
 الجاهلي النص في والتصوير الفنية الصورة

 نصرة احميد جدوع د. ا.

 عن يبحثون وهم تعدادها في الباحثون أسهب فريده بميزات الجاهلي النص يتميز                

 المناهج فكانت ,واألفكار للرؤى مستوعبا منه وجعلت النص هذا خلدت التي السببية تلك

 فرضت التي والثقافة الفكر أنماط واختالف القراءة في التعمق وليدة اتبعوها التي المختلفة

 الوالدة مرحلة من ابتداء التساؤالت من للكثير مثير لنص والتنظير الرؤية في االختالف

 جاءت المنطلق هذا ومن توصيله في المتبع النهج وسالمة الروايات بتعدد وانتهاء ودوافعها

 المساس ذات األخرى والمناهج واألسلوب اللغة قضايا عالج الذي البنائي الطابع ذات المناهج

 عالجت ومناهج واسسها وروابطها الفنية الصور موضوعات عالجت والتي الفنية بالجوانب

 به يمتاز الذي التنوع عن منطلقاتها اختالف وعلى جميعها لتعبر والرمزية األسطورية الجوانب

 في والشك مختلفة مراحل في والدراسة التمثل سني عبر الجهود كل عليه انصبت الذي النص

 وتفسيره دراسته محاوالت كل في أبدا حاضرين ظال( الفني التصوير) او(الصورة) مصطلح ان

 .له الجمالي المكون هي الصور ان مثلما التصوير على قائم فن نه طالما

 للنصوص التحليل مهمة في الخوض لزاما وكان أصال المعرف تعريف تكرار تجاوزسن       

 تعرضت التي العديدة المقوالت بين المالئمة من للتمكن الصيد لوحة عالجت والتي المختارة

 بوصفها اللغة من تشكيله يستلهم الذي الرئيس ومكونه النص بناء وسيلة بوصفها الصورة لفكرة

 قد التي المحاذير تجنب مراعاة مع المبدع بأسلوب( المصور/الشاعر) منه ينهل الذي الوعاء

 من الكثير عنيت وقد المجرد السرد مأزق في تقع كالمية حالة يصبح ان الى بالنص تدفع

 الحديث في الباحثين من الكثير واسهب الصورة بمصطلح وحديثها قديمها السابقة الدراسات

 الصور غزيرة لوحة عن الحديث ان و االقاويل تلك تكرار المجدي من يكون لن هنا من عنها

 الفهم من مرض مستوى الى للوصول صرفا فنيا إطارا يأخذ ان البد الجاهلية الصيد كلوحة

 الوصف على ترتكز وان البد كالصيد طبيعية لوحة والن التصوير على يقوم الشعر والن

 والكنايات التشبيهات صنوف في االفكار فتتالحق وغايتهم الشعراء وكد كان الذي والتصوير

 ,ففيها يمانية برود) ضيف شوقي يقول كما القصائد تبدو حتى التصوير أدوات من سواهما وما

 وفي( 90الفن ومذاهبه في الشعر العربي/( )كثيرة وأشكال صور على ورسوم ونقوش ألوان

 وقد( 21الصورة الشعرية/( )الكلمات قوامه رسم) معانيه ابسط في الصورة مفهوم ان الحقيقة

 يكن لم الحال وبواقع وقوامه الشعر عماد الصورة ان رجاله ورأى ذلك القديم العربي النقد وعى

 ان على للتدليل( المجاز) مصطلح في الن ذلك على للتدليل الصورة مصطلح الى بحاجة القدماء

 الجمالية) التحلية جانب يتجاوز الصورة لمصطلح الحديث الفهم ان مع ,ورسام مصور الشاعر

 البحث وبات البديعية التلوينات على تعتمد الصور فيه كانت الذي العصر مضى فلقد( الشكلية

( المعنى مستويات)ب تسميته على اصطلح وما الداخلية والمعاني بالمعاني المتعلقة السببية عن

 من عالية درجة الى عندهم الشعرية الصورة وصلت وقد الجدد, الشعر لنقاد الشاغل الشغل هو

 وكأنه المتلقي فيها يشعر درجة الى وتكويناتها أجزائها في الداخلية واإلضاءة واالنسجام التوافق

 السطحية بالقراءة فهمها يصعب التي واألصوات واأللوان والحركة بالحياة نابضة لوحة امام

 والمعنوية الشكلية الجمالية ابعادها بكل الشعرية الصورة مفهوم نحصر ان ذلك على واليمكن



 واالفكار والمعتقدات الحياة طبيعة لتعكس القديمة القصيدة توظف ان حاولت ضيقة بنظرات

الصورة )البطل وعلي الرحمن عبد نصرت عند مثال الجاهلية الى القصيدة فتحولت الخاصة

 كالمرأة رموز من فيها ما كل تحول كما مثيولوجية أنشودة الى( 134الفنية في الشعر الجاهلي/

 أفرغت اسطورية واجهات الى الحياة رموز من سواها وما والمطر والحيوانات والشمس

 االسطورية ارتباطاته وان الوسيلة انه كما الفن هو الشعر ان متناسية جماليتها من القصائد

 يقوم التي الفنية الحقيقة تلك تحجب ان اليمكن االجتماعية ووظيفته المفترضة الدينية وجذوره

 ومنها) الجاهلي النص شوهت جزئية قراءة الى المطلبي ينساق ومثلهما الشعري الفن عليها

 المغزى لتأكيد محاولة في( بالذات الوحش ثور وبطلها الصيد لوحات تضمنت التي القصائد

 ذات ملحمة والكالب والصياد والصراع الوحش ثور بين الصراع ان معتبرا الديني االسطوري

 المعبود الثور بارتباط ذكيرالت طريق عن والمطر والخصب الثور فيها يرتبط ميثيودينية أصول

 القصيدة في الوحشي الثور صورة عن فيقول الجذور بتلك بالبقر واالستسقاء بالمطر القديم

 اليه يرمز كان وما الثور بقدسية تتصل قديمة دينية تفوهات او لترانيم تطور هي إنما) الجاهلية

 الشعراء الى انتهت بل دينيا مغزى تحمل تعد لم ولكنها بالصيد واالتحاد والمطر الخصب من

مواقف ()انقرضت قدسية بقايا هي وسمات إشارات من تخل ولم أدبية تقاليد المعروفين الجاهليين

 ( 107في االدب والنقد/

 بان واإلقرار األقاويل تلك مثل تقبل الى األمر بنا ينتهي ان حقا والحزن للشفقة المثير لمن انه

 الى واالفتقاد الفكري األفق وضيق بالبداوة اتهمهم من مؤيدين دينيا ملمحا اال يكن لم الشعر

 منهم الكثير حاول الذين المستشرقين من النخبة آراء اليه انتهت مما بالكون العالي اإلحساس

 العطاء على العربي اإلنسان أهلية عدم تقرير الى وصوال العربية الشخصية سمات في الطعن

 للوصول الشعر من متشدد إسالمي موقف عن البحث محاولة في الحثيثة جهودهم فشلت ان بعد

 وليست الرفيعة معانيه وتمثل الكريم القران فهم على العربي العقل بقدرة الطعن الى النهاية في

 الطريق بسطت األكاديمية والمنهجية بالعلمية المتذرعة الطروحات لكن ذاتها بحد مشكلة هذه

 المتمثل الحضاري واإلنجاز العربي الفن الى الرجعية النظرة تعميم قصد بغير او بقصد

 البنية يتأمل وهو أمور عدة إدراك المطلع القارئ على يصعب ال الرؤى تلك تأمل بالشعر,وعند

 :منها الصيد للوحات واألسلوبية والسردية الفنية

 ذهن في بحضوره الجزم بالضرورة يعني ال اليه المشار المثيوديني االرتباط وجود ان -1

 تكن فلم والمناسبة الغرض فيها ما أهم قصيدة من جزءا اال ليست الصيد لوحة ان مثلما الشاعر

 .وضعها من التحديد وجه على يعرف ال التي الفنية للتقاليد خاضعا جزءا اال هنا اللوحة

 وعلى عليه القائم الصحراء مجتمع في العربية البيئة في واقعية حالة هو الصيد ان -2

 .للفخر وميدانا آخرين شعراء عند هواية كان وانه للعيش وسيلتين الغزو

 يبسط متحركا رمزا الثور كان مثلما الخاصة للتجربة وفقا تتلون كانت اللوحة ان -3

 ضخ في افلحوا الذين للشعراء النفسية الحالة تفاصيل عكس انه كما الموضوع/الحدث صورة

 اللوحة هذه أولى الذي الذبياني النابغة قصائد في نراه ما نحو على الخاصة والرؤى المعاناة

 .  مستقلة قصائد تكون الن تصلح انها حتى االكتمال عناصر فاستوفت خاصة عناية



 من تنطلق وجودها أساس في وكانت القديمة القصيدة في بارزة مكانة الصيد لوحة احتلت وقد

 :هما أمرين

  اإلنسان عليها درج وحرفة هواية بوصفه الصيد صورة عالجت التي الواقعية-1

 .العربي   

  العربية القصيدة تقاليد اقتضتها فنية غائية ذات الصيد لوحات من جعلت التي الفنية-2

 .القديمة   

 طالما الواضح البيئي التأثير في يتمثل هام عنصر يكمن األساسيين األمرين هذين ومابين      

 التي األسباب بتعددية القول يمكن هنا من الشاعر رؤية على بظاللها القت قد الواقعية السمة ان

 تناسب بدليل واضحة كانت بها عنايتهم ان كما القصائد في المكانة هذه تحتل اللوحة جعلت

 ثور اختيار كان وقد الشعراء يعالجها التي الخاصة الحالة مع ورموزها وظروفها أحداثها

 بها تعاملوا التي الخاصة والطريقة القصائد في ظهوره مرات تعدد بسبب للدراسة رمزا الوحش

 صوره وصلت الذي الداخلي الصراع لعكس وسيلة بل فحسب طبيعيا رمزا بوصفه ال معه

 مستودع الى اللوحة وحول المجرد الوصف حالة تتجاوز النهائية الصورة جعل مما بوضوح

 .الشعراء حملها التي والمشاعر ألفكارل

 الصيد لوحات في المجازية الصورة بناء

 على أساسا تقوم التي الشعرية الصور رسم في المجاز أهمية باحث على يخفى ال           

 اللغوي المعجم حبيسة ظلت التي تلك ومعناه اللفظ بين التقليدية للعالقة الخرق عنصر تحقيق

 غير المعاني الستيعاب المستمر التوسع على القائم جوهرها في اللغة عن االفتراق أزمة تعاني

 المحاكاة الى الوصف في المنظورة الحسية الحدود تتجاوز معروف هو كما والصورة , المنتهية

 والقارئ المبدع لدى والتصور والوصف الرؤية في الخيال على تقوم كما جوانبها من جانب في

 ففي المجاز بأدوات المرسومة الصورة أجزاء بين الربط عناصر توفير من والبد السواء على

الصورة الفنية ) الخيال يخلقها كما األشياء بين الجديدة الروابط وجود من البد مثال االستعارة

 رحم في مولودة جديدة لغة تخلق عموما كالمجاز االستعارة الن( 159معيارا عبد االله الصائغ/

 على ركزت التي الكثيرة اآلراء في القول ناصف مصطفى.د فصل ولقد ,(المعروفة اللغة)

 الجمالية) إطار عن خرج جديدا فهما اآلراء تلك وافرزت التصويرية اللغة بناء في المجاز أهمية

 كما(235اليات الخطاب النقدي الحديث/) طويلة مدة األدبي للفهم مالزما ظل الذي( الشكلية

 الطابع ذات البدائية بصيغتهما واالستعارة التشبيه على الصورة قصر الذي القديم المفهوم وسع

 األولى بالرموز وصدق ومروءة وإيثار وكرم شجاعة من اإلنسانية المفاهيم يحصر الذي الشكلي

 أية خلو بإمكانية يقول من مع ولسنا تفكيره, وحدود وانساقه العصر رؤية عكست التي القديمة

 تقوم انها اعتبار على الحديث بالمعنى كانت لو حتى المجاز عنصر من زمن أي في صورة

 لبناء وحده كافيا ليس انه اال( 124عبد االله الصائغ/–الصورة الفنية معيارا ) الخيال على

 المجاز يتجاوب ذلك ومع( المعنى-اللفظ) قاعدة كسر على يقوم لغوي إنجاز إنها طالما الصورة

 أمور وهي المعنوي وعمقها واإليحاء والتوليد الخلق على كقابليتها لغة أية في القوة عناصر مع

 عالميتها للعربية تحققت هنا ومن بها المرتبط والعلمي والفكري األدبي بالتراث تتعلق ما عادة



 أصال مؤهلة ألنها بل فحسب االنتشار في المتنامي الدين لغة لكونها ال الزاهرة عصورها في

 من والعطاء لألخذ استيعابها جانب الى انتشارها سهلت عالية تعبيرية إمكانيات من تحويه بما

 الصوري التشكيل في أساسيا عنصرا كان المجاز فان وألهميته مثال كالمعرب عدة طرق خالل

 بصيغتين فيها وتمثلت القديمة العربية القصيدة في الهامة البنائية اللوحات من تعد للوحة

 :هما أساسيتين

 التجربة إيصال في التعبير في الخاصة الرغبة على قائما موضوعا بوصفها االستقاللية -1

 قدرته خاللها من يثبت مهمة تسلية الصيد يجعل من هناك ان طالما والحرفة الهواية او الخاصة

 الشعراء يتردد ولم أخرى طائفة عند للعيش ووسيلة حرفة مثل الصيد ان كما الخاصة ومهارته

 .جميلة طبيعية لوحات بناء في لهم رافدا التجربة واقعية وكانت الصورة تلك مالمح رسم في

 الغرض الى للولوج ويستعد فيها الشاعر يتنفس وواجهة مدخال بوصفها الصيد لوحة -2

 البنائية الفنية التقاليد ضمن وتدخل القصيدة موضوع تخدم ثانوية لوحة كونها اي الرئيس

 .الجاهلية للقصيدة

 

 يمكن ال ألننا المستقلة( الصيد قصيدة) تمثل االولى الصيغة ان نقول ان يمكن ال ذلك مع اننا إال

 موضوعا بوصفه للصيد خصصت وقد اإلسالم ماقبل شعر في المواصفات بهذه قصيدة نجد ان

 كبيرة مساحة وتأخذ تتسع قد التي اللوحات بناء في الشعراء يبذله الذي الكبير الجهد لكن مستقال

 مستقلة قصيدة بشكل الصيد للوحة مفترضة باستقاللية االعتقاد الى يدفعنا ان يمكن القصيدة من

 نمط بناء في العباسيين الشعراء نجاح بدليل اكبر حيز في الرواة ومعايير العربية الرواية دمجتها

 في النمط هذا ظهور في الحضارية العوامل إنكار واليمكن والطرد الصيد قصائد من مستقل

 . العباسي العصر

 اإلسالم قبل العربي اإلنسان عند متميزة مكانة احتل كالصيد مهما موضوعا ان                 

 توازي التي والمكانة التأثير يترك ان غير من الكرام مرور الشعراء على يمر ان يمكن ال

 المجتمعات في الحياتية األولويات من هما استمراره واسباب اإلنسان ان وطالما الواقعية أهميته

 للحياة حبه اكد كالعربي إلنسان وبالنسبة لها والفكري الفني النتاج توجيه في األثر ابلغ لهما كان

 فقد الشاسعة الصحراء مجتمع في األهم التحدي ومنها الكثيرة تحدياتها وجه في بالثبات وتمسكه

 صيد قصيدة هناك تكون ان يبعد وليس معا آن في والفن والفخر واللهو للعيش وسيلة الصيد كان

 للهو وميل وعبث ترف من اإلبداع أسباب له توافرت شاعر عند السيما اليه أشرنا الذي بالمعنى

 في واسرته احتلها التي الرفيعة المنزلة بحكم العيش مكابدة مهمة من معفوا كان انه جانب الى

 توحده لوال لتصقل المقدرة هذه كانت وما الشعراء أمير ليكون أهلته التي الدرجة الى المجتمع

 فامرؤ المعروفة أحواله تتغير ان قبل تحصى ال التي وصورها الحياة لتأمل وتفرغه البيئة مع

 الذي والفخر اللهو المتعة وجوانب للصيد حبه خالل من الشعر اكسب بارعا مصورا كان القيس

 وفيما أشعاره في تتبعها يمكن التي الفاشلة العاطفية تجاربه خلفتها التي الثغرات لسد اليه يحتاج

 الحد الى الصور وتنوع المعنى وجمالية المبنى دقة من بهاء اكتسبت فلقد اللوحة بهذه يتعلق

 حفلت انها طالما منها جانب في جماليا طبيعيا نشيدا كانت المعلقة بان القول الى يدفعنا الذي

 (:30شرح الزوزني/) فيها في ,يقول الكثيرة برموزها للطبيعة بالوصف



 

 مذيل مالء فــــي دوار عذارى          نعاجــــــه كأن سرب لنا فعن

 مخول العــشيرة في معم بجيد          بينه المفصل كالجزع فادبرن

 تزيل لم صـــرة في جواحرها           ودونه بالهاديـــــــات فالحقنا

 فيغسل بماء ينضح ولم دراكا           ونعجة ثور بـين عداء فعادى

 وفنيا ماديا جانبا شغل مستقال تيارا نعده ان مايمكن الذبياني النابغة عند الصيد صورة مثلت ولقد

 متانة جانب الى الخاصة الرؤية عن ومعبرة بالحياة نابضة بالفعل كانت وقد قصائده أهم من

 .(6/ديوانه )شرح قوله في جاء ما ذلك من الفني البناء وجودة

    

 وحـــــــد مستأنس على الجليل، بذي          بــــــــنا النهار زال وقد رحلي كان      

 الفرد الصيقل كسيف المصير، طاوي           اكارعــه موشي وجرة وحش من      

 البــــــــــرد جامد عليه الشمال تزجي           ســـارية الجوزاء من عليه سرت      

 صــرد ومن خوف من الشوامت طوع          لـــه فبات كالب صوت من فأرتاع      

 الحـــــــــــــــــــرد من بريات الكعوب          صمـــــــع به واستمر عليه فبثهن      

 النجــــــد المحجر عند المعارك، طعن          يوزعــــه حيث منه ضمران فهاب      

 العضــــــــد من يشفي اذ المبيطر شك          فانـــــفذها بالمدرى الفريصة شك      

 مفتــــــــــــــأد عند نسوه شرب سفود          صفحـــــــته جنب من خارجا كأنه      

 اود ذي غيــــر صدق اللون حالك في           منقبضـــا الروق اعلى يعجم فظل      
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