المنية، وهو عل   اله المقنَّعة،  

 ا: يقو

َ أََو أاَرى ـن عَا  َوكاَنتا أَظانُّ الَمَوَت فَي الَحـي  قــــــَ ـوَت ما ـَرى أََو أَمــــــا ذ  وأاكــــــَ  (2) أَلــــــَ
 



 يلةً ذكية يخفي بها محمٌ هويتاه  اين   -هو اآلخر  –المغامر العاشقكما يتخذه  

يخوض مةامرته العاالفية ليًح م  م بوبتاه، مخااالًرا بنفساه، ثام يخارا متقنعًاا آمنًاا مان 

 عمر بن أبي ربيعة: يِّّها دون أن يفتضٌ أمرهما، يقوا 

اَطًرا أََّـــبََلتا  خــَ ََ ما ا ــَ َد اَلَعش َم َعنــَ أَتََيتاها ــَ  ف
ـن َعًا تَـقــــــــــَ ـي ما ـَفي َمَشـيَتــــــــــَ  أاخــــــــــَ

 

َم ا   َي ًا يَســــَ َيَس شــــَ يَس ولــــَ َذَر األَنــــَ  حــــَ
ــ  ا  ى يَتَقَنــ ــَ ََ إَذَا َمشــ ـفَا ــَ و اَلخــ ــا  (3)َوأَخــ

 

ي  بين  القناف  هيئتها؛     ويست يا  يستتر  ي  نسوية  ُ لَّة  ربيعة  أبي  بن  عمر  دي 

إياها  ي هدأ    لقائه  بعد  يخرا  ثم  المقمر ،  الليالي  يأتي معشوقته زائًرا  ي إ دى   يث 

أو   بالعار     إ ساس  أدن   ينتابه  أن  دون  وبُرد،  مالرف  أختَْيها  ي  بين  متخفيًا  الليا، 

تقيم   الذي  ال ي  إ دى  تيات  وكأنه  يفتضٌ  المهانة،  ه، وال  سرُّ يفشو  كيح   يه صا بته، 

 أمره؛ يقوا: 

ى ى فَتــــً ا َعلــــَ ا: أََعينــــَ َت ألاَختََيهــــَ  فَقَالــــَ
ا: ــَ م  ََّالَتـــــ ــا ا  ـــــ ــَ ا فَاَرتَاَعتـــــ ــَ  فَأَََّبَلَتـــــ
ي اَعَطيَم َمَطَرفـَ أ َغَرى: سـَ ا الصـُّ  فَقَالََت لَهـَ
ًرا تَنَكـــــــ َ ا ما ي بََينَنـــــــَ وما فَيََمشـــــــَ  يَقـــــــا

نَ  ي داوَن مــــَ اَن َمَجنــــ َ ي كــــَ ـَنتا أَت قــــَ  كــــا
 

َدرا   َر ياقـــــَ را َلرَمـــــَ ًرا واألَمــــَ ى َزا ـــــَ  أَتــــَ
را  َوَم فَاَلَخطــــَ ا أََيســــَ َْ اللــــ  ــَ ي َعلَيــ  أَََّلــــ َ
ذَرا  ــَ اَن يَحـ ــَ َرَد إََن كـ ــا ذَا البـ ــَ ي وهـ ــَ  َوَدَرعـ
را  ــَ َو يََظهــ ــا و َوَل هــ ــا ن ا يََفشــ رُّ ــَ اَل ســ ــَ  فــ

ـــَرا  َعصـ اَن وما ــَ وِص َكاَعبـ خا ــا الشا شـ ــَ  (4)  ـ
 

تصوير عمر الرتداء القناااف علاا  نفسااه   سااب؛ بااا ولم يقتصر  

ر م بوبته وهي تتقن ، لت جب هويتها، قاصد  إل  الخحء  ااي جاانٌ  صوَّ

تلبيااةً لاادعو  عاشااقها،   -بعيًدا عاان أعااين ال ااراس والوشااا   -الليا المظلم

 يقوا:



 

ما  ن  َظالمــــا ى إَذَا مــــا ال ليــــ ا جــــَ  َحتــــ 

افا  ــَ ــَذيَن نَخــ َوما الــ ــ  تََنَكَل النــ ــَ  هامَ واســ

ــا اَ  َكأن هـ ــَ ي ال  َيـ ــَ أَط را فـ ــَ َت تـ ــَ  َخَرجـ

 فََجـاَل الَقنَاعا َسـَحابَةً َمَشهاـوَرةً 

الَ   لِ أََن يََمحــــَ ةَ َكاشــــَ تا َلَفلــــَ  َوَرََّبــــَ

ب الَ  ــَ َم فَتَخــ ابَها و  ــَ َرى بــ ــَ ى الكــ ــَ  َوَرمــ

ياَلَ  َن َك َيــــِ  أَهــــَ ن َت عــــَ  َريــــلس تَســــَ

ََ تاَعَشى الط َرَف أََن يَتَأَم   ا  (5)اَل َلر 

وهاي الماللوباة  -وهنا تبدو نرجسية عمر بشكا جلّي ،  ين يجعا الفتا  الم بوبة

ترتدي القناف، وتتلمس ال يا لتخفي ُهويتها  ت  تتمكن من لقاء عاشقها  ت    -المربوبة  

ال يفتضٌ أمرها بين الناس، ولعاَّ  رص الم بوبة عل  التقن  والتستر عان أعاين النااس 

لمظلم، لَيُعدُّ اعترا ًا ضمنيًا بخالر هذه المةامر  العاالفياة التاي تخوضاها،  ي ثياب الليا ا

 لكونها تنا ي األعراف االجتماعية السائد   ي البيئة ال جازية  ي المجتم  األموي آنذاك.  

وثمة شاعر آخر من عشاق العصر األماوي الاذين ين اون  اي بزليااتهم من ا  

ف مؤثًِّرا التخفي  ي إ ادى مةامراتاه النساائية؛ وهاو االتجاه ال سّي، يصرح بارتدائه القنا

العرجي )عبد هللا بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان( الذي كان "يُ سُّ بةزله إ ساًسا 

واضً ا ب حو  المةامر ، وبأنَّ الاليِّّبات ال تسلم إالَّ للمتها ت عليها والمتسارف إل  قالفهاا 

ونتيجاةً لاذلك كاان دائام الفخار واالعتازاز دون تأ ف وتاردد مان مةباة األمار ال اصاا؛ 

بنفسه؛  كان ال يأبه بالمخاالر، ويرى  ي ملذات الموعد الةرض األسم  لل اب،  هاو لام 

ر،  يعش  امرأ  وا د ، با كان يتتب  المرأ  الجميلة أينما وجدت، وال يجاد عااًرا  اي التنكاُّ

ّيِّ بدوّي   ي الوصاوا إلا   اجتاه، إناه الشاك مان أولئاك الشاعراء الاذين ألزماوا   ولو بزِّ

 ؛  يث يقوا:(6)أنفسهم وقلوبهم التفكر  ي النساء والةزا"



ا َم َمَوَهنــــــً ِس بــــــَ َس َخمــــــَ  َوَمَجلــــــَ

ا ا َلمــــــــَ وًل َكتاومــــــــً  بَعــــــــَ ََن َرســــــــا

ذََرنَ  ــَ ا َواحــــــ ــَ ــأَن إيتَنــــــ ي  بــــــ ــَ  إَلــــــ

ونَ  ا الـــــــد َهَر ل يََغفَلـــــــا َداةً لَنـــــــَ  عـــــــَ

يَ الفَنَيـــــقَ  ي َكَمشـــــَ تا أََمشـــــَ  فَأَََّبَلـــــَ

ما عَ  ــا َس تَقَن َعتــــــــــ ا ــَ ي  َكســــــــــ ــَ  لــــــــــ

ــَ س  ـاَشلس  َرانــــــ ــَ اَي أََن كــــــ ــَ  بََمَمشــــــ

 

ا  ــَ ما إََذ أََرَدَن اَجتََماعـــــــــ ــَ  تََواَعَدنـــــــــ

ا و ا أَذَاعـــــــَ ســـــــا  أََرَدَن إَذَا مـــــــا الر 

نَاَعا ــ َ ا والشـــ ــَ َدى أََهلَنـــ ــر  َْ الـــ ا ــَ  َوَّـــ

تََماَعا ــَ ًرا واســـــ ــَ وا نَظـــــ ــا  إَذَا َوَجســـــ

عَاَعا  ارَت شــــَ ارا فَطــــَ ما الَمخــــَ  َرأَتــــَ

ذَاَعا ــا يَةً أََن يـــ ــَ ن تَي َخشـــ ــا ى ســـ ــَ  َعلـــ

ا َفتا  اَلَقنَاعـــــَ ـتا َكشـــــَ ا بَلَغـــــَ  (7)فَلَمـــــ 

 

 العرجي يكشف عن إ دى مةامراته النسائية التي خاضها مرتديًا كساًء يتقن  باه 

لَستْر هويته، وهو يقصد إل  لقاء صا بته، ماشيًا مشية الف ا األو اد علا  رأس القاليا  

ب ،  إذا لم ته النوق المخااض  ارت خيفاةً مناه،  تا  إذا ماا بلا  تعروه نزعة هياا وش

مكان لقائه بال بيبة وأمن اإل حت من مراقباة عادوه ومبةضاه، أساقال عان وجهاه القنااف 

 ليهنأ بلقاء صا بته.  

وعل  هذا الن و  ضر القناف بصورته المادية البسيالة  ي الشعر القديم وأمسا  

اء خوض مةامراته، كماا صاار أدا  مان أدوات القانص من أدوات الشاعر المةامر  ي أثن

والَظفَر والنصر تستلزمها المةامر  والفروسية، وال سيما  ي سا ة ال رب والقتااا، كماا 

تجل  القناف بوصفه  يلةً للتخفي والتستر  ي مجاا الةزا واللهو والقصف من أجا بلاوغ 

علاا  العاارف والعاااد   ااي  الةايااة، ومواجهااة ال يااا  بشااكا ماان أشااكاا التماارد بااالخروا

 المجتم  القبلي القديم.

 القناع على مستوى المضمون:  - انيًا

أما مصاللٌ القناف بمفهومه الضامني الاوارد  اي معااجم المصاالل ات األدبياة، 

 هو يجسد  الة التماهي وراء إ دى الشخصيات التي ينساجها الشااعر مان و اي خيالاه، 



 

أ كااره، وماان ثاام تأخاذ هااذه الشخصااية التااي ويتلابس بهااا ويسااتنالقها لتعبار عاان كااوامن 

ا يباث مان يستدعيها الشاعر   وا ًدا من مواقف ثحثة؛ إماا أن يت اد بهاا ويتخاذ منهاا قناعاً

خحله أ كاره وخواالره وآراءه، مستخدًما صايةة ضامير الماتكلم، وإماا أن يقيمهاا بإزائاه 

ث عنها مستخدًما صيةة وي اورها مت دثًّا إليها ومستخدًما صيةة المخاالب، وإما أن يت د

 .(8)ضمير الةائب

وقااد  اااوا الشاااعر المةااامر أن يوظااف القناااف  ااي الشااعر القااديم بهاادف إخفاااء 

معالماااه ال قيقياااة وراء بعاااض األقنعاااة األساااالورية التاااي يتخيلهاااا، ويجعلهاااا معااااداًل 

لنفسه، ومن ثم صار القناف بمعناه الضمني وسيلة  يوية تسمٌ لاه أن ياللا    (9)موضوعيًّا

عنان خياله ليصور مخلوقات بيبية وكائنات خرا ية تاتحءم ما  عااملي الجاذب واإلثاار  

اللااذين تتاللبهمااا تجربااة المةااامر ؛ "والشاااعر بهااذا األساالوب ي قاا   الااة ماان االت اااد 

واالمتزاا بينه وبين القناف ب يث يصب ان معًا كيانًا جديًدا، اليمثاا الشااعر تماام التمثياا 

  (10)ماًما أيًضا أي يتو د م  صوت الشخصية تو دًّا  نيًّا رائِّعًا."وال يمثا الشخصية ت

وربمااا نجااد تفساايًرا نفساايًّا يباارر لجااوء الشاااعر المةااامر لهااذا اللااون ماان التقناا  

الذي لجأ إليه  ي شعره، وهو علو الاذات الداخلياة لدياه، وم اولتاه   -األسالوري  -الخيالي

الاذي  -جنسه؛  يتخذ مان هاذا القنااف الخياالي  ي إثبات تميزه وانفراده عن بيره من بني  

نوًعا مان التعاويض النفساي   -يرسمه لنفسه، ويبرز قواه الخفية، وقدراته الفائقة من خحله

ا  ا عاجياًّ لرببات مكبوته الالما عان  منها العديد من المةامرين، وكأنه يصن  بخيالاه بُرجاً

 م األسالورية القديمة؛ ومن ثم يعيش  يه قصة أسالورية خارقة تكسبه شهر  أبالاا المح

سيالر القناف األسالوري عل  بعض النمااذا الشاعرية لتجاارب الشاعراء المةاامرين مان 

 خحا تماهي شخصية المةامر وراء بعض الكائنات الةيبية وال قيقية، ومنها:

 

 



 َّناع الذ  :   -

ن و يه يتخفَّ  الشاعر المةامر وراء هذا ال ياوان المفتارس؛  يساتنالقه ليعبار عا

ب ياا  ذلاك ال ياوان المفتارس،   –بعد تصاعلكه  – قيقة  ياته المشرد  التي تشابهت كثيًرا

متخذًا منه وسيلة يستعرض من خحلها قواه الخارقة، وقدراته الفائقة التاي يتمياز بهاا عان 

ا يجعا الذئب قناًعا يُسقال عليه ظروف واقعه المعايش  بيره من بني جنسه؛  هذا تأبال شرًّ

قيقة، مؤكًدا أن هذا الاذئب الاذي يعايش معاه  اي  الاوادي  نفساه يكااد يكاون بتفاصيله الد

وكأنهماا ر يقاان قاد   هة  ي كثير من محم ها  ت  يبدوانظيره  ي ال يا ؛   ياتهما متشاب

اتفقا  يما بينهما عل  البيعة هذه ال يا  التي ي يانها عل  ن و من التو د، ومن خحا هاذا 

 الشاعر وأنا الذئب يتشكا نسي  القناف، يقوا:  التفاعا والتماهي بين أنا

ما  ِر َََّطَعتــــا َر ََّفــــَ َوَف العَيــــَ  َوَواِد َكجــــَ

أَنَنَا َوى إَن  شــــَ ــَ ا عــ ــ  ما لَمــ ــَ تا لــ ــَ  فَقالــ

ما  ــَ َي ًا أَفَاتـــ ــَ اَ  شـــ ــَ ا نـــ ــَ ا إَذَا مـــ ــَ  َكاَلنـــ

َدَما ــَ َ بَع ي  ــَ َن الح ــَ ًحا ع َوى َكشــَ ــَ ا ط ــَ  َكالن

بَت طَ  ــ َ َن السـ ــَ اًل مـ ــَ ما نَعـ ــَ تا لـ ــَ ةً َطَرحـ ــ   لـ

ما  َنفارا َرأَســــَ َذَلَن يــــَ ا جــــَ َول ى بَهــــَ  فــــَ

 

ــ  َ   عَيــ الَخَلي َ الما ــَ َوي كــ ــَ َم الــــذ َ َ ا يَعــ  بــــَ

و  َ  ا تَمـــــَ َت لَمــــ  ى إََن كانـــــَ  َََّليــــ ا الَغنــــَ

َز َ  ــَ َْ ياهـ ــَ َي َوَحَر ـ ــَ َرَش َحَر ـ ــَ َن يََحتـ ــَ  َومـ

َدَخ َ  َم كـــــا   مـــــا ى َكاَلبَهـــــَ ا َعلـــــَ  َدَخَلنـــــَ

َن  خـــَ  ًدى مـــَ اَلَف نـــَ َخضـــَ َ خـــَ َ  ما  َر الل يـــَ

ــالت َموُّ َ  ـِر بــ ــَ َنِم َظـافــ ــا اَحَ  لــ ــَ  (11)كصــ

 

 الشاعر يتخذ من الذئب معاداًل َرمزيًّا له؛  كحهما يشتركان  ي الخلا  والالارد، 

ا يعكاس  قيقاة  ياتاه  ويصور  يا  التشرد والجوف التي يعانيهاا الاذئب ليتخاذ منهاا قناعاً

حنا( التي تدا عل  اندماجاه الكلاي  اي بيئاة الاذئاب ومعاناته هو نفسه، مستخدًما لفظة )ك

 ت  صار يشابههم؛  كحهماا يشاتركان  اي اللاب العادو والتمااس القاوت  اي الصا راء 

والوديان المترامية األالراف، وهي بح شاك ال تقاود إال للهازاا والجاوف، وكحهماا يقاوم 

خاذ الشااعر الصاعلوك مان باإلبار  عل  األ ياء المجاور  كي يظفر بالةنائم الكثيار ،  ات



 

بعاد  – يا  هذا الذئب قناًعا يستتر خلفه يعرض من خحلاه تجربتاه و ياتاه التاي صاارت

 تتشابه كثيًرا م   يا  ال يوانات المفترسة التي لم تجد سوى المةامر  سبيًح للبقاء.    -الخل 

ذا وقد لجأ كثير  من مةامري الصعاليك إل  التقن  بالاذئب والتخفاي وراء  ياا  ها

ا لإلنسان كما هاو متعاارف علياه؛  ال يوان المفترس، بالربم من أن هذا ال يوان يعد عدوًّ

إال أن شاعرنا المةامر تقنَّ  به ونال  بلسانه؛ ليعكس  الة الصراف الداخلي التاي تسايالر 

ا  عليه  ت  جعلته ينفر من بناي جنساه؛ ويساتأنس بعادوه،  تا  وإن كاان  يوانًاا مفترساً

بعد أن تبدَّلت  ياته الالبيعية وبدأت تتحش  معالمها اإلنسانية، وتتماه  كالذئب، وخاصة  

ُهويته البشارية بعاد أن تخلاَّ  عناه بناو جنساه وتركاوه يلجاأ إلا  عاالم ال ياوان يعاشاره 

 ويستأنس به؛ با ويتخذه بديًح عن أهله، يقوا الشنفرى:

سس  َيدس َعَملـــ  وَن ســـَ ــا َم أََهلـ ي داونَكـــا ــَ  َولـ

َهـ ر َ ذَا َ س هاما الر  َسـتََوَدعا الس َ  طا لما

أَ ا   َا َجيــــــَ ا و س َوَعَرفـــــَ َهلــــــا طا زا  َوأََرَّـــــَ

ذَ ا  ر  ياخـــَ ا جـــَ انَي بَمـــَ َدَيَهَم َول اَلجـــَ  (12)لـــَ

 

عن انتمائه الجديد،  ياث اساتعاض عان العشاير  التاي  -هنا    – يت دث الشنفرى

ناه، وضاٌ  ياه ألفاه خلعته بالو وش الضارية  ي  يا ي الص راء، وهذا إقرار صاريٌ م

بالذئب والضب ،  ت  صار لاه ما  تلاك الو اوش  كاياات وأ ادياث  ميماة، و اي هاذا 

العالم الجديد نجد الشنفرى يصور أ راد عائلته الجديد  الذين استعاض بهم عن أهلاه، مماا 

يؤكد  قيقة المعانا  النفسية التي تعتري ذلك الصعلوك المخلوف  ين يجد نفسه مشرًدا  اي 

 ي مستأنًسا بال يوان،  األبيات تبرز جرً ا د ينًا الينادما  اي قلاب الشااعر وشاعوًرا الفيا

ا باأللم، ولم يكتف الشنفرى بإعحنه عن عشيرته الجديد  من الاذئاب؛ باا إناه أخاذ  مستمرًّ

يسرد تفاصيا  يا  تلك الذئاب التي تعكس  ياته الجدياد  بعادما صاار  ارًدا مانهم منتميًاا 

 إليهم، يقوا:



َدا  وَ  ا لــَ َهيــَد َكمــَ وَت الز  ى القــا داو َعلــَ ألــَ

ا يَل َهافَيـــــــً اَررا الـــــــر َ ا ياعـــــــَ  َطاَويـــــــً

ما  شا أَمــــ  َن َحيــــَ وتا مــــَ َواوا اَلقــــا ا لــــَ  فَلَمــــ 

ــا ـوَو كأَن هـــ ــا جـــ ـــ ا اَلـوا ـلَةس َشـيـــ ــَ َهـَلهـــ  ما

 

ا َفا أََطحــــــــَ ا   اَداوا التنــــــــَ  أََز ُّ تَهــــــــَ

عَ  ــ َ اَ  الشــ ــَ وتا بَأََذنــ ــا ــَ ا يَخــ  اَ  ويََعســ

ما نَظـــــــا َرا ناحـــــــ  ا  ا فَأََجابَتـــــــَ  َدعـــــــَ

ـِر تَتَقَلقـــــَ ا  َي يَاســـــَ َداكس بََكفـــــ   (13) َّـــــَ

 

والمتأما  ي هذه األبيات يلمس كثا ة رمزية يبعث من خحلها الشاعر إل  قوماه 

رسالة مش ونة بالدالالت الكثيفة، ولعا المدق   ي النص يل ظ تالوًرا كبياًرا يالارأ علا  

نفرى عبر متتاليات الخالاب؛  في البداية يعلن عان انتمائاه الجدياد لعاالم الاذئاب،  يا  الش

ون ل الاه؛ ولكاْن عنادما لام تجاد رساالته  قاُّ وكأنَّه يرساا رساالة ت ذيرياة ألهلاه علَّهام يَرِّ

الصدى المرجّو  ي نفوسهم، جعا يؤكد  ي األبياات علا  اندماجاه الكاماا بعاالم الاذئاب؛ 

سم من خحله تفاصيا  ياته الجديد   ي هذا العالم ال يواني البديا، باا متخذًا منه قناًعا ير

ا الكثيار  لُهم عل  بني جنسه؛  الذئب عل  الربم من تكوينه ال ياواني  إناه يَْفضاُ أخذ يُفّضِّ

من البشر  ي إباثته ألقرانه إذا استةاثوا به، بعكس الشاعر الذي استةاث بأهلاه ولام يعباأ 

 عالم اإلنس الذي خذله.  ب  دا عالَم الو شبه أ د؛ مما جعله يستب

ياب   أ اد صاعاليك العصار األماوي المتماردين علا    -كما يوظف مالاك بان الرَّ

 -كالاذئب  –قناف الذئب ليرمز مان خحلاه إلا  ال ااكم األماوي الظاالم الاذي أكاا   -ال كم 

المةامر األخضَر واليابَس من خيرات البحد، وعاث  ي األرض  ساًدا، ولكنَّ هذا الشاعر  

ف الشااعر هناا القنااف  ص النااس مان  سااده؛ إذ وظاَّ تصدَّى له، و اربه  ت  قتلاه، وخلاَّ

الاذي  –الظاالم  –للتنفيس عن رببته العارمة وأمنيته المستتر   ي م اربة ال ااكم األماوي

 رمه من بالوالته  ي المعارك ال ربية، ونكَّا به وأبعده عن جيش المسلمين و تو ااتهم؛ 

 يقوا:  

 



 

حكةً أَ  اَس ضـَ َرَت للنـ  َد صـَ  َذ ََ  الغََضا َّـَ

ما  ــا ََ َجنَانــ ري ــَ َت اَلجــ ــَ َت َوإََن كانــ ــَ  فَأَنــ

ا َت َطاَرَّـــً ا َذ ـــ ا إََذ َج ـــَ ي يـــَ َم تََرنـــَ  أَلـــَ

ي ا َللََبتَنـــــَ اِت فَلَمـــــ  ر  ْ مـــــَ  َزَجَرتـــــا

ةِ  ر  َْ ابـــنا حـــا اَل ا عـــَ ى لَمـــ  َرَت لَقـــً  فَصـــَ

اَهدً  ــَ َت شـ ــَ َو كانـ ــَ َ  لـ ــَ وَم َريـ ــَ  اأَلرا   يـ

ـد لً  جــــَ ـرى إَل  َكمـــــيًّا ما ـَت تــــَ  َولَســــَ

 

َر َ   ــَ ى لـ ــَ َرًَّا إَلـ ــَ انا شـ ــَ َكبـ ا الرُّ ــَ ادى بَهـ ــَ  تاغـ

َد الغالـــــَ َ  ن األاســــا َرَلاِم مـــــَ نَيــــَت بَضــــَ  ما

ــُّ  َ  را اللـــ ــَ بس َواَّـــ را ــَ ي امـــ ــ َ اتَلانَي أَنـــ ــَ  تاخـــ

َر َ  َْ بالضــــ  تا لَربــــَ َر نََهنَهــــَ َم تََنَزجــــَ  َولــــَ

ــ َ  اع يانَجـــ ــ  أََبيََر ََّطـــ ــَ َر َ بـــ ــَ ن الكـــ ــَ  ي مـــ

َر َ  َة اَلحــــَ ــَ َد َمَعَمعــ ــَ َري َعنــ ــَ َْ َذكــ ــَ  لََهالــ

ـَر َ  ــُّ َن التــ ــَ اَن مــ ــَ ا تا َبَتــ ــً ـَداوا َجميعــ ــَ  (14)يــ

 

 

ا يتخفاا  وراءه،  وعلاا  هااذا الن ااو  ااإن الشاااعر العربااي، اسااتخدم الااذئب قناعااً

ووساايلة أساالوبية يعباار ماان خحلهااا عاان كثياار ماان المشاااعر التااي تعتريااه، ولاام يسااتال  

صريٌ بها عل  ن و صار  يه الرمز بالقناف مرآ  تعكس مشااعر متوارياة  اي أعمااق الت

 األنا الشاعر .

 :(15) -األسطورة –َّناع الكا نات الغيبية  -

تُعدُّ األسالور  مورًدا سخيًّا للشعراء  ي كا عصر، و ي كا بقعة يجسادون عان 

األساالور  مان  الري  معالياتها الكثيار مان أ كاارهم ومشااعرهم، مساتةلين ماا  اي لةاة

الاقات إي ائية خارقة، ومن خياا اللي  ال ت ده  دود، وقد استعان بها الشاعر القديم  اي 

أشعاره؛  يث تجسدت لدى اإلنسان البدائي بأنها تمتلك قوى خارقة، وقدرات بير عادية، 

 قد كانت تفسر له كا الظواهر الالبيعية واالجتماعية،  كا ظاهر  لها أسالورتها الخاصة 

، وارتباال اإلنسان باألسالور  قديم  يث يمكننا من خحلها " تفسير (16)ي تفسر  دوثها  الت

عحقة اإلنسان بالكائنات وهاذا التفساير هاو آراء اإلنساان  اي ماا يشااهد  ولاه  اي  الاة 



البداو ،  األسالور  مصدر أ كار األولين، وملهماة الشاعر واألدب عناد الجااهليين، وهاي 

   (17)فة جميعًا عند القدماء."الدين والتاريخ والفلس

وقد لجأ الشاعر القديم إل  األسالور  يستو ي منها أ كاره، وياللا  عناان خيالاه 

لتكااون ماااد  زاخاار  لمخزونااه األدبااي،  هااي" تنبثاا  ماان  الااة ذهنيااة يلعااب  يهااا الااوهم 

والخرا ة والوساوس النفسانية، وهي تمثيا لعحقة اإلنسان بالكائنات و ي ضوء هذا نارى 

سالور  عند العارب الجااهليين تمثاا آراءهام ومشااهداتهم  اي ال ياا  ومصادًرا لبناات األ

كما أنها تمثا قصة خيالياة مؤلفاة  يهاا مان التنميا    (18)أ كارهم الهمتهم الشعر واألدب"  

والتزوي  والجهد الفكري ما يدعو إل  التأني  ي روايتهاا ونقلهاا إلا  اآلخارين، بوصافها 

عااًداعن الواقاا   هااي إذن عمليااة خلاا  وإبااداف، ويتوساا   جاام تضاام أبااليااا وأكاذيااب وب

 .(19)األساالير بمرور الزمن ألن كا من ي اكيها يضيف إليها ما شاء من خياله ومبالةاته

القناف األساالوري وا اد  مان أبارز األقنعاة التاي وردت  اي الشاعر الاذي   ولعا

يصااف تجااارب المةااامرات اإلنسااانية،  يااث يتقناا  الشاااعر المةااامر بأسااالور  خياليااة 

يستعرض قواهاا الخفياة التاي تعكاس قدراتاه الفائقاة التاي ت يلاه بالاًح أساالوريًا خارقًاا، 

ومعايشة الكائناات الخرا ياة؛ باا وم اربتهاا   يستالي  من خحلها النفاذ إل  العوالم الخفية،

والتفوق عليها؛ وها هو عنتر  بن شداد يعدد صفاته النادر  وقواه الفائقة التي ال تتمثاا إال 

  ي بالا أسالوري خارق مثله، يتفوق عل  أقرانه من األبالاا، يقوا:

َرًدا ــَ فــ ا ما َ  ال ُّريــــ  ــَ َرَيتا مــ ا ســــَ  فَأَنــــَ
َوَ  ا ــَ َن ف ــَ َدرا م ــَ وَّامَواَلب ــا َحاَ  يَس ــ َ  لس

ي نفســم ــَ َرَ  يََرم ــَ ــو الغ را نح ــَ  والن س
اَرةً  ى تــــَ دي  يََخفــــَ َيَن يــــَ و ا بــــَ  َواَلغــــا
َودِ  ِم أَســـــــَ َرِ  َوَوجـــــــَ َواَظِر زا  بَنـــــــَ
الَ  ــَ اَت اَلفـ ــَ َوَ  َلابـ ــَ َر ا حـ ــَ نُّ تَفـ ــَ  َواَلجـ

 َوإَذَا َرأََت َسـيَفي تََضجُّ َمَخـافَـةً 

نَ   د َ الما ي َليــــــر حــــــَ َبنَسس لــــــَ  صــــــَ َ َل مــــــا
تََعَج َ  ــَ َ  اَلمســـــ ــَ اكـــــ َيَر الر  ــَ ير ســـــ ــَ  فَيَســـــ
َز َ  ــَ َْ األَعــــــ ما ــ َ ر بَالســــــ ــا ادا يََع ــــــ ــَ  فَيَكــــــ
عَ َ  ــَ ََ الَمشـــ َو ــَ َ  ضـــ ــَ را َم ـــ ــَ ودا يََظهـــ ــا  َويَعـــ
ــَ َ  د  الَمَنجــــــ ــَ بََهَن حــــــ ــَ افَِر ياشــــــ ــَ  َوأَظــــــ
َم تََغفـــــــــَ َ  اَدِم لـــــــــَ اَهِم َوَدمـــــــــَ  بََهمـــــــــَ

ـَوَ  المنـــَز َ  َ حـــَ ي  وَ  اَلحـــَ َجيجَ نـــا   (20)َكضـــَ
 

 

 



 

 عنتر  بن شداد يرسم  ي هذه األبيات محمٌ بالا أسالوري خارق يشابه أبالااا 

"هاو الاذي  –كما ياذهب د. شاكري عيااد   –المح م اليونانية القديمة، والبالا األسالوري

يستعين بقو  خارقة ويأتيه العون من اآللهة،  هو يتعاما ما  كائناات بريباة، هاي مازي  

وعنتر  هنا يتجاوز القادرات البشارية المعرو اة   (21)لوهية، "من اإلنسانية وال يوانية واأل

ن مان م ارباة الةاوا،  لينفذ إل  الاقات خيالية تجسادت  اي بالوالتاه الناادر ،  ياث تمكاَّ

والجن  ي تلك الليالي المظلمة التي كان يقالعها  ي الص راء بمفارده، ولام يقتصار علا  

ا أ داث تلك ال ارب التاي انتصار تصوير تلك ال رب األسالورية الخيالية؛ با أخذ يُف ّصِّ

 يها عل  مخلوقات خيالية لم يتمكن من م اربتها إال بالا مةامر مان الاراز  رياد مثلاه، 

وعل  الربم من أننا نلمس هنا إسارا ًا  اي التصاوير الخياالي للمةاامر ،  إنناا نقباا منهاا 

أجاواء أي مةاامر    وجهها األدبي الذي يجعلها أكثر تأثيًرا  ي نفاوس متلقيهاا، إذ ال تخلاو

ال يجعلها أكثر إثار  وتشويقًا.    من خياا مفرِّ

بير أّن األهم من ذلك، أن ندرك أن توسُّا الشاعر المةاامر بالقنااف األساالوري 

ومفرداته الميتا يريقية هنا يعكس كثيًرا من تصوراته الفكرياة، ويختازا خحصاة تجربتاه 

ائنااة  ااي أعماقااه إزاء عااالم يمااوا الرو يااة ومعاناتااه الفكريااة، كمااا يفساار مخاو ااه الك

بالمةامرات. وكثيًرا ما يلجأ المةامر الصعلوك إل  هذا العاالم الخفاي الاذي ينفارد برؤيتاه 

 هذا أ د  ُتّااك العصار األماوي ولصوصاه الصاعاليك   –مثلما ورد عنهم    –والعيش معه  

بها، ويخل  عليها ، ويستأنس  (22)الشاعر أبو المالراد ُعبَْيد بن أيوب العنبَري يعاشر الةوا

صفات ا تقدها  ي جنسه من البشر؛ إذ يتخذ من الةوا قناًعا يرمز به إل  الصادي  الاو ّيِّ 

الذي يب ث عنه  ي عشيرته؛ ولكنه لم يجده مما جعله يلجأ إل  عالم الةاوا يساتأنس بهاا، 

 ويعاشرها  ي عالمها الخفي المةاير عن عالمنا اإلنساني؛ يقوا:  
 

 

 



ةِ َوهلَل َدرُّ ا ــَ وَ  أَيُّ َرفَيقـــــــــــ ــا  َلغـــــــــــ

َدت ــَ ِن َوأََوَّــ ــَ َد لَحــ ــَ ِن بَعــ ــَ َت بَلَحــ ــ   تَغَنــ

ا ــَ َدَت َوأََلَفتاهـــ ــَ ا بـــ ا لَمـــــ  ــَ تا بَهـــ  أَنَســـــَ

ي اَ  َوأَن نـــــــــَ ا َرأََت أل  أاهـــــــــَ  فَلَمـــــــــ 

ــا ى أََلَفتاهـ ــ  َوع َحتـ ــر  َْ الـ َد ذَا ــَ َت بَعـ ــَ  َدنـ

 

را   ــ  ا َِف يَتَقَتـــــ ــَ ِر خـــــ ــَ اَحَ  ََّفـــــ ــَ  َلصـــــ

َوالَي  نَيَرا را حـــــــَ و ا َوتََزهـــــــَ ا تَبـــــــا  نـــــــً

را  ــَ ــَ  أََبصـــ َت َوبا باَلغَيـــ ــَ ى َدنـــ ــ   َوحتـــ

را  َطيــــــ  انا الما اَر الَجنــــــَ ورس إَذَا طــــــَ  َوَّــــــا

َ  أََخبــــــرا  افََيتاَها وب باَلغَيــــــَ  (23) َوصــــــَ

 

ويمكن للمدق  النا ذ أن يستشارف  اي هاذا القنااف األساالوري الاذي يتوساا باه 

خحله عان تادني األوضااف االجتماعياة للصاعاليك   الشاعر المةامر قناًعا رمزيًا يعبر من

 – ت  صاروا  ي منزلة ال يوانات الجائعة المشرد   ينًاا، و اي منزلاة الكائناات الخفياة 

التي تحشت معالمها عن الواق  ال قيقاي  ينًاا آخار؛  يسارد عبياد بان أياوب ذلاك   -الةوا

ا قاه، ازدادت  التاه ساوًءا التالور ال ياتي الذي عايشه؛  بعدما كان يساتأنس بالاذئب وير

ا  لام  وأصبٌ يتحش  كيانه  ي عالم ال مرئي أسالوري  ت  اختفت محم ه البشرية تماماً

 يعد يعرف إل  أي جنس ينتمي؛ يقوا:  

نَى ــالما ذ َ ا بــ ــَ ى تاعــ ــَ َرى لََيلــ ــا اَلَم تــ ــَ  عــ

َداَوةِ  َد عــَ َديَق الــذ َ َ  بَعــَ َحى صــَ  َوأَضــَ

تََطاَر َََّمي ــَ ما واســـ ــَ د َد َعنـــ ــَ ما تَقـــ ــا  صـــ

وا  ارا ــَ َِ نَهــ َي ــَ داو َلشــ ــَ ا يَبــ ــَ ــَ ُّ َومــ  يَظــ

ـما  ـَرَف َشـَكـلـــــا ِ فَياعــــَ ـن َي  َيَس بَجـــــَ  فَلــــَ

 

أَنَسا   ــَ الغاوَ  يــ ــَ اَد بــ ــَ َد كــ ــَ َرِة َّــ ــَ ا ََّفــ ــَ  أَخــ

اَلسا  ارا األَمــــــَ ما الَقفــــــَ ِر َوَرب تــــــَ  َوباغــــــَ

نا َداَرسا  ــَ َديُّ والَجفــ ــَ ــَ ا اَلَهنــ َد يََقطــ ــَ  َوَّــ

اعا والل   ــَ ا يََنبـــــ ــَ سا َولَكن مـــــ ــَ ــَ ا َدامـــــ  يـــــ

اَلسا  ِ تََحتََويــــــَم اَلَمجــــــَ ي   (24)َول إََنســــــَ

 

ا إل  التقن  بكائنات أسالورية   –ال وجود لهاا  اي عاالم الواقا   –ويلجأ تأبال شرًّ

 يث يبدعها خياله نتيجة للفراغ الذي يسيالر عل   ياته، والو د  المضنية المو شاة  اي 

تراضاي الاذي ال وجاود لاه  اي  ياتاه كا مكان من  وله،  يؤثر اللجاوء إلا  عالماه اال 



 

ال قيقية التي يعيشها،  يتخيا وجود جيران له من الةيحن يعاشرهم ويساتأنس بأصاواتهم، 

ويبادلهم ال ديث الذي ا تقده م  أقرانه مان البشار بسابب خلعاه وتشارده  اي الصا راء " 

ا وهي صور    -الوريّ وإن تكن م االة بإالاار أسا –وأكثر ما يرد ذلك  ي شعر تأبال شرًّ

تصور ما كان يخيلاه الاوهم لاذلك الصاعلوك المةاامر المتشارد البعياد اآل ااق  اي اللياالي 

المظلمة بين أرجااء الصا راء المو شاة،  ياث تتجسام الارؤى أشاباً ا مخيفاة، وتخاتلال 

ا مان الةايحن  األصوات  ي ل ن بامض رهيب، وم  ذلك  قد يكون ما يقصاده تاأبال شارًّ

لمعرو اة باسام الةاورال ولكان هاذا الينفاي أن صاورتها عناده تلك الفصيلة من ال ياوان ا

 ؛  يث يقوا:(25)م االه بإالار أسالوري"

اَرةس  ي جـــــَ ــَ و ا لـــ بََحتا َواَلغـــــا ــَ  فَأَصـــ

اَلتََوتَ  ــَ عََها فــــــ ــَ ا باضــــــ ــَ  َوَطالََبتاهــــــ

َرى ــَ َي تـ ــَ َري كـ ــا ا اَنظـ ــَ ا يـ ــَ تا لَهـ ــَ  فَقالـ

ن َ ذاو َة اَلجــــــَ َف اَبنــــــَ اَر بَقَحــــــَ  فَطــــــَ

فَاإَذَا كــــــــــَ   أََمَهيَ  ما بَالصــــــــــ   تــــــــــا

ا ــَ ل تــــــ ا حا ــَ ِر لَهــــــ ــَ ةا ََّفــــــ ََ ا ــَ  َعظــــــ

اَرتَي ـَوَت جــــَ َن  ــــَ ـاَ  أَيــــَ ـَن ســــَ  فَـمــــَ

 

َولَ   ــَ ا أَهـــــ ــَ َت مـــــ ــَ ا أَنـــــ ــَ ا َجاَرتـــــ ــَ  فَيـــــ

تََغَولَ  ــَ َ  فَاســــــــــ و  ِم تَهــــــــــــَ  بََوجــــــــــــَ

َولَ  ــَ ا أَلـــــــ ــَ تا لَهـــــــ ــَ َت فَكانـــــــ ــ   فََولـــــــ

الَ  َق اَلَمَحمـــــــَ ــَ َد أََخلـــــ ــَ َق َّـــــ ــَ  َسفَاســـــ

ــَ  َم أََرَو صـــــــــــ ــَ د  َولـــــــــــ ــَ  َيقاَلَ فَحـــــــــــ

َزل ــَ َم تاغـــــ ــَ لَ لـــــ ــَ َن َوَرَ  الط لـــــ ــَ  َن مـــــ

ـَنَزلَ  ــَ ـَوى مـــــ ــ َ ا بَاللـــــ ــَ ـَهن  لَهـــــ ــَ  (26)فـــــ

 

ا  ي خياله األسالوري،  ي دثنا عن تالور عحقته بالةيحن نظًرا  ويمعن تأبال شرًّ

ا  لالوا معاشرتهم؛  ألف العيش معهم  ت  إنه تزوا منهم،  اتخاذ مان تلاك الةايحن قناعاً

مرأ  التاي ا تقادها  اي  ياتاه المشارد ،  هاو لام يعاش  ياا  البيعياة، مثاا يرمز به إل  ال

 الرجاا م  نسائهم مما يجعله يلجأ إل  عالم الةوا والجن يعاشرهم ويتزوا منهم، يقوا:

 

 

 



دِ  ــَ ي بَلـ ــَ ياَلَن فـ ــَ َل اَلغـ ــَ ــذي نَكـ ا الـ ــَ  أَنـ

ما  اَدي َعَمايَتـــَ تا الغـــَ شا ليََعمـــَ ي َحيـــَ  فـــَ

ــا  ـَوتا بََمَصقـ ــَ َد لَهـ ــَ َهاَوَّـ ــا  ـوِ  َعَواَرضـ

 

اَدا  ــَ َماَكي  َوَل جـــ ــَ ــَم ســـ ــَ   فَيـــ ا طـــ ــَ  مـــ

اَدا ــ  ي تََهبـــــ ــَ َم يََبغـــــ ــَ يما بـــــ ــَ  َوَل الظ لـــــ

اَدا ــَ ــا َوَعَنقـــ اَزعانَي َكأَســـ ــَ ِر تانـــ ــَ بَكـــ
(27) 

 

ومن ثم اتجهت عديد المةامرات إل  قالب القصص الخيالية التي يفتعلها الشااعر 

ة عااش تفاصايلها الدقيقاة؛ وربماا يرجا  ذلاك أو تدور  ي ذهنه ويعبار عنهاا كأنهاا  قيقا

لمجرد التنفيس عن الرببات المكبوتة  ي الحشعور الداخلي للمةامر تجعله يتخال   ادود 

 الواق  ال قيقي من  وله، إل  عالم  وضوي يبتكره بخياله ليعيش  يه دون قيود.

ا لااه، مسااتلهًما بعااض ولمااا   اتخااذ المةااامر ماان الشخصاايات األسااالورية قناعااً

الشخصيات الخيالية الاوارد   اي أدب المح ام اليونانياة القديماة بأ اديثها المشاهور  عان 

اآللهااة وأنصاااف اآللهااة، وتجساايد البالااا األسااالوري  ااي صااور  خاصااة بفضااا قااواه 

الخارقة، وأ عاله بير العادية التي تعلي من شأنه وتميزه،  هكذا استو   شاعرنا المةامر 

ره لتجسد قواه الخارقة التي تجعله  ي منزلة أبالاا المح ام، هذه الصور  النادر   ي أشعا

 يث يخاا نفسه بعدما عحه المشيب وقد بل  من العمر عتيا أنه مازاا  ارًسا مةوًرا يقادر 

عل  ممارسة المةامرات الخالر ، ويتكالب عليها وكأنهاا أ احم يقظاة ا تقادها  اي واقعاه 

وراءهااا؛  ياانفس ماان خحلهااا عاان مخزونااه  ال ااالي،  يهاارب إليهااا بخيالااه ياللاا  العنااان

الشعوري  ي الحوعي الداخلي له، "وعلم الربم مان أن كثياًرا مان الشاعراء  ااولوا  اي 

 ديثهم عن الشيخوخة أن يصفوا جانبًا من هذه المةامرات بعد تصويرهم لمعانااتهم،  اإن 

ة علا  تجربة الشيخوخة  ي هذا الجاناب تبادو وعلا  جاناب كبيار مان الصادق واألصاال

   (28)العكس من تلك المةامرات."

و ااي أكثاار ماان موضاا   ااي شااعر المةااامرات يتلاابس المةااامر بقناااف البالااا 

األسااالوري الخااارق الااذي يلقااي بنفسااه إلاا  التهلكااة مهمااا عاندتااه الظااروف  ااي ساابيا 



 

ال صوا عل  هد ه،  هذا األعش  الكبير يتقنا  بقنااف الب اار المةاامر األساالوري الاذي 

أعماق الب ار  ي سبيا ال صوا عل  ُدرَّ  ثمينة بالية ي رسها ماارد مان   يلقي بنفسه  ي

ة الب ر العمي ، وقد عرض نفسه  ي سبيا ال صوا عليها للهاحك والةارق،  الجن  ي لجَّ

وهذا الةواص المةامر العنيد يرصد الدر  بعد ما الواه الب ر  ي أمواجه المتراكباة وكاان 

ا عليه أن يت دى الب ر ويةامر لينا ا بةيته، وهاذه الادر  رماًزا للم بوباة والةاواص قناعاً

للمةامر البالا العاش  الذي يفعاا المسات يحت ويقات م المهالاك مان أجاا الوصاوا إلا  

 يقوا األعش :  م بوبته؛

ا ــَ َا أََخَرَجهـــــ َرا ــَ ةس َزهـــــ ا دار  ــَ  َكأَن هـــــ

اَرباما  ــَ ر  شـ ــَ َذ طـ ــا ا مـ ــً ا َحَججـ ــَ َد َراَمهـ ــَ  َّـ

ما  ــا ــن َفسا تاَبنَســ ا َل الــ ــَ كاهــ ا فَيَتَرا ــَ  َمَنهــ

َها ــا سـ ن َ يََحرا ــَ َواَة اَلجـ ــا َن لـ ــَ اَردس مـ ــَ  َومـ

 لََيَسَت لَما َلَفلَةس َعَنَها ياَطيفا بََها

ا  ا اَلغََرَّــــَ ى داونَهــــَ اصا َداَريــــَن يََخشـــَ و   لـــَ

ا َد َخفَقـــــَ ا َوَّـــــَ وهـــــَ َ  يََرجا ى تََسَعســـــَ  َحتــــ 

ا ــَ َيَن فَاَحتََرَّــ ــَ َ  َرأََي اَلعــ ــَ لــ َد َرأَى الر  ــَ  َوَّــ

ا ا تََرَّـــــــَ تََعد  داونَهـــــــَ ة َمســـــــَ  ذاو نَيقـــــــَ

 يََخَشى َعلََيَها ساَرى الس اَريَن والس َرََّا

َو ان  الــن َفَس َطاَوَعهــا ا لــَ ا َعلََيهــَ  َحَرصــً

َد س  ما جــــَ ــَ ِ لــ َة أََذي  َوَم لاجــــ  ــَ ي حــ ــَ  فــ

ما  ــَ اَع لـ ًد َل اَنَقطـــَ ــَ لـ اَ  خا ا نـــَ ــَ َن نَالَهـ  مـــَ

َْ الن فَ  َْ ال تَي َكل فَتَ لاَهاتََل  َس تَأَما

ا  يَم  أََو َلَرَّـــــَ الَى الـــــَ َميرا لَبـــــَ ما الضـــــ   َمنـــــَ

ا ــن َفسا فَاَعتَلَقــــَ ما الــ ا فَاَرََّتــــَ ــَ َن َراَمهــ ــَ  مــ

ا ا أَنَقـــــَ ــً َحى نَاَعمـــ ــَ ى فَأَضـــ ــ  ا تََمنـــ ــَ  َومـــ

 (29َوَما تَعَل قََت إَل  الَحَيَن واَلَحَرََّا)

قنيااة القنااااف توظيااف ت -وهاااو أ ااد المةااامرين العشااااق –اسااتالاف األعشاا  

األسالوري الذي استمده من الموروث الثقا ي ألسالور  الدر  المقدساة التاي تمثاا رماًزا 

للخصب والنماء كما صورتها األسالور  اليونانية القديماة،  كانات عشاتار آلهاة الخصاب 

والجماا ُخلِّقت من ماء الب ر وكانت  ي م ار  مكنونة تَماًما، ويذكر األبشيهي تلك الدر  

يات عن بنات الماء، األمر الذي يشير إلا  علا  ا تفااظ الاذاكر  العربياة بابعض  ي  كا



صفات عشتار الب رية؛  يقوا: "ومن ذلك بنات الماء وهم أمة بب ر الروم يشابهن النسااء 

يَّادين  ذوات شعور..... وهن  سان ولهنَّ كحم ال يُْفهم وضا ك ولعاب.... ويقااا إنَّ الصاَّ

  ،.........    (30)ثم يعيدونهنَّ  ي الب ر ثَانِّيًا."يصالادونهنَّ

 هذه الدر  رمز بها إل  م بوبته وهي تلك المعشوقة الةالية التي تةاري عاشاقها 

 تجعله يت دى المخاالر للفوز بها م  علمه بما يتربص باه مان مهالاك، وقاد   -الةواص  –

ر ؛  يقاوا: لجأ األعش  إل  استخدام مصالل ات لةوية تتناسب م  الجو العام لتلك المةام

)مارد( و )بوا  الجن( و )مستعد(؛ وذلك لتأكيد أنَّ ما يمارسه من مةامر  يتميز بها  ت  

يكاد يشبه أعماا الجن الخفية مما يؤكاد تلاك القاوى الخارقاة التاي انفارد بهاا ذلاك البالاا 

 المةامر. 

كما برزت  ي شعر الهذليين صور  بواص ب ري مةامر يفعاا المسات يا مان 

ا عل  تلك الدر  الثمينة التي تستقر  ي أعماق الب ر،  جاءت قصايد  جماناة أجا ال صو

والب ااار  ااي الشااعر الهااذلي تقتاارب ماان األدب الشااعبي الفلكااوري  هااي تشاابه قصااص 

مةامرات السندباد الب ري بممارسته للر حت بكا ما يصاد ه من أخالار م ماا بالهادايا 

ة راسخة  ي خياا الشعراء مما رسخ  اي والكنوز، وربما كانت جمانة الب ري األسالوري

أذهانهم عن  وريات الماء أو جنيَّات الب ر، "  قد كانت اآللهة الكنعانية أشير  زوجة إيا 

تتمش  عل  وجاه الب ار والر هاا األسافا جسام سامكة باائص  اي المااء، وأماا الر هاا 

ذت تارقص األعل   فتا  بارعة الجماا ومثلها أ روديت التي خرجت من زباد الب ار وأخا

يتقن  بشخصية ذلاك  -أ د المةامرين العشاق –،  نجد الُمَسيَُّب بن َعلَْس (31)عل  األمواا"

الب ااار المةااامر الااذي يمتلااك قااو  نادر ،وشااجاعة  ائقااة النظياار، ويخااوض الكثياار ماان 

المةامرات الب رية من أجا ال صوا عل  تلك الدر  الةالية؛ متخذًا من هذه الدر  الةالياة 

 م بوبته التي يبذا قصارى جهده من أجا الوصوا إليها والظفر بها؛ يقوا:رمًزا ل



 

ةِ  ــَ يَن َجاَز ـــــ ــَ َْ بَعـــــ ــ َرَت إَلَيـــــ ــَ  نَظـــــ

ا ََ بَهـــــــَ َ جـــــــا َة البَحـــــــَري  مانـــــــَ  َكجا

ةِ  ــَ ــيَس أَربَعــــ باَد َر ــــ ــا ل ا الفــــ ــا  صــــ

وا ــا ى إَذا اَجتََمعــــــ اَزعاوا َحتــــــــ   فَتَنــــــــَ

ةس  ــَ ََ َخاَدمــــ جَحا ــَ َم ســــ ــَ َت بَهــــ ــَ  َوَعلــــ

ا ى إَذَا مــــــــَ ما  َحتــــــــ  نُّها ََ ظــــــــَ ا  ســــــــَ

ةِ  ــَ يَما بَتََهلاكـــــــــ ــَ ى َمَراســـــــــ ــَ  أََلقـــــــــ

دس  ــَ ما لَبـــــ ــا قَفا َرأَســـــ ــَ ــَ   أَســـــ  فَاَنصـــــ

تََمسس  لــــــَ َت ما ــَ يــــ جُّ الز  ــا فَى يَمــــ ــَ  أَشــــ

ما  اَ  أَتبَعــــــــا اوا فَقــــــــَ َت أَبــــــــَ  ََّتَلــــــــَ

وا  اَمرا ــَ َا لــــ ا ــَ ارا المــــ ــَ َف الن هــــ ــَ  نَصــــ

ا ــَ ََ بَهـــــ ا ــَ ما فَجـــــ ــَ َنيَتـــــ اَ  ما ــَ  فَأَصـــــ

ا َويَمَ  ــً ا  ََمنـــــ ــَ ى بَهـــــ ــَ اياَعطـــــ ــَ  نَعاهـــــ

ـداوَن  ــا َراَري يََسجــ ــ  ـَرى الصــ ــَ اَوتــ ــَ  لَهــ

 

َدرَ   َن الســــــ َ  فــــــي ظــــــَ  َ بــــــاَرَدِة مــــــَ

ــرَ  َة البَحـــــ ــ  ن لاجـــــ ــَ ها مـــــ ــا اصـــــ  َلو 

رَ  ــَ ــواَن َوالن جـــــــ ــاَلفي األَلـــــــ تَخـــــــ  ما

رَ  ــَ َد األَمــــــ ــَ ــَم َمقالــــــ وا إَلَيــــــ ــَ  أََلقــــــ

ــرَ  َة اَلبَحـــ ــ  ي لاجـــ ــَ َم فـــ ــَ َوي بَهـــ ــَ  تَهـــ

َهرَ  َهرس إَلـــــى شـــــَ م شـــــَ ى بَهـــــَ  َوَمضـــــَ

ــَ  َري َبَتــــ ــَ ا تَجــــ ــَ يَها فَمــــ ــَ  َت َمَراســــ

َبرَ  اوا َللصــــــــــ  َت َربَاَعيَتــــــــــَ  ناَزعــــــــــَ

رَ  ــَ َن الفَقـــــ ــَ ــَ س مـــــ لتَهـــــ تنا ما ــَ  َظمـــــ

ــد َهرَ  ةَ الـــــــ ــَ تََفيدا َرَليبـــــــ ــَ  أَو أَســـــــ

َدَري ــَ َ  ل يـــــــ ــَ ما بَالغَيـــــــ ــا  َوَرفيقـــــــ

رَ  ي ََة الَجمــــــــــَ َدفَي ةً َكماضــــــــــَ  صــــــــــَ

َري اَحباما أََل تَشــــــــَ  َويَقــــــــو ا صــــــــَ

َم   ها بَيََديـــــــَ مُّ ـرَ َويَضـــــــا  (32) َللن حـــــــَ

 

 كانت تلك الدر  الب رية تمثا قناًعا للمرأ  المتمنعة التي أراد الشااعر ال صاوا 

ة الب ار  عليها،  يخوض  ي سبيلها الب ار المهلكة  ت  إذا أدركهاا ووصاا إليهاا  اي لُجاَّ

ر العميقة خرَّ لها ساجًدا وهذا ما ي يلنا إل  أسالور  تقديس المرأ  كما شاعت  ي األسااالي

اليونانية القديمة؛  قد جعلوها  ي منزلة اآللهة المقدسة لماا تمادهم باه مان أساباب ال ياا ، 

كاان   -المةاامر  - ر لة الصياد ر لة يتجلا   يهاا العنااد والت ادي والمةاامر ؛  االةواص

يتزعم أربعة من الر ااق إال أناه يفضالهم مكاناة وإصاراًرا  اي ال صاوا علا  الجماناة؛ 

ة  وق أمواا الب ر؛  إذا به يلقي بنفسه  ي منالقة عميقة وخالير  باروح  بينما تعلو السفين



من العزيمة واإلصرار  ي ال صوا عل  الجماناة  تا  لاو كلَّفاه األمار  ياتاه، وبالفعاا 

يظهر بعد نصف يوم  امًح صاد ة مضايئة كاالجمر، وعلا  الشااالئ ينتظاره المشاترون 

 يماا ساجد المح اون إعجابًاا بالجماناة بثمن  باا  لكنه يستمسك بهاا ويضامها إلا  ن اره  

ا يعكاس صاور  أساالورية   -هنا  - تجربة الةواص التي رصدها الُمَسيَّبالدَّر . تمثاا قناعاً

لشخصية الساندباد المةاامر الخاارق الاذي يتلابس بساحح اإلصارار والعزيماة  اي سابيا 

 ال صوا عل  بايته وي ق  ُمْنيته.

 الخاتمة 

 عدة نتا ج منها:وفي ختام هذا البحش نخلص إلى  

إمكانية توظيف تقنية القناف  ي النماذا الشعرية التي جسدت تجربة المةامر   ي  

الشعر العربي القديم  يث تمثلات بمعناهاا الماادي، وهاو الشاكا المعاروف للقنااف الاذي 

يةالي الرأس والوجه بةرض التخفي، أو التنكر من أجا مجابهة مصير مجهوا يخوضه 

ا مان المةاامر وال يكتارث  لعواقباه، كماا ظهارت كاذلك بمعناهاا الضامني؛  شاكَّلت نوعاً

اإلسقاال عل  ما أراد الشاعر المةامر البوح به، والتنفيس عما هو مساكوت عناه، ولكناه 

لم يستال  اإلقصاح عنه به بسبب الكثير من أسباب القم  المجتمعي التاي  ُرضات علياه، 

ا التخفااي وراء شخصااية خياليااة يسااتنالقها لااتعل ن تجربتااه ال ياتيااة  ااي صااور   فضااَّ

 أسالورية تخلد ذكراه وتسمو به إل  المكانة التي يتالل  إليها.

اعتماد الشاعر المةامر  ي توظيفاه لتقنياة القنااف علا  الت ادث بضامير الماتكلم  

وكأنه يتلبس بالشخصية التي يتقن  بها، ويبث من خحلها أبعااد تجربتاه الخاصاة  يصابٌ 

 وا ًدا. الشاعر و الشخصية كيانًا

تمكن الشاعر المةامر من التقن  بشخصيات أسالورية مستو ا  من عالم الخياا   

 مما أضف  عل  مةامراته لونًا من اإلثار  والتشوي .

تقنية القناف  ي شعر المةامر  قيمة جمالية  نية تتمثا  يما يضافيه كان الستخدام    

رياة الذاتياة،عبر إالاار دراماي عل  العما األدبي من الاب  العم  وتخفيف النزعة التقري

يتكاما م  عناصر السارد األخارى؛ األمار الاذي أضاف  مسا ة  داثياة معاصار  علا  

 النص الشعري القديم.
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