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 كمية التربية لمعموم االنسانية/ جامعة البصرة 
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 الممخص:

،  يتمحور البحث حول الكشف عن وجود المكون الدرامي لمشعر الجاىمي ، شعر الفرسان انموذجاً 
حيث تكمن أىمية البحث في تتبعو ورصده لمنجز الشعراء الفرسان ، إذ تحاول الدراسة معرفة ىل 
اعتمد الشعراء الفرسان عمى مكونات العمل الدرامي في بناء صور نصوص قصائدىم الشعرية ؟ وىل 

ة ، واتباع اعتمدوا عمى المكونات االساسية لمبناء الدرامي ؟ وذلك عبر عممية جرد دواوينيم الشعري
الدراسة منيجًا تحميميًا في تتبع النصوص وتحميميا ومن ثم وقوف الدراسة عمى نتيجة مفادىا ان 
قصيدة الفرسان الشعرية قد استثمرت مكونات العمل الدرامي لمتعبير عن بنيتيم الفكرية والنفسية والفنية 

بداعية ، وقد انتيت الدراسة الى ، معبرين من خبلل ذلك عن افكارىم ورؤاىم الشعرية بطريقة فنية إ
 خاتمة تظمنت ابرز النتائج باإلضافة إلى قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت الدراسة عمييا .

 الكممات المفتاحية: )المكون الدرامي، الشعر الجاىمي، شعر الفرسان(.
 

Dramatic Component Of Pre-Islamic Poetry 
" Knights ' Poetry as an example " 

Dr. Hind Akram Al-jubeir 

University of Basra – College of Education for Humanities 

 

Abstract : 

The research focuses on revealing the presence of the dramatic component of 

pre- Islamic poetry , the Knights ' poetry as an example , the importance of 

the research lies in its tracking and monitoring the achievement of the 

Knightly poets . As the study tries to find Out , " Did the knightly poets rely 

on the components of the dramatic work in constructing forms of the texts of 

their poems ? " , " Did they rely on the basic components of the dramatic 

structure ? " This is through the process of inventorying their poems 

collections . As well as , the study has followed an analytical approach in 

tracking and analyzing texts , and then the study came to the result that the 

Knight's poem had invested the components of the dramatic work to express 

their intellectual , psychological and artistic structure , expressing through 
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this their poetic ideas and visions in a creative artistic manner . The study 

ended with a conclusion that included the most prominent results in addition 

to a list of sources and references on which the study relied.  

Keywords: (dramatic component, pre-Islamic poetry, Knights poetry). 

 

 المقدمة :
الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلم عمى سيد المرسمين وخاتم النبيين محمد ) صمى 

 اهلل عميو والو وسمم عمى الو وصحبو اجمعين ( .
إن طبيعة الحياة في العصر الجاىمي فرظت عمى ابنائيا نمطًا معينًا من الحياة ، 
تتجمى في اعمى انماطو بالفروسية ؛ لما نشأ عميو ىذا المجتمع من حروب مستمرة 
وتنقل وترحال دائم ، فضبًل عن الخصومات الدائمة بين القبائل ، كما كان مما ىو 

ما بينيم بشجاعتيم وفروسيتيم وقوتيم ، وقدرتيم واضح لمعيان كيف يتفاخر الشعراء في
عمى المقارعة في السيوف في ظل االنظمة االجتماعية السائدة ، فكل شاعر يفخر 
بنفسو ومجده ومجد قبيمتو ، لذلك نجد ان شعر الفخر والحماسة كان من اكثر 

ياتيم االغراض الشعرية انتشارًا في موضوعاتيم الشعرية الرتباطو الوثيق بطبيعة ح
الصحراوية ؛ لذلك امن الشعراء في العصر الجاىمي بمنطق القوة والسبلح والغمبة 

اوية عمى أىميا ان يكونوا لؤلقوى واألشجع ، فضبًل عما فرضتو ىذه البيئة الصحر 
، ذوي مروءة وشجاعة يستجيبون الى المميوف والصريخ ويستبشرون بالضيوف كراماً 

ىم يحيون في باطن الصحراء التي تفرض عمييم المكاره ويكرمونيم ؛ ألنيم أىبًل ليا و 
 واالخطار ، فيم معرضون لميبلك في كل لحظة .

لذا ، تبقى عممية دراسة النص الجاىمي التراثي عمبًل يحمل من القيمة الفنية الشيء 
الكثير ، ال سيما لما ليذا االدب من تأثير كبير في مجرى االحداث وسيرىا لآلداب 

خرى ، لذا تعد عممية قراءة ىذه النصوص التراثية قراءات متعددة تشير الى العربية اال
خصوبة ىذه النصوص وثرائيا وجودتيا ، فالشعر الجاىمي كما يصفو أودونيس بـ ) 
ديوان العرب ( اذ لم يكن لمعرب عمم اصح منو فإننا نستطيع ان نصف الشعر الجاىمي 

 يجوز ان يوحي ىذا الوصف بأن الشعر بأنو األصل األول لمثقافة العربية لذلك ال
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الجاىمي واحد ، فالشعر الجاىمي شبكة متعددة الخيوط واالتجاىات وانو كثير وليس 
واحدًا ، أن فيو ، تأصل انقساما في مستوى األصل وىو انقسام يعزز الشعر الجاىمي 

أنو متعدد الى أطراف متعددة ، فاألصل األول لمثقافة العربية منقسم متنوع وىذا يعني 
، فضبًل عن أن دراسة القصيدة ( 1) متنوع من حيث المحتوى ومن حيث التعبير معاً 

الجاىمية دراسة ذات منفعة وجدوى ؛ بكونو االصل والمنبع بالنسبة لعصور االدب 
العربي االخرى ؛ لذا تبقى محاولة استنطاق القصيدة الجاىمية ىي القاعدة االساس 

براز قيمتيا اإلبداعية فكريًا وفنيًا وموضوعيًا ونفسيًا لمقصيدة إلطبلق االحكام النقدية و  ا 
 التراثية .

لقد كانت نقطة االنطبلق في كتابة ىذا البحث ىي المحاولة الجادة لبيان خصوبة 
مكانية قراءتو بصورة متعددة  –النص العربي القديم  نص الشعراء الفرسان تحديدًا ، وا 

ىذا النص وثراء مكوناتو واحتوائو لمعديد من  ومتجددة في محاولة ألبراز خصوبة
الظواىر الفنية المتعددة والمتميزة ، فانطمقت فكرة دراسة المكون الدرامي لمشعر الجاىمي 

حيث لم تتوافر دراسات تناولت مكونات البنية الفنية  –شعر الفرسان انموذجًا  –
رسان بصورة خاصة ، الدرامية في الشعر الجاىمي بصورة عامة ، وشعر الشعراء الف

، وىذا بحسب متابعتي  (2)سوى إشارات بسيطة في بعض الدراسات االدبية والنقدية 
 واطبلعي .

فغالبية الدارسات كانت تؤكد عمى إنكار الدراما في اشعر الجاىمي أو االشارة الى وجود 
عمى مبلمح بسيطة جدا ، والتأكيد عمى سمة الغنائية ليذا الشعر ، فمم يعثر الباحث 

دراسة مستقمة تتناول دراسة مكونات البنية الدرامية في متن النص الجاىمي عامة ، 
ونص الفرسان الشعري خاصة ؛ لذا وقع اختيار الباحث عمى دراسة طائفة من طوائف 
الشعراء في العصر الجاىمي ، وىم الشعراء الفرسان ، في محاولة ألبراز مكونات البنية 

في متن النصوص الجاىمية , نص الفرسان الشعري وقد يعود  الدرامية ومقدار توافرىا
السبب في عدم تصدي الباحثين والدارسين ليذه الظاىرة الفنية ىي صعوبة الخوض في 
اعماق النصوص في محاولة الكشف عن مكونات العمل الدرامي المتواجدة في الشعر 
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خشية الوقوع في  العربي القديم بصورة عامة ومنجز الشعراء الفرسان خاصة ، ىو
اشكالية الخمط لكون السمة الغالبة عمى الشعر الجاىمي ، ىي سمة الغنائية ، وبين 
امكانية احتوائو عمى مكونات البناء الدرامي ؛ لذا كان ىدف الدراسة االبرز ىو التعرف 

من استخدام اسموب  –الشعراء الفرسان  –عمى امكانية الشعراء في العصر الجاىمي 
درامي في بناء صور نصوصيم الشعرية واستخدام اسموب التعبير الدرامي البناء ال

لمتعبير عن افكارىم واىدافيم ورؤاىم الشعرية ، دون االبتعاد عن السمة الغالبة ليذا 
الشعر وىي غنائيتو ، وذلك من خبلل عممية الجرد االحصائي لدواوين الشعراء وعممية 

مثام عن التقنيات الفنية لممكون الدرامي في استقراء ىذه النصوص محاولين إجبلء ال
نصوصيم الشعرية ، انطبلقًا من قناعة الباحث في ثراء النص التراثي بصورة عامة ، 
ونص الشعراء الفرسان خاصة ، فضبًل عن شغف الباحث بالنص التراثي ، ومحاولة 

لدراسات  الكشف عن اسراره وقيمو الفنية ، وان تكون ىذه الدراسة البسيطة انطبلقة
اكاديمية رصينة اكثر سعًة وأكثر شمواًل تدعم القيم الموضوعية والفكرية والفنية 
لنصوص شعرنا القديم ، وان تكون ىذه الدراسة اضافة مفيدة الى الدراسات االخرى 

 التي تبرز قيمة ىذا الشعر .
ـــــاس استنطـــــاق أما بالنسبة الى منيجية الباحث ىي القراءة التحميمية القائمة عمــــى اسـ

النصوص الشعرية ، فكل قراءة جديدة تكون أنتاجًا لنصًا جديدًا اخر ، أي اعتماد 
الباحث عمى الدراسة النصية التحميمية لمنصوص الشعرية ، اي االنطبلق من النص 
الى النص ، أي أن يكون النص الشعري ىو المصدر االساسي إلصدار األحكام 

محاولة لتأويل او تفسير بنية القصيدة الجاىمية بما في ذلك نمو  النقدية ، )) فإن اية
موضوعاتيا ، بوصفيا صورا فنية دلة أكثر منيا أغراضًا شعرية ستكون أكثر سببًل 

، دون اإلغفال عن اىمية الجانب النفسي لشعراء ىذه الطائفة ، وانطبلقًا من كون  (3)((
عراء الفرسان لم يتم التطرق الييا سابقًا ظاىرة البحث عن المكون الدرامي في شعر الش

، لذا سوف يقوم الباحث من االفادة من الجوانب النظرية في الدراسات النقدية السابقة ، 
واالنطبلق من النص كقاعدة في اطبلق االحكام النقدية الخاصة بمضامين نصوصيم 
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الرؤية عمى مدار االبداعية منطمقين من النص ، كبنية داللية ، والسير عمى وفق ىذه 
الدراسة ، محاولين الكشف عن المكونات الفنية لمبنية الدرامية لمشعراء الفرسان من 
وجود الحوار ، الشخصيات ، الزمان والمكان ، االحداث الصراع الحبكة، السرد 

 القصصي ، الفكرة ، الحل والنياية ، وعمى ذلك سوف تكون محاور الدراسة :
 راما والشعراء الفرسان ,: الحديث عن الد التمييد - أ

 الحديث عن مكونات البنية الدرامية :  - ب
 الحوار الدرامي . .ٔ
 الشخصية الدرامية . .ٕ
 الزمان والمكان ، الدراميين ، الحدث والصراع الدراميين . .ٖ

 –اتبع الشعراء الفرسان في رسم صور قصائدىم أسموب البناء الدرامي )القصصي 
الحوري( لبناء صورىم الشعرية ، أي باعتمادىم اعتمادًا أساسيًا عمى عناصر التعبير 
الدرامي ، أي االسموب الدرامي القصصي )) وىو استخدام الشاعر الغنائي بعض 

ىو فن القصصي دون أن يكون ىدفو كتابة أدوات التعبير الى يستعيرىا من فن آخر 
شعر قصصي ، فالقصة اذن حين تستخدم في القصيدة انما تستخدم عمى انيا وسيمة 
تعبير درامية ال عمى قصة لفيا طرافتيا ، وأىميتيا في ذاتيا ، ومن أجل ذلك أكتفى 

ارتن اسمن ، ، وىذا ما يؤكده م (4)الشعراء الذين استخدموىا باالممحات الموحية الدالة ((
حيث يقول : " واذا اردنا ان نجزم بأن الشعر العربي القديم غنائي محض / فيناك 
اشكال درامية اتخذ طريقة القص الشعري بسرد حادثة أو حوادث مع وصف أو افصاح 
عن شعور وموقف ورأي ، وكان الشاعر يطور حكايتو لو وجد الدافع أو ادراك ابعاد 

" ا نذىب إليو أمثمة من نصوص شعريةالمختمفة وقد تعيننا فيم االجناس واالنواع االدبية
(5) . 

 صعوبات البحث :
 صعوبة الحصول عمى مصادر البحث خصوصًا فيما يخص مصادر الدراما . .ٔ
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نص الفرسان  –محاولة اثبات توافر مكونات البناء الدرامي في النص القديم  .ٕ
االدبية والنقدية تشير الى عمى الرغم من ان العديد من الدراسات  –الشعري 

وجود مبلمح أو جذور لمدراما في النص الجاىمي ، يدفع الباحث  في ذلك 
 رغبتو في اضافة دراسة ذات قيمة ادبية نقدية لمدرس النقدي واألدبي.

حداثة الموضوع ، إذ بالرغم من كثرة الدراسات التي تناولت الشعر الجاىمي  .ٖ
صة ، اال ان تمك الدراسات لم تركز بصورة عامة وشعر الفرسان بصورة خا

 عمى دراسة شعر الشعراء الفرسان وفق البنية الفنية الدرامية .
ظيور بعض مكونات البناء الدرامي وتنوعيا في الظيور ، أي اختبلف  .ٗ

توظيفيا بين الشعراء من نص ألخر من شاعر ألخر ، وكان توظيفيا في 
وصية التجربة المعالجة نصوصيم يخضع في الغالب لمسياق النصي ، ولخص

في غرض القصيدة محكومًا بالعوامل النفسية واالنفعاية لمشاعر لحظة نظم 
 تجربتيم االبداعية .

 أىداف البحث :
دراسة ظاىرة فنية في شعر طائفة من طوائف الشعراء العصر الجاىمي يوفر  .ٔ

 دراسة ذو بعد فكري وفني وابداعي جديدة في الشعر الجاىمي .
ث بحاجة الشعر العربي في العصر الجاىمي ال سيما طوائف ايمان الباح .ٕ

الشعراء الفرسان ، الشعراء الصعاليك ، الى  –الشعراء في العصر الجاىمي 
مزيد من الدراسات الحديثة التي يتم من خبلليا اعادة قراءة النصوص التراثية 

لنصوص قراءة معاصرة جديدة ، في محاولة ألبراز الجوانب االبداعية في متن ا
 االبداعية لمعصر الجاىمي .

أن تكون ىذه الدراسة أفقًا مشرقًا لدراسة جديدة اكثر سعة وشمواًل من خبلل  .ٖ
 النتائج التي سيتم التوصل الييا .

التعرف عمى الدالالت االبداعية والفكرية والفنية في نصوص الشعراء الفرسان  .ٗ
 عبر تحميميا  تحميبًل دراميًا وافيًا .



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 964 

ط الضوء عمى صورة الفارس وما يتميز بو من قيم يتحمى بيا محاولة تسمي .٘
 ويدعوا الييا كما تظير لنا عبر قصائد العديد من الشعراء .

محاولة ابرازنا صورة ىذه الطائفة من الشعراء  في الشعر الجاىمي لما وجدناه  .ٙ
من صور التضحية واالباء وما رسمتو نصوصيم من صور تعبر عن مدى 

 ي متن نصوصيم االبداعية .النضج والكمال ف
 

 حدود البحث :
يتخذ الباحث من طائفة الشعراء الفرسان في العصر الجاىمي عينة البحث في  .ٔ

محاولة لتتبع عناصر المكون الدرامي في بنية نصوصيم الشعرية وتحميميا 
الشعراء  -تحميبًل دراميًا عميق الداللة ، لذلك سوف نقتصر الدراسة عمى :

لفروسية وليم قصائد في وصف المعارك والقيم االخبلقية النبيمة الذين عرفوا با
، أي سوف نقتصر الدراسة عمى الشعراء الذين لدييم دواوين شعرية مطبوعة . 
أي ان الدراسة اعتمدت عمى الدواوين الشعرية المحققة تحقيق عممي رصين 

 واالبتعاد عن شعر المختارات الشعرية .
من مقدمة وتمييد تناولنا عبره الحديث عن مفيوم وقد تكونت محاور الدراسة  .ٕ

الدراما وشعر الفرسان ومن ثَّم الحديث عن المكونات الدرامية )) الحوار 
الحدث والصراع  –الزمان والمكان الدراميين  –الشخصية الدرامية  –الدرامي 

الدراميين (( وقد انتيى البحث الى خاتمة موجزة تبرز من خبلليا ابرز النتائج 
التي تم التوصل الييا من خبلل الدراسة ، وقد اعتمد البحث عمى مصادر 
متعددة ومتنوعة في مقدمتيا ، دواوين الشعراء الفرسان ، وكتب االدب والنقد 

 العربي .
وقد رأى الباحث ضرورة االشادة الى جممة الدراسات السابقة ليذه الدراسة التي  .ٖ

أفادت الباحث كثيرًا في جوانب متعددة سواء كانت دراسات تناولت الحديث عن 
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موضوع الدراما في الشعر العربي القديم والمعاصر ، أم دراسات تناولت 
 . (ٙ)دب العربي الحديث عن الشعراء الفرسان وموروثيم الشعري في اال

 
 تمييد البحث

أن الحديث عن الدراما الشعرية من الموضوعات اليامة التي يجب ان تشغل حيزًا ميمًا 
في مجال الدراسات النقدية واالدبية كونيا تعد إحدى وسائل التعبير الفنية عن حياة 

ددية االنسان ومشكبلتو وقضاياه من خبلل بنى درامية متجانسة متماسكة تبعث عمى تع
التأويل وجمالية تمقي النصوص لذلك )) ليس من السيل ان يتحقق الطابع الدرامي في 
عمل شعري ما لم تتمثل وراءه أو فيو العناصر االساسية التي ال يتحقق الدراما بدونيا 
وأعني بذلك االنسان والصراع وتناقضات الحياة ، فاإلنسان والصراع وتناقضات الحياة 

، لذلك ىناك عبلقة  (7)اسية لكل قصيدة ليا ىذا الطابع الدرامي ((، ىي العناصر االس
، لذلك نجد أن )) كل (8)وثيقة بين الدراما والشعر ، فالدراما )) فرٌع من فروع الشعر ((

االنواع االدبية تصبوا الى مستوى التعبير الدرامي ، وعميو يعد التعبير الدرامي ىو 
، لكن يكفي مبدئيًا ان نتذكر ان الكاتب أعمى صورة من صور التعبير االدبي 

المسرحي الحق ىو شاعر وقاص في الوقت نفسو ، فإن العمل الدرامي يمخص كل 
 . (9)القيم التعبيرية في سائر فنون القول ((

الدرامية التي تسود الشعر العربي ، أن لم نقل البناء  –أن الحديث عن الروح الغنائية 
االكثر سطوه عمى طابع الشعر العربي القديم والحديث ، الدرامي ىو الطابع المييمن 

وان عبلقة التداخل بينيما قضية حيوية في اطار تاريخيا وتحوالتيا ، بحيث أخضوعيا 
الى أكثر من رؤيا عمى مر المراحل وبخاصة في مجال بحوث النظرية االدبية أو ما 

جد الدراما واضحة المعالم في ، لذا من يتصفح دواوين الشعراء الفرسان ي( 11)يؤدي إلييا
نصوصيم الشعرية ، فكثيرا ما كان الشعراء يعبرون عن حياتيم ويجسدون مشكبلتيم 
في اطار موضوعي وفني عبر استخداميم وسائل التعبير الدرامي من حوار 
وشخصيات ,احداث وصراع وتجسيد تناقضات حياتيم  في اطر شعرية متكاممة تحتاج 
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يا من جديد ، لذلك استطاع الشاعر الجاىمي الفارس ان يوظف الى قرائتيا واستنطاق
غالبية عناصر المكون الدرامي في نصوصيم من قريب او بعيد ليجعميما تشير الى 
بطولة ىؤالء الشعراء وشجاعتيم وقدرتيم عمى مقارعة حياتيم واالنتصار عمييا ، وان لم 

 رمزيًا ال يريد الشاعر ان يقول يكن ذلك في الواقع ، فقد جعموا من النص الشعري بديبلً 
 ، لكن ال بد لنا في البداية من التوقف لمحديث بشيء بسيط عن مفيوم الدراما .

فـ))الدراما أحد األنواع الثبلثة التي يتكون منيا االدب الفني : االدب الممحمي ، والشعر 
المسرحي وحده ، والدراما كذلك )) ليست مقتصرة عمى األدب  (ٔٔ)الوجداني الغنائي ((

، وعمى ذلك  فالدراما كجنس أدبي ))واحدة  (12)، وانما ىي تتحقق في كل أثر أدبي((
، لذا فالدراما تعد  (13)من ثبلثة أجناس أدبية أساسية ، شعر غنائي ، ممحمة ، دراما((

كفن تعنى باإلنسان بيمومو وسعادتو وعاداتو ، فيي لحظة من لحظات الحياة ، منسقة 
اع فيي تضم وتركز فعميا حول المشاكل التي يكون فييا التوتر حادًا قويًا بطاقة وصر 

اصطدامات مكشوفة دائمًا بل انعكاسًا لمواقع واالفعال  –طبعًا  –وىذا ال يكون 
، لذلك نجد دائما ان جوىر الموقف الدرامي ، الكشف عن ))الصراع ( 14)االنسانية 

ن المجتمع والحياة االنسانية ويتخذ ىذا وىذا الصراع قانون أساسي من قوانين الكو 
الصراع شكبًل خاصًا في كل طور من أطوار التطور في عبلقة االنسان بعالمو 

، لذا نجد أن الطابع الدرامي يتحقق في كل عمل فني أدائي  (15)الطبيعي واالجتماعي (
من جمالي يقص أو يسرد أحداث عمى مسرح الحياة ، لذلك استطاع الشعراء التعبير 

خبلل الدراما عن ذواتيم وعن مشكبلتيم وعن قضاياىم االساسية ، أي ان يعقد الشعراء 
لغة مشتركة بينيم وبين عالميم المحيط بيم لتجسيد المواقف اذن فالدراما ىي وسيمة 
من وسائل االفصاح عما في داخل النفس اإلنسانية من ىموم ومشكبلت لكن بطريقة 

 التعبير الفني الجميل .
)) الدراما فني أدائي في المقام األول ، والثانية أن الصراع يمثل العمود الفقري في  إذن

البناء الدرامي ، فبدونو ال قيمة لمحدث ، أو ال وجود لمحدث ، ىاتان حقيقتان يجب ان 
، وىذا  (16)تتوقف عندىا طويبل بسبب ما أـثير وما يثار حول حقيقة البناء الدرامي ((
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حول أىمية الصراع في الدراما وكون العمل الدرامي فعبًل أدائيًا في ما يؤكد كبلمنا 
المقام االول ، لذلك كثيرًا ما نجد القصيدة منذ لحظاتيا االولى تبين لنا عناصر تعبيرىا 
الدرامي مسرح أحداثيا ، صراع ، شخوص ، الحوار الداخمي والخارجي ، الزمان 

البنية الدرامية تبدأ من الشخصية ، والمكان ....الخ ، أي ان عناصر ومكونات 
، تكون متوافرة في بنية القصيدة ، لذا يجد الباحث  (17)الموضوع ، الصراع ، التأليف 

أن االسموب الدرامي يعد سمة فنية بارزة في نصوص الشعراء الفرسان ، تمثل أىمية 
قف التي قد بالغة في تصوير جوانب البطولة وابعادىا ومواقفيا المختمفة ، تمك الموا

تكون تأخذ منحنى واقعيًا عبر وصف المواقف االجتماعية الحربية البطولية ، أو تأخذ 
منحنًا رمزيًا في وصف حاالت الصراع المختمفة االخرى ، لذا كانت وصف المعارك 
والمواقف الحربية والبطولية من المحاور البالغة األىمية التي يتناوليا الشعراء من خبلل 

رىم الدرامي ، اعتمد الشعراء الفرسان في تصويرىم عمى اسموب السرد وسائل تعبي
القصصي لتمك الحوادث ، وعميو فالشاعر الفارس الجاىمي قدم لنا قصة حياتو وصراعو 
المستديم من خبلل تقديمو صورة الحدث او صورة التجربة التي تختمف من شاعر 

اسي لمقصيدة ، وتبعًا لمقدرتو آلخر بما يخدم تجربتو التي يعالجيا في الغرض االس
 النفسية ولفنية .

كانت لطبيعة الحياة الجاىمية الدافع القوي في نزوع االنسان الجاىمي الى حياة الفروسية 
، الى التحمي بالشجاعة والصبر والقوة والعزة والحمية والذود عن االخرين ، والتحمي 
بكل القيم العربية االصيمة ، فالشعر كان أحد أساليب التعبير التي استخدميا الشعراء 

صر الجاىمي لمتعبير عن بطوالتيم وعن شجاعتيم وعن قيميم وعن الفرسان في الع
رفضيم لمذل واليوان ، فصوروا من خبلل االشعار حروبيم ومعاركيم التي خاضوىا ، 
وكذلك صوروا لنا مكارميم وقيميم االخبلقية النبيمة ، لذلك كانت فروسية الشاعر 

م اعدائيم وامام الجميع ، الجاىمي تعبر عن نفسيا خير تعبير بكل فخر وحماسة أما
فكانت فروسيتيم فروسية مقدسة ، يفخر الشعراء ببسالتيم ومروءتيم وانتصارىم عمى 
أعدائيم فيم رجال اشداء شجعان تجمت فروسيتيم من خبلل إقداميم عمى خوض 
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المعارك وكسب الحروب والغنائم وتحمل الصعاب والمكاره وكانت طبيعة بيئتيم 
تساعد عمى وجود الخبلفات والمنازعات ووقوع المخاطر والصعاب الصحراوية الجاىمية 

بين الحين واالخر وال سيما ان حياتيم قائمة عمى الترحال والتنقل من مكان آلخر ، 
فنشأ الفارس الجاىمي  عمى اىمية قيم البطولة والشجاعة والكبرياء والعزة والبطولة 

 م حب التحمي بيذه السمات .العربية كقيم انسانية غرستيا الصحراء في ذواتي
لذا سوف نحاول من خبلل ىذه الدراسة ابراز صورة الفارس الجاىمي الشجاع وما يمتاز 
بو من قيم اخبلقية رفيعة جسدىا عبر نصوصو الشعرية ، لذلك صور لنا الشعراء 
 الفرسان الجاىميون الفروسية العربية بجوانبيا الحديثة وجوانبيا االخبلقية في دواوينيم
الشعرية ، قدموا لنا صورًا ناصعة عن اخبلقيم وقيميم النبيمة ، وجسدوا لنا اروع صور 
البطولة من خبلل معاركيم التي خاضوىا في حروبيم مع أعدائيم فيناك الكثير من 
القصائد  التي تصور لنا بطوالتيم الحربية الممزوجة بصور اخبلقيم الرائعة في ميادين 

نجد شعر الحماسة والفخر ىما الغرضان االكثر تردد وشيوعًا في الحرب ، لذا كثيرًا ما 
دواوينيم الشعرية وىذه النتيجة تم التوصل إلييا عبر عممية الجرد االحصائي لدواوينيم 
الشعرية ، إذ يحتل شعر شعراء الفرسان حيزًا ميمًا وواسعًا من الشعر الجاىمي ؛ ألن 

من الحياة التي تقوم عمى الحروب  طبيعة حياتيم كانت تفرض عمييم ىكذا نوعا
والمنازعات في مجتمع قبمي قائم عمى المنافرات والمنازعات الدائمة وال سيما أن 
الصحراء  كانت ىي بيئتيم األرحب ولذلك كثر شعر الفخر بالذات والقبيمة واالشادة 

اء وأمجاد القبيمة ، وعمى ذلك نجد في كل قصيدة من قصائد الشعر  باألمجاد الذاتية
الفرسان قد غرس فييا قيمة ميمة من قيم الفروسية النبيمة الجديرة بالوقوف عندىا 

 واإلشارة إلييا .
كما نجد الشعراء الفرسان في غالبية قصائدىم لم يتركوا شيئ من موجودات الصحراء 
ومظاىر الحياة فييا اال وتم وصفو في اشعارىم ، الحيوانات ، والنباتات ، لم يتركوا شئ 

موجودات حياتيم ، إالَّ وقاموا بتصويره اسمحتيم ودور ىذه االسمحة والحيوانات في من 
حياتيم ، وكذلك تطرقوا بشكل كبير في نصوصيم الشعرية الى دور المرأة الفاعل في 
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حياتيم وما يتحمون بو من قيم تجاه ىذه المرأة كل ذلك سوف نعمل عمى إضياره عبر 
ليم وقفات خاصة مع خيوليم ومع المرأة في محاور الدراسة ، لذلك سوف نجد 

نصوص كثيرة ، وعمى ذلك كان الشعر يعتبر من الوسائل الميمة التي تعين الشعراء 
الفرسان في حياتيم القائمة عمى الحروب واالغارة والقوة والسطوة والسبلح فاعتبر الشعر 

ستخدامو في فــ)) ابرز سبلح معنوي يستخدمو الفارس ىو سبلح الشعر حيث اجاد ا
مناح كثيرة في الحرب والحياة .. وفي الدفاع عن مواقف القبيمة في نزاعيم مع القبائل 
االخرى ... فقد استخدم الفارس الشعر إللقاء الرعب في قمب خصومو كما فخر 

. وعمى ذلك يعد الشعر من ابرز ادواتيم في المعارك  (18)بشجاعتو ومجد ابائو ((
، فقد استطاع الشعراء الفرسان في العصر الجاىمي ، أن  فضبل عن ادواتيم االخرى

يجنحوا الى وسائل ابداعية تعينيم عمى الوصول بالقارئ الى قراءة النص قراءة سميمة 
توافق قراءة النصوص النموذجية ، ومن تمك الوسائل االبداعية ىي اسنادىم صفات 

ية األمر الذي جعميا تتحاور انسانية الى االشياء الجامدة والحية فأعطوىا صفات إنسان
وتشتكي إذ اصبحت ذات فاعمية في النص فكانت ليا أثر كبير في إثراء النص األدبي 

(19) . 
وجممة القول : أن الحياة الجاىمية بطبيعة تكوينيا  تفرض عمى ابنائيا ادب الفرسان 

ون بطبل وتدربيم عمى  تقديس افعاليم البطولية والفروسية الحق ، فالفارس ىو من يك
في مجالو الحربي في المعارك ومن يكون بطبل في ميدانو القيمي بما يتمتع بو من قيم 
خمقية واجتماعية نبيمة ؛ لذلك نجد صور الحرب وصور مكارم األخبلق تشكل مادة 
غزيرة من دواوين الفرسان الشعرية ، متنوعة المظاىر متعددة في ابعادىا ، متنوعة في 

يصبوا اليو الشعراء الفرسان من تحقيق المثل العميا من القيم النبيمة اتجاىات ، وتمبي ما 
الذاتي فـ )) سمكت  والتخميدوأعمى صور انتصاراتيم في المعارك لتحقيق بذلك البقاء 

الفروسية في الشعر الجاىمي مظيرًا ميمًا من مظاىر الحياة فنشأ من عوامل إجتماعية 
يب معينة ساعدت عمى تطور ىذا النظام فطرة وأخبلقية وحربية وتطور عمى وفق اسال

، ومن ذلك  (21)عربية سميمة وجدت في قيم المجمع الجاىمي ىدفيا الذي تسعى إليو ((
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نجد أنَّ نصَّ الفرسان الشعري شأنو شأن النص الشعري العربي القديم الجاىمي ، يبقى 
ررة في ظروفًا مختمفة وفي شعمة متقدة تممك القدرة والقابمية عمى القراءة المتجددة والمتك

اجيااًل متعاقبة شأنو )) شأن أي اثر فني يبقى طاقة مضيئة تمتمك القدرة عمى 
التحريض البعيد المدى والعيش في ظروف عديدة ، بحيث يخاطب اجيااًل متعاقبة ، 
كل جيل يقرأ ىذا العمل يغمب محورًا من محاوره أو بعدًا من أبعاده تبعًا لشواغمو 

، وعمى ذلك يعد نص الفرسان الشعري نصًا إبداعيًا متميزًا ، وحقبًل  (21)(ومطامعو (
 خصبًا لمدراسة في جوانبًا كثيرة .

 
 محور الحوار الدرامي : .1

يعد الحوار أحد المكونات الميمة واالساسية في اي عمل درامي إبداعي اذ يسيم بشكل 
ي صال الجوانب النفسية كبير في تطوير االحداث وتنامييا والكشف عن الشخصيات وا 

والفكرية واالبداعية ، لمبدعي العمل لممتمقين ، فالحوار يكشف عن خبايا ومكنونات 
 النصوص ، حيث يمثل الحوار في القصيدة الشعرية 
فــ)) الجسر الفكري الذي حاول الشعراء استخدامو لنقل افكارىم الى الناس ... كان 

نسانية ووعاء تراق فيو المشاعر ، ويبدو أن ىذا اطارًا عامًا لكثير من نوازع النفس اإل
االطار كان يجد االستجابة النفسية المتكاممة وليذا كان يأخذ الشكل الشامل لطبيعة 

، كذلك يمثل الحوار )) وسيمة  (22)المشاعر ... ويستوعب الصور ميما كان بعدىا ((
الدرامي ، ىي  ميمة جدًا لكشف الصراع والشخصيات ، لذا من أىم  صفات الحوار

، وعمى ذلك نجد الدور الفاعل  (23)الطبيعة الصراعية وقدرتو عمى ربط االبطال ((
الذي يمعبو الحوار في تطور االحداث وكشف أبعادىا وكثيرًا ما كان ييدف الشعراء من 

 وراء استخدامو تأصيل قيمة نبيمة أو التعبير عن أفكار معينة بأشكال متعددة .
جاىمي الفارس أن يقدم لنا نماذج متعددة من القصائد الشعرية التي استطاع الشاعر ال

تعتمد عمى استخدام أسموب الحوار  بنمطية المختمفين أسموب الحوار الخارجي ) 
الديموج ( وأسموب الحوار الداخمي )المنموج( وبأساليب مختمفة يعتمد في مجمميا عمى 
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يريد لشاعر التعبير واالفصاح عما يجول نمط التجريد الذي يجد فيو منفذًا تعبيرًا لما 
في فكره ونفسو لذلك فإن )) أكثر الحوار الشعري الذي استخدمو الشعراء كان يعتمد 
التجريد الذي يختمقو الشاعر في نفسو صفة مشيورة ، فمحاورتو الفرس والغول يؤكد 

تظير خوفيا فييا شجاعتو ومحاورتو لمذئب يؤكد إكرامو لمضيف ، ومحاورتو لممرأة التي 
من األنفاق يؤكد كرمو ، ومحاورتو لممرأة التي تظير خوفيا من المخاطر يؤكد بطولتو 
، وكل محاولة من محاوالت الحوار ىذه تظير صفة من صفاتو وتؤكد رمزًا من رموز 
التي قدميا مستخدمًا أسموب التجريد الذاتي الذي أحس فيو قدرة عمى التعبير ومجااًل 

, وكميا في الغالب تصب في مجرى فخر الشاعر الشخصي  (24)(لمخاطبة الذات (
بذاتو ، إذ استطاع الشاعر الجاىمي الفارسي من خبلل عنصر الحوار واالساليب الفنية 
المستخدمة ىذه أن يبعث عنصر الحركة والحياة في الصورة الشعرية وأن ينقل لنا جممة 

ط بو وعمى ذلك استخدم الشاعر احاسيسو وافكاره جراء ما يشعر بو في عالمو المحي
الجاىمي الحوار اسموبًا إلظيار براعتو الفنية ومقدرتو اإلبداعية التي حاول الشعراء من 
خبلليا التركيز عمى االىداف وايصاليا الى المتمقين وما ليا من تاثير كبير في نفوس 

الفرسان المتمقين مما جعميا حية خالدة اجيااًل متعاقبة ، وبذلك احسن الشعراء 
الجاىميون توظيف مكون الحوار لكشف الجوانب النفسية والفكرية لمشخصية الفروسية 
الجاىمية ، متخذًا من الحوار  في انماطو المتعددة طريقة لمتعبير واالفصاح عما يجول 
في خواطرىم ، وىذا ما نسعى الى بيانو في ىذا المحور عبر النماذج الشعرية المنتقاة 

 لمتحميل .
 (25) د انماط الحوار الفني في قصيدة الشعراء الفرسان الجاىميين الى أنواع متعددةتتعد

، عبر استخداميم اساليب فنية متعددة ، كما يظير ذلك في محاورتو لممرأة البلئمة 
التي تموم الشاعر عمى كثر غزواتو وخروجو لمحرب ، مبينًا خوفيا عمى فارسيا من 

حرب ، ليؤكد الشاعر الفارس عبر محاورتيا قيمة ميمة القتل ، ومحاولة إثنائو عن ال
من قيم الفروسية والبطولة الرائعة ، وىي قيمة الشجاعة والبطولة ، أو قد تظير المرأة 
بصورة المرأة البلئمة التي تموم الشاعر عمى كثرة انفاقو لممال ، ليؤكد من خبلل 
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مرأة بصورة المرأة البلئمة التي تموم محاورتيا قيمة الكرم والبذل والعطاء ، أو قد تظير ال
الشاعر عمى كثرة حزنو وبكاءه ليؤكد من خبلل محاورتيا معاناتو النفسية وقابميتو عمى 
الصبر والتجمد لفقد أحبتو والصبر والبطولة لتحمل المكاره والصعاب ، أي استخدام 

لذاتي بكرمو وبطولتو المرأة منفذا أدائيًا تعبيرًا لحديث النفس ، أي لحديث فخر الشاعر ا
 وصبره وشجاعتو .

واما أستخدم الشعراء الفرسان اسموب التشخيص الفني وذلك من خبلل أسنادىم العديد 
من الصفات االنسانية الى االشياء الجامدة والحية فأعطوىا بذلك صفات انسانية 

ور وبالتالي جعموا من ىذه االشياء تتحاور وتتفاعل فيما بينيا ، فأصبحت ليا حض
فاعل في نصوصيم االبداعية ، وىذا ما قد نشاىده من خبلل بعض الحواريات الرائعة 
بين الفرسان وخيوليم تكاد فييا الخيول ترتقي الى المستوى االنساني ونحن نجد الشعراء 

 يحاورنيم بأروع أنواع الحوار والتفاعل القائم فيما بينيم .
لبعض نصوص الفرسان الشعرية . ففي سنعرض ليذه االساليب الفنية عبر تحميمنا  

 : (26)خوف المرأة عمى فارسيا من كثرة انفاقو لممال يطالعنا الشاعر حاتم الطائي قائبًل 
 

 مياًل نوار ، أقمي الموم والعذال ،
 وال تقولي ، لشيء فات ، ما فعال ؟

                                                                         
************ 

 وال تقولي لماٍل ، كنت ميمكو
ن كنت أعطي الجنَّ والخبال  مياًل ، وا 

                                                                      
************ 

 احدًة ،يرى البخيل سبيل المال و 
 ِإنَّ الجواد يرى ، في مالِو ، سبال
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************ 

 ِإنَّ البخيل ، اذا ما مات ، يتبعو
 سوء الثناِء ، ويحوي الوارث اإلبال

                                                               
************ 

 فاصدق حديثك ، ِإنَّ المرء يتبعو
 ما كان يبني ، إذا ما نعشو حمال

                                                                
************ 

 ليت البخيل يراه الناس كميم ،
 كما يراىم ، فال يقرى ، إذا نزال

                                                                
************ 

 ال تعذليني عمى ماٍل وصمت بو
 رحمًا ، وخير سبيل المال ما وصال

                                                                
************ 

 يسعى الفتى ، وىمام الموِت يدركوُ 
 وكل يوٍم يدركني ، لمفتى ، األجال

                                                                 
************ 

 إني ألعمم أني سوف يدركني
يومي ، وأصبح ، عن دنياي ، 
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 مشتغال
                                                                  

************ 
 فميت شعري ، وليت غير مدركو
 ألي حاٍل بيا أضحى بنو ثُعال

                                                                         
************ 

 أبمغ بني ثَُعٍل عني مغمغمًة ،
 َمَيَد الرسالِة اَل َمْحكًا ، وال ُبطاُل 

 
 

وجد الباحث عبر عممية الجرد االحصائي لديوان الشاعر الفارس حاتم الطائي في 
ويتحدث الييا عن فروسيتو وعن مفاىيم الفروسية غالبية قصائده كان يخاطب المرأة 

من كرم ووفاء وعفة وعطاء وحفظو لمجار ، فالشاعر في نصو ىذا يعبر عن فمسفتو 
في الحياة وفمسفتو في الكرم ، تمك الفمسفة القائمة الى النزوع الى الخمود الروحي ، 

نَّ اإلنسان راحل عن الحياة فيذا ال مال ىو خير وسيمة حيث يرى أن المال زائل ، وا 
 لتخميد ذكراه .

فالخطاب ىنا موجو الى المرأة التي اكثرت الموم والعذل لمشاعر عمى كثرة االنفاق وىو 
يطمب منيا ان تكف عن ىذا العذل والموم وان ال تتمادى في االكثار منو حيث نجد ان 

غير شجاعة تثني المرأة  التي تموم الشاعر إمرأة بخيمة تموم الشاعر عمى الكرم ، إمرأة 
عزيمة الشاعر نجدىا بعيدة جدا عن معاني الفروسية أو عن المرأة التي تكون من 
بواعث الفروسية المعتاد في شعر الشعراء الفرسان ، فكان الحوار ىنا ىو الوسيمة الفنية 

 التي استطاع الشاعر بواسطتو ايصال افكاره الى المتمقين .
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ف عنصر الحوار وىو احد المكونات الميمة في لذا نجد أّن الشاعر قد أحسن توظي
البنية الفنية الدرامية لمتعبير عن فمسفتو في الحياة وكشفو عن الجوانب الفكرية والنفسية 
لشخصية الفارس البطولية في مواقفو المختمفة ، فالشاعر حاتم الطائي من اكثر 

ني لتأكيد صفة الكرم في الشعراء الفرسان الذي اعتمدوا عمى استخدام اسموب التجريد الف
شخصيتو الفروسية وبالتالي في ذاتو الشاعرة ، فنحن نعمم ان الشاعر حاتم الطائي خير 
من مثََّل ِصفة الكرم العربي تمثيبٌل صادقًا وجعل منيا فمسفة واضحة في اشعاره يدافع 

اعبل عنيا لتصبح من اىم قيم الفروسية التي تحمى بيا عبر محاورتو لممرأة البلئمة ج
منيا منفذا ادائيًا تعبيرا لمحور الذات وما يريد اشاعر التعبير عنو عبر فخره الذاتي 
بكرمو وقيميو النبيمة فقد جعل من التجريد الفني وسيمة فنية ) فيو يجرد من نفسو 
شخصية المرأة البلئمة ليجعميا الصورة الرافضة لسموكو القانع بأدائو وىو في ىذا 

رة المناسبة والجو المرافق والعتاب المقبول مستمدا من الحوار التجريد يخمق العبا
الداخمي الذي يجريو وسيمتو التي يرتكز لييا إليضاح وجية نظره وبسط المفيوم الذي 

، لبيان حكمتو في الحياة من خبلل بذلو وعطائو وكرمو ، ليكتسب عبر  (27)أمن بو ((
 ذلك خمودًا يخمده عبر االجيال .

جد الشاعر الفارس عنترة بن شداد يستخدم اسموب التجريد أيضًا لبسط وفي نص اخر ن
فمسفتو الخاصة في التعبير عن قيم البطولة والشجاعة من خبلل خوضو غمار الحروب 
التي اتخذىا منيجا اساسيًا لحياتو ، ففي إحدى غزواتو التي بينت شجاعتو وفروسيتو ، 

لتي تمومو عمى غزوه وخوضو غمار حروبو يجرد شخصية المرأة بصورة المرأة البلئمة ا
 : (28)وغزواتو ، وىذا ما يتضح في قول الشاعر عنتر بن شداد قائبل 

 والخيل تعمـــــــــــــــــم والفوارس أننــــــــــــــــــــــي
 إذال ابادر فــــــــــــــــــي المضف فوارسي

 ـــــــة غالبٍ ولقد غدوت امـــــــــــــــــــــام رايــــــــ
 بكــــــــــــــــــــــــرت تخوفني الحتوف كأنني
 فأجبتيــــــــــا : ان المنــــــــــــــــــــــــــــــية منيل
 فاقني حيــــــــــاوك ال ابا لك ، واعمــــــــــم

 (29)فرقــــــــــــــــــــــت جمعيم بطعنو فيــــصــــــــــل  
 (31)أوال أوكــــــــــــــــــل بالرعيــــــــــــــــــــل االول 

 (31)يوم اليياج وما غدوت باعزل 

 (32)لحتوف معزلاصبحت عن غرض ا
 (33)ال بــــــــــــــــــــــد ان أشقى بكأس المنيل 
 (34)إني امرؤ سأموت ان لـــــــــــــــــــــــم اقتل 
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 إن المنــــــــــــــــــــية لـــــــــــــــــــوتمثل مثمـــــــــــث
 ــــــــــل ساىمة الوجـــــــــــــــــــوه كأنماوالخي

 واذا حممت عمى الكريية لم اقل
 

 (35)مثمي اذا نزلــــــــــــــــــــــــــــــــوا بضنك المنزل 
 (36)تسقى فوارسيا نقيـــــــــــــــــــــــــع الحنظل 

 بعـــــــــــــــــــــد الكريية ليتني لـــــــــــــــــم افعــــــــــــــــــــل
 

فقد اعتمد الشاعر عنترة بن شداد اعتمادا كبيرا واساسيا في البناء الفنية لمقصيدة عمى 
عنصر الحوار الفني وىو من المكونات االساسية في العمل الدرامي ، فقد ساىم الحوار 
في ابراز مبلمح الشخصيات وازماتيا النفسية والفكرية التي يراد التعبير عنيا لكشف 

 . (37)الصراع النفسي 
حيث اعتمد الشاعر اسموب التجريد الفني متخذًا من المرأة منفذا ادائيًا تعبيرا لفخره 
الذاتي ببطولتو وشجاعتو وبسط فمسفتو في ان الموت ىو النياية الحتمية لئلنسان ، 
فالبطولة ان ينال شرف الموت في ساحات الوغى والشرف وان ال تدركو المنية وىو 

، فكان يفخر عبر محاورتو لممرأة البلئمة ببطوالتو وبأسو جالس في مأمن من الحياة 
وشجاعتو بأبيات مميئة بروح الشجاعة واالقدام ، إذ جسد صورة المنية في شخصو وبين 
لنا من خبلل تجربتو الموضوعية التي تتمحور ايضا حول فخره الشخصي ايضًا بأنو 

د عمى اعدائو ، وىم شجاع يبمي الببلء الحسن في المعارك ليذكر بانو كان شدي
 يكرىونو ويحذرون بطشو وقوتو وحسن ببلئو في الحروب والحاقو اليزائم بأعدائو .

وىذا ما وجدناه من االرتباط الوثيق بين التجربة الموضوعية في القصيدة والتي كانت 
تدور حول فخر الشاعر بشجاعتو وبطولتو في احدى حروبو وبين تأكيده عمى بطولتو 

ه الذاتي عبر محاورتو لعادلتو ، كل ذلك يشير الى توحد داللة الجو وشجاعتو وفخر 
النفسي بين لوحة حوار البلئمة والتجربة  الموضوعية فكبلىما يعبر عن معاني البطولة 
وعدم الرىبة من الموت مجسدا بذلك فمسفتو في الحياة باكتسابو الخمود االبدي من 

الفارس عنترة بن شداد من استخدامو  خبلل الموت في ساحات الوغى ، لذلك استطاع
اسموب الحوار الفني إليصال ما يريد ايصالو لممتمقين من افكاره ، متخذًا من محاورة 
المرأة البلئمة وسيمة لذلك ، لذا كان لمحاورة المرأة دورا فاعبل في ابراز الفكرة االساس 

ي االحالة بين الشاعر التي اراد الشاعر  ايصاليا ، حيث اخذت المرأة دورىا الفاعل ف
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والموت والمخاطر محاولة رده عن عزمو في الغزو واالغارة ، فيقف ليا الفارس عنترة 
بالمرصاد غير ميتم بعذليا ليبين ليا بان طريقو طريق من اختار البطولة والفروسية 
والرضا بالموت عن الحياة في ظل الجبن والذل ، ليعبر من خبلل ذلك عن امكانيتو 

 العالية ، وذلك عبر اختياره الصيغ الفنية المبلئمة  لتجسيد افكاره ورؤاه الشعرية .الفنية 
وىناك شعراء اخرون اتخذوا صيغ فنية اخرى لمتعبير عن بيئتيم الفكرية والنفسية 

 وامكانياتيم الفنية باستخداميم اسموب التشخيص الفني .
ية تظير وكأن الشاعر فيذا الشاعر عامر بن الطفيل يحاور فرسو في ابيات شعر 

الفارس  قد توحد مع فرسو روحيًا وعاطفيًا ونفسيًا  فـ )) استطاع الشاعر الجاىمي 
الفارس رصد خمجات دقيقة ينفذ من خبلليا الى نفس فرسو ويسجل ما بينو وبينيا من 

إنسان وحيوان في  –تجارب وتفاىم ، وىو تفاىم ، يدعو ، الى القول انو التحام كائنين 
واحد ، بينيا من التبادل الروحي والعاطفي ماال تعرفو اال في أمثمة نادرة في  كائن

، بعد يوم فيف الريح  (39)وىذا ما نجده في قول الشاعر  (38)الشعر العربي القديم ((
 فقأ فيو مسير بن يزيد الحارث عينو فأضيف فيو عيب العور الى عيب العقم .

 
 

 ـــــــــت عمـــــــــــيا ىوازنلقـــــــــــــــــــد عممــــــ
 وقد عمم المزنوف أنــــــــــــــــــــي أكره
 إذا اذور من وقع الرماح زجرتو
 وأنبأتو ان الفــــــــــــــــرار خزايـــــــــــــــــــــة
 ألست ترى أرماحيم فّي ُشرّعاً 

 

 انا الفارس الحامــــــــــــــي حقيقة جعفـــــــر 
 (41)ف الريح كـــــــــــــــــر المشيرعشية في

 (41)وقمت لو ارجع مقببًل غير مدبر
 (42)عمى المرء مــالم يبل عذرًا فيعذرِ 

 (43)وانت حصان ماجد العرق فاصبرِ 

   
يعقد الشاعر ىنا حوارًا بينو وبين فرسو ، وكأنو يحاور انسانًا يعي ويفيم ويعقل عبر 
استخدامو عنصر التشخيص في الصورة الشعرية فيحاور فرسو ويخمع عميو الصفات 
االنسانية ، فيمثل التشخيص في )) خمع الحياة عمى المواد الجادة ، والظواىر الطبيعية 
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ذه الحياة التي ترتقي فتصبح حياة إنسانية ، تمثل المواد واالنفعاالت الوجدانية ، ى
والظواىر واالنفعاالت تيب ليذه االشياء كميا عواطف آدمية وخمجات إنسانية فتشارك 

، ليعكس لنا عبر صوره فرسو شخصية الفارس الشجاع واعتزازه  (44)بيا االدميين ((
ل تمك الصفات عمى صورة بكبريائو وشجاعتو وفروسيتو من خبلل محاوالتو اسقاط ك

فرسو فيذكره بأنو فرس شجاع من اصول عريقة ، عميو ان يصبر في وسط المعارك 
والرماح تنيال عميو من كل جانب وصوب ، ومن خبلل محاورتو لفرسو واخباره بان 
الفرار من االمور التي تجمب الخزي والعار إذ لم تكن ىناك اعذار لذلك ، فاقرب ما 

معاداًل موضوعيًا لمشاعر ذاتو فيذه الصفات ىي كميا صفات تعكس يكون الفرس ىنا 
شخصية الفارس عامر بن الطفيل ، الذي استطاع عبر ىذه الحوارية الرائعة من التعبير 
عن بنيتو الفكرية والنفسية والفنية بأسموب حواري رفد الموحة الشعرية بعنصر الحياة 

نصر الحركة والحياة ، فالحوار والحركة والحيوية ، ففي ذلك حرص عمى بعث ع
والمحادثة ىي من سمات االنسان ، لذا تبقى مجرد المحاولة دافع نفسي في داخل 

 .  (45)الشاعر في انتصار الحياة ومقاومة الموت 
وعمى ذلك يتبين لنا بأن عنصر الحوار الفني ىو مكون اساسي من مكونات العمل 

فرسان في العصر الجاىمي وقد اسيم الدرامي كان متواجدا في نصوص الشعراء ال
مساىمة فعالة في افاءتو لمعديد من الجوانب الفكرية والنفسية والفنية لمشخصيات 
البطولية ، أي أسيم مساىمة كبيرة في كشف الشخصيات وتطوير االحداث والصراع 

كما فيما بينيا في النصوص المختمفة ، فمثبًل عن اتخاذ الحوار الفني انماطًا متعددة ، 
مثل الحوار الوسيمة التي استخدميا الشعراء الفرسان إليصال افكارىم لممتمقين ، فضبل 
عن دوره في تجسيده لممشاىد وتطويره لؤلحداث فكان عنصرًا ومكونًا ميمًا في البنية 

 الفنية الدرامية لقصيدة الفرسان الشعرية .
 

 محور الشخصية الدرامية :
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ونات بناء العمل الدرامي في االعمال االدبية ، حيث تعّد الشخصية واحدة من اىم مك
 تظير فاعميتيا عبر ارتباطيا ببقية المكونات الفنية االخرى في العمل الدرامي . 

إال إننا نجد ان الشخصية تعد من العناصر االساسية في العمل الدرامي والتي تعمل 
لى مرحمة الصراع بصورة أساسية عمى تجسيد االحداث وتطورىا واحتداميا لتصل ا

والحبكة في تمك االحداث مستخدمًا الحوار الفني وسيمة لكشف صفاتيا وسمات 
 صراعيا وصواًل الى الحل والنياية .

فقد وجد البحث عبر عممية الجرد لموروث الفرسان الشعري حظورًا فاعبًل لعنصر 
الفرسان الشعري  الشخصية الفنية بأنماطيا المتعددة ومنيا الرئيسية والثانوية في منجز

(46) . 
فالشخصية تعمل في قصيدة الفرسان الشعرية الى جانب المكونات االخرى كاألحداث ، 
والسرد القصصي والزمان والمكان والحوار ، والصراع ، في وحدة فنية متجانسة ، وىذا 
ما يقوم عميو العمل الدرامي المتكامل ، والتي قد تكون ىذه المكونات حاضرة بشكل 

مل في بعض النصوص ، وقد تكون غير متواجدة بشكل كامل في نصوص اخرى متكا
، وقد يكون ذلك راجعا لمجموعة من العوامل منيا حالة الشاعر النفسية ، محور 
التجربة الموضوعية وامكانياتو الشاعر الفنية ، لكن في غالبية قصائد الشعراء الفرسان 

تم التوصل اليو من خبلل استقصائنا  حاضرة ومتواجدة بشكل فاعل ومؤثر ، وىذا ما
لموروثيم الشعري ؛ لذلك تعد الشخصية الدرامية ىي واحدة من االمور الميمة في 
الدراما وترتبط الشخصية الدرامية بالصراع وتتطور معو في ان واحد ، ولكي تفجر 

 .  (47)الصراع البد من شخصيات ضرورية 
ن حضور الشخصية في النص الشعري لذا من الممكن اذا صح القول ان نقول ، أ

كان حضورًا فاعبًل وطبيعيًا ، ال سيما  –نص الفرسان الشعري  -العربي القديم  
شخصية المرأة عمى الخصوص ، فقد احتمت مساحة خاصة في نصوصيم الشعرية ، 

استعمااًل ال يختمف عن  –الشخصية  –الفارس  –فقد استعمل الشاعر الجاىمي 
فنية الدرامية االخرى كالحوار خصوصًا ، االحداث ، السرد القصصي مكونات البنية ال
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، إليصال أفكاره لممتمقين ، أي وسيمة إليصال بنيتيم الفكرية والنفسية وافنية ، لذا 
سوف تظير الشخصية الدرامية في منجز الفرسان الشعري انعكاسًا كبيرًا وميمًا 

رىم ورؤاىم الشعرية )) فيي اذًا شخوص لشخصية الشعراء الفرسان انفسيم تجسيدًا ألفكا
 . (48)ناطقة عن البطل تعمل عمل العامل الذات في كل حركتو ((

فيذا الشاعر الفارس دريد بن الصمة يتقدم لخطبة الخنساء بنت عمرو بن الشريد فترده 
 : (49)، فيبغض ذلك دريد فيجاىا بيذه االبيات قائبًل 

 وقاك اهلل يا ابنة ال عمروٍ 
 دي وال ينكحك مثميفبل تم

 وتزعم اني شيخ كبير
 تريد شر بنت القدمين ششنا
 لقد عمم المراضع في جمادي
 بأني ال أبيت بقر لحم
 وأني ال ينال ألحي ضيفي
 اذا عقب القدور تكن ماالً 
 وَأصَغَر من قداح النبع صمب

 

 من الفتيان أمثالي ونفسي 
 (51)اذا ما ليمة طرقت بنحس 
 أمسوىل خبرتيا أني ابن 

 يبادر بالجدائر كل كر كرس
 (51)اذا استعجمن عن حز بنيس 

 وأبدأ باألرامل حين أمسي
 (52) وال جاري يبيت خبيث نفس

 (53)تحت حبلئل االبرام عرسي 

 (54) خفي الوسم من حرس ولمس

 
 

تظير المرأة وىي في ىذا النص الخنساء بنت عمرو في نص الشاعر الفارس دريد بن 
الشخصية  –الصمة ، الشخصية الرئيسة المتخفية خمف االحداث والتي تشارك الشاعر 

احداث القصة ، وىو يقوم بيجاء الخنساء بعد ان تقدم الى خطبتيا  –الرئيسة الثانية 
ن قدم لنا عبر محاورتو ليذه المرأة عمبًل دراميًا في جممة من االبيات الشعرية ، حي

الذي يعد من المكونات االساسية في العمل الدرامي  –متميزًا يمثل فيو مكون الشخصية 
المتخفية  –الشخصية الرئيسة  –حضورًا فاعبًل ، حيث يتخذ من محاورتو الخنساء 

طائو وما يتميز بو من جموح خمف االحداث ، منفذًا ادائيًا تعبيرًا لحديث فخره بكرمو وع
نفسو وعطفو عمى االخرين فيأخذ من محاوراتيا وىجائيا وسيمة ومنفذا لفخره الذاتي ، 
بانيا ال تميق بسيد شريف مثمو وانما تميق برجل غميظ اليدين واالرجل لما يزاولو من 

لجدب اعمال في حظائر النعم ، فيو الرجل الكريم في وقت الشدة اي البرودة والقحط وا
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في البوادي ، وىو الذي يقع عمى عاتقو كرم ىذا الوقت من القحط ، تقصد النسوة بيتو 
، ألنين يعممن بقضاء حاجتين فيو يصف نفسو بالجود وانو يضر القداح في الشتاء 

 وذلك من فعل االجواد .
فقد عمل مكون الشخصية في نص الفارس دريد بن الصمة مع بقية عناصر مكونات 

رامي بصورة منسقة من وجود بداية لؤلحداث وتصاعدىا وتطورىا ليذه العمل الد
االحداث حتى وصمت الى الصراع  ومن ثم الى الحل والنياية وىو االستمرار في 
حديثو عن شجاعتو وشمائمو متخذا من الحوار الفني وسيمة لكشف سمات الشخصية ، 

العوامل االساسية في كما عمل عمى بعث عنصر الحركة والحيوية في النص وىو من 
جذب المتمقي ، فالشاعر ىنا كان ينشد قيم البطولة والفروسية وىي العطاء والكرم 

 وحفظ الجار .
 –يجعل من المرأة التي تزوره في الطيف  (55)وىذا الشاعر الفارس قس بن الخطيم 

ة التي تشاركو االحداث ، وذلك عبر وصفو لجماليا وحسنيا وكيفي -الشخصية الرئيسة 
 زيارتيا لو في المنام قائبًل :

 
 أني سربت وكنت غير سروب
 مـــــــــــــا تمنعي يقظي فقد تؤتينو
 كــــــــــــــان المنى بمقائيـــــــــــــــا فمفيتيا
 فرأيت منيا الشمس عند طموعيا
 صفراء اعجميا الشباب لداتيا
 تخطو عمى برد تبين غذاىما

 كأنـــــــــــــــوتنكل عن حمش المثاث 
 كشقيقة السيراء او كقمامــــــــــــــــة

 

 وتقــــــــــرب االحـــــــــــــبلم غيــــــــــــر قريب 
 (56)في النوم غير مصٍر محسوب

 فميــــــوت من ليــــــــــــــو امرئ مكذوب
 (57)في الحسِن أو كدنوىا لغروب 

 (58)موسومة بالحسن غير قطوب 
 (59)باحـــــــــــــــة حائـــــــر يعبوب غدق 

 (61) برٌد جمتو الشمس في شؤبوب

 (61)بحربة في عارض مجنوب 

 
في نص الشاعر قيس بن الخطيم ،  –شخصية رئيسة  –لقد كان لممرأة حضور فاعل 

فالمرأة ىنا مميمة الشاعر توقد مشاعره واحاسيسو ، فيي مصدر الحب والعاطفة 
بالنسبة لمشاعر ، فبين لنا جمال حبيبتو وىي تزوره في المنام ، فبين لنا عبر استخدامو 
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ية ، فيي كالشمس عند بزوغيا من الجمال اسموب السرد ، سرده لصفاتيا الجمال
والحسن ، وكأنما كانت ىذه المرأة ىي الباعث الروحي والوجداني لمفروسية لدى 
الشعراء الفرسان وىذا ما جسده الشاعر الفارس قيس بن الحطيم في نصو ىذا ، وكأنما 

البا ما كان لكل فارس بحاجة الى امرأة يحاورىا ويسرد ليا بطوالتو وامجاده والتي غ
الحظنا يجعل منا فضبل عن كونيا حافزًا معنويًا وروحيًا ، جعل منيا منفذًا تعبيرًا 

الشخصية الرئيسة  –ألحاديث الفخر بشجاعتيم وبطوالتيم وكرميم ، فقد عاشت المرأة 
في االحداث في ىذا النص وفي غالبية نصوص الفرسان الشعرية المرأة التي تشارك  –

أنما كانت رمزًا شعريًا في حياة ىؤالء الفرسان االبطال ، رمزًا الشاعر االحداث ، ك
متعدد في دالالتو عمى الحب والحياة ، الفروية ، الشجاعة ، وقد تكون ىناك معالجة 

 ودالالت أخرى.
وعمى ذلك فقد رسم لنا الشاعر قيس بن الخطيم لوحة شعرية رائعة مستعمبًل أسموب 

 مقدمًا لنا بذلك عمبًل دراميًا مبدعًا . –الرئيسة الشخصية  –الحوار والسرد لصفات 
وىذه قصيدة قاليا الشاعر ذي االصبع العدواني عند احتضاره ألبنو موصيًا لو قائبًل 

(62) : 
 أأسيـــــــــــد إن مـــــــــــــاال ممكــــــــــــــت
 أخ الكـــــــــــــــــرام إن استطعــــــــــــت

نواشـــــــــــــ  ــرب بكـأسيــــــــــــــــــم وا 
 أىــــــــــــن المئــــــــــــام وال تكـــــــــــــــــن
 إنَّ الكـــــــــــــــــــرام إذا اتــــــــــــــــــــــوا
 ودع الــــــــــــــــذي يعــــــــــــــد العشيرة

 ــــــــال الأبنـــــــــــــيَّ إنَّ المــــــــــــــــــــ
 أأسيــــــــــد إن أذمعـــــــــــــــــت مـــــــــن
 فاحفـــــــــــــظ وان سحـــــــط المزار
 واركــــــــــب بنفسك إن ىمـــــــــت
 وصـــــــــل الكـــــــــرام وكــــــــــن لمن
 ودع الثوانــــــــــــــي فــــــــــــــي األمـــو

 فربــــــــــــــو سيــــــــــــــــــرًا جميـــــــــبل 
 إخائيــــــــــــــم سبيــــــبلإلــــــــــــــــى 

 (63)شربوا بو السم الثميبل 
 (64) ألخائيم جمـــــــــــبًل ذلوال

 خييم وجــــــدت ليم فضـوال
 (65)أن يسيل ولــــــــــن يسيبل

 يبكـــــــــــي إذا فقد البخيـــــــــــــبل
 بمـــــــــــــد الــــــــى بمـــــــــــٍد رحيــــبل

 أخــــــــا أخيك أو ألزميبل ر
 (66) بيا الحزونة  والسيوال

 ترجــــــــــــــــو مودتــــــــــــو وصوال
 ر وكــــــــــن ليــــا سمسًا ذلوال
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 ــــــط يمينـــــــــك بالنــــــــدىوأبســــــ
 وابسط يــــــــــــدك بمـــــــــا ممكــــــــت
 واعــــــــــــــزم اذا حاولـــــــــــــت أمـــــراً 
 وابذل لضيفـــــــــــــك ذات رحــــمك
 واحــــمل عمى االيضاع لمسعافين
 واذا القــــــــــــــــروم تخاطـــــــــــــرت
 فاىــعـــــــــر كيـــعــــــــــر الميـــــــــــــــث
 وانــــــــــــــزل الــــــــــــى الييــــــــجا اذا
 واذا دعيـــــــــــــــــت الــــــــــــــى المّيم

 

 وامـــــــــدد ليـــــــــا باعــًا طويبل
 وشيـــــــد الحســـــــــــب االثيـــــبل

 ــــــــمَّ الدخيـبليفـــــــــــــــــــــرج اليــــــ
 مكرمــــــــــــــــــا حتــــــــــــــــى يــزوال

 (67)واجتنـــــــــب المسيــــــــــــــبل 
 (68)يومًا و ارعدت الخصيبل

 خضب من فريشو الثميبل
 أبطاليــــــــــــــــا كرىــــــــوا النزوال
 الفكــــــــــــــــــن لقادحــــــــــو حمـــــو 

 
تحضر الشخصيات الرئيسة في نص الشاعر ذي االصبع العدواني في شخصية 

 الشاعر البطل ذي االصبع العدواني وولده ) أأسيد ( .
حيث اعتمد الشاعر بشكل كبير عمى عنصر الحوار الفني عبر محاورتو لولده ) أأسيد 
( وصيتو لو بجممة من الوصايا عميو ان يتحمى بيا بعد وفاتو وكعادة الشعراء الفرسان 
جعل من اسموب الحوار عبر استخدامو اسموب التجريد الفني متمثمة بشخصية ولده ) 

لما يريد الشاعر ان يقوليا ، والتي تراىا في مجمميا تصب  أأسيد ( منفذا أدائيًا تعبيرا
في بوثقة تحميو في جممة من صفات قيم الفروسية والبطولة ، من الشجاعة واالقدام في 
الحروب والمعارك وعمى الكرم والعطاء عندما يمجأ إليو قومو في وقت الشدة ، جاعبًل 

وخصائص ما تتحمى بو  من اسموب المحاورة الفنية وسيمة لكشف أبرز سمات
الشخصيات الرئيسة في االحداث الرئيسة ، معتمدًا اعتمادًا كبيرًا عمى عنصر السرد 
الفني عبر استطراده في ذكره الصفات الجميمة التي يجب ان يتحمى بيا ولده من بعده 
مؤطرًا احداثو تمك بعنصري الزمان والمكان فتظير لنا القصيدة عمبًل دراميًا ابداعيًا 

بر اعتماد الشاعر الفارس ذو االصبع العدواني عمى جممة من عناصر البناء الدرامي ع
، اذ لم نقل كميا ، فقد أشرنا في بداية تقديمنا لمحور الشخصية الدرامية بأن بعض 
الشعراء الفرسان قد يذكرون العناصر الدرامية مجتمعة كميا أو قد يذكرون بعضيا في 

راجعًا الى حالة الشاعر النفسية وحاجتو الى القول ،  النص الواحد ، وذلك قد يكون
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وحسب التجربة الموضوعية التي يعالجيا في محور القصيدة وحسب امكانيات الشاعر 
الفنية ، لكن مجمل القول ، أننا أمام لوحات تمتمك حضورًا فاعبًل لمكونات البنية الفنية 

 البنية الفكرية والفنية والنفسية .الدرامية لؤلعمال االبداعية قادرة عمى التعبير عن 
ومن ذلك شاىدنا ان الشخصية الدرامية تعد مكونا أساسيا من مكونات العمل الدرامي ، 
وظيرت اىميتو من خبلل ارتباطيا وعمميا مع المكونات االخرى ، الحوار ، السرد ، 

خصية االحداث ، الزمان والمكان ، الصراع ، ووجدنا بأن لمشخصية انماط منيا الش
الرئيسة ، وفي نصوص أخرى تم التوصل إلييا عبر عممية الجرد لنصوصيم الشعرية ، 
شخصيات ثانوية ، ووجدت الدراسة بأن ىذه الشخصيات قد تكون حاظرة بصورة مباشرة 

 في النص ، وقد تكون متخفية خمف االحداث .
عرية ، وقد وبذلك نجد أن الشخصية متحركة نامية غير جامدة في نصوص الفرسان الش

اسيمت في شكل كبير في خمق االحداث وتطورىا في قصائدىم ، فكانت بذلك مكونا 
ميم من مكونات العمل الدرامي تعمل مجتمعة مع المكونات الدرامية االخرى من أجل 

 نص الفرسان الشعري . –اخراج االعمال الدرامية في نصوصنا الشعرية التراثية 
 ين :محور الزمان والمكان الدرامي

يعدان الزمان والمكان من مكونات العمل الدرامي االساسية اذ من الصعوبة ان نجد 
عمبًل دراميًا ابداعيًا يخمو من عنصري الزمان والمكان المذان يرتبطان ارتباطًا وثيقا مع 

 المكونات الدرامية االخرى .
والمكان معًا في  وقد نجد في اآلونة االخيرة توجو الدراسات الحديثة الى دراسة الزمان

النص األدبي ، إذ إنَّ دراسة الزمان في النص تكمل دراسة المكان والعكس ىو 
الصحيح ، حيث يمثل المكان وىو المكان او المسرح الذي يجري فيو او عميو االحداث 
، بينما يمثل الزمن الوقت الذي تقع فيو تمك االحداث التي تشكل النص االدبي ، لذلك 

عًا في النصوص االدبية تزيد من القيمة الشعرية واالبداعية لمنص فإن دراستيا م
الشعري ، وىذا ما سنسير عميو في محور دراستنا لمكون الزمان والمكان الدارميين في 
شعر الفرسان الشعري ، فالزمان والمكان مترابطان متكامبلن معًا كون الحديث عن 
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العمل الشعري الدارمي ، حيث عنصر المكان ال يقل أىمية عن عنصر الزمان في 
 يطمق عمييما مصطمح ) الزمكانية ( .

وقد نجد اختبلف الشعراء الفرسان في توظيفيم لعنصري الزمان والمكان بين شاعر 
واخر ، وذلك قد يكون راجعًا لحالة الشعراء النفسية واالنفعالية والفنية ، وكذلك قد يكون 

 بلن ، وكذلك محور التجربة الموضوعية . راجعا لمسياق النصي الذي يرد فيو العام
فكان لعنصري الزمان والمكان دالالت متعددة في منجز الفرسان الشعري وذلك حسب 
بنيتيم الفكرية والفنية وحسب اىدافيم ورؤاىم الشعرية ، وعميو نجد نصوص الفرسان 

وثيقًا في تجاربيم الشعرية ممونة بعنصري الزمان والمكان المترابطين والمتداخمين ترابطًا 
الشعرية ، ففي عممية التشكيل الشعري ال ينفصل فييا التشكيل الزماني عن التشكيل 
المكاني ، وانما يندمج الشكبلن في عممية واحدة فاذا القصيدة بينية زمانية ومكانية في 

، فمم يكن حضور عنصري الزمان والمكان في منجز الفرسان الشعري ،  (69) وقت واحد
سطحيًا بل حضورًا عميقًا فاعبًل شكل عامبًل ميمًا من عوامل العمل الدرامي  حضورا

،  (71)االبداعي ، فتمون ىذان العنصران برؤاىم الشعرية وبخصوصية تجاربيم الشعرية 
فالمكان والزمان بعدان داخميان في االثر الفني ، وان القصيدة توسع حدود االعماق ، 

القصيدة الجاىمية بل كان المرأة التي تعكس ىموم الشاعر  فمثبًل لم يكن الزمن واحد في
وبيئتو وطاقتو االبداعية ، فقد يكون الزمان نعيمًا وقد يكون الزمن بطيئًا أو سريعًا ، 
وليس ثمة تناقض لمتجربة فكونو نعيمًا ال يمغو جحيمًا وكونو بطيئًا ال يمنعو سريعًا فكل 

بتو ، وتمخص نظرتو التي تمثل نزوعو صورة لمزمن تمخص صورة لمشاعر ضمن تجر 
 . (71)ولغتو وخيالو ووجدانو 

وعمى ذلك يعدان من المكونات االساسية في العمل الدرامي ، وذلك عمى اعتبار أن 
الشعر العربي ىو شعر مكاني وزماني في آن واحد ، إذ يصعب الفصل بينيما في 

ي ذات الزمان والمكان في لحظة العممية االبداعية الواحدة ، وذلك الن الشاعر يكون ف
ابداعو الشعري وذلك قد يكون الرتباطو بالبيئة التي انتجت الشعر وبمبدع النص الذي 
قام بعممية االبداع الشعري ، اذ من الصعب دراسة االحداث وتطوراتيا والشخصيات 
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وصراعيا في العمل الدرامي بمعزلو عن عنصري الزمان والمكان لدور ىذه العناصر 
تحديد االحداث والشخصيات وسموكيتيا وىذا ما سنحاول ابرازه من خبلل النماذج  في

 المنتقاة لمتحميل .
 -:( 72)يقول الشاعر الفارس طفيل الغنوي واصفًا رحمة ظعائن حبيبتو 

 
 أشاقتـــــــك أظعــــــــان بجفــــــــن بينـــم
 غدوا فتأممـــــــــــت الحـــــــدوج فراعني

 حمراٍض وقد كنت أزدىيفقمت ل
 ألم تر ما أبصرت أم كنت ساىياً 
 فقال أال أللم تـــــــر اليـــــــــــوم شبحـــــة
 وربِّ انيِّ التي أشرقن في كل مذنب
 يزرن إال ال ال ينحبسن غيره :
 لعـــــــــد بنيـــــت لمعيـــــــن أحداىمـــا معاً 
 عقار تظل الطيــــــر تخطف نحــــــــوه
 وفي الظاعنين القمب قد ذىبت بو
 عروب كأن الشمس تحت قناعيا
 رقـــــــــود الضحــــــى ميسان ليٍل فريده
 أصــــــاح تــــــــرى برقـــــًا أريك وميضو

 

 (73)نعم بكـــــرًا مثل العسيل المكمم  
 (74)وقد رفعوا في السير إبراق معصِم 
 (75)من اشوق في إثر الخميط الميمم 

 (76)جى بشجو المشيام المتيم فش
 (77)ومــــــــــا شمــــــــت إال لمـــــــع برٍق مغيم 
 (78)سواىم خوحا في السريح المخدم 

 ال يجعمــــــــــــن فـــــــــــــــــي انفسيــــــــــــــــم غيــــــــره
 (79) عميين حوكــــــــى العــــــــــــراق المرحــــــــم

 (81)ين أعــــــــبلقًا عمـــــــى كــــــــــلِّ مفام وعال
 (81)أسيمة مجرى الدمع ريا المخدم 
 (82)إذا ابتسمت أو سافــــــــــــرًا لـــــــــم تبسمِّ 

 قـــــــــــد اعتدلــــــــــت فــــــي حسن خمٍق مطيم
 (83)يضيئ سناه ســــــوف أثــــــــــــل مرلـــــــم 

 
  

فيذا الشاعر الفارس طفيل الغنوي يصور لنا منظر رحيل حبيبتو وىي في ىودجيا عبر 
لوحة رائعة من لوحات رحمة الظعائن لممرأة الجاىمية ، فيرسم لنا ما يخمفو رحيميا من 
الم وحسرة واسى ، وبين لنا حالة الذىول الي تنتابو وشوقو لرحيل حبيبتو وىو يرى 

يجد بيا الحداد ، فظل يتبعيا ببصره حتى كادت تختفي اظعانيا تجد بالرحيل التي 
موجيًا خطابو لرفيقو سائبًل عنيا ، ىل ىو ال يزال يراىا ؟ أو انو كان ساىيًا لم يشاركو 
أشواقو ، فيرد عميو رفيقو انو إنما تراءت لو اشباح ال اشخاص حقيقيون ، فيقسم 
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لونيا الحمراء تتيافت عمييا  الشاعر بأنو رأى بعينو ىودج  صاحبتو بحمميا وثيابيا
 الطيور تحسبيا لحمًا طريًا واصفًا لنا جمال حبيبتو وحسنيا .

ومن ذلك نجد ان ىذه المقدمة بكل تفاصيميا تشير الى مكونات العمل الدرامي المتميز 
من وجود مكونات العمل الدرامي المتميز من وجود مكوني الزمان والمكان عبر تحديد 

ة ( التي تمر عبرىا رحمة ظعائن الحبيبة الراحمة وال بد ان يكون زمن المواقع ) االمكن
الرحمة في وقت محدد قد يكون لم يذكره الشاعر بصورة مباشرة ، فقد جمع النقاد بين 
الزمان والمكان الزمكان أو الزمكان بحكم عدم القدرة عمى الفصل بين شق المكان 

جد في مكان ما ولكن في زمن معين بذاتو والزمان في التجربة الواحدة ، فاإلنسان يو 
، وكذلك وجود الشخصيات ) الشاعر ، الرفيق ، الحبيبة ، ووجود عنصر الحوار  (84)

، الحدث ، تصاعد االحداث ، الصراع ، وصواًل لمحبكة والحل عبر تخمص الشاعر 
وخروجو لتصوير ووصف مقطع البرق في القصيدة ، فعبر طفيل الغنوي عبر لوحتو 

نية خير تعبير بواسطة عممو الدارمي عن افكاره ونفسيتو ومقدرتو الفنية بصورة الف
 ابداعية متميزة .

وفي قصيدة اخرى نجد الشاعر الفارس دريد بن الصمة يصف لنا لحظة وقوفو عمى 
 -:  (85) ديار محبوبتو قائبلً 

 غشيـــــــــت برابـــــــٍغ طمــــــــبلَّ محيــــــــبلَّ 
 غبيـــــــر سفـــــــــــٍع ماثـــــــــبلٍت  تعمــــت

 سواكنــــــــو جوامــــــــــع بيــــــــــن جـــــــأٍب 
 إذا ما صـــــــاح حشـــرج في سحيلٍ 
ــــــوفـــــــــٍة بياضـــــــــــــاً   وظممــــــــــــــان مجَّ
 وقفت بيا ســـــــراه اليـــــوم صحبى

 وشـــــــــاه النـــــــاس أنِّـــــــــــي أال أبمــــــــغ
 بأنــــــــــــي قــــــــد تركـــــــت وصـال ىندٍ 

 

 (86)أبـــــــــــــــــت آياتــــــــــــــو َأتحـــــــويـــــــــــبل  
 (87)يطيــــــــر ســـــــواده سمـــــبل جفــــوال 

 (88) بليساقــــط بين سمنتــــــــو السنسي
ركــــــــــــــــاٍن فأتـــــبــــعــــــــــــو ســـــحيــــــــــبل  وا 

 (89)وعيـــــــــٍن ترتقـــــــــي منــــــــــو بقــــــوال 
 (91)أكفكفِّ دمع عيني أن يسيبل 

 أكــــــــــــــون ليــــــــم عمــــــــــى نفسي دليبل
دىـــــــــ  (91)ــا عنـــــــــدي ذىــــوالوبِّــــــدل وِّ
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استعمل الشاعر دريد بن الصمة الوقفة الطممية وسيمة فنية لتجسيد افكاره ، معبرًا عن 
مقدرتو الفنية ، مستمدًا كل ذلك لخدمة انفعاالتو واحاسيس لحظة مواجيتو حالة الدمار 

فرة وخالية من اىميا والموت التي تواجيو لحظة وقوفو عمى اطبلل حبيبتو ، فالديار مق
ليس فييا اال بقايا وموجودات الديار بقايا قطع متناثرة من الثياب ، وبقايا األتاقي التي 
اسودت صفحاتيا ، فأثار ىذه الديار قد تعفت بفعل عامل الرياح المحممة باألتربة التي 

يقوم تمر عمى الديار وكذلك بفعل الزمن عبر تقادم مرور االزمنة عمى الديار كذلك 
الشاعر بتحديد اماكن ديار حبيبتو الراحمة ، فتتحول ديار محبوبتو الى ديار موحشة 
يخمفيا الدمار والموت من كل جانب ليس فييا اال الحيوانات المتناقمة في جنباتيا ، 
والتي بدورىا تدل عمى الغربة والجفاء ، فالدار مر عمييا زمن طويل حمل معو كل 

وكذلك صور لنا الشاعر حالة وقوفو ووقت وقوفو في الديار عوامل الموت واليبلك ، 
مع صحبو محاواًل كفكفة دمعو الذي يسيل والذي وجد في نياية المطاف ال جدوى من 
ىذا البكاء ، كل ىذه العوامل تحدث في داخل الشاعر ورغبات في تحدي الموت الذي 

لبلستسبلم كونو أحد اشير يواجو لحظة وقوفو عمى االطبلل ، منطمقًا من ذاتو الرافظة 
الشعراء الفرسان في العصر الجاىمي ، فيحرص عمى تحدي ىذا الموت بالحياة ، لذلك 
سرعان ما يسعى الى تخمص من الوقوف عمى االطبلل ، والتخمص الى ىجاء ىند 
وىو في الغالب اسم مستعار لمخنساء بنت عمرو التي سبق وان ىجاىا في اشعاره 

دائيًا تعبيرا لحديث الفخر والشجاعة بفروسيتو وبطولتو ، فقدم لنا ليجعل منيا منفذا ا
لوحة فنية بأسموب درامي متميز وجدنا حضورًا فاعبًل لمكوني ) الزمان والمكان ( فضبل 
عن وجود الحوار ، الشخصيات ، الشاعر ، حبيبتو ، رفاقو ، الحدث ، ولو اكممنا 

وليا الى الحبكة والنياية عبر فخر القصيدة لوجدنا الصراع وتصاعد االحداث لوص
 الشاعر ببطوالتو وانتصاراتو في المعارك .

وىذا الشاعر الفارس عامر بن الطفيل يحاور ويتغزل بحبيبتو سممى ويتخذ منيا منفذًا 
أدائيًا تعبيرًا لحديث الفخر بشجاعتيم وبطوالتيم وانتصاراتيم عمى العديد من القبائل 
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جاعبًل من حضور مكوني الزمان والمكان حضورًا فاعبًل في التي ذكر اسماءىا ، 
 -: (92) النص الشعري حيث يقول

 
 عرفت بجــــــــــو عارمـــــــــــة المقامــــــــا
 ليالـــــــــي تستبك بـــــــــــــــــــذي غــــروب
ذ قومــي ألسرتيــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــدوٌ   وا 

 نعــــــــــك قومـــــــــــك أن تبنــــــيفإن يم
 فمو عممـــــــت سممى عمـــــــــــــــم مثمي
 تركنا مذحجـــــــــــًا كحديث أمــــــــــــــسٍ 
 ولعنــــــــــــــــــا شاكـــــــــــــــــــرًا تببلدعـــــــــــكّ 
 وطمطمنـــــــــا شنوءة كـــــــــــــــــل أوبٍ 
 وىمـــــــــــــذان ىنالك مـــــــــــــــــا أبالــــــــــي
 والقينــــــــــا بأبطـــــــــــــــــــــح ذي زرودٍ 
 وحـــــــــــــــــيا من بنـــــــــــــي أســــــــٍد تركنا
 وقتمــــــــــــــــــــــنا سراتيـــــــــــــــــــــم جيــــــــــــــاراً 

 قتمـــــــــــــــــــــنا صنيعــــــــــة فـــــــــي قراىاو 
 قتمــــــــــــــــــــــــنا شثبيــــــــــم فنجــوا شبلالً 
 وجئــــــــــــــــــنا بالنســــــــــــــــــــاء مـــــــــــــــردتٍ 

 ــــد ىــــدءٍ وبنيــــــــــــــــــنا ذبيـــــــــــــــــــدًا بعــــــــ
 

 (93)لسممــــــــى أو عرفـــــت ليا عبلما 

 (94)ومقمـــــــــــــو جؤذر يرعــــــى بشاما 
 (95)لتبمــــــــى بينيــــــــــا سبــــــــــبًل وخاما 
 (96)فقـــــــــد نفسي بعارمـــــــــــة سبلمــــا 

 مت الكرامـــاغـــــــــــــــــداة الـــــــــــــروع واص
 (97)وأرحــــــــــــب إذ تكفنيـــــــــــــــم فئامـــا 
 (98)والقــــــــى مسنســـــــــــر منـــا جذاما 
 (99)والفـــــــــــت حميــــــــــر منَّا غــــــــراما 

 أحربـــــــــــــــًا أصبحوا لـــــي أم سبلمــــــــا
 (111)ا بني شيبان فالتيموا التيام

 (111)نساءىـــــــــــــــم مسمبــــــــــــًة أيامـــــــــي
 (112)وأشبعنا الضباع خصى عضاما 
 (113)وأحسنى غزونا حكمـــًا وحاما 

 كمــــــــــــــــــــا نفــــــــــــــــرت بالطــــــرد النعاما
 (114)ماوأذواٍد فكــــــــــــــــــــنَّ لـــــــــــــــنا طعا

بح دارىم كجــــــــبًا ليامــــــــا  (115)مصَّ
 

تغزل الشاعر عامر بن الطفيل بحبيبتو ) سممى ( ذاكرا لنا مكان تعرفو بحبيبتو سممى ، 
واصفًا لنا حبو وتعمقو بحبيبتو وتغزلو بحسنيا وجماليا ، وكيف استطاع ان يجعميا 
تتعمق بو وىو عمى عداء مع قوميا ، وكيف كان يقضين وقتيما في أماكن لقائيما 

ديثو عن  حبو منفذًا أدائيًا تعبيرًا لحديث فخره وشجاعتو وليوىما ، جاعبًل من تغزلو وح
وبطوالتو مع قومو عمى العديد من القبائل التي ذكر اسمائيا واسماء اماكن انتصاراتيم 
عمييم في نصو الشعري ، مبينًا كيف تركوا نساءىم في حالة يرثى ليا من البؤس 

ءىم وىن سبايا . كما كان وكيف استطاعوا قتل رؤوساىم وخيارىم وكيف جاؤوا بنسا
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الشاعر الفارس حريص عمى ان يحدد أوقات غزواتيم وغاراتيم عمى العدو وىو وقت 
 الميل .

فجسد لنا عبر لوحتو الفنية أفكاره وانفعاالت وأحاسيسو عبر فخره باختياره لمحبوبتو ) 
 سممى ( وىي من اعداء قومو وكيف كان يتغزل بيا وكيف كانت تتحدى قوميا وتأتي
لتقابمو وتميو معو ، فضبل عن فخره بشجاعتيم وانتصاراتيم عمى العديد من القبائل 

 التي ذكرىا وذكر مواقع االنتصارات وزمن االغارة  مختارًا من الميل زمنًا لئلغارة .
وعمى ذلك قدم لنا عمبًل فنيًا متميزًا بأسموب درامي متميز وكان لمكونات العمل الدرامي 

من حضور مكوني الزمان والمكان ، الحوار ، الشخصيات ، ، الشاعر حضورًا متميزًا 
، قومو ، الحبيبة ، أقوام االعداء ، وشخصيات رئيسة وثانوية ، االحداث ، والصراع ، 
حبكة ، حل وذلك من خبلل تتبع النص وتخمصو عبر االنتقال الى ىجاء ىند وىو اسم 

ي نصوص عديدة لو في ديوانو مستعار لمخنساء بنت عمرو وىو سبق وان ىجاىا ف
 الشعري .

يتبين من ذلك الحضور الفاعل لمكوني الزمان والمكان والمذان يعدان من المكونات 
االساسية في البنية الفنية الدرامية ، وقد الحظنا تبلزم والترابط بين المكونين بحيث 

ن االخر تمقائيًا يصعب الفصل بينيما ، فوجدنا عندما يتواجد أحد المكونين يتواجد المكو 
، وفي الوقت ذاتو وقد كان ىذان المكونان يعمبلن بصورة منسجمة ومتكاممة مع بقية 
مكونات العمل الدرامي وىا ما تم التوصل اليو من خبلل نماذج المنتقاة . كما وجدت 
الدراسة اختبلف الشعراء الفرسان في توظيفيم ليذان المكونان في بنية نصوصيم 

بطبيعة تجاربيم الشعرية ، حالة الشعراء النفسية واالنفعالية ، السياق  الشعرية ، تبعاً 
النصي المذان يردان فيو ، وكذلك حسب اىدافيم ورؤاىم الشعرية ، وعمى ذلك لم يكن 
حضور الزمان والمكان في منجز الفرسان الشعري ، حضورًا سطحيًا بل حضورًا عميقًا 

درامي فتمون الزمان والمكان برؤاىم الشعرية شكل مكونًا ميمًا من مكونات العمل ال
وبخصوصية تجاربيم . فأحسن الشعراء الفرسان توظيف ىذان المكونان في نصوصيم 

 الشعرية .
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 محوري الحدث والصراع الدراميين :
: يعد الحدث الدرامي من العناصر والمقومات االساسية لمبناء  الدرامي )) الحدث ((

االساسي في العمل الدرامي ، وذلك يعدِّ الدراما فعبًل  الدرامي ، اذ يشكل العنصر
والحدث فعبًل في آن واحد ، وعمى ىذا االساس ، وجدت الدراسة أن الحدث  ىو أساس 
ميم جدًا تقوم عميو المواقف الدرامية جميعيا ، حالو القي ذلك حال العناصر الدرامية 

اصر أو المكونات الدرامية االخرى ، اذ ال جدوى ألي عمل درامي بدون وجود العن
مجتمعة ، اذ  بذلك يبمغ العمل الدرامي قيمة ابداعو الفني ، لذلك البد ليذه االحداث 
من التطور حتى تبمغ الصراع وقمة الصراع الى الحبكة ومن ثم التدرج الى الحل 
 والنياية ، فوجود ىذه العناصر مجتمعة تمنع القصيدة حيوية وحياة وكميا بالتالي تؤدي
الى جذب المتمقي لما تثير من عناصر التشويق واالثارة )) وىذا يعني ان ىناك صورًا 

 . (116)مشيدية تتضافر فييا العناصر المختمفة من الشخصيات وحوار وحركة ((
وقد وجد البحث ان قصيدة الفرسان الشعرية تعتمد في دراستيا عمى السرد القصصي 

القصصي يقوم عمى أحداث متعاقبة يستدعي الذي يطغى عمى القصيدة ، ىذا السرد 
الواحد منيا الى االخر ضمن اطار من الصراع الدرامي ، تتحفز ببقية العناصر ، 
الحوار بنوعيو الداخمي المنموج ، والديموج )الخارجي( ، الشخصيات ، الزمان والمكان ، 

مة تعبيرية فـ )) القصة الشعرية التي تنظم القصيدة من اوليا الى اخرىا مجرد وسي
. فشكل الحدث الدرامي أحد  (117)التقصد لذاتيا وانما إليحاءاتيا وتأثيرىا الدرامي ((

الدعامات االساسية في العمل الدرامي ، وتكمن قيمة الحدث الدرامي عبر تطور 
االحداث وتصاعدىا مع الزمن الى ان تصل الى الصراع وتطور الصراع مع الزمن 

لدرامية والتي تعتبر ايضا من العناصر الميمة في البناء الى ان يصل الى الحبكة ا
الدرامي والتي تعرف بأنيا )) بعد بداية الحدث يتحرك الفعل في الدراما باندفاع 
متصاعد نحو انفجار التصادم في اعمى نقطة من الصراع وىذا يعني الى الذروة 

لحدث الدرامي لكن البحث ، وىناك العديد من الباحثين والدارسين الذين عرفوا ا( 118)((
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يقف مع أول من عرفيا وىو أرسطو في كتابو فن الشعر ، والذي يرى في الحدث 
 .(119)جوىر العممية الدرامية والتي تكتمل بيا 

يقدم لنا صورًا ألحداث مختمفة في نصوص قصائدىم  –الفارس  –فالشاعر الجاىمي 
، والتي وجد البحث ان من   الشعرية ، مبينًا عدة اساليب في بناء صور قصائدىم

أنسب ىذه االساليب التي قد تتبلئم مع محتوى القصيدة الفروسية ومضمونيا ىو البناء 
 .( 111)الحواري ( –الدرامي ) القصصي 

 
 الصراع الدرامي : 

احد المكونات الدرامية االساسية في العمل الدرامي ، فبل يمكن ان تكون ىناك دراما في 
دب العربي من دون تواجد عنصر أو مكون ) الصراع ( فأصل أي فن من فنون اال

 الدراما تنشأ من الصراع.
ويعمل الصراع في منجز الفرسان الشعري مجتمع مع العناصر االخرى ، الحدث ، 
الشخصيات ، الحوار ، الزمان والمكان ، كل عنصر يكمل اآلخر ، فيناك قيمة كبرى 

 لوجودىم مجتمعين .
قطة لتطور االحداث في العمل الدرامي حتى يتطور الصراع فالصراع ىو اعمى ن

ويصل رالى الحبكة ، التي تتمثل بدورىا الذروة اعمى نقطة تطور الصراع فـ )) جوىر 
الموقف الدرامي كشفو عن الصراع ، وىذا الصراع قانون اساسي من قوانين الكون 
 والمجتمع والحياة االنسانية ، ويتخذ ىذا الصراع 

( خاصًا في كل طور من اطوار التطور في عبلقة االنسان بعالمو الطبيعي ) شكبًل 
، كما يعرف الصراع الدرامي عمى إنو ىو ، كفاح الشخصيات في  (111) واالجتماعي

الدراما وىو التضاد من خبلل الفعل بين المواقف والشخصيات الحيوية المتعاكسة في 
ما ىو انعكاس لمصراعات الموضوعية مختمف االىداف والمصالح ، والصراع في الدرا

في الواقع لكنيا تتغير خبلل وعي الكاتب فيكتسب القيمة الجمالية والفنية بيذا المعنى 
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، وسوف نعمل  (112)يجب ان يكون الصراع جوىر الشخصيات وال ينفصل رعنيا  ((
 عمى ايضاح ذلك من خبلل تحميل النصوص الشعرية .

والصراع ( الدارميين حضور فاعل في منجز حيث كان لحضور مكوني ) الحدث 
 .( 113)الفرسان الشعري  

ونحن نعمم في كل عمل درامي تعمل عناصر العمل الدرامي متشابكة مترابطة ، ولكن 
قد يكون لبعض ىذه العناصر حضور متميز عمى العناصر االخرى في القصيدة 

الفنية لمشاعر ، حالتو  الشعرية ، ويكون ذلك راجعًا في غالب االحيان الى المقدرة
النفسية واالنفعالية ، عمق المعاناة  وصدقيا لحظة ابداعو الشعري ، وصدق تجربتو 
االبداعية من ذكر بداية قصتو ، وذكره لؤلحداث وتطورىا ، تجسيد الصراع ، السرد 
 القصصي ، الحبكة ، الزمان والمكان ، استخدام الحوار الخارجي ) المنموج ( الداخمي 

 الثانوية ( تدرجًا ، الى الحل والنياية . –ديموج( ، الشخصيات ) الرئيسية )ال
 :( 114)فيذا الشاعر عنترة بن شداد يقول 

 
 ىــــــــل غــــــــــادر الشعراء من متردِّم
 أعيـــاك رســــــــم الــــــــدار لــــــــــم يتكمم
 ولقد حبســـــــــت بيـــــا طويبًل ناقتي

 دار عبمـــــــــــــة بالجـــــــــواء تكممييا 
 دار النسة غضيٍض طرفيا
 فوقعـــــــــــت فيـــــــــيا ناقتـــــــــي وكأنَّـــيا
 وتحـــــــــــــل عبمـــــــــــــة بالجـــواء وأىمنا
 حييـــــــــــت مــــــــن طمٍل تقــــادم عيده
 شَّطت مزار العاشقين فأصبحت

 

 م ىــــــــل عرفت الـــــــــدار بعـــــــد توىمّ أ 
 (115)حتى تكمـــــــــم كاالصمِّ األعجـــــم 

 (116) أشكــــــــــو إسفـــــــــــع رواكــــــــــد جثـــم
 (117)وعمي صباحًا دار عبمــــــة واسممي
 (118)طـــــــوع العناق لذيـــــــــــذة المتبسم 

 (119) ن ألقضــــــي حاجة المتمومفـــــــــــد
 بالحــــــــــــــــــزن فالصمـــــــــــــــان فالمتثــــــــــممَّ 
 أقــــــــــــــــوى وأقـفــــــــر بعـــــــــــــــــــــــد أّم الييثم

 (121)عســـرًا عمى طبلبك إليو محزم 

موب االستفيام ، وىو اسموب اعتاد افتتح الشاعر عنترة بن شداد مقدمة مغمفتاه بأس
، والذي غالبا ما كان يجد ( 121)الشعراء عميو في العصر الجاىمي افتتاح قصائدىم بو 

فيو الشعراء منفذًا إلظيار حيرتيم واستغرابيم والميم ، ووسيمة ميمة لجذب انتباه 
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ة ، فترى المتمقين وشدىم لمشاركتيم احداث قصصيم المسرودة وىنا ما كان يرومو عنتر 
الشاعر في منطمق ابياتو يعمن تمرده وثورتو عمى ظاىرة الوقوف عمى االطبلل منطمقًا 
من كون الشعراء االوائل لمن يتركوا ليم شيئا ليقولوا في ىذا الجانب ، ولكن نجد اىتمام 
الشاعر الفارس متوجيا الى سرد احداث قصتو ، فنجد الحوار والخطاب موجو في 

االولى الى شخص غائب متبع اسموب التجريد الفني وقد يكون ىذا االبيات الثبلثة 
الشخص ىو الشاعر ذاتو فيظير لنا الحوار الداخمي ) المنموج ( حينما يحاول الشاعر 
بيان حال الدار وىي جرداء قد خمت من ساكنييا واىميا ، فدرست وانمحت اثارىا ، فمم 

عند عنترة كالكائن الحي تعي وتفيم  يستطع التعرف عمييا اال بعد عناء ، فنجد ديار
وتحاور فيطمب منيا ان تحدثو متبعًا ىنا أسموب التشخيص الفني في الصورة الشعرية ، 
مطالبًا منيا أن تخبره عن االحبة الراحمين ، لكن ديار حبيبتو ال تجيبو اال كما يجيبو 

لديو أال أن  االصم االعجم ، فيقف في تمك الديار محزونا عمى فراق أىميا ، فميس
يبعث شكواه وحزنو الى موجودات الديار المتبقية من االثافي وموجوداتيا ، اال اننا نجد 
ان الحوار ) الخطاب ( يتحول في البيت الرابع الى حوار خارجي ) ديموج ( الحوار مع 
الديار ذاتيا يحاورىا ويناجييا ويطمب منيا التكمم ، عمى الرغم من ان كل معالم الموت 

مخيمة عمى الديار ال تثني عزيمتو عمى مواجية الموت  وتحديو رغبة منو في بعث ال
الحياة في ديار محبوبتو ، وقد وجدنا ذلك عبر محاولتو محاورة الديار وبعثو عنصر 
الحركة والحياة في ارجائيا تخيبل منو في اجابتو ، وكذلك عبر استخدامو عنصر 

ذلك راجعًا كون الشاعر من فرسان العصر التشخيص في الصورة الشعرية وقد يكون 
الجاىمي يرفض االستسبلم لحالة الموت ، كذلك توجيو التحية والدعاء بالنعيم والسبلمة 
لديار حبيبتو عبمة ، رمز فتوتو وشبابو وشجاعتو ، ديار موطنو وشجاعتو ثم نشاىده 

شاعر ناقتو في مرة اخرى كيف ينقل الحوار الى حوار داخمي ) منموج ( عندما يوقف ال
ديار حبيبتو ليشفي قمبو من البكاء والسؤل عن حبيبتو الراحمة ويعود لتحية الديار من 

 جديد .
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ومن ذلك وجدنا ان الشاعر عنترة بن شداد قد استجمع اغمب مكونات العمل الدرامي 
المتميز توظيفو لمكوني الزمان والمكان وجود حدث وتطور ، الحدث ، تجسيد الصراع 

، استحضار الشاعر لمكون الشخصية ، شخصيات رئيسية ، الشاعر ، المرأة  ، حبكة
عبمة ، توظيفو لعنصر الحوار ، حوار خارجي ) ديموج ( داخمي ) دمنموج (  –، عنترة 

سرد قصصي ، القصة أو الفكرة الموجودة في النص ، كل ىذه العناصر ساىمة في 
وحدة من وحدات القصيدة وحدة  جذب المتمقي لمتابعة االحداث ، وقد نجد في كل

 درامية متكاممة بحد ذاتيا ، لكن ال مجال لمتوسع في ىذا المقام .
فكان اسموبو منسجمًا مع رغبتو في التعبير ، فكانت لوحة درامية متكاممة من ناحية 
البناء الفني ، عبر تواجد ىذه المكونات الدرامية أبتدأ من بداية القصة الى نيايتيا 

الحل والنياية والتي تكون عبر رغبة الشاعر في مقاومة مبلمح الموت عبر  وصوال الى
تشخيصيا ومناجاتيا ، وكذلك عبر تطرق الشاعر الى الفخر بنفسو والحديث عن 

 فروسيتو في باقي اجزاء معمقة .
ويقدم الحارث بن حمزة الشكيري نموذجًا لمبنية الدرامية المتكاممة في القسم الثالث من 

والتي تستقرق بضعة وستين بيتًا والتي سنعرض جزءًا منيا ، والتي يفخر بقبيمة معمقتو 
بكر ، ويعرض ببني تغمب ، ويدفع عن قومو مكايد التغمبيين ويعود مفاخر ببكر وأياميا 

 : (122)، قائبًل 
 أعميـــــــــا جنــــــــاح كنــــــــــــدة أن يفـــــ
 ـــــــــاأم عمينا حّرى حنيفة ، أو مـــــ

 أم جنايا بني عتيٍق ؟ فمــــــــن يفــــــ
 أم عمينا حـــــــــــــرَّى العباد كما نيــــــــ
 أم عمينا حـــــــــــــــرَّى قفاعــــــة أم ليـــــــــ
 أم عميــــــــــنا جـــــــــرىَّ إياٍد كما قبـــــــ

  قيـــــليـــــــــــــس مــــــــنا المضربَّون وال
 عمنا بامــــــــــــــــبًل وظممًا كمـــــــــا تعــــــ

 ـــــــــــــنـــــم غازييـــــــــــم دمـــــــــــنا الجــــــزاُء ؟ 
 (123)جمعـــــــــت مــــــــن مــــارب غبراء ؟

 ــــــــدر فإنا مـــــــــــن حربيـــــــــــــــــــم بـــــــراء
 (124)ـــــط بجــــــــــوز المحملَّ األعـباء ؟

 ــــــــــــــــــــس عمــــــــــيا فيـــــــــــما جنـــــــــــوا أنداء
 ــــــــــــل لطســــــٍم : أخوكـــــــــــــــــم االبــــــاء ؟

 (125)ــــــــس ، وال جنــــــدل ، وال الحدَّاء
 (126)ــــنر عـــن حجرة الربيض الظباء



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 996 

ــ  وثمانـــــــــــون مــــــــــــن تميــــــــٍم بأيديــ
 لم يخمــــــــــــــــوا بني رنـــــــــــــــــاٍح ببرقا
 تركوىـــــــــــــــــم ممحــــــــــــــــــبين وابـــــــــــــــــوا

 م جــــــــــــاؤوا يشرجعــــــــــون فمـــــم ترث
 ثمن فاؤوا منيـــــــم بقاصمة الظيــــ
 ثم خيــــل مــــــــــن بعد ذاك مع الفــــ
 ما أصـــــــــــــابوا من تغمبي فمطمو
 كتكاليف قومــــــــــــــــنا إذ غــــــــزا المنـــ

 ــــة ميسوإذ أصل العـــــــــــــياء قبـــــ
 فثأوت لـــــــــــــــــــــــــو قراقـــــــــــــــــــــبو مـــــــن
 فيداىــــــــــم باالسوديــــــــــــــن وأمر الــــ
 إذ تمنونيــــــــــــــــم غـــــــــــــــــــــرورًا فاقتـــــــــ

 ولكنلم يغروكـــــــــــــم غـــــــــــــــــــرورًا ، 
 أيَّـــــــــــــــــيا الثانـــــــــــــــــي المبمــــــــــــغ عنَّا
 إنَّ عمرًا ، لنا لديـــــــــــــــــــو خــــــــبلل
 ممك ، معسط وأفضل مـــــــــــن يمـــــ
 إرمي بمثمــــــــــــو جالـــــــــــــــت الجــــــــ

 مــــــــــن الخير آيامن لنا عنــــــــــــــده 
 آية شارف الشقيقة إذ جا
 حول قيـــــــــــــــــس مممـــــــــــــين بكشٍ 
 وصيت مــــــــــــن العواتك مـــــــــــــا تنـــــ
 فجبيناىم بضرب كمــــــــــــــــا يخـــــــ
وحممناىم عمى حزن نيــــبل

  

 ـــاح جـــــــــــدورىن القضاءـــــــــــيم رمـــــــــــــ
 ء نطـــــــــــــاٍع كيمــــــــــــك عمييم دعاء
 بنيــــــــــــــــــاب يصــــــــــــــــــــم منيــــــــــا الحـداء

 (127)جــــــــــــــــــــع ليــــــــم شامة وال زىراء 
 ــــرد الغميــــــــــل الماءــــــــــــــــــــــــــــر وال يبـــــــــــــ

 ــــــــــــــــبلق ال رأفـــــــــــــــــة وال إبقــــــــــــــــــــاء
 ل عمــــــــــــــــــــيو اذا تولــــــــــــــــــــى العفاء
 ــــــــــــــذر ، ىـل نحن البن ىنٍد رعاء ؟

 ــــــــــــــــــاءن فأدنى ديــــــــــــــــــــــارىا العدمــ
 كــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــيَّ كأنيــــــــــــــــــــم ألقــــاء
 ـــــــــــمة بمــــــــــــــــــــغ يشقى بــــــــــــــــو االشقياء

 ــــــراءـــــــــيم إليكــــــــــــــــــــــــم أمنــــــــــــــــــــية أشـــــــ
 رفـــــــــــــــــــــــع االل جمعكـــــــــم والضحـــــاء
 عنــــــــــــــو عمرو ، وىـــــــــل لذاك انتياء
 غيـــــــــــــــــر شـــــــــــــك فـــــــــــــي كمين الببلء
 شــــي ، ومـــــــــن دون  مالديــــــــــو الثناء

 فأبـــــــــــــــــت لخصميما االجــــبلءــــــــــــــــن 
 ت ثــــــــــــبلث فــــــــــــــي كميــــــــــن القضاء
 ؤوا جميعًا لكلَّ حّي لواء
 قرظـــــــــــــــــــــــــي كأنـــــــــــــــــــــــــــو عـــــــــــــــــــــــببلء

 ـــــــــــــضة دعـــــــــــــــــــبلءــــــــــــــــــــــــــياه إمبيـــــ
 ــــــــــــــــــــــرج من خربـــــــــــــة المــــــــــــزاد الماء

 (128)ن شـــــــــبلاًل ودمــــــــــــــــــــي االنســــاء
 ومـــــــــــــا إن لمنجائنينن دماء –ـــــــــــــــــو 
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 ـــــا عمــــــم المـــــوفعمنا بيــــــــــــــــم كمـــــــ
 ثم حجـــــــرًا أغني ابــــــــــــن أم قطام
 أسدفــــــــــــــــــي لمقــــــــــــــــــاء ورد ىموس
ــ  فرددناىــــــــــــــــــم بطعـــــــــــــن كمـــــا ثنـ
 فككنا غـــــل امــــــرئ القيـــــــس عنو

 غســــــــــــــان بالمـــــنـــــوأقدتـــــــــــــــاه رب 
 وفديناىـــــــــــــــــــــم تسعـــــــــــــــــة أمـــــــــــــــــبل
 وسع الجورن حـــــون آل بني األو

 
 وما جزعنا تحت العجاجة إذ ولــــ
 وولدنــــــــــــــــا عمــــــرو بــــــــــن أم ُأناسٍ 

 ج النصيحــــــــة لمفوممثميا يخــــــــــــــــر 
 

 ــو فاســـــــــــــــــــــية خضــــــــــــــــــــــراءولـــــــــــــــــــــــــ
 وربيــــــــــــــــــــــع إن سنعــــــــــــــــــــــــــــت غبــــــراء
 ــســــيز عــــــــن جمـــــــو الطـــــــــوي الدالء

 
 بعــــــــــــد مــــــــــــــا طـــــــــــال حســـــبو والعناء
 ــــــــــــــدر ترىــــــــــــــًا إذ ال تكـــــــــــــال الدمـاء

 ك تــــــــــــــــراٍم اسبلبيـــــــــــــم أغـــــــــــــــــــبلء 
 س عنــــــــــــــــــــــود كأنــــــــــــــــــــيا دفــــــــــــــــــــواء

 ــــــيا وحــــــــــــــــر العــــــبلءـــــــــــــــــت بأقفالــــــــــ
 من قريب لمـــــــــــــــــــــــا اتانـــــــــــــــا الحــــــــباء
 فـــــــــــــــبلة مـــــــــــــــن دنعمـــــــــــــــــــا أفـــــــــــــــــبلء

 

عبر نصو الشعري ىذا اقرب ما يكون  قدم لنا الشاعر الفارس الحارث بن حمزه الشكيري
الى الممحمة الشعرية الدر امية مجسدًا بأبيات أقرب في بنيتيا الفكرية الى أبيات 
الحكمة في تجسيد القيم العربية االصيمة محاواًل التعايش في ظل االمن والسبلم ، ، 

نطمق فنجد الشاعر يعترف بسمطة الممك وحكمو ويظير رضاه عمى ذلك ، محاوًل ان ي
في ذلك من مفيوم المسؤولية الشخصية مبدئًا قبيمة بكر بن وائل من افعال بعض 
افرادىا وىو في نصو ىذا يقتفي أثر الشعراء الذين يدافعون عن قبائميم ، لكن بأسموب 
يدل عمى بنيتيم الفكرية المتميزة والتي يحاول ايصاليا الى المتمقين عمى شكل عمل 

مكونات األساسية لمعمل الدرامي من وجود القصة ، الفكرة ، درامي متميز يتكون من ال
االحداث وتطورىا الى صراع الزمان والمكان ، الشخصيات ، الحوار ، الحبكة ، السرد 
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القصصي ، ثم وصولو الى الحل عن طريق فخره بقومو وشجاعتيم وبطوالتيم ، فكان 
تي وقعت بين قبيمة بكر حريصًا عمى ذكر بداية قصتو من حيث استعراضو لمواقعة ال

بن وائل قبيمة الشاعر وقبيمة تغمب ، بعرض تغمب عميو الحكمة والتعقل ، حيث يظير 
بمظير الرجل الرضي بيا يتمتع بو الممك من حق الحكم والوالية ، فكان موقفو موقف 
الحامي المدافع عن قبيمتو فيدحظ الحجة بالحجة ويستحضر االدلة ويكون مبتغاه من 

ك استخدام ىذه الوسائل الفنية االبداعية التأثير في مستمعيو لتصديق قولو ، وراء ذل
فيقف وقفة الفارس الشجاع المقدام المدافع عن قبيمتو بكر محاوال تبرئتيم مما حمميم 
التغمبيون ، وىم منو براء ، وىكذا يمتزج فخر الشاعر بالعتاب والتيديد والوعيد ، كل 

مو ومحاولتو لتصفية الخبلفات والعيش في ظل االمن ذلك كان من اجل تبرئتو لقو 
والسبلم عبر مدحو لمممك منطمق من منطمق المسؤولية ، وامكانية الممك بالحكم بالعدل 
واالتفاق ، وكان الممك يسعده ان يسمع ذلك من الحارث بن حمزة ، وبذكره بما يكبر بو 

. 
أخذ الشاعر الفارس يستمر  واخذ يذكر لما لمبكريين من يد عمى الممك نفسو ، حيث

بسرده القصصي لؤلحداث عبر مواصمتو لفخره بقومو وما ليم من ايادي عمى قبيمة 
تغمب وعمى الممك ايضا ، حيث يعمل عمى الخاتمة وحل ىذه الممحمة الدرامية الرائعة 
بفخره بقومو وتذكير الممك بمواقف قبيمة وأفعاليم الكثيرة ، وما قدموا لمممك من مواقف 

 متعددة .
فكان نص الشاعر الحارث بن حمزة الشيكري عمبًل دراميًا متميزًا من ناحية البناء الفني 

 توفرت فيو غالبية ان لم نقل كل مكونات البنية الفنية الدرامية .
 : (129)ويطالعنا الشاعر الفارس حاتم الطائي بقصيدتو قائبل 

 
 ! قد طـــــــال التَّجنب واليجــــــر ، أماويَّ 

 وقدج عذرتني ، من طبلبكم ، العــــذر
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***** 
 أماديَّ ! إنًّ المـــــال غـــــــــــــــاٍد ورائـــــــــح ،
 ويبقى من المـــال ، األحاديث والذكُر،

                                                
***** 

 أماويَّ ! إنـــــــــــــــــي ال أقـــــــــــــــــول لسائٍل ،
 إذا جاء يومًا ، حــــــــــل في مالنا نزر ،

                                                
***** 

ـــــــــــــــــا مانـــــــــــــــع فمبين  (131) أمـــاويَّ ! إمَّ
مــــــــــــــــا عطـــــــــــــــــــاء ال ينييــــــــــو الزجر  وا 

                                               
***** 

أماويَّ ! أما يغني الثراء عن 
 ،(131)الفتى

 إذا حشرجت نفس وضاق بيا الصدر
                                             

***** 
 ـــــــــــا دالنـــــــــــــــي ، الذيـــــــن أحبيم ،إذا أنـ

 بممحــــــــــــــــودة ، زلــــــــــــــــــج جوانبيا غـبــــــر
                                            

***** 
 ، (132) وراحوا عجااًل ينفقون اكفَّيم

 ـــــــــــر ،يقولون قــــــــــد دمِّى اناممنا الحفـــــــ
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***** 

 أمـــــــــــــــــاويَّ ! إن يصبح حــــــــــــداي بقفرةٍ 
 من االرض ، ال مـــــــاء ىناك وال خمر

                                             
***** 

 ترى أّن ما اىمكتو لم يك ضرنَّي ،
 ــدي مما بخمـــــــــت بــــــــــــــــــو صفروأن يــــــ

                                           
***** 

 أمــــــــــــــــــــاويَّ ! إنـــــــــــــــي ، ربَّ واحٍد ُأمِّوِ 
 أجــــــــــــــرت ، فــــــــــــــــبل قتل عميو وال أسر

                                         
***** 

وقـــــــــــــــد عمم االقــــــــوام ، لو أنَّ ، 
 حاتماً 

 أراد ثراء المـــــــــــــــال ، كــــــــــــان لـــــــــو وفر
                                         

***** 
نــــــي آلالـــــــــــــــــو ، بمــــــــــــــــــاٍل ، صنيعةً   وا 
 فأّولــــــــــــــــــو زاد ، واخـــــــــــــــــــــــــره ذخـــــــــــــر

                                               
***** 

 (133)يفك بو العاني ، ويؤكل طيبًا 
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 وما إن تعدَّ بو الصراح وال الخمر
                                               

***** 
 اظمم ابن العمَّ ، إن كان إخوتيوال 

 شيودًا ، وقد أودي ، بإخوتو ، الدىر
                                             

***** 
 عنينا زمانــــــــــــــًا بالتصعـــــــــــــمك والغنى ؟
 كما الدىر ، في أيامو العسر واليسر

                                           
***** 

 كسينا حروف الدىـــــــــــــــر لينًا وغمظًة ،
 وتــــــــــــــــــبل سقاناه  بكأسييما الدَّىـــــــــــــــــــر

                                        
***** 

 (134)فما زادنا بادًا عمى ذي قرابٍة ، 
 عــــــــنا ، وال أزدي بأحسابنا الفقـــــــــــــــر ،

                                       
***** 

 فقد ما عصيتو العاذالت ، وسمعَّت ،
 عمى مصعفي مالي ، اناممي العشر

                                        
***** 

وما ضر جارًا ، يا ابنة القوم ، 
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 فاعممي
 ستريجاورنــــــــــــــــــي ، أالَّ يكـــــــــــــون لـــــــــو 

                                           
***** 

 ، (135) بعينِّي عن جارات قومي عفمة
 وفي السمع مني عن حديثيم وقرا

 
 

قدم لنا الشاعر الفارس حاتم الطائي عبر قصيدتو التي نبلحظ الشاعر يخاطب زوجتو 
ة متكاممة من ناحية التي يظيرىا لنا الئمة لو عمى كرمو وعطائو عبر لوحة درامية رائع

البناء الفني الدرامي ، منسجمة من حيث مكونات العمل الدرامي ، ابتداءًا من الحوار ، 
لشخصيات ، الرئيسية المتمثمة بالشاعر وزوجتو ، الزمان والمكان ، الفكرة االساسية ، 
أي القصة ، االحداث ، وتطورىا الى صراع ووصوليا الى الذروة ، والسرد القصصي 

ي يعرض من خبلل الشاعر االحداث انتياًء بالحل الذي بين لنا بيا الشاعر كرمو الذ
وعاداتو وديدنو في الحياة مفتخرًا بيذه الخصمة وابعادىا ويفتخر ايضا بعفتو وحمايتو 
لجاره وصونو ورعايتو لجاره وىذه من قيم الفروسية والبطولة خصوصا يحاول أْن ُييدء 

ان المال زائل وبانو يروح ويغتدي ، وأنَّ اإلنسان ما دام  من روع وفزع زوجتو ويبمغيا
مصيره في ىذه الحياة الموت فبل البد ان يستخدم ىذا المال الذاىب ايضا في سبيل 
تخميد اسمو وذكره ، فبين لنا ديدنو في كرمو بانو ال يرد سائبًل يطرق بابو ، مبين ليا 

وم يكون في قبره ، بل اعطائو ليذا ان مصيره الموت وال يجد من ىذا المال نفعًا ي
المال واكرامو لمناس سوف يكسبو الذكر الحسن ، ، فقدم الشاعر عبر قصيدتو حكمة 
وعبرة لؤليام ، بان كل شيء الى فناء وال شيء باٍق سوى االثر الطيب الذي يكسبو 

تطاع فعل االنسان ، ويبمغ الئمتو بأن االقوام تعمم بكرمو وانو لو اراد جمع المال ال اس
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غاثة المميوفين ونجدة المستغيثين  ذلك ،  وانما ىو يستخدم ىذه االموال إلكرام الناس وا 
. 

وعمى ذلك يعد الحدث والصراع من المكونات االساسية في العمل الدرامي ، فيم 
االساس الذي تبنى عميو المواقف الدرامية جميعًا فبل يمكن ألي عمل درامي ان يكون 

ني الحدث والصراع الدارميين ، لذلك نجد في الغالب ال يتحقق متكامل بدون مكو 
الطابع الدرامي إال إذا توافرت مكونات العمل الدرامي مجتمعة كالحدث الذي يعد من 
المكونات االساسية في الدراما ، والصراع الذي يعتبر جوىر الدراما ، فأساس الدراما 

ن مع باقي مكونات العمل الدرامي ىو الصراع ، لذلك نجد ان ىذين المكونين يعمبل
الحوار  –بشكل متناسق ومتكامل في منجز الفرسان الشعري ، من وجود الحوار 

الخارجي ) الديموج ( والحوار )الداخمي( والمنموج ، الزمان والمكان ، الشخصيات ، ) 
الشخصيات الرئيسة ( ) الشخصيات الثانوية ( ، الحبكة ، السرد القصصي ، الفكرة ، 

لحل ، اذا كان لمكوني الحدث والصراع الدارميين حضورًا فاعبًل في منجز الفرسان ا
 الشعري .  

 
 الخاتمة

توصل البحث من خبلل دراستو المكون الدرامي لمشعر الجاىمي ) شعر الفرسان 
 -أنموذجا ( الى النتائج االتية :

 –منجز الفرسان الشعري  –شكمت الدراما حضورًا فاعبًل في شعر الشعراء الجاىمين  .ٔ
عبر توافر المكونات الدرامية المتعددة ) الحوار ، الحوار الخارجي ، ) الديموج ( 
حوار داخمي ، منموج ( الشخصية ) الشخصية الرئيسية والشخصية الثانوية ( ، 

، الحبكة ، السرد القصصي ، الفكرة ، الحل ، الزمان والمكان ، االحداث ، الصراع 
الفارس ،  -وتكون بذلك النزعة الدرامية  قد جسدت الواقع المعاش لمشاعر الجاىمي 

والمراحل التي مَر بيا في حياتو ، فأبدع الشعراء في بناء صور لوحاتيم بأسموب 
 درامي فني.
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قاة إثبات اعتماد استطاع البحث عبر محاور الدراسة ومن خبلل النماذج المنت .ٕ
الشعراء الفرسان االسموب الدرامي كأحد االساليب الفنية المستعممة في بناء صور 
نصوصيم الشعرية االبداعية ، وتوافر مكونات البناء الدرامي ، وما ليذا الموضوع 
منة اىمية في مجال الدراسة النقدية وىذا كان من ابرز االىداف التي سعى البحث 

 ممية استقراء  موروث الفرسان الشعرية .الكتشافيا عبر ع
ان يوظفوا غالبية عناصر  –الشعراء الفرسان  –استطاع الشعراء الجاىميون  .ٖ

المكونات الدرامية في نصوصيم من قريب أو بعيد ليجعموىا تشير الى بطوالتيم 
ن لم يكن ذلك في  وشجاعتيم وقدرتيم عمى مقارعة حياتيم واالنتصار عمييا ، وا 

 قد جعموا من النص الشعري بديبًل رمزيًا لما يريد الشاعر أن يقول .الواقع ف
كان الشعر أحد أساليب التعبير التي استعمميا الشعراء الفرسان في العصر الجاىمي  .ٗ

لمتعبير عن بطوالتيم وشجاعتيم وعن قيميم وعن رفضيم لمذل واليوان ، فصورا  
وكذلك صوروا لنا مكارميم  من خبلل االشعار حروبيم ومعاركيم التي خاضوىا ،

وقيميم األخبلقية النبيمة ، لذلك كانت وفروسية الشاعر الجاىمي تعبير عن نفسيا 
خير تعبير بكل فخر وحماسة أمام أعدائيم وأمام الجميع ؛ فكانت فروسيتيم فروسية 

 مقدسة .
عمى الرغم من تشابو الشعراء الفرسان في توظيف مكونات العمل الدرامي في  .٘

م اإلبداعية ، فكان حضورىا في نصوصيم أما مجتمعة أو حظور بعضيا نصوصي
، وىذا كان لمشعراء ميدانًا واسعًا لئلبداع والقدرة عمى الخمق الفني ، وذلك عب 
اختبلف الشعراء في حرية التعبير وحرية التوظيف ليذه المكونات ، واختبلف 

عوامل ، منيا المقدرة  توظيفيا من شاعر آلخر ، وذلك قد يكون راجعًا لمجموعة
الفنية لمشاعر ، والتجربة الموضوعية ، والحالة النفسية واالنفعالية لمشاعر لحظة 

 ابداعو الشعري ، اي الحدث الذي يعالجو في عرض القصيدة االساس .
يعد عنصر الحوار الفني مكونًا اساسًا من مكونات العمل الدرامي كان متواجدًا في  .ٙ

في العصر الجاىمي ، فقد أسيم أسيامًا فاعبًل في إضاءتو  نصوص الشعراء الفرسان
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لمعديد من الجوانب الفكرية والنفسية والفنية لمشخصيات البطولية التي اسيمت في 
كشف الشخصيات وتطوير  االحداث والصراع فيما بينيا في النصوص المختمفة ، 

الوسيمة التي فضبًل عن اتخاذ الحوار الفني انماط متعددة ، كما مثل الحوار 
استخدميا الشعراء الفرسان إليصال افكارىم لممتمقين ، فضبًل عن دوره في تجسيده 
لممشاىد وتطويره لؤلحداث ، فكان مكونا ميمًا من مكونات العمل الدرامي لقصيدة 

 الفرسان الشعرية .
وجد البحث كذلك في محور )) الشخصية الدرامية (( مكونًا اساسيًا اخر من  .ٚ

لعمل الدرامي ، حيث ظيرا أىميتو من خبلل ارتباطو وعممو مع المكونات مكونات ا
االخرى ، )) الحوار  ، السرد ، االحداث ، الزمان والمكان ، الصراع ، كما وجد 
البحث بان لمشخصية انماطًا منيا الشخصية الرئيسة ، وفي نصوص اخرى تم 

ية لمشخصيات ثانوية ، التوصل الييا عبر عممية الجرد االحصائي لنصوصيم الشعر 
ووجد البحث ايضًا ان ىذه الشخصيات قد تكون حاضرة بصورة مباشرة في النص ، 
وقد تكون متخفية خف االحداث ، وبذلك نجد بان الشخصية متحركة نامية غير 
جامدة في نصوص الفرسان الشعرية ، وقد ساىمت بشكل في خمق االحداث 

ن ميم من مكونات العمل الدرامي التي وتطورىا في قصائدىم ، فكانت بذلك مكو 
تعمل مجتمعة مع المكونات االخرى في اخراج االعمال الدرامية االبداعية في 

 نصوصنا الشعرية التراثية نص الفرسان الشعري .
المكان ( الدراميين الحضور الفاعل  –وجد البحث كذلك في محور مكونين ) الزمان  .ٛ

مكونات االساسية في البنية الدرامية ، وقد وجد ليذين المكونين المذان يعدان من ال
البحث تبلزم وترابط بين ىذين المكونين ) الزمان والمكان ( بحيث يصعب الفصل 
بينيما ، فعند تواجد أحد المكونين يتواجد المكون االخر تمقائيًا وفي الوقت ذاتو ، 

مكونات االخرى وقد كان ىذان المكونان يعممن بصورة منسجمة ومتكاممة مع بقية ال
، وىذا ما تم التوصل اليو من خبلل النماذج المتقاة . كما وجد البحث اختبلف 
الشعراء الفرسان في توظيفيم ليذين المكونين في البنية نصوصيم الشعرية ، تبعًا 
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لطبيعة تجاربيم الشعرية ، حالة الشعراء الفنية والنفسية ، السياق النصي ، وكذلك 
 الشعرية وكذلك تجاربيم الموضوعية . حسب اىدافيم ورؤاىم

وعمى ذلك لم يكن حضور الزمان والمكان  في منجز الفرسان الشعري حضورًا سطحيًا 
بل حضورًا عميقًا شكل عامبًل ميمًا من عوامل العمل الدرامي اإلبداعي ، فتمون الزمان 

 والمكان برؤاىم الشعرية وبخصوصية تجاربيم .
لدارميين من المقومات والمكونات األساسية لمبناء يعد ) الحدث ، الصراع ( ا .ٜ

الدرامي فيي االساس التي تبنى عمييا المواقف الدرامية جميعا فبل يمكن ألي عمل 
درامي أن يكون متكامل بدون مكوني ) الحدث والصراع ( الدارميين ، لذلك نجد في 

ونات العمل الغالب ال يتحقق الطابع الدارمي في القصيدة ، أال اذا توفرت مك
الدرامي مجتمعة ، كالحدث ، اذي يعد العامل االساسي في الدراما ، والصراع الذي 
يعتبر جوىر الدراما ، فأـساس الدراما ىو الصراع ، لذلك نجد ان المكونان يعمبلن 
مع باقي المكونات بشكل متناسق ومتكامل في منجز الفرسان الشعري ، اذا كان 

 الدراميين حضورًا فاعبًل في منجز الفرسان الشعري . الصراع ( –لمكوني ) الدث 
تمك كانت ابرز النتائج التي تم التوصل إلييا من خبلل دراسة المكون الدارمي  -

 لمشعر الجاىمي )شعر الفرسان انموذجًا( .
 اليوامش

ينظر : الثابت والمتحول ، بحث في االتباع واالبداع عند العرب ، أدونيس ،  (ٔ)
 . ٕ٘ٓ، ص:  ٜٗٚٔ،  ٔالعودة ، بيروت ، طاالصول ، دار  -ٔ

ينظر : االصول الدرامية في الشعر العربي ، د. جبلل الخياط ، دار الحرية  (ٕ)
لمطباعة ، بغداد ) د.ت ( ، لمحات من الشعر القصصي في االدب العربي ، 

( ، منشورات ، دار الجاحظ ٔٚد. نوري حمودي القيسي ، الموسوعة القصيرة )
م ، من حديث الشعر والنثر ، د. طو  ٜٓٛٔواالعبلم ، بغداد ،  ، وزارة الثقافة

، الشعر العربي المعاصر ،  ٜ٘ٚٔ،  ٓٔالقاىرة ، ط –حسين ، دار المعارف 
قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ، د. عز الدين اسماعيل ، دار العودة بيروت 
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دراسة في م ، تداخل الفنون في القصيدة العراقية الحديثة ، ٜٔٛٔ،  ٔ، ط
، دار الشؤون الثقافية العامة ،  ٔشعر ما بعد الستينات ، كريم شغيدل ، ط

 ،  ٕٚٓٓ،  ٔسمسمة رسائل جامعية ، ، ط
، بغداد ،  ٔ) نظرية ادراما ( سنيشينا بانوثا ، ترجمة نور الدين فارس ، ط

ٕٜٓٓ . 
 ٔط –ي القصيدة الجاىمية  ، قراءة في البنية والداللة ، د. سعيد حسون العبك (ٖ)

 . ٘ٔ، ص:  ٕٗٓٓ، بغداد ، 
 . ٖٓٓالشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواىره الفنية والموضوعية ، ص:  (ٗ)
تشريح الدراما  ، مارتن أسمن ، ترجمة يوسف عبد المسيح  ، سمسمة الكتب  (٘)

،  ٜٛٚٔالمترجمة ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، دار الحرية لمطباعة ، 
الحركة الشعرية في فمسطين المحتمة ، صالح أبو اصبع ، / انظر : ٘ٙص: 

 .ٚٚ، ص :  ٜٜٚٔالمؤسسة العربية  لمدراسات والنشر ، 
االصول الدرامية في الشعر العربي ، من حديث الشعر والنثر ، الشعر العربي  (ٙ)

المعاصر ، قضاياه وظواىره الموضوعية والفنية ، تداخل الفنون في القصيدة 
، دراسة في الشعر ما بعد الستينات ، )) نظرية الدراما (( ،  العراقية الحديثة

نيشينا يانوثا ، تشريح الدراما مارتن أسمن ، مبلمح الدرامية في شعر االغتراب 
السنوي العراقي الحديث ، جنان عايد محمد الحسيني ، اطروحة دكتوراه ، كمية 

ولة في الشعر قبل ، البط ٕ٘ٔٓالتربية لمعموم االنسانية ، جامعة البصرة ، 
االسبلم ، مؤيد محمد صالح اليوزبكي ، كمية اآلداب ، جامعة الموصل ، 

، الفروسية في الشعر الجاىمي ، نوري حمودي القيسي ، منشورات  ٜٗٛٔ
 . ٖٜٚٔمكتبة النيضة بغاد ، 

 . ٕٗٛالشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواىره الفنية والموضوعية ، ص:  (ٚ)
 . ٕٓمشعر ، ص: االصول الدرامية ل (ٛ)
 . ٕٛٚالشعر العربي المعاصر  قضاياه وظواىره الفنية والموضوعية ، ص:  (ٜ)



 هـ4111-م  2022. لسنة الرابع  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 
 1008 

ينظر : تداخل الفنون في القصيدة العراقية الحديثة ، دراسة في شعر ما بعد  (ٓٔ)
،  ٘ٙ، االصول الدرامية في الشعر العربي ، ص:  ٕٛٔالستينات ، ص : 

 . ٘ٙدالمسيح ، صتشريح الدراما ، مارتن أسمن ، ترجمة يوسف عب
 ٕٙالدراما والدارمي ، د. جميل نصيف جاسم ، مجمة آفاق عربية ، س (ٔٔ)

 . ٘ٚ، ص:  ٕٔٓٓحزيران ،  –، ايار  ٙ-٘، 
التحميل الدرامي لبلطبلل لمعمقة لبيد ، دراسة تطبيقية محمد صديق  (ٕٔ)

 . ٘ٙٔ، ص:  ٜٗٛٔ،  ٕ، ع ٗغيث ، مجمة فصول ، م
 . ٚٔ، ترجمة نور الدين فارس ، ص)) نظرية الدراما (( سنيشنا يانوثا  (ٖٔ)
 . ٜٛ/ٖٛينظر : المصدر نفسو ، ص (ٗٔ)
مقدمة في نظرية االدب ، دكتور عبدالمنعم تميمة ، دار العودة ، بيروت  (٘ٔ)

 . ٙٗٔ، ص ٖٜٛٔ،  ٖ، ط
عمان ،  –البناء الدرامي ، تأليف : د. عبدالعزيز حمودة ، دار البشير  (ٙٔ)

 . ٛٔٔم ، صٜٛٛٔىـ / ٛٓٗٔ
دراما(( ، سنيشنا بانوثا ، ترجمة : نور الدين فارس ، ينظر : )) نظرية ال (ٚٔ)

 . ٙٔص
انثروجولوجية األدب ، دراسة األنا األدبية عمى ضوء عمم االنسان ، د.  (ٛٔ)

 . ٕٕ، ص ٜٕٓٓ،  ٔقصي حسين ، دار مكتبة اليبلل ، بيروت ، ط
،  ينظر : أنسنة الزمان في العصر الجاىمي  ، الشعراء الفرسان أختياراً  (ٜٔ)

بحث ، أ. م . د. محمد فميح حسن الجبوري ، ماىر صبا فيد ، مجمة 
،  ٗ، ع ٛاوروك ، جامعة المثنى ، كمية التربية لمعموم االنسانية ، مج

 . ٖ٘، ص ٕ٘ٔٓ
 . ٓٔالفروسية في الشعر الجاىمي ، د. نوري حمودي القيسي ، ص (ٕٓ)
عيد ، حركية االبداع ، دراسة في االدب العربي الحديث ، د. خالدة س (ٕٔ)

 . ٜ٘، ص ٜٜٚٔدار العودة بيروت ، 
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 ٔٚ،  ٗ٘،  ٖ٘لمحات من الشعر القصصي في االدب العربي ، ص:  (ٕٕ)
. 

 . ٔٚ-ٓٚينظر : نظرية الدراما ، سينيشنا يانوثا ، ص:  (ٖٕ)
دراسات في الشعر الجاىمي ، د. نوري حمودي القيسي ، ساعدت  (ٕٗ)

 . ٛٙجامعة بغداد عمى نشره ، ص
يق ودراسة المؤلف : حمد سعيد المولوي ، ديوان عنترة بن شداد ، تحق (ٕ٘)

،  ٖٕ٘، ،  ٕٓٗ، ص : ٜٓٚٔ، س  ٔالمكتبة االسبلمية بيروت ، ط
، ديوان دريد بن الصمة ، تحقيق محمد عبدالرسول ، دار  ٜٕٙ

،  ٓٓٔ،  ٜٛ،  ٜ٘،  ٛٛ،  ٚ٘،  ٕٔالمعارف ، ) د.ت ( ، ص : 
ئي ، ، ديوان حاتم الطا ٖ٘ٔ،  ٔٗٔ،  ٕٙٔ،  ٘ٔٔ،  ٜٓٔ،  ٖٓٔ

، ص :  ٖٜ٘ٔتحقيق وشرح ، كرم الشيباني ، مكتبة صادر ، بيروت ، 
ٕٗ  ،ٖٗ  ،ٗٛ  ،٘ٓ  ،٘ٙ  ،ٙٔ  ،ٖٙ  ،ٙٗ  ،ٙٚ  ،ٚٔ  ،ٚ٘  ،
، ديوان قيس بن الخطيم ، حققو ،  ٘ٔٔ،  ٙٓٔ،  ٕٓٔ،  ٓٓٔ،  ٜٛ

دكتور ابراىيم السامرائي ، أحمد مطموب ، ساعدت وزارة المعارف عمى 
 ٘٘م ، ص: ٕٜٙٔىـ ، ٖٔٛٔ،  ٔعاني ، بغداد ، طنشره ، مطبعة ال

، ديوان عامر بن الطفيل ، رواية أبي بكر محمد بن القاسم  ٕٔ،  ٚ٘، 
االنباري ، عن أبي العباس أحمد بن يحيى تغمب دار صادر ، بيروت ، 

،  ٘ٓٔ،  ٔٙ،  ٕ٘،  ٚٗ،  ٖٔ،  ٕٙ،ٖٔ، ص :  ٜٜٚٔ – ٜٜٖٔ
ت  ٕ٘أو  ٕٕحرث توفي سنة ديوان ذي االصبع العدواني حرثان بن م

. ىـ ، جمعو وحققو عبدالوىاب محمد عمي العدواني ومحمد فائق 
الدليمي ، وخط أشعاره ، يوسف ذنون ، ساعدت وزارة االعبلم عمى نشره 

،  ٕٗ، ٖٛ، ٖٖ، ص :  ٖٜٖٔ،  ٖٜٚٔمطبعة جميور الموصل ، 
، شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، جمعو  ٔٓٔ،  ٔٛ،  ٜ٘،  ٚ٘
سقو ، مطاع الطرابيشي ، مطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق ، ون
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،  ٜٚ،  ٕٙ.  ٜ٘م ، صٜ٘ٛٔ -ىـ ٘ٓٗٔ، منقحة ومزيدة ،  ٕط
ٖٕٔ . 

 . ٙٓٔديوانو : ص :  (ٕٙ)
 . ٖٙلمحات من الشعر القصصي في االدب العربي ، ص :  (ٕٚ)
 . ٕٕ٘،  ٕٔ٘،  ٕٓ٘ديوانو : ص:  (ٕٛ)
لغواس ، االبطال منيم والخيل تعمم بمعنى ) اصحاب الخيل ( وأراد ا (ٜٕ)

واالشداد ،وقولو ، فرقت جمعيم  أي طعنت رئيس الكتيبة طعنة فتفرق 
 جمعيم .

اذ يقول ال اسابق الفوارس منيزما في مضيق الجري ، لكني ، اكون  (ٖٓ)
 وراءىم وأحمي عوراتيم  الجماعة من الخيل والناس ) الرعيل االول ( . 

و ، يقول غدوتو  في مقدمة اليياج ، شدة الحرب ، االعزل ، ال سبلح ل (ٖٔ)
 الجيش عند ىياج الحرب ، حامل السبلح غير أعزل .

بكرت : يعني عاذلتو ، عجمت عميو يمومو عمى اقتحام المعارك وتعرضو  (ٕٖ)
لمحتوف وقولو بمعزل ، أي يناجيو ال تتركني في المنايا البد من الموت 

 فمم اخوف بو .
منيل ، المورد الذي ال غنى المنيل ، الماء المورد ، يقول : الموت ، كال (ٖٖ)

 عنو عن وروده وكذلك الموت ال بد منو ، وقولو .
 وقولو : فاقني حياءك ، التزمي حياءك ، وارجعي عن لومي . (ٖٗ)
 يقول : لو مثمت المنية ، لمثمت في صورتي لشدة كراىيتي ألعدائي . (ٖ٘)
قولو : ساىمة الوجوه ، أي مغبرة لما يمقى من جيده ، والخيل أصبًل  (ٖٙ)

عن أصحابيا ، يريد ان لصوبو الحرب ، مر مذاقيا وجوىيم تموح كناية 
 تراب الحنظل ، لم يندم عمى فعمو .

ينظر : البنية السرية في شعر الصعاليك ، ضياء غني لفتة ، رسالة  (ٖٚ)
 . ٔٛم ، صٕ٘ٓٓدكتوراه ، جامعة البصرة ، كمية التربية ، 
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اسماعيل  من مكونات المشيد الحربي في الشعر الجاىمي ) بحث ( د. (ٖٛ)
،  ٖٛأحمد العالم ، مجمة مجمع المغة االردني ، جامعة اليرموك ، ع

 . ٖٗٔ، ص ٜٜٓٔس
 . ٕٙ-ٔٙديوانو : ص (ٜٖ)
 المزنوق : فرسو ، فيف الريح ، مكان ، كانت الوقفة فيو . (ٓٗ)
أزور : عدل ومال الى ناحية أخرى ، أي اذا مال عن الطعن ، رددتو  (ٔٗ)

 اليو .
 خزاية : أستحياء . (ٕٗ)
يقول : انا صابر عمى ما يرد من الرماح المشركة  يخاطب فرسو ، (ٖٗ)

 نحوي ، وانت حصان ، أي فرس كريم شريف العرق ، فاصبر معي .
 ٖٜٙٔالتصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، دار المعارف بمصر ،  (ٗٗ)

 . ٚٙ، ص:
ينظر : قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاىمية ) بحث ( د. نوري  (٘ٗ)

، ص:  ٖٜٚٔ، حزيران  ٛ، س ٔٔالقيسي ، مجمة اقبلم ، ع حمودي
ٚ . 

، ديوان عنترة بن  ٖٛ،  ٘ٚ،  ٕٔينظر : ديوان طفيل الغنوي ، ص:  (ٙٗ)
،  ٕٕٖ،  ٕٖٓ،  ٜٕٙ،  ٖٕ٘،  ٕ٘ٗ،  ٕٛٔ،  ٜٖٕشداد ، ص: 

،  ٜٓٔ،  ٜٛ،  ٙٛ،  ٚ٘،  ٖٗ،  ٖٙديوان دريد بن الصمة ، ص: 
،  ٔٙ،  ٙ٘الطائي ، ص:  ، ديوان حام ٖ٘ٔ،  ٖٛٔ،  ٖٖٔ،  ٘ٔٔ
،  ٕ٘،  ٕٔ، ديوان قيس بن الخطيم ، ص:  ٙٓٔ،  ٔٚ،  ٗٙ،  ٖٙ
 ٘ٓٔ،  ٔٗ،  ٖٔ،  ٕٙ، ديوان عامر بن الطفيل ، ص :  ٚ٘،  ٗٗ

،  ٓٛ،  ٕٚ،  ٔٚ،  ٕٗ،  ٖٛ، ديوان ذي االصبع العدواني ، ص: 
 ٓٗٔ،  ٕ٘ٔ،  ٕٙ،  ٜ٘شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، ص: 

ق ىـ ،  ٖٗ، ديوان الحارث بن حمزة ، نحو  ٜٙ-ٛٙ،  ٜٚٔ،  ٙٙٔ، 
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م ، صنعو مردان العطية ، دار االمام النووي لمنشر والتوزيع ، ٓٛ٘نحو 
 . ٜٔٔ،ٙٙم ، ص: ٜٜٗٔىـ ٘ٔٗٔ،  ٔدمشق ، ط

ينظر : نظرية الدراما ، سينشينا بانوثا ، ترجمة نور الدين فارس ، ص:  (ٚٗ)
ٛٙ-ٛٚ . 

راءة في حكايات كميمة ودمنة البن المقفع التحميل السيميائي لمخطاب ، ق (ٛٗ)
،  ٔ، د. ناصر شاكر االسدي ، دار السياب لمطباعة والنشر ، ط

 . ٕٙٓ، ص: ٜٕٓٓ
 . ٚٔٔ-٘ٔٔديوانو : ص:  (ٜٗ)
نما بعبد عمظت يداه ورجبله  (ٓ٘) يريد : إنيا ال تميق بسيد شريف مثمو ، وا 

 مما يزاولو من عمل أمثالو في حظائر النعم .
البرد وىو وقت القحط والجدب في البوادي ، حز :  جمادي : يعني شدة (ٔ٘)

 قطع المحم ، 
 نيس : نيس المحم أنتزعو بالثنايا لؤلكل .

يريد أنو يتكفل وحده بقرى الضيف ، خبيث نفس ، أي ثقيميا كريو الحال  (ٕ٘)
. 

 أي في وقت الشدة تحب نوقيم عربي ، ألنيا تطعمين . (ٖ٘)
ء وذلك من فعل يصف نفسو بالجود وانو يضرب بالقداح في الشتا (ٗ٘)

 األجواد .
 . ٕٙ-ٕ٘ديوانو : ص :  (٘٘)
 ما تمنعي يقظي فقد نولتو . (ٙ٘)
 فرأيت مثل الشمس عند طموعيا . (ٚ٘)
 يقول : ىي عاتكة من الطيب . (ٛ٘)
 صائر : جار ، يعني ساقين كأنيا في بياضيا واستوائيما بردتان . (ٜ٘)
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تنكل : تسم ، حمش ، المثات : رفيقيا ، الشوءيوب ، الدفعة من المطر  (ٓٙ)
 د .الشدي

السيراء : شقة حرير ، الغمامة ، السحابة ، الفراء البيضاء ، قال تتحرج  (ٔٙ)
 الغمامة من البحر حسنو بيضاء .

 . ٖٚ-ٔٚديوانو : ص :  (ٕٙ)
 الثميل : القميل . (ٖٙ)
 الذلول : بضم البلم : المين : اسيل القيادة . (ٗٙ)
 أي يعدىا بالكرم : ثم ال يفعل ذلك . (٘ٙ)
 الحزونة : االرض المرتفعة أو الخنسة . (ٙٙ)
االيقاع : جمع يقع ، وىو المرتفع من االرض ، وعكو ، المسيل من  (ٚٙ)

الوادي ، العافين طبلب العطاء ، يقول عميك يا ولدي إن تبرز لطارقيك 
عمى نشز من االرض ليشاىدوك فيقصدونك ، وال  تحتجب عنيم ببطون 

 الوديان ىربان من لقاء ، يستوجبك العطاء .
: الخصيل : كل لحمو فييا عصب ، القروم  : جمع قرم ، وىو السيد  (ٛٙ)

 وأراد التييؤ واالستعداد عند المعركة .
ينظر : الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ،  (ٜٙ)

، داللة المدينة في الخطاب الشعري المعاصر ، دراسة في  ٕ٘ص: 
اشكالية التمقي الجمالي لممكان ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق 

 . ٖٛٓم ، ص: ٕٓٓٓ
، ديوان عنترة بن  ٕٕٔ،  ٜٜ،  ٖٛ،  ٕٔديوان طفيل الغنوي ، ص :  (ٓٚ)

، ديوان دريد بن الصمة ،  ٕ٘ٗ،  ٜٖٕ،  ٖٕٕ،  ٕٛٔشداد ، ص : 
،  ٗٙ، ديوان حاتم الطائي ، ص :  ٖٛٔ،  ٜٛ،  ٛٛ،  ٛٚص : 

،  ٓٙ،  ٖٛ،  ٖٔ،  ٕ٘، ديوان قيس بن الخطيم ، ص :  ٘ٔٔ،  ٜٚ
، شعر عمرو بن  ٚ٘،  ٔٚ،  ٓٛصبع العدواني ، ص : ديوان ذي اال
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، ديوان الحارث  ٓٗٔ،  ٕ٘ٔ،  ٚ٘،  ٕٙمعري كرب الزبيدي ، ص: 
 . ٜٔٔ،  ٚٓٔبن حمزة الشيكري ص : 

ينظر : الثابت والمتحول ، بحث في االتباع واالبداع ، االصول ،  (ٔٚ)
، الزمن عند شعراء العرب قبل االسبلم ، د.  ٕٔٔ/ٔأدونيس ، ص : 

عبدااللو الصائغ ، دار الشؤون الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعبلم ، 
 . ٖٕٚ-ٕٕٚ، ص:  ٜٙٛٔ

 . ٖٓٔ-ٜٜديوانو : ص:  (ٕٚ)
أشاقتك : وجدت ليا أشياقًا ، والظغينة : المرأة في اليودج ، وجفن بنينم  (ٖٚ)

 : موضع أو جبل ، بكرًا ، ابكارًا ، ويروي مثل النخيل المكمم .
سيرًا سريعًا . راعو معصم الئح لو ، والمعصم موضع رفعوا : ساروا  (ٗٚ)

السوار ، إبراق معصم أبرقت لو كأنيا لمعت ، غدوا يعني الظعن ، 
تأممت : نظرت اليودج ، راعني : أفزعني ، وىو من راعك الشيء إذا 

 أعجبك وىالك : راعني ) إبراق معصم ( .
ل أم الموضع الخميط الميم : القاصد لممكان ، يقا –أزدىى : أستخف  (٘ٚ)

 يؤمو أما اذا قصده . وحراض : اسم رجل .
ألم تر ما أبصرت من االضعان ، والمشعام ، الذي ىام عقمو ، أي  (ٙٚ)

 ذىب ، والمتيم : الذاىب الفؤاد ، فتشجى : تحزن بحزنو .
مقيم  –ال ، لم تر اليوم شيئًا تشخص لك ، والشيم : النظر الى البرق  (ٚٚ)

 م الرقيق الذي ليس فيو ماء كثير .والخمب ، أيضًا ىو الغي –ممبس 
الساىم : الضامر . والمذنب : اطراف االودية . والخوصة الضائر  (ٛٚ)

االعين . المخرم : الذي جعل خدمًا في ارجميا ، والخرم الخبلخيل 
 والواحدة : خدمو .

لقد : جواب القسم ، واالحدج : اليوادج ، والحوكي : الذي عمل عمل  (ٜٚ)
 رقم وىو تنقيط .بالعراق . والمرقم : ذو 
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عقار : يريد أحمر ، تخطف ، تحسبو الطير لحمًا ، وزىو : حمرتو ،  (ٓٛ)
واالعبلق : الثياب الكرام العتاق ، وكل ثوب كريم عمق ، والمقام ، الذي 

 قد عرض ووسع من نواحيو .
الظاعين : الراحمين . واالسيمة : السيمة ، الخد . ريا المخدم ، يقول انيا  (ٔٛ)

 مة وىو الخمخال .ممتمئة موضع الخد
عروب :  نقية كاممة . وابتسمت كشفت نقابيا ، والسافرة التي تفسر عن  (ٕٛ)

 وجييا .
 وميضة : لمعة ، وسناه : ضوءه ، واالثل : ضرب من الطرفاء . (ٖٛ)
 . ٜٛينظر : البنية السردية في شعر الصعاليك ، ص : (ٗٛ)
 . ٜٖٔ-ٖٛٔديوانو : ص (٘ٛ)
 وسر منازل خزاعة . رابع : موقع بين المدينة والجحفة وىو من مسر (ٙٛ)
سفح : السفع : االثافي التي اسودت صفحاتيا التي تمي النار . سواده :  (ٚٛ)

يعني الطمل وما حولو ، سيل ، القطع المتناثرة ومنو سمل الثياب ، 
يقول أجفمت الرياح التراك اي اذىبتو  –جفوال : الجفول سرعة الذىاب 

تعفت غير تمك السفع وطيرتو ، والمعنى : يريد ان اثار ىذه الطمل قد 
التي ما زالت ماثمة بينما اخذ شخص الطمل نفسو في الذىاب مزقًا 

 متناثر مع الرياح .
جاب : الجاب ىو الحمار الغميظ من حمر الوحش ، السمنة ، ىي  (ٛٛ)

عشبة ذات ورق وقصب دقيقة العيدان ليا نورة بيضاء ، النثيل : ىو ما 
 سقط من شعر الحمار .

 بقر الوحش . –وىو الذكر من النعام ، عين  ظممان : جمع ظميم ، (ٜٛ)
 سراة : كل شيء أعبله وظيره ووسطو . (ٜٓ)
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ىند ، لعمو : اسم مستعار لمخنساء وقد سبق ىجاؤه ، يدعو الشاعر  (ٜٔ)
عمييا أال توفق الى زوج كريم مثمو وبخاصة في اوقات الشتاء حين 

 يبخل غيره .
 . ٚٓٔ-٘ٓٔديوانو : ص (ٕٜ)
مكان عارمة : ارض  –فض ، والجو الجو :  ما اطمأ من االرض وانخ (ٖٜ)

 لبني عامر .
 –الواحد  –الغرب  -تشبك من السبي : اراد بذي الغروب ، ثغرىا :  (ٜٗ)

غرب كثرة وىي المستحب عندىم ، الن الغم الكثير الريق ال نتن الريحة 
. 

 يقول : عمقتيا وانا عدو قوميا ، السجل : الدلو ، العظيمة فييا ماء . (ٜ٘)
، ونفتى اي نبقى ، يقال : غنينا بمكان ، اي  عارمة ، ارض بني عامر (ٜٙ)

 بقينا فيو وتمتعنا بو .
 تكفنيم اي تكفنيم : تمبسيم الكفن ، والضمير لمخيل المضمرة . (ٜٚ)
 شاكر وعك وجذام ، من القبائل اليمنية . (ٜٛ)
اي ازد ، شنوءة  شنوءة ، يعني األزد ، من اقام باليمن فيم السراة ، شنوه (ٜٜ)

كل اواب ، كل جية  –وحميد : قبيمتان يمانيتان ، طمعنا ، بددنا واىمكنا 
 ، الغرام ، اليبلك .

كل بطن وادي ، أبطح بطحاء ، بنو شيبان ، التيموا ، اي ابتمعوا   (ٓٓٔ)
ابتبلعًا ، االبطح مسيل ماء واسع مثيل رمل وحصى . زرود : ماء لبني 

موقع في جبل رمل ، شيبان : قبيمة مجاشع ، عمى طريق الكوفة ، و 
 عدنانية .

 مسمبة ، اي المرأة التي تركت الزينة وىي السموب .  (ٔٓٔ)
 سراة القوم ، رؤساؤىم وخيارىم .  (ٕٓٔ)
 حنيفة : قبيمة عدنانية ، حكم وحاء ، قبيمتان يمنيتان من سعد العشيرة .  (ٖٓٔ)
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مردفات : مسبيات قد أركبين سابوىن عمى خيوليم وراءىم . االزواد :   (ٗٓٔ)
 الواحد رود : جماعة من النياق .

 التيت : اليجوم عمى العدو ليبًل .  (٘ٓٔ)
تداخل الفنون في القصيدة العراقية الحديثة ، دراسة في شعر ما بعد   (ٙٓٔ)

 .ٙٛٔالستينات ص: 
الشعر العربي المعاصر ، قضاياه وظواىر الفنية والموضوعية ، ص:   (ٚٓٔ)

ٖٓٓ . 
 . ٕ٘ٛنظرية الدراما نسيشنا بانوثا ، ص:   (ٛٓٔ)
الشعر ، ألرسطو ، ترجمة وتقديم : ابراىيم حمادة ، مكتبة االنجمو  فن  (ٜٓٔ)

 . ٕٕالمصرية ) د.ت ( ص: 
 . ٖينظر : البحث نفسو ، ص  (ٓٔٔ)
 . ٙٗٔمقدمة نظرية االدب ، ص:   (ٔٔٔ)
 . ٕٚٓينظر : )) نظرية الدراما (( نيسيشنا بانوثا ، ص:   (ٕٔٔ)
، ديوان عنترة بن شداد ، ص:  ٖٛ،  ٕٔديوان طفيل الغندي ، ص:   (ٖٔٔ)

ٕٔٛ  ،ٕٕٖ  ،ٕٕٛ  ،ٕٖٖ  ،ٕ٘ٗ  ،ٕٖ٘  ،ٕ٘ٚ  ،ٕٛٓ  ،ٕٛٗ 
، ديوان دريد بن الصمة ،  ٖٚٔ،  ٜٖٓ،  ٖٖٓ،  ٜٕٗ،  ٜٕٔ، 

،  ٖٗٔ،  ٕٙٔ،  ٓٓٔ،  ٜٛ،  ٛٛ،  ٚ٘،  ٛٗ،  ٙٗ،  ٖٙص: 
،  ٜٓ،  ٘ٚ،  ٚٙ،  ٜ٘،  ٓ٘،  ٙٗ،  ٖٗديوان حاتم الطائي ، ص: 

 ٓ٘،  ٗٗ،  ٕٔ ، ديوان قيس بن الخطيم ، ص: ٙٓٔ،  ٕٓٔ،  ٜٛ
،  ٖٔ،  ٕٙ،  ٗٔ، ديوان عامر بن الطفيل ، ص:  ٖٚ،  ٓٙ،  ٕ٘، 
ٖ٘  ،ٗٔ  ،ٗٚ  ،ٗٛ  ،ٕ٘  ،ٜ٘  ،ٙٙ  ،ٚٔ  ،ٜٕ  ،ٜٗ  ،ٔٓ٘ 
،  ٚ٘، ديوان ذي االصبع العدواني ، ص:  ٕٛٔ،  ٜٔٔ،  ٙٔٔ، 
 ٕٜ،  ٘ٚ،  ٓٚ،  ٓٙ، شعر عمرو بن معد كرب الزبيدي ، ص:  ٜٙ
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، ديوان الحارث بن حمزة  ٙٚٔ،  ٖٖٔ،  ٕ٘ٔ،  ٜٔٔ-ٛٔٔ، 
 . ٚٓٔ،  ٙٙالشيكري ، ص: 

 . ٕٛٔديوانو : ص:   (ٗٔٔ)
 أعياك رسم الدار ، أي خفي رسم الدار عميك لدروسو .  (٘ٔٔ)
الرواكد : المقيمة الساكنة ، أراد بيا االثافي ، والسف ، تقرب الى   (ٙٔٔ)

لجو  الحمرة وكذلك لون االثافي والجثم ، البلطئة باألرض الثابتة فييا ، با
 ، موقع ، واصمة ، من جثم الطائر اذا لصق باألرض .

عمي صباحًا : يريد انعمي ، وقولو ، واسممي  ، دعاء ليا بالسبلمة   (ٚٔٔ)
 من الدروس والتغيير.

االنسة ذات االنس ، يقال : االنسة الظبية تونس شخصًا اي تبصره ،   (ٛٔٔ)
واذا أبصرت شخصا ذعرت ضمدت عنقيا ، وأشرأبت نحو فشين من 

سنيا فشبية بيا المرأة لذلك ، وقولو عضيض طرفيا ، اي فاتر محا
نظرىا ، قولو : طوق العناقة ، اي يطبق عند المعانقة مستأنسة لذيذة 

 المتبسم ، لذيذة ، طعم الفم .
وكأنيا فدن ، شبو ناقة في صحتيا وكمال خمقيا في الفدن ، وىي  (ٜٔٔ)

 القصر المثموم ، المنظر المتمكن .
 اي صارت بعيدة بحيث ال تزار .اي بعدت بموضع ،  (ٕٓٔ)
ىـ (  ٙٚٗ-ىـ ٓٔٗديوان طرفة بن العبد ، شرح االعمم الشمنتري )   (ٕٔٔ)

ىـ ٜٖ٘ٔتحقيق دريد بن الخطيب لطفي الصقال ، مطبعة دار الكتاب ، 
، ديوان ابن  ٙٚ، ديوان قيس بن الخطيم ، ص:  ٗٚم ، ص: ٜٚ٘ٔ

ىـ ٖٔٛٔعقيل ، تميم بن ابي ، تحقيق د. عزة حسين ، دمشق ، 
، ديوان بشر بن ابي خازم االسدي ، عنى  ٛٔٔ،  ٙ٘م ، ص: ٕٜٙٔ

 -ىـ ٕٜٖٔ،  ٕبتحقيقو : د. عزة حسن  ، منشورات وزارة الثقافة ، ط
، ديوان عمر ابن قميئة ، عني بتحقيقو  ٖٔٔ،ٜٜم م ، ص: ٕٜٚٔ
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وشرحو خميل ابراىيم العطية ، سمسمة كتب التراث ، دار الحرية لمطباعة 
 . ٚٗم ، ص: ٕٜٚٔ -ىـ ٕٜٖٔبغداد والنشر ، 

 . ٗٚ-ٓٚديوانو : ص  (ٕٕٔ)
ىل عمينا في العيد والمواثيق التي اخذتموىا عمينا ان تأخذونا بذنوب   (ٖٕٔ)

 حنفية وما اذنب لصوص محارب ؟
تريدون ان تحمبل عمينا ذنوب ىؤالء وتعمقوه عمينا كما عمق بوسط   (ٕٗٔ)

 البعير االثقال .
 ىؤالء قوم بني تغمب ضربوا بالسيف عبده بيم .  (ٕ٘ٔ)
يقول انتم تعترضون بنا اعتراضًا وتدعون الذنوب عمينا ظمما لنا وميبل   (ٕٙٔ)

 عمينا .
 إنو لم يرجع الييم شيء مما اخذ منيم .  (ٕٚٔ)
 شبو بنا ما اصابيم وما حمموىم عميو من الثقل بشدة ىذه الحزن .  (ٕٛٔ)
 . ٗٚ-ٔٚديوانو : ص :   (ٜٕٔ)
 الزجر : المنع ، النيي ، الطرد . –ينينيو : يكفو   (ٖٓٔ)
 الحشرجة : الفرغرة عند الموت ، وتردد النفس .  (ٖٔٔ)
يتقصون اكفيم : اي مما عمق بيا من التراب . دمى : اخرج الدم ،   (ٕٖٔ)

 اسالو .
 العاني : االسير ، القداح : اي قداح المسير .  (ٖٖٔ)
 البأو : االفتخار والتكبر ، ازرى : عاب .  (ٖٗٔ)
 ، ذىاب السمع ، الصم .الوفد   (ٖ٘ٔ)
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 المصادر والمراجع
األصول الدرامية في الشعر العربي : الدكتور جبلل الخياط ، دار الحرية  .ٔ

 لمطباعة ، بغداد ، 
 )د. ط ( ، ) د. ت ( .

دراسة األنا األدبية عمى ضوء عمم اإلنسان : د. قصي  –انثروبولوجية األدب  .ٕ
 . ٜٕٓ،  ٔحسين ، دار مكتبة اليبلل ، بيروت ، ط

البناء الدرامي ، تأليف : د. عبدالعزيز حمودة ، دار البشير عمان ، ) د. ط (  .ٖ
 م .ٜٛٛٔ -ىـ ٛٓٗٔ، 

التحميل السيميائي لمخطاب ، قراءة في حكايات كميمة ودمنة ، البن المقفع ، د.  .ٗ
 م .ٜٕٓٓ،  ٔناصر شاكر األسدي ، دار السياب لمطباعة والنشر ، ط

دة العراقية الحديثة ، دراسة في شعر ما بعد الستينات ، تداخل الفنون في القصي .٘
،  ٔكريم شغيدل ، دار الشؤون الثقافية العامة ، سمسمة رسائل جامعية ، ط

 م .ٕٚٓٓ
تشريح الدراما ، مارتن أسمن ، ترجمة ، يوسف عبدالمسيح ، سمسمة الكتب  .ٙ

ة والنشر ، المترجمة ، منشورات  وزارة الثقافة والفنون ، دار الحرية لمطباع
 م .ٜٛٚٔ

 م .ٖٜٙٔالتصوير الفني في القرآن ، سيد قطب ، دار المعارف بمصر ،  .ٚ
األصول ،  -ٔالثابت والمتحول ، بحث في اإلتباع واإلبداع عند العرب ،  .ٛ

 م .ٜٗٚٔ،  ٔأدونيس ، دار العودة ، بيروت ، ط
ة الحركة الشعرية في فمسطين المحتمة ، صالح أبو أصبع ، المؤسسة العربي .ٜ

 م .ٜٜٚٔلمدراسات والنشر ، 
حركية اإلبداع ، دراسة في األدب العربي الحديث ، د. خالدة سعيدة ، دار  .ٓٔ

 م .ٜٜٚٔالعودة ، بيروت ، 
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دراسات في الشعر الجاىمي ، د. نوري حمودي القيسي ، ساعدت جامعة  .ٔٔ
 بغداد عمى نشره وتوزيع دار الفكر ، دمشق ) د.ط ( ، ) د. ت ( .

في الخطاب الشعري المعاصر ، دراسة في اشكالية التمقي داللة المدينة  .ٕٔ
 م .ٕٓٓٓالجمالي لممكان ، منشورات ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

ىـ ٖٔٛٔديوان ابن مقبل ، تميم بن أبي ، تحقيق : د. عزة حسن ، دمشق ،   .ٖٔ
 م .ٕٜٙٔ -
 ديوان بشير بن أبي خازم األسدي ، عنى بتحقيقو  د. عزة حسن ، منشورات .ٗٔ

 م .ٕٜٚٔ -ىـ ٕٜٖٔ،  ٕوزارة الثقافة ، ط
ديوان حاتم الطائي ، تحقيق وشرح كرم الشيباني ، مكتبة صادر ، ) د. ط (  .٘ٔ

 م. ٖٜ٘ٔ، بيروت 
م ، صنعو ٓٛ٘ق . ىـ ، نحو  ٖٗ، نحو  ديوان الحارث بن حمزة الشيكري  .ٙٔ

ىـ ٘ٔٗٔ،  ٔدمشق ، ط –مردان العطية ، دار اإلمام النووي لمنشر والتوزيع 
 م .ٜٜٗٔ -
ديوان دريد بن الصمة ، تحقيق عمر عبدالرسول ، دار المعارف ، ) د.ط ( ،  .ٚٔ

 ) د.ت ( .
 ق. ىـ ، ٕ٘أو  ٕٕديوان ذي األصبع العدواني حرثان بن محرث توفي سنة  .ٛٔ

جمعو وحققو عبدالوىاب محمد عمي العدواني ، ومحمد فائق الدليمي ، وخط 
أشعاره يوسف ذنون ، ساعدت وزارة االعبلم عمى نشره مطبعة جميور 

 ىـ .ٖٜٖٔ –م ٖٜٚٔالموصل ، 
ىـ / تحقيق ٙٚٗ -ىـ ٓٔٗديوان طرفة بن العبد ، شرح االعمم الشمنثري ،  .ٜٔ

 م .ٜٚ٘ٔ -ىـ ٜٖ٘ٔر الكتاب ، دريو بن الخطيب لطفي الصقال ، مطبعة دا
ديوان عامر بن الطفيل ، رواية أبي بكر محمد بن القاسم االنباري عن أبي  .ٕٓ

 -ىـ ٜٜٖٔالعباس أحمد بن يحيى ثعمب ، دار صادر ، بيروت ، ) د. ط ( ، 
 م .ٜٜٚٔ
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ديوان عمرو بن قميئة ، عنى بتحقيقو وشرحو خميل إبراىيم العطية ، سمسمة   .ٕٔ
 م .ٕٜٚٔ -ىـ ٕٜٖٔلحرية لمطباعة النشر ، بغداد ، كتب التراث، دار ا

ديوان عنترة بن شداد ، تحقيق ودراسة المؤلف محمد سعيد المولوي ، المكتبة  .ٕٕ
 م .ٜٓٚٔ، س ٔاالسبلمية ، بيروت ، ط

ديوان قيس بن الخطيم ، حققو الدكتور إبراىيم السامرائي ، أحد مطموب ،  .ٖٕ
 -ىـ ٖٔٛٔ،  ٔلعاني بغداد ، طساعدت وزارة المعارف عمى نشره ، مطبعة ا

 م .ٕٜٙٔ
الزمن عند الشعراء العب قبل االسبلم ، د. عبدااللو الصائغ ، دار الشؤون  .ٕٗ

 م .ٜٙٛٔالثقافية العامة ، وزارة الثقافة واالعبلم ، 
الشعر العربي المعاصر ، وقضاياه وظواىره الفنية والمعنوية ، د. عز الدين  .ٕ٘

 م .ٜٔٛٔ،  ٔط بيروت ، –اسماعيل ، دار العودة 
شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، جمعو ونسقو ، مطاع الطرابيشي ،  .ٕٙ

 -ىـ ٘ٓٗٔ، منقحة ومزيدة ،  ٕمطبوعات مجمع المغة العربية بدمشق ، ط
 م .ٜ٘ٛٔ

الفروسية في الشعر الجاىمي ، نوري حمودي القيسي ، منشورات مكتبة  .ٕٚ
 م .ٖٜٚٔالنيضة ببغداد ، 

إبراىيم حمادة ، مكتبة االنجمو المصرية ، )  فن الشعر ألرسطو ، ترجمة .ٕٛ
 د.ت ( .

القصيدة الجاىمية قراءة في البنية والداللة ، د. سعيد حسون العبكي ، بغداد ،  .ٜٕ
 م .ٕٗٓٓ،  ٔط
لمحات من الشعر القصصي في األدب العربي ، د. نوري حمودي القيسي ،  .ٖٓ

افة واالعبلم ، ( منشورات دار الجاحظ ، وزارة الثقٔٚالموسوعة الصغيرة ، )
 م .ٜٓٛٔبغداد ، 
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مقدمة في نظرية األدب ، دكتور عبدالمنعم تميمة ، دار العودة ، بيروت ،  .ٖٔ
 م .ٖٜٛٔ،  ٖط
،  ٓٔمن حديث الشعر والنثر ، د. طو حسين ، دار المعارف القاىرة ، ط .ٕٖ

 م .ٜ٘ٚٔ
)) نظرية الدراما (( سنيشينا بانوثا ، ترجمة نور الدين فارس ، بغداد ،   .ٖٖ

 م .ٜٕٓٓ
 الدوريــــــــــــات :

أنستة الزمان في العصر الجاىمي )) الشعراء الفرسان أختيارًا (( ، أ.م.د.  .ٔ
محمد فميح حسن الجبوري ، ماىر صبا فيد ، مجمة أوروك ، جامعة المثنى ، 

 م .ٕ٘ٔٓ،  ٗ، ع ٛكمية التربية لمعموم اإلنسانية ، مج
اسة تطبيقية ، محمد صديق غيث ، التحميل الدرامي لؤلطبلل لمعمقة لبيد ، در  .ٕ

 م.ٜٗٛٔ،  ٕ، ع ٗمجمة فصول ، مج
الدراما والدرامي ، د. جميل نصيف جاسم ، ) بحث ( مجمة آفاق عربية ،  .ٖ

 م .ٕٔٓٓحزيران ،  –، آيار  ٙ- ٘،  ٕٙس
قراءة معاصرة في مقدمة القصيدة الجاىمية ، ) بحث ( ، د. نوري حمودي  .ٗ

 م .ٖٜٚٔ، حزيران ،  ٛس ، ٔٔالقيسي ، مجمة االقبلم ، ع
من مكونات المشيد الحربي في الشعر الجاىمي ، ) بحث ( ، د. إسماعيل  .٘

، جامعة اليرموك  ٜٜٓٔ، س ٖٛأحمد العالم ، مجمة مجمع المغة األردني ، ع
. 

 الرسائل الجامعية :
البطولة في الشعر العربي قبل اإلسبلم ، مؤيد صالح اليوزبكي ، رسالة  .ٔ

 م .ٜٗٛٔاألداب ، جامعة الموصل ، ماجستير ، كمية 
النسبة السردية في شعر الصعاليك ، ضياء غني لفتة ، أطروحة دكتوراه ،  .ٕ

 م .ٕ٘ٓٓجامعة البصرة ، كمية التربية ، 
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النسوي العراقي الحديث ، جنان عايد  المبلمح الدرامية في شعر األغتراب .ٖ
محمد الحسيني ، أطروحة دكتوراه ، كمية التربية لمعموم اإلنسانية ، جامعة 

 م .ٕ٘ٔٓالبصرة ، 
 

Conclusion  

The research has reached the following results by studying the 

dramatic component of pre – Islamic poetry “ Knights Poetry as 

an example “ : 

1. Drama formed an active presence in pre – Islamic poetry – 

the achievement of the poetic Knights – through the 

availability of multiple dramatic components , dialogue ( 

dialogue , monologue ) , character  

( main character , minor character ) , setting “ time and 

space “ , events , conflict , plote , narration , the concept , 

the resolution . Thus , the dramatic tendency has embodied 

the lived reality of the pre – Islamic poet – the knight – and 

the stages he went through in his life . The poets have 

execelled in constructing forms of their verses in a dramatic 

artistic manner . 

2. The research , through the aspects of the study through the 

selected examples , was able to prove that the knightly 

poets adopted the dramatic method as one of the artistic 

methods used in forming their creative poetic texts . As well 

as , the availability of components of dramatic structure , 

and the importance of this topic in the critical study . In 

addition , this was one of the most prominent objectives that 

the research sought to discover through the extrapolating 

the poetic of the Knights . 

3. The pre – Islamic poets , the knightly poets , were able to 

use the majority of the dramatic components in their texts 

from near or far to make them refer to their heroism , 

courage , and ability to fight their lives and triumph over 

them . If not in reality , they made the poetic a symbolic 

alternative to what the poet wants to say . 
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4. Poetry was one of the methods of expression used by the  

knightly poets in the pre-Islamic ear to express their 

heroism , their courage , their Courage , their values , and 

their rejection of humiliation . They depicted through 

poems their wars and battles they fought , as well as their 

noble morals and values . Therefore , the knighthood of the 

pre-Islamic poet used to express itself with pride and 

enthusiasm in front of their enemies and in front of 

everyone , so their knighthood was holy knighthood . 

5. Although the knightly poets ara similar in using the 

components of dramatic work in their creative texts , their 

presence in their texts was either collectively or the 

presence of some of them . This field wase a vast field of 

creativity and the ability to creat artistic . 

That is through the different poets in freedom of expression and 

freedom of using for these components , and the difference in their 

using from one poet to another . This may be due to agroup of 

factors , including the poet’s artistic ability , objective experience , 

and the poet’s psychological and state at the moment of his poetic 

creativity , i.e. the he addresses in the poem’s main purpose . 

6. The elemnt of artistic dialogue is an essential component of 

the dramatic work that was present in the texts of the 

knightly poets in the pre – Islamic era  . It made an effective 

contribution to illuminating many intellectual , 

psychological and artistic aspects of heroic characters that 

contributed to revealing characters , developing events and 

conflicting between them in various texts . As well as , 

artistic dialogue takes many styles . Dialogue also 

represents the means used by the knightly poets to 

communicate their ideas to the audience . In addition to its 

role in embodying scenes and developing events , it was an 

important component of the dramatic work of the knights’ 

poem .  

7. The research also has found in the element “ the dramatic 

character “ is another essential component of the dramatic 
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work . It showed its importance through its connection and 

work with other components of the dramatic work ( 

dialogue , narration , events , setting “ time and space “ , 

conflict ) . In addition , the research has found that the 

character has patterns , including the main character . In 

other texts , they were reached through the statistical 

inventory of their poetic texts for minor characters . 

Moreover , the research has found that these characters may 

be directly explicit in the text , and may be implicit behind 

the events . Thuse , we find that the character is animated , 

developing , and not rigid in the poetic texts of the knights . 

As well as , it has contributed in afrom to the creating and 

developing events in their poems . Thus , it was an 

important component of the dramatic work components 

working together with other components in the production 

of creative dramas in our heritage poetic texts “the poetic 

knights ‘ text“. 

8. Furthermore , the research has found in the element of the 

two dramatic components ( time and space ) is the active 

presence of these two components , which are considered 

among the basic components of the dramatic structure . The 

research has found correlation and interdependence 

between these two components ( time – space ) so that it is 

difficult to separate them . The presence of the components 

, the other component is present automatically at the same 

time . As well as , these two components were working in a 

harmonious and integrated manner with the rest of the other 

components . This is what was reached through the selected 

examples . The research also has found the difference of 

knightly poets in their using these two components in the 

structure of their poetic texts , as well as their objective 

experiences . 

Accordingly , the presence of time and space in the poetic 

achievement of the knights was not a superficial presence , but 

rather a deep presence that formed an impotant factor in the 
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creative dramatic work , so time and space were in their poetic 

visions and the specificity of their experiences . 

9. Dramatic ( event and conflict ) are among the basic 

components and components of dramatic structure , as they 

are the basis upon which all dramatic situations are 

structured . No dramatic work can be integrated without the 

dramatic components of ( event and conflict ) . Therefore , 

we often find that the dramatic character of the poem is not 

achieved , unless the components of the dramatic work are 

combined . The event is the main factor in the drama , and 

the conflict  is the essence of the drama . The basis of 

drama is conflict . Therefore , we find that the two 

components work with the rest of the components in a 

coordinated and integrated manner in the poetic 

achievement of the Knights . Thus , the dramatic 

components of ( event – conflict ) had an active presence in 

the poetic achievement of the Knights . 

Those were the most prominent results that were reached by 

studying the dramatic component of pre – Islamic poetry , “ The 

Knights ‘Poetry as an example “ . 

 


