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 ياألندلس األدةاإلشهبريخ يف األثعبد 
شهِرين

ُ
 دراسخ يف أثرز أسبليت امل

 
 أ.م.د. خالد عبد الكاظم عذاري                               م.م. دمحم كاظم عجيل               

 قسم المغة العربية –كمية التربية لمعموم اإلنسانية  –جامعة البصرة 
 تىطئخ :

الُمشيريف في عرض بضائعيـ وأفكارىـ وخدماتيـ , والترويج ليا وتسويقيا , مف تختمف أساليب      
ُمشِير إلى آخر , تبعًا لما تفرضو طبيعة مصالحيـ الشخصية , وىـ يسعوف لمحصوؿ عمى مردودات 
إيجابية , تكوف مرضية لتطمُّعاتيـ ورغباتيـ . لذلؾ فالعمل اإلشيارؼ يخضع لظروؼ وعوامل متعددة , 

ا يرتبط بالُمرِسل / اإلشيارؼ وميارتو في عرض بضاعتو , وكيفية التأثير في الُمقتني , وكسب منيا م
إعجابو , وممارسة الضغط عميو , القتناء ما معروض أمامو , سواء أكاف سمعة أو فكرة معينة . ومنيا 

مع حاجاتيـ ورغباتيـ ما يتعمق بنوعية البضائع واألفكار , ومدػ مبلءمتيا ألذواؽ المتمقيف , وانسجاميا 
. ومنيا ما يكوف مرتبطًا بالُمرَسل إليو / الُمستيِمؾ , وحالتو النفسية ومزاجو وذوقو , فيناؾ بعض 
الُمشِيريف يقوـ عممو عمى تصنيف الُمستيِمكيف مف حيث الميوؿ النفسية واالجتماعية , ومف حيث السف 

ًا . فاألمر يتعمَّق بمعرفة أساسية ال يمكف االستغناء والجنس واالنتماء الطبقي والثقافي , بل والمغوؼ أيض
و  عنيا في صياغة مضموف الوصمة اإلشيارية , وتحديد نوعية المؤثرات التي يجب استعماليا في التوجُّ
إلى ىذه الشريحة أو تمؾ مف العيِّنة الُمستيَدفة , مثل توظيف ) الموسيقى , األلواف , األشكاؿ ( وغيرىا 

و إلى كل الُمستيمكيف , فكل . وتمؾ حقيقة  مركزية في الميداف اإلشيارؼ , فبل وجود إلرسالية تتوجَّ
. ممَّا يحتِّـ عمى الُمشِير أف يضع في (ٔ)إرسالية تنتقي جميورىا , وتبعًا لذلؾ تنتقي أدوات إقناعيا

ذا )) فبل شيء في حسابو ردود فعل الُمستيِمؾ , فيختار أسموبًا لمعرض والترويج يكوف ُمرضيًا لذوقو , ل
ـ فقط , إفَّ  اإلشيار وليد الصدفة , وال يمكف تصوُّر إرسالية تنسج مضامينيا استنادًا إلى مزاج الُمصمِّ
الُمستيِمؾ حاضر فييا ال باعتباره فردًا , بل باعتباره ُمستيِمكًا ثقافيًا يخضع في سموكو الشرائي إلى 

مضامينيا إال في النادر , لذلؾ فإفَّ طريقة ُمخاَطبة  مجموعة مف العوامل الخفية , التي ال تكشف عف
. األمر الذؼ يحتِّـ (ٕ)الفرد الُمستيِمؾ , قابمة لمتكيُّف مع كلِّ الوضعيَّات اإلنسانية المألوفة أو المحتممة ((

يـ عمى الُمشِيريف التأنِّي والدقة في صياغة خطاباتيـ اإلشيارية , واختيار السبيل المناسب , الذؼ يعين
عمى الدخوؿ إلى عالـ المتمقي , والعمل عمى فتح مناطق جديدة بداخمو , وتفعيل المواضع الوجدانية 

ل مف عممية االستجابة , والتفاعل مع األفكار والرؤػ اإلشيارية .   والذىنية فييا , بما يعجِّ
أفَّ ىنالؾ أساليب وبعد ُمعاينة النماذج ذات النزوع اإلشيارؼ في الشعر األندلسي , وجدت الدراسة 

:  يىو  منيا ,ثبلثة االقتصار عمى متعددة , اتَّبعيا األندلسيوف في ممارسة الفعل اإلشيارؼ , وقد آثرنا 
 . , و) اإلىداء ( ) اإلثارة ( , و) التمويو (
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  : ـبرحـاإلثـ/  املجحث األول
الفعل ( , وىي  –الميل  –ُتعد اإلثارة ركنًا أساسيًا مف أركاف البناء اإلشيارؼ , وىي ) اإلثارة      

مقدمة أساسية لمعمل اإلشيارؼ , تعمل عمى لفت انتباه المتمقي إلى الشيء الذؼ سُيعَمف عنو . فالوصمة 
. وتتحقَّق اإلثارة بعوامل متعددة , منيا اإلشيارية التي ال تثير انتباه اآلخريف , ال يمكف أف ُتعد إشيارًا 

حركة إيقاع ( . وعوامل مف طبيعة نفسية بشرية ) الجدة التي  –لوف  –فسيولوجية , ) شكل  –نفسية 
. واإلشيار الذؼ يعتمد عمى اإلثارة (ٖ)تولِّد الفضوؿ ( فتمتزج ىذه العوامل مجتمعة في إطار بنائي ُمركَّب

يو باإلشيار ا لرقيق , فيو ال يذكر عف الُمنَتج إال الجوانب الخاصة , بما يمكف أف يثير يمكف أف نسمِّ
و إلى الرغبات الدفينة التي ال ُتَرػ بالمغة المجردة , إنَّيا تستدعي عاطفة المستيمؾ وانفعاالتو , إنَّو يتوجَّ 

د مف خبللو االستييامات , لذلؾ ُيطَمق عميو أيضًا اإلشيار اإليحائي ,  فيو يكتفي بالتمميح وضعًا تتجسَّ
. ويبتعد عف الجوانب التفصيمية األخرػ , إذ يجعل اىتمامو ُمنصبًَّا عمى إنارة مواطف اإلثارة (ٗ)واإلغراء

ل مف عممية اإلقباؿ نحو الشيء الُمعَمف عنو .                                                               التي مف شأنيا أف تعجِّ
اتَّكأ الكثير مف اإلشيارييف عمى اإلثارة , بيدؼ استدراج المتمقي نحو الشيء المعروض , وقد       

يقاعو في شراؾ المتعة , فيتـ اصطياده وىو في غمرة النشوة واالرتياح . لذلؾ فاإلثارة ُتعدُّ واقعة  وا 
ـ ل و مف إغراءات , حتى يبمغ جمالية مقصودة , يتـ إعدادىا بعناية فائقة , فتجعل المتمقي ىائمًا بما ُيقدَّ

  مرحمة االفتناف التاـ , فيصل إلى عممية االقتناء مف دوف أف يشعر في أغمب األحاييف .
واإلثارة ليا تمظيرات متعددة , منيا خارجية تتعمق بالسياؽ الُمحيط بالُمشِير , وما تتطمبو عممية      

ة , ُمتمثِّمة بالمبلبس ورونقيا وجماؿ ألوانيا اإلشيار مف توظيف الجسد , وما يرتبط بو مف أشياء جمالي
. وأخرػ داخمية تتجمَّى في الصياغة المغوية , وجماليات التعبير الفني , وما ينطوؼ عميو مف صور 
ببلغية مثيرة , تجذب اآلخريف . فالخطاب اإلقناعي الذؼ ُينتجو الُمشِير ال ينحصر بما نسمعو , بل 

ـ فيو , سواء أكاف سمعيًا أو بصريًا  وفي ما نشاىده أيضًا , فاألمر متعمِّق بعرض مسرحي , كل ما ُيقدَّ
يحمل داللة ما , أو يؤدؼ وظيفة ما . وىذا يتطمب قدرات وكفايات تعمل عمى تحويل الجسد الصامت 
ل الجسد رمزيًا داخل فضاء  إلى جسد متكمِّـ , يقوؿ ويعبِّر ويرمز ويؤثر , ويقتضي القدرة عمى أف يتشكَّ

تواصل , أؼ إنَّو يتطمب القدرة عمى توظيف الجسد , بصوتو وصمتو وحركاتو ولباسو , بوصفو ال
 .(٘)عنصرًا فاعبًل في الخطاب واإلقناع والتواصل مع اآلخريف

يًا       وُيعد الجسد الواجية األولى لمذات والنفعاالتيا , وىو مفتاح األفعاؿ ومصدرىا , لذلؾ ُيعد موجِّ
س  عبره بدييية العبلقة مع العالـ , أؼ ما يعود إلى النشاط المحسوس , والتعبير عف دالليًا ُتؤسَّ

المشاعر , والكشف عف طقوس التفاعل , والمغة اإليمائية واالحتفاء بالذات , ولعبة اإلغراء , إذ ال 
, وخارج يمكف صياغة أؼ فعل , وال تشكيل أيَّة إيماءة خارج الممكنات التعبيرية التي يوفِّرىا الجسد 

. فالجسد يمتمؾ مساحة داللية واسعة , وطاقات تعبيرية , تنفتح عمى تأويبلت (ٙ)الدالالت المنبثقة عنيا
  متعدد ة, فيكوف ميدانًا رحبًا لمتأمل واالستمتاع بمواضع الجماؿ التي يكتنز بيا .
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امًا مف عناصر ومف تجميات االشتغاؿ عمى داؿ الجسد في الشعر األندلسي , بوصفو عنصرًا ى     
اإلثارة  , ما ذكره المؤرخوف عف الشاعرة والدة بنت المستكفي باهلل , مف أنَّيا كتبت بالذىب عمى طرازىا 

  : األيمف
 ( أنا وهللُا أصمـــــــــُح لممـــعــــــالي     وأمشي مشيـــــــتي واتــيُو تييا )

  : وكتبت عمى الطراز األيسر 
ي      وُأعطي قبمتي من يشتيييا () وأمكُِّن عاشقي من   (7)صحِن خدِّ

وىنا اتخذت الشاعرة مف الكتابة عمى جانبي ثوبيا وسيمة إعبلنية , مف أجل استدراج اآلخر /      
الرجل , والعمل عمى تيييج غرائزه الباطنية , فقدَّمت عبر الممصق اإلعبلني اإلغراءات التي ترتبط 

ؿ كثيرًا عمى جرأتيا في الترويج بالجسد , ليشكِّل البؤرة التكث يفية لمحدث اإلشيارؼ , فكانت تعوِّ
لبضاعتيا , إذ جعمت مف جسدىا سبلحًا فعَّااًل إلثارة الطرؼ اآلخر / الرجل وا غوائو وجذبو , واستثارة 

حب حساسيَّتو الجنسية وشبقيَّتو , فعممت عمى إدخالو إلى عوالميا الوجدانية الساحرة , المميئة بمعاني ال
 . والجماؿ

ويمكف لنا أف نمحع في الخبر السابق أفَّ الشاعرة تعيش صراعًا حادًا بيف طرفيف مختمفيف , حاولت      
أف توفِّق بينيما , فيي وريثة العز والجاه والسمطة , وىذا يفرض عمييا أف تبرز شموخيا وكبرياءىا قائمة 

ف ال تخرج مف اإلطار االجتماعي والنسق الثقافي : ) أنا وهللُا أصمُح لممعالي ( , فيي تسعى جاىدة أ
المييمف عمى تفكيرىا , ويحاوؿ فرض إرادتو عمى أدائيا الشعرؼ . لكف أنوثتيا ورغباتيا الجسدية تعمل 
عمى سحبيا مف ربق األعراؼ والتقاليد الثقافية التي نشأت في ربوعيا , إلى عالـ االستييامات العاطفية 

متطمباتو الجنسية , لذلؾ عمدت إلى تسميع جسدىا , ليكوف بضاعتيا التي , فترضخ لرغبة الجسد و 
, ما يتعمَّق بالمناطق التي  بير منو يميل إلى مخاطبةسعت لمترويج عنيا , إذ إفَّ )) اإلشيار في جزء ك

ل ذات الُمستيِمؾ , أؼ تفضِّ في تستوطنيا االستييامات , وتقتضي استنفارًا لمطاقات االنفعالية الكامنة 
. ومنح سمطة إصدار األوامر باإلقباؿ عمى البضاعة المعروضة واقتنائيا , (ٛ)تحييد العقل أو تعطيمو ((

إلى المشاعر واألحاسيس , فيصبح المشترؼ تابعًا لعواطفو , فيمتفت لممواضع األكثر إثارة في الوصبلت 
  . فحص والتدقيقاإلشيارية , مف دوف أف ُيعطي لعقمو وتفكيره أيَّة فرصة لمتأمل وال

ويبدو أفَّ ىذا العالـ يتبلءـ مع تكوينيا البيولوجي والسيكولوجي , فبلبد ليا أف تتبادؿ معاني الحب      
والغراـ مع الجنس الثاني / الرجل . وقد وجدت نفسيا في ىذا العالـ أكثر مف العالـ االجتماعي والثقافي 

يسيا , ولـ تعد قادرة عمى كبتيا , فأعمنت صراحة عف المذيِف فرضا قيودًا كثيرة عمى مشاعرىا وأحاس
  : متطمبات حالتيا الشعورية , عبر دعوة الرجل لممارسة فعل التمتُّع بجسدىا , فعبَّرت عف ذلؾ بقوليا

ي      وُأعطي قبمتي من يشتيييا  وأمكُِّن عاشقي من صحِن خدِّ
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ىا موضعًا ومدخبًل لئلثارة الجنسية ,  ونقطة الجذب األساسية في الجسد , فتقبيل وىنا جعمت مف خدِّ
يمثِّل عبلمة مف عبلمات تمكيف المرأة لمرجل مف نفسيا , وداللة عمى  -في أغمب األحاييف  –الخد 

 خضوع بقية أجزاء جسدىا لسمطة الرجل , ليمارس ذكوريتو بمنتيى المذة . 
وقد أسيمت الصياغة المغوية لمنص اإلشيارؼ السابق في الكشف عف مواطف اإلغراء الذؼ مارستو      

الشاعرة في عمميا اإلشيارؼ , إذ وظَّفت الفعميف المضارعيف ) أمكِّف , وأُعطي ( , وقامت بإسنادىما 
الجسدية , لتمنح عممية إلى نفسيا , بما يدلِّل عمى رغبتيا الجامحة في االشتغاؿ عمى عنصر اإلباحية 

حضاره بقوة نحوىا . فالفعبلف يشيراف  اإلثارة زخمًا دالليًا يعمل عمى سحب الطرؼ اآلخر / الرجل , وا 
إلى الحركة وفاعمية الحدث , ويوحياف بدينامية التواصل العاطفي , فيما عتبتاف لغويتاف تتركز فييما 

  . دخوؿ إلى عالميا الشفَّاؼ العذبدالالت اإلثارة واإلغراء , ويمثِّبلف بوَّابة ال
زت رؤيتيا اإلشيارية بالصورة االستعارية ) صحف خدؼ ( , فجعمت لمخد صحنًا , لمتعبير       ثـ عزَّ

. وىي بذلؾ تجعل ُقببلت المحبوب ميما كاف عددىا عف جماؿ خدىا ونعومتو , وقدرتو عمى استقباؿ 
لتي تحدث عف طريق التقبيل , وصواًل إلى حالة ىا مسرحًا لقضاء أجمل لحظات المتعة اخدِّ مف 

 االنتشاء العاطفي , واالرتواء الجنسي .
وبما أفَّ الشائع في العمل اإلشيارؼ أفَّ )) ال شيء في جسد المرأة ُيتَرؾ دوف أف يصبح مادة      

فميا  تصوير وموضوع خطاب : قشرة جمدىا , لوف أعينيا , أظافر يدىا , شكل شعرىا , درجة احمرار
. فقد كتبت الشاعرة / حفصة الركونية أبياتًا إلى الشاعر (ٜ), باإلضافة إلى أنواع الثياب المبلئمة ليا ((

والكاتب والوزير أبي جعفر بف سعيد , تعرض فييا بضاعتيا , عبر تقديـ سمسمة مف اإلغراءات المثيرة 
بف سعيد , ولـ تجد أفضل مف منطقة ا, إذ حاولت التسمل إلى المناطق الرخوة في كياف الُمخاَطب / 

المشاعر واألحاسيس , إلثارة شبقيتو , وتحفيز دوافعو الذكورية , لذلؾ استثمرت جسدىا القتحاـ تمؾ 
  : المنطقة , إذ تقوؿ

 يلُ ــــــأزوُرَك أم تـزوُر فـــــــإنَّ قـمبي        إلى مـــا تشتيي أبدًا يم  
 ذٌب زالٌل        وفــــــــرُع ذؤابتي ظــــــــلٌّ ظميلُ فثغري مــــــــورٌد عــــــــ  
 يلُ ــــوقد أمَّْمُت أن تظمى وتضحى        إذا وافــــــى إليَك بَي المق 
ْل بالجــــــواِب فمــــا جـميُل        إباؤَك عــــــــــن ُبثـينَة يا جميلُ        (11) فعجِّ

وىنا نجد أفَّ الشاعرة جعمت مف النص الشعرؼ متنفَّسًا , لبث عواطفيا , ومنحيا متَّسعًا تعبيريًا      
ـ  يبلمس مشاعر المتمقي , وقد فوَّضت أمرىا , وسمَّمت زماـ نفسيا لقمبيا , ومنحتو حق التصرؼ والتحكُّ

رضاء رغباتيا , األمر الذؼ دفعيا إلى أف بقراراتيا وتفكيرىا , فأذعنت ألىوائو واشتياءاتو , فما ييمُّيا إ
تضع جسدىا عمى طاولة العرض , وقد أباحت لنفسيا أف ُتعِمف لمُمقتني عف مزايا ىذه البضاعة 
المعروضة . فصوَّرت حالة الولو والعشق التي تعيشيا , فبدت مولَّية عاشقة , فما ييميا إف كانت ىي 

رت قمبيا وجعمتو رىنًا الشتياءات المحبوب . وىي تحاوؿ أف مف تقوـ بفعل الزيارة أـ محبوبيا , إذ سخَّ 
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تصل بالعمل اإلغرائي إلى أعمى مستويات اإلثارة , إلى الدرجة التي تجعل المتمقي / الرجل يصبح تابعًا 
     لنزواتو وشيواتو , فيأتي ميرواًل بحثًا عف إشباع رغباتو الجسدية .

د ذلؾ نجد أفَّ شحنات اإلغراء قد ارتفعت , ووصمت ذروتيا عبر التصوير الفني القائـ عمى بع     
التشبيو البميغ , ليكوف الواجية األساسية لئلغراء في النص الشعرؼ , وُمحرِّكًا ودافعًا لئلقباؿ نحو 

, وتمنح الصورة الفنية الشيء الُمعَمف عنو . فشبَّيت ثغرىا بالماء العذب الزالؿ , لتصف روعتو وجاذبيتو 
ز رؤية الُمشِير , وُيضفي عمييا مسحة مف األلق  وىجًا شعوريًا , وعمقًا إيحائيًا , وتدفقًا دالليًا , بما يعزِّ
الذؼ ينير الطريق لمحبوبيا , ليرػ ويتمتع بما معروض أمامو مف بضاعة مثيرة . ُمتِخذة مف رمزية 

كونو مصدر الحياة وسر ديمومتيا , فجعمتو ركنًا مف أركاف  الماء , وكثافتو الداللية التي تشير إلى
بًل في  الصورة الفنية . بيدؼ جذب المتمقي / المحبوب , والتحميق بو في عوالـ الخياؿ , ليقف متأمِّ
جماؿ المشبو / ثغر المحبوبة . فجماؿ الثغر ُيعد دااًل مف دواؿ الجماؿ والمتعة , ويشير إلى جماؿ 

ىي دعوة صريحة لحبيبيا ليسارع إلى لثـ ثغرىا وتقبيمو , واالرتواء مف منيمو العذب . الجسد بأكممو , و 
ولكي تكتمل أبعاد الصورة اإلغرائية , فقد شبَّيت شعرىا بالظل الكثيف , في إشارة واضحة إلى بياف 
د مدػ كثافتو , وشده سواده . فيكوف محط إثارة الرجل , بوصفو عبلمة مف عبلمات الجماؿ في جس

 المرأة . 
ثـ بعد ىذا الضغط اإلغرائي الذؼ مارستو الشاعرة عمى محبوبيا , طمبت منو اإلسراع باإلجابة      

والقبوؿ , وىو ما نجده اليوـ في أسواقنا , فاإلشيارؼ يقوـ بتعداد الصفات الجميمة في سمعتو , ويزيِّف 
ُيعدُّ عمبًل  –ببل شؾ  –ل نفادىا , وىو صورتيا أماـ المشترؼ , ثـ يطمب منو أف يسارع إلى الشراء قب

إقناعيًا , ىدفو الوصوؿ بالمتمقي إلى فعل الشراء . فقد خاطبتو بمغة جميمة , اتسمت بالرقة والعذوبة , 
ودلَّمت عمى االنقياد التاـ , والطاعة المطمقة لممحبوب , بما يوحي أفَّ الشاعرة قد وصمت إلى أعمى 

تيا وسبيميا في عممية اإلثارة واإلغراء . فعمدت مراحل االنثياؿ العاطفي , و  التدفق الشعورؼ , ليكونا عدَّ
إلى إسماعو ىمسات روحيا العاشقة , وترانيـ قمبيا , ورقَّة ألحانو , إذ لـ تعد قادرة عمى إيقاؼ تدفقيا 

 وانيياليا , فقامت بتسميطيا عمى محبوبيا , حتى أنَّيا أغرقتو بسيل عواطفيا ومشاعرىا . 
فيما نجد في ختاـ المقطوعة الشعرية أفَّ الشاعرة كانت عازمة بقوة عمى إضاءة األجواء العاطفية ,      

وحث المحبوب عمى القدـو إلى بضاعتيا بخطى مسرعة , حينما سعت إلى رسـ مشيد صورؼ مميء 
نو بصورة مكثَّفة بمشاعر الحب العذرؼ , باالتكاء عمى التراث الثقافي األدبي والتاريخي , فاسترفدت م

رمزيف مف رموز العشق العذرؼ , وىما ) جميل وبثينة ( , لعمميا بالقدرة اإليحائية والمعنوية المتوخاة 
مف توظيف ىاتيف الشخصيتيف , المتيِف أصبحتا مضربًا لمحب الرقيق والوفاء والفناء في سبيل المحبوب 

فسح المجاؿ أماـ المتمقي عورية , بيدؼ . فكاف توظيف ىذيف الرمزيف نابعًا مف حاجات نفسية وش
سعت إلى وىو ما كانت تتطمبو العممية اإلشيارية , فليشاركيا في انفعاالتيا , وتصور سعة حبِّيا , 

فت ألجميا ,  تحقيقو ؛ ألفَّ )) االستعانة بالقيمة الوجدانية المختزلة في التراث تثرؼ الغاية التي وظِّ
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قناع بفعل الرابط الحسي بيف الوارث والموروث أيًا كاف نوعو , وبما لقدرتيا الفائقة عمى الجذب واإل
, وحاولت أف ُتسِقط األبعاد (ٔٔ)مف دواؿ وثيقة الصمة بمدلوالتيا المقابمة ليا في ذاكرة المتمقي (( يحمل

 الشعورية لتجربة الرمزيف التراثييف عمى تجربتيا الحاضرة التي تخوض غمارىا مع محبوبيا / أبي جعفر
بف سعيد , فالتجربة القبمية التي كاف بطميا الشاعر األموؼ جميل يعمر , تشير إلى أنَّو أفنى عمره وفاًء 
وعشقًا لمحبوبتو / بثينة , حتى وصل بو األمر إلى حد الذوباف التاـ في سبيل أف يبقى حبيما حيًَّا خالدًا 

/ الشاعرة حفصة , إلثارة محبوبيا عبر  ةِير . ونعتقد أفَّ في ىذا االستدعاء التاريخي تبرز نوايا الُمش
حبَّو ووفاءه  -بذلؾ  –دعوتو إلى استمياـ تجربة الشاعر السابق , وأداء دوره , وتبنِّي مواقفو , فتضمف 

 , والتمسؾ بيا . 
فيما ينقل المقرؼ أفَّ الشاعرة قسمونة بنت إسماعيل الييودؼ , قد نظرت في أحد األيَّاـ في المرآة      

ـ أحد لمزواج منيا , فقالت فر   : أت جماليا , وقد بمغت أواف التزويج , ولـ يتقدَّ
 أرى روضًة قد حاَن منيا قطاُفيا        ولسُت أرى جـــــاٍن يمـــــــدُّ ليا يدا
 فوا أسفًا يمضي الّشباُب ُمضيَّعـًا         ويبقى اّلذي مـا إن أسّميِو ُمفردا

 .(ٕٔ)ويجيافسمعيا أبوىا , فنظر في تز 
ال شؾَّ أفَّ النص السابق يمثِّل حدثًا إشياريًا , فالُمشِير / الشاعرة قسمونة , قد وصمت إلى حالة      

مف اليأس والممل , حتى بدت حزينة متشائمة مف نمط حياتيا ببل زواج , لذلؾ لـ يبَق أماميا إال أف 
ميا , لعمَّيا تجد مف ُيعينيا , وينتشميا مف تخرج مف صمتيا ووحدتيا , وُتسِمع اآلخريف معاناتيا وآال

الواقع المزرؼ الذؼ ىيمف عمى حياتيا , وألقى بظبللو السمبية عمى حالتيا النفسية . ويبدو مف الخبر 
السابق أفَّ أباىا ىو أحد الُمستيَدفيف مف ىذا العمل اإلشيارؼ , فوجَّيت خطابيا إليو , وقد حمَّمتو 

المؤلمة التي تعيشيا , وبيَّنت نفاد صبرىا وتذمرىا وسأميا مف طوؿ الصبر  شكواىا وضجرىا مف الحالة
واالنتظار . لذلؾ وجدت في الشعر سبيبًل لمخبلص , واإلفصاح عف مشاعرىا المختزنة بداخميا , 
ومتنفِّسًا إلفراغ شحنات مف آالميا وىموميا التي كانت تموج بداخميا , وقد أليبت أحشاءىا , وشغمت 

    , بما يفسح المجاؿ النفعاالتيا ومشاعرىا , لتجد صداىا في أذىاف السامعيف . تفكيرىا
وبما أنَّيا تبحث عف الزواج , فقد ركَّزت في خطابيا عمى جسدىا , وجعمتو محور العمل اإلشيارؼ      

سد , فصوَّرت جمالياتو مف جية , وحذَّرت ممَّا سيمحقو مف ضرر في ظل غياب مف يتمتَّع بيذا الج
الجميل مف جية أخرػ , فجاء النص الشعرؼ ُمحمَّبًل بدالالت الترويج , فيي قد عرضت بضاعتيا / 
جسدىا أماـ المشترؼ , وعممت عمى تجميميا , بيدؼ إقناعو لئلقباؿ عمى شرائو , فصوَّرت جانبًا مف 

عتباره أرضًا بكرًا , أو جوانب حاجة الجسد , وىو المتعة الجنسية , فػ)) الجسد الذؼ يتـ التعامل معو با
باعتباره متاعًا ال قيمة لو إال في ذاتو , في حاجة إلى استكشاؼ لمبحث داخمو عف مظاىر السعادة 
والصحة والجماؿ , وىو ما يؤدؼ في النياية إلى استثارة الرغبات الجنسية الدفينة في وجداف ُمستيِمؾ 
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يعد لمقوالت الروح وجماؿ النفس واألخبلؽ النبيمة يبحث في ذاكرتو عف كل المذات الممنوعة . وىكذا لـ 
 .(ٖٔ)وما شابييا أيَّة قيمة ((

وبما أفَّ االستعارة ُتعدُّ )) مف أدؽ أساليب البياف تعبيرًا , وأرقَّيا تأثيرًا , وأجمميا تصويرًا , وأكمميا      
لتجسيد حالتيا النفسية التي . فقد استثمرت الشاعرة فاعمية الصورة االستعارية , (ٗٔ)تأدية لممعنى ((

يشوبيا التطمُّع لممارسة الحياة الزوجية , والتمتُّع بممذاتيا , حيف شبَّيت نفسيا بالروضة الزاىية التي 
أينعت ثمارىا , وتدلَّت أغصانيا , في محاولة منيا لتعريف المتمقي أنَّيا قد بمغت سفَّ التأىيل , وتنتظر 

ىمُّيا األوؿ إسماع اآلخريف صوت جسدىا الُمعذَّب , لعمَّيا تجد مف  مف يقدـ لمزواج منيا . فقد كاف
يسمع نداءىا , وُيمبِّي رغباتيا الجسدية . وكأفَّ الشاعرة قد وقعت أسيرة لرغبة جسدىا , وعنفواف حاجاتو 

ىديف الجنسية , لذلؾ فقد مارست عبر التعبير االستعارؼ تأثيرًا جماليًا , وضغطًا إقناعيًا , ليكونا شا
عمى أنَّيا ُمييَّأة لمزواج , وأنَّيا تمتمؾ عناصر اإلغراء القادرة عمى جذب الجنس اآلخر نحوىا , حيف 
جعمت مف جسدىا روضة جميمة , ال ينقصيا إال مف يمدُّ يده ليقطف مف ثمارىا , ويتمتَّع بجماليا . 

لمذة والمتعة الجسدية بداخميـ , وىي بذلؾ ُترسل رسائل تنبييية إلى اآلخريف , بغية استثارة مكامف ا
وتحفيزىا تجاه جسد األنثى ؛ ألفَّ )) اإلشيار ىو في المقاـ األوؿ استنفار لطاقات انفعالية مبيمة داخل 
الذات المستيمكة , وتعتبر القدرة عمى استمالة ىذه االنفعاالت إحدػ الوسائل األساس لنجاح اإلرسالية 

 .(٘ٔ)اإلشيارية ((
أمَّا في البيت الثاني فقد ازدادت وتيرة الشكوػ , واتَّسع اإلحساس باأللـ والوجع , فابتدأتو بػ ) وا      

أسفًا ( , لتعبِّر عف مشاعرىا الممتيبة , وتحاوؿ أف ُتسِمع اآلخريف آىاتيا وزفراتيا , وىي تنظر إلى 
د ليذا الجسد رونقو وألقو , وُيسقيو جماليا ونضارة جسدىا , وىما يذببلف أماـ عينييا , ولـ تجد مف ُيعي

ماء الحياة . فكانت سطوة الزمف عامبًل مف عوامل خوفيا وقمقيا , لذلؾ فيي تعيش حالة مف الصراع 
بيف الجسد ورغباتو وممذاتو , وبيف قوة الزمف الُمسمَّطة عمى الجسد , التي تعمل عمى سمبو كل مقومات 

 النضارة والجماؿ . 
ـ العمر , يمثِّل دعوة  ويمكف لنا أف      نجد في خوؼ الشاعرة عمى ضياع جماؿ جسدىا بفعل تقدُّ

يتيا لآلخر / الُمشترؼ لئلسراع واإلقباؿ عمى بضاعتيا التي نضجت ؛ ألفَّ التباطؤ في  صريحة وجَّ
ؿ البضاعة النضرة إلى بضاعة كاسدة . وىو ما أكده الخبر السابق , إذ استجاب أبوىا  اإلقباؿ , يحوِّ

  . طمبيا , وبدأ بالنظر في معاناتيا , والبحث في أمر تزويجيال
ويربط القائموف عمى العمل اإلشيارؼ في الوقت الحاضر , نجاح اإلشيار في تحقيق أىدافو , إلى     

استخداـ األلواف , التي تضفي عمى المادة اإلعبلنية واقعية ومحاكاة لمطبيعة , لتكوف مدعاة لجذب 
. إذ )) (ٙٔ)قًا مف الدالالت الخاصة لكلِّ لوف يتـ استخدامو في تصميـ الموحة اإلشياريةاالنتباه , انطبل

. (ٚٔ)يعد الموف لغة مضيئة تعمل عمى تعميق معاني اإلقناع واإلمتاع واإلشباع , والتأثير العاطفي ((
إثارة كوامف شعور  لذلؾ استثمر الشاعر أبو بكر بف الحسف المرادؼ المعروؼ بالُفكيؾ , قيمة األلواف في
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المتمقي وانفعالو , وقدرتيا عمى التواصل واإلببلغ , مف أجل أف ُيدِخل نفسو في دائرة األضواء , فُينَقل 
عنو أنَّو كاف قصيرًا دميمًا , وقد لبس ذات يـو طاقًا أحمر عمى بياض , وفي رأسو طرطورًا أخضر , 

 : المعتمد شعرًا قاؿ فيو  وقد عمَّـ عميو عمًة الزوردية , وىو ينشد بيف يدؼ
امَك الُيْدُىــدُ   وأنَت ُسميماُن في ُممِكِو        كما أنا ُقدَّ

 .(ٛٔ)فأضحؾ مف حضر 
حاوؿ الُمشِير / الُفكيؾ في ىذا الموقف أف يسمؾ سموكًا إشياريًا خاصًا , إلثارة انتباه الحاضريف ,      

ي لفت أنظارىـ وتركيزىـ , وقد تحقَّق ذلؾ عبر وتوجيو بوصمة الرؤية والُمشاىدة باتجاىو , فنجح ف
مو , إذ عمد إلى تقديـ رؤيتو اإلشيارية عف طريق العرض الكوميدؼ , مف  المشيد المسرحي الذؼ قدَّ
أجل إضحاؾ المشاىديف , ليكوف ذلؾ سبيبًل إلى جذب انتباىيـ , لذلؾ آثر أف يكوف ىو محور العرض 

بصورة كاريكاتورية , وتجمَّى ذلؾ في مبلبسو ذات األلواف الكوميدؼ , فعمل عمى تصوير شخصيتو 
المختمفة , فسعى إلى استثمار فاعمية األلواف وتأثيرىا , فاختار منيا ما كاف مثيرًا وجذَّابًا , ويحقِّق 
غ النفس ويسرُّىا ,  اإلبيار والبيرجة , فالموف األخضر )) ىو لوف الحياة والحركة والسرور ؛ ألنَّو ُييدِّ

و تعبير عف الحياة والخصب والنماء واألمل والسبلـ واألماف والتفاؤؿ , وىو لوف الربيع والطبيعة وى
. أمَّا الموف األحمر فيدؿ في بعض جوانبو عمى (ٜٔ)الحيَّة والحدائق واألشجار واألغصاف والبراعـ ((

. ويرمز لمطاقة (ٕٓ)لحركةالحياة والبيجة والمرح , وىو لوف الحب الممتيب والتفاؤؿ والقوة والشباب وا
والحيوية والنشاط , والسعادة والفرح والثقة بالنفس , وىو في الثقافة العربية القديمة يدؿُّ عادة عمى 

. أمَّا الموف األبيض فإنَّو يعبِّر عف الصفاء والنقاء , وىو لوف يعني (ٕٔ)الجماؿ , وىو لوف الغناء والترؼ
مت ىذه (ٕٕ)تأثير فعَّاؿ يوحي بالصدؽ واألمانة والبراءةاألمل النابع في وسط الظبلـ , ولو  . لذلؾ شكَّ

, ليمفت األنظار , ويحقِّق حضورًا في مجمس المعتمد , لعمَّو يحظى  األلواف الزؼ الذؼ ارتداه الُفكيؾ
برأفتو وعطفو ؛ ألفَّ مجمسو كاف بمثابة سوؽ لمشعر والشعراء , يتسابق فيو الشعراء مف مختمف المدف 
واألمصار , لعرض بضاعتيـ الشعرية في حضرتو , لمحصوؿ عمى العطاء والمكانة الرفيعة , والبحث 

ل الوظيفي في ببلط المعتمد . لذلؾ لجأ الُمشِير / الُفكيؾ إلى أسموب إشيارؼ ُمثير عف فرصة لمعم
لمترويج عف شاعريتو , كاف مختمفًا عف اآلخريف , فاعتنى بمباسو ليكوف عنصرًا فاعبًل في العممية 

  . اإلببلغية , ويمنحيا زخمًا تواصميًا , يعمل عمى إقناع الحاضريف
يو الجسد يبقى عنصرًا ضروريًا في اإلنجاز المسرحي لمخطاب , وىنا ال تيـ فالمباس الذؼ يرتد     

الوظائف المادية النفعية المباشرة لمباس في حياة اإلنساف , بل ما ييـ ىو وظائفو السوسيو ثقافية , وىذا 
في يجعل مف الضرورؼ أف نستحضر القيمة الرمزية التي يحتميا المباس في عادات الناس وتقاليدىـ , و 

أفراحيـ وأحزانيـ , وفي مينيـ وىواياتيـ , وفي أجناسيـ وطبقاتيـ , وفي عباداتيـ ومعامبلتيـ . بمعنى 
أفَّ المباس يرمز إلى ىوية إنساف أو جماعة مف الناس , ُتسمَّى ىوية بصرية , تكوف مرافقة لمخطاب 

 . (ٖٕ)اجتماعيًا وثقافياً  اإلقناعي الشفوؼ , وتدؿ عمى ىوية صاحبو , والجماعة التي ينتمي إلييا
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ولـ يكتِف اإلشيارؼ / الُفكيؾ بالمباس واأللواف في عممية التواصل اإلشيارؼ , وترجمة أفكاره ورؤاه      
و نحو القرآف الكريـ  زىا بالصياغة المغوية , القائمة عمى التصوير التشبييي , فتوجَّ نَّما عزَّ الترويجية , وا 

د موقفو اإلشيارؼ , فاستعاف بقولو تعالى : )) , ليستقي منو ما يبلئـ الحال َوَوِرَث ة التواصمية , ويعضِّ
ُيَو اْلَفْضُل اْلُمِبيُن ُسَمْيَماُن َداُووَد َوَقاَل َيا َأيَُّيا النَّاُس ُعمِّْمَنا َمْنِطَق الطَّْيِر َوُأوِتيَنا ِمْن ُكلِّ َشْيٍء ِإنَّ َىَذا لَ 

ْنِس َوالطَّْيِر َفُيْم ُيوَزُعونَ * َوُحِشَر ِلُسَمْيَماَن ُجُنودُ  َد الطَّْيَر , وقولو تعالى : )) (ٕٗ)(( ُه ِمَن اْلِجنِّ َواإلِْ َوَتَفقَّ
َبنَُّو َعَذاًبا َشِديًدا َأْو ََلَْذَبَحنَّوُ  ِْْتَينِّي ِبسُ َفَقاَل َما ِلَي اَل َأَرى اْلُيْدُىَد َأْم َكاَن ِمَن اْلَغاِئِبيَن * ََلَُعذِّ ْمَطاٍن  َأْو َلَي
. مستقيًا مف (ٕ٘)(( ُمِبيٍن * َفَمَكَث َغْيَر َبِعيٍد َفَقاَل َأَحطُت ِبَما َلْم ُتِحْط ِبِو َوِجْئُتَك ِمْن َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقينٍ 

معطيات الفيض القرآني دالالت القوة وسعة الممؾ , وتسخير الجف واإلنس والطير , التي منحيا هللا عزَّ 
عميو السبلـ ( , وقاـ بمصقيا بالمعتمد , حينما شبَّيو بالنبي سميماف ) عميو السبلـ وجل لمنبي سميماف ) 

( , بكل ما تحممو ىذه الشخصية مف أبعاد رمزية , وقيمة دينية , وحموالت داللية واسعة , واليدؼ مف 
يالو , وراء ذلؾ ىو إبيار المتمقي بعظـ شخصية المعتمد , وسعة سمطانو ونفوذه , محاواًل تحفيز خ

ره القرآف الكريـ  ليتأمل ويبحث عف نقاط االلتقاء الداللي بيف الشخصية الُمستدعاة مف محيطيا الذؼ صوَّ
, وبيف شخصية ممدوحو المعتمد . وىو بذلؾ يسعى إلى رسـ معادلة , فجعل النبي سميماف ) عميو 

  . خرالسبلـ ( والمعتمد في طرفيا األوؿ , فيما كاف ىو واليدىد في الطرؼ اآل
ره هللا سبحانو وتعالى , وجعمو مف جنود النبي سميماف ) عميو       ويبدو أفَّ اختيار اليدىد الذؼ سخَّ

السبلـ ( , ال شؾَّ أنَّو كاف عمبًل إشياريًا مقصودًا , وجاء لدواٍع وغايات داللية متعددة , يكشفيا الُمعطى 
يتمتع بو ىدىد النبي سميماف ) عميو السبلـ ( مف القرآني الُمستَدعى , فيذكر بعض المفسريف ما كاف 

صفات , منيا أنَّو كاف )) ميندسًا , يدؿ سميماف ) عميو السبلـ ( , عمى الماء , إذا كاف بأرض فبلة 
طمبو فنظر لو الماء في تخـو األرض , كما يرػ اإلنساف الشيء الظاىر عمى وجو األرض , ويعرؼ 

, فضبًل عف السرعة التي اتصف بيا اليدىد , فيذكر المفسروف (ٕٙ)كـ مساحة بعده مف وجو األرض ((
ـْ ُتِحْط ِبِو { أؼ : اطَّمعت عمى ما لـ  أنَّو )) غاب زماًنا يسيرًا , ثـ جاء فقاؿ لسميماف : } َأَحطُت ِبَما َل

. والشاعر (ٕٚ)يقيف (( تطَّمع عميو أنت وال جنودؾ , } َوِجْئُتَؾ ِمْف َسَبٍإ ِبَنَبٍإ َيِقيٍف { أؼ : بخبر صدؽ حق
في الشطر الثاني مف البيت الذؼ ألقاه في مجمس المعتمد , استرفد الدالالت الُمحيطة باليدىد , وعمل 
و رسالتو إلى المعتمد , ليشعره بما يمتمكو مف مؤىبلت , وما يمكف أف  عمى تقمُّصيا , وىو بذلؾ يوجِّ

مو مف خدمات , محاواًل جعل النص عبارة عف ل وحة إشيارية , عرض فييا خدماتو وقدراتو , حينما يقدِّ
شبَّو نفسو باليدىد , بكل ما يحممو مف بعد إعجازؼ , وعمق داللي تمثَّل في المنافع والخدمات التي كاف 

   .يقوـ بيا , في خدمة النبي سميماف ) عميو السبلـ (
ية , حتى أفَّ كـر ممكيا / الُمعتمد , وتذكر األخبار أفَّ الُفكيؾ قد وجد ما يسعده في مممكة إشبيم     

وحسف معاممتو لو , قد أنساه ببلده التي قدـ منيا ) العراؽ ( , بحثًا عف األمواؿ والعيش الكريـ , فيذكر 
 في إحدػ قصائده فضائل الُمعتمد عميو , وُيشيد فييا بما لقيو مف كـر وعطاء , فيقوؿ مادحًا :
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 بالعـــــــــوارِف ُمنِعمًا       وأغنيتني بالجوِد عن كلِّ ذي َفْضلِ َتممَّْكــــــَت رقِّي 
 (82)وَرْبِعَي حتَّى ما أحـــــــنُّ إلى أىمـــي       ي أرَض العــــــراِق ودجمـــــةً وأنسيتن  

 : ىيهالتمــ/  املجحث الثبني
, يحاوؿ أف يخرج عف ة إلييا ىي أفَّ بعض اإلشيارييف لعلَّ مف األشياء التي البدَّ مف اإلشار      

المواجية المباشرة مع المتمقي , ويبتعد عف المألوؼ في عممية الترويج لمسمع والخدمات واألفكار ,  
فيمجأ إلى أف يتَّبع أسموبًا ُمغايرًا , يرتكز عمى الُمخاَدعة والتحايل والتمويو . وىذا يتطمب ممارسات 

ية خاصة , تدفع الُمشِير إلى أف يستجمع قواه العقمية , فيطمق العناف لعقمو , مف أجل وفعاليات تواصم
ـ بذوؽ المتمقي وتفكيره , والعمل عمى إدخالو إلى دائرة  إنتاج أفكار إشيارية غير مألوفة , تتيح لو التحكُّ

 .اإلبيار , بما يؤدؼ إلى شد انتباىو , ولفت نظره بقوة نحو الشيء الُمشَير عنو 
ومف الشواىد عمى ذلؾ في الشعر األندلسي , ما نجده في قصة الشاعر / ابف جاخ , حينما ورد      

عمى المعتضد , فُيذَكر أنَّو )) دخل الدار المخصوصة بالشعراء فسألوه , فقاؿ : إنِّي شاعر , فقالوا : 
  : أنشدنا مف شعرؾ , فقاؿ

 قميِق بالجري لمواديإنِّي قصدُت إليَك يا عبَّادي        قصَد ال
فضحكوا منو وازدروه , فقاؿ بعض العقبلء : دعوه فإفَّ ىذا شاعر , وما يبعد أف يدخل مع الشعراء 
ويندرج في سمكيـ , فمـ يبالوا بكبلـ الرجل , وتنادروا عمى المذكور , فبقي معيـ , وكاف ليـ في تمؾ 

كاف يوـ االثنيف , فقاؿ بعض لبعض :  الدولة يوـ مخصوص ال يدخل فيو عمى الممؾ غيرىـ , وربما
ىذه شنعة بنا أف يكوف مثل ىذا البادؼ يقدـ عمينا , ويجترغ عمى الدخوؿ معنا , فاتفقوا عمى أف يكوف 
ىو أوؿ متكمـ في اليوـ المخصوص بيـ عند جموس السمطاف , وقد رأوا أف يقوؿ مثل ذلؾ الشعر 

ا كاف اليـو المذكور , وقعد إقداـ مثمو عمييـ . فممَّ  الُمضِحؾ فيطرده عنيـ , ويكوف ذلؾ حسمًا لعمة
السمطاف في مجمسو , ونصب الكرسي ليـ , رغبوا منو أف يكوف ىذا القادـ أوؿ متكمـ في ذلؾ اليوـ , 

  : ـ , فقاؿتقدِّ ؾ المُ ضحَ فأمر بذلؾ , فصعد الكرسي , وانتظروا أف ينشد مثل الشعر المُ 
 قطَّـــــــعــَت يا يوَم النوى أكـــبادي        وَحــــرْمَت عن عيني لذيَذ ُرقادي
دًا        والناُر ُتضَرُم في صميِم فــــؤادي  وتركتني أرعـــــــى النجوَم ُمسيَّ

 يـعــــــادِ فكـْنَّمـا آلــــــــى الظــــــــــــــالُم أِليًَّة        ال ينـجـــــــمي إال إلـــــــى م
ــــــــموا بُسـعـــــــــادِ   يا بيَن بيِن أيــــــَن تقـــتاُد النوى          إبُل الذيَن تحـمَّ
 ولربَّ خرٍق قــــــــد قطعُت نياَطُو         والميُل يرفــــــــــُل في ثياٍب ِحـــدادِ 

 الرياِح وكـــــــلُّ برٍق غادي بشممٍَّة حـرٍف كـــــــــــــــْنَّ َذميَميا         ُسُرحُ 
 والنجُم يحـــــــــدوىا وقـــد ناديُتيا          يا ناقتي عـوجـــــــــــي عمى عبَّادِ 

 مْت ناُر الوغــى         وتالقــــــــِت اَلجـناُد باَلجـــــــــنادِ ممٌك إذا ما ُأضرِ 
 قـــًى بال أجسادِ فترى الجسوَم بال رؤوٍس تنثني       وترى الرؤوَس لَ 
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ــــــــُل والذي         ُقُدمًا سمـا شرفًا عمـــــــى اَلندادِ   يا أيُّيا المـمُك المـؤمَّ
 إنَّ القريَض لكـــاسٌد في أرِضنا          ولو ىنا سوٌق بغــــــــــــيِر َكـسادِ 

 متمادي فجمبُت من شعري إليَك قــوافيًا          يفنى الزمـاُن وذكـــــُرىا
 ًة بمدادِ ـــــــــــطَّـــــْت يداُه صحيفـخ         وال  مــْع أدباً من شاعـٍر لم يضطـ

فقاؿ لو الممؾ : أنت ابف جاخ فقاؿ : نعـ , فقاؿ : اجمس فقد ولَّيتؾ رئاسة الشعراء , وأحسف إليو , ولـ 
 .(ٜٕ)يأذف في الكبلـ في ذلؾ اليوـ ألحد بعده ((

وفي ىذا الخبر يتضح جميًا مدػ الميارة التي أبداىا الُمشِير / ابف جاخ , لتسويق موىبتو الشعرية      
في مجمس المعتضد بف عبَّاد , فيو يدرؾ جيدًا أفَّ الدخوؿ وعرض البضاعة الشعرية في سوؽ المعتضد 

ؽ , ويتحكَّموف بطريقة ليس باألمر الييِّف , فينالؾ مجموعة مف الشعراء المييمنيف عمى ىذا السو 
قات أماـ الشعراء  العرض فيو , والداخميف إليو لئلعبلف عف بضاعتيـ . فيـ يضعوف العراقيل والمعوِّ
المبتدئيف , خوفًا عمى اىتزاز مكانتيـ , وخسراف وظائفيـ في الببلط الممكي . إال أفَّ ابف جاخ قد ىيَّأ 

الحواجز التي وضعوىا في طريقو , فاختار أسموب نفسو ليذه الميمة الشاقَّة , وعرؼ كيف يجتاز 
الحيمة والتمويو , مف أجل أف يحقِّق مقاصده وأىدافو , ويناؿ مراده في التقرُّب مف قمب المعتضد , سعيًا 

 وراء األمواؿ والمنزلة الرفيعة والعمل في قصر الحكـ العبَّادؼ . 
دوف الوصوؿ إلى سوؽ العرض / مجمس المعتضد  فكانت العقبة األولى واألساسية التي تقف حائبلً      

لقاء ما في كنانتو مف أشعار , لذلؾ  , تتمثَّل في الحصوؿ عمى األذف بالدخوؿ إلى قاعة العرض , وا 
ألقى بيتًا بدا ركيكًا ُمبتَذاًل شاحب المعنى , وخاليًا مف روح الشعر وجمالياتو , لكي يوىـ القائميف عمى 

نَّو ال يشكِّل خطرًا عمييـ , ويبعد عنو األنظار والشكوؾ , ويكوف في مأمف مف إعطاء األذف بالدخوؿ , أ
صة إللقاء الشعر , وحينيا يمارس عممو اإلشيارؼ  المؤامرات والدسائس , حتى يصل إلى القاعة الُمخصَّ
ه بعيدًا عف الضغوط والموانع , فيكوف أماـ الُمشترؼ / المعتضد وجيًا لوجو . وقد نجح في عبور ىذ

 المرحمة بدىاء , فعرَّض نفسو لمسخرية والضحؾ في سبيل الخبلص مف القيود , واجتيازىا .
وحينما اجتاز ىذه المرحمة ووقف بيف يدؼ المعتضد , كاف عميو أف ُيحِسف عرض بضاعتو      

الشعرية , لتحصل عمى إعجاب الُمشترؼ / المعتضد , وتناؿ استحسانو ورضاه , فيكوف ذلؾ مقدمة 
لوج إلى عالـ الشيرة والخير الوفير . وبما أفَّ بضاعة ابف جاخ الشعر , فإفَّ ذلؾ حتَّـ عميو االعتناء لمو 

في اختيار األلفاظ المؤثرة , والصور البميغة القادرة عمى استثارة الُمخاَطب , ومبلمسة مستقببلتو الذوقية 
, فتأتي منسجمة مع ما ييوػ الُمشِير / ابف والجمالية , وتحفيزىا , بما ينعكس إيجابًا عمى ردود أفعالو 

 جاخ , وما يصبو إلى تحقيقو . 
لذلؾ اتخذ مف النص الشعرؼ سبيبًل , لتعريف المعتضد بحالتو المزرية , وما واجيو مف مصاعب      

لذلؾ انبعثت مشاعره وأحاسيسو محمَّمة بالوجع واآلىات , فوجد في ومعاناة , فبدا حزينًا ُمنكِسرًا , 
بما يوحي أنَّو  .لمعتضد الممجأ اآلمف , والحصف المنيع , فيو القادر عمى إزاحة ىمومو المتراكمة ا
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ضاؽ ذرعًا ولـ يعد قادرًا عمى إخفاء آثار الواقع المؤلـ الذؼ يعيشو , وأنَّو يبحث عف أجواء العيش 
لـ الفراؽ , ووجع الغربة بعيدًا عف الكريـ والسعة , لعمَّيا تخفِّف عنو آثار العوز والفاقة , وما القاه مف أ

األحبَّة واألصدقاء , فسعى جاىدًا إلى أف ُيشِعر المعتضد أنَّو وقع تحت تأثير الزماف , وما جمبو لو مف 
ماىي إال تجسيد لمتجربة أو المحظة , )) أفَّ الصور في داخل العمل الفني وبما  ويبلت ومصائب .

, فقد لجأ الشاعر إلى الصور الكنائية , لتجسيد حالتو الشعورية , (ٖٓ)الشعورية التي يعانييا الفناف ((
فكانت األبيات الخمسة األولى تشكِّل لوحة شعرية مميئة بالصور الكنائية التي تصف أوجاع الشاعر 
وآالمو , فعبر الكناية تبرز )) حركة نفسية دائمة عند المتمقي , يستحضرىا الخياؿ مف تجاربو الخاصة 

ر المعنى ويتأكَّد ((, ومف ثقا  . (ٖٔ)فتو وعادات مجتمعو , ليصل إلى المعنى الُمراد , فيتقرَّ
ومف أجل أف يقترب أكثر مف تحقيق ميمَّتو اإلشيارية , ونيل إعجاب المعتضد , فقد بادر إلى      

يئة وصف شجاعتو وصوالتو عمى أعدائو , فعمد إلى تشكيل لوحة شعرية زيَّنيا بموف الدـ , فكانت مم
بمعاني العنف والقسوة , ليبيِّف شدة المعتضد وبأسو في التعامل مع أعدائو . فالشاعر كاف عمى معرفة 
تامة بأفَّ ذكر صور العنف في مشيدية الحرب التي كاف بطميا المعتضد , تعني أنَّو قد عزؼ عمى 

و , وفيـ ميوليا وأىواءىا , الوتر الذؼ ُيطِرب الُمخاَطب / المعتضد وُيمتِّعو , وكأنَّو قد قرأ شخصيت
ستبلقي صدػ طيبًا واستحسانًا لديو . نظرًا لما ُعِرؼ عف المعتضد والشجاعة فعرؼ أفَّ معاني العنف 

اـ في ذخيرتو أبرز مبلمح شخصيتو , الميَّالة إلى العنف والشدة في  مف قسوة وبطش , فقد ذكر ابف بسَّ
اـ عمى حد قوؿ  –التعامل مع اآلخريف , فقد كاف  )) قطب رحى الفتنة , ومنتيى غاية المحنة  -ابف بسَّ

ـَ عميو قريب وال بعيد , جبَّار أبـر األمور وىو متناقض ,  , مف رجل لـ يثبت لو قائـ وال حصيد , وال سِم
وأسد فرس الطمى وىو رابض , متيوِّر تتحاماه الدىاة , وجبَّار ال تأمنو الكماة , متعسف اىتدػ , 

فما أبقى , ثار والناس حرب , وكل شيٍء عميو إلب , فكفى أقرانو وىـ غير واحد , وضبط  وُمْنَبتٌّ قطع
شأنو بيف قائـ وقاعد , حتى طالت يده , واتسع بمده , وكثر عديده وعدده ... فاستمرَّ َيفرؼ وَيْخُمق , 

ِطئ , وسيـ ال وأخذ يجمع ويفرِّؽ , لو في كل ناحية ميداف , وعمى كل رابية خواف , حربو سـ ال ُيب
 .(ٕٖ)ُيخِطئ , وسممو شر غير مأموف ((

وفي ختاـ النص الشعرؼ تحدَّث اإلشيارؼ / ابف جاخ بمغة السوؽ والبيع والشراء , فأخبر المعتضد     
أفَّ رواج الشعر في سوقو , كاف دافعًا لو لمقدوـ إليو , نظرًا لما ُعِرؼ عف بني عبَّاد مف ولع واحتفاء 

ء , إذ )) احتلَّ الشعر في ببلطيـ المكانة المرموقة , والمنزلة الرفيعة , وتربَّع الشعر بالشعر والشعرا
. فأعمف صراحة أنَّو يريد عرض قوافيو في سوؽ المعتضد , لعمَّو يقتنع بشرائيا , (ٖٖ)عمى عرشيـ ((

لشراء , فمنحو الُمشترؼ فيكوف ذلؾ مدعاة لميناء والسعادة . وقد تحقَّق لو ما أراد , وتمَّت عممية البيع وا
ه رئاسة الشعراء .   / المعتضد أكثر ممَّا كاف يتمنَّى , حينما والَّ
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ومف ىنا يتَّضح لنا فائدة أسموب التمويو في إنجاز الميمة اإلشيارية , إذ نجح الُمشِير في توظيفو      
وقدرة عمى قراءة الموقف بمنتيى الدقة واإلتقاف , بما يمتمكو مف براعة تصرُّؼ , وحسف حضور ذىني , 

    , ممَّا انعكس إيجابًا في تحقيق اليدؼ المنشود .
أمَّا السيدة مرجانة فقد اختارت الزرزور ليكوف بديبًل عنيا لمقياـ بالعمل اإلشيارؼ , وفي ىذا الصدد      

اد الفصد , ينقل المقرؼ  خبرًا , روػ فيو ما حصل مع األمير عبد الرحمف الناصر , فيذكر )) أّنو أر 
فقعد بالبيو في المجمس الكبير المشرؼ بأعمى مدينتو بالزىراء , واستدعى الطبيب لذلؾ , وأخذ الطبيب 

 : اآللة وجّس يد الناصر , فبينما ىو , إذ أطل ُزْرُزور فصعد عمى إناء ذىب بالمجمس , وأنشد 
 أّييا الفاصُد ِرْفقًا         بْمـــيِر المـــؤمنينا

 ًا         فيِو َمْحيا العالميناـُد ِعرقإّنما تفص 
وجعل يكّرر ذلؾ المّرة بعد المرة , فاستظرؼ أمير المؤمنيف الناصر ذلؾ غاية االستظراؼ , وُسرَّ بو 
غاية السرور , وسأؿ عمَّف اىتدػ إلى ذلؾ وعمَّـ الّزرزور , فُذِكر لو أفَّ السيدة الكبرػ مرجانة أـ ولده 

تو لذلؾ األمر , فوىب ليا ما ينيف عمى ثبلثيف ولّي عيده الحكـ المس تنصر باهلل صنعت ذلؾ , وأعدَّ
 .(ٖٗ)ألف دينار ((

َـّ التخطيط لو بعناية فائقة ,       نستشف مف الخبر السابق أفَّ اختيار الزرزور , كاف عمبًل واعيًا , وت
زًا , وعمبًل فتدريبو عمى أداء ميمة إنشاد النص الشعرؼ , ال شؾَّ أنَّو يتطمب  وقتًا طويبًل , وجيدًا ُمركَّ

دؤوبًا , لذلؾ فإفَّ الُمشِير / السيدة مرجانة , قد اتَّبعت األسموب القادر عمى تحقيق رغباتيا , بالحصوؿ 
عمى األمواؿ . فاختارت الوقت والحدث الُمناسَبيف , فما أف رأت األمير عبد الرحمف الناصر يريد 

اف لمزرزور الُمدرَّب , لينشد رؤيتيا شعرًا , فيتغنَّى باألمير , وُيشيد بمنزلتو الحجامة , حتى أطمقت العن
وقيمتو السياسية واالجتماعية , فقاـ بتوجيو خطابو اإلشيارؼ لمطبيب , يدعوه لمرفق باألمير ؛ ألفَّ في 

ذا المعنى نجاتو حياة العالميف , وبيذا فإفَّ مف يقف خمف ىذا الخطاب المدحي , كاف يعي بأىمية ى
  . في الوصوؿ إلى قمب الممدوح , وكسب عطفو

ثارتو عبر سمسمة       ويبدو أفَّ ُمنِتجة الخطاب اإلشيارؼ لجأت إلى لفت انتباه المتمقي / األمير , وا 
مف األساليب المغوية وغير المغوية , فالنص اإلشيارؼ الُممَقى أماـ األمير , لـ يحقِّق اليدؼ المطموب 

بأسموب وطريقة ُمتَقنة , إذ اختارت التمويو لتحقيق أىدافيا , فمو أنَّيا قالت النص الشعرؼ  لوال تقديمو
يصاؿ رسالتيا  بنفسيا , لما حقَّق األثر الذؼ حقَّقو الزرزور , حينما اختارتو لمقياـ بالعممية اإلببلغية , وا 

زيادة مشاعر اإلعجاب والقبوؿ ,  إلى الُمخاَطب , فكاف ىذا األمر محط إعجاب األمير . وممَّا أسيـ في
ىو تكرار الزرزور لمنص الشعرؼ أكثر مف مرة , أؼ أفَّ التكرار تضمَّف طاقة إنجازية فاعمة , أدَّت 
زت المعنى في ذىنو , وجعمتو يمتفت وُيصغي  أدوارًا تنبييية وتحفيزية متعددة أبيرت المتمقي , وعزَّ

ر بحالة مف الطرب والبيجة  . األمر الذؼ أدَّػ إلى تكويف حالة مف التواصل التفاعمي لمشيء الُمكرَّ
الُمثِمر . فالتكرار مف األشياء األساسية في الصناعة اإلشيارية , إذ ُيعدُّ عنصرًا فاعبًل مف عناصر 
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, مف  التسويق لمبضائع واألفكار المختمفة , ووسيمة مف وسائل الضغط اإلقناعي التي يمارسيا الُمشِير
 بالشيء المعروض إلى أعمى درجات المقبولية .  أجل أف يرتقي

ولعلَّ مف األشياء األخرػ التي تدلِّل عمى ميارة صاحبة الخطاب اإلشيارؼ , قياميا بنظـ النص      
اإلشيارؼ عمى مجزوء الرمل , نظرًا لما ينماز ىذا البحر مف قيمة موسيقية مؤثرة , وقدرة عمى استيعاب 

بير عنيا  , فنغمتو خفيفة جدًا , وتكرارىا بتغيير طفيف , جعل مف ىذا الوزف المشاعر واألفكار , والتع
يبتعد عف الرتابة , , ويمنح تفعيبلتو مرونة وقابمية لمحركة ؛ ألفَّ كثرة دخوؿ الخبف في حشوه وعروضو 

ابيا وضربو , ساعدت كثيرًا عمى أف يكوف مف بحور الطرب الغنائية المثيرة لمنشوة في سامعيا , النسي
. ممَّا ولَّد حالة خاصة , أسيمت في إثراء المعنى , ومنحو جرعات تأثيرية , عممت عمى (ٖ٘)عمى المساف

 إمتاع المتمقي , وتحفيز مراكز القوػ الشعورية بداخمو .         
 وبذلؾ فقد وقع المتمقي / األمير تحت تأثير تمؾ األجواء اإلشيارية , فأعجبو المنظر التمثيمي ,     

وطريقة األداء الُمبِيرة , واستغبلؿ الطاقة الموسيقية التي يكتنز بيا بحر الرمل , والجدة ومخالفة 
المألوؼ في طرح األفكار , والتعبير عف مكنونات النفس , فما قامت بو الُمشِيرة / السيدة مرجانة مف 

غايرة لما ىو معروؼ ومتداوؿ , عمل ُمصطَنع , أدػ إلى كسر أفق التوقُّع لدػ المتمقي , فتفاجأ بحالة مُ 
أسيمت في إبياره , وجعمتو يتمذَّذ بما ُيشاِىد ويسمع , وىو ما قصدتو الُمشِيرة , وعممت جاىدة لموصوؿ 

َـّ ليا ما أرادت مف أمواؿ طائمة.  إليو , فجاءت النتائج منسجمة مع رغباتيا الشخصية . وقد ت
اإلشيارييف يحاوؿ )) التحايل عمى المراقبة النقدية لممتمقي , وممَّا تجدر اإلشارة إليو ىو أفَّ بعض      

َـّ  بطاؿ أو تخدير ممكة فرز الُمرَسمة وغربمتيا , وبالتالي التأثير عمى جياز المراقبة الذىنية وخداعو , ث وا 
الشاعر يحيى بف حكـ الغزاؿ ىذا السبيل , وقد سمؾ . (ٖٙ)إثبات األمر وتوجيو السموؾ أو االختيار ((

ر أنَّو )) دخل العراؽ كَ ذيُ رقة في ميداف اإلبداع الشعرؼ , فثبات أحقيَّة األندلسييف بما يتمتَّع بو المشاإل
وذلؾ بعد موت أبي نواس بمدة يسيرة , فوجدىـ يميجوف بذكره وال يساووف شعر أحد بشعره , فجمس 

فتركيـ حتى وقعوا في ذكر أبي يومًا مع جماعة منيـ فأزروا بأىل األندلس , واستيجنوا أشعارىـ , 
 نواس , فقاؿ ليـ مف يحفع منكـ قولو :

رَب أْكدْت سماْؤىم        تّْبطُت ِزقِّـــــــــي واحتسْبُت َعَناِئي  ولّما رأيُت الشَّ
 فمّما أتيُت الَخــــــــــــان ناديـُت ربَُّو        فيــــــبَّ َخفيُف الّروِح َنْحو ِندائي

 ُىـــجـــــــــــوِع الَعيِن إاّل َتِعمَّـــًة        عمى وَجــــــــــٍل منِّي ومن ُنَظرائيقميَل 
ــــا أذاقني        َطرْحــــــــــــــُت إليو َرْيطتي وِردائي  فقــــــــمُت أِذْقنييا فمـــــــمَّ

 ييا طــــــــــالَق ِنسائيوقمُت أِعـــــــــرْني ِبْذَلًة أسَتِتْر بيا        بَذْلُت لو ف
ْت َيميِني وال وَفـْت         لو َغير أنِّي ضاِمــــــــــــٌن بوفائي  فــو هللا ما برَّ
يني وَحــــــــــّق ِفدائي  وُأبُت إلى َصْحبي ولـــــم أُك آئبًا         فُكــــــــلٌّ ُيفدِّ
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ا أفرطوا , قاؿ ليـ : خفِّضوا عميكـ فإنَّو لي , فأعجبوا بالشعر وذىبوا في مدحيـ لو كلَّ مذىب , فممَّ 
 فأنكروا ذلؾ فأنشدىـ قصيدتو التي أوليا :

 وفــــــــارْقُت فيو ِشيمتي وَحياِئي       تدارْكُت في ُشرِب النَّبيِذ َخطائي 
 .(ٖٚ)فمما أتـ القصيدة باإلنشاد خجموا وافترقوا عنو ((

يحيمنا الخبر السابق إلى أفَّ الُمشِير / يحيى الغزاؿ , قد نيج نيجًا خاصًا , في سبيل الترويج      
لشاعريتو بصفة خاصة , وألىل األندلس بصفة عامة , فعمد إلى أف ُيظِير لمعياف قدرة األندلسييف عمى 

ارقة . وىو ىنا في موضع الدفاع عف اإلبداع الشعرؼ , وُيثِبت في األذىاف أنَّيـ ال يقمِّوف شأنًا عف المش
أىل األندلس , محاواًل تصحيح النظرة االستعبلئية الفوقية لممشرقييف تجاه الشعر األندلسي . لذلؾ أخذ 
قناع أىل المشرؽ بما يمتمكو األندلسيوف مف طاقات شعرية  عمى عاتقو القياـ بيذه العممية اإلشيارية , وا 

بداعية , تستحق اإلشادة والتق  دير .وا 
وبما أنَّو قد دخل العراؽ , المكاف الذؼ كاف مسرحًا لمجوف أبي نواس , إذ قضى فيو أغمب أوقاتو      

بيف كؤوس الخمرة , ومجالس الطرب والغناء مع ندمائو , حتى أصبحت الخمرة في شعره ظاىرة واضحة 
اؿ إلى العراؽ بعد موت أبي المعالـ , وقف عندىا النقاد ومتذوقو الشعر كثيرًا . وصادؼ أف دخل الغز 

نواس بفترة وجيزة , ومازاؿ أىل العراؽ يرددوف أشعاره , ويحتفوف بإبداعو الشعرؼ . وفي ظل ىذه 
األجواء التي خيَّـ عمييا أبو نواس حيًا وميتًا , كاف عمى اإلشيارؼ / الغزاؿ أف يبتدع أسموبًا ُمغايرًا , 

نَّما سعى إلى أف يمارس يكوف ُمقِنعًا لمحاضريف , لذلؾ فيو لـ يُ  شِير عف نفسو بطريقة مباشرة , وا 
التمويو , لكي يكوف تأثيره أعمق وأكثر نفعًا , إذ ليس مف السيولة بمكاف زحزحة الظاىرة النواسية مف 

ُينَقل عنو أنَّو لـ يكف شاعر في عصره إال وىو يحسده لميل أذىاف ُمحبي أبي نواس ومتذوقي شعره , إذ 
شيوتيـ لمعاشرتو , ففي شعره خفة روحية تقترف دائمًا بجماؿ فني يستيوؼ القارػء , ويثير الناس إليو و 

ؾ بأبي نواس , منطمقًا لمترويج . (ٖٛ)فيو حاسة الطرب واالعجاب وىنا اتخذ الُمشِير مف ىذا الحب والتمسُّ
ربما يؤدؼ إلى نتائج ال لنفسو , فيو لـ ينتقص منو , ويحاوؿ أف يجعل مف نفسو بديبًل عنو ؛ ألفَّ ذلؾ 

ُتحَمد ُعقباىا , فيفشل في أف يجد لو موطئ قدـ في قموب أىل العراؽ وعقوليـ , ويخفق في تغيير 
 النظرة القارة في أذىاف المشرقييف عف الشعر األندلسي .

 وبما أفَّ أبا نواس ُعِرؼ بشعر الخمرة , وكانت أشعاره الخمرية موضع إعجاب المتمقيف في ذلؾ     
الوقت , فقد نظـ الُمشِير / يحيى الغزاؿ أبياتًا شعرية جعميا تدور حوؿ الخمرة , فأبدع في نسجيا , 
ليصوِّر أجواء الشرب وما يتخمميا مف رقة وعذوبة , فقد سار عمى ُخطى أبي نواس , ليصف مغامراتو 

لى عالـ أبي نواس , ال أخذ الحاضريف إوىو بذلؾ قد مارس فعبًل تمويييًا , إذ السحرية مع الخمرة . 
سيما المنطقة الُمحبَّبة لديو , ولمتمقيو , وىي الخمرة , فصوَّر أجواءىا بمغة رشيقة , وظَّف فييا كل ما 
س وندماء , وما يتطمبو مف أجواء سحرية تحت ظل الميل .  يحتاجو شعر الخمرة مف أماكف وأواني وُجبلَّ

واالستئناس , فحاوؿ أف يسحب ىذه األجواء الُممِتعة إلى ممَّا أضفى عمى لوحة الشرب حالة مف المتعة 
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الحاضريف المستمعيف لو , ممَّا ولَّد مناخًا مف االرتياح واإلعجاب , وىذا ىو اليدؼ اإلشيارؼ الذؼ كاف 
يسعى الُمشِير إلى تحقيقو . ليفاجئ المتمقيف وُيخمِخل أفق توقعيـ , فيعمف أفَّ ما سمعوه مف مقطوعة 

ؽ الحاضروف ذلؾ , لييمنة الشعر  خمرية , ىو مف إبداعو , وليس ألبي نواس . ومع ذلؾ لـ يصدِّ
الخمرؼ النواسي في أذىانيـ وأذواقيـ , فأفق توقُّعيـ قد تمَّت برمجتو وال يمكف اختراقو , إال أفَّ الُمشِير 

اضريف بشعره , / يحيى الغزاؿ ببراعتو وقدرتو عمى إدارة العمل اإلشيارؼ , قد حاز عمى إعجاب الح
وحصل عمى اعتراؼ المشرقييف بقدرة األندلسييف عمى األبداع , الذؼ كاف حكرًا عمى المشارقة بحسب 

 وجية النظر المشرقية . 
 / اإلهداء :املجحث الثبلث 

نَّما  -في أغمب الحاالت  –لـ تكف عممية اإلىداء       عمبًل عفويًَّا خاليًا مف المقاصد والغايات , وا 
ت حدثًا مقصودًا , لو دوافعو اإلشيارية , ال سيما إذا كاف الُميَدػ إليو مف أصحاب السمطة والنفوذ , مثَّم

عندئذ يكوف اإلىداء المنفذ الذؼ يمج عبره بعض اإلشيارييف إلى عالـ األمواؿ والمكانة الرفيعة . لذلؾ 
تكوف بالمستوػ الذؼ ُيمِفت نظر اتَّجو عدد منيـ إلى اختيار اليدية الُمناِسبة , وعمموا جاىديف أف 

الُميَدػ إليو , وتحظى باىتمامو , وتناؿ إعجابو , ليذا فيـ لـ يدَّخروا جيدًا في صياغة مشاعرىـ , 
وتطمعاتيـ في نصوص شعرية , تكوف الوسيمة الناجحة في إيصاؿ مقاصدىـ إلى أصحاب الشأف / 

 الُميَدػ إلييـ .   
ومف الشواىد عمى ذلؾ ما قاـ بو الشاعر ابف عمَّار األندلسي , إذ تذكر المصادر أنَّو )) أىدػ إلى      

 المعتمد ثوب صوؼ بحرؼ يوـ نيروز وكتب معو :
 إتحاِف يوِمــــــــــَك جئَتُو مـن باِبوْ          لما رأيُت النَّاس يحتــــشدوَن فـي 
 وكسوُت متَن البحِر بعَض ثياِبوْ          فبعثُت نحو الشمِس شبَو آياِتيا 

 ذىبًا وكتب معيا : -وقيل خمسة آالؼ دينار  -فوّجو إليو المعتمد بمكّبة فضة فييا خمسمائة دينار 
 فاغنْم جــزيَل الماِل من َوىَّــاِبوْ         ىبٌة أتتَك من النَّضاِر ُألـــــوُفيا 

 أضعاَفيا لكسرُتُو عــــــــــن باِبوْ          ُمو بيَت الماِل يحوي ُقف فمو أنَّ 
 فيِو عميَك لكـــي ترى أولــى ِبوْ          ومـألُت منُو يديَك ال ُمســــــتِْثرًا 

  (93)((فالبحُر يطفُح جوُدُه لَك زاِخــرًا          لما كسوَت البحَر بعَض ثياِبوْ      
اتَّخذ الُمشِير / ابف عمَّار مف اإلىداء سبيبًل إشياريًا , لبموغ غاياتو وأىدافو في الحصوؿ عمى      

العطايا واألمواؿ , فكاف بمثابة نقطة االنطبلؽ نحو تعزيز مكانتو , ورفع شأنو بيف الحاضريف , فقاـ 
ز بيما عممو اإلشيا رؼ , ليكونا سبيمو إلى حمل بإىداء المعتمد ثوبًا , وكتب معو بيتيف شعرييف , عزَّ

كراـ الُميِدؼ . ويبدو أفَّ النص الشعرؼ الذؼ حمل رؤية الُمشِير , قد أثار  المتمقي عمى قبولو اليدية , وا 
( , في تشكيل وكسوُت متَن البحِر بعَض ثياِبو المتمقي , فأعجبتو روعة الصورة الفنية الُمضمَّنو فيو ) 

ر األبعاد اإليحائية , وما تتضمَّنو مف أفكار  استعارؼ قد أبير المتمقي , وفسح المجاؿ أمامو , لتصوَّ
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تيدؼ إلى تصوير سعة كـر ممدوحو / المعتمد , فعمد إلى تشخيص البحر , وتشبييو باإلنساف , حيف 
عمى صياغة الصورة البيانية , ذات  جعل لو متنًا , يكسوه الثياب . وما ُيحَسب لمُمشِير ىو القدرة

المنحى االستعارؼ , لتتوالد منيا صورة أخرػ , صورة تشبييية , حيف شبَّو المعتمد بالبحر , ليصف 
سعة كرمو وجوده . فيضمف بذلؾ فيض عطائو , وىو ما حصل فعبًل , إذ سارع إلى منحو أموااًل كثيرة 

, وىو ما كشفت عنو األبيات الشعرية التي بعث بيا , وحظي بالتقدير واالحتراـ والقرب مف الممؾ 
المعتمد إلى الُمشِير / ابف عمَّار , إذ ضمَّنيا إعجابو بو , فقاـ برد الجميل عمى ىديتو لو , فجاء البيت 

 األخير ُمشتِمبًل عمى معاني اإلعجاب والرضا , والوفاء لمُميِدؼ .
 ما كسوَت البحَر بعَض ثياِبول         فالبحُر يطفُح جوُدُه لَك زاِخــرًا 

أبػا عػامر بػف ُشػييد أحمػد بػف عبػد الممػؾ الػوزير  أفَّ  ))خبػرًا بػيَّف فيػو المقػرؼ في موقف آخر يذكر و      
أُىِدؼ لو غبلـ مف النَّصارػ لـ تقع العيوف عمى شبيو , فممحو الناصر فقاؿ البػف ُشػييد : أّنػى لػؾ ىػذا  
قػػاؿ : ىػػو مػػف عنػػد هللا , فقػػاؿ لػػو الناصػػر : تتحفوننػػا بػػالنجوـ وتسػػتأثروف بػػالقمر , فاسػػتعذر واحتفػػل فػػي 

, وقاؿ : يا بني كف مع جممة ما بعثت بو , ولوال الضرورة ما سمحت بؾ نفسي , ىدية بعثيا مع الغبلـ 
 وكتب معو ىذيف البيتيف :

 أولى بالبدوِر من اَلرضِ  ساَر َلفِقُكْم           ولألفقُ أموالي ىـــــــــذا البدُر 
 جِتِو ُيْرضيولم أَر قبمي مـْن بمي            ُأَرّضيُكُم بالنَّفِس وىــــــــــي نفيسٌة 

نػػت عنػػده مكانتػػو , ثػػـ إنَّػػو بعػػد ذلػػؾ أُىػػِديت إليػػو   فحسػػف ذلػػؾ عنػػد الناصػػر , وأتحفػػو بمػػاؿ جزيػػل , وتمكَّ
ى ذلػؾ إلػى الناصػر فيطمبيػا فتكػوف كقصػة الغػبلـ , فاحتفػل نَيػجارية مف أجمل نساء الدنيا , فخاؼ أف يُ 

 في ىدية أعظـ مف األولى , وبعثيا معيا , وكتب لو :
مُس والبدُر أوَّاًل         تقـــــــــــّدُم كيما يمتـقي القمـــــــــرانِ  أموالي  ىذي الشَّ

 ِقراٌن لعمري بالسعادِة قــــــــــد أتى          فـــــــــــُدْم منيما في كــوثٍر وِجنانِ 
 ثانـــيفما ليما وهللِا في الحسِن ثالــٌث          ومــــــا لك في ُممِك البريَِّة 

 .(ٓٗ)فتضاعفت مكانتو عنده ((
لقػػد أطػػلَّ عمينػػا الخبػػر السػػابق بحقيقػػة إشػػيارية , ذات قػػدرة عمػػى اسػػتمالة المتمقػػي , فالُمشػػِير / ابػػف      

قراءة ما ُيحيط بو مف أجواء , فقاـ في ُشييد قد تعامل مع الموقف اإلشيارؼ بميارة كبيرة , إذ كاف بارعًا 
متغيرات لصالحو , واستطاع أف يخرج مف اإلحراج الػذؼ تعػرَّض لػو , وأف ُيرضػي بتحويل ما واجيو مف 

المتمقي / الناصر , ويحصل عمى مبتغاه , فحظي بالماؿ الجزيػل , وعمػوِّ المكانػة والشػأف . وكػاف سػبيمو 
مػا نػاؿ في ذلؾ اإلىداء , إذ لوال اليدايا التي بعث بيا إلػى الناصػر , سػواء مػع الغػبلـ أو مػع الجاريػة , ل

كل ىذه الحظوة , والمنزلة الرفيعة , وعبارات المديح والثناء , والشػكر والعطايػا . ففػي الحالػة األولػى مػف 
وجػػد أف ال سػػبيل ر قػػد تعمَّػػق بػػالغبلـ النصػػراني , الموقػػف اإلشػػيارؼ , وبعػػدما عمػػـ ابػػف ُشػػييد أفَّ الناصػػ

لغػػبلـ ىديػػة , لتعمػػل عمػػى تييئػػة األجػػواء أمامػػو إلرضػػائو إال اإلىػػداء , لػػذلؾ سػػارع إلػػى أف ُييػػدؼ مػػع ا
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الُمبلئمة , أباح عنيا النص الشعرؼ الذؼ كتبػو , فضػمَّنو معػاني التػذلُّل والخشػوع فػي ُمخاَطبػة المتمقػي , 
بيدؼ إالنة قمبو , وحممو عمى قبوؿ اليدية , طمعػًا فيمػا يعقػب فعػل القبػوؿ , ومػا يترتَّػب عميػو مػف ردود 

أف تكوف إيجابية , فجاءت متوافقة مع ما كاف يصبو إليو , إذ حُسػف ذلػؾ عنػد فعل , اجتيد الُمشِير في 
ػػا فػػي الحالػػة الثانيػػة , فكػػاف ابػػف ُشػػييد يقظػػًا ,  الناصػػر , ووىبػػو مػػااًل جػػزيبًل , وارتفعػػت مكانتػػو لديػػو . أمَّ

أمػػواؿ وازداد خبػػرة فػػي كيفيػػة التعامػػل مػػع الناصػػر , فبعػػد نجاحػػو فػػي الموقػػف األوؿ , ومػػا جمبػػو لػػو مػػف 
ومكانة , عمد في الموقف الثاني إلى أف يبعث مع الجارية التي أُىديت لو , إلى الناصر ىدية أعظـ مف 
ػا أدَّػ أف تتضػاعف مكانتػو , وقػد كشػف عػف ذلػؾ الػنص الشػعرؼ  األولى التي بعػث بيػا مػع الغػبلـ , ممَّ

يـ لمُميػَدػ إليػو , وبيػاف قيمػة الغػبلـ الثاني الذؼ كتبػو ابػف ُشػييد , فجػاء ُمحمَّػبًل بػدالالت التبجيػل والتعظػ
 والجارية , إذ وصفيما بالبدر والشمس , في محاولة إلبراز جماليما وحسنيما .      

فيمػػا نجػػد فػػي مواقػػف أخػػرػ قيػػاـ بعػػض اإلشػػيارييف بإىػػداء مؤلفاتػػو إلػػى الممػػوؾ , وىػػذا ُيعػػدُّ فعػػبًل      
شػػياريًا , يػػؤدؼ وظيفػػة إغرائيػػة , تيػػدؼ  إلػػى صػػياغة توجيػػات الػػرأؼ العػػاـ , وتحفيػػز اآلخػػريف إعبلميػػًا وا 

عمػػػى قػػػراءة تمػػػؾ الكتػػػب , ففػػػي بعػػػض األحػػػاييف يكتسػػػب الكتػػػاب الُميػػػَدػ أىميػػػة خاصػػػة , مػػػف الشػػػخص 
ػا يتػرؾ أثػرًا طيبػًا فػي أذىػاف الجميػور . فضػبًل عػف غايػات أخػرػ يبحػث عنيػا الُمشػِير  الُميَدػ إليػو , ممَّ

ؿ عمى المكافآت المالية , ونيػل الحظػوة والتقػدير , فيكػوف ذلػؾ وسػيمة عبر عممية اإلىداء , منيا الحصو 
مػف وسػائل االقتػراب مػػف الُميػَدػ إليػو . وخيػر مثػػاؿ عمػى ذلػؾ فػي األدب األندلسػػي , مػا قػاـ بػو الشػػاعر 
لساف الديف بف الخطيب , فيذكر قائبًل : )) كتبت عمى التاريخ المرفوع إلى السػمطاف فػي الدولػة النصػرية 

 سمَّى بػ ) طرفة العصر في دولة بني نصر ( :المُ 

 رأيُت ىدايا اَلرِض دونَك قــــــــــــــــــــدُرَىا           فْىديُتَك الِعْمَم الذي جـــــــــــــــلَّ َقــــــــــْدُرهُ 
 َع َزْىــــــــــــــــــــــــــــــــُرهُ ُعيونًا من اَلخــــــــــــــــــباِر واَلدِب الذي           تضـــــوََّع َمْسراُه وأينَ 

 وُدرَّ ثناٍء مــــــــــن ُعــــــــــــــــالَك انتخبُتُو            ومن َعَجــــٍب ُيْيَدى إلى الَبْحـــــــــِر ُدرُّهُ 
 ــــــى بيــــــــــــــــِتَك النَّصريِّ هلِل درُّهُ وآثاِر أمـــــــــــــالٍك كــــــــــــــــراٍم تقمَّـــــــــدوا            ُحمــــــــ

َبُيْم ُحْمُو الزَّمـــــــــــــــا ًة            وَجـــــــرَّ  ِن وُمــــــــــرُّهُ َبَموا ُخُمــــــَق الدْنيا َرخـَـــــــــــــــــــاًء وِشدَّ
ْوِع َذْرُعـــــــــــُو       دائِد َصْبُرهُ       فما منُيُم من ضاَق بالرَّ  وال من َتعــــــــــاَصى في الشَّ

َدى           َتَكنََّفُيْم عـَـــــــــْضـــــــُد اإلالِه وَنْصـــــــ  ـــُرهُ وقاُموا بْْمِر هللِا إن َدَىـــــــــــــــــَم الرَّ
 َيطيُب عمى التَّْرَداِد والَعْوِد ِذكـْـــــــــــــــُرهُ  فدوَنَك من أْخــــــــباِرىـِـــــْم ُكـــــــــــلَّ رائٍق          

 ـُرهُ وَكــــــــــْم ُطْرَفــــــــــٍة أْوَرْدُتَيا وَغــــــــِرْيَبٍة            ُيَحمَّى بيا من َمْجِمِس الُمْمِك َنْحــــــــ
 وِخــــــْدَمــــــــــــُة َعْبٍد ُمْخِمٍص لَك َصْدُرهُ         َىِديَُّة َمْقُصوٍر َعَمْيَك اْعِتَمـــــــــــــــــــــاُدُه   

 وَسمَّْيُتيا مْن بعِد مــــــا أْسَُْل الرَِّضى           ليا )ُطْرفـَــــــُة العصِر( الذي بَك َفْخُرهُ 
ْن أْطَنبْ       نِّي وا    (4:) ((الَمْجُيوَد قْد باَن ُعــــــــــْذُرهُ  ُت ِفيــــــــــَك لَقاِصــــــــــٌر           ومْن َبَمغَ ـــوا 
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مارس الُمشِير في األبيات الشعرية السابقة , أسموبًا إشياريًا قائمًا عمى تقسيـ النص إلى أجزاء ,      
و خطابو في  ُيكِمل أحدىما اآلخر . بيدؼ إقناع المتمقي , ودفعو إلى قبوؿ الكتاب الُميَدػ , فوجَّ

بالتأدُّب والتمطُّف في ُمخاَطبة األبيات الثبلثة األولى إلى الُميَدػ إليو / السمطاف , بمغة شعرية اتسمت 
السمطاف النصرؼ , وىو أمر فرضتو طبيعة تقديـ اليدايا لمف ىو أعمى شأنًا ومقامًا . ليشرع بعد ذلؾ 

يشتمل عمى عمـ عظيـ الشأف , استقى مضامينو مف ينابيع بيَّف أنَّو في بياف محاسف كتابو الُميَدػ , إذ 
فوصفيا بالدرر النفيسة , لكونيا تتعمق بأمجاد الُمخاَطب وتراث آبائو األخبار واألدب الراقي الثميف , 

 وأجداده مف بني األحمر الذيف تعاقبوا عمى حكـ غرناطة .
صيا لمتغنِّي بآثار الدولة النصرية ومفاخرىا , عمى       ف مف أربعة أبيات , خصَّ أمَّا الجزء الثاني فيتكوَّ

ف في كتاب امتداد حكميا في ببلد األندلس . فال ُمشِير وجد أفَّ في صفحات تاريخيـ ما يستحق أف يدوَّ
ً لمآثر النصرييف وأمجادىـ , ُمشتِمبًل عمى جوانب متعددة مف صبرىـ وصبلبتيـ ,  , يكوف سجبلَّ
وحنكتيـ السياسية , ومدػ إيمانيـ باهلل جلَّ وعبل , في مواجية المصاعب والمحف التي عصفت بببلد 

حكميـ . فالُمشِير كاف يرػ أفَّ مف البلئق أف ُيعاد ذكر تاريخ الدولة النصرية , في المسمميف في فترة 
كتاب يكوف ُمتاحًا أماـ الُقرَّاء , فيتعرَّفوا عمى األحداث التاريخية التي مرَّت بيا غرناطة في ظل بني 

 .  األحمر
ص الجزء األخير مف النص اإلشيارؼ , لمحديث عف الدافع ا      لذؼ قاده إلى تأليف الكتاب فيما خصَّ

, والمادة التي انتقاىا لتكوف مضموف الكتاب , واسمو , والمنيج الذؼ اعتمده في ُمؤلَّفو , فاستقى مف 
وا بيا , وقدرتيـ عمى إدارة إلى تاريخ مموؾ بني نصر األخبار التي تشير  مواضع الشدة والرخاء التي مرَّ
لشدائد والمحف التي حاصرت العرب والمسمميف في تمؾ الحقبة العمل السياسي , فجعمتيـ يتغمبوف عمى ا

مف تاريخ األندلس . ويبدو أفَّ الُمشِير كاف واعيًا لما قاـ بو , فاختار منيجًا عمميًَّا في تأليف الكتاب , 
يقوـ عمى إيراد الُطَرؼ والغرائب التي تجعل القارغ يستمتع بما يقرأ , وُتبعد عنو الممل والضجر , مف 

جل أف يحقِّق لكتابو انتشارًا واسعًا , وقبواًل حسنًا . وفي ختاـ النص الشعرؼ لجأ الُمشِير إلى أسموب أ
طرفة العصر في دولة بني  كتاب )التمطُّف في ُمخاَطبة الُميدػ إليو , لعمَّو ُيقِدـ عمى قبوؿ ىديتو 

 .       (نصر
 :اخلبمتخ 

ل إليو البحث مف نتائج , وىي : وممَّا سبق يمكف لنا أف نوجز أبرز ما       توصَّ
ُيعد اختيار األسموب اإلشيارؼ الناجح , مف أىـ األشياء التي يضعيا الُمشِيروف في حسابيـ , قبل  -ٔ

بمدػ قدرة الُمشِير عمى اتِّباع  –إلى حد ما  –البدء بالعممية اإلشيارية , فعممية النجاح والفشل مرىونة 
الكيفية المبلئمة القادرة عمى تحقيق نسبة كبيرة مف التواصل والتفاعل . فالزماف والمكاف ونوع الشيء 
المعروض , والحالة النفسية لممتمقي وذوقو , وثقافتو وجنسو , ومتطمباتو واحتياجاتو , كميا عوامل 
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ياريًا معينًا , لذلؾ تختمف األساليب اإلشيارية مف ُمشِير إلى أف ينتيج أسموبًا إشتفرض عمى الُمشِير 
 ., ومف موقف إلى آخر  آخر
كشف البحث أفَّ الجسد , والمبلبس , واأللواف , تمثِّل خطابات إشيارية ُمثيرة , إذ لـ تكف محايدة ,  -ٕ

, ألقت الضوء عمى بل أثبتت فاعميتيا في إنجاح العمل اإلشيارؼ , فتضمَّنت حموالت داللية كبيرة 
الكثير مف الممارسات االجتماعية , وما تنطوؼ عميو مف أنساؽ ثقافية , فصوَّرت جانبًا مف أنماط الحياة 
يات اإلشيارية عند بعض األفراد , وأظيرت  في المجتمع األندلسي آنذاؾ , وكشفت النقاب عف التوجَّ

ما يمور بداخميـ مف مشاعر وأحاسيس , لمعمف ما يجوؿ في خواطرىـ مف رؤػ وأفكار وتطمُّعات , و 
مة لؤلداء المغوؼ في سبيل إنجاز مواقف إشيارية , تعتمد بالدرجة األساس عمى ثيمة  فكانت عناصر ُمكمِّ

 اإلغراء , ليكوف موضعًا لئلثارة وجذب المستيمكيف , ودفعيـ القتناء ما معروض أماميـ .
اف مف األساليب التي أثبتت جدواىا ونجاحيا في تمبية بيَّف البحث أفَّ أسموب التمويو والتحايل ك -ٖ

حاجات الُمشِيريف , وقد عكس الرغبة والقدرة والجدة في ممارسة العمل اإلشيارؼ , واالرتقاء بو إلى 
بداء االستجابة  أعمى مستويات التأثير واإلقناع , وحمل المتمقي عمى التفاعل مع مقاصد الُمشِيريف , وا 

ض عميو . وىذا لـ يكف أمرًا يسيرًا , بل كاف يتطمَّب كفايات وقدرات متعددة , تجمَّت واإلذعاف لما ُيعرَ 
في اختيار الطريقة المبلئمة القادرة عمى التبلعب بمشاعر المتمقي وتغيير قناعاتو , وتطويع المغة 

 إلكماؿ متطمبات العممية اإلشيارية .
محاولة إليصاؿ رؤيتو إلى اآلخريف , فعممية  فيما استثمر بعض الُمشيريف أسموب اإلىداء , في -ٗ

اإلىداء لـ تكف خالية مف األىداؼ والغايات , بل كانت جسرًا لموصوؿ إلى أصحاب السمطة والنفوذ , 
ىـ , فعبرىا تحقَّقت الكثير مف آماؿ الُمشِيريف  ورغباتيـ الشخصية في الحصوؿ عمى األمواؿ , ونيل ودِّ

اميا . فضبًل عف تحقيق الشيرة الثقافية , والترويج عف والمكانة العالية في قموب أم راء األندلس وحكَّ
     الكتب , مثمما فعل الشاعر لساف الديف ابف الخطيب .

 اهلىامش :
 .  ٕٕٔ – ٕٔٔآليات اإلقناع والداللة , سعيد بنكراد :  –ينظر : الصورة اإلشيارية  -ٔ
 .  ٜٚ – ٛٚـ.ف :  -ٕ
. وينظر : اإلشيار القرآني والمعنى العرفاني في ضوء النظرية العرفانية والمزج  ٛٗٔ - ٚٗٔ:  ينظر : ـ.ف -ٖ

 . ٔٗ - ٓٗالمفيومي والتداولية ) سورة يوسف نموذجًا ( , د.عطية سميماف أحمد : 
 . ٕ٘آليات اإلقناع والداللة :  –ينظر : الصورة اإلشيارية  -ٗ
ر نسقي لببلغة الخطاب, د. حسف المودف : – ينظر : ببلغة الخطاب اإلقناعي -٘  . ٜٖٔ - ٖٛٔ نحو تصوُّ
 .  ٚٛاإلشيار والتمثُّبلت الثقافية , سعيد بنكراد :  –ينظر : سيميائيات الصورة اإلشيارية  -ٙ
اـ الشنتريني ) ت ينظر :  -ٚ  . ٖٓٗ/  ٔ/ ج ٔ: ؽ ىػ (ٕٗ٘الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة , أبو الحسف عمي بف بسَّ

 . ٕ٘ٓ/  ٗ: نفح الطيب مف غصف األندلس الرطيب , أحمد بف دمحم المقرؼ التممساني وينظر : 
  . ٔٛآليات اإلقناع والداللة :  –الصورة اإلشيارية  -ٛ
 .  ٜٚاستراتيجيات التواصل اإلشيارؼ , سعيد بنكراد وآخروف :  -ٜ
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 . ٛٚٔ/  ٗينظر : نفح الطيب :  -ٓٔ
 .  ٚٙرؤػ نقدية إلبداعات شعرية , د. سميماف حسف زيداف :  -ٔٔ
  . ٖٓ٘/  ٖينظر : نفح الطيب :  -ٕٔ
  . ٕٓاإلشيار والتمثبلت الثقافية :  –سيميائيات الصورة اإلشيارية  -ٖٔ
 . ٚٛٔالببلغة فنونيا وافنانيا ) عمـ البياف والبديع ( , د. فضل حسف عباس :  -ٗٔ
ي والمعنى العرفاني في ضوء النظرية العرفانية والمزج المفيومي والتداولية ) سورة يوسف نموذجًا ( : اإلشيار القرآن -٘ٔ

ٗ٘ . 
 . ٘ٓٔينظر : اإلعبلف األسس والمبادغ , د. النور دفع هللا أحمد :  -ٙٔ
إربد لمبحوث  الخطاب اإلشيارؼ مف ببلغة الكممة إلى ببلغة التكنولوجيا, د. ىادؼ نير , بحث منشور , مجمة -ٚٔ

 . ٔ٘ٔـ : ٕٔٔٓ,  ٕ, العدد ٗٔوالدراسات , المجمد
. وينظر : شعر الُفكيؾ  ٜٔٔ/  ٖ. وينظر : نفح الطيب :  ٖٛٙ/  ٔ/ ج ٗالذخيرة في محاسف أىل الجزيرة : ؽ -ٛٔ
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خاطرة أحمدؼ , بحث منشور , مجمة إضاءات نقدية  –ينظر : داللة األلواف في شعر المتنبي , عيسى متقي زاده  -ٕٔ
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 .  ٜٕٔاستراتيجيات التواصل اإلشيارؼ :  -ٖٙ
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