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 الوسائل اإلشهارية 

 قراءة يف مناذج شعرية خمتارة يف األندلس

 
 
 

 

 
 :امللخـص

يتناول هذا البحث أبرز الوسائل اإلشهارية , اليت استخدمها امُلشِهرون األندلسيون 
, للرتويج عن بضائعهم وأفكارهم ورؤاهم ومواقفهم وحاجاتهم الذاتية . وبعد 
االطِّالع على املدوَّنة الشعرية األندلسية , وجد البحث أنَّ هناك وسائل إشهارية 

لغرض اإلشهاري عرب األداء الشفوي الصوتي , فيعمل على متعددة , بعضها يؤدي ا
إثارة امُلستقِبالت السمعية لدى املتلقي , وتوجيهها باالجتاه الذي خيدم توجُّهات 
امُلشِهرين , ومن أبرز وسائل هذا النوع ) الغناء( . ويف بعض األحايني يقوم 

ل الكتابة , يف جتسيد اإلشهاري باالشتغال على اجلانب البصري , حينما يتم استغال
املعنى , وتأكيده يف ذهن املتلقي , فنجد ) الكتابة والنقوش ( , قد مثَّلت أبرز وسائل 

 التواصل البصرية الفعَّالة , اليت استوعبت الكثري من املواقف اإلشهارية 

 اإلشهار لغة واصطالحًا :  :إضاءة أوىل 

لقد وردت مادة ) شهر ( يف معاجم اللغة العربية مبعاٍن تكاد تكون  اإلشهار لغًة : -1
متقاربة , إذ تشري إىل معاني الوضوح والربوز والشيوع والنبوغ , واإلعالن عن 
الشيء وإذاعته , وشهرته بني الناس ليكون معروفًا لديهم . فجاء يف خمتار الصحاح 

اأَلْمر من باب َقَطع وُشْهرًة أيضًا فاْشَتَهر  )) والشُّْهَرة وُضوح اأَلْمر, تقول : َشَهْرُت
واْشَتَهْرُتُه أيضًا فاْشَتَهر ... ولُفالن َفِضيلة اْشَتَهرها الناُس , وَشَهَر َسْيَفه من باب َقَطع 

. وجاء يف لسان العرب ))الشُّْهَرُة ظهور الشيء يف ُشْنَعة حتى َيْشَهره (1)أي َسلَّه ((
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صباح املنري )) َأْشَهْرُتُه ِباْلَأِلِف ِبَمْعَنى َشهَّْرُتُه َفَغْيُر َمْنُقوٍل , . وورد يف امل(2)الناس ((
. (3)َوَشَهْرُتُه َبْيَن النَّاِس َأْبَرْزُتُه , َوَشَهْرُت اْلَحِديَث َشْهًرا َوُشْهَرًة َأْفَشْيُتُه َفاْشَتَهَر ((

ْعُروُ  املكاِن, املذكوُر, والنَّبيُه , وُذكر يف القاموس احمليط أنَّ )) الشَّهرُي وامَلْشهوُر امَل
شهره  شهرًا وشهرة أعلنه و  . وجاء يف املعجم الوسيط أنَّ ))(4)والشَّْهُر العاِلُم ((

 .(5)(( أذاعه
أمَّا تعريف اإلشهار يف االصطالح , فقد ذكر املتخصُّصون اإلشهار اصطالحًا : -2

( مشتقة من األصل الالتيين )  publiciteبالشأن اإلشهاري أنَّ لفظة اإلشهار ) 
publicus  وقد اتَّسمت أغلب تعريفاتهم لإلشهار بالطابع التجاري , واقتصارها . )

على الطريقة اليت يتم بها تسويق امُلنَتج , وإقناع املستهلك باقتنائه . فقد ُذكِرت يف 
 Encartaموسوعة ) املدونة الغربية تعريفات متعددة لإلشهار , منها ما ذكره معجم 

( بأنَّه )) رسالة خمصصة لإلعالن وبيع ُمنَتج , أو هيئة ُوجدت لتحريض  2008
. فيما ذكرت دائرة املعار  الفرنسية الكربى (6)اجلماهري القتناء ُمنَتج أو استعماله ((

أنَّ اإلشهار هو )) جمموع الوسائل املستخدمة لتعريف اجلمهور مبنشأة جتارية أو 
. أمَّا (7)وإقناعه بامتياز منتجاتها , واإليعاز إليه بطريقة ما حباجتها إليها ((صناعية , 

اجلمعية األمريكية للتسويق فتعرِّ  اإلشهار بأنَّه )) شكل من أشكال العرض 
والتنشيط الال شخصيني آلراء أو سلع أو خدمات يتوىل كفيل معرو  دفع أجره 

الباحثني العرب املهتمني بالنشاط  .وهذا األمر هو الذي جنده عند أغلب(8)((
اإلشهاري , الذين جعلوا مصطلح اإلشهار مرتبطًا باجلانب التجاري , فتعاملوا معه 
بوصفه نشاطًا اقتصاديًا )) يشري إىل كلِّ إعالن تكون أوىل غاياته أن يضمن شراء 

ي . وهو السلع , أو اإلقبال على كل أنواع اخلدمات املمكنة امُلؤَدى عنها مقابل نقد
أثناء ذلك ميارس تأثريًا مجاليًا وأدبيًا وسيكولوجيًا على الناس , من أجل حتقيق 

. وهذا االرتباط واقتصار اإلشهار على اجلانب التجاري , يعود (9)غايات جتارية ((
إىل التطور اهلائل الذي طرأ على وسائل االتصال املختلفة , الصحف والتلفاز 

فتات الضوئية , اليت استثمرها التجَّار وأصحاب املؤسسات والال واإلنرتنتوالراديو 
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والشركات التجارية والصناعية , ووكاالت البيع للرتويج لبضائعهم , حتى أصبحت 
اإلعالنات ظاهرة الفتة للنظر يف وسائل االتصال , من أجل كسب أكرب عدد ممكن 

 يعين اقتصار اإلشهار من املستهلكني , سعيًا وراء الربح والكسب املالي .لكن هذا ال
على اجلانب التجاري , وتسويق البضائع والسلع , بل يشمل خمتلف جوانب احلياة 
بأبعادها املختلفة ) التجارية , والسياسية , واالجتماعية , والدينية , والثقافية ( , 

)) موقف من العامل , من أشيائه وموضوعاته ومن كل ما  -يف نظر البعض  –فهو 
ياة من سلع وخدمات وأفكار وحاالت وجودية . فاألشياء واملوضوعات تعج به احل

واخلدمات وأحالم النجوم وطموحات السياسيني كلُّها سلع حتتاج إىل تسويق , وهو 
ما يتكفَّل به اإلشهار وفق آليات , جيب أن تقود مجيعها إىل البيع ثم البيع وال شيء 

ية جتارية فحسب , بل يدخل يف امليادين .وبذلك فإنَّ اإلشهار ليس فعال(10)سواه ((
خطاب إيديولوجي , إنَّه  –فوق كل هذا  –السياسية واالجتماعية واألخالقية . وهو 

اللغة الثقافية املهيمنة , ليكون أهم نسق لإلخبار يف التاريخ , لكونه ميس خمتلف 
سيد واملرآة للثقافة القطاعات واألنشطة . ومبا أنَّ اإلشهار لغة شاملة , فإنَّه ُيعد التج

 . (11)الشعبية اليت متنح شكاًل ومعنى ملختلف األشكال التواصلية االجتماعية
وبهذا فإنَّ اإلشهار عملية مقصودة واعية , ذات داللة حمددة , وأهدا  ُمعَلنة . 
وحدثًا تواصليًا تفاعليًا يشرتك يف إجناحه طرفا الفعل اإلشهاري ) امُلرِسل ( بوصفه 

خلطاب اإلشهاري , و) امُلرَسل إليه ( بوصفه امُلستهَد  واملعين بالعملية ُمنِتج ا
يستبطن رؤى امُلشِهر وأفكاره , ويستند إىل قدرته على الرتويج عن  اإلشهارية . وهو

األفكار مبختلف أنواعها ) السياسية , والدينية , واالجتماعية , والثقافية ( , 
 واختيار أفضل السبل لتسويقها . واإليديولوجيات والسلع واخلدمات , 

ال شك أنَّ العملية اإلشهارية متر  الوسائل اإلشهارية قدميًا وحديثًا : :إضاءة ثانية 
مبراحل متعددة , فتبدأ بتحديد امُلشِهر اجلمهور امُلستهَد  حتديدًا دقيقًا , ثمَّ يقوم 
باختيار أفضل الوسائل أو القنوات للوصول إليهم , وتكون وسائل االتصال على 
ر نوعني , شخصية وغري شخصية , فالوسائل الشخصية تهد  إىل االتصال املباش
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باجلماهري امُلستهَدفة عن طريق رجال البيع أو ممثلي املؤسسة أو اخلرباء أو مروِّجي 
األفكار . أمَّا الوسائل غري الشخصية فهي تلك الوسائل اليت ال تتضمَّن اتصااًل 
شخصيًا , وتشمل وسائل تصل إىل أعداد كبرية من املتلقني , ومنها الصحف 

. وهنا تكمن براعة (12)اديو والتلفاز وغريهاواجملالت والالفتات والنقوش والر
اإلشهاري ومهارته يف اختيار الوسيلة القادرة على تهيئة أجواء تفاعلية , تؤدي إىل 
جناح العمل اإلشهاري . لذلك فإنَّ مستوى التواصل والتفاعل بني طريف العالقة 

قلة لإلشهار , فهي التخاطبية ) امُلخاِطب وامُلخاَطب ( , يكون مرتبطًا بالوسيلة النا
الوسيط الذي حيمل الرسالة اإلشهارية إىل املتلقي , ومن ثم فإنَّ فاعلية إحدى 
الوسائل ومتيُّزها عن الوسيلة األخرى , هو الذي حيقِّق يف النهاية الدرجة العالية من 
ىل النجاح ألكرب قاعدة من املتلقني , لإلملام مبا يريد امُلعِلن إيصاله إليهم , وصواًل إ

استقطابهم وإقناعهم بأهمية الشيء املعروض , مبا حيقِّق اهلد  الذي من أجله مت 
. وقد قفزت الصناعة اإلشهارية يف اآلونة األخرية قفزات كبرية , (13)وضع اإلشهار

حتى أصبح اإلشهار يقتحم أهم الوسائط يف حياة اإلنسان املعاصر بكل ما فيها من 
احم الفنون األخرى املكتوبة واملرئية على السواء , وسائل مسعية وبصرية , وبدأ يز

ليفرض نفسه قسريًا على الناس , إذ سلك القائمون على اإلشهار خمتلف األساليب 
الدعائية , لضمان ترويج السلع واألفكار , وهذا قاد إىل مزيد من التفنُّن واإلبداع 

ار املواقف واألفكار من يف وسائل التعبري , وتكييف الصورة واللون واحلركة , وابتك
أجل شد االنتباه . ويف هذا اجلانب يلتقي اإلشهار مع الفنون التصويرية والتعبريية 
األخرى . لذلك متَّت مغادرة األشكال التعبريية املباشرة القائمة على اإلقناع اللفظي 
ة واملنطقي , الذي كان يهتم أساسًا يف الزمن املاضي بالرتكيز على اجلودة الفعلي
للُمنَتج , والتحوُّل حنو االنبهار جبمالية اإلشهار يف حد ذاتها , بداًل عن جودة امُلنَتج 

 . (14), بفعل التطوُّر املتسارع الذي طرأ على وسائل اإلشهار
أمَّا يف العصور القدمية فقد جلأ العرب إىل الشعر والنثر يف صياغة اللوحات اإلشهارية 

فيه على اجلانب الصوتي , ضمن ما ُيعر  باملتعة , بإطار شفوي يكون االعتماد 
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الشفوية , أي تلك املتعة اليت يوفِّرها اخلطاب الشعري أو النثري أثناء إجنازه الشفوي 
, وهي متعة تكسب الصوت قيمة وقوة يف ثين األعناق , واستمالة القلوب , إذ 

دالالتها  تعمل على السماح للخطاب بأن مير عرب قنوات شفوية وصوتية , هلا
وتأثرياتها اخلفية اليت تنتقل عرب تفاعل حي بني اللسان واألذن , لذلك ُوِصفت 
حضارة العرب بأنَّها حضارة اللسان عندما يتعلق األمر باملتكلم , وأنَّها حضارة 

. وبذلك كان األدب العربي بشقيه الشعر (15)األذن عندما يتعلق األمر باملتلقي السامع
وسيلة إشهارية بالغة األهمية والتأثري يف احلياة اليومية , نظرًا ملا حيظى به والنثر , ميثِّل 

األدب بشكل عام , والشعر بشكل خاص من مكانة يف اجملتمع العربي آنذاك , تصل 
إىل حد القداسة أحيانًا , بوصفه جزءًا من هوية الفرد العربي وانتمائه وثقافته 

بيان . لذلك شعروا بأهمية األدب ودوره وحضارته ؛ ألنَّ العرب أصحاب كالم و
الفاعل يف خماطبة العقل , وتشكيل الوجدان . فعمدوا إىل استثمار القوة التأثريية 
الكامنة فيه , وما يثريه من أجواء سحرية , من أجل إيصال رسائلهم اإلشهارية . 
 لكن هذا ال يعين االقتصار على األدب لوحده يف العمل اإلشهاري يف العصور

أنَّ هنالك حاجة  -ال سيما يف األندلس  –السابقة , وإنَّما أدرك العرب القدامى 
ملحة , لتطوير اجلانب اإلشهاري , وابتكار طرائق ووسائل جديدة تكون معزِّزة 
لفنون القول األدبية , يف جتميل رسائلهم اإلشهارية , ومنحها طاقة تأثريية تكون 

ن التواصل والتفاعل بني امُلرِسل وامُلرَسل إليه , قادرة على حتقيق أكرب قدر ممكن م
فتعمل على إيصال املتلقي إىل حالة متقدمة من التقبُّل والرضا مبا ُيطَرح عليه . وبعد 
االطِّالع على املدوَّنة الشعرية األندلسية , وجدت الدراسة أنَّ هناك وسائل إشهارية 

ء الشفوي الصوتي , فيعمل على متعددة , بعضها يؤدي الغرض اإلشهاري عرب األدا
إثارة امُلستقِبالت السمعية لدى املتلقي , ومن أبرز وسائل هذا النوع ) الغناء( . ويف 
بعض األحايني يقوم اإلشهاري باالشتغال على اجلانب البصري , حينما يتم 
استغالل الكتابة , يف جتسيد املعنى , وتأكيده يف ذهن املتلقي , فنجد )الكتابة 
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قوش( , متثِّل أبرز وسائل التواصل الفعَّالة , اليت أسهمت إسهامًا كبريًا يف إجناح والن
 العملية اإلشهارية . 

لقد كانت البيئة األندلسية ُمهيَّأة ألن  املبحث األول : الوسائل الصوتية ) الغـنـاء ( :
ما تكون واحة للغناء واللهو وجلسات السمر والطرب , بفعل موقعها اجلغرايف , و

تشتمل عليه من رياض واسعة غنَّاء مليئة باألشجار واألزهار ذات األلوان الزاهية , 
وما يتخللها من األنهار اجلارية . فضاًل عن طبيعة اجملتمع األندلسي الذي كان يضم 
أجناسًا وقوميات خمتلفة , انصهرت مجيعها حتت مظلة الدولة يف بالد األندلس 

زد على ذلك احلرية الدينية واالجتماعية اليت كان يتمتع مبختلف عصورها املتعاقبة . 
بها اجملتمع األندلسي آنذاك . كل هذه العوامل أدَّت إىل انتشار احلانات وجمالس 
اللهو والطرب , اليت كانت تغصُّ بغناء األشعار والرقص والراقصات , إذ انتشرت 

سن االنطباع واللعب يف مجيع البلدان أصنا  من املالهي والرواقص املشهورات حب
بالسيو  وغريها , وازدانت جمالس الغناء بالغانيات املطربات من اجلواري وغريهن 
, وكان فيهن من هو أمهر من الرجال يف هذه الصنعة , وأكثرهن وافد من املشرق , 
وكانت حالة الغناء من حيث االهتمام به واإلقبال عليه , من أعظم مظاهر 

 .(16)العقولواألدب
لغناء كان وما يزال وسيلة إشهارية بالغة التأثري , فاإلشهاري باستطاعته أن يوصل وا

ما يريد من رسائل عرب الغناء , نظرًا ملا ميلكه الغناء من طاقة سحرية تداعب املشاعر 
واألحاسيس , فتجعل املتلقي ُينصت بشغف ملا يسمع , فيقبل عليه طائعًا مستسلمًا 

وظِّف الغناء يف بعض جوانبه للرتويج للجواري والقيان , ال .ويف العصور القدمية قد 
سيما يف قصور اخللفاء واألمراء والقادة األندلسيني , بغية استمالة قلوبهم , فتتم 
عملية شرائهن من دون عناء أو تعب . وكلَّما كانت اجلارية حسناء , وجتيد الغناء , 

عة رائجة , وسعرها مرتفع جدًا. ال سيما غناء الشعر املنظوم , كلَّما كانت بضا
فجمال اجلارية وحسنها ميثالن بضاعتها , اليت تكون حباجة إىل أداة مؤثرة لإلعالن 
عنها وتسويقها إىل اآلخرين , وليس أفضل من الغناء يف أداء هذه املهمة على أمت 
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يتم وجه , وهو األسلوب املتَّبع يف الوقت احلاضر يف أكثر الوصالت اإلشهارية , إذ 
استغالل الطاقة التعبريية الكامنة يف الغناء , إلعطاء البضاعة امُلعَلن عنها مساحة 
أوسع من االنتشار والقبول عند أغلب فئات اجملتمع. ويف هذا املقام ينقل املقري خربًا 
يبيِّن أثر الغناء يف عملية تسويق البضاعة / اجلارية , فيذكر أنَّ أحد التجَّار أهدى 

مري عبد الرمحن األوسط , ويذكر أنَّها كانت )) بارعة احلسن , وامسها ألجارية ل
طرب , وهلا صنعة يف الغناء حسنة , فعندما وقع بصره على حسنها ثم أذنه على 
غنائها أخذت مبجامع قلبه , فقال ألحد خدَّامه : ما ترى أن ندفع هلذا التاجر عوضًا 

فقال : تقدِّر ما تساوي من الثمن وتدفع  عن هذه اجلارية اليت وقعت منَّا أحسن موقع
له بقدرها , فُقوِّمت خبمسمائة دينار , فقال املنذر للخديم : ما عندك فيما ندفع له 

موقع فقال : اخلمسمائة , فقال : إنَّ هذا للؤم , رجل أهدى لنا جارية , فوقعت منَّا 
نده هذا , فقال له: إنَّ استحسان , نقابله بثمنها , ولو أنَّه باعها من يهودي لوجد ع

التجَّار لؤماء خبالء , وأقل القليل يقنعهم , فقال: وإنَّا كرماء مسحاء , فال  هؤالء
يقنعنا القليل ملن جنود عليه , فادفع له ألف ديناٍر , واشكره على كونه خصَّنا بها , 

 وأعلمه بأنَّها وقعت منَّا موقع رضى , وفيها يقول :
 احـــــظي َطَرُب والطــــــــرُب         إنَّ مل تقــــــابْل لو ليَس ُيفــيُد السروُر

 أْبَهُت يف الكأِس لسُت أشربها         والفكُر بنَي الضلـــــوِع يلتهــــُب
 (17)(( يعجُب منِّي معـاشٌر جهـلــــــــوا          ولـو رأوا ُحسَنها ملا عجــــــبوا

وهنا جند أنَّ صاحب اخلطاب اإلشهاري كان يعلم بسحر الغناء يف استثارة ذائقة      
املتلقي , وحتفيز غرائزه الباطنية , وتفعيل مدركاته احلسية , بهد  استمالته عاطفيًا . 
إذ يكمن مفعول الغناء يف الوصلة اإلشهارية يف كون اللحن حيمي الكلمات من أيِّ 

يضمِّد اجلسم االجتماعي مثلما تفعل األناشيد والرتاتيل  حكم ورقابة , والغناء
الكنائسية , وجيعل املتلقي يعيش احللم , حلم اليقظة , وحيلِّق مع ما تنطق به رغباته 

. فامُلشهر اجتهد كثريًا من أجل إيصال بضاعته / اجلارية إىل قلب األمري (18)وخمياله
ورة ) مجال اجلارية ( مع الصوت عن طريق حاسيت البصر والسمع , إذ تآزرت الص
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) الغناء ( يف بلوغ الغاية من العمل اإلشهاري , املتمثلة يف إقناع املتلقي / األمري عبد 
الرمحن األوسط . ولكي تتم العملية اإلشهارية بنجاح , فإنَّ اإلشهاري على 

غبة يف مستوى اإلعالن , ال يفصح عن حقيقة امُلنتج يف بعده التجاري القائم على الر
جلب امُلستهِلك , ولكنَّه يفعل ذلك بتشييد جسر من الصور والتخيُّالت واألحالم 

. لذلك سارع (19)اليت ُتعدُّ مدخاًل جلذب املتلقي , ليتحوَّل من متلٍق ُمتخيِّل إىل فاعل
املتلقي / األمري ومن دون أدنى تردُّد إىل إغداق األموال على التاجر , فبدا مبهورًا , 

تطع مقاومة ما شاهده ومسعه من حسن ومجال . وبهذا فإنَّ ما قام به ومل يس
اإلشهاري / التاجر يدل على ذكائه وإجادته للعمل اإلشهاري , بدءًا من اختياره 
جارية ذات حسن ومجال , وإتقانها صنعة الغناء , وقدرة على نظم الشعر , وانتهاء 

عملية اإلشهارية يف حتقيق أهدافها ؛ ألنَّه بإهدائها إىل األمري , فكان واثقًا من جناح ال
وضع يف حسابه ردود فعل املتلقي , فجاء عمله متوافقًا مع أفق توقعه . لذلك بادر 
إىل مضاعفة مثنها , مبا ينم عن اقتناعه التام مبا ُعِرض عليه من بضاعة , وتعلُّقه بها 

إذ خلَّص فيها ما مرَّ به بعدما بقوة , وهو ما دلَّلت عليه األبيات الشعرية اليت ذكرها , 
أدهشه املنظر , فكانت انعكاسًا حلالته الشعورية , وما تبعها من تداعيات نفسية , 
دفعته إىل أن يعلن صراحة أن ال قيمة للحياة , وال طعم للسرور والطرب بغياب 
اجلارية / طرب ,اليت أشعلت بداخله لواعج الشوق واللهفة, وأثارت لديه رغبة 

ي واإلصرار على التمسك بها,غري مباٍل مبا يقوله اآلخرون, ُمنِكرًا عليهم التحد
 تذمرهم من مدى إعجابه باجلارية. 

ومن األمثلة األخرى اليت متَّ فيها استثمار الشعر امُلغنَّى يف األندلس , بوصفه وسيلة 
قامت به  إشهارية فاعلة يف عملية الرتويج عن البضائع واألفكار واآلراء , ال سيما ما
جارية  بعض اجلواري , إذ ينقل املقري يف نفح الطيب , أنَّ امُلغنِّي زرياب كانت له ))

امسها متعة أدَّبها وعلَّمها أحسن أغانيه حتى شبَّت , وكانت رائعة اجلمال , 
وتصرَّفت بني يدي األمري عبد الرمحن بن احلكم , تغنِّيه مرة وتسقيه أخرى , فلما 
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ا أبدت له دالئل الرغبة , فأبى إال التسرت فغنَّته بهذه األبيات , فطنت إلعجابه به
 وهي هلا يف ظنِّ بعض احلفَّاظ :

 يا مـــــــْن يغطِّي هـواُه        مــْن ذا يغطِّي النَّهارا
 قــــــْد ُكْنُت أملُك قليب        حتَّى علقــــُت فطــــارا

 لي كـاَن أو مستعارا     يا ويـلـتـــا أتـــــــــــــــراُه    
 يا بأبـي قـُــــــــــــرشـيٌّ          خلعـُت فيِه العـِــــذارا

.فاخلرب السابق يشري (20)فلما انكشف لزرياب أمرها , أهداها إليه فحظيت عنده (( 
بوضوح إىل أثر الغناء يف استمالة قلب األمري عبد الرمحن بن احلكم , وكسب رضاه 

تواصلية , ووسيلة إغرائية تزيد من فاعلية اخلطاب اإلشهاري , ومتنحه , بوصفه آلية 
القدرة على اخرتاق احلجب , والنفاذ إىل قلب املتلقي بسرعة فائقة . فجاء غناء 
اجلارية أمرًا مكماًل ملا تتمتع به من مجال , فما كان منها إال أن تسوِّق نفسها عن 

حتظى بقلب املتلقي / األمري , فتكون حظيته . طريق الغناء , لعلَّها تنال مرادها , و
وهو ما تقوم به اإلرساليات اإلشهارية يف الوقت احلاضر لبلوغ هدفها , إذ تعمل 
على إثارة أحاسيس امُلشاهد وشبقيته من جهة , واستعمال قالب إبداعي مجالي 
وشاعري ُيولِّف يف تركيب متناسق وجذَّاب , بني عنصر الصورة والصوت 

. لذلك فالنص الشعري الذي غنَّته اجلارية كان (21)سيقى والكالم من جهة أخرىواملو
ميثِّل مضمون الرسالة اإلشهارية اليت أطلقتها , للبوح مبشاعرها وأحاسيسها جتاه 
األمري , فنظمت ما يعتمل بداخلها من عواطف على شكل أبيات شعرية , اتسمت 

الفوز حببه , ونيل ثقته . وصواًل إىل حتقيق بطابع الرغبة والطموح , لنيل ود األمري و
رغباتها الذاتية بالعيش الكريم , والسعادة اليت تنتظرها يف قصور األمراء . لذلك 
فهي مل ترتدَّد فيما غنَّته من أبيات شعرية من اإلعالن بكل صراحة ووضوح , أنَّها 

ن الولوج إىل حياة النعيم تريد أسر قلب األمري , لكونه املفتاح احلقيقي الذي ميكِّنها م
. فجاءت أبياتها موجزة وواضحة , صاغتها بلغة رقيقة وجذَّابة , فجاءت مفعمة 
مبشاعر اللهفة والشوق . وقد عزَّزتها بتكرار حر  املد ) األلف ( وجعلته جزءًا من 
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ألنَّ حر  املد )) أحسن وعاء صوتي يلجأ إليه الشاعر , ليحمِّله أكرب شحنة القافية ؛ 
. ممَّا منحها متسعًا تعبرييًا , لتجسيد حالتها الشعورية , (22)من األبعاد النفسية ((

والبوح مبشاعرها وأحاسيسها اليت اتسمت بالرقة والعذوبة , فحر  املد يسهم يف 
وخيلق جوًَّا انفعاليًا جيعل املتلقي يشعر مبا  إخراج آهات املبدع وعواطفه املكبوتة .

يعانيه الباث , فيعيش االثنان حتت تأثري التجربة الشعورية ذاتها . ممَّا أفضى إىل تقوية 
اخلطاب اإلشهاري الذي أطلقته الشاعرة , لتقرتب من امُلرَسل إليه / األمري , 

ت على سحبه شيئًا فشيئًا إىل وتشعره مبدى حبها , وأنَّه قد استوىل على قلبها , فعمل
دائرة مشاعرها , ليشاركها وجدانيًا وشعوريًا .  ولتأكيد مشاعرها , ومنحها رسوخًا 
يف وجدان املتلقي , جلأت الشاعرة إىل جتسيد حالتها الشعورية عرب الصورة 

نشاطًا عقليًا ووجدانيًا يعمل على تنسيق االنفعال , لتقدِّم يف  االستعارية , بوصفها
نهاية األمر عالقات نفسية , تعمل على تنظيم التجربة االنسانية , كما تنطبع على 

. فوجدت فيها وسيلة تعبريية قادرة على تصوير مكنونات نفسها , (23)حدقة الشعور
حتقيق غايات داللية من أجل إضاءة النص , ومنحه وهجًا شعوريًا ُيبهر املتلقي , و

 تشخيص اهلوى بقوهلا :لذلكعملت على دها .فيقف متأماًل ومتفاعاًل مع مقاص
 يا مْن يغطِّي هـواُه        مــْن ذا يغطِّي النَّهارا

 والصورة االستعارة األخرى اليت شخَّصت فيها القلب بقوهلا :
 قد كنُت أملُك قليب       حتى علقـُت فطــــارا

لبث خلجات  بوصفه البؤرة األساسية للمشاعر واألحاسيس عند اإلنسان , ومركزًا
النفس وما يعرتيها عند حلظات الشوق واهليام , لعلَّها جتد طريقها إىل قلب املتلقي 

األمر الذي انعكس إجيابًا على العملية اإلشهارية , فتحقَّق ما عرب حوارية القلوب . 
كانت تصبو إليه اجلارية , لتحصل على إعجاب األمري , فظفر بها بعدما ُأهدَيت إليه 

افإنَّ للغناء سلطانًا على القلوب ال ميكن إنكاره , إذ باستطاعته أن حيقِّق ما ومن هن.
تعجز عن حتقيقه الوسائل األخرى ؛ ألنَّه يعمل على إشاعة أجواء خاصة من الفرح 
والرضا , جتعل املتلقي حيلِّق يف عوامل السحر اخليال , بعيدًا عن هموم الواقع 
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ًا ملا يعيشه يف تلك األجواء احلاملة , فتنهار كل ومرارته , فتكون ردود أفعاله تبع
احلواجز والعراقيل اليت تقف حائاًل أمام بعض الناس للوصول إىل أهدافهم , 
وتتقارب املسافات البعيدة , فتقرتب القلوب من بعضها كثريًا , وتتعطَّل رقابة العقل 

يصبح هو  ووصايته على تصرفات اإلنسان , فال يستمع إال لصوت القلب,الذي
مصدر القرارات, واحلاكم على التصرفات . ومن جتليات ذلك , ما قام به احلكيم 
أبو بكر بن باجَّة , وزير أبي بكر بن تيفلويت ,  وفيلسو  األندلس وإمامها يف 
األحلان آنذاك , إذ استثمر الغناء , لتحقيق أحالمه باحلصول على األموال , فُيذَكر 

مه ابن تيفلويت صاحب سرقسطة , فألقى على بعض قيناته أنَّه )) حضر جملس خمدو
 موشحته اليت أوهلا : 

 جــــرِِّر الذيَل أيَّمـــــا جـــــرِّ       وصِل الشكَر منَك بالشكِر
 فطرب املمدوح لذلك ملا ختمها بقوله : 

 عـــــقــــــَد اهلُل رايَة النصــِر       ألمرِي الُعــــــال أبي بكــــــِر
وطرق ذلك التلحني مسع ابن تيفلويت صاح : واطرباه , وشق ثيابه وقال : ما 
أحسن ما بدأت وختمت , وحلف باألميان املغلظة , ال ميشي ابن باجة إىل داره إال 
على الذهب , فخا  احلكيم سوء العاقبة, فاحتال بأن جعل ذهبًا يف نعله ومشى 

 .(24)عليه ((
ألحلان والغناء , كان على معرفة تامة بأثر الغناء يف وبذلك فإنَّ ابن باجة خبري ا

إشاعة أجواء خاصة , مليئة بالفرح والطرب , تكون جسرًا لتحقيق أحالمه ورغباته 
, باحلصول على األموال . واخلرب السابق يفصح عن براعته ومدى متكُّنه يف اختيار 

ار اللحن املؤثر , الوسائل اليت أعانته على بلوغ غايته , حينما عمل على اختي
واملوشحة املفعمة بالرقة والعذوبة , لتكون لوحة فنية , طرَّزها مبختلف ألوان املدح 
والثناء على املمدوح صاحب سرقسطة .   فكان امُلشِهر يعوِّل كثريًا على اختيار 
األحلان املوسيقية املؤثرة , والقادرة على دفع الفعل التواصلي إىل األمام , بوصفها 

ء للروح واجلسد على حد سواء , كونها خترتق األذن وهي أحد أعضاء اجلسد , غذا



 
 

- 134 - 
 

وصواًل إىل الروح العائمة بداخله , فما هي إال عوامل ساحرة خالصة يف احللم , 
.ومن أجل (25)تبعث على االسرتخاء والطمأنينة للنفوس احلائرة , واألجساد املتعبة

أهدافها اليت ُرِسمت هلا , كان البد من أن تؤدي رسالة الذات امُلرِسلة للخطاب 
وسيلة تكون قادرة على إيصال حمتواها إىل املتلقي / املمدوح , لذلك اختار إحدى 
قيناته ممَّن جتيد الغناء , لتغنِّي يف جملس املمدوح . فكان ذلك سببًا يف إثارة مشاعر 

أنفق ما ميلك من  السعادة والطرب , حتى غدا املمدوح أسريًا هلذه املشاعر , حينما
ذهب , ليمشي عليه ابن باجة حتى يصل داره . فيما كانت األميان املغلظة اليت أقسم 
بها ابن تيفلويت , تعدُّ دلياًل على أنَّه قد وصل إىل درجة من االقتناع التام مبا مسع 
وشاهد . إذ مارس امُلشِهر سلسلة من األدوات اإلشهارية البصرية والسمعية )الشعر 

لحن والغناء( , من أجل حتقيق أقصى درجات التواصل الفعَّال , ومحل املتلقي وال
 على إنفاق ما حبوزته من أموال .  

توظيفه يف ومل يقتصر الغناء على اجلوانب االجتماعية والتجارية فحسب , بل متَّ 
امليدان السياسي , ومن ذلك ما قام به ملك مالقة إدريس بن حييى بن مّحود , إذ 

عان بالغناء , لإلشهار عن توجُّهاته وأهدافه السياسية , فريوي ابن بسَّام يف است
 الذخرية , أنَّه طلب من املغنِّي أن يغنِّي هذه األبيات :

 إدريساإذا ضاَقــْت بك الدنيا    فعــــرِّْج حنــــَو 
 إذا الَقــيـَْتُه َتْلـــــَقــــــى  رئيسًا غرَي َمـــرؤوسا

 َعــــَزمـــاُتُه َتْنفي  عِن األوطـــاِن إبليساوَمْن 
 إماٌم مـــــــاجـِــــــٌد َمْلـٌك     ُيزيُل الَغــــــــمَّ والُبؤسا

 .(26)فتبادر من باحلضرة إىل حفظها
يتضح من اخلرب السابق أنَّ ملك مالقة / أدريس بن حييى قد اختار الغناء , لتحقيق 

سه , ودعوة الناس لإلقبال والتوجُّه إليه والتمحور حوله , غاياته ومآربه بالرتويج لنف
رغبة منه يف كسب ودِّهم , وضمان طاعتهم ووالئهم , فعمل على توظيف حاسة 
السمع , للقيام بعملية اإلشهار السياسي , فطلب من املغنِّي أن يغنِّي نصًا شعريًا 
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شهاري جند أنَّه ينطوي على ُمفَعمًا مبعاني الرتويج السياسي . وبعد معاينة النص اإل
أساليب لغوية متنوعة , منها أسلوب الشرط , واألمر , ُمتَِّخذًا من حاجة بعض 
الناس وعوزهم , مادة للرتويج واجلذب واالستقطاب , ُموجِّهًا الدعوة لكل من 
ضاقت به الدنيا , وتأزَّمت أحواله , فما عليه إال التوجُّه حنو إدريس , فإنَّه سيجد ما 
يشفي صدره ويهدِّئ من روعه . ويتجلَّى البعد السياسي يف قوله : ) تلَق رئيسًا غري 
مرؤوسا ( , فهذا التعبري ميثِّل بؤرة النشاط اإلشهاري ذي املغزى السياسي , ويدلِّل 
على نزوع امُلشِهر حنو التباهي بسلطانه . ومبا أنَّ  الغالب يف معظم اإلشهارات 

, لتقوية موقف احُلكَّام , فقد عمد امُلشِهر إىل إضفاء طابع السياسية تسخري الدين 
إمياني على أفعال إدريس بن حييى وتصرفاته , ونشاطاته السياسية واالجتماعية , 
فجعله ُيبِعد عن األوطان إبليسا , من أجل أن يزيد من فاعلية اخلطاب السياسي , 

سية , وتثبيت موقفه الداعي إىل ويعزِّز من مكانته االجتماعية , خلدمة أغراضه السيا
مجع أبناء اجملتمع حول سياسته . وقد أكَّد ذلك يف تعدُّد األخبار اليت خترب عن 
حقيقة امُلشِهر / إدريس بن حييى , فهو ) إمام , ماجد , ملك ( , وهي حتمل يف 

 طيَّاتها نربة اهليمنة والتسلُّط , وحماولة إخضاع الناس هليمنته . 
تعمل الكتابة بوصفها تقنية  ي / الوسائل البصرية ) الكتابة والنقوش ( :املبحث الثان

تواصلية على جتسيد الوسائل احلياتية الكالمية , بتحويلها إىل مادة أكثر دوامًا , 
باستعمال جمموعة من القواعد واألساليب النظمية , أي النسق الكتابي . وُتعد من 

ًا , وتوصياًل للمعلومات واألفكار واملشاعر , أكثر الوسائل التخاطبية أهمية وتأثري
فهي حضارة يدويَّة تساعد احلضارة اللفظية وُتكمِّلها . وتعمل اللغة عرب جمموعة من 
التقنيات , إلنتاج هذه الوسيلة , أي ترتيب األشياء من أجل خدمة غرض معيَّن , 

. وممَّا ال شك فيه (27)وهذا الغرض هو التواصل الذي يؤثِّر به الناس بعضهم يف بعض
هو أنَّ تطور الكتابة وشيوعها يدلُّ على ازدهار احلياة الثقافية يف اجملتمع ؛ ألنَّ الكتابة 
ومستلزماتها من عالمات تطور الشعوب , ورقّيها فكريًا واجتماعيًا وحضاريًا . 
لذلك كانت حمط اهتمام العرب املسلمني منذ بزوغ فجر اإلسالم , والعصور اليت 
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ه . حتى حتوَّلت إىل مهنة عند األندلسيني , وأصبحت من أرقى املهن ؛ ألنَّ الشهرة تلت
بها ميثِّل وسيلة من وسائل الوصول إىل املناصب العليا يف الدولة آنذاك , وغدوا 
يطلقون على من يكون منهم فاضاًل يف علم األدب بشقيه , النثري والشعري بذي 

ناصب اليت يسعى إليها الشعراء والنابهون , . لذلك أصبحت من امل(28)الوزارتني
. (29)ويتنافسون للظفر بها , وظهرت وظيفة كاتب الرسائل وهي من أشر  الوظائف

ومن أجل الوصول إىل مهنة الكاتب , عمد الكثري من الشعراء والكتاب إىل الرتويج 
.  ومن ألنفسهم , واإلعالن عن  مؤهالتهم وقدراتهم يف صناعة الكتابة وإتقانها 

جهة أخرى فقد برع األندلسيون يف فن العمارة والنقوش , وهلم يف ذلك آثار مجيلة 
بديعة , وميوهلم إىل فن التصوير والنحت كانت من بواعث األمل على تقدمهم يف 
ذلك , فكانت خللفاء بين أمية ميول لفين النحت والتصوير , فبنى عبد الرمحن 

اها بامسها , ونقش صورتها على الباب , وكانوا الناصر جلاريته الزهراء مدينة مسَّ
جيلبون الصور والتماثيل من البالد األخرى , وقلَّدوا بعض النقوش اليت كانت يف 

. وبذلك أوىل األندلسيون عناية خاصة بالكتابة والنقوش (30)كنائس أسبانيا وصقلية
مات اليت دلَّلت على أدوات احلرب واألواني واملباني وغريها , إذ كانت من العال

على تقدُّمهم وحداثتهم , وكانوا بارعني يف اختيار الكلمات واألشعار املؤثرة اليت 
حتمل يف طيَّاتها رسائل مقصودة , لتكون الفتات وواجهات إعالنية , ُاستثمرت يف 
جماالت خمتلفة , سياسية واجتماعية وثقافية ودينية , عبَّرت عن  قدرة األندلسيني يف 

الوسائل الفاعلة , اليت تشتمل على اجلدة وغري املألو  يف خماطبة املتلقي , ابتداع 
وجذبه بقوة حنو ما مكتوب , وصواًل إىل إقناعه مبا حتمله تلك الكتابات والنقوش ؛ 
ألنَّها تبقى عالقة يف األذهان , وال ميكن نسيانها , وبإمكان خمتلف شرائح اجملتمع 

ا . وهي تشبه إىل حد ما الالفتات والصور اليت مشاهدتها وحفظها والتفاعل معه
يستخدمها السياسيون يف الوقت احلاضر للرتويج ألنفسهم , والتعريف برباجمهم 
السياسية , ال سيما يف احلمالت االنتخابية اليت يقومون بها قبل االنتخابات , أو تلك 

ركات واملكتبات اللوحات املنتشرة على واجهات احملال التجارية , واملؤسسات والش
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ودور العلم , بهد  صياغة وعي اجملتمع , وتشكيل ثقافته , للتأثري على توجهاته 
 وقراراته . وقد أخذت الكتابة والنقوش أشكااًل متعددة يف األدب األندلسي , منها : 

جلأ األندلسيون إىل الكتابة على بعض األدوات , رغبة  : الكتابة على األدوات :أواًل 
يف إجياد وسيلة مؤثرة , يتم استثمارها يف السياق التخاطيب , لتؤدي دورًا فاعاًل يف 
عملية الرتويج السياسي واالجتماعي , ومن تلك األدوات , أدوات احلرب مثل ) 

ًا إشهاريًا , القوس , والرتس , والسيف وغريها ( , وهي بال شك تتضمن بعد
يسعى عربها امُلشِهر إىل بث رسائل تشري إىل الرتويج للحرب والقتال , عرب متجيد 
أدواتها , ومزج ذلك باملدح , عرب اإلشادة باملمدوحني , وبيان فضائلهم . وخري 
مثال على ذلك ما قاله الشاعر أبو حممد بن هود من أبيات شعرية , نقشها على 

 األفطس:رئاِس سيف املتوكل بن 
ال تـخـش ضيمًا وال ُتْمِس أخــــــــــــا َفــَرٍق     إذا رئاِسَي فـــــي ُيمـــــنى يديــــَك 

 َبقــــــــــي
 أصبحُت أمضى من احَلْيِن املتاِح فُصْل     على الكـُـــــــمـــــاِة وبي عنَد الوغــــــى فَثِق

الظـــــباِء إذْن لقلُت إنِّي أمضى مــــــن ُظبا  لــــــــــــوال فـتـوٌر بأحلـــــــــــاِظ
 (31)احَلـــــــــــَدِق

وهنا جلأ الشاعر إىل عملية استنطاق رئاس السيف , ومنحه خاصية الكالم , ليعلن 
عن مالمح القوة واملنعة اليت ميتلكها , إذ فيه من مقومات القوة ما جيعل النصر أمرًا 

النص الشعري هو الشاعر / رئاس السيف , وامُلخاَطب  حتميًا . وامُلخاِطب يف هذا
هو املتوكل , والغاية من اخلطاب هي الرتويج للحرب والقتال , وتشجيع امُلخاَطب , 
وحتفيزه على الصمود واملواجهة وعدم االستسالم والضعف , وهي دعوة إىل 

. وقد دلَّلت استنفار العزمية واالصرار , واستنهاض اهلمم , وإيقاد جذوة احلماسة 
على ذلك البنى اللغوية املكوِّنة للنص , إذ ابتدأها الشاعر بأساليب طلبية , جتلَّت 
بأسلوب النهي )  ال ختَش ( , و) ال متِس ( . وأسلوب األمر ) فُصْل ( , و) فثِق ( , 
ليربهن على قيمة السيف وفاعليته يف إشاعة أجواء االطمئنان والثقة , حتى يتحقَّق 



 
 

- 138 - 
 

على األعداء . فيما قام الشاعر لسان الدين بن اخلطيب بالكتابة على محَّالة النصر 
 سيف ألحد أوالد السلطان , من أجل اإلشادة مبمدوحيه من بين نصر , إذ يقول :

 إنَّا بين نصٍر إذا ما اطلعْت      يومًا مساُء ُسُعودنا مولودا    
 (32)امُللوِك َتمائمًا وُمُهوداكانْت محائُلنا لــه وُسروُجنا      بنَي 

فامُلرِسل هنا هو الشاعر لسان الدين بن اخلطيب , وامُلرَسل إليه هو أبناء اجملتمع , 
واآللية اليت اتَّبعها امُلرِسل يف تبليغ رسالته اإلشهارية , هي الكتابة على محَّالة 

ارها والكتابة السيف , اليت هي بال شك تتضمن دالالت كبرية , فقيام الشاعر باختي
عليها ال خيلو من قصدية واضحة , بوصفها عالمة من عالمات القوة والشجاعة , 
القرتانها الدائم بالسيف , ثم تأتي الغاية من ذلك الرتويج ملمدوحيه ) بين نصر ( , 
والتغنِّي بأجمادهم وفضائلهم , وشجاعتهم . فكان النص الشعري املكتوب على 

لصقًا دعائيًا لبين نصر , جعل اخلطاب فيه على لسانهم , فجاء محَّالة السيف ميثِّل م
التعبري الشعري املكتوب , مكتنزًا باإلحياء الذي شكَّلته الصور البيانية يف قوله : ) 
مساء سعودنا ( , إذ جعل للسعود مساء على سبيل الصورة االستعارية , فما أن 

د واليمن , يف إشارة واضحة إىل ُيولد لبين نصر مولود حتى يكون حاماًل معه السع
رغبة امُلشِهر / الشاعر يف رسم صورة زاهية ملمدوحيه , جتعل املتلقي يقف متأمِّاًل , 
ليتصوَّر قيمة هؤالء املمدوحني , ومنزلتهم . فيما شبَّه يف صورة أخرى محائل 

ين من السيو  بالتمائم , وجعل السروج مهدًا هلذا املولود القادم . وهنا وظَّف رمز
رموز الشجاعة والقوة يف الثقافة العربية , وهما محائل السيف وسروج اخليل , 
وجعلهما األساس يف بناء الصورة الفنية , ليؤكِّد على مالمح الشجاعة والقوة , 
وشدة البأس , وقام بإلصاقها مبمدوحيه . وهو ما فرضته طبيعة املوقف املدحي , إذ 

طاقاته البيانية , وأالعيبه األسلوبية , ليلمِّع صورة  يف املدح )) يستنفر الشاعر كل
املمدوح , وحيسِّنها لدى املتلقي , حتى ولو كان متقوِّاًل , فريفعه إىل مرتبة فوق 
مراتب البشر العاديني , ويتكئ يف ذلك على عنصر اإلبهار اخلالق لالنبهار , واملبالغة 

. (33)ة من يقرتب من النموذج أو املثال ((امُلنِتجة للتعجُّب , فيصوِّر املمدوح يف صور
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 تاركًا املتلقي يعيش يف أجواء الدهشة واالنبهار , ليقوم بتمرير أهدافه السياسية
املتعلقة بالرتويج للدولة النصرية, عرب إظهار فضائلهم, وحماولة فرضها على املتلقي , 

 وإقناعه بها .
تابة والنقوش على املباني حاضرة بقوة يف فيما كانت الك الكتابة على املباني : :ثانيًا 

بالد األندلس , وشكَّلت ظاهرة مجالية واضحة املعامل , متَّ استغالهلا ألغراض 
سياسية واجتماعية وعلمية . ومن أمثلة ذلك يف الشعر األندلسي , ما نظمه الشاعر 

العلمية ابن اجليَّاب الغرناطي , إذ كتب نصًا شعريًا إشهاريًا على باب املدرسة 
 بغرناطة , اليت بناها السلطان أبو احلجاج يوسف األول , إذ يقول : 

 فادُخْل ُتشاِهْد َسناُه الَح مشُس ُضَحى ـــــذا باُبُه ُفتـحــــا     يا طــــالــــــَب العـلـــــِم ه
 ـاَك مـــا ُنِزحـَــــــامن َمرمـــإذ قـرََّب اهلُل    ـلٍّ وُمـــــرحِتـــــٍل   واْشُكْر ُمِجرَيَك مــــْن ِحــــ
 ـاَدى والِعـلِم قـــد وُضحـبها سبيُل اهُل ُة اإلسالِم َمـــــْدرسًة     وُشرَِّفــــــــْت َحْضــــــــر

 (34)حـَــاــفًا مـيزاُنها رجـُأعمـــــــــاُل يوســــــــَف مــــــــوالنا ونيَـّـــــتُه   قــد طرََّزْت ُصَحـ
فاألبيات اليت ُكِتبت على باب املدرسة متثِّل لوحة إعالنية , استخدم فيها امُلشِهر كل 
وسائل الرتغيب واإلغراء , جلذب طالب العلم , وحثِّهم على اإلقبال إليها . وقد 
دلَّت البنى الصياغية للنص على رغبته يف إقناعهم بدور املدرسة يف نشر العلم , إذ 

أساس بنية النص , فابتدأ خطابه اإلشهاري بأسلوب النداء شكَّلت أساليب الطلب 
) يا طالب العلم هذا بابه ُفتحا ( , وهو ميثِّل دعوة مفتوحة لكلِّ من يريد أن يتعلَّم , 
فأنَّه سيجد ضالته يف هذه املدرسة , والنداء هنا يتضمَّن بعدًا حجاجيًا اهلد  منه 

لشيء امُلعَلن عنه . وقد عمل على تعزيز إغراء اآلخرين وإقناعهم , للتوجُّه حنو ا
رؤيته اإلشهارية بتوظيف فعلي األمر ) ادخل , اشكر ( , ليكونا القوة الفاعلة اليت 
سلَّطها اإلشهاري من أجل حتفيز املتلقي , وشحذ همَّته , ليقبل على املدرسة بعزم 

عَلن عنه / وقوة . ومن أجل أن يزيد اإلشهاري من الفاعلية الرتوجيية للمكان امُل
املدرسة , وبيان مدى أثرها يف بناء اجملتمع , وكسب ثقة امُلخاَطبني الباحثني عن العلم 
, وزرع االطمئنان يف نفوسهم , عمد إىل بيان مزايا املدرسة , فعدَّها مفخرة لإلسالم 
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واملسلمني , وَمشَعاًل للهدى والعلم . وهو بهذا حياول مالمسة وجدان املتلقي , 
ة حساسيته الدينية , لضمان وفوده إليها . ويف ختام اللوحة اإلشهارية عمد وإثار

اإلشهاري إىل ذكر اسم مؤسس هذا الصرح العلمي , واإلشادة مبا قام به من إجناز 
, ليمزج بني اإلشهار السياسي والعلمي . فيما كان تلميذه لسان الدين بن اخلطيب 

 أبياتًا شعرية ُكِتبت على جدران املدرسة :أكثر تفصياًل يف عمله اإلشهاري , فنظم 
 أال َهَكـــــــــذا ُتْبَنى املـــــــــدارُس للعـلِم           وتبقى ُعُهوُد اجملـــِد ثابتُة الرَّْسِم
 وُيْقـَصُد وجــــــــــُه اهلِل بالعـمِل الرِّضى          وُتْجَنى ِثماُر العزِّ من َشَجِر العْزِم

 ــــــُر منِّي حـضرَة امُلْلِك ُكلَّـــــما          تقدََّم َخْصٌم يف الَفَخـــاِر إىل َخْصِمُتفـاخــِــ
 بأجـْــــــدى إذا َضنَّ الَغـماُم من احَليا          وأْهَدى إذا َجـــــنَّ الظَّالُم من النَّْجِم

 ُكِفيَت اعرتاَض البيِد أو ُلجـَــَج الَيمِّ فيا ظــــــاِعـنًا للعـلِم َيطـْـــــلُب رحـــــــلًة         
 ببابي حـُــــــــطَّ الرَّْحـَل ال َتْنِو ِوجـَْهــــًة          فقد ُفْزَت يف َحـاِل اإلقاَمـــــِة بالُغْنِم
 فكـْم من ِشهاٍب يف َسمائي ثاِقـــــــٍب          ومن هــــــالٍة دارْت علــــــــى َقَمـٍر ِتمِّ

 يُضوَن مـن ُنوٍر ُمبنٍي إىل هـُــــدًى         ومْن ِحْكمٍة َتْجلو الُقُلوَب إىل ُحْكــِمُيف
 (35)َجــــزى اهلُل ُيوُسفًا خرَي ما َجــــــــــــــزى ُمُلـوَك َبين َنْصٍر َعِن الدِّيِن والعـِـْلِم

, ليكون الوسيط اختذ اإلشهاري من الكتابة على جدران املدرسة سبياًل إشهاريًا      
بني املكان امُلعَلن عنه واملتلقي , فقام بصياغة رؤيته اإلشهارية عرب نص شعري ,  
جاعاًل منه ُملصقًا إعالنيًا ينطوي على سلسلة من األساليب اللغوية , اليت حتمل يف 
مضمونها ومغزاها حججًا ودالئل على أهمية املدرسة ودورها التعليمي . فابتدأ 

ني بـ ) أال ( االستفتاحية , بوصفها عتبة لغوية ذات أبعاد داللية , خطابه اإلعال
تهد  إىل دعوة املتلقي للدخول إىل عامل النص , ولفت نظره إىل أمر هام يريد 
تفصيله عرب تقنية الوصف , ليبيِّن القيمة العلمية هلذه املدرسة , وما ميكن أن تقدِّمه 

يف أجواء العلم واملعرفة , ومتنحه فرصة  من معار  وعلوم , جتعل املتلقي حيلِّق
للتأمل يف هذا الصرح العلمي , لتتحرَّك بداخله الرغبة لطلب العلم , فيعجِّل 
بالدخول يف هذا املكان . بعد ذلك وجَّه خطابًا مباشرًا لطالب العلم عرب أسلوب 
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اع طالب النداء ) فيا ظاعنًا للعلم ( , ليؤدي وظيفتني إحداهما حجاجية , بهد  إقن
العلم بالقدوم إىل املدرسة , وعدم االكرتاث باملصاعب واملعاناة اليت يسبِّبها عناء 
السفر , وقطع املسافات البعيدة عرب الصحاري والبحار . والوظيفة األخرى نفسية , 
لتهيئة املتلقي وحتفيزه نفسيًا , وتنشيط رغبة حب العلم والتعلُّم , وتنميتها بداخله . 

 ال مانع يقف أمام طلب العلم .وبيان أن 
ولعلَّ ما مييِّز هذا النص اإلشهاري عن النص السابق , أنَّ امُلشِهر مل يكتِف بفعل      

األمر ) ببابي ُحطَّ الرحَل ( يف خماطبة املتلقي , بل ينهاه عن البحث عن أيِّ وجهة 
, وحماصرته  أخرى ) ال تنِو وجهة ( , يف حماولة منه لتكثيف الضغط على املتلقي

ضمن حدود رغبة امُلشِهر . ثم بعد ذلك وسَّع من دائرة الضغط النفسي والديين , 
فضمَّن النص اإلشهاري حزمة من اإلغراءات , وقدَّمها للمتلقي , فأخذ يِعده 
باحلصول على كلِّ ما يبحث عنه من معار  وعلوم وِحَكم وهداية . وهو بهذا 

على قرار املتلقي , إذ مل يرتك أمامه أّي خيار , سوى  اخلطاب سعى إىل اهليمنة كليًَّا
ومبا أنَّ )) السلطة اليت حتكم تبحث عن  .املوافقة بالدخول إىل املدرسة امُلعَلن عنها 

كيفية إدامتها وتثبيتها , وهي دائمة االشتغال على ما حيقِّق هلا ذلك السلطان املبسوط 
استثمر بعض اإلشهاريني ظاهرة الكتابة . لذلك (36)على الرعية والنفوذ الواقع ((

والنقوش على املباني , للرتويج السياسي , لتكون ألصق باألذهان , وهو ما جنده 
عند الشاعر والسلطان النصري يوسف الثالث , بقوله : )) وممَّا نظمنا وأمرنا أن 

 ُترَسم يف مبنى :
 ـــــــُة الوفــــــــــــــوِدأنا مطلـــــــــــــُع السعـــوِد            أنا قبلــ

 يوســــــــــــــُف شرَّفنــــــــي             حيُث جــــــدََّد العهـــــــــوِد
 ناصــــــــــــرٌي لـــــــــم تزْل            رمحـــــــــــاُتُه جتــــــــــــــــوُد

 لِفِه روضــــًا جمــــــــــوِدفتأمَّــــــــــْل مصنعـــــــــــــي             ُت
 والظِّـــــــــــالُل حـــــــــــــوَلـُه             كخـــــــوافــــــــــــــــِق البنوِد
 وأمامــــــــــي وقــفـــــــــــــــْت             ربَّـــــُة الثغــــــــــــــِر الَبُروِد
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 بٌة             أخـــــــــــــذْت أوَج الصعوِدخصـــــــــــــــٌة معجــــــــــــ
 كلَّــــــــــــمــــــــــــــا تبصــرني             ترتامــــــــى للسجــــــــــــــــوِد
 خجلـــــــــــــــْت يف مشيها             حنَي ريعــــــْت باألســــوِد

 (37)ال ُتــــــــــــــــــراُع إنَّهـــــــــــــــا             يف محى موىل الوجوِد((
وهنا استغلَّ السلطان النصري يوسف الثالث موهبته الشعرية , وقدرته على      

تطويع اللغة , وصياغتها يف قالب شعري , ليكون وسيلة إعالمية قادرة على التعبري 
توضيح أفكاره ورؤاه , وإيصاهلا إىل املتلقي . فوجد أنَّ خري عن مكنونات نفسه , و

وسيلة لتسويق خطابه السياسي هو نقش أبياته الشعرية على أحد املباني , لتكون 
ماثلة أمام أعني الناس يف مجيع األوقات , وبذلك تقوم مقام الصحف واجملالت 

لتسويق أنفسهم ,  وشاشات التلفاز يف الوقت احلاضر اليت يوظِّفها السياسيون
وتعريف أبناء اجملتمع برباجمهم السياسية , وخططهم املستقبلية , ومنجزاتهم . فتعمل 
على تشكيل وعي اجلماهري , وصناعة الرأي العام امُلساِند لتوجهاتهم وطموحاتهم , 
ويف ظل ذلك يتم مترير أهدافهم السياسية ومصاحلهم احلزبية , من دون أن يشعر 

عض األحايني . وهو ما عمله امُلشِهر يف النص السابق , إذ استثمر أجواء املتلقي يف ب
انشغال املتلقي جبمال املبنى وروعته , ومشاهدة األبيات الشعرية املكتوبة عليه , 
ليمرِّر مقاصده السياسية عرب الرتويج للدولة النصرية , ولنفسه شخصيًا , بوصفه 

غرناطة . جاعاًل املبنى هو من يتحدَّث ,  سلطانًا نصريًا ُيمسك بزمام األمور يف
فيصف زينته ومجاله اللذيِن كانا بفعل تشريف السلطان يوسف الثالث للمكان , 
وبذلك أصبحت األبيات الشعرية املنقوشة على املبنى متثِّل إعالنًا سياسيًا, اهلد  منه 

 كسب ود اجلماهري, ونيل ثقتهم .       
البحث إىل نهايته , صار لزامًا علينا أن نعرض أبرز النتائج وبعد أن وصل  اخلامتة :

 اليت توصَّلنا إليها :
سعى البحث إىل بيان أنَّ اإلشهار ال يقتصر على اجلانب التجاري , بل ميتد  -1

ليشمل خمتلف جوانب النشاط اإلنساني ) التجارية , والسياسية , واالجتماعية , 
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 عن األفكار واآلراء واحلاجات الذاتية املختلفة , يقع والعلمية , والدينية ( , فالتعبري
 يف صلب العمل اإلشهاري . 

اعتمد األندلسيون يف عملهم اإلشهاري على وسائل إشهارية متعددة , منها ما  -2
يرتبط باجلانب السمعي الشفوي ,  ومن أبرز وسائل هذا النوع )الغناء( . ومنها ما 

, فنجد ) الكتابة والنقوش ( , متثِّل أبرز وسائل هذا  يالتدويين يرتبط باجلانب البصر
 النمط اإلشهاري . 

مثَّل الغناء اسرتاتيجية تواصلية وممارسة خطابية إغرائية , تنطوي على رسالة  -3
مقصودة موجَّهة حنو اآلخر , ليتم استقباهلا عرب حاسة السمع , فيكون إشهارًا 

وجدان املتلقي , وما يكنَّه بداخله من مشاعر  مسعيًا , يسعى فيه امُلشِهر إىل مالمسة
وأحاسيس , بهد  استثاره ذائقته اجلمالية , وصواًل إىل صياغة ردود أفعاله , 

 حبسب أهواء امُلشِهر ورغباته وميوله الذاتية . 
أدَّى الغناءوظيفتني , إحداهما إبالغية, فكان القناة الفاعلة اليت استوعبت الكثري  -4

شِهرين , وعملت على جتسيد مشاعرهم وانفعاالتهم , والتعبري عن من رسائل امُل
أفكارهم ورؤاهم , ومسحت مبرورها إىل املتلقي . والوظيفة األخرى مجالية 
إبداعية , إذ عمل الغناء على إشاعة أجواء سحرية مليئة باللذة واملتعة,ختلب 

 األلباب, وتأسر القلوب . 
من الذوق السائد , فاإلشهاري يسعى دائمًا إىل بث يكتسب الغناء قيمته وفاعليته  -5

خطابه اإلشهاري يف أجواء مالئمة للمتلقي , فيأخذ بنظر االعتبار الظرو  احمليطة به 
, وجنسه . وقد اتضح من أغلب الشواهد اإلشهارية اليت مرَّ ذكرها , أنَّ الغناء كان 

سيما األمراء والقادة ُمخصصًا إلثارة رغبات الرجال وغرائزهم الباطنية , ال 
أصحاب القرار السياسي والسلطة , لذلك مت استثمار اجلواري والقيان , ألداء هذه 
املهمة , فعمل القائمون على العمل اإلشهاري إىل إدخاهلن يف اللعبة اإلشهارية , 
حبثًا عن األموال , والتقرُّب من الطبقة احلاكمة , وحتقيق غايات شخصية خاصة . 
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الغناء حاضرًا يف الرتويج السياسي , إذ متَّ استثماره لتحقيق أهدا  فيما كان 
 .  إدريس بن حييى بن مّحودسياسية, مثلما فعل 

بيَّنت الدراسة أنَّ ظاهرة الكتابة والنقوش والرسم على املباني , واألدوات  -6
, أسهمت املختلفة, وغري ذلك من األشياء , مثَّلت نسقًا ثقافيًا وحضاريًا وإبداعيًا 

عوامل متعددة يف تشكيله , فأصبح آلية ختاطبية ذات أبعاد إشهارية متنوَّعة , تهد  
إىل خماطبة وجدان املتلقي وعقله . يسعى عربها امُلشِهر إىل استنفار مدركات املتلقي 
وقواه البصرية , من أجل لفت انتباهه , وحتفيز مثرياته الذوقية , وصواًل إىل استثارة 

نفعالية والشعورية , لتكون إشهارًا بصريًا , حيدث عن طريق معاينة طاقاته اال
النصوص املنقوشة , واالستمتاع جبماهلا وروعتها وطريقة نقشها , وما تنطوي عليه 
من صور شعرية , وأساليب لغوية , يتم حتشيدها بدقة , لتسهم يف زيادة الفاعلية 

من امُلشاهدين , وفتح مساحات  الداللية , مبا يؤدي إىل استقطاب أعداد كبرية
جديدة للعمل اإلشهاري . وبذلك يكون املتلقي قد دخل إىل اجلو اإلشهاري من 
دون أن يشعر , فيجد نفسه يف مواجهة اخلطابات املنقوشة , فيضطر إىل قراءتها , 

 والتأمل يف  داللتها , وما تنطوي عليه قصدية امُلشِهر من رسائل وغايات . 
ن النصوص املنقوشة , أنَّها يف أغلبها قد طغى عليها طابع التسويق بدا لنا م -7

والرتويج لسياسيي السلطة احلاكمة يف خمتلف عصور األندلس , فكانت عبارة عن 
منشورات والفتات سياسية , تهد  إىل تلميع صور القائمني على الشؤون السياسية 

شهار عن أماكن العلم , قد , ودعوة اجلماهري إىل االلتفات حوهلم . فيما كان اإل
 أخذ مساحة من اهتمام األندلسيني وعنايتهم . 

 املصادر واملراجع :

 الكتب :: أواًل 
 القرآن الكريم 

أزهار الرياض يف أخبار عيَّاض , شهاب الدين أمحد بن حممد املقري التلمساني ,  -1
عبد احلفيظ شليب , مطبعة جلنة التأليف  – إبراهيم اإليباري –حتقيق : مصطفى السقا 

 م .1939للرتمجة والنشر , القاهرة , ) د.ط ( , 
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اسرتاتيجيات التواصل اإلشهاري , سعيد بنكراد وآخرون , دار احلوار للنشر  -2
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Abstract 
This research deals with the Most Prominent means of Publicty 
used by famous Andalusians to promote their goods, ideas, 
visions, attitudes and self – needs, and by looking at the code 
of Andalusian poetry . The research found that there are 
multiple advertising methods, some of which lead the publicity 
purpose through the oral vocal performance and work to raise 
the andio receptors in the receiver and directing them in the 
direction that serves directions of the famous . one of the 
prominent means of this genre singing and in some cases 
Alshahari work on the visual side when the exploitation of the 
writing in the embodiment of meaning and consistency in the 
mind of the recipient we find writing and inscriptions have 
represented the most effective means of visual communication, 
which absorbed many of the famous 

 


