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 :الممخص

التي أرسى دعائميا  ،ا مف أنكاع األفعاؿ الكالميةييعد فعؿ اإلعالنيات نكعن 
لبحث رصد تجميات يحاكؿ ا ،جكف أكستف كجكف سيرؿ ركاد المدرسة التحميمية الناقداف

مف خالؿ تمثالت النص الحٍيرم لذلؾ الفعؿ كفؽ المنيج القصدم الفعؿ اإلعالني 
قد تجمى اىتماـ البحث بمتابعة مكاقؼ الذات الشعرية كنزكعيا نحك تغيير ك  ،التداكلي

ا مف الكممات حيث يككف الخطاب متجين  ،العالـ عبر األبنية النصية لمشعر الحيرم
كرصد أىـ النصكص اإلعالنية التي  ،إلى العالـ كمف العالـ إلى الكممات بشكؿ مزدكج

  .كالمكاقؼ، حداثتغيرت بنطقيا مسيرة األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 ٕٕٔٓأبريل  – والستون الثاني العدد              السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 ٕٔٛ 

Abstract: 

The declarative is representing one of the types of the verbal 

actions that did lay their pillars two of the well known critics John 

Austin and John Ceril, who are the pioneers of the analytical school. 

The research is trying to explore the manifestations of the declarative 

through the representation of AL-Hiri's text for that act based on the 

intention deliberative approach, and the research.  

Interesting was clear by following the situations of the poetic 

self and the desire to change the world by the text structures of AL-

Hiri's poetry so that the speech would be addressed from the words to 

the world and from the world to the would in doubled shape and in the 

time the research is trying to focus on the nost important texts of 

declarative that led to change the events and situations by the ways 

were saying. 
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 إضاءة نقدية:

إذ إفَّ القٌكة  ؛يختمؼ ىذا النمط الكالمي عف كظائؼ األنماط الكالمية السابقة
ىا القضكم لمعالـ، كارتباط عمميا ااإلنجازية لإلعالنيات تكمفي في مطابقة محتك 

ف إاإلنجازم بمؤسسات غير لغكية، لذا ييشترطي فييا تحقؽ النجاح/ أك اإلخفاؽ، كما 
 قيؽ تغٌير في العالـ. التمفظ بيا يعني تح

ميزة ىذا الصنؼ )جاء في كتاب جكف سيرؿ نقالن عف الباحثة سياـ سعداكم: 
مف األفعاؿ ىي أداؤىا الناجح يتطابؽ محتكاىا القضكم مع الحقيقة، كينجح أيضان 

ا  ،بتكافقو مع العالـ فإذا أديت فعالن يخص تعييف رئيس ما ككاف اإلدالء صحيحن
ا، َـّ إعالف الحرب مف شخص في كقت مناسب كمكاف  فسيككف رئيسنا حتمن كذلؾ إذا ت

تقع الحرب، كاتجاه المطابقة مف العالـ إلى مناسب يعني السمطة المفكضة إلى ممقيو س
 الكممات كمف الكممات إلى العالـ، كال يحتاج إلى شرط الصدؽ. 

مع  أشار سيرؿ سابقنا إلى أف المطابقة مزدكجة االتجاه كتتماثؿ اإلعالنيات
الحقيقة كالعالـ ليس بغرض التعبير كالتصكير مثؿ حالة األفعاؿ التعبيرية كال ييدؼ 

 . (ُ)(التأثير عمى المتمقي كالمتكمـ مثؿ األفعاؿ التكجييية كالكعديات
إفَّ اإلنجاز الناجح لمفعؿ اإلعالني يحقؽ التطابؽ ما بيف المحتكل القضكم 

ىذا الصنؼ مف األفعاؿ الكالمية يؤدم في )كالكاقع الخارجي في إطار مؤسساتي: 
اإلنجاز الناجح إلى تكافؽ بيف المضمكف القضكم كالكاقع كاإلعالنيات تشغؿ مكانة 
محددة باعتبار أٌنيا تنجز في العادة في استعماالت محكمة، صارت ليا قدسية في 

 .(ِ)(إطار المؤسسات
، ال تحتاج كغيرىا حقؽ كقت التمفظ، كيتجو الخطاب فييا بشكؿ مزدكجتكألٌنيا ت

نما يتحكـ اشتغاليا بػ مبدأ النجاح أك اإلخفاؽ كقت  إلى شرط اإلخالص أك الصدؽ كا 
كتشمؿ كذلؾ اإليقاعات كأداؤىا الناجح يتمثؿ في )اإلعالف، كتدعى كذلؾ بػ اإليقاعات: 

مطابقة محتكاىا القضكم لمعالـ الخارجي كاتجاه المطابقة فييا اتجاه مزدكج، أم مف 
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ات إلى العالـ، كمف العالـ إلى الكممات، كال تحتاج إلى شرط اإلخالص، مثاؿ ذلؾ الكمم
القياـ بأداء فعؿ إعالف الحرب، فإذا أيدم الفعؿ بنجاح فالحرب معمنة، كمثاؿ ذلؾ تعييف 

ا فيك رئيس القسـ  .(ّ)(الطالب مف األستاذ رئيسنا لمقسـ أداءن ناحجن
عالنيات بشرح التفصيؿ ليقػكؿ: كيؤكد باحث آخر الكجو القصدم لفعؿ اإل

إفَّ الخصيصة الكحيدة ليذه الفئة ىي أف األداء الناجح ألم عضك مف أعضائيا )
يحدث تناظرنا بيف المحتكل القضكم كالكجكد الخارجي، كيضمف األداء الناجح لمفعؿ 
أف يناظر المحتكل القضكم لمعالـ، فإذا أنجزت أنا بصكرة صحيحة ناجحة فعؿ 

ذا أنجزت بصكرة ناجحة تكظيفؾ رئي سنا لمجنة معينة، إذف فإنؾ رئيس ىذه المجنة، كا 
فعؿ إعالف الحرب، إذف فالحرب ميعٌدة، كتحجب البنية السطحية النظمية المستعممة 
ألداء التصريحيات ىذه المساحة؛ ألٌنو ال يكجد فييا تمييز نظمي سطحي مف المحتكل 

َـّ فإف الت صريحيات )أنت مفصكؿ(، ك)أنا أتخمى( ال القضكم كالقكة الغرضية، كمف ث
يتيح تمييزنا بيف القكة الغرضية كالمحتكل القضكم، كيظف سيرؿ أف باستعماؿ ىذه 

 البنية السطحية النظمية ألداء التصريحيات تككف قكتيا الداللية كاآلتي: 
 إنني أصٌرح انتيت كظيفتؾ بذلؾ.
 . (ْ)(إنني أصٌرح انتيى مكقفي بذلؾ

إلعالنات تمثؿ مقاصد العرؼ السياسي أك االجتماعي، ما بيف يبدك لي أف ا
تعييف الرئيس كبيف إعالف الحرب، كيككف الغرض اإلنجازم ليا مرتبطنا بحصكؿ 
النجاح أك اإلخفاؽ في ذلؾ الفعؿ، لذا تيحدث تغييرنا في العالـ بعد النطؽ بيا؛ ألفَّ 

قضكم بمجرد اإلنشاء الناجح الغرض منيا إحداث تغيير في العالـ يطابؽ المحتكل ال)
لمفعؿ الكالمي، كيتـ ذلؾ باالستناد إلى مؤسسة غير لغكية بحيث تىعدُّ ىذه المؤسسة 

 .(ٓ)(اإلنشاء الناجح لذلؾ الفعؿ إحداثنا لمتغيير المطمكب
تككف )كلدقة ارتباط اإلعالف باإلنجاز في الكقت نفسو، سيميت باإلنجازيات 

 .(ٔ)(حيف التمفظ ذاتو
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ا ليا في البحث النظرم لدل الباحثيف يرتبط  كقد ظؿَّ  قصد التغيير مالزمن
كىي أفعاؿ يتغير العالـ بعد النطؽ بيا، ) اليا بػ كظيفة التغيير بعد النطؽاشتغ

كتتضمف أغمب األفعاؿ الشعائرية كمف أمثمتيا: استقيؿ أنت مفصكؿ، كىي تتطمب 
أك لجنة كيحدد الصؼ  مؤسسات غير لغكية تحدد قكاعد استعماليا مثؿ المحكمة

 .(ٕ)(األخير مفتاح التداكلييف أك مدخميـ الكتشاؼ نظرية أفعاؿ الكالـ
كىي األفعاؿ التي تحدث تغيرات فكرية ) يؤكد ىذا المعنى باحث آخر ليقكؿ:ك 

في نمط األحداث العرفية التي غالبنا ما تعتمد عمى طقكس اجتماعية كلغكية تتسـ 
 .(ٖ)(الحرماف كالطرد كاإلقالة مف العمؿباإلطالة كمف أمثمتيا أفعاؿ 

ىي دعكة المتكمـ إلى إحداث تغييرات في العالـ )كفي ذلؾ يقكؿ باحث آخر: 
 .(ٗ)(بممفكظاتو

ؿَّ ىذه المعاني المتداكلة بيف الباحثيف اعتمدت في مجمكعيا عمى  إفَّ جي
بُّ في تعريؼ جكف سيرؿ لمفعؿ اإلعالني ميما اختمفت التنظيرات كاآلراء كميا تص

معنى كاحد، مع اختالؼ المسميات االصطالحية لمفعؿ اإلعالني، غير أٌنيا في 
كاإليقاعيات/  اإلعالنيات/ػػػػ لي لمفعؿ. فسمٌييت بػالمعنى الكظيفي كاالشتغا

التصريحيات كيقصد بيا إعالف المتكمـ )كالتصريحيات، يقكؿ الدكتكر جميؿ حمداكم: 
ا عمى مستكل العالـ الخارجي مثؿ: أعمف أييا عف إنجاز فعؿ يفيد تغييرنا مرتقبن 

 .(َُ)(الحضكر الكريـ عف برنامجي االنتخابي قريبنا
إذ يجب )كييفيـ مف ذلؾ: إفَّ المقدرة المغكية ال تكفي إلنجاز فعؿ التصريح، 

أف يكجد باإلضافة إلى ذلؾ عيرؼ فكؽ لغكم كيجب أف يشتغؿ المتكمـ كالمستمع 
 .(ُُ)(ألعراؼأكضاعنا خاصة داخؿ ىذه ا

كمف الجدير بالذكر أف فعؿ التصريح اإلعالني اتسـى بسمة المنطكؽ األدائي 
الذم ظير عند جكف أكستف عندما كاف يفٌرؽ بيف المنطكقات التقريرية كالمنطكقات 
األدائية كالتي مف بينيا: إنني أراىف أنني أكرث، إنني أسمي ىذا المسجد، عالكةن عمى 
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 .(ُِ)األدائية، إذ إفَّ كيالن مما يتطمب عيرفنا غير لغكمذلؾ تشترؾ المنطكقات 
 الواقع التطبيقي لمنص الحيري وتمثل فعل اإلعالنيات:

ا لدكر الفاعؿ الذم حمؿ الشاعر الحيرم في المجتمع العربي آنذاؾ، نظرن 
سنتناكؿ فإننا  كصالتو السياسية بػ ممكؾ الحيرة كاقترابو منيـ، كاالحتكاؾ معيـ.

 عالنية مف ذلؾ الشعر الممثؿ لمكاقؼ الشعراء الحيرييف. النصكص اإل
يتجسد فعؿ اإلعالنيات أبمغ مما يتجسد في معمقتي الحارث بف حمزة كعمرك 

إذ نشأت نصكصيما األدبية في ظؿِّ سياؽو إعالني مؤسساتي، فبدت لنا  ؛ابف كمثكـ
التي تكمفي في بمحتكياتيا القضكية مطابقة لمكاقع/ العالـ بحكـ مجريات الحادثة 

احتكاـ القبيمتيف في حضرة الممؾ عمرك بف ىند كأيٌمو، كما ذكرنا سابقنا في المباحث 
المتقدمة، فقد غٌيرت المعمقتيف الكاقع المرىكف بكجكد الممؾ فعممت معمقة الحارث عمى 
َـّ تحقؽ فعؿ  التأثير في عقمية الممؾ كتغيير مسار تفكيره إزاء قبيمة تغمب، كمف ث

فإنيا قمبت  ،. أٌما معمقة عمرك بف كمثكـ(ُّ)العرفي مف لدف السمطة الحاكمة القبكؿ
الكاقع المؤسساتي السياسي الذم انتيى بمقتؿ الممؾ عمرك بف ىند عمى يد الشاعر 

 :(ُْ)إذ يقكؿ ؛التغمبي عمرك بف كمثكـ، كما ىك متمثؿ في نص المعمقة
 أاّل ال َيْجهمنَّ أحٌد عمينا -ٛ٘
 ئٍة عمرو بن هندٍ بأيِّ مشي -ٜ٘
 بأيِّ مشيئٍة عمرو بن هند -ٓٙ
 بأيِّ مشيئٍة عمرو بن هندٍ  -ٔٙ
 تَهدَّْدنا وأْوِعْدَنا ُرَوْيد -ٕٙ

 فنجهل فوَق َجْهٍل الجاهمينا 
 نكوُن لقيمُكْم فيها قطينا

 ُتِطيُع بنا الوشاَة وتزدرينا
 ترى أّنا نُكوُن األرذلينا
 متى ُكّنا ألمَِّك َمْقتوينا

لمقطع النصي قد طابؽ بمحتكاه القضكم، الكاقع المؤسساتي عمى كفؽ إفَّ ا
الممؾ عمرك ابف )اإلشاريات القصصية التي كردت في كتب التاريخ كاألدب، مف أف 

ىند ممؾ الحيرة قاؿ ذات يكـ لندمائو: ىؿ تعممكف أف أحدنا مف العرب تأنؼ أمو مف 
، قاؿ: كلـ )ذلؾ(؟ قالكا ألفَّ أباىا ميميؿ ابف  خدمة أمي؟ فقالكا: نعـ، عمرك بف كمثـك

ربيعة، كعٌميا كميب كائؿ أعز العرب، كبعميا كمثكـ بف مالؾ بف عتاب أفرس 



 آالء محمد الزمأ.م. &  أوبيستبرق رزاق إ .م.م              فعل اإلعالنيات وتمثل القصدية في النص الِحْيري  

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 ٔٛٚ 

بنيا عمرك بف كمثـك سيد مف ىك منو، فأرسؿ عمرك بف ىند إلى عمرك ابف االعرب، ك 
ة في كمثكـ يستزيره، كيسألو، أف يزيرى أمو، فأقبؿ عمرك بف كمثكـ مف الجزيرة إلى الحير 

جماعة مف تغمب، كأقبمت ليمى بنت ميميؿ في ظعف مف تغمب، فدخؿ عمرك بف 
 ) كمثكـ عمى عمرك بف ىند في ركاقو، كدخمت ليمى )بنت ميميؿ أف عمرك ابف كمثـك
عمى ىند في قبة في جانب الركاؽ، كىند أـ عمرك بف ىند، عٌمو امرئ القيس 

بنت أخي فاطمة بنت ربيعة أـ الشاعر، كليمى بنت ميميؿ أـ عمرك بف كمثكـ ىي 
امرئ القيس ثـ أمر عمرك بف ىند أمو أف تنحي الخدـ إذا دعي بالطرؼ، كتستعمؿ 
ليمى، فدعا عمرك بف ىند بمائدة فنصبيا، فأكمكا، ثـ دعا بالطرؼ فقالت ىند: يا ليمى 
ناكليني ذلؾ الطبؽ، فقالت ليمى: لتقـ صاحبة الحاجة إلى حاجتيا، فأعادت عمييا 

ت، فصاحت ليمى: كأذاٌله! يا لتغمب! فسمعيا عمرك بف كمثكـ فثار في كجيو، كألح
فقاـ إلى سيؼ معمؽ في الركاؽ، كليس ىناؾ سيؼ غيره، فضرب بو رأس عمرك بف 
ىند حتى قتمو، كنادل في بني تغمب، فانتبيكا جميع ما في الركاؽ، كساقكا نجائبو، 

 .(ُٓ)(كساركا نحك الجزيرة
جو مف العالـ إلى الكممات كمف الكممات إلى العالـ، في نمحظ أف الخطاب يت

سيركرة كالمية مزدكجة القصد متكاممة اإلنجاز، إذ إفَّ ىذا الجزء الداخؿ في المعمقة 
 قد ظير بعد قياـ عمرك بف كمثـك بقتؿ الممؾ عمرك بف ىند.

ا متكامالن ألداء الفعؿ اإلعالني ت إذ تكامم ؛يمثؿ نص عمرك بف كمثكـ أنمكذجن
فيو الشركط السياقية كالمقاصدية. إفَّ مقتؿ الممؾ قمب الكاقع، إذ أدل الحقنا إلى تأجيج 
القبائؿ ليس عمى الشاعر فحسب، بؿ عمى القبيمة برمتيا. إذ قامت القبائؿ العربية 

 .(ُٔ)السٌيما التي كانت تقع تحت لكاء الممؾ بمعاداة تغمب كأبنائيا آنذاؾ
فَّ ما يمثؿ ييراد بفعؿ اإليقاعيات تغ يير الكاقع المتصؿ بػ العرؼ غير المغكم كا 

في نص الشاعر يطابؽ شركط التحقؽ لمفعؿ اإليقاعي الكالمي، حتى أصبح نص 
في  كؿتأثير كفعالية في األجياؿ القادمة بؿ نق االمعمقة مصدر فخرو كاعتزاز ذ

 :(ُٕ)عض الشعراءالمجتمع العربي آنذاؾ، األمر الذم تؤكده األبيات الشعرية، إذ قاؿ ب
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 ألهي بني تغمب عن كلِّ مكرمة 
 يفاخرون بها من كاَن أولهم 

 بن كمثوم قصيدة قالها عمرو 
 يا لرجال فخٍر غير مسؤوم

ٌيرت مثالن يحاكي تحديات الكاقع عمى لساف الشعراء، قاؿ  حٌتى أٌنيا قد صي
أفنكف التغمبي مفاخرنا
(ُٖ): 

 لعمرررك مررا عمرررو بررن هنررد وقررد دعررا
ِِ ُمْصررِمتافقرراَم ا  بررن كمثرروم إلررى السرري
 ْرَبةً رررأِس ضَ رررو عمى الررُه عمرروجمَّم

 
 

 لتُخرررررررررردم ليمررررررررررى أّمرررررررررره بموفَّررررررررررق
 فأمسرررررررَك مرررررررن ندمانرررررررِه برررررررالُمحنق

 الحديدِة َرْوَنقِ  بذي شطٍب صافي

إفَّ ما قاـ بو عمرك بف كمثكـ يجٌسد الكجية االجتماعية كالسياسية لقبيمة بني 
الممؾ صكرة تأثيرية إزاء القبائؿ األيخرل، يقكؿ في ذلؾ تغمب، حتى بدت حادثة قتؿ 

 :(ُٗ)الفرزدؽ في سياؽ ىجائو لجرير

 ما ضرَّ َتْغِمَب وائٍل َأْهجوتها
 قوٌم ُهُم َقتموا ابن ِهْنٍد َعْنوةً 

 أم ُبْمَت َحْيُث تناطح البحرانِ  
 عمرًا وهم قسطوا عمى النعمانِ 

بيات المعمقة ذاتيا قد جاءت عمى لساف كال يقؼ األمر عند ىذا الحٌد، بؿ إفَّ أ
عمرك بف عدم ابف تنكخٌية الٌمخمي، ابف رقاس مف غالـ الممؾ جذيمة ككقعتيا 
المشيكرة، يذكر أف عمرك بف عدم استطارتو الجف، فظؿَّ جذيمة يبحث عنو في 

ا مف الزمف أقبؿ عميو رجالف إخكاف مف بمقيف يدعياف مالؾ  ،البمداف كاآلفاؽ ردحن
أبصرا عمرك بف عدم في طريقيما عند لحظة تناكليما الطعاـ عمى يد ألقينو  كعقيؿ،

ا التيموي  العامية، لكنيـ لـ يعرفكه فقد كاف خمؼ الثياب، رث المظير، فمما ألقينو كراعن
كطمب الذراع فقيال في ذلؾ: تعطي العبد كراعنا فيطمع في الذراع، مذىب األمثاؿ، 

 :(َِ)لساف عمرك بف عدم أثر ذلؾ فجاءت أبيات عمرك بف كمثكـ عمى
 َصَدْرِت الكأَس عنَّا أمَّ َعمروٍ 

 ِة أمَّ عمروٍ ررررررُّ الثالثررروما ش
 وكاَن الكأُس مجراها اليمينا 

 حبيناررربصاحبَك الذي ال تص
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كنكاد ال نبعد كثيرنا إذا قمنا: إفَّ مكضكع المعمقتيف ييدؼ إلى تغيير الكاقع 
خؿ الكسط االجتماعي بينيما، بعد أف سأما مف الحركب الذم عاشتو القبيمتيف دا

 كالخصكمات كنقض العيكًد كالمكاثيؽ، يقكؿ الحارث:
 اذكروا حمِ ذي المجاِز وما ُقدِّ و  -ٙٙ

 دي وهْل ينررررررررذر الجور والتعرررررح -ٚٙ
 الءُ ررررررررررررررفرررروُد والكُ ررررررررررهُ رررالعُ  مَ  

 واءُ ُقُض ما في المهارِق األهْ 

فالبيتاف يشيراف إلى نقض العيكد كالمكاثيؽ بيف القبيمتيف كتغافؿ تغمب كتخمفيا 
 عف حمؼ ذم المجاز أحد العيكد المعقكدة بينيما.

كتصبح المغة كفقنا ليذا النمط الكالمي، ال تنمازي عف بنية الفكر فحسب، بؿ 
أثير في العالـ فيو ككظيفتيا تتجاكز ككنيا كسيمة تكاصؿ إلى كسيمة ت)معٌبرة عنو: 

تظير حاؿ النطؽ بو، كقكة أيخرل تأثيرية فعمٌية، عمى مستكل المتمقي، تظير مف 
 .(ُِ)(خالؿ اآلثار كالنتائج المترتبة

إفَّ اإلنجاز في الفعؿ اإليضاحي يكمفي في التمفظ ذاتو، يسعى المتكمـ إلى 
 .(ِِ)ؾ باإلنجازاتإحداث تغيير في الكاقع خياؿ تمفظو بػ الكالـ كتسمى تبعنا لذل

إفَّ شرط التحقؽ لمفعؿ اإلنجازم لإلعالنيات يكمفي في تطابؽ المحتكل 
القضكم مع العالـ، كأف يسير الفعؿ الكالمي )النص( مف الكممات إلى العالـ 
كبالعكس، السٌيما تمؾ الخطابات ذات المرجعية العيرفية، أم كخطاب المؤسسة 

حاكمة )الممكؾ(، نجد ذلؾ التمثيؿ اإلنجازم في االجتماعية )القبيمة( أك السمطة ال
نص األعشى الكبير ميمكف بف قيس، إذ كانت لقصائده دكرنا فٌعاالن في تكجيو الحرب 
كدقة تجسيدىا في نصًو الشعرم، إذ حفؿ خطابو باألحداث الدائرة في تمؾ المحظة 

و كما يدبُّ فيو اإلعالنية لمحرب، كحكل كذلؾ تحركات الفعؿ اإلعالني، أسبابو، نتائج
مف قرارات كمسارات، حتى أفَّ األعشى كاف داخالن في سياؽ الحرب السٌيما مع كسرل 

إذ قاؿ لكسرل حيف أرادى األخير نيـ رىائف عندما أغار الحارثي  ،)*(في كقعًة ذم قار
 :(ِّ)بف كعمة عمى بعض السكادا
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     مرررررن ُمْبِمرررررٌإ ِكْسررررررى إذا مرررررا جررررراء ُ  -ٕٗ
       طيررررررررِه مررررررررن أْبَناِئنرررررررراآليررررررررُت ال ُنعْ  -ٕ٘
      حتّررررررى يفيرررررردك مررررررن بنيررررررِه رهينررررررةً  -ٕٙ
ِِ َنْفَسررررررررررهُ  -ٕٚ        إال كخارجررررررررررِة الُمكمِّرررررررررر
      أن يأتيررررررررراَك ُبررررررررررههْم مهمرررررررررا إذنْ  -ٕٛ
        كرررررررررال يمررررررررريَن ا  حتّرررررررررى تُْنزلُررررررررروا -ٜٕ
         لنقررررررررراتمَّنُكُم عمررررررررررى مرررررررررا خيَّمررررررررررتْ  -ٖٓ
       مررررررامررررررا َبرررررريَن عانررررررَة والفررررررراِت كأنَّ  -ٖٔ
      فكأنَّمررررررررا  نبطّيررررررررةُخِرَبررررررررْت ُبُيرررررررروٌت  -ٕٖ
      لسررررررنا كمررررررن جعمررررررت إيرررررراٌد َداَرهررررررا -ٖٖ
ررررررررراًل أبنررررررررراؤهمْ  -ٖٗ          َقْوًمرررررررررا ُيعرررررررررالُ  ُقمَّ
       جعررررررل اإللررررررُه طعاُمنررررررا فرررررري مالنررررررا -ٖ٘
       مثرررررررَل الهضررررررراِب جرررررررزارًة لُسرررررررَيوفنا -ٖٙ
       َضرررررررِمنْت لنرررررررا َأعجررررررراُزُهنَّ قرررررررُدورنا -ٖٚ
       فاقُعررررْد عميررررَك التَّرررراُج معتصررررًبا بررررهِ  -ٖٛ
        ال تحسررررررررَبنَّا غررررررررافميَن عررررررررن الرررررررررْ  -ٜٖ
       اَمَنرررررراقفمعمررررررُر جرررررردَِّك لررررررو رأيررررررت م -ٓٗ
       َتْمَقررررررهُ ئررررررٍل أنفرررررري عررررررارٍض مررررررن وا -ٔٗ
            ُبُيوِتنا ْولَ ررررِد حَ ررررررراَد الجررررروترى الجي -ٕٗ
 

 ُشرررررررررررررَّدا غنِّررررررررررررى مالررررررررررررك ُمْخِمشرررررررررررراتٍ  
 ُرهًنررررررررا َفُيفسرررررررردُهْم كمررررررررن َقررررررررْد َأْفسرررررررردا
 نعررررررررررٌش ويْرهنررررررررررَك السِّررررررررررماَك الفرقرررررررررردا

 ة أن أغيررررررررَب وَيَشررررررررْهداواْبنررررررررى قبيصرررررررر
ٍِ أن ُيْجهرررررررررردا  ُجهرررررررررردا وُحررررررررررقَّ لخررررررررررائ
 ِمررررررررررْن رأِس شرررررررررراهقٍة إلينررررررررررا اأَلْسررررررررررَودا

 عمنَّ لمرررررررررررررن بغرررررررررررررى وتمررررررررررررررَّداجولرررررررررررررن
 حرررررررررشَّ الُغرررررررررواُة بهرررررررررا حريًقرررررررررا ُموقررررررررردا

 ا ُمتعّهرررررررررردالرررررررررم َتْمررررررررررَق َبْعرررررررررَدَك عررررررررررامرً 
       ُيْحصرررررررررردا أن َحبَّهررررررررررا رتنُظرررررررررر تكريررررررررررتَ 

 وسالسررررررررررراًل أُجرررررررررررًدا وبابرررررررررررًا مؤصررررررررررردا
 رْزًقرررررررررررا تضرررررررررررمنُه لنرررررررررررا لرررررررررررن َيْنفررررررررررردا

 ْطرررررررررررردافرررررررررررفذا تُرررررررررررراُع ففنَّهرررررررررررا لرررررررررررن تُ 
رررررررررريَح اأَلْجرررررررررردا  وُضرررررررررروعهنَّ لنرررررررررا الصَّ

 فتعبَّرررررررررررررررررررَدا ال تطمررررررررررررررررررربنَّ َسرررررررررررررررررررَوامنا
......................................... 

 ا منظررررررررررررررًرا ومَؤيررررررررررررررًدالرأيررررررررررررررَت منَّرررررررررررررر
 يرررررررروَم الهيرررررررراِج يُكررررررررْن مسرررررررريُرَك أنكرررررررردا

 دارررررررنَّ ررررررررررَ ُمس  َ رريرررالوش رىررررررروت ةً ررروفررروقررم

إذ يتجو الخطاب مف  ؛يظير مف النص تكافر شرط المطابقة لفعؿ اإلعالنيات
ٌير مف أجمو  النص في العالـ إلى الكممات كبالعكس، نتيجة السياؽ المقامي الذم صي

كقعة ذم قار. فالخطاب مف األعشى إلى كسرل كمف كسرل إلى األعشى كما أف 
الغرض اإلنجازم لمنص بالكامؿ يكمفي في عدـ إعطاء الرىائف مف األعشى كحمفائو 

، إزاء مكقؼ كسرل الحربي، كما  ف إصرار األعشى كمكقفو الحقيقي مف الرىائف إكقتئذو
النيات، فيك ال يحاكؿ التأثير في كسرل كال في يمثؿ الصكرة اإلنجازية لفعؿ اإلع

تكجييو، بؿ يعمف في نصًو مكقفو المؤثر حياؿ السياؽ الحربي، كيظير إعالف الشاعر 
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 ،) كبمكغ محتكاه التأثيرم بقكلو: )آليت ػ كاٌل يميف اهلل حتى تنزلكا( )لنقاتمنكـ ػ لتجعمفَّ
إيادنا دارىا(، األمر )فاقعد عميؾ التعبير بػ إخفاؽ العرؼ االجتماعي )لسنا كمف جعمت 

الحسبنا غافميف( القسـ بػ )فمعمر جدِّؾ( يتآزر مع القسـ المفظي كال )التاج معصبنا(، 
يميف اهلل. تراكيب نصٌية داللية، أفصحت عف مدل تأثير الفعؿ اإلعالني لمشاعر، إذ 

 ييعمف في نصًو عف مكقفًو لمخاطبة )كسرل(.
عشى تدخالن في مكقؼ قيس بف مسعكد بف كنمضي في ديكانو، لنجد لأل

أف قيس بف )شيباف في أثناء كفادتو إلى كسرل، كىك يشير بنصو حكاية تشير إلى 
ياد، ثـ رحؿ بعد ذلؾ إليو  مسعكد قد سارى مع جيكش كسرل يـك ذم قار كمعو تغمب كا 
كا حيف استدعاه، كاألعشى يمكمو عمى مسيره إليو كيسفو رأيو، كيقكؿ لو أف قكمو كان

غنائو عف كسرل، كىك يأخذ عميو، رحمتو إليو طالبنا لرضاه، بعد  كفيميف بحمايتو كا 
 .(ِْ)(الذم سفؾ مف دماء قكمو في يـك ذم قار

فجاء نص األعشى ردِّا عمى كفادة قيس بف مسعكد بف خالد الشيباني إلى 
 :(ِٓ)كسرل بعد كقعة ذم قار

      أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد -ٔ
             رين في عاٍم غزاٌة ورحمةٌ َأطو  -ٕ
              َوَلْيتَك حاَل البْحُر ُدونَك ُكمُّهُ  -ٖ
               كأنََّك لم َتْشَهْد قرابيَن جّمةً  -ٗ
             تركُتهُم َصْرعى لدى ُكلَّ َمْنهلٍ  -٘
           اِر ُصّرْت َخياُمكمْ أِمْن جبِل األْمر  -ٙ
ُِّ وطاُبُكمْ نا أن تفهاَن َعميْ  -ٚ              ج
ٛ-............................................ 
 اررريً ررررَت راضرررررو ُكنْ رررررريبان لرري شرررْد كاَن فرررررلق -ٜ

 وأنَت امرٌؤ ترجو شبابَك وائلُ  
 وابلُ قأال ليَت قيًسا عّرفْتُه ال

 وُكْنَت َلقى َتْجري عميِه السَّواِئلُ 
 َضَباٌع ِفِيُهم وعواِسلُ  تعيثُ 

ْمَع ُأفَُّل َهاِبلُ   وأقبْمَت تْبغي الصُّ
 أ أنَّ األشافيَّ ساِئلُ عمى نب

واِجلُ   إْذ ُحِنيْت فيها لديِه الزَّ
 لُ ررُمتراحِ  ...............................

 لُ ررابِ ررررنرررٌة َوقرررررررمَّ ررررريٌّ حِ ررررررررراٌب وحَ ررررررررٍقب
 

عشى ىنا في سياؽ األحداث ليعمف عف رفضًو كاستيائو لمكقؼ قيس ابف يتدخؿ األ
مسعكد، إذ رصدى تحركات في النص، ممزكجة بمغة الرفض التي تفصح عف رغبة الشاعر 
في تغيير الكضع السياسي إزاء كسرل كشٌد أزر القبائؿ المتحالفة ضده. كيظير قصد 
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صية قيس لتركًو قكمو صرعة األعشى النصي بإعالف صكرة الرفض كالمقاطعة كلشخ
( تكمفي بكصمة الحدث الذم دفع ذات ٓكجنكحو لطمب الصمح مف كسرل في البيت )

 األعشى لإلفصاح عف قصديتيا إزاء العالـ عبر السياؽ المغكم )النص( كغير المغكم.
إفَّ نصٌي األعشى األدبييف قد طابقا شرط التحقؽ لإلعالنيات، فيما يسيراف 

زدكج، فضالن عف ارتباطيما بالعرؼ المغكم كغير المغكم المؤسساتي في نظاـ كالمي م
 .(ِٔ)الذم ييعدُّ شرطنا مف شركط تحقؽ الفعؿ اإلعالني

نمحظ مف نص األعشى تنبع محركات الحدث يكاد النص أف يككف كثيقةه 
تاريخية تجسد مكقؼ الشاعر اإلعالني كقكة تأثيره عمى السياؽ الحربي، نممح لقكلو 

 :(ِٕ)لكسرل
 غنى مالك مخمشات شّردا   جاء   من ُمبمٌإ كسرى إْذ ما -ٕٗ

مف يبمغ كسرل إذا جاءه رسائؿ تخمش الكجكه، كتذىب مشيكرة )كيقصد بذلؾ 
 .(ِٖ)(في كؿ مكاف، فتجرم عمى كؿ لساف

إذ كاف لألعشى دكر تأثيرم في سياؽ حرب القبائؿ مع كسرل، فقد كقؼ تارةن 
ا ا، كذلؾ ساخطنا في نصًو ا’ محٌرضن لسابؽ لقيس بف مسعكد، كيقؼ تارةن أيخرل مادحن

 :(ِٗ)في مدحًو لبني شيباف بف ثعمبة في يكـ ذم قار، يقكؿ
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    فررردًى لبنررري ذُهرررِل برررن شررريباَن نررراقتي -ٔ
     َرُبوا بررررراْلِحْنو ِحْنرررررِو ُقراقررررررٍ ُهُمرررررو َضررررر -ٕ
    فمّمررررره عيًنرررررا مرررررن رأى مرررررن عصرررررابةٍ  -ٖ
    يُضررررهاتُهْم مررررن البطحرررراِء يبرررررُق بَ أترررر -ٗ
         والمنيَّررررررررررُة َبْيَنَنررررررررررا فثرررررررررراروا َوُثْرنررررررررررا  -٘
   شررررمَّرْت بالنَّرررراِس شررررمطاُء الِقررررحٌ وَقرررْد  -ٙ
     ا أترررررى الهررررراَمْرُز تخفرررررُق َفْوَقرررررهُ َكفُررررروْ  -ٚ
  فأصررربحتْ  وَأحمررروا ِحمرررى مرررا يمنُعرررونَ  -ٛ
     كأًسرررررا مرررررن المررررروِت ُمرررررّرةً  مُ أذا قررررروهُ  -ٜ

ٔٓ-  ٌِ    وفررررروُقهمْ  سررررروابغهم بررررريٌض ِخفرررررا
   ُمفاضررررررةٌ  ولررررررم َيْبررررررَق إاّل ذاُت َرْيررررررعٍ  -ٔٔ
    ُهْم بررررررراْلِحْنِو ِحْنرررررررِو ُقراقررررررررٍ حفصررررررربَّ  -ٕٔ
   لِّ َمْحُبررررروِك السَّرررررراِة كأّنرررررهُ عمرررررى ُكررررر -ٖٔ
 ُبُيرروِتهمْ  طَ ْسررفجررادْت عمررى اْلهرراَمْرِز وَ  -ٗٔ
 رْت لُهررمْ تناَهررْت بُنررو األْحررراِر إْذ صررب -٘ٔ
       هُ فمرررررررررتُهْم ِقرررررررررْيٌس َفُقْمرررررررررُت لعمَّررررررررروأَ  -ٙٔ
   نسررراؤُهمْ  رُحررروا حتّرررى اْسرررُتِحّثتْ فمرررا ب -ٚٔ
 َل همِّهِ رى مثررررَِّ الفترررا شَ ررررُرَك مررلعم -ٛٔ

             وراكُبهررررررررررررررا يرررررررررررررروَم المِّقرررررررررررررراِء وقمَّررررررررررررررتِ  
             ُمقدِّمررررررررررررة اْلهررررررررررررامْرز حتّررررررررررررى تولَّررررررررررررت 

      ِمررررَن اّلترررري )*(أشرررردَّ عمررررى أيرررردي السُّررررعاةِ 
          هررررررررررررا فاسررررررررررررتقّمتِ وقررررررررررررْد ُرِفعررررررررررررت راياتُ 

 وهاَجررررررررررررْت َعَمْينررررررررررررا َغمرررررررررررررٌة فتجمَّررررررررررررتِ 
 َعررررررررررررَواٌن شررررررررررررديٌد همزهررررررررررررا فأضررررررررررررمَّتِ 

              الُعقررررررررررراِب إْذ َهرررررررررررَوْت فتررررررررررردلَّتِ  كظرررررررررررلِّ 
 لنرررررررررا ُظَعررررررررررٌن َكاَنررررررررررْت وقوًفررررررررررا فحمَّررررررررررتِ 

 لَّررررررررررررتِ أدَخْت ُفرسرررررررررررراُنُهْم و َوَقررررررررررررْد َبررررررررررررذِ 
 مررررررن البرررررريِض أمثرررررراَل النُجرررررروِم اسررررررتقمَّتِ 
 وأسرررررررررررهَل ِمرررررررررررْنُهم ُعْصررررررررررربٌة فأطّمرررررررررررتِ 
 وذي قارهررررررررررا منهررررررررررا الُجُنرررررررررروُد َفُقّمررررررررررتِ 
 ُعقررررررراٌب َهرررررررَوْت مرررررررن مرقرررررررٍب إذ تعمَّرررررررتِ 
 شرررررررررر بيُب مرررررررررروٍت أسرررررررررربمْت واسررررررررررتهمَّتِ 
 فرررررررروارُس مررررررررن شرررررررريباَن َغْمررررررررٌب َفَولَّررررررررِت 
 يبررررررررلُّ ِلررررررررئْن كانررررررررت بررررررررِه النَّْعررررررررُل زلَّررررررررتِ 

 هرررررررررررا بالسِّرررررررررررهاِم فرررررررررررذلَّتِ وأَجررررررررررررْوا عمي
 تِ رررررمّ ررررج مررررررازيررررررريرررالح نَ ررررربي ةٌ رررررراجررررح إذْ 

يصٌكر الشاعر مجتريات األحداث بدقة، فيذكر مصرع اليامرز كىك أحد قادة 
يتكرر في نصًو ثالثي مٌرات، مصٌكرنا ما  (َّ)كسرل في كقعتيـ المشيكرة كبكر بف كائؿ

ف األعشى يذكر المكاضع المكانية إدمير مف عصابة الجيكش، كما حؿَّ بو مف فتؾ كت
( في البيت الثاني كقكلو: البطحاء كىك مكاف قرب  التي جرت بيا الكاقعة: )ًحٍنك قراقرو

حنك قراقر كحنك ذم قار كالبطحاء )( كُِذم قار، كيكرر ذكر حنك قراقر في البيت )
كة المشيكرة بيف الفرس كبكر بف كميا مكاضع مكانية قرب الككفة، إذ جرت المعر 

 .(ُّ)(كائؿ
( أف األعشى قد جمع بيف مكقفيف مختمفيف، ُٔ-ُٓكنمحظ في البيتيف )
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مكقؼ شيباف الفكارس التي طعنت غمك الفرس كردتيـ إلى الصكاب، كمكقؼ بني 
( ذاكرنا تخٌمفو عف المكقؼ القكمي، مشبينا إٌياه بمف زلت بو ُٔمسعكد في البيت )

ك في كؿِّ ذلؾ ييعمف عف القكة التأثيرية التي حفؿ بيا خطابو كدقة متابعتو النعؿ، كى
 لمحرب الدائرة بيف بكر كفارس، معمننا عف حسو القكمي إزاء حرب )ذم قار(.

كيمكف أف نقكؿ: إفَّ الشعراء الجاىمييف كمف بينيـ األعشى كاف ليـ الدكر 
ٌنيـ إسٌيما في مقاـ الحرب، كما األعظـ في تكجيو مقاليد األمكر، كتسيير األحداث ال

ا في تغيير الكاقع كقمبو عف طريؽ الشعر كما بو مف طاقة يمتمككف صكتنا إعالنيِّ 
فبينما كاف الفكارس يناضمكف بسيكفيـ كرماحيـ، كيجكدكف بنفكسيـ رخيصة )تأثيرية 

في سبيؿ أقكاميـ كاف الشعراء كمف كرائيـ يدفعكف عف األحساب بقصيدىـ، كيطمقكف 
ألسنتيـ في خصكميـ كأعدائيـ، كيندبكف بقكافييـ، صرعاىـ، كالقتمى مف أشرافيـ 
كزعمائيـ، ترل ذلؾ متمثالن في شعر األعشى، كابف حمٌزة، كعامر بف الطفيؿ، كأبي 
قيس بف األسمت، كقيس بف الخطيـ، كعبد يغكث بف صالءة، كالميميؿ بف ربيعة، 

ٌساف بف ثابت كغيرىـ، ممف أظير أثر كالخنساء، كصخر، كمعاكية، ابني عمرك، كح
 .(ِّ)(األياـ في شعره مف قريب أك بعيد

مٌما ال شؾَّ فيو أف لمشعر في بالط الحيرة بيعدنا تأثيرينا تنٌبو إليو الممكؾ 
دراكيـ حجـ ك  السٌيما المناذرة منيـ نتيجة اقترابيـ مف الشعراء، كمعرفتيـ فنكف قكليـ، كا 

ي آنذاؾ، فالشاعر الحيرم يمتمؾ صكتنا إعالنينا السٌيما تأثيرىـ في المحيط االجتماع
الشعراء الذيف شيركا بمكاقفيـ مع الممكؾ، كما تركم ذلؾ الكتب كالمصادر، كمفاد 
القكؿ: كاف لمشاعر الحيرم صكتنا إعالنينا يتنبأ بو الممكؾ قبؿ كقكعو، فيـ يفكككف 

إلعالني، كما يجتٌر ذلؾ مف رمكز الكالـ كيحممكف أبعادىا، خكفنا مف حدكث الكقع ا
أبعادو مأساكية قد تؤدم ضياع الميمؾ كتأليب القبائؿ، كلنا في ذلؾ قصصيـ مع 
الشعراء الحيرييف أمثاؿ المتممس الٌضبعي، يذكر األخير في شعره أف الممؾ قد 
استبعده مف الحيرة بسبب خشية األخير مف اليجاء، األمر الذم تجسد في شعر 

 :(ّّ)المتممس قائالن 
 والالَِّت واألنصاِب ال تِئلُ   أطردتني َحذَر الهجاِء وال
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إفَّ ما يحدث بيف عمرك بف ىند كالمتممس يجعؿ كيالِّ منيما في كفةو متعادلة، 
فإذا كاف سالح عمرك بف ىند كالجيش كالسمطة، فإفَّ سالح المتممس الشعر الذم ظؿَّ 

 .(ّْ)كموخالدنا حتى بعد انتياء حكـ عمرك بف ىند كتكٌلى ح

قصدي مضمر، إذ إفَّ  كراءهإفَّ خشية الممكؾ الحيرييف مف الشعراء، يكمفي 
ا شعريِّ  ا فحسب، بؿ مرآة مكشكفة تعكس المباطف مف اليجاء ال يمثؿ لدييـ غرضن

الصفات كاألفعاؿ الغائبة عف ذىف الجميكر، فتبدك عيكب الممؾ عمى غير ما تبدك 
 ، كما أف تقٌرب الشاعر كمالزمتو الممؾ قد ساعدتو لمحاشية كلمرعية كلمسياؽ المحكـك

في التقاط صكر الحقيقة كتصكير مساكئ السمطة الحاكمة، بالشكؿ الذم ييصدؽ مف 
لدف المتمقي، مما يؤدم إلى تالشي صكرة الحاكـ أك انعداميا، كالشاعر الحيرم يعكس 

مف ألسنة  في ذلؾ كمو أبعادنا قصدية مضمرة. كىذا ما يعمؿ سخط الممكؾ كحذرىـ
الشعراء، ككنيا تمثؿ لدييـ السمطة اإلعالنية الكاشفة، كنجد ذلؾ ماثالن في مكقؼ طرفة 
بف العبد البكرم مع الممؾ عمرك بف ىند: يركل أف طرفة قد ىجا ابف عٌمو عبد عمرك 

 :(ّٓ)بف مرثد، كىك زكج ألختو الشاعرة الخرنؽ بنت بدر، ككاف سميننا بادننا، فقاؿ فيو
 فيِه غيَر أنَّ لُه ِغنًى  وال خيرَ 

 
 وأنَّ لُه كشًحا إذا قاَم أَهَضما 

 

فتذٌكر الممؾ قكؿ  ،كفي يـك دخؿ الممؾ عمرك بف ىند الحٌماـ مع عبد عمرك
طرفة، فقاؿى لو: صدؽ ابف عٌمؾ طرفة حيث يقكؿ فيؾ كذكر البيت، فردَّ عميو عمرك، 

 :(ّٔ)إف ما قيؿ فيؾ شٌر، كأنشده
 رغوثًا َحْوَل ُقبَّتنا َتُخورُ   َمْمِك َعْمروفميَت لنا مكان ال

فأضمر الممؾ أثر القكؿ في نفسو، لحيف تييأ الفرصة لمخالص مف الشاعر 
كيذكر أبك ىالؿ العسكرم مكقؼ الممؾ عمرك بف ىند إزاء  ،(ّٕ))طرفة بف العبد(

 فقاؿ عمرك ال أصدقؾ عميو كقد صدَّقو، كخاؼ أف تدركو الرحـ فينذره)الحادثة: 
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فمكث غير قميؿ، ثـ دعا بالمتممس كطرفة، كخاؼ أف قتؿ طرفة أف ييجكه المتممس، 
ألٌنيما كانا خميميف، فقاؿ: لعمَّكما اشتقتما إلى أىميكما؟ قاال: نعـ، فكتب إلى أبي 

 .(ّٖ)(المنادر عاممو عمى البحريف أف يقتميما، كذكر أنو أمر بحبائيما

تيحكييا الركايات األدبية كالتاريخية كالبعض منيـ كانت ليـ مكاقؼ إعالنية 
أمثاؿ الشاعر عدم بف زيد كقصة تنصيبو لمممؾ النعماف بف المنذر مف بيف إخكتو 

، طالما (ّٗ)عند كسرل، عندما كاف كاتبنا عند األخير يناؿي الخطَّ مف المنزلة كالرفعة
مو عميو، رددىا الشاعر في نصكصو الشعرية في أثناء حبسو مف النعماف، كنكرانو فض

 :(َْ)يقكؿ عدم بف زيد
 وكنُت لزاَز خصمَك َلْم ُأعرِّدْ  -ٕٔ

 ر  ررررررلَّ سرُن كُ ررررْم وأْبطِ ررررُأعالُنهُ  -ٖٔ

 ا التقيناررم لمّ ررررْزَت عميهررررررَففُ  -ٗٔ

 وقد سمُكوَك في يوٍم عصيبِ  

 كما بيَن المِّحاِء إلى العسيبِ 

 يبِ ْدِح اأُلر رررْوَزَة القررَك فَ رربتاجِ 

 :(ُْ)كيبقى عدم مذكران لدكره اإلعالني المخٌمد إزاء النعماف، ليقكؿ
 أيَن عّنا أخطاُرنا المال والر -ٖ

 اَس َيرْ ررررالي َجْنِبَك النَّ رررونض -ٗ
 َأْنُفَس إذ ناُهدوا ليوم نوالِ  

 َمُوَن وَأْرمي وُكمُّنا غيُر آلِ 

 :(ِْ)كيقكؿ في المعنى نفسو

 لَك في السَّْعي إذا العْبُد َكَفرْ   اّلتي َلْم َأْنَسَهاالنُّعمى  واذُكرِ  -ٕٕ

ا  :(ّْ)كيقكؿ أيضن
 وُدَنوِّي كاَن ِمْنُكْم واصطهاري  َأْجَل ُنْعمى ربَّها َأوُلُكمْ  -ٜ

كىناؾ شكاىد كثيرة ييصٌرح بيا عدم عف صكتو اإلعالني المؤثر اتجاه الممؾ. 
حكمة كالحديث عف أبيات نكراف كقد يسعى أحياننا إلى تضمينيا بكساطة قصد ال
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 المعركؼ، كقٌمة الحظ ككٌميا مقاصد متضمنة لصكت الشاعر إزاء العالـ الخارجي.

ا، ركاية حنظمة الطائي مع الممؾ كمف الركايات التي تحمؿ طابعنا إعالنيِّ 
النعماف يكـ بؤسو، ككفادة األكؿ عميو طمبنا لكسكة عيالو، ففاجأه النعماف بقرار قتمو 

ليكـ مما اضطر الشاعر لمبحث عف رىيف يحٌؿ محمو، بينما يعكد إلى عيالًو، ذلؾ ا
كانتيى الحدث  ،كيتحقؽ البيعد التأثيرم عند رجكع حنظمة كقد أيعجب الممؾ بكفائو

باعتناؽ النعماف مذىب المسيحية، كيقاؿ إف المسيحية قد انتشرت آنذاؾ في بالد 
يرنا بالجزيرة يدعى دير حنظمة، كبنى لو إثر ذلؾ النُّعماف د(ْْ)الحيرة

(ْٓ). 

ا نص لقيط بف يعمر اإليادم كمف النصكص الحيرية التي امتمكت صكتنا إعالنيِّ 
عندما جاء بصحيفة التحذير كاإلنذار مف قٌكة حرب كسرل، كمدل استعدادىـ كتأىبيـ 

 :(ْٔ)الستقباؿ قبيمة إياد، كيظير الفعؿ اإلعالني بكضكح أكثر ما يظير في نصًو األٌكؿ
 َسالٌم في الّصحيفِة من لقيطٍ  -ٔ
     بأنَّ الميَث كسرى قْد أتاُكمْ  -ٕ
        أتاُكْم ِمْنُهُم ِستُّوَن ألًفا -ٖ
 مْ ررررراكُ ررررررنررريرررٍق أتررررنررى حررررمرررع -ٗ

 إلى من بالجزيرِة من إيادِ  
 ادِ رررررررغمُكُم َسْوُق النِّقرررررفال يش

 رادِ رررررَب كالجرررررتائرررررروَن الكرررررررريزجّ 
 َأواَن هالكُكم كهالِك عادِ 

 

إفَّ لقيط ييعمف في نصًو بدء الحرب كحدكث الكاقعة التي ال تحتمؿي التريث في 
كذلؾ ألنو كاف معمننا لبدء اشتعاؿ الحرب  ؛التفكير، إذ يخاطبيـ عمى عيجالةو مف أمرهً 

يدخؿ في نمط اإلعالنيات، فبدا نص  بيف الطرفيف )كسرل كحيشو، كقبيمة إياد( كىذا
ا مف العالـ  لقيط مطابقنا لشركط تحقؽ الفعؿ اإليقاعي، إذ اتجاه بخطابًو اتجاىنا مزدكجن

 إلى الكممات كمف الكممات إلى العالـ:

 إياد كسرل  إياد  لقيط  

 كسرل   إياد  لقيط  إياد  
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ا. اد قبيمتو إياد عنو مكانيِّ ا لدل كسرل كابتعا ككظيفيِّ كذلؾ بحكـ تكاجده مكانيِّ 
كذلؾ  ؛ا خالدنا، ظؿَّ أثر ىذه القصيدة جميِّا عند العربامتمؾ ىذا النص صكتنا إعالنيِّ 

ا إزاء مكقؼ العرب كفارس، فيركل ا يكاد يصير مشتركنا جمعيِّ ألٌنيا حممت صكتنا قكميِّ 
 ،قدـ عمى الحجاجإفَّ الميمب )أف نص لقيط ظؿَّ يردد في المحافؿ كالمناسبات، يقاؿ: 

فأجمسو إلى جانبو كأظير إكرامو كبٌره، كقاؿ: يا أىؿ العراؽ أنتـ عبيد الميمب، ثـ 
 قاؿ: أنت كاهلل كما قاؿ لقيط اإليادم:

 مُ ررررررررررررررررركُ م ِ  درُّ ررررررررركُ ردوا أمررررررررقمف

 ساعد ُ  العيشِ  ال مترًفا أن رخاءُ 

 ر ُ رررأشطُ  الدَّهرِ  درَّ  بُ يحمُ  ما انفكَّ 

 ر ُ رررررررررررررراٌل يثمِّ رررررررررُغمُه مرررَس يشرررلي

 هُ مريرتُ  عمى شزرٍ  رتْ حّتى استمَّ 

 اعراِع بأمر الحرِب مضطمالذِّ  رحبَ  

 ارررررررررررررو  بِه خشعروال إذا عض مك

 ارررررررررربعرًا ومتَّ وْ ررررررا طَ ررررررربعً تَّ مُ  ونُ رررريك

 ارررررري لُه الرِّفعَ رررريبغٌد رررررعْنُكم وال ول

 وال ضرعا ُمْستحكم السِّنِّ ال قحًما
 

ا، كىك فقاـ إليو رجؿ، فقاؿ: أصمح اهلل األمير! كاهلل لكأني أسمع الساعة فطريِّ 
يقكؿ: الميمب كما قاؿ لقيط اإليادم ثـ أنشد ىذا الشعر، فسرَّ الحجاج حتى امتأل 

 .(ْٕ)(سركرنا

 يات لمفعؿ اإلعالني الخامس.ىذا ما تمثؿ مف شعًر كركا

 



 آالء محمد الزمأ.م. &  أوبيستبرق رزاق إ .م.م              فعل اإلعالنيات وتمثل القصدية في النص الِحْيري  

Forty-seventh year - Vol. 62 April 2021 ٜٜٔ 

 الخاِتمرة:

كختامنا يمكف القكؿ: إفَّ تصكرات الفعؿ الكالمي ترتبط بالعقؿ أك نقيؿ بعالقة 
أم: كيؼ يكجو العقؿ ما حكلو مف األشياء في العالـ الخارجي، ككيؼ  ،الكعي بالعالـ

الكظيفي عف يتعامؿ مع المكجكدات كيؤثر بيا، ككيفية أداء الفعؿ الكالمي كتمييزه 
الفعؿ الكالمي اآلخر. إذ إفَّ كؿ فعؿ مف األفعاؿ الكالمية قد حمؿى كجينا مقاصدينا 
يحتكـ اشتغالو الداللي عمى كفؽ الغرض اإلنجازم أم )قصدية الفعؿ الكالمي(، 

بشكؿ مبسط  كيعمد جكف سيرؿ إلى تميؿ الغرض اإلنجازم لمفعؿ الكالمي، يقػكؿ
ليدؼ الغرضي بكصفو فكرة محكرية نصنؼ بيا استعماالت إننا لك اتخذنا ا)مفادهي: 

المغة لكجد إذف عدد محدكد إلى حدٍّ ما ألشياء أساسية نفعميا بالمغة، نخبر الناس 
كيؼ تكجد األشياء، كنحاكؿ التأثير عمييـ ليفعمكا األشياء، كنمـز أنفسنا بفعؿ أشياء، 

منطكقاتنا كفي أحكاؿ كثيرة كنعٌبر عف مشاعرنا كمكاقفنا، كنحدث تغييرات بكساطة 
  .(ْٖ)(نفعؿ أكثر مف كاحد مف ىذه االستعماالت بمنطكؽ بعينو في آفو كاحد

إفَّ ظيكر الفعؿ اإلعالني في النصكص الشعرية لشعراء إمارة الحيرة كمدل 
ارتباطو بالكاقع التطبيقي ككيفية تأثيره عمى مجرل األحداث كاألثر الناتج عنو مف 

م الذم يتجو في كؿ ذلؾ مف الكممات إلى العالـ كمف العالـ إلى خالؿ البكح الشعر 
الكممات، كيبدك لمقارئ مدل مطابقة القكة اإلنجازية لفعؿ اإلعالنيات لمعالـ الخارجي، 

 كحجـ ارتباطو بمؤسسات غير لغكية كالمجتمع )القبيمة(، كالسمطة السياسية لمحكـ.
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 هوامشال
 بكخبكر عال، ، كالمعنى نفسو فيّٕ-ّٔعاؿ التكجييية، ص فسعداكم، سياـ األ يينظر: -(ُ)

 .ِْٕ-ِْٔكتاب القصدية كتعدد الخطابات، ص 
 .ُّْ، ص برينكر، كالكس، التحميؿ الٌمغكم لمنص -(ِ)
 .َٖآفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر، ص ، نخمة، محمكد أحمد -(ّ)
 .ِّٔ، ص مدرسة أكسفكردتحميؿ الٌمغكم عند العبد الحؽ، صالح إسماعيؿ،  -(ْ)
نظرية األفعاؿ المغكية بيف فالسفة المغة المعاصريف كالبالغييف الطبطبائي، طالب سيد ىاشـ،  -(ٓ)

 .ِّ-ُّالعرب، ص 
ـ، ص بكجادم، خميفة،  -(ٔ) َُفي المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي القدي َ. 
 .َٔ، ص داكلية عند عبد القاىر الجرجانيمح التمال عميكم، ابتساـ صالح، يينظر: -(ٕ)
تجميات مفاىيـ التداكلية في التراث العربي، تفسير: فخر الديف الرازم بشالغـ، عبد الرحمف،  -(ٖ)

ا، ص   .ُْٗلسكرة المؤمنكف أنمكذجن
ناصرم،  ، كيينظر:ٖٕاألفعاؿ الكالمية في الشعر السياسي لنزار قباني، ص عائشة، بك زيد، -(ٗ)

 .ٕٔالمعنى نفسو في القصدية في كميمة كدمنة، البف المقفع دراسة تداكلية، ص  لد،خا
 .ّّص  ،التداكلية كتحميؿ الخطاب،،حمداكم، جميؿ -(َُ)
 .ّٕٕالتحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد، ص عب الحؽ، صالح إسماعيؿ،  -(ُُ)
 .ِّٔيينظر: المصدر نفسو، ص  -(ُِ)
 .ٓٓديكانو، ص ر: يينظ -(ُّ)
 .ٕٗ-ٖٕديكانو، ص  -(ُْ)
كتاب األغاني، ، كاألصفياني، ُٖٓ، ُٕٓ/ُاء، الشعر كالشعر الدينكرم، ابف قتيبة،  -(ُٓ)

 .ُّ، كيينظر: الخبر في ديكانو، ص ْٖ-ْٕ/ُ
 .ُٓ-ُْ، كديكانو، ص ُٓ-َٓ/ُُكتاب األغاني،  ياني،فاألص يينظر: -(ُٔ)
 .َُٔ-ُٗٓ/ُالشعر كالشعراء، الدينكرم، ابف قتيبة،  -(ُٕ)
 .َِٔ/ٔ ،ىػ(ُٖٔالمفضميات، المفضؿ بف محمد بف يعمى بف سالـ الضبي)ت  -(ُٖ)
، ديكاف الفرزدؽ -(ُٗ)  .ّْٓ-ّْْ/ِ، البستاني، كـر
الضبي،  يينظر:، ك ُٕٔ-ُٓٔالطبرم، تاريخ الرسؿ كالممكؾ،  يينظر: القصة كاممة في: -(َِ)

 . ُْٗاألمثاؿ، ص المفضؿ 
في المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في الدرس العربي  يفة،بكجادم، خم يينظر: -(ُِ)

 .ْٗالقديـ، ص 
 .ََُالمصدر نفسو، ص  -(ِِ)
اممة: بؾ، محمد أحمد جاد المكلى، البجاكم، عمي محمد، إبراىيـ، محمد أبك تينظر: القصة ك -(*)

 .ّٗ-ٔص  الفضؿ أياـ العرب في الجاىمية،
 .ِِٗديكانو، ص  -(ِّ)
الكامؿ في التاريخ، أبك الحسف  ابف األثير، ، كيينظر:ُُِ/ُالعقد الفريد، ف عبد ربو، ب -(ِْ)

، محٌمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني، المعركؼ ابف  عمي بف أبي الكـر
ىػ(، تحقيؽ: أبي الفداء عبد اهلل القاضي، دار الكتب َّٔاألثير الجكرم الممقب بعز الديف )ت 
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 .ّٕٗ/ُـ، ُٕٖٗىػ ػ َُْٕ، ُة، بيركت ػ لبناف، طالعممي
 .ُّٖديكانو، ص:  -(ِٓ) 
 .ّّٕالتحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد، ص  عبد الحؽ، صالح إسماعيؿ، يينظر: -(ِٔ)
 .ِِٗديكانو، ص  -(ِٕ)
 .َِّالمصدر نفسو، ص  -(ِٖ)
 .ُِٔ-ِٗٓالمصدر نفسو، ص  -(ِٗ)
المكت بينيـ، كقيؿ السُّعاة: الذيف يسعكف لمحرب كييجكنيا، ص  كقيؿ السُّقاة: الذيف يتساقكف -(*)

 مف ديكانو. ِٗٓ
 .ِٗٓديكانو، ص  -(َّ)
 .ِٗٓالمصدر نفسو، ص  -(ُّ)
أياـ العرب بؾ، محمد أحمد جاد المكلى، البجاكم، عمي محمد، إبراىيـ، محمد أبك الفضؿ،  -(ِّ)

 في الجاىمية، ص م.
 .ِْديكانو، ص  -(ّّ)
 .ُُْشعراء المسيحية في العصر الجاىمي، ص  القس، صباح إيميا، ر:يينظ -(ّْ)
 .َُٔديكانو، ص  -(ّٓ)
 .َُٖنو، ص اديك  -(ّٔ)
 .ِٕ-ِٔتينظر: القصة في ديكانو، ص  -(ّٕ)
 .ُٖٓ-َٖٓ/ُ ،جميرة األمثاؿالعسكرم، أبك ىالؿ،  -(ّٖ)
أياـ  يـ، محمد أبك الفضؿبؾ، محمد أحمد جاد المكلى، البجاكم، عمي محمد، إبراى يينظر: -(ّٗ)

 .ٓص  العرب في الجاىمية،
 .ّٗديكانو، ص  -(َْ)
 .ٔٓص  ،المصدر نفسو -(ُْ)
 .ُٔالمصدر نفسو، ص  -(ِْ)
 .ْٗالمصدر نفسو، ص  -(ّْ)
شعراء ،شيخك، لكيس ،ِْٓ/ُ، ىػ(، كتاب األغانئٕٓاألصفياني، أبك الفرج )ت  يينظر: -(ْْ)

 .َٕشعراء المسيحية في العصر الجاىمي، ص  ،إيمياالقس، صباح ، ك ٖٗص  ،النصرانية،
بنى ىذا الييكؿ المقدس، محبة )يقكؿ:  ،البكرم، معجـ ما استعجـ كيذكر ىنا الدير في -(ْٓ)

لكالية الحؽ كاألمانة، حنظمة بف عبد المسيح يككف مع بقاء الدنيا تقديسو، كما يذكر أكلياؤه 
ا في ، كذكر(بالعصمة، كيككف ذكر الخاطئ، حنظمة  .َٕٓ/ِمعجـ البمداف:  الحمكم، أيضن

 .ّٕ-ِٕديكانو، ص  -(ْٔ)
رعدات عبد ، ك ِٕٖ/ّ ،الكامؿ في المغة كاألدب، ألبي العباس محمكد بف يزيد ،المبرِّد -(ْٕ)

 .ُّْص  البيعد األسمكبي كالبالغي في عينية لقيط بف يعمر اإليادم، الكريـ حسيف،
 .ّّٕحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد، ص التعبد الحؽ، صالح إسماعيؿ،  -(ْٖ)
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 المصادر والمراجع
محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد  ،بي الكـرأبك الحسف عمي بف أ ،ىػَّٔثير ألابف ا -

 ،دار الكتب العممية ،بي الفداء عبد اهلل القاضيأتح:  ،الكامؿ في التاريخ ،لكاحد الشيبانيا
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ ،ُط ،لبناف –بيركت 

 ،بيركت ػ لبناف ،دار الكتب العممية ،تح: عبد المجيد الترحيني ،كتاب العقد الفريد ،ابف عبد ربو -
 ـ.ُّٖٗ-ػىَُْْ ،ُط

 ـَُٓٗ ،ُط ،دار الكتب المصرية ،غانيألبك الفرج، كتاب اأ ،صبيانيألا -
دار الفكر ، كسمير جابر ،عبد عمي مينا ،شرحو ككتب ىكامشو ،غانيألكتاب ا ،صبيانيألا -

 ـ.ُٖٔٗ ،ُط، لبناف –باعة بيركت لمط
شراؼ : إكمحمكد احمد غنيـ،  ،تح: عبد الكريـ العزباكم ،غانيألكتاب ا ،بك الفرجأ ،صبيانيألا -

 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗ، المؤسسة المصرية العامة لمكتاب ،براىيـإبك الفضؿ أمحمد 
ترجمة: سعيد  ،لى المفاىيـ األساسية كالمناىجإمدخؿ  ،برينكر كالكس، التحميؿ المغكم لمنص -

 ـ.ََِٓ ،ُط ،مصرالقاىرة ػ  ،مؤسسة المختار لمنشر كالتكزيع ،حسيف بحيرم
 اىيـ التداكلية في التراث العربي ػتجميات مف ،شراؼ : د. نكرية شيخيإ ،عبد الرحمف، بشالغـ -

قسـ  ،كمية اآلداب كالمغات ،رسالة ماجستير، نمكذجاأتفسير فخر الديف الرازم لسكرة المؤمنكف 
 ـ.َُِْػ  َُِّ ،أبي بكر بمقايد تممسافجامعة  ،دب العربيأللمغة كاا

ياـ العرب في أ، بك الفضؿأبراىيـ ،محمد إ ،عمي محمد، البجاكم ،حمد جاد المكلىأمحمد ، بؾ -
  ،بيركت ،صيدا ،المكتبة العصرية ،الجاىمية

سماء البالد أستعجـ مف ا معجـ ما ،بي عبيدة عبد اهلل بف عبد العزيزأ ،ػىْٕٖت البكرم -
 .بيركت ،عالـ الكتب ،تح : مصطفى السقا ،كالمكاضع

المؤسسة العربية  ،لطفي الصقاؿ ،تح: درية الخطيب ،ديكاف طرفة بف العبد ،طرفة ،بف العبد -
 ـ.َََِ ،ِط،دار الفارس لمنشر كالتكزيع ،لمدراسات كالنشر

 ،بيت الحكمة ،درس العربي القديـفي المسانيات التداكلية مع محاكلة تأصيمية في ال ،بكجادم خميفة -
 ـ.ََِٗ،،لمنشر كالتكزيع

 ،قسـ اآلداب كالمغة العربية ،كمية اآلداب كالمغات ،القصدية كتعدد الخطابات ،بكخبكر عال -
 .َُِٔ-َُِٓ ،قسنطينة ،جامعة اإلخكة منتكرم

 ،كنجيتح: محمد الت ،الكمبي ىشاـعمى ركاية  يادمإلديكاف لقيط بف يعمر ا ،محمد، التكنجي -
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 ـ. ُٖٖٗ ،ُط ،بيركت ،دار صادر
مكتبة  ،شرح كتعميؽ: ـ.محمد حسيف ،عشى الكبير ميمكف بف قيسألديكاف ا ،محمد ،ـ، حسيف -

 .المطبعة النمكذجية ،اآلداب بالجماميز
 ـ.َُِٓ ،ُط ،حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ ،التداكلية كتحميؿ الخطاب ،جميؿ، حمداكم -
 ـ.ُٓٗٗ ،بيركت ،دار صادر ،معجـ البمداف ،بي عبد اهللأشياب الديف ماـ إلالشيخ ا ،ياقكت ،الحمكم -
 القاىرة. ،دار المعارؼ ،حمد محمد شاكرأتح:  ،الشعر كالشعراء ،ابف قتيبة ،الدينكرم -
مجمة جامعة  ،يادمإلسمكبي كالبالغي في عينية لقيط بف يعمر األالبعد ا ،عبد الكريـ ،رعدات -

  ـ.َُِٔ ،يكنيكيناير ػ  ،ٕدد ع ،الناصر
 ،لقصيدة لقيط بف يعمر عاؿ التكجييية في الشعر الجاىمي ػ دراسة تداكلية ػفألا ،سعداكم سياـ -

جامعة أكمي محند أكلحاج  ،دب العربيألقسـ المغة كا ،كمية اآلداب كالمغات ،رسالة ماجستير
َُِْ,َُِٓ. 

 د.ط. ،. تد ،شرح ديكاف طرفة بف العبد ،عمـ الشنتمرمألشرح ا ،االعمـ ،الشنتمرم -
 ـ.ُٗٗٗ ،ٓط ،لبناف بيركت ػ ،الشرؽ دار ،منشكرات ،شعراء النصرانية ،لكيس، شيخك -
بعي ،صمعيألشـر كأبي عبيدة عف األركاية : ا ،حسف كامؿ، الصيرفي -  ،ديكاف المتممس الضُّ

 ،دار المساىـ ،معيد المخطكطات العربية، جامعة الدكؿ العربية ،تح: حسف كامؿ الصيرفي
 ـ.ُُٕٗ

بك أتح: محمد  ،تاريخ الرسؿ كالممكؾ ،أبي جعفر محمد بف جرير ،َُّػى-ِِْبرم الط -
 .ِط ،بمصر ،دار المعارؼ ،براىيـإالفضؿ 

فعاؿ الكالمية بيف فالسفة المغة المعاصريف كالبالغييف ألنظرية ا ،طالب سيد ىاشـ، الطبطبائي -
 ـ.ُْٗٗ ،مطبكعات جامعة الككيت، العرب

كمية العمـك  ،طركحة دكتكراهأ، لكالمية في الشعر السياسي لنزار قبانيفعاؿ األا ،بكزيد ،عائشة -
 ـ.ََِٗػ ََِٖ ،جامعة كىراف ،ربية كآدابياقسـ المغة الع ،نسانيةإلا

، ر تنكير لمطباعة كالنشردا ،التحميؿ المغكم عند مدرسة أكسفكرد ،سماعيؿإصالح ، عبد الحؽ -
 ـ.ُّٔٗ ،ُط ،لبناف بيركت ػ

 ،دار الجيؿ ،عبد المجيد قطامش ،براىيـإبك الفضؿ أتح: ، مثاؿألجميرة ا ،ؿىال أبك ،العسكرم -
 ـ.ُٖٖٗػ ػىَُْٖ ،ِط ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت

كمية التربية ، رسالة ماجستير، مالمح التداكلية عند عبد القاىر الجرجاني، ابتساـ صالح ،عميكم -
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 ـ.َُِِ ،جامعة بغداد ،لمبنات
شبكة  ،دار بيركت لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ديكاف الفرزدؽ بف ىماـ ،ىماـ بف غالب ،الفرزدؽ -

 ـ،ُْٖٗ-ػى،َُْالفكر،
 .َُِٕ ،دار تمكز لمطباعة كالنشر ،شعراء المسيحية في العصر الجاىمي ،يمياإصباح  ،القس -
 ،بيركت ،دار الكتاب العربي ،ميؿ بديع يعقكبإتح:  ،ديكاف عمرك بف كمثـك ،عمرك بف ،كمثـك -

 ـ.ُُٗٗ-ىػُُُْ ،ُط
دار  ،براىيـإبك الفضؿ أتح : محمد  ،دبألالكامؿ في المغة كا ،العباس محمكد يزيد المبرد، أبك -

 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕ، ُ،ط ،القاىرة ،الفكر العربي
شركة دار  ،تح: محمد جابر المعيبد، ديكاف عدم بف زيد العبادم ،محمد جابر، المعيبد -

 ـ.ُٓٔٗ، بغداد ،الجميكرية لمنشر كالطبع
كمية اآلداب  ،شيادة ماجستير ،دراسة تداكلية ،القصدية في كتاب كميمة كدمنة ،خالد ،ناصارل -

 ـ. َُِٔ-َُِٓ ،جامعة محمد بكضياؼ بالمسيمة ،دب العربيألقسـ المغة كا، كالمغات
 ،مصر، دار المعرفة الجامعية ،آفاؽ جديدة في البحث المغكم المعاصر ،حمدأمحمكد ، نخمة -

 ـ.ََِٔ
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