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  :چكيده
شكلي پويا مجسم كرده و در اين مسـير از   و زندگي را بهي مرگ  مونودرام جاهلي هنري است كه واقعه

براي رسيدن به هدف خـود و شكسـت   "قهرمان". طرز منسجم و هماهنگ بهره برده است عناصر درام به
انـد بـا    ي جاهلي در كسوت خالق درام توانسته شاعران دوره. برد بهره مي "همسرايان"از ياري  "رقيب"

 "مكـان "و  "زمـان "كردن عنصـر تـرس در    افزون بر ملموس... نيداري واستفاده از تصاوير ديداري و ش
هـدف از ايـن   . اسـت آمـاده كننـد    "ستيز"ترين رخداد، كه همانا  درام جاهلي، زمينه را براي بروز اصلي

ي ايـن هنـر در اشـعار آن دوره     پژوهش، بررسي ساختار دراماتيك شعر جاهلي و تبيين عناصـر سـازنده  
گيـري از روش   هـاي جـاهلي بـا بهـره     هـايي از سـروده   رو نمونـه  يل است؛ از اينبراساس جدول اكتانس

ي فرهنـگ عصـر    اند و معلوم شده است كه شعر جاهلي به مثابه آيينـه  استنتاجي واكاوي شده -توصيفي
  .شود هاي ادب دراماتيك محسوب مي ترين گونه جاهلي، يكي از اصيل

  

  .درام، ستيز، نقشوارهادب جاهلي، جدول اكتانسيل،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه
وقايعي  اي هدفمند انتخاب شده است و گونه مورد وصف قرار گرفته به ،در شعر جاهليآنچه 

برگرفته و مخاطب را  ، پردهانساني ي انديشه ي آيند از راز پيچيده شاعر پديد مي ي كه از خامه
  همين سازد؛ به رهنمود مياست  "زندگي مرگ و"ترين چالش ذهني او كه همانا  به سوي بزرگ
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 ؛از بسامد بااليي برخوردار است "مرگ و زندگي"موضوع  ،شعر جاهلي ي مايه در بن دليل
را زنده و   شاعر به كمك ذوق و هنر شعري خويش در كالبد اين موضوع، روح دميده و آن

آنكه     چهتوان شعري دراماتيك خواند؛  رو شعر جاهلي را مي كشد؛ از اين مجسم به تصوير مي
  )50: 2008صرصور،  حسن ( ».استساختار شعر دراماتيك مبتني بر دو اصل هنر و زندگي «
به ديگر سخن، در ساختار دراماتيك شعر جاهلي، اين نوع شعر به مثابه تصويري واقعي از     

ه و هايي مانند تشبيه، استعار زندگي مردم آن دوران است و شاعران آن روزگار با كاربست آرايه
سو بر جمال ادبي اثر خويش بيفزايند و از سوي ديگر با تصوير  اند از يك  بخشي توانسته جان

ها و عواطف خويش مخاطب را به درك و باوري عميق گسيل  هنرمندانه و تجسيم انديشه
  .دارند

  
  تحقيق ي  شيوه

درام افكنده، نگاهي به تعريف و ساختار  ، نيم"ساختار دراماتيك شعر جاهلي"در واكاوي 
گونه از ساختار  اين ،استنتاجي - توصيفي ي آنگاه به سراغ آثاري از اشعار جاهلي رفته و با شيوه

  .شعر جاهلي تبيين شده است
  

 پژوهش ي  پيشينه

التحليل الدرامي لالطالل ": هايي از شعر جاهلي، در مقاالتي مانند هرچند ساختار درام در گونه
 1984 ،12، ش»فصول ي مجله«چاپ شده در  محمدعبدالمطلب، اثر "ةمبعلقة لبيد دراسة تطبيقي

، 1، ش"فصول ي مجله"شده در  ، چاپمحمدصديق غيث، اثر "الرتکيب الدرامي لرائية اخلنساء"و
را بررسي از هنر درام  يهاي محدود جنبه، ، بررسي شده است؛ نويسندگان در اين آثار1989
زندگي در اشعار جاهلي به اشكال مختلف مورد توجه از آنجاكه موضوع مرگ و . اند كرده

واحد نگريسته و  ي عنوان يك نمايشنامه اشعار جاهلي به به شاعران قرار گرفته، در اين جستار
كه بيشترين تبلور  استناد شده است هاي درامي اين نمايشنامه به شواهد شعري براي تعيين جنبه

  .ددرامي را دار
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  ها و سؤاالت فرضيه
هايي مانند شعر جاهلي از ساختار دراماتيكي برخوردار است و از  فرضيه پژوهش براين 

هايي  گويي به پرسش است و در پي پاسخ شدهرود بنا  شمار مي مصاديق جدول اكتانسيل به
ابداع  ،آيا در درام جاهلي ؟يستدرام جاهلي چ ي عناصر سازنده: نمايد ازجمله است كه رخ مي

 در اين جهت ساختار دراماتيك شعر جاهلي، در دو بخش تئوري و ؟ادبي صورت گرفته است
 :، بررسي شده استتطبيقي

  
  بخش تئوري . 1
  تعريف درام. 1-1
ويژگي  شده است و گرفته "كنش"معني  به "Dram" ي كه از كلمه است اي يوناني واژه "درام"
 ».شود انگيختگي مي در زبان يوناني داللت بر چيزي دارد كه باعث "Dramatiqeدراماتيك "
آن را چنين  "فن شعر"ازنظر اصطالحي، ارسطو اولين كسي بود كه در كتاب ) 37: 2006 علقم،(

هنر درام از «كه  معتقدندمنتقدان جديد  )همان(».درام تقليد از كاري معين است«: معرفي كرد
ا مواجه ه را شناخت و با استقبال ملت  ترين هنرهاي اجرايي است كه انسان آن قديمي

معني  سخن، درام به به كوتاه...«: گويد اسماعيل نيز در تعريف درام مي )9: 1998 حموده،(.شد
بعد حركت  تنها در يك شود كه نه درامي به تفكري اطالق مي ي باشد و انديشه كشمكش مي

ضمير اي كه يك  شامل هر پديده خواند و اي ديگر را به رويارويي فرامي كند، بلكه انديشه نمي
پويايي  منفي داشته اما حركت و ي نفسه، جنبه ها هرچند في دوگانگي. گردد پنهاني دارد، مي

چنين  ،از اين تعاريف )9: 1978 اسماعيل،(».دنبال دارد ناشي از اين نوع رويارويي حيات را به
ها  هنري است مبتني بر نمايش حوادث و اغراض متناقض كه رويارويي آن ،آيد؛ درام برمي

  . هاي عاطفي مخاطبان را به همراه دارد يات را تجسم كرده و واكنشح
  
  ماهيت دراماتيك شعر جاهلي. 1-2

درامي را كامل دانسته كه  "حماده"خاطر  همين هاي يوناني است؛ به خاستگاه هنر درام نمايشنامه
با نگرشي گرفته  هاي صورت پژوهش بيشتر و )6: 1997 حماده،( .باشد "كنش و تماشا"مبتني بر 
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دراماتيك  ي كه تنها به اين نوع نمايشنامه معطوف بود، شعر كالسيك عرب را خالي از صبغه
اگر زمان ياراي شاعر « :است كه معتقدولي جالل خياط  )320:حسين، بدون تاريخ( .اند معرفي كرده

توانست حماسه و درام را خلق كند؛ چه اشكالي از كشمكش و نمودهاي  جاهلي بود او مي
صورت  ولي از آنجا كه شاعر جاهلي به. هاي جاهلي وجود دارد درامي در سروده ي ساده

هاي اوليه براي ايجاد درام  شرايط محيطي پرداخته است، تالش مستقيم به بيان زندگي و
از سوي ديگر، اين سخن كه نقد منتقدان، در  )50: 2011 جديتاوي،( ».ناكام ماند) عيار تمام(

در «جاهلي براساس ميزان اثرگذاري دراماتيك اشعار جاهلي بوده گزافه نيست؛ زيرا  ي دوره
بازسازي فضاي زندگي در خالل  زبان، خيال و: ترين عناصر شعر چون درام جاهلي اصلي

 )131: 2003 تميم، ابن( ».هاي انساني، نقشي قابل توجه برعهده داشته است كشمكش

ويژگي فوق باعث . استن غافل شد وجه توصيفي درام جاهلي ديگري كه نبايد از آ ي نكته    
مبتني بر يك بازيگر بدانيم؛ چه  ي  يا نمايشنامه 1شده است كه اين نوع شعر را يك مونودرام

ها كه غايب هستند  را ايفا كرده، از زبان ديگر نقش "قهرمان"تنهايي نقش  شاعر به« آنكه در آن
جايگاه آن  حال كه با تعريف درام و )149 : همان( ».اخته استبا آنان به تعامل پرد سخن گفته و

  .در ادامه به توضيح عناصر آن خواهيم پرداخت ،در ادبيات عرب آشنا شديم
  
  عناصر درام. 1-3

عناصر اين  و است "درام"ابتدايي  بسيار ساده و ي براساس آنچه آورديم، اشعار جاهلي نمونه
كه در  "7ستيز" و "6فضاي جغرافيايي" ،"5زمان"، "4ها نقشواره"، "3طرح"، "2حادثه"هنر يعني 

  .اند نظر قابل شناسايي دقت اند، با تأمل و موضوعات متنوع اين اشعار پراكنده
  
  

                                                                                                                                                       
1- Mono Dram 
2- Dramatic  incident 
3- Plan 
4- Role 
5- Time 
6- Space 
7- Conflic 
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  حادثه) الف
است، كه يك يا چند ويژگي   گفتن است اينكه هر سبك ادبي بر اصلي بنا شده ي آنچه بايسته
تشكيل  "حادثه"از اين قاعده مستثنا نيست، بنيان درام را نيز  "درام" فرد دارد و منحصربه

عنوان يك حركت دروني ياد كرده و آورده  درامي به ي در تعريف حادثه "حموده". دهد مي
باشد كه براي درك آن به  ناميم، امري فراتر از حواس مي آنچه را كه حركت دروني مي...« :است

ها به يكديگر بوده تا تصوير نهايي  دهي آن ارتباط و نيرويي نيازمنديم كه قادر به فهم وقايع
پرواضح است كه خالق درام براي پردازش هدفمند  )45: 1988حموده، (».شده كامل گردد هيارا

  .نيازمند است "طرح"درامي به وجود بستري به نام  ي حادثه
  
  پيرنگ/ طرح) ب

اصطالح داستان، شكل معني نقاشي صورت و پيكر است و در  طرح يا پيرنگ در لغت به
 )57: 1371داد، ( ».توصيفي دارد ي طور مشخص جنبه نويسي است كه به خاصي از داستان

هاي نمايشنامه  ، آرايشي است كه نويسنده به رويداد»طرح«: توان گفت صورت كلي مي به
 ازجمله در طرح درام جاهلي عناصري چون ،در هر طرح درامي )24: 1380،قادري(. دهد مي
كه در ادامه به  )30: همان( .وجود دارد "ستيز"، "فضاي جغرافيايي" ،"زمان"، "ها وارهنقش"

  .تبيين هريك خواهيم پرداخت توضيح و
  
  ها نقشواره) ج

 ي همه "شخصيت" زيرامتفاوت از شخصيت است؛  "نقشواره"نخست بايد گفت اصطالح 
حاكي از چيزي است كه  "نقشواره"گيرد، حال آنكه اصطالح  هاي يك فرد را دربر مي ويژگي

توان از محيط جدا  ها را نمي از سوي ديگر، نقشواره. براي هدفي خاص توليد شده است عمد به
جمع روابط خود با محيط  ي ساخته در رابطه با محيط خود وجود دارند و ها صرفاً كرد، آن
شكل  3و رقيب 2، همسرا1قهرمان ي نوع نقشواره هر درامي از سه )215: 1387 زاده، نصراهللا( ».هستند

                                                                                                                                                       
1- Hero 
2- Choric character 
3- Antagonist 
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  .يافته است
  
  ي قهرمان  نقشواره. 1-ج
ياد كرد » يك الگوي بشري«عنوان  توان به محوري است كه از آن مي قهرمان، كاراكتر اصلي و 

روحي  صفات نيكوي اخالقي، جسمي و وي از مجموعه .كه در درام حضوري مستمر دارد
در عالمي ماوراء ماده هستند و يا در افراد مختلف شكل يافته است؛ مجموعه صفاتي كه يا 

توان چنين برداشت كرد كه قهرمان درام يك  درواقع مي )93: 2003تميم،  ابن( ».باشند پراكنده مي
خاصي  ي هيچ طبقه ي عكس قهرمان داستان، نماينده اي كه به نقشواره« قهرمان اسطوري است؛

  )51: 1364ايراني، ( ».شود شر خالصه مي نبرد ميان خير و آفريني او تنها به نقش از جامعه نبوده و

  
  ي همسرا   نقشواره. 2-ج
ها  جو كرد؛ در اين تراژديو هاي يونان باستان جست را بايد در تراژدي» همسرا« ي معناي واژه 
با (به آوازخواني  شدند كه از دو طرف صحنه وارد شده و هايي اطالق مي به گروه» همسرايان«

اينكه اين نقشواره در هنر درام به چه عنصري پيوند  كردند و اقدام مي) به قهرمان هدف كمك
كنند،  اصلي معنا پيدا مي ي يعني همسرا، تنها در ارتباط با نقشواره ،اين نقشواره: دارد بايد گفت

همسرايان در شعر جاهلي به دو  )176: 1380قادري،( .آيند درحقيقت به كمك كاراكتر اصلي مي
   .همسرايان غيرانساني. 2 ؛همسرايان انساني. 1: ند ازا كه عبارت شوند تقسيم مي دسته

  
 ي رقيب نقشواره. 3-ج

او در . نام دارد "رقيب" كتر محوري به مخالفت برخيزداكه در برابر اعمال كاركاراكتري  هر
 "ستيز"سنگي باعث ايجاد  اراده، همسان كاراكتر اصلي است و همين هم قدرت و نيرو،
  )216، همان(. شود مي

  
 زمان) د

زمان نامي است كه براي ميزان كم و يا زياد وقت «است؛ » زمان«دومين عنصر پيرنگ درامي، 
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كاربست نوعي خاص از  در درام جاهلي شاهد به) 86: 6ج :1999منظور،  ابن( ».شود اطالق مي
در درام جاهلي  "زمان" .آفرين است عنصر زمان در خلق درام بسيار نقش هستيم و» زمان«

. تابع معيارهاي خارجي زمان نيست اين نوع زمان دروني بوده و. دارد "روانشناختي" ي جنبه
 باشد از آنجاكه آميخته با احساسات فرد مي زمان درام، پژواكي است از تجربيات دروني فرد و

  )131: 2003 روحي الفيصل،( .از پويايي كمي برخوردار است

  
  فياييفضاي جغرا) هـ

فضاسازي  ،توجه است ي مبارزه با مرگ آنچه بايسته ي شدن تصويرپردازي صحنه براي كامل
شود كه ريتم  ها اطالق مي اي از مكان فضا به گستره« .استجغرافيايي دراماتيك اين صحنه 

رو گستردگي فضا نسبت به  دهد، از اين ها را پوشش مي داده در مكان منظمي از حوادث رخ
فضاي جغرافيايي، عالوه بر گستردگي، از ويژگي حركت نيز  )70 ،همان( ».ر استمكان بيشت

 محدود الزاماً گفتن از يك مكان مشخص و سخن«است كه  معتقدلحمداني . برخوردار است
همين جهت وصف مكان با قطع زمان همراه  به ؛توقف زمان در روند حادثه است ي هدربرگيرند

در فضاسازي از   هرچه )63: 1991 لحمداني،(» .كه در فضا، زمان استمرار دارد است در حالي
  . خواهد يافتيز نيز پيچيدگي بيشتري تس ،تري بهره گرفته شود هاي متنوع مكان

  
 ستيز) و

 ي برنده عنوان عامل پيش از آن به "ستيز"تعريف  ترين ركن درام است، در اصلي "ستيز"
كشمكش  )322: 1994ابراهيم،  نجيب (. اند گرگوني حوادث ياد كردهشرط د افكني در درام و گره

رويكرد دوم  ها و رويكرد اول ارزش«؛ استمبتني بر تضاد ميان دو رويكرد  درامي اساساً
دو رويكرد  در اين هنگام است كه آتش حوادث در ميان اين باشد و ها مي پلشتي ها و بدي
رفت از تنگناي بحران  سپس ستيز با هدف برون ؛يابد بحران ادامه مي ي تا نقطه ور شده و شعله

هاي ادب  حاضر با استناد برترين نمونه  ي در مقاله )132: 2007 الشياب،(» .گيرد صورت مي
ستيز با "ديگري  و "ستيز با جامعه"اند؛ نخست  توصيف شده »كشمكش«دو نوع  جاهلي،
  ."مرگ
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  ستيز با جامعه. 1-و
 ».يابد انساني نمود مي شمكش در درگيري ميان قهرمان با نيروهاي اجتماعي واين نوع ك«
؛ استآورد تعامل انسان با دنياي بيرون  به سخن ديگر، ستيز با جامعه، ره )108: 2011جديتاوي، (

اند كه رويارويي آنان  ها همواره اهداف متضادي را دربر داشته روابط اجتماعي انسان«چه 
درواقع آنچه ستيز را در  )44: 2000 أنكيست،( ».آيد شمار مي درامي به ي حماسه ترين ويژگي بزرگ

 .باشد تناقضات حيات از سوي ديگر مي سو و حضور انسان از يك ،كند درام جاهلي كامل مي
  )284: 1978اسماعيل، (
  
  ستيز با مرگ . 2-و

) 69: 2011، جديتاوي( .خارجي مثل مرگ است ي ناظر بر ستيز انسان با پديده ،اين نوع كشمكش
هاي بزرگ يونان دارد انسان در  در اين نوع كشمكش كه ريشه در تراژدي« الزم به ذكر است

رو بايد در برابر آن  از اين حيات وي به آن وابسته بوده و ي اي قرار دارد كه ادامه مقابل مسئله
لي به هنگام روياروريي گاو اين نوع ستيز را در درام جاه )46: 1380قادري، ( ».ايستادگي نمايد

  .با غول شاهديم) قهرمان ي نقشواره( شاعر ي مواجهه با سگان شكاري و
  
  بخش تطبيقي. 2
، "ها نقشواره"، "حادثه"دهد كه عناصر درام يعني  هاي شعر جاهلي نشان مي بررسي نمونه 

ساختاري  ،به شعر جاهلي» ستيز« و» جغرافيايي ي فضا«، "زمان"، عنصر "همسرايان"انواع 
  . دراماتيك بخشيده است

  
  حادثه) الف

پردازش . داردبسامد بااليي  "مرگ" ي در شعر عصر جاهلي، در ميان عناصر درام، حادثه
از آن حكايت دارد كه شاعر جاهلي به اصل زندگي  "اي داللت حاشيه"دراماتيك مرگ، به 

 ،اش در تضاد است كاشانه او وسرزندگي  رو آنچه را كه با زندگي و ؛ از ايناست توجه داشته
 بن العبد طرفة. كند رود ياد مي اي ناگوار كه دير يا زود به سراغ همه مي شكل حادثه به
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  :سرايد چنين مي) هـ.ق52.م(
ْوتَ  أََرى

َ
  َغدِ  ِمنْ  اليَـْومَ    أَقْـَربَ   َما  َغًدا  بَِعْيداً       أََرى وال الُّنُفْوسِ   َأْعَدادَ  امل

  )34: 1986 :بن العبد طرفة(
مرگ ندارند؛ چه آنكه اگر امروز مرگ را  ي ها گزيري جز نوشيدن از سرچشمه انسان ي همه(

  .)ترديد فرداي بسيار نزديك نوبت آنان خواهد رسيد تجربه نكنند بي
كه ناديده  كند تشبيه مي نيز اين حادثه را به رفتار شتري كور) هـ.ق6.م( زهيربن ابوسلمي  

  :كند پايمال مي
َخْبَط َعْشَواَء َمنْ   أَْيتُ رَ  َ ََنا

  فَـيَـْهَرمِ  يـَُعمَّرْ  تُـْخِطىءْ  َو َمنْ  تُـِمْتهُ         ُتِصبْ   امل
  )86: 1986 ابوسلمي، زهيربن (

آنان را كه به ناگاه  .گذارد داند پايش را كجا مي مرگ را چون اشتري كور ديدم كه نمي(
  .)مانند تا پير شوند مي يابد، آنان را كه نمي ميراند و گيرد، مي فرومي

اي است  در نگاه دراماتيكي، مرگ حادثه ثير مفهوم مرگ بود وأشاعر جاهلي سخت تحت ت   
يابد؛ چه شاعر براي  يا شكست در جنگ نمود مي فراق يار و كوچ معشوق و ي كه در پديده

 هاي خطرناك و درنورديدن بيابان گزيري جز آغاز سفري پرخطر و ،رسيدن به معشوق
رسيدن به  ها نيز براي رهايي از خطر مرگ و در جنگ زا ندارد و رويارويي با حوادث مرگ

  .كند كوشش را در مخاطب زنده  ي هكند تا انگيز پيروزي تالش مي
طبيعي نيز، هريك نمادي از مرگ را  يبلكه رخدادها در درام جاهلي، تنها مرگ حادثه نيست،  

اي درامي و تأثيرگذار  گونه محو ديار يار را به )هـ40م(ربيعه بن عنوان مثال لبيد به ؛كنند تداعي مي
  :گويد مي كند و توصيف مي

َبََّد َغوُهلا َفرِجاُمها ُر َحمَلُّها َفُمقاَمها         ِمبَنی َ   َعَفِت الدِّ
  )163 :، بدون تاريخربيعة لبيدبن (

كردند،  آنجا كه مدتي درنگ مي گذشتند و مي آراميدند و هاي ياران آنجا كه لختي مي خانه(
 هاي غَول و كوه ي دريغا در سرزمين مني بر دامنه. آثارشان محو شده است ويران گرديده و

  .)رجام، ديگر اثري از آنان نيست
متجاوب  الرواعد،( شنيداري و) ريةسا(گيري از تصويرهاي هنري حركتي  در ادامه با بهره   

حيات است، سبب  ي كه مايه ،هاي پياپي را ، باريدن باراناي نوستالژيكي گونه به و )إرزامها
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  :شناسد مي )دمن(منازل  ها و نابودي خانه
ا             َودُق الرَّواِعِد َجوُدها َفرِهاُمها َ   ُرزَِقت َمرابيُع النُُّجوِم و صا
  ِمن ُکلِّ سارِيٍَة و غاٍد ُمدِجٍن              و َعِشيٍَّة ُمَتجاَوٍب إرزاُمها

  )164: همان(
ابرهاي تندرخيز  هاي آغاز بهار بر آن باريده و باران: هاشان گياه روييده است اينك بر آثار خانه(
هنگام  بر آن سايه افكنده است؛ ابرهايي كه در زمستان شب _هاي نرم باران هاي تند و با باران_

بر آسمان  گردند و ميابرهايي كه در بهار به هنگام روز نمودار  شوند و در آسمان ظاهر مي
ابر ديگر  غرد و ابر شامگاهي تابستان كه از يك جانب آسمان مي پوشند و كسوت قيرگون مي

  .)دهد كه از جانب ديگر پاسخش را مي
  
  قهرمان ي نقشواره) ب

بعد از پررنگ  و استكه حاصل تصويرپردازي مفهوم مرگ  آغاز شده اي درام جاهلي با مقدمه
يابد؛ از  در صحنه حضور مي "قهرمان ي نقشواره" عنوان ، شاعر، خود بهدادن اين مفهوم جلوه
 .غافل شويم ،اند ه شدهيطور هدفمندي ارا هاي قهرمان درام كه به رو نبايد از ويژگي اين

اي دراماتيك، خود را به سر درخشان مار تشبيه كرده است  گونه به) هـ.ق52.م(بن عبد  طرفة   
 :برانگيختگي توجه مخاطب شود سرعت واكنش و موجب تا

 َ   املتَـَوقِّدِ    احلَيَّةِ      َكَرْأسِ      َخَشاشٌ               تـَْعرُِفونَهُ   الَِّذي  الضَّْربُ    الرَُّجلُ     أ
  )37: 1986 بن العبد، طرفة(

  .) چابك هستم جلد و چون مار تيزهوش و. شناسيد چاالكم كه همه مرا مي مردي چست و(
قهرماني . كند خود، ويژگي پايداري قهرمان درام جاهلي را بيان مي ي در سروده حّلزة بن حارث   

  :شود گاه تسليم شرايط نمي كه در هياهوي آوردگاه، هيچ
الءُ  ـْوا ِشالًالَو ِإْذ تـََلظَّى              َولـَّ َما َجزِْعَنا َحتَْت الَعَجاَجِة ِإْذ    الصِّ

  ) 52: 1996، حلّزةبن  حارث(
 شد و نه آنگاه كه لشگر آنان شكسته: ناتواني ننموديم زير غبار آوردگاه، پايداري كرديم ودر (

  .)ور بود نه آنگاه كه آتش جنگ شعله پراكنده بازگشتند و
قهرمان درام را عنوان  ي شعري خود، قدرت اراده ي در تجربه )هـ.ق37.م( ثوملعمروبن ك  
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 ي بلكه اوست كه اوضاع را براساس خواسته ،شود نمي تنها تسليم شرايط كند، اين قهرمان نه مي
  :دهد خود تغيير مي

 َّ َّ                     َسِخْطنَـا  ِإَذا   الَتارُِكونَ  َوَأ   َرِضينَـا   ِإَذا  اآلِخُذونَ  َوَأ
  )70: 1996عمروبن كلثوم، (

  .)مند شويم آن بهرهاز هرچه خشنود باشيم، از  گذاريم و را وامي  از هرچه روي برتابيم، آن(
 ،اين حس ،درواقع. هاي قهرمان درام جاهلي است يكي ديگر از ويژگي جويي، حس انتقام 

) هـ.ق6.م( بن شداد عنوان مثال عنتره به است؛درامي  "ستيز"ترين انگيزه براي پيروزي در  بزرگ
براي مخاطب چنين  است، قد كه حرف تحقيق و دارد قسم ي كه الم موطئه "لقد"با استفاده از 

وهاي زتمامي آر به» ضمضم« ي گويا او با كشتن قبيله. آرمان اوست» انتقام«كند كه  تبيين مي
  :پوشاند عمل مي ي خود جامه

َِْن أَُموَت َوَملْ    َضْمَضمِ  َعَلى ابـَْين  َدائَِرةٌ  لِْلَحْربِ            َتُدرْ  َوَلَقْد َخَشْيُت 
  )69 :خبن الشداد، بدون تاري عنترة(

جنگ جان سالم  ،پسران ضمضم از مهلكه مرا بيم از آن بود كه در چنبر مرگ گرفتار آيم و(
  .)در برند به
را  چيز آن  هيچ ،بن حلّزه هم كينه را به تشنگي تشبيه كرده است كه جز انتقام حارث  

  :نشاند فرونمي
ُهْم    اْلَمـاءُ   ـِر َو اليـُْربُد الَغِليـلَ                 الظَّْهـ ِبَقاِصَمـةِ  ُمثَّ َفاُؤوا ِمنـْ

  )47: 1996، حلّزةبن  حارث(
ذكر اين  .)شان به هيچ آبي خنك نگردد آتشناك ور و دل كينه. نوميد بازگشتند آنان شكسته و(

هايي ويژه،  در اين راه پرفراز و نشيب تنها نيست و در موقعيت الزم است كه شاعر ،نكته
  .شتابند به ياري او مي» اهمسر«هاي  واره نقش

  
  
  ي همسرايان نقشواره) ج

  .يابند غيرانساني تبلور مي ها، عنصرهمسرايان در دو نماد انساني و در نقشواره
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  همسرايان انساني. 1-ج
امرؤالقيس . شود همسرايان انساني، شعر جاهلي در كسوت راهنما ظاهر مي ي نقشواره

راهنمايي قرار داده  با تشبيه معشوقه به چراغ راهبه در شب او را نماد روشنگري و) هـ.ق81.م(
  :است

ا  لِعَشاِء   الظَّالمَ   ُتِضيءُ  َّ   رَاِهـٍب ُمتَـبَـتِّـلِ   ُممَْسـى  َمناَرةُ                 كَأ
  )46: 1986امرؤالقيس، (

اش در شب قيرگون، چون فانوس راهبان از دنيا بريده ديرنشين، تاريكي را روشن  چهره(
  .)سازد مي
 ؛نيز به آتشي اشاره دارد كه توسط معشوقه برافروخته شده است) هـ.ق40.م( بن حلّزه حارث  

شاعر . كه درجايي بلند برافروخته شده است استنمادي از وجود معشوقه  ،اين آتش درواقع
  :يابد راه خود را مي) وجود معشوقه(از روشنايي او 

نَـْيَك        َـاالَعْلَياءُ  ـِوي ــــَأِخريَاً تـُلْ     رَ                النَّـا ــــــــــــْـدٌ ِهن َأْوقَـَدتْ  َوِبَعيـْ ِ  
َرَهـا فَـتَـنَـوَّْرُت          َهاَت              ـدٍ بَِعي   ِمـنْ   َ  ِمْنَك الصَّالءُ  ِخبََزاَزى َهيـْ

َياءُ  يـَُلوحُ  ــاــــــِبُعوٍد  َكمَ  ـنِ         َفَشْخَصْيـ    الَعِقيـقِ  نَ ــــْــــ بَي أْوَقَدتْـَها          الضِّ
  )38: 1996، حلّزةبن  حارث(

اين بازپسين ديدار  فروخت واي آتش ا در برابر ديدگان تو اي عاشق دلخسته، هند بر باالي تپه(
 او چه راه دراز و اما ميان من و ؛من از دور به آتش او بر فراز خزازي چشم دوختم. تو بود

آتش او چون  جاي هيزم عود افروخته بود و به "شخصين"و "عقيق"ميان  .دشواري بود
  .)درخشيد صبحگاه مي

  
  همسرايان غيرانساني. 2-ج

دستي نياز دارد كه  بلكه قهرمان اين درام به هم ؛روشنگري كافي نيستبراي عبور از خطر، تنها 
اي ديگر از  رو، نقشِ گونه در ستيزش ياري دهد؛ از اين پيش برد و ها به او را در سختي

نقش همسرايان غيرانساني را در درام شعر جاهلي  "اسب"و "شتر". نمايد همسرايان جلوه مي
  :سرايد ركب خود، چنين ميطرفه در توصيف م. عهده دارند به

  ُمَندَّدِ  ِلصْوتٍ    َأوْ   َخِفيٍّ   ِهلَْجسٍ         للسَُّرى   التـََّوجُّسِ     َمسْعِ    وَصاِدقَـَتا
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  )37: 1986العبد،  بن   طرفة(
شاعر .) شنود مي ،چه رسا هر آوازي را، چه نرم و كند و هايش را تيز مي در ظلمت شب گوش(

  :كه گيرد بعد از وصف ظاهري شتر خود نتيجه مي
َتِين     أالَ       َصاِحِيب  َقالَ   ِإَذا  أَْمِضي  ِمْثِلَها  َعَلى َها   أَْفِدْيكَ    لَيـْ   وأَفْـَتِدي  ِمنـْ

  )29: همان(
. راه سفر در پيش گيرم نشينم و چون سختي به غايت رسد، بر پشت چنين اشتر راهواري مي(

ن صحرا رها آكردم، تا هم تو از مشقت در  اي كاش جانم را فداي تو مي: مصاحبم به من گويد
  .)هم من شدي و مي
ماندن در آن  كس را اميد زنده اي است كه هيچ مهلكه ي كه مقدمه ،براي پيمودن راهي دشوار   

كوچ "اي كه با رويداد  مهلكه. شتابد ميراهوار به كمك او  نيست، تنها چنين مركب هوشيار و
؛ از استكوچ او به مثابه مرگ  ،از آنجا كه معشوقه نماد زندگي است دهد و رخ مي "معشوقه

جوي معشوق درامي و به جست) مركب توانمند(رو شاعر به كمك همسرايي غيرانساني  اين
  .پردازد  مي"حيات"خود يعني
  :شمرد حركت سبكبال را برمي يعني سرعت بسيار و "همسرا"اين  ديگر هاي ويژگي ،در ادامه

ثَـمِ  ُخـفٍّ  َتِطُس اِإلَكاَم ِبَذاتِ                َمـوَّاَرةٌ   السُّـَرى ِغبَّ   َخطَّاَرٌة    ِميـْ
  )59: همان(

هرجاي درشتناك را زير پي فروكوبيده، باز هم از سر  با آنكه همه شب به ناز خراميده است و(
  .)گرداند راست مي به چپ و گيرد و ينشاط دمش را باال م

راهي  ،داللت بر آن دارد كه راه رسيدن به معشوقه ،سرعت شتر به تصويركشيدن قدرت و    
 بايد از مرگ عبور كرد و) معشوقه( براي رسيدن به حيات ،شك بي. استسراسر خطر  دشوار و

  . دهد را ياري مي "قهرمان" ي باتجربه نقشواره در اين راه سخت، تنها همسرايي توانمند و
بيانگر آن است كه اين همسرا در  هشيار، تشبيه شده است و همسرايي كه به شترمرغ مادر    

 ي گونه است كه چنين درامي برانگيزاننده بدين ؛قهرمان حس مسؤوليت دارد ي برابر نقشواره
  :شود انجام مسئوليت را يادآور مي ماندن و تالش براي زنده

  َسْقَفـاءُ   َدوِّيـَّةٌ  رِئَـالٍ  مُّ           أُ  ِهْقلَـةٌ   َكأَنـََّهـا  ٍف ِبَزفُـو 
  )38: 1996، حلّزةبن  حارث(
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با آن گردن  نشينم كه در سير به شترمرغي ماند كه چند جوجه دارد و حيواني بادپا مي بر(
  .)دود درازش در بيابان مي

را دارد كه شاعر را از مهلكه به سالمت عبور  بااراده قابليت آن هوشيار، مسئول و "شتر"اگر    
رويارويي با رقيب ياري  همسرايي است كه قهرمان را در آوردگاه و  ي نقشواره» اسب«دهد، 

  :كند آن را موجودي آگاه در آوردگاه توصيف مي ،القيس در وصف اسبؤرو امر كند؛ از اين مي
    َكُجْلُموِد َصْخٍر َحطَُّه السَّْيُل ِمْن َعلِ            َمَعـاً  ُمْدِبرٍ  ُمْقبِـلٍ  ِمَفرِّ  ِمَكرٍّ 

  )52: 1986امرؤالقيس، (
 كرد و آورد پشت مي نشست، روي مي تاخت، پس مي زمان پيش مي هم اسبم در يك لحظه و(

  .)كن از فراز به نشيب پرتاب كند ماند كه سيلي كوه اي عظيم مي در اين حال به صخره
توانايي  ي ستيز از همه ي در صحنه "اسب":پردازد در ستيز مي "اسب"در ادامه به كاركرد     

  :رود تيراندازان مي ي تنهايي به مقابله كند؛ ازجمله آنكه به خود استفاده مي
  َعَرْمرِِم    الِقِسيِّ   َحِصدِ  إىل َِْوي           َوتَـاَرةً   لِلطَِّعانِ  ُجيَـرَّدُ   َطْوَراً 

  )همان(
گاه به لشگرگاه انبوه مردان  تازد و بر صف دشمنان مي شود و گاه، از سپاه بيرون آورده مي(

  .)گردد كمان بازمي سخت
قراري،  كه شاعر در پي آن است تا با خلق تصاوير درامي از بي دهد نشان ميها  اين نمونه  

مخاطب را در  ساخته وحركت همسرايان غيرانساني، درام جاهلي را پويا  وجوش و جنب
مقابل  ي در نقطه» رقيب« ي نبايد از ياد برد كه نقشواره. هاي درامي به انگيزش وادارد صحنه

. شود درواقع، تضاد موجود ميان اين دو باعث تقويت هويت دراماميشان مي و بوده» قهرمان«
ثال حارث عنوان م به ؛كرده است بسيار خوب عمل ،رقيب ي شاعر جاهلي در وصف نقشواره

دو پيام را به  "فارسيه خضراء"ي  شمرد؛ با آوردن واژه هاي جالب توجهي را برمي ويژگي
ميدان نبرد  ديگر آنكه عمري را در اهل جنگ است و ،اول آنكه دشمن :رساند ميمخاطب 

  :سپري كرده است
  ـَراُء  َو َلُه َفارِِسيّـٌة َخضْ          ُمثَّ ُحْجَراً َأْعِين اْبَن أُمِّ َقطَـامٍ 

  )50: 1996، حلّزةبن  حارث(
  .)مردان او زنگارگون جوشني پارسي بر تن داشتند سپس با حجر به نبرد پرداختيم و(
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تاز ميدان  يكه جمله كه تا بن دندان مسلح بوده و رقيب عنتره نيز صفاتي برجسته دارد؛ از آن  
  :تواند او را در آوردگاه از نبرد بازدارد طوري كه تنها مرگ مي به ؛است

    ُمْسَتْسلِـمِ  َو الَ  َهَرًَ   ُممِْعنٍ  ال  نَِزالَـُه     الُكَماةُ    َكرِهَ  ـٍج جِّ َوُمدَ 
  )63 :تاريخ بن الشداد، بدون عنترة(

او نه در گريز  داشتند و پوشيده كه دليران روزگار از مبارزه با او بيم بسا مردي سراپا سالح چه(
  .)آورد نه سر تسليم فرود مي كرد و شتاب مي

رقيباني  ؛رقيب پرداخته است ي نيز به خصوصيات خلقي نقشواره) هـ40.م( ربيعه  لبيدبن   
  :هستندسان جنيان بدشمني  قدم كه در كينه و ثابت بسيار پايدار و

لذُُّخولِ   َتَشذَّرُ  ُغْلبٍ    أَْقَداُمـَها  َرَواِسَياً    اْلَبِديِّ  نُّ جِ      َكأَنـََّها   ِ
  )177 :، بدون تاريخربيعة  لبيدبن(

 بدي سخت و مفاخرت مانند جنيان كينه كه در ستيز و مرداني ستبرگردن چون شير و سخت(
  .)پايدار بودند

ها نه فقط  آن .غافل نبوده است "رقيب"نيز از منزلت اجتماعي ) هـ.ق37.م( كلثوم  عمروبن    
 ،كساني كه افزون بر جنگاوري. هستندتاجداران نيز  از جنگاوران كارآزموده، بلكه از بزرگان و

  :مورد احترام كسان بسياري بودند
ْلكِ  بَِتاجِ           تـَوَُّجـوهُ   قَـدْ   َمْعَشرٍ  و َسيِِّد 

ُ
ْحَجرِيَنا َحيِْمي امل

ُ
  امل

  )57: 1996عمروبن كلثوم، (
  .)پناه گريختگان بودند، خود مقهور ما شدند هي بر سر داشتند وبسا سروراني كه تاج شا چه(

آور  پيام) قهرمان(ي  براي نقشواره "رقيب"يابيم كه در درام جاهلي،  از اين قبيل ابيات درمي    
به ... اراده و قدرت،: با صفاتي چون "رقيب" ي نقشواره است و ،يعني محور اين هنر ،مرگ

قهرمان رخ  ي نقشواره عياري ميان او و زماني مناسب، ستيز تمام تصوير كشيده شده است تا در
  . باشد داشته رو زمان درام نيز بايد ويژگي بارزي دهد؛ از اين

  
  زمان) د
كيد أدر ابيات، شاعران با ت. از عناصر پربسامد در ساختار دراماتيك شعر جاهلي است "زمان" 

پي آن  ايستايي ستارگان، در جانداران، و ي بودن همه خواب بودن، و بر سياهي شب، ابري
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رنج را  دادن زمان، عنصر ترس، نوميدي، مالل و صورت درامي، با طوالني جلوه هستند تا به
  .براي مخاطب ملموس كنند

شدن شب را به كندي حركت ستارگاني نسبت  امرؤالقيس در بيان دراماتيك خويش طوالني  
  :اند كوهي استوار بسته شده دهد كه گويا با طنابي محكم به بن مي

َمراِس َکّتاٍن إلی    َجنَدِل  ُصمِّ فيا َلك ِمن ليٍل َکَأنَّ ُجنُوَمه         
  )24: 1986امرؤالقيس، (

  .)هاي سخت بسته بود هاي تافته بر صخره شگفتا از شبي كه گويي اخترانش را با ريسمان(
وي در هنر خويش، شبي باراني را . كند لبيد زمان درامي را به شكلي زنده ترسيم مي    

؛ داردتاريكي در اين شب دو پيام . كند كه ابرها آن ستارگان را پوشانده است توصيف مي
اي دراماتيك در خطرپذيري  گونه را به  آن آيد و ترسي كه در اثر گمراهي پديد مي گمراهي و

  :كند خود احساس مي
َلةٍ  ِيف                 ُمتَـَواتِـرٌ    َمْتِنَها َطرِيَقةَ    يـَْعُلو    َغَماُمَها  النُُّجـومَ  َكَفرَ  لَيـْ

  )172 :، بدون تاريخربيعةلبيدبن (                                                                     
  .)ريزد مداوم بر پشت گاو وحشي فروميدر شبي كه ابر ستارگانش را پوشيده است، باران (

 ي كه در آن قهرمانان، نقشه موقعي .كند گيري ترسيم مي حارث نيز شب را زماني براي تصميم   
  :كنند ستيز فردا را طراحي مي

ـا   ِعَشاًء   أْمَرُهـمْ  َأْمجَُعوا    َأْصَبُحوا َأْصَبَحْت َهلُْم َضْوَضاءُ           فَلمَّ
  )40: 1996، حلّزة  بن حارث(                                                                           

  .)شان به گوش رسيد خروش بانگ و ،چون پگاه شد شبانگاه در خفا آهنگ جنگ ما كردند و(
  
  فضاي جغرافيايي   . هـ

اند  بنابراين، شاعران جاهلي سعي كرده ؛يابد مكان معني مي درامي باوجود زمان و ي حادثه
) هـ.ق81.م( عنوان مثال امرؤالقيس به؛ هايي دورافتاده را براي اين نوع درام در نظر گيرند مكان

  :تنها گرگي آواره حضور دارد آن، كشد كه در صحرايي پهناور را به تصوير مي
    اْلُمَعيَّلِ  كاْخلَِليعِ   يـَْعِوي الِذْئبُ   بهِ              قطْعُتهُ  قَـْفرٍ  اْلَعْريِ  َوَواٍد َكَجْوفِ 

  )50: 1986 امرؤالقيس،(
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گرگ  ي گياه، چون شكم گورخران را پيمودم كه در آن زوزه آب و بي بسا بياباني خشك و(
  .)رسيد باخته، به گوش مي مندان زندگي عيال ي گرسنه، چون ناله

تنها در صحراهاي خالي از سكنه نيست،  ،لبيد نيز سعي در تجسم عنصر ترس دارد؛ ترس  
 رو در هنر درامي لبيد، از اين؛ تواند محلي هولناك تلقي شود بلكه مرغزار نيز در شب باراني مي

تنهاماندن در مرغزار  رو دنبال سرپناه هستند؛ از اين موجودات به ي همه بارد و باران به شدت مي
  :ستآور ا ترس هم به هنگام شب، آن ،گرفته باران

  َداِئَماًَتْسَجاُمها اْخلََماِئلَ  يـُْرِوي         َتْت َوَأْسَبَل َواِكٌف من ِديـَمةٍ 
  )170 :، بدون تاريخربيعة لبيدبن (

آن گاو وحشي در زير باران  ها را سيراب كند و آنگاه باراني سخت فروبارد، باراني كه بيشه(
  .)بماند

را جسمي  "ترس"توانسته است عنصر "تجسيمي ي واره طرح"سپس لبيد با استفاده از 
 ل شده ويبراي ناكجاآباد جسمانيتي قا "ظهر الغيب"شاعر با تعبير . ترسيم كند دار جهت

عنصر ترس، واقعيتي بيش از پيش  ،در اين نوع كاربرد .آن را توصيف كرده است "پشت"
  :يابد ملموس مي

  ُسَقاُمَها َظْهرَِغْيٍب َواألَنِيسُ  َعنْ                فَـَراَعَها  األَنِيِس  رِزَّ  فَـتَـَوجََّسْت 
  )173 :همان(

زيرا نوع  ؛برمد پس بترسد و. نداند كه از كجاست آنگاه آواز خفيف آدميان به گوش رسد و(
  .)استترين آفت اين وحشيان  انسان بزرگ

  
  ستيز. هـ

در  .است "ستيز"اي براي ورود به  هولناك درواقع به مثابه مقدمه "فضاي" و "زمان"ترسيم 
يا عنصر مرگ  قهرمان درام گاه با مردمان جامعه و درام جاهلي، ستيز از نوع خارجي است و

خويش  ي در ستيز با جامعه) ل قرن ششمياوا .م( شنفري عنوان مثال به ؛در حال كشمكش است
زيستن با كساني را مطرح  صالي كوچيدن از جمع انساني و كند و ياش اعتراض م به افراد قبيله

  :در پي رسوايي انسان خطاكار نيستند كند كه رازدار بوده و مي
ِعنَدُهم      ضاِئٌع وال اجلانی ِمبا َجرَّ ُخيَذلُ  رّ ِ   ُهُم األهُل ال َمسَتودَُع السِّ
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  )56: 1996الشنفري، (
خاطر كردارش  گناهكار را به كنند و ها را افشا نمي د كه رازمن هستن ي خانواده) حيوانات( آنان(

  .)كنند خوار نمي
رفتن  از بين ،خود شده است ي توان گفت آنچه باعث ستيز شاعر با جامعه عبارت ديگر، مي به  

كند كه براي يافتن  رو شاعر، خود را به گرگي ناتوان تشبيه مي هاي اخالقي است؛ از اين ارزش
تواند  روي است كه مي تشبيه به گرگ از آن .نوردد نمير خويش صحراها را درميروزي بخور 

 )222: 2009 عبدالعزيز السيف،( .اي باشد كه آن را ترك كرده است گر با جامعه نماد قهرمان ستيزه
معناي زندگي دوباره  تواند به اي مي بردن به طبيعت به داللت حاشيه پناه اي فاسد و ترك جامعه

  :رستن از مرگ باشد يافتن و
  ه التنائُف أطحلُ اداو أغدو علی القوِت الّزهيد کما َغدا         أزلُّ 

  )58 :همان(
 در پي يافتن آن همچون گرگي نحيف و كنم و اي كم قناعت مي همانا من به توشه(

  .)نوردم رنگ، صحراها را يكي پس از ديگري درمي خاكستري
زا به كشمكشي  گاه مجبور است با عناصر مرگ ،قهرمان درام جاهلي براي يافتن زندگي  

با توصيف  گاو به تصوير كشيده و خاطر رويارويي سگان شكاري و همين  دهد؛ به  سخت تن
ديگر استقبالش  شود؛ نخست آمادگي جسماني گاو براي ستيز و شاخ تيز گاو دو پيام منتقل مي

  :از سگان وحشي
َها   َكالسَّْمَهرِيَّةِ           َهلَاَمْدرِيـَّةٌ  َواْعَتَكَرتْ   َلِحْقَن فَـ    َوَمتَاُمـَها  َحدُّ

  )174 :همان(
  .)ها كند تيزي به نيزه ماند به سوي آن هايي را كه در بلندي و سگان به او رسند و او شاخ(

است؛  "غول"كشمكش قهرمان با موجود موهوم » با مرگ ستيز«هاي  يكي ديگر از صحنه   
وحشتناك غول به تصوير كشيده كه  ي مرگ را در چهره 1به عادتي ديرين.) م530.م( تأبط شرّا

  :عاقبت بر آن پيروز شده است
  کرأِس اِهلرِّ َمشُقوِق الِّلسانِ           اذا عـينـاٍن يف رأٍس قَبيــــٍح        

                                                                                                                                                       
مردمان در گذشته ترس و دهشت خود را از امور نامعلوم در كسوت مخلوقات عجيب به تصوير كشيده و اين  -1

 )129: 1991خورشيد، . (آميختند ر ميهاي بسيا هاي خشونت و توانمندي ي ويژگيتصوير را به مجموعه
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  ـــــِدٍج  وَشــــــــواُة َکلٍب            وثـوٌب ِمن َعباء أو ِشنانِ وساقــا ُخمـــــــ
  )227، 226: 1984شرّا،  تأبط(

زباني  همانا من غول را ديدم كه چشمانش در سري زشت همچون سر گربه قرارداشته و(
شكافته داشت، پاهايش ضعيف همچون پاهاي طفل نارس، پوست سرش همچون پوست 

  .)يا مشكي پوسيده بود عبا و پوشش از جنس تكه تن سر سگ و ي جمجمه
  
  درام جاهلي و جدول اَكتانسيل. و
بندي  يك جمعها  توانيم از چگونگي كاربست آن با تأمل در عناصر درامي شعر جاهلي مي 

عنصر تشكيل  چه اين جدول از شش ؛بدانيم "اَكتانسيل"داشته باشيم و آن را از مصاديق جدول 
ترتيب، تفسير عناصر  بدين )199: 1380 قادري،( .ها حضور دارند درام ي ه در همهشده عناصري ك

  : استدرامي شعر جاهلي به شرح ذيل 
1-D1 :ترس از مرگ  ،در درام جاهلي. دارد ميوااي كه كاراكتر را به عمل  انگيزه: فرستنده

  .كند فرستنده و كنشي است كه شاعر و مخاطب را به كنش وادار مي
2-D2 :گيرد  ها را مي پيام ،در درام جاهلي شاعر. كند عمل مورد فرستنده را دريافت مي: گيرنده

رساند و  ها را مي اي را ايفا كند كه پيام و در پي آن است تا با هنر درامي خود، نقش فرستنده
شوند و يا معشوقه،  مطرح مي» خليلي« همسفران كه گاهي با تعبير .انگيزاند ديگران را برمي

  . اين درام هستند ي نصر گيرندهع
3-S :در درام جاهلي شوق زندگي ابدي . برد اي كه كاراكتر را به سمت هدف مي انگيزه :سوژه

  .ها تن دهد هاي درنورديدن بيابان و ستيز با ناگواري به سختي دارد ميشاعر را وا
4-O :ستيز قهرمان در پي آن است تا از ،در درام جاهلي. رسيدن به مقصود و آرمان: هدف، 

  .برد و سالم و زنده بماند جان سالم بدر 
5-ADG :قهرمان را ياري  ي همسرايان انساني و غيرانساني، نقشواره ،در درام جاهلي: همسرايان

  .دهند مي
6-OPP :نبرد تصوير اين عنصر  ي آماده ي در درام جاهلي تصوير رقيبان انساني و درنده: رقيب

  .كند رام را تكميل مياز د
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  شاعر                                               ترس مرگ          :     جدول اكتانسيل

      

  زيستن   جاودانه ي انگيزه            ماندن       زنده                                   
  

                                        
  رقيب                                        همسرايان                                      

  )200: 1380 قادري،(

  نتيجه

مرگ و تالش براي رهايي از آن،  ي اي است كه مسئله شعر جاهلي به مثابه نمايشنامه .1
  .موضوع اين نمايشنامه است

تكنيك تصويرگري صريح، صفاتي چون گيري از  هاي شعر جاهلي، با بهره نقشواره .2
 ي نقشواره» «همسرايان« ند و در اين بين،گذار را به نمايش مي... شجاعت، توانمندي و

  .كنند را براي رسيدن به هدف ياري مي» قهرمان
 .توصيف شده است ،، ذهني و دروني است و هولناك»زمان« در درام ادب جاهلي، عنصر .3

پردازي از فضا  سعي دارد با صحنه يري از تعدد مناظرگ در فضاسازي نيز شاعر با بهره
 .دهد ه يها ارا شكلي ذهني و متناسب با موقعيت نقشواره

در ستيز با . است» مرگ«و » جامعه«رقيبِ قهرمان، . در درام جاهلي ستيز خارجي است .4
ولي در ستيز با مرگ شاعر سعي دارد به هر نحوي بر  ؛عقايد مطرح است ي مسئله ،جامعه

 .برسد ،ماندن يعني زنده ،قيب پيروز شود و به مقصود خودر

بنابراين،  است؛قابل اثبات » اكتانسيل«جدول  ي وسيله تمام عناصر درام در ادب جاهلي به .5
بودن اين اشعار گزاف نيست و سخن واپسين آنكه ساختار دراماتيك شعر  گونه ادعاي درام
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عر توانسته است با استفاده از اين آنكه شا شود؛ چه جاهلي، ابداع ادبي محسوب مي
 .دهد نشان ،شكلي بديع و ماندگار به مخاطب چارچوب پويا، پيام خود را به
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 دراسة البناء الدرامي يف الشعر اجلاهلي
  مؤّکدا علی املعّلقات و قصيديت شعراء الصعاليک

  
  ٢راضية نظري، *١عباس اقبايل

  استاذ مشارک يف اللغة واألدب العريب جبامعة کاشان - ١
  طالبة الدکتوراة يف اللغة واألدب العريب جبامعة کاشان - ٢

  
  :صلخّ م

و ال خيلــو . و يبنــی علــی احلــدث الــيت أساســها التــوتر و احلرکــة. فــن شــعيب يثــري املتلّقــی) Dram(الــدَّراما 
لکـن الـّدراما اجلـاهلي ذو خطّـة بسـيطة جـدا؛ إذ . أدب کل عصر و خاصة األدب اجلـاهلي مـن هـذا الفـن

لســذاجة لــذلک نــری أّن بنــی علــی الو  اقــع البســيط الســائد علــی احليــاة اجلاهليّــة و الشخصــية فيــه يتمتّــع 
عــن » الرقيــب«و  مينعــه ) احليــاة االبديّــة(فــی الــدراما اجلــاهلي اليــزال يبحــث عــن هــدف واحــد » البطــل«

ـــة. الوصـــول إلـــی مقصـــده الـــدرامی و فـــی . نيةاالنســـانية و الّالإنســـا:  و فيـــه يُتعاضـــد البطـــل بعناصـــر درامّي
هــو امليــزة البــارزة فيهمــا و هلــذا يتطــّرق الشــاعر إلــی » اخلــوف«الــدراميني، » الفضــاء«و » الــّزمن«عنصــری 

َم    . »اهلول«استخدام املفردات املتناسبة له و خيلق الصور البصرية و السمعية لکي ُجيسِّ
يف الصـــراع : و الصـــراع بنوعيـــه األفقـــي و العمـــودي کعنصـــر رييســـی يف الـــدرام، يتبلـــور يف الشـــعر اجلـــاهلي

االفقي حيارب البطل اخلُلَق الرديئة اّليت يواجهها يف اجملتمع اجلاهلي و يف الصراع العمودي يتناضالن البطُل 
اية الصراع ينتصر البطل الدرامي   . و املوُت و يف 

ستخدام املنهج التوصيفي ـ التحليلي، قد درسنا ظاهرة الدراما يف الشعر اجلـاهلي و بّينـا يف هذه املقا لة و 
عناصرها يف ذلک األدب علی أساس جدول أکتانسيل و قد وصلنا إلـی أّن الشـعر اجلـاهلی کمـرآة لثقافـة 

  .ذلک العصر، هو من النماذج األصيلة يف األدب الدرامي
  

  .الّدرام، الصراع، االدب اجلاهلي، اخلطّة، جدول أکتانسيل :ةيّ الکلمات الرئيس
    


