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 هاريت يف األندنسانىسائم اإلش
 قراءة يف مناذج شعريت خمتارة

 أ.م.د. خالد عبد الكاظم عذاري                         م.م. دمحم كاظم عجيل         
 قسم المغة العربية –كمية التربية لمعموم اإلنسانية  –جامعة البصرة 

 الخالصة :

يتناوؿ ىذا البحث أبرز الوسائل اإلشيارية , التي استخدميا الُمشِيروف األندلسيوف ,      
الع عمى  لمترويج عف بضائعيـ وأفكارىـ ورؤاىـ ومواقفيـ وحاجاتيـ الذاتية . وبعد االطِّ

نة  أفَّ ىناؾ وسائل إشيارية متعددة , بعضيا يؤدي  البحثاألندلسية , وجد  الشعريةالمدوَّ
الغرض اإلشياري عبر األداء الشفوي الصوتي , فيعمل عمى إثارة الُمستقِبالت السمعية 

ومف أبرز وسائل ىذا  وتوجيييا باالتجاه الذي يخدـ توجُّيات الُمشِيريف , لدى المتمقي ,
باالشتغاؿ عمى الجانب البصري ,  ( . وفي بعض األحاييف يقوـ اإلشياري  النوع ) الغناء

نجد ) ف المعنى , وتأكيده في ذىف المتمقي ,تجسيد , في  الكتابةحينما يتـ استغالؿ 
الة , التي  البصرية أبرز وسائل التواصلقد مثَّمت الكتابة والنقوش ( ,  استوعبت الفعَّ
 اإلشيارية . الكثير مف المواقف 

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 .       
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 إضاءة أولى / اإلشيار لغة واصطالحًا : 
   : اإلشيار لغةً  -1

لقػػػد وردت مػػػادة ) شػػػير ( فػػػي معػػػاجـ المغػػػة العرويػػػة بمعػػػاف  تكػػػاد تكػػػوف متقاروػػػة , إذ      
ذاعتػػػو ,  تشػػػير إلػػػى معػػػاني الوضػػػوح والبػػػروز والشػػػيوع والنبػػػوغ , واإلعػػػالف عػػػف الشػػػيء وا 
ػػْير ة وُضػػوح  وشػػيرتو بػػيف النػػاس ليكػػوف معروفػػاف لػػدييـ . فجػػاء فػػي مختػػار الصػػحاح )) والشُّ

ػػي   راأل ْمػػر, تقػػوؿ ه ش  ْرُتُو أيضػػاف فاْشػػت ي   ْرُت األ ْمػػر مػػف بػػاب ق ط ػػة وُشػػْيرةف أيضػػاف فاْشػػت ي ر واْشػػت ي 
ػػمَّو (( , ولُفػػالف ف ِضػػيمة اْشػػت ي رىا النػػاُس ...  ػػْيف و مػػف بػػاب ق ط ػػة أي س  ر  س  ػػي  وش 

. وجػػاء فػػي (ٔ)
ره النػػػػاس (( لسػػػػاف العػػػػرب )) ػػػػْير ُة ظيػػػػور الشػػػػيء فػػػػي ُشػػػػْنع ة حتػػػػى ي ْشػػػػي  الشُّ

فػػػػي . وورد (ٕ)
ْنُقوؿ   ْرُتُو ف غ ْيُر م  يَّ ْرُتُو ِباأْل ِلِف ِبم ْعن ى ش  ْزتُػُو , المصباح المنير )) أ ْشي  ْرُتُو ب ػْيف  النَّػاِس أ ْبر  ػي  ش  و 

ر  ((,  ػػْيُتُو ف اْشػػت ي  ُشػػْير ةف أ ْفش  ػػْيرفا و  ػػِديث  ش  ْرُت اْلح  ػػي  ش  و 
. وُذكػػر فػػي القػػاموس المحػػي  أفَّ )) (ٖ)

ْشػػي ػػييُر والم  ْعػػُروُؼ المكػػافِ الشَّ ـُ (( , المػػذكورُ  وُر الم  ػػْيُر العػػاِل , والنَّبيػػُو , والشَّ
. وجػػاء فػػي (ٗ)

 .(٘)(( شيره  شيراف وشيرة أعمنو و أذاعو ))أفَّ المعجـ الوسي  
 : اصطالحاً اإلشيار  -2

ػػا تعريػػف اإلشػػيار فػػي االصػػطالح , فقػػد      صػػوف ذكػػر أمَّ بالشػػأف اإلشػػياري أفَّ  المتخصُّ
سػػمت ( . وقػػد اتَّ  publicus( مشػػتقة مػػف األصػػل الالتينػػي )  publiciteلفظػػة اإلشػػيار ) 

أغمب تعريفػاتيـ لششػيار بالطػابة التجػاري , واقتصػارىا عمػى الطريقػة التػي يػتـ بيػا تسػوي  
قنػػػػاع المسػػػػتيمؾ باقتنائػػػػو . فقػػػػد ُذكػػػػرِ نػػػػت  المُ  ت متعػػػػددة ت فػػػػي المدونػػػػة الغرويػػػػة تعريفػػػػاج , وا 

( بأنَّػو )) رسػالة مخصصػة  ٕٛٓٓ Encartaلششػيار , منيػا مػا ذكػره معجػـ موسػوعة ) 
. (ٙ)ج أو اسػتعمالو ((نػت  ج , أو ىيئة ُوجػدت لتحػريض الجمػاىير القتنػاء مُ نت  لشعالف ووية مُ 

أفَّ اإلشػيار ىػو )) مجمػوع الوسػائل المسػتخدمة  الكبػرى  فيما ذكرت دائرة المعارؼ الفرنسية
بامتيػػاز منتجاتيػػا , واإليعػػاز إليػػو بطريقػػة مػػا نشػػأة تجاريػػة أو صػػناعية يػػف الجميػػور بمتعر ل

ػػػا الجمعيػػػة األمريكيػػػة لمتسػػػوي  فتعػػػرِّؼ اإلشػػػيار بأنَّػػػو )) شػػػكل مػػػف  .(ٚ)إلييػػػا (( ابحاجتيػػػ أمَّ
أشكاؿ العرض والتنشي  الال شخصييف آلراء أو سمة أو خدمات يتػولى كفيػل معػروؼ دفػة 

   .(ٛ)أجره ((
الذي نجػده عنػد أغمػب البػاحثيف العػرب الميتمػيف بالنشػار اإلشػياري ,  ىو األمر وىذا     

الػػػذيف جعمػػػوا مصػػػطمم اإلشػػػيار مرتبطػػػاف بالجانػػػب التجػػػاري , فتعػػػامموا معػػػو بوصػػػفو نشػػػاطاف 
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إعػػالف تكػػوف أولػػى غاياتػػو أف يضػػمف شػػراء السػػمة , أو اإلقبػػاؿ  اقتصػػادياف )) يشػػير إلػػى كػػلِّ 
ى عنيػا مقابػل نقػدي . وىػو أثنػاء ذلػؾ يمػارس تػأثيراف ؤد  ات الممكنة الُمػعمى كل أنواع الخدم

. وىػػػػذا (ٜ)مػػػػف أجػػػػل تحقيػػػػ  غايػػػػات تجاريػػػػة (( , جماليػػػػاف وأدبيػػػػاف وسػػػػيكولوجياف عمػػػػى النػػػػاس
الػػذي طػػػرأ يعػػود إلػػى التطػػػور اليائػػل واقتصػػار اإلشػػػيار عمػػى الجانػػب التجػػػاري , االرتبػػار 

والراديو واألنترنػت والالفتػات الضػوئية ,  والتمفازالصحف , وسائل االتصاؿ المختمفة عمى 
ػػػار وأصػػػحاب المؤسسػػػات والشػػػركات التجاريػػػة والصػػػناعية , ووكػػػاالت  التػػػي اسػػػتثمرىا التجَّ
البيػػػػة لمتػػػػرويج لبضػػػػائعيـ , حتػػػػى أصػػػػبحت اإلعالنػػػػات ظػػػػاىرة الفتػػػػة لمنظػػػػر فػػػػي وسػػػػائل 

ياف وراء الػػروم والكسػػب االتصػػاؿ , مػػف أجػػل كسػػب أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف المسػػتيمكيف , سػػع
 المالي .

اإلشيار عمى الجانب التجاري , وتسػوي  البضػائة والسػمة , اقتصار لكف ىذا ال يعني     
, واالجتماعيػة , السياسػية التجاريػة , و بل يشمل مختمف جوانب الحياة بأبعادىا المختمفػة ) 

العػػػالـ , مػػػػف أشػػػػيائو )) موقػػػػف مػػػػف  -فػػػػي نظػػػػر الػػػبعض  –والثقافيػػػػة ( , فيػػػو , والدينيػػػة 
وموضػػػوعاتو ومػػػف كػػػل مػػػا تعػػػج بػػػو الحيػػػاة مػػػف سػػػمة وخػػػدمات وأفكػػػار وحػػػاالت وجوديػػػة . 

يػػا سػػمة تحتػػاج فاألشػػياء والموضػػوعات والخػػدمات وأحػػالـ النجػػـو وطموحػػات السياسػػييف كمُّ 
يجػب أف تقػود جميعيػا إلػى البيػة ثػـ , ل بػو اإلشػيار وفػ  اليػات إلى تسوي  , وىو ما يتكفَّ 

ووذلؾ فإفَّ اإلشيار ليس فعالية تجارية فحسب , بل يػدخل فػي  .(ٓٔ)وال شيء سواه ((البية 
خطػػاب إيػػديولوجي ,  –فػػوؽ كػػل ىػػذا  –الميػػاديف السياسػػية واالجتماعيػػة واألخالقيػػة . وىػػو 

إنَّػػو المغػػة الثقافيػػة المييمنػػة , ليكػػوف أىػػـ نسػػ  لشخبػػار فػػي التػػاري  , لكونػػو يمػػس مختمػػف 
. وبمػػػا أفَّ اإلشػػػيار لغػػػة شػػػاممة , فإنَّػػػو ُيعػػػد التجسػػػيد والمػػػراة لمثقافػػػة  القطاعػػػات واألنشػػػطة

 .  (ٔٔ)الشعبية التي تمنم شكالف ومعنى لمختمف األشكاؿ التواصمية االجتماعية
نة . عم  مقصودة واعية , ذات داللة محددة , وأىداؼ مُ  عمميةفَّ اإلشيار وويذا فإ    
ج نتِ ل ( بوصفو مُ طرفا الفعل اإلشياري ) الُمرسِ  نجاحوإيشترؾ في  اف تفاعمي اف تواصمي وحدثاف 

ل إليو ( بوصفو المُ  والمعني بالعممية اإلشيارية . ؼ ستيد  الخطاب اإلشياري , و) الُمرس 
ستند إلى قدرتو عمى الترويج عف األفكار بمختمف يو ر وأفكاره , ستبطف رؤى الُمشيِ ي ووى

والثقافية ( , واإليديولوجيات والسمة  , واالجتماعية , والدينية, أنواعيا ) السياسية 
 واختيار أفضل السبل لتسويقيا .  , والخدمات
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 : إضاءة ثانية / الوسائل اإلشيارية قديمًا وحديثاً 
ال شؾ أفَّ العممية اإلشيارية تمر بمراحل متعددة , فتبدأ بتحديد الُمشِير الجميور      

َـّ يقوـ باختيار أفضل الوسائل أو القنوات لموصوؿ إلييـ , الُمستيد ؼ تحديداف دقيقاف ,  ث
وتكوف وسائل االتصاؿ عمى نوعيف , شخصية وغير شخصية , فالوسائل الشخصية 
فة عف طري  رجاؿ البية أو ممثمي  تيدؼ إلى االتصاؿ المباشر بالجماىير الُمستيد 

ر الشخصية فيي تمؾ الوسائل المؤسسة أو الخبراء أو مروِّجي األفكار . أمَّا الوسائل غي
التي ال تتضمَّف اتصاالف شخصياف , وتشمل وسائل تصل إلى أعداد كبيرة مف المتمقيف , 

. وىنا تكمف براعة (ٕٔ)وغيرىا والتمفازومنيا الصحف والمجالت والالفتات والنقوش والراديو 
, تؤدي إلى نجاح  اإلشياري وميارتو في اختيار الوسيمة القادرة عمى تييئة أجواء تفاعمية

العمل اإلشياري . لذلؾ فإفَّ مستوى التواصل والتفاعل بيف طرفي العالقة التخاطبية ) 
الُمخاِطب والُمخاط ب ( , يكوف مرتبطاف بالوسيمة الناقمة لششيار , فيي الوسي  الذي 

ا عف يحمل الرسالة اإلشيارية إلى المتمقي , ومف ثـ فإفَّ فاعمية إحدى الوسائل وتميُّزى
الوسيمة األخرى , ىو الذي يحقِّ  في النياية الدرجة العالية مف النجاح ألكبر قاعدة مف 
قناعيـ بأىمية  المتمقيف , لشلماـ بما يريد الُمعِمف إيصالو إلييـ , وصوالف إلى استقطابيـ وا 

 . (ٖٔ)الشيء المعروض , بما يحقِّ  اليدؼ الذي مف أجمو تـ وضة اإلشيار
وقد قفزت الصناعة اإلشيارية في اآلونة األخيرة قفزات كبيرة , حتى أصبم اإلشيار      

يقتحـ أىـ الوسائ  في حياة اإلنساف المعاصر بكل ما فييا مف وسائل سمعية وبصرية , 
يزاحـ الفنوف األخرى المكتوبة والمرئية عمى السواء , ليفرض نفسو قسرياف عمى الناس  أوود

ئموف عمى اإلشيار مختمف األساليب الدعائية , لضماف ترويج السمة , إذ سمؾ القا
واألفكار , وىذا قاد إلى مزيد مف التفنُّف واإلبداع في وسائل التعبير , وتكييف الصورة 
والموف والحركة , وابتكار المواقف واألفكار مف أجل شد االنتباه . وفي ىذا الجانب يمتقي 

والتعبيرية األخرى . لذلؾ تمَّت مغادرة األشكاؿ التعبيرية اإلشيار مة الفنوف التصويرية 
المباشرة القائمة عمى اإلقناع المفظي والمنطقي , الذي كاف ييتـ أساساف في الزمف الماضي 

ؿ نحو االنبيار بجمالية اإلشيار في حد ذاتيا بالتركيز عمى الجودة الفعمية لمُمنت   ج , والتحوُّ
ر المتسارع الذي طرأ عمى وسائل اإلشيار ج ,بدالف عف جودة الُمنت  ,   . (ٗٔ)بفعل التطوُّ
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أمَّا في العصور القديمة فقد لجأ العرب إلى الشعر والنثر في صياغة الموحات      
اإلشيارية , بإطار شفوي يكوف االعتماد فيو عمى الجانب الصوتي , ضمف ما ُيعرؼ 

خطاب الشعري أو النثري أثناء إنجازه بالمتعة الشفوية , أي تمؾ المتعة التي يوفِّرىا ال
الشفوي , وىي متعة تكسب الصوت قيمة وقوة في ثني األعناؽ , واستمالة القموب , إذ 
تعمل عمى السماح لمخطاب بأف يمر عبر قنوات شفوية وصوتية , ليا دالالتيا وتأثيراتيا 

ضارة العرب بأنَّيا الخفية التي تنتقل عبر تفاعل حي بيف المساف واألذف , لذلؾ ُوِصفت ح
حضارة المساف عندما يتعم  األمر بالمتكمـ , وأنَّيا حضارة األذف عندما يتعم  األمر 

. ووذلؾ كاف األدب العروي بشقيو الشعر والنثر , يمثِّل وسيمة إشيارية (٘ٔ)بالمتمقي السامة
عاـ , والشعر  بالغة األىمية والتأثير في الحياة اليومية , نظراف لما يحظى بو األدب بشكل

بشكل خاص مف مكانة في المجتمة العروي انذاؾ , تصل إلى حد القداسة أحياناف , 
بوصفو جزءاف مف ىوية الفرد العروي وانتمائو وثقافتو وحضارتو ؛ ألفَّ العرب أصحاب كالـ 
ووياف . لذلؾ شعروا بأىمية األدب ودوره الفاعل في مخاطبة العقل , وتشكيل الوجداف . 

إلى استثمار القوة التأثيرية الكامنة فيو , وما يثيره مف أجواء سحرية , مف أجل  فعمدوا
 إيصاؿ رسائميـ اإلشيارية . 

لكف ىذا ال يعني االقتصار عمى األدب لوحده في العمل اإلشياري في العصور      
نَّما أدرؾ العرب القدامى  حة , أفَّ ىنالؾ حاجة مم -ال سيما في األندلس  –السابقة , وا 

زة لفنوف القوؿ األدبية  لتطوير الجانب اإلشياري , وابتكار طرائ  ووسائل جديدة تكوف معزِّ
, في تجميل رسائميـ اإلشيارية , ومنحيا طاقة تأثيرية تكوف قادرة عمى تحقي  أكبر قدر 
ل إليو , فتعمل عمى إيصاؿ المتمقي إلى  ممكف مف التواصل والتفاعل بيف الُمرِسل والُمرس 

 لة متقدمة مف التقبُّل والرضا بما ُيطر ح عميو . حا
نة       الع عمى المدوَّ األندلسية , وجدت الدراسة أفَّ ىناؾ وسائل  الشعريةوبعد االطِّ

إشيارية متعددة , بعضيا يؤدي الغرض اإلشياري عبر األداء الشفوي الصوتي , فيعمل 
( .  أبرز وسائل ىذا النوع ) الغناءعمى إثارة الُمستقِبالت السمعية لدى المتمقي , ومف 

وفي بعض األحاييف يقوـ اإلشياري باالشتغاؿ عمى الجانب البصري , حينما يتـ استغالؿ 
( , تمثِّل  الكتابة والنقوش نجد )ف المعنى , وتأكيده في ذىف المتمقي , تجسيد, في  الكتابة

الة , التي   في إنجاح العممية اإلشيارية .  أسيمت إسياماف كبيراف أبرز وسائل التواصل الفعَّ
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 : ( اءانغـنـ)  انىسائم انصىتيت:  املبحث األول
أة ألف تكوف واحة لمغناء والميو وجمسػات السػمر والطػرب ييَّ لقد كانت البيئة األندلسية مُ     

, بفعػػػل موقعيػػػا الجغرافػػػي , ومػػػا تشػػػتمل عميػػػو مػػػف ريػػػاض واسػػػعة غنَّػػػاء مميئػػػة باألشػػػجار 
واألزىػػػػار ذات األلػػػػواف الزاىيػػػػة , ومػػػػا يتخمميػػػػا مػػػػف األنيػػػػار الجاريػػػػة . فضػػػػالف عػػػػف طبيعػػػػة 

انصػػػيرت جميعيػػػا تحػػػت , فػػػة المجتمػػػة األندلسػػػي الػػػذي كػػػاف يضػػػـ أجناسػػػاف وقوميػػػات مختم
مظمػػة الدولػػة فػػي بػػالد األنػػدلس بمختمػػف عصػػورىا المتعاقبػػة . زد عمػػى ذلػػؾ الحريػػة الدينيػػة 
واالجتماعيػػة التػػي كػػاف يتمتػػة بيػػا المجتمػػة األندلسػػي انػػذاؾ . كػػل ىػػذه العوامػػل أدَّت إلػػى 

ص التػػػي كانػػػت تغػػػصُّ بغنػػػاء األشػػػعار والػػػػرق, انتشػػػار الحانػػػات ومجػػػالس الميػػػو والطػػػرب 
والراقصػػات , إذ انتشػػرت فػػي جميػػػة البمػػداف أصػػناؼ مػػػف المالىػػي والػػرواقص المشػػػيورات 
بحسػػف االنطبػػاع والمعػػب بالسػػيوؼ وغيرىػػا , وازدانػػت مجػػالس الغنػػاء بالغانيػػات المطروػػات 
مف الجػواري وغيػرىف , وكػاف فػييف مػف ىػو أميػر مػف الرجػاؿ فػي ىػذه الصػنعة , وأكثػرىف 

الغنػػاء مػػف حيػػث االىتمػػاـ بػػو واإلقبػػاؿ عميػػو , مػػف أعظػػـ  وافػػد مػػف المشػػرؽ , وكانػػت حالػػة
 .(ٙٔ)مظاىر العقوؿ واألدب

وسيمة إشيارية بالغة التأثير , فاإلشياري باسػتطاعتو أف يوصػل  ما يزاؿالغناء كاف و و      
ما يريد مف رسائل عبر الغناء , نظػراف لمػا يممكػو الغنػاء مػف طاقػة سػحرية تػداعب المشػاعر 

 عل المتمقي ُينصت بشغف لما يسمة , فيقبل عميو طائعاف مستسمماف .واألحاسيس , فتج
ف قد في العصور القديمة و       ال  , لمتػرويج لمجػواري والقيػاففي بعض جوانبو الغناء وظِّ

, بغيػػة اسػػتمالة قمػػوويـ , فتػػتـ عمميػػة  والقػػادة األندلسػػييف األمػػراءالخمفػػاء و سػػيما فػػي قصػػور 
ال سػػيما مػػا كانػػت الجاريػػة حسػػناء , وتجيػػد الغنػػاء , وكمَّ . شػػرائيف مػػف دوف عنػػاء أو تعػػب 

فجمػػاؿ الجاريػػة  . مػػا كانػػت بضػػاعة رائجػػة , وسػػعرىا مرتفػػة جػػداف , كمَّ غنػػاء الشػػعر المنظػػـو 
وحسنيا يمثالف بضاعتيا , التي تكوف بحاجػة إلػى أداة مػؤثرة لشعػالف عنيػا وتسػويقيا إلػى 

ه الميمػػة عمػػى أتػػـ وجػػو , وىػػو األسػػموب اآلخػػريف , ولػػيس أفضػػل مػػف الغنػػاء فػػي أداء ىػػذ
المتَّبػػػػة فػػػػي الوقػػػػت الحاضػػػػر فػػػػي أكثػػػػر الوصػػػػالت اإلشػػػػيارية , إذ يػػػػتـ اسػػػػتغالؿ الطاقػػػػة 
التعبيريػػة الكامنػػة فػػي الغنػػاء , إلعطػػاء البضػػاعة الُمعم ػػف عنيػػا مسػػاحة أوسػػة مػػف االنتشػػار 

يبػيِّف أثػر الغنػاء فػي  . وفػي ىػذا المقػاـ ينقػل المقػري خبػراف  والقبوؿ عند أغمب فئات المجتمػة
ار أىدى جارية ل ألمير عبد الػرحمف عممية تسوي  البضاعة / الجارية , فيذكر أفَّ أحد التجَّ
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األوسػػ  , ويػػذكر أنَّيػػا كانػػت )) بارعػػة الحسػػف , واسػػميا طػػرب , وليػػا صػػنعة فػػي الغنػػاء 
قػػاؿ حسػػنة , فعنػػدما وقػػة بصػػره عمػػى حسػػنيا ثػػـ أذنػػو عمػػى غنائيػػا أخػػذت بمجػػامة قمبػػو , ف

امو ه ما ترى أف ندفة ليذا التاجر عوضاف عف ىذه الجارية التي وقعت منَّػا أحسػف  ألحد خدَّ
مػت بخمسػمائة دينػار , فقػاؿ  ر ما تساوي مػف الػثمف وتػدفة لػو بقػدرىا , فُقوِّ موقة فقاؿ ه تقدِّ
 المنػػذر لمخػػديـ ه مػػا عنػػدؾ فيمػػا نػػدفة لػػو فقػػاؿ ه الخمسػػمائة , فقػػاؿ ه إفَّ ىػػذا لمػػـؤ , رجػػل

موقػة استحسػاف , نقابمػو بثمنيػا , ولػو أنَّػو باعيػا مػف ييػودي أىدى لنا جارية , فوقعػت منَّػا 
نَّػا  لوجد عنده ىذا , فقاؿ لوه إفَّ ىؤالء ار لؤماء بخالء , وأقل القميػل يقػنعيـ , فقػاؿه وا  التجَّ

عمػػى كرمػػاء سػػمحاء , فػػال يقنعنػػا القميػػل لمػػف نجػػود عميػػو , فػػادفة لػػو ألػػف دينػػار  , واشػػكره 
نا بيا , وأعممو بأنَّيا وقعت منَّا موقة رضى , وفييا يقوؿ ه  كونو خصَّ

 ليَس ُيفــيُد السروُر والطــــــــرُب         إنَّ لم تقــــــابْل لواحـــــظي َطَربُ 
 أْبَيُت في الكأِس لسُت أشربيا         والفكُر بيَن الضمـــــوِع يمتيــــبُ 

 (ٚٔ)(( معـاشٌر جيـمــــــــوا          ولـو رأوا ُحسَنيا لما عجــــــبوايعجُب منِّي        
وىنا نجد أفَّ صاحب الخطاب اإلشياري كاف يعمـ بسحر الغناء في استثارة ذائقة      

المتمقي , وتحفيز غرائزه الباطنية , وتفعيل مدركاتو الحسية , بيدؼ استمالتو عاطفياف . إذ 
ي الوصمة اإلشيارية في كوف المحف يحمي الكممات مف أيِّ حكـ يكمف مفعوؿ الغناء ف

د الجسـ االجتماعي مثمما تفعل األناشيد والتراتيل الكنائسية , ويجعل  ورقابة , والغناء يضمِّ
. فالُمشير (ٛٔ)المتمقي يعيش الحمـ , حمـ اليقظة , ويحمِّ  مة ما تنط  بو رغباتو ومخيالو

بضاعتو / الجارية إلى قمب األمير عف طري  حاستي اجتيد كثيراف مف أجل إيصاؿ 
البصر والسمة , إذ تآزرت الصورة ) جماؿ الجارية ( مة الصوت ) الغناء ( في بموغ 

 .  عبد الرحمف األوس  الغاية مف العمل اإلشياري , المتمثمة في إقناع المتمقي / األمير
اري عمى مستوى اإلعالف , ال يفصم ولكي تتـ العممية اإلشيارية بنجاح , فإفَّ اإلشي     

عف حقيقة الُمنتج في بعده التجاري القائـ عمى الرغبة في جمب الُمستيِمؾ , ولكنَّو يفعل 
ذلؾ بتشييد جسر مف الصور والتخيُّالت واألحالـ التي ُتعدُّ مدخالف لجذب المتمقي , 

ؿ مف متم   ُمتخيِّل إلى فاعل د . لذلؾ سارع المتمقي / (ٜٔ)ليتحوَّ األمير ومف دوف أدنى تردُّ
إلى إغداؽ األمواؿ عمى التاجر , فبدا مبيوراف , ولـ يستطة مقاومة ما شاىده وسمعو مف 
جادتو لمعمل  حسف وجماؿ . وويذا فإفَّ ما قاـ بو اإلشياري / التاجر يدؿ عمى ذكائو وا 
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تقانيا صنعة الغن اء , وقدرة اإلشياري , بدءاف مف اختياره جارية ذات حسف وجماؿ , وا 
عمى نظـ الشعر , وانتياء بإىدائيا إلى األمير , فكاف واثقاف مف نجاح العممية اإلشيارية 
في تحقي  أىدافيا ؛ ألنَّو وضة في حسابو ردود فعل المتمقي , فجاء عممو متوافقاف مة أف  

مف توقعو . لذلؾ بادر إلى مضاعفة ثمنيا , بما ينـ عف اقتناعو التاـ بما ُعِرض عميو 
بضاعة , وتعمُّقو بيا بقوة , وىو ما دلَّمت عميو األبيات الشعرية التي ذكرىا , إذ لخَّص 
فييا ما مرَّ بو بعدما أدىشو المنظر , فكانت انعكاساف لحالتو الشعورية , وما تبعيا مف 
تداعيات نفسية , دفعتو إلى أف يعمف صراحة أف ال قيمة لمحياة , وال طعـ لمسرور 

, وأثارت لديو  التي أشعمت بداخمو لواعج الشوؽ والميفة اب الجارية / طرب ,والطرب بغي
غير مباؿ  بما يقولو اآلخروف, ُمنِكراف عمييـ ,رغبة التحدي واإلصرار عمى التمسؾ بيا

 .  تذمرىـ مف مدى إعجابو بالجارية
َـّ فييػػػا اسػػػتثمار األمثمػػػة مػػػف و       فػػػي األنػػػدلس , بوصػػػفو الشػػػعر الُمغنَّػػػى األخػػػرى التػػػي تػػػ

وسيمة إشيارية فاعمة في عممية الترويج عف البضػائة واألفكػار واآلراء , ال سػيما مػا قامػت 
ػػػي زريػػػاب كانػػػت لػػػو )) ,المقػػػري فػػػي نفػػػم الطيػػػب بعػػػض الجػػػواري , إذ ينقػػػل بػػػو   أفَّ الُمغنِّ

بيػػػػا وعمَّميػػػػا أحسػػػػف أغانيػػػػو حتػػػػى شػػػػبَّت , وكانػػػػت رائعػػػػة الجمػػػػا ؿ , جاريػػػػة اسػػػػميا متعػػػػة أدَّ
يػو مػرة وتسػقيو أخػرى , فممػا فطنػت , وتصرَّفت بيف يدي األمير عبد الػرحمف بػف الحكػـ  تغنِّ

إلعجابػو بيػػا أبػػدت لػػو دالئػػل الرغبػػة , فػػأبى إال التسػتر فغنَّتػػو بيػػذه األبيػػات , وىػػي ليػػا فػػي 
 اظ هظفِّ بعض الحفَّ 

ي النَّيارا ي ىـواُه        مــْن ذا يغطِّ  يا مـــــــْن يغطِّ
 ـــْد ُكْنُت أممُك قمبي        حتَّى عمقــــُت فطــــاراقـــ

 يا ويـمـتـــا أتـــــــــــــــراُه         لي كـاَن أو مستعارا
 يا بأبـي قـُــــــــــــرشـيٌّ          خمعـُت فيِو العـِــــذارا

 .(ٕٓ)فمما انكشف لزرياب أمرىا , أىداىا إليو فحظيت عنده (( 
فالخبر الساب  يشير بوضوح إلى أثر الغناء في استمالة قمب األمير عبد الرحمف بف      

الحكـ , وكسب رضاه , بوصفو الية تواصمية , ووسيمة إغرائية تزيد مف فاعمية الخطاب 
اإلشياري , وتمنحو القدرة عمى اختراؽ الحجب , والنفاذ إلى قمب المتمقي بسرعة فائقة . 

ؽ نفسيا فجاء غناء الجار  ية أمراف مكمالف لما تتمتة بو مف جماؿ , فما كاف منيا إال أف تسوِّ
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عف طري  الغناء , لعمَّيا تناؿ مرادىا , وتحظى بقمب المتمقي / األمير , فتكوف حظيتو . 
وىو ما تقوـ بو اإلرساليات اإلشيارية في الوقت الحاضر لبموغ ىدفيا , إذ تعمل عمى 

شبقيتو مف جية , واستعماؿ قالب إبداعي جمالي وشاعري ُيولِّف إثارة أحاسيس الُمشاىد و 
في تركيب متناس  وجذَّاب , بيف عنصر الصورة والصوت والموسيقى والكالـ مف جية 

. لذلؾ فالنص الشعري الذي غنَّتو الجارية كاف يمثِّل مضموف الرسالة اإلشيارية (ٕٔ)أخرى 
جاه األمير , فنظمت ما يعتمل بداخميا مف التي أطمقتيا , لمبوح بمشاعرىا وأحاسيسيا ت

عواطف عمى شكل أبيات شعرية , اتسمت بطابة الرغبة والطموح , لنيل ود األمير والفوز 
بحبو , ونيل ثقتو . وصوالف إلى تحقي  رغباتيا الذاتية بالعيش الكريـ , والسعادة التي 

د فيما غنَّت و مف أبيات شعرية مف اإلعالف تنتظرىا في قصور األمراء . لذلؾ فيي لـ تتردَّ
بكل صراحة ووضوح , أنَّيا تريد أسر قمب األمير , لكونو المفتاح الحقيقي الذي يمكِّنيا 
مف الولوج إلى حياة النعيـ . فجاءت أبياتيا موجزة وواضحة , صاغتيا بمغة رقيقة وجذَّابة 

زتيا بتكرار حرؼ  المد ) األلف ( , فجاءت مفعمة بمشاعر الميفة والشوؽ . وقد عزَّ
 , ألفَّ حرؼ المد )) أحسف وعاء صوتي يمجأ إليو الشاعروجعمتو جزءاف مف القافية ؛ 

مو أكبر شحنة مف األبعاد النفسية (( . ممَّا منحيا متسعاف تعبيرياف , لتجسيد حالتيا (ٕٕ)ليحمِّ
المد يسيـ الشعورية , والبوح بمشاعرىا وأحاسيسيا التي اتسمت بالرقة والعذوبة , فحرؼ 

يجعل المتمقي يشعر بما  اف انفعالي اف ويخم  جوَّ  في إخراج اىات المبدع وعواطفو المكبوتة .
يعانيو الباث , فيعيش االثناف تحت تأثير التجروة الشعورية ذاتيا . ممَّا أفضى إلى تقوية 

ل إليو / األمير , وتش عره الخطاب اإلشياري الذي أطمقتو الشاعرة , لتقترب مف الُمرس 
بمدى حبيا , وأنَّو قد استولى عمى قمبيا , فعممت عمى سحبو شيئاف فشيئاف إلى دائرة 

 مشاعرىا , ليشاركيا وجدانياف وشعورياف . 
ولتأكيػػد مشػػاعرىا , ومنحيػػا رسػػوخاف فػػي وجػػداف المتمقػػي , لجػػأت الشػػاعرة إلػػى تجسػػيد      

نشػػػاطاف عقميػػػاف ووجػػػدانياف يعمػػػل عمػػػى  حالتيػػػا الشػػػعورية عبػػػر الصػػػورة االسػػػتعارية , بوصػػػفيا
ـ فػػػػي نيايػػػػة األمػػػػر عالقػػػػات نفسػػػػية , تعمػػػػل عمػػػػى تنظػػػػيـ التجروػػػػة  تنسػػػػي  االنفعػػػػاؿ , لتقػػػػدِّ

. فوجػػػدت فييػػػا وسػػػيمة تعبيريػػػة قػػػادرة عمػػػى (ٖٕ)االنسػػػانية , كمػػػا تنطبػػػة عمػػػى حدقػػػة الشػػػعور
و وىجػػاف تحقيػػ  غايػػات دالليػػة مػػف أجػػل إضػػاءة الػػنص , ومنحػػتصػػوير مكنونػػات نفسػػيا , و 
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تشػخيص عممػت عمػى  لػذلؾ شعورياف ُيبير المتمقي , فيقف متأمالف ومتفاعالف مػة مقاصػدىا .
 اليوى بقوليا ه

ي النَّيارا  ي ىـواُه        مــْن ذا يغطِّ  يا مْن يغطِّ
 والصورة االستعارة األخرى التي شخَّصت فييا القمب بقوليا ه
 فطــــاراقد كنُت أممُك قمبي       حتى عمقـُت 

بوصفو البؤرة األساسية لممشاعر واألحاسيس عند اإلنساف , ومركزاف لبث خمجات النفس 
وما يعترييا عند لحظات الشوؽ واليياـ , لعمَّيا تجد طريقيا إلى قمب المتمقي عبر حوارية 

األمر الذي انعكس إيجاباف عمى العممية اإلشيارية , فتحقَّ  ما كانت تصبو إليو القموب . 
 ت إليو . الجارية , لتحصل عمى إعجاب األمير , فظفر بيا بعدما أُىدي  

فَّ لمغناء سمطاناف عمػى القمػوب ال يمكػف إنكػاره , إذ باسػتطاعتو أف يحقِّػ  مػا فإ ومف ىنا    
تعجػػػز عػػػف تحقيقػػػو الوسػػػائل األخػػػرى ؛ ألنَّػػػو يعمػػػل عمػػػى إشػػػاعة أجػػػواء خاصػػػة مػػػف الفػػػرح 

في عوالـ السحر الخياؿ , بعيداف عػف ىمػـو الواقػة ومرارتػو , والرضا , تجعل المتمقي يحمِّ  
فتكوف ردود أفعالو تبعاف لما يعيشو في تمؾ األجواء الحالمة , فتنيار كل الحػواجز والعراقيػل 
التػػي تقػػف حػػائالف أمػػاـ بعػػض النػػاس لموصػػوؿ إلػػى أىػػدافيـ , وتتقػػارب المسػػافات البعيػػدة , 

نسػاف , تعطَّل رقابة العقل ووصايتو عمى تصػرفات اإلفتقترب القموب مف بعضيا كثيراف , وت
, والحػػػػػاكـ عمػػػػػى  الػػػػػذي يصػػػػػبم ىػػػػػو مصػػػػػدر القػػػػػرارات , فػػػػػال يسػػػػػتمة إال لصػػػػػوت القمػػػػػب

 التصرفات. 
ة , وزير أبي بكر بف تيفمويت  والحكيـ أب , ما قاـ بوومف تجميات ذلؾ       بكر بف باجَّ

ماميا في األلحاف انذاؾ ,  استثمر الغناء , لتحقي  أحالمو  إذ,  وفيمسوؼ األندلس وا 
ر أنَّو )) حضر مجمس مخدومو ابف تيفمويت صاحب بالحصوؿ عمى األمواؿ , فُيذك  

 سرقسطة , فألقى عمى بعض قيناتو موشحتو التي أوليا ه 
ِر الذيَل أيَّمـــــا جـــــرِّ       وصِل الشكَر منَك بالشكرِ   جــــرِّ

 قولو ه فطرب الممدوح لذلؾ لما ختميا ب
 عـــــقــــــَد هللُا رايَة النصــِر       ألميِر الُعــــــال أبي بكــــــرِ 
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وطرؽ ذلؾ التمحيف سمة ابف تيفمويت صاح ه واطرواه , وش  ثيابو وقاؿ ه ما أحسف ما 
بدأت وختمت , وحمف باأليماف المغمظة , ال يمشي ابف باجة إلى داره إال عمى الذىب , 

 .(ٕٗ), فاحتاؿ بأف جعل ذىباف في نعمو ومشى عميو (( ء العاقبةفخاؼ الحكيـ سو 
ووػػذلؾ فػػإفَّ ابػػف باجػػة خبيػػر األلحػػاف والغنػػاء , كػػاف عمػػى معرفػػة تامػػة بػػأثر الغنػػاء فػػي      

إشػػػاعة أجػػػواء خاصػػػة , مميئػػػة بػػػالفرح والطػػػرب , تكػػػوف جسػػػراف لتحقيػػػ  أحالمػػػو ورغباتػػػو , 
نػػػو فػػػي اختيػػػار  بالحصػػػوؿ عمػػػى األمػػػواؿ . والخبػػػر السػػػاب  يفصػػػم عػػػف براعتػػػو ومػػػدى تمكُّ

بموغ غايتو , حينما عمل عمى اختيار المحػف المػؤثر , والموشػحة  الوسائل التي أعانتو عمى
زىػػا بمختمػػف ألػػواف المػػدح والثنػػاء عمػػى  المفعمػػة بالرقػػة والعذوبػػة , لتكػػوف لوحػػة فنيػػة , طرَّ

 الممدوح صاحب سرقسطة . 
ؿ كثيػراف عمػى اختيػار األلحػاف الموسػيقية المػؤثرة , والقػادرة عمػى دفػة       فكاف الُمشِير يعوِّ
فعل التواصمي إلى األمػاـ , بوصػفيا غػذاء لمػروح والجسػد عمػى حػد سػواء , كونيػا تختػرؽ ال

األذف وىػػي أحػػد أعضػػاء الجسػػد , وصػػوالف إلػػى الػػروح العائمػػة بداخمػػو , فمػػا ىػػي إال عػػوالـ 
سػػاحرة خالصػػة فػػي الحمػػـ , تبعػػث عمػػى االسػػترخاء والطمأنينػػة لمنفػػوس الحػػائرة , واألجسػػاد 

 .    (ٕ٘)المتعبة
ومػػف أجػػل أف تػػؤدي رسػػالة الػػذات الُمرِسػػمة لمخطػػاب أىػػدافيا التػػي ُرِسػػمت ليػػا , كػػاف      

البػػد مػػف وسػػيمة تكػػوف قػػادرة عمػػى إيصػػاؿ محتواىػػا إلػػى المتمقػػي / الممػػدوح , لػػذلؾ اختػػار 
ػػي فػػي مجمػػس الممػػدوح . فكػػاف ذلػػؾ سػػبباف فػػي إثػػارة  ػػف تجيػػد الغنػػاء , لتغنِّ إحػػدى قيناتػػو ممَّ

, حتػى غػدا الممػدوح أسػيراف ليػذه المشػاعر , حينمػا أنفػ  مػا يممػؾ مشاعر السعادة والطػرب 
مػػف ذىػػب , ليمشػػي عميػػو ابػػف باجػػة حتػػى يصػػل داره . فيمػػا كانػػت األيمػػاف المغمظػػة التػػي 

بمػا سػمة صل إلى درجة مف االقتنػاع التػاـ أقسـ بيا ابف تيفمويت , تعدُّ دليالف عمى أنَّو قد و 
الشػػػعر  األدوات اإلشػػػيارية البصػػػرية والسػػػمعية )وشػػػاىد . إذ مػػػارس الُمشػػػِير سمسػػػمة مػػػف 

ػاؿ , وحمػل المتمقػي عمػى  والمحف والغناء ( , مػف أجػل تحقيػ  أقصػى درجػات التواصػل الفعَّ
 إنفاؽ ما بحوزتو مف أمواؿ .  

توظيفو في ولـ يقتصر الغناء عمى الجوانب االجتماعية والتجارية فحسب , بل تَـّ      
ما قاـ بو ممؾ مالقة إدريس بف يحيى بف حّمود , إذ استعاف  الميداف السياسي , ومف ذلؾ
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اـ في الذخيرة  ياتو وأىدافو السياسية , فيروي ابف بسَّ أنَّو , بالغناء , لششيار عف توجُّ
 طمب مف المغنِّي أف يغنِّي ىذه األبيات ه
 إدريسافعــــرِّْج نحــــَو         إذا ضاَقــْت بك الدنيا 
 رئيسًا غيَر َمـــرؤوسا        إذا الَقــيـَْتُو َتْمـــــَقــــــى 
 عِن األوطـــاِن إبميسا        وَمْن َعــــَزمـــاُتُو َتْنفي 
 ــــــمَّ والُبؤساــُيزيُل الغَ         إماٌم مـــــــاجـِــــــٌد َمْمـٌك 

 .(ٕٙ)فتبادر مف بالحضرة إلى حفظيا
يتضم مف الخبر الساب  أفَّ ممؾ مالقة / أدريس بف يحيػى قػد اختػار الغنػاء , لتحقيػ       

ػو إليػو والتمحػور حولػو , رغبػة  غاياتو ومآروو بالترويج لنفسػو , ودعػوة النػاس لشقبػاؿ والتوجُّ
ىػػػـ , وضػػػماف طػػػاعتيـ ووالئيػػػـ , فعمػػػل عمػػػى توظيػػػف حاسػػػة السػػػمة ,  منػػػو فػػػي كسػػػب ودِّ

ػػي نصػػاف شػػعرياف مُ لمقيػػاـ بعمميػػة اإل ػػي أف يغنِّ مػػاف بمعػػاني فع  شػػيار السياسػػي , فطمػػب مػػف المغنِّ
 الترويج السياسي . 

وبعػػػد معاينػػػة الػػػنص اإلشػػػياري نجػػػد أنَّػػػو ينطػػػوي عمػػػى أسػػػاليب لغويػػػة متنوعػػػة , منيػػػا      
أسموب الشرر , واألمػر , ُمتَِّخػذاف مػف حاجػة بعػض النػاس وعػوزىـ , مػادة لمتػرويج والجػذب 

يػػاف الػػدعوة لكػػل مػػف ضػػاقت بػػو الػػدنيا , وتأزَّمػػت أحوالػػو , فمػػا عميػػو إال واالسػػتق طاب , ُموجِّ
ػػػو نحػػػػو إدريػػػػس , فإنَّػػػػو سػػػيجد مػػػػا يشػػػػفي صػػػػدره وييػػػدِّ  مػػػػف روعػػػػو . ويتجمَّػػػػى البعػػػػد  التوجُّ
ػػػػل بػػػػؤرة النشػػػػار  السياسػػػػي فػػػػي قولػػػػو ه ) تمػػػػ   رئيسػػػػاف غيػػػػر مرؤوسػػػػا ( , فيػػػػذا التعبيػػػػر يمثِّ

لسياسػي , ويػدلِّل عمػى نػزوع الُمشػِير نحػو التبػاىي بسػمطانو . وبمػػا اإلشػياري ذي المغػزى ا
اـ , فقػد عمػد  أفَّ  الغالب في معظـ اإلشيارات السياسية تسخير الديف , لتقوية موقف الُحكَّ

ونشػػػاطاتو  , الُمشػػػِير إلػػػى إضػػػفاء طػػػابة إيمػػػاني عمػػػى أفعػػػاؿ إدريػػػس بػػػف يحيػػػى وتصػػػرفاتو
د عػػف األوطػػاف إبميسػػا , مػػف أجػػل أف يزيػػد مػػف فاعميػػة السياسػػية واالجتماعيػػة , فجعمػػو ُيبِعػػ

ز مػػف مكانتػػو االجتماعيػػة , لخدمػػة أغراضػػو السياسػػية , وتثبيػػت  الخطػػاب السياسػػي , ويعػػزِّ
د األخبػار التػي  موقفو الداعي إلى جمة أبناء المجتمة حوؿ سياستو . وقد أكَّػد ذلػؾ فػي تعػدُّ

) إمػاـ , ماجػد , ممػؾ ( , وىػي تحمػل  تخبر عف حقيقة الُمشِير / إدريػس بػف يحيػى , فيػو
 في طيَّاتيا نبرة الييمنة والتسمُّ  , ومحاولة إخضاع الناس لييمنتو . 
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  ه ) انكتابت واننقىش ( املبحث انثاني / انىسائم انبصريت
تعمػػػػل الكتابػػػػػة بوصػػػػفيا تقنيػػػػػة تواصػػػػمية عمػػػػػى تجسػػػػيد الوسػػػػػائل الحياتيػػػػة الكالميػػػػػة ,      

بتحويميػػا إلػػى مػػادة أكثػػر دوامػػاف , باسػػتعماؿ مجموعػػة مػػف القواعػػد واألسػػاليب النظميػػة , أي 
النسػػ  الكتػػابي . وُتعػػد مػػف أكثػػر الوسػػائل التخاطبيػػة أىميػػة وتػػأثيراف , وتوصػػيالف لممعمومػػات 

ميػػا . وتعمػػل المغػػة واألفكػػار والم شػػاعر , فيػػي حضػػارة يدويَّػػة تسػػاعد الحضػػارة المفظيػػة وُتكمِّ
عبػػػر مجموعػػػة مػػػف التقنيػػػات , إلنتػػػاج ىػػػذه الوسػػػيمة , أي ترتيػػػب األشػػػياء مػػػف أجػػػل خدمػػػة 

 .      (ٕٚ)غرض معيَّف , وىذا الغرض ىو التواصل الذي يؤثِّر بو الناس بعضيـ في بعض
تطػور الكتابػة وشػيوعيا يػدؿُّ عمػى ازدىػار الحيػاة الثقافيػة فػي  وممَّا ال شؾ فيػو ىػو أفَّ      

ورقّييػا فكريػاف واجتماعيػاف , المجتمة ؛ ألفَّ الكتابة ومسػتمزماتيا مػف عالمػات تطػور الشػعوب 
وحضارياف . لذلؾ كانت محػ  اىتمػاـ العػرب المسػمميف منػذ بػزوغ فجػر اإلسػالـ , والعصػور 

لػػت إلػػى مينػػة ع نػػد األندلسػػييف , وأصػػبحت مػػف أرقػػى الميػػف ؛ ألفَّ التػػي تمتػػو . حتػػى تحوَّ
الشيرة بيا يمثِّل وسيمة مف وسائل الوصوؿ إلى المناصػب العميػا فػي الدولػة انػذاؾ , وغػدوا 
يطمقػػػػوف عمػػػػى مػػػػف يكػػػػوف مػػػػنيـ فاضػػػػالف فػػػػي عمػػػػـ األدب بشػػػػقيو , النثػػػػري والشػػػػعري بػػػػذي 

راء والنػػػػػابيوف , . لػػػػػذلؾ أصػػػػػبحت مػػػػػف المناصػػػػػب التػػػػػي يسػػػػػعى إلييػػػػػا الشػػػػػع(ٕٛ)الػػػػػوزارتيف
. ومػف (ٜٕ)ويتنافسوف لمظفر بيا , وظيرت وظيفة كاتب الرسائل وىػي مػف أشػرؼ الوظػائف

أجل الوصوؿ إلى مينة الكاتب , عمد الكثير مف الشػعراء والكتػاب إلػى التػرويج ألنفسػيـ , 
تقانيا .   واإلعالف عف  مؤىالتيـ وقدراتيـ في صناعة الكتابة وا 

رع األندلسػػيوف فػػي فػػف العمػػارة والنقػػوش , وليػػـ فػػي ذلػػؾ اثػػار ومػػف جيػػة أخػػرى فقػػد بػػ     
جميمة بديعة , وميوليـ إلى فف التصوير والنحت كانت مف بواعػث األمػل عمػى تقػدميـ فػي 
ذلػؾ , فكانػت لخمفػػاء بنػي أميػة ميػػوؿ لفنػي النحػػت والتصػوير , فبنػى عبػػد الػرحمف الناصػػر 

ورتيا عمى البػاب , وكػانوا يجمبػوف الصػور لجاريتو الزىراء مدينة سمَّاىا باسميا , ونقش ص
والتماثيػػػػل مػػػػف الػػػػبالد األخػػػػرى , وقمَّػػػػدوا بعػػػػض النقػػػػوش التػػػػي كانػػػػت فػػػػي كنػػػػائس أسػػػػبانيا 

 .  (ٖٓ)وصقمية
ووػػذلؾ أولػػى األندلسػػيوف عنايػػة خاصػػة بالكتابػػة والنقػػوش عمػػى أدوات الحػػرب واألوانػػي      

عمػػػى تقػػػػدُّميـ وحػػػػداثتيـ , وكػػػػانوا  والمبػػػاني وغيرىػػػػا , إذ كانػػػػت مػػػف العالمػػػػات التػػػػي دلَّمػػػػت
بػػارعيف فػػي اختيػػار الكممػػات واألشػػعار المػػؤثرة التػػي تحمػػل فػػي طيَّاتيػػا رسػػائل مقصػػودة , 
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لتكػػػوف الفتػػػات وواجيػػػات إعالنيػػػة , ُاسػػػتثمرت فػػػي مجػػػاالت مختمفػػػة , سياسػػػية واجتماعيػػػة 
, التػػي تشػػػتمل  وثقافيػػة ودينيػػة , عبَّػػرت عػػف  قػػدرة األندلسػػػييف فػػي ابتػػداع الوسػػائل الفاعمػػة

عمى الجدة وغير المألوؼ في مخاطبة المتمقي , وجذبو بقوة نحو مػا مكتػوب , وصػوالف إلػى 
إقناعػػػو بمػػػا تحممػػػو تمػػػؾ الكتابػػػات والنقػػػوش ؛ ألنَّيػػػا تبقػػػى عالقػػػة فػػػي األذىػػػاف , وال يمكػػػف 

 نسيانيا , ووإمكاف مختمف شرائم المجتمة مشاىدتيا وحفظيا والتفاعل معيا . 
وىػػػػي تشػػػػبو إلػػػػى حػػػػد مػػػػا الالفتػػػػات والصػػػػور التػػػػي يسػػػػتخدميا السياسػػػػيوف فػػػػي الوقػػػػت      

الحاضػػػػػر لمتػػػػػػرويج ألنفسػػػػػػيـ , والتعريػػػػػػف ببػػػػػػرامجيـ السياسػػػػػػية , ال سػػػػػػيما فػػػػػػي الحمػػػػػػالت 
االنتخابيػػػة التػػػي يقومػػػوف بيػػػا قبػػػل االنتخابػػػات , أو تمػػػؾ الموحػػػات المنتشػػػرة عمػػػى واجيػػػات 

شػػػركات والمكتبػػػات ودور العمػػػـ , بيػػػدؼ صػػػياغة وعػػػي المحػػػاؿ التجاريػػػة , والمؤسسػػػات وال
المجتمػػة , وتشػػكيل ثقافتػػو , لمتػػأثير عمػػى توجياتػػو وقراراتػػو . وقػػد أخػػذت الكتابػػة والنقػػوش 

 أشكاالف متعددة في األدب األندلسي , منيا ه 
 : الكتابة عمى األدواتأواًل / 
لجأ األندلسيوف إلى الكتابة عمػى بعػض األدوات , رغبػة فػي إيجػاد وسػيمة مػؤثرة , يػتـ      

اسػػػػػتثمارىا فػػػػػي السػػػػػياؽ التخػػػػػاطبي , لتػػػػػؤدي دوراف فػػػػػاعالف فػػػػػي عمميػػػػػة التػػػػػرويج السياسػػػػػي 
واالجتمػػػػػاعي , ومػػػػػف تمػػػػػؾ األدوات , أدوات الحػػػػػرب مثػػػػػل ) القػػػػػوس , والتػػػػػرس , والسػػػػػيف 

ف بعػػداف إشػػيارياف , يسػػعى عبرىػػا الُمشػػِير إلػػى بػػث رسػػائل وغيرىػػا ( , وىػػي بػػال شػػؾ تتضػػم
اإلشػادة عبػر تشير إلى الترويج لمحرب والقتاؿ , عبر تمجيد أدواتيا , ومزج ذلؾ بالمػدح , 

بالممدوحيف , ووياف فضائميـ . وخير مثاؿ عمى ذلؾ ما قالو الشػاعر أبػو ب بػف ىػود مػف 
 ه ل بف األفطسأبيات شعرية , نقشيا عمى رئاِس سيف المتوك
 إذا رئاِسَي فـــــي ُيمـــــنى يديــــَك َبقــــــــــي   ال تـخـش ضيمًا وال ُتْمِس أخــــــــــــا َفــَرٍق   
 عمى الكـُـــــــمـــــاِة وبي عنَد الوغــــــى فَثقِ     أصبحُت أمضى من الَحْيِن المتاِح فُصْل  

 (31)الَحـــــــــــَدقِ  ىلقمُت إنِّي أمضى مــــــن ُظب   ـــاِظ الظـــــباِء إذنْ ــــــلــــــــــــوال فـتـوٌر بألحــ   
وىنا لجأ الشاعر إلى عممية استنطاؽ رئاس السيف , ومنحو خاصية الكالـ , ليعمف      

عف مالمم القوة والمنعة التي يمتمكيا , إذ فيو مف مقومات القوة ما يجعل النصر أمراف 
حتمياف . والُمخاِطب في ىذا النص الشعري ىو الشاعر / رئاس السيف , والُمخاط ب ىو 

مف الخطاب ىي الترويج لمحرب والقتاؿ , وتشجية الُمخاط ب , وتحفيزه المتوكل , والغاية 
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عمى الصمود والمواجية وعدـ االستسالـ والضعف , وىي دعوة إلى استنفار العزيمة 
يقاد جذوة الحماسة . وقد دلَّمت عمى ذلؾ البنى المغوية  واالصرار , واستنياض اليمـ , وا 

نة لمنص , إذ ابتدأىا الشاعر  , بأساليب طمبية , تجمَّت بأسموب النيي )  ال تخش  ( المكوِّ
و) فثِ  ( , ليبرىف عمى قيمة السيف وفاعميتو , وأسموب األمر ) فُصْل (  .و) ال تمِس ( 

 في إشاعة أجواء االطمئناف والثقة , حتى يتحقَّ  النصر عمى األعداء .      
عمى حمَّالة سيف ألحد أوالد  فيما قاـ الشاعر لساف الديف بف الخطيب بالكتابة     

 السمطاف , مف أجل اإلشادة بممدوحيو مف بني نصر , إذ يقوؿ ه
 إنَّا بني نصٍر إذا ما اطمعْت      يومًا سماُء ُسُعودنا مولودا    

 (32)كانْت حمائُمنا لــو وُسروُجنا      بيَن الُمموِك َتمائمًا وُمُيودا       
ل إليو ىو أبناء المجتمة رسِ فالمُ       ل ىنا ىو الشاعر لساف الديف بف الخطيب , والُمرس 

, واآللية التي اتَّبعيا الُمرِسل في تبميغ رسالتو اإلشيارية , ىي الكتابة عمى حمَّالة السيف 
, التي ىي بال شؾ تتضمف دالالت كبيرة , فقياـ الشاعر باختيارىا والكتابة عمييا ال يخمو 

ضحة , بوصفيا عالمة مف عالمات القوة والشجاعة , القترانيا الدائـ مف قصدية وا
بالسيف , ثـ تأتي الغاية مف ذلؾ الترويج لممدوحيو ) بني نصر ( , والتغنِّي بأمجادىـ 
وفضائميـ , وشجاعتيـ . فكاف النص الشعري المكتوب عمى حمَّالة السيف يمثِّل ممصقاف 

عمى لسانيـ , فجاء التعبير الشعري المكتوب ,  دعائياف لبني نصر , جعل الخطاب فيو
متو الصور البيانية في قولو ه ) سماء سعودنا ( , إذ جعل  مكتنزاف باإليحاء الذي شكَّ
لمسعود سماء عمى سبيل الصورة االستعارية , فما أف ُيولد لبني نصر مولود حتى يكوف 

ر / الشاعر في رسـ صورة شيِ حامالف معو السعد واليمف , في إشارة واضحة إلى رغبة المُ 
ر قيمة ىؤالء الممدوحيف الف , ليتصوَّ  , ومنزلتيـ زاىية لممدوحيو , تجعل المتمقي يقف متأمِّ

. فيما شبَّو في صورة أخرى حمائل السيوؼ بالتمائـ , وجعل السروج ميداف ليذا المولود 
عروية , وىما حمائل القادـ . وىنا وظَّف رمزيف مف رموز الشجاعة والقوة في الثقافة ال

السيف وسروج الخيل , وجعميما األساس في بناء الصورة الفنية , ليؤكِّد عمى مالمم 
الشجاعة والقوة , وشدة البأس , وقاـ بإلصاقيا بممدوحيو . وىو ما فرضتو طبيعة الموقف 

ة  المدحي , إذ في المدح )) يستنفر الشاعر كل طاقاتو البيانية , وأالعيبو األسمووية , ليممِّ
نيا لدى المتمقي , حتى ولو كاف متقوِّالف , فيرفعو إلى مرتبة فوؽ  صورة الممدوح , ويحسِّ
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مراتب البشر العادييف , ويتكئ في ذلؾ عمى عنصر اإلبيار الخال  لالنبيار , والمبالغة 
ر الممدوح في صورة مف يقترب مف النموذج أو المثاؿ ((  .(ٖٖ)الُمنِتجة لمتعجُّب , فيصوِّ

المتعمقة  تاركاف المتمقي يعيش في أجواء الدىشة واالنبيار , ليقـو بتمرير أىدافو السياسية
قناعو  فرضيا عمى المتمقيمحاولة , عبر إظيار فضائميـ, و  بالترويج لمدولة النصرية , وا 

 . بيا
      ثانيًا / الكتابة عمى المباني :

مت فيمػػا كانػػت الكتابػػة والنقػػوش عمػػى المبػػاني حاضػػ      رة بقػػوة فػػي بػػالد األنػػدلس , وشػػكَّ
َـّ اسػتغالليا ألغػراض سياسػية واجتماعيػة . ومػف  وعمميػة ظاىرة جمالية واضحة المعػالـ , تػ

نصػاف كتػب  إذاألندلسػي , مػا نظمػو الشػاعر ابػف الجيَّػاب الغرنػاطي ,  الشػعرأمثمة ذلؾ في 
السػػػمطاف أبػػػو الحجػػػاج  عمػػػى بػػػاب المدرسػػػة العمميػػػة بغرناطػػػة , التػػػي بناىػػػاشػػػعرياف إشػػػيارياف 

 يوسف األوؿ , إذ يقوؿ ه 
 يا طــــالــــــَب العـمـــــِم ىـــــذا باُبُو ُفتـحــــا        فادُخْل ُتشاِىْد َسناُه الَح شمُس ُضَحى

َب هللُا من َمرمــــــاَك مـــا   ُنِزحـَـــــــــاواْشُكْر ُمِجيَرَك مــــْن ِحـــــلٍّ وُمـــــرتِحـــــٍل        إذ قـرَّ
َفــــــــْت َحْضــــــــرُة اإلسالِم َمـــــْدرسًة        بيا سبيُل الُيَدى والِعـمِم قـــد وُضحـَـــــــا  وُشرِّ

ــــتُو      َزْت ُصَحـــــــفًا مـيزاُنيا رجـُــــــــحـَــــق    أعمـــــــــاُل يوســــــــَف مــــــــوالنا ونيَــّ  (34)اد طرَّ
بت عمى باب المدرسة تمثِّل لوحة إعالنية , استخدـ فييا الُمشِير فاألبيات التي ُكتِ      

كل وسائل الترغيب واإلغراء , لجذب طالب العمـ , وحثِّيـ عمى اإلقباؿ إلييا . وقد دلَّت 
مت  البنى الصياغية لمنص عمى رغبتو في إقناعيـ بدور المدرسة في نشر العمـ , إذ شكَّ

اليب الطمب أساس بنية النص , فابتدأ خطابو اإلشياري بأسموب النداء ) يا طالب أس
العمـ ىذا بابو ُفتحا ( , وىو يمثِّل دعوة مفتوحة لكلِّ مف يريد أف يتعمَّـ , فأنَّو سيجد 
ضالتو في ىذه المدرسة , والنداء ىنا يتضمَّف بعداف حجاجياف اليدؼ منو إغراء اآلخريف 

قناعيـ , لمت و نحو الشيء الُمعم ف عنو . وا   وجُّ
وقد عمل عمى تعزيز رؤيتو اإلشيارية بتوظيف فعمي األمر ) ادخل , اشكر ( ,      

ليكونا القوة الفاعمة التي سمَّطيا اإلشياري مف أجل تحفيز المتمقي , وشحذ ىمَّتو , ليقبل 
ترويجية لممكاف عمى المدرسة بعـز وقوة . ومف أجل أف يزيد اإلشياري مف الفاعمية ال

ف عنو / المدرسة , ووياف مدى أثرىا في بناء المجتمة , وكسب ثقة الُمخاط بيف الُمعم  
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ىا  الباحثيف عف العمـ , وزرع االطمئناف في نفوسيـ , عمد إلى بياف مزايا المدرسة , فعدَّ
ف مفخرة لشسالـ والمسمميف , وم شع الف لميدى والعمـ . وىو بيذا يحاوؿ مالمسة وجدا

ثارة حساسيتو الدينية , لضماف وفوده إلييا . وفي ختاـ الموحة اإلشيارية عمد  المتمقي , وا 
اإلشياري إلى ذكر اسـ مؤسس ىذا الصرح العممي , واإلشادة بما قاـ بو مف إنجاز , 

 .      والعمميليمزج بيف اإلشيار السياسي 
فيمػػا كػػاف تمميػػذه لسػػاف الػػديف بػػف الخطيػػب أكثػػر تفصػػيالف فػػي عممػػو اإلشػػياري , فػػنظـ      

 أبياتاف شعرية ُكِتبت عمى جدراف المدرسة ه
ْسِم  أال َىَكـــــــــذا ُتْبَنى المـــــــــدارُس لمعـمِم           وتبقى ُعُيوُد المجـــِد ثابتُة الرَّ

 بالعـمِل الرِّضى          وُتْجَنى ِثماُر العزِّ من َشَجِر العْزِم وُيْقـَصُد وجــــــــــُو هللاِ 
َم َخْصٌم في الَفَخـــاِر إلى َخْصِم  ُتفـاخــِــــــــُر منِّي حـضرَة الُمْمِك ُكمَّـــــما          تقدَّ

 ُم من النَّْجمِ بأجـْــــــدى إذا َضنَّ الَغـماُم من الَحيا          وأْىَدى إذا َجـــــنَّ الظَّال
 فيا ظــــــاِعـنًا لمعـمِم َيطـْـــــمُب رحـــــــمًة          ُكِفيَت اعتراَض البيِد أو ُلجـَــَج الَيمِّ 
ْحـَل ال َتْنِو ِوجـَْيــــًة          فقد ُفْزَت في َحـاِل اإلقاَمـــــِة بالُغْنمِ   ببابي حـُــــــــطَّ الرَّ

 َسمائي ثاِقـــــــٍب          ومن ىــــــالٍة دارْت عمــــــــى َقَمـٍر ِتمِّفكـْم من ِشياٍب في 
 ُيفيُضوَن مـن ُنوٍر ُمبيٍن إلى ىـُــــدًى         ومْن ِحْكمٍة َتْجمو الُقُموَب إلى ُحْكــِم

يِن والعـِـْمِم وَك َبني َنْصٍر َعنِ ـُممُ       زى هللُا ُيوُسفًا خيَر ما َجــــــــــــــزى  ــــجَ     (35)الدِّ
اتخذ اإلشياري مف الكتابة عمى جدراف المدرسة سبيالف إشيارياف , ليكوف الوسي  بيف      

المكاف الُمعم ف عنو والمتمقي , فقاـ بصياغة رؤيتو اإلشيارية عبر نص شعري ,  جاعالف 
ُممصقاف إعالنياف ينطوي عمى سمسمة مف األساليب المغوية , التي تحمل في مضمونيا و من

ومغزاىا حججاف ودالئل عمى أىمية المدرسة ودورىا التعميمي . فابتدأ خطابو اإلعالني بػ ) 
أال ( االستفتاحية , بوصفيا عتبة لغوية ذات أبعاد داللية , تيدؼ إلى دعوة المتمقي 

لنص , ولفت نظره إلى أمر ىاـ يريد تفصيمو عبر تقنية الوصف , لمدخوؿ إلى عالـ ا
مو مف معارؼ وعمـو , تجعل  ليبيِّف القيمة العممية ليذه المدرسة , وما يمكف أف تقدِّ
المتمقي يحمِّ  في أجواء العمـ والمعرفة , وتمنحو فرصة لمتأمل في ىذا الصرح العممي , 

و لتتحرَّؾ بداخمو الرغبة لطمب العمـ ,  ل بالدخوؿ في ىذا المكاف . بعد ذلؾ وجَّ فيعجِّ
خطاباف مباشراف لطالب العمـ عبر أسموب النداء ) فيا ظاعناف لمعمـ ( , ليؤدي وظيفتيف 
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لمدرسة , وعدـ االكتراث إلى اإحداىما حجاجية , بيدؼ إقناع طالب العمـ بالقدـو 
سافات البعيدة عبر الصحاري بالمصاعب والمعاناة التي يسبِّبيا عناء السفر , وقطة الم

والبحار . والوظيفة األخرى نفسية , لتييئة المتمقي وتحفيزه نفسياف , وتنشي  رغبة حب 
 العمـ والتعمُّـ , وتنميتيا بداخمو . ووياف أف ال مانة يقف أماـ طمب العمـ .

كتِف بفعل ولعلَّ ما يميِّز ىذا النص اإلشياري عف النص الساب  , أفَّ الُمشِير لـ ي     
األمر ) ببابي ُح َّ الرحل  ( في مخاطبة المتمقي , بل ينياه عف البحث عف أيِّ وجية 
أخرى ) ال تنِو وجية ( , في محاولة منو لتكثيف الضغ  عمى المتمقي , ومحاصرتو 
ة مف دائرة الضغ  النفسي والديني , فضمَّف  ضمف حدود رغبة الُمشِير . ثـ بعد ذلؾ وسَّ

ميا لممتمقي , فأخذ يِعده بالحصوؿ عمى كلِّ النص اإلشيا ري حزمة مف اإلغراءات , وقدَّ
ـ وىداية . وىو بيذا الخطاب سعى إلى الييمنة كميَّاف  ما يبحث عنو مف معارؼ وعمـو وِحك 
عمى قرار المتمقي , إذ لـ يترؾ أمامو أّي خيار , سوى الموافقة بالدخوؿ إلى المدرسة 

 الُمعم ف عنيا .
أفَّ )) السمطة التي تحكـ تبحث عف كيفية إدامتيا وتثبيتيا , وىي دائمة االشتغاؿ  وبما   

. لذلؾ استثمر (ٖٙ)عمى ما يحقِّ  ليا ذلؾ السمطاف المبسور عمى الرعية والنفوذ الواقة ((
بعض اإلشيارييف ظاىرة الكتابة والنقوش عمى المباني , لمترويج السياسي , لتكوف ألص  

ما نجده عند الشاعر والسمطاف النصري يوسف الثالث , بقولو ه )) وممَّا  باألذىاف , وىو
ـ في مبنى ه  نظمنا وأمرنا أف ُترس 

 ُة الوفــــــــــــــودِ ـــــــــُع السعـــوِد            أنا قبمـــــــــــــأنا مطم
فنــــــــي             حيُث جــــــــــــــيوس َد ــــــُف شرَّ  العيـــــــــودِ دَّ
 ــــودُ ــــــــــم تزْل            رحمـــــــــــاُتُو تجـــــــرٌي لــــــــــــــــناص
ـــ  ًا مجــــــــــودِ ــــي             ُتمِفِو روضــــــــــــــــــْل مصنعــفتأمَّ

ـــــــــــالُل ح  فــــــــــــــــِق البنودِ واـــــــُو             كخـولَ ـــــــــــــوالظِّ
 ُة الثغــــــــــــــِر الَبُرودِ ـــــْت             ربَّ ـــــــــــــــفــوأمامــــــــــي وق

 ــــذْت أوَج الصعودِ ــــــٌة معجــــــــــــبٌة             أخــــــــــــــــــخص
 ى لمسجــــــــــــــــودِ ــــــــتترام    رني         ــا تبصــــــــــــــكمَّــــــــــــم

 ودِ ــــْت في مشييا             حيَن ريعــــــْت باألســـــــــــــــخجم
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 (33)راُع إنَّيـــــــــــــــا             في حمى مولى الوجوِد((ــــــــــــــــــال تُ      
تطوية  عمىوىنا استغلَّ السمطاف النصري يوسف الثالث موىبتو الشعرية , وقدرتو      
وصياغتيا في قالب شعري , ليكوف وسيمة إعالمية قادرة عمى التعبير عف  , المغة

يصاليا إلى المتمقي . فوجد أفَّ خير وسيمة  مكنونات نفسو , وتوضيم أفكاره ورؤاه , وا 
المباني , لتكوف ماثمة أماـ أحد نقش أبياتو الشعرية عمى لتسوي  خطابو السياسي ىو 

أعيف الناس في جمية األوقات , ووذلؾ تقوـ مقاـ الصحف والمجالت وشاشات التمفاز في 
فيا السياسيوف لتسوي  أنفسيـ , وتعريف أبناء المجتمة ببرامجيـ  الوقت الحاضر التي يوظِّ

. فتعمل عمى تشكيل وعي الجماىير , السياسية , وخططيـ المستقبمية , ومنجزاتيـ 
وصناعة الرأي العاـ الُمساِند لتوجياتيـ وطموحاتيـ , وفي ظل ذلؾ يتـ تمرير أىدافيـ 
السياسية ومصالحيـ الحزوية , مف دوف أف يشعر المتمقي في بعض األحاييف . وىو ما 

المبنى وروعتو  عممو الُمشِير في النص الساب  , إذ استثمر أجواء انشغاؿ المتمقي بجماؿ
ر مقاصده السياسية عبر الترويج لمدولة  , ومشاىدة األبيات الشعرية المكتوبة عميو , ليمرِّ
النصرية , ولنفسو شخصياف , بوصفو سمطاناف نصرياف ُيمسؾ بزماـ األمور في غرناطة . 
ف جاعالف المبنى ىو مف يتحدَّث , فيصف زينتو وجمالو المذيِف كانا بفعل تشريف السمطا

يوسف الثالث لممكاف , ووذلؾ أصبحت األبيات الشعرية المنقوشة عمى المبنى تمثِّل 
 إعالناف سياسياف, اليدؼ منو كسب ود الجماىير, ونيل ثقتيـ .       

 اخلامتت :
وبعػػد أف وصػػل البحػػث إلػػى نيايتػػو , صػػار لزامػػاف عمينػػا أف نعػػرض أبػػرز النتػػائج التػػي      

منا إلييا ه    توصَّ
البحث إلى بياف أفَّ اإلشيار ال يقتصر عمى الجانػب التجػاري , بػل يمتػد ليشػمل سعى  -ٔ

مختمػػػػػف جوانػػػػػب النشػػػػػار اإلنسػػػػػاني ) التجاريػػػػػة , والسياسػػػػػية , واالجتماعيػػػػػة , والعمميػػػػػة , 
, يقة في صمب العمػل المختمفة  والدينية ( , فالتعبير عف األفكار واآلراء والحاجات الذاتية

 اإلشياري . 
األندلسيوف فػي عمميػـ اإلشػياري عمػى وسػائل إشػيارية متعػددة , منيػا مػا يػرتب   اعتمد -ٕ

منيػػػا مػػػا يػػػرتب  ( . و  الغنػػػاء ومػػػف أبػػػرز وسػػػائل ىػػػذا النػػػوع )بالجانػػػب السػػػمعي الشػػػفوي ,  
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ػػػل أبػػػرز وسػػػائل ف , التػػػدويني البصػػػري بالجانػػػب  ىػػػذا الػػػنم  نجػػػد ) الكتابػػػة والنقػػػوش ( , تمثِّ
   .  اإلشياري 

الغنػػػػاء اسػػػػتراتيجية تواصػػػػمية وممارسػػػػة خطابيػػػػة إغرائيػػػػة , تنطػػػػوي عمػػػػى رسػػػػالة مثَّػػػػل  -ٖ
يػػة نحػػو اآلخػػر ,  يػػتـ اسػػتقباليا عبػػر حاسػػة السػػمة , فيكػػوف إشػػياراف سػػمعياف , لمقصػػودة موجَّ

يسعى فيو الُمشِير إلى مالمسة وجداف المتمقي , وما يكنَّو بداخمو مػف مشػاعر وأحاسػيس , 
ليػػة , وصػػوالف إلػػى صػػياغة ردود أفعالػػو , بحسػػب أىػػواء الُمشػػِير بيػػدؼ اسػػتثاره ذائقتػػو الجما
 ورغباتو وميولو الذاتية . 

, فكػػاف القنػػاة الفاعمػػة التػػي اسػػتوعبت الكثيػػر  يفتػػيف , إحػػداىما إبالغيػػةوظ أدَّى الغنػػاء -ٗ
مػػف رسػػائل الُمشػػِيريف , وعممػػت عمػػى تجسػػيد مشػػاعرىـ وانفعػػاالتيـ , والتعبيػػر عػػف أفكػػارىـ 

وسػػػمحت بمرورىػػػا إلػػػى المتمقػػػي . والوظيفػػػة األخػػػرى جماليػػػة إبداعيػػػة , إذ عمػػػل ورؤاىػػػـ , 
  , وتأسر القموب .  تخمب األلباب , الغناء عمى إشاعة أجواء سحرية مميئة بالمذة والمتعة

يكتسػػب الغنػػاء قيمتػػو وفاعميتػػو مػػف الػػػذوؽ السػػائد , فاإلشػػياري يسػػعى دائمػػاف إلػػى بػػػث  -٘
ئمػة لممتمقػي , فيأخػذ بنظػر االعتبػار الظػروؼ المحيطػة بػو خطابو اإلشياري فػي أجػواء مال
الشػػػواىد اإلشػػػيارية التػػػي مػػػرَّ ذكرىػػػا , أفَّ الغنػػػاء كػػػاف أغمػػػب , وجنسػػػو . وقػػػد اتضػػػم مػػػف 

ُمخصصاف إلثارة رغبات الرجاؿ وغرائزىـ الباطنية , ال سيما األمراء والقػادة أصػحاب القػرار 
ري والقياف , ألداء ىذه الميمة , فعمل القائموف السياسي والسمطة , لذلؾ تـ استثمار الجوا

عمى العمل اإلشياري إلى إدخاليف في المعبة اإلشيارية , بحثاف عف األمػواؿ , والتقػرُّب مػف 
فيمػا كػاف الغنػاء حاضػراف فػي التػرويج  الطبقػة الحاكمػة , وتحقيػ  غايػات شخصػية خاصػة .

 .   إدريس بف يحيى بف حّمودمثمما فعل سياسية, السياسي , إذ تَـّ استثماره لتحقي  أىداؼ 
,  أفَّ ظاىرة الكتابة والنقوش والرسـ عمى المباني , واألدوات المختمفة بيَّنت الدراسة -ٙ

بداعياف , أسيمت عوامل متعددة في  وغير ذلؾ مف األشياء , مثَّمت نسقاف ثقافياف وحضارياف وا 
نوَّعة , تيدؼ إلى مخاطبة وجداف تشكيمو , فأصبم الية تخاطبية ذات أبعاد إشيارية مت

المتمقي وعقمو . يسعى عبرىا الُمشِير إلى استنفار مدركات المتمقي وقواه البصرية , مف 
طاقاتو االنفعالية  ةأجل لفت انتباىو , وتحفيز مثيراتو الذوقية , وصوالف إلى استثار 

لمنقوشة , والشعورية , لتكوف إشياراف بصرياف , يحدث عف طري  معاينة النصوص ا
واالستمتاع بجماليا وروعتيا وطريقة نقشيا , وما تنطوي عميو مف صور شعرية , 
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وأساليب لغوية , يتـ تحشيدىا بدقة , لتسيـ في زيادة الفاعمية الداللية , بما يؤدي إلى 
استقطاب أعداد كبيرة مف الُمشاىديف , وفتم مساحات جديدة لمعمل اإلشياري . ووذلؾ 

د دخل إلى الجو اإلشياري مف دوف أف يشعر , فيجد نفسو في مواجية يكوف المتمقي ق
الخطابات المنقوشة , فيضطر إلى قراءتيا , والتأمل في  داللتيا , وما تنطوي عميو 

 قصدية الُمشِير مف رسائل وغايات . 
قد طغى عمييا طابة التسوي  , أنَّيا في أغمبيا بدا لنا مف النصوص المنقوشة  -ٚ

والترويج لسياسيي السمطة الحاكمة في مختمف عصور األندلس , فكانت عبارة عف 
منشورات والفتات سياسية , تيدؼ إلى تممية صور القائميف عمى الشؤوف السياسية , 

فيما كاف اإلشيار عف أماكف العمـ , قد أخذ  الجماىير إلى االلتفات حوليـ . ودعوة
 ف اىتماـ األندلسييف وعنايتيـ . مساحة م

 هلىامش :ا
 . ٚٗٔه  مختار الصحاح , ب بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي  -ٔ
 مادة شير.ه  ىػ(ٔٔٚ)ت  , جماؿ الديف ب بف مكـر بف منظور األنصاري اإلفريقى لساف العرب -ٕ
 . ٕٗٔه ىػ( ٓٚٚ)ت  المقري  أحمد بف ب بف عمي الفيومي,  المصباح المنير -ٖ
 . ٕٔٗه ىػ( ٚٔٛ)ت  الفيروزاباديمجد الديف ب بف يعقوب القاموس المحي  ,  -ٗ
  . ٖٖٓٔ/  ٔجه  , تحقي  ه معجـ المغة العروية المعجـ الوسي  , إبراىيـ مصطفى واخروف  -٘
مجمة الموقف  , بحث , بمقاسـ دفو, د.  دراسة سيميائية –المغة العروية والخطاب اإلشياري بيف النظرية والتطبي   -ٙ

 .   ٓ٘ ه ـٕٗٔٓ,  أيار , ٚٔ٘, ع األدبي
 .  ٘ٔه  صناعة اإلعالف في العالـ العروي , د. حناف يوسف -ٚ
 . ٙٔه  المصدر نفسو -ٛ
 . ٕ٘ه  استراتيجيات التواصل اإلشياري , سعيد بنكراد واخروف  -ٜ
 . ٙه المصدر نفسو  -ٓٔ
  . ٛٛه  ة , بيرنار كاتوال , ترجمة ه سعيد بنكرادينظر ه اإلشيار والمجتم -ٔٔ
دراسة لتقنيات الحرؼ والموف والصورة في خطاب الدعاية التجارية , أمينة  –ينظر ه بالغة الخطاب المكتوب  -ٕٔ

 .  ٕٛٔـ ه ٕٗٔٓبسكرة , كمية اآلداب والمغات ,  –رقي  , أطروحة دكتوراه , جامعة ب خيضر 
 .  ٜٙه  , األسس والمباد  , د. النور دفة هللا أحمدينظر ه اإلعالف  -ٖٔ
 . ٖ٘ينظر ه استراتيجيات التواصل اإلشياري ه  -ٗٔ
ر نسقي لبالغة الخطاب , د. حسف المودف –ينظر ه بالغة الخطاب اإلقناعي  -٘ٔ  . ٜٓٔه  نحو تصوُّ
 . ٖ٘ - ٖٗه  ينظر ه بالغة العرب في األندلس , د. أحمد ضيف -ٙٔ
 . ٛٚ٘ - ٚٚ٘/  ٖه   المقري مف غصف األندلس الرطيب , أحمد بف ب الطيبنفم  -ٚٔ
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نظرة سيميائية تداولية , د. بشير إبرير , بحوث  –ينظر ه بالغة الصورة وفاعمية التأثير في الخطاب اإلشياري  -ٛٔ
. وينظر ه وسائل  ٘ٚه  ـٕٕٓٓ, جامعة ب خيضر بسكرة ,  السيمياء والنص األدبي –الممتقى الوطني الثاني 

 . ٙٗه  اراء ورؤى , نصر الديف العيَّاضي –االتصاؿ الجماىيري والمجتمة 
 . ٕ٘ٔينظر ه استراتيجيات التواصل اإلشياري ه  -ٜٔ
 . ٖٔٔ/  ٖه  نفم الطيب -ٕٓ
 .  ٕٖٔينظر ه استراتيجيات التواصل اإلشياري ه  -ٕٔ
 .  ٖٗٔه ٜ٘ٛٔ,  ٕ, السنةٕٔعمجمة األقالـ,  بحث, ,الداللة , د. أحمد نصيف الجنابي التحميل في ضوء عمـ -ٕٕ
 . ٛٔٗ ه فمسفة البالغة العروية بيف التقنية والتطور , د. رجاء عيدينظر ه  -ٖٕ
. وينظر ه أزىار الرياض في أخبار  ٛٔٛ/  ٔه ىػ(  ٛٓٛ)ت تاري  ابف خمدوف , عبد الرحمف بف خمدوف  -ٕٗ

 . ٜٕٓ/  ٕه عيَّاض , شياب الديف أحمد بف ب المقري التممساني 
 . ٗ٘ٔه  مقاروات في النص اإلبداعي –ينظر ه طقوس الجسد والكتابة  -ٕ٘
اـ الشنتريني )ت  الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة , أبو الحسف عمي هينظر -ٕٙ  .  ٗٙٛ/  ٕ/ ج ٔ(ه ؽىػٕٗ٘بف بسَّ
 . ٖٖٕ ه ينظر ه التداولية في البحث المغوي والنقدي , تحرير ه د. بشرى البستاني -ٕٚ
ينظر ه المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر األندلسي عصري الطوائف والمرابطيف , د. حسيف مجيد رستـ  -ٕٛ

 . ٜٕٛ – ٜٕٙه  الحصونة
 .  ٕٔ٘/  ٔه  اآلثار األندلسية , شكيب أرسالفينظر ه الحمل السندسية في األخبار و  -ٜٕ
 . ٕٚينظر ه بالغة العرب في األندلس ه  -ٖٓ
وأمرائيا في القرف ه شعر مموؾ األندلس . وينظر ٗٓٛ / ٕج / ٕؽ ينظر ه الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة ه -ٖٔ

 .  ٙٔٔه ـٕٔٓٓ,  ٖع,  ٜٕمجمة المورد , مجمد طا هلل محسف العاني,, صنعة ه د. إنقاذ عالخامس اليجري 
  .  ٖٖٓ/  ٔتحقي  ه د. ب مفتاح ه ,  ديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني -ٕٖ
مجمة المورد ,  ,بحث  محاولة في التأصيل , سعيد ب بّكور , –تجميات الخطاب اإلشياري في الشعر القديـ  -ٖٖ

 . ٚٛـ ه ٕٙٔٓ,  ٕع
  . ٛ٘ٗ - ٚ٘ٗ/  ٘الطيب ه  ينظر ه نفم -ٖٗ
 .  ٕٛٗ/  ٙ. وينظر ه نفم الطيب ه  ٔٚ٘ – ٓٚ٘/  ٕديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني ه ج -ٖ٘
الموجيات اإليديولوجية في الشعر العروي القديـ , رحمف غركاف عبادي , مجمة القادسية لمعمـو اإلنسانية ,  -ٖٙ

 . ٚ٘ٔـ ه ٕٙٓٓ,  ٕ – ٔ, ع ٜمجمد
 . ٖ٘ه  عبد هللا كنوف تحقي  ه ممؾ غرناطة يوسف الثالث , ديواف  -ٖٚ

 املصادر واملراجع :
 أواًل / الكتب :

 القراف الكريـ 
 –أزىار الرياض في أخبار عيَّاض , شياب الديف أحمد بف ب المقري التممساني , تحقي  ه مصطفى السقا  -ٔ

 ـ .ٜٖٜٔعبد الحفيظ شمبي , مطبعة لجنة التأليف لمترجمة والنشر , القاىرة , ) د.ر ( ,  – إبراىيـ اإليباري 
,  ٔالالذقية , ر –, دار الحوار لمنشر والتوزية , سوريا  استراتيجيات التواصل اإلشياري , سعيد بنكراد واخروف  -ٕ

 . ـٕٓٔٓ
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,  ٔالالذقية , ر –, دار الحوار لمنشر والتوزية , سوريا  داإلشيار والمجتمة , بيرنار كاتوال , ترجمة ه سعيد بنكرا -ٖ
 .ـ ٕٕٔٓ

 –اإلعالف , األسس والمباد  , د. النور دفة هللا أحمد , دار الكتاب الجامعي , اإلمارات العروية المتحدة  -ٗ
 ـ . ٕٙٔٓ,  ٖالجميورية المبنانية , ر

ر نسقي لبالغة الخ –بالغة الخطاب اإلقناعي  -٘ طاب , د. حسف المودف , دار كنوز المعرفة العممية نحو تصوُّ
 ـ .ٕٗٔٓ,  ٔاألردف , ر –لمنشر والتوزية , عماف 

 .ـٜٜٛٔ,  ٕتونس , ر –بالغة العرب في األندلس , د. أحمد ضيف , دار المعارؼ لمطباعة والنشر , سوسة  -ٙ
شحادة , مراجعة ه د. سييل زكار ,  ىػ( , تحقي  ه خميل ٛٓٛتاري  ابف خمدوف , عبد الرحمف بف خمدوف )ت  -ٚ

 ـ . ٕٔٓٓلبناف , ) د.ر ( ,  –دار الفكر لمطباعة والنشر والتوزية , بيروت 
 . ـٕٕٔٓ,  ٔالتداولية في البحث المغوي والنقدي , تحرير ه د. بشرى البستاني ,  مؤسسة السيَّاب , لندف , ر -ٛ
 .  ـٖٜٙٔ,  ٔشكيب أرسالف , المطبعة الرحمانية بمصر , ر الحمل السندسية في األخبار واآلثار األندلسية , -ٜ
ديواف لساف الديف بف الخطيب السمماني , تحقي  ه د. ب مفتاح , دار الثقافة لمنشر والتوزية , الدار البيضاء ,  -ٓٔ

 ـ . ٜٜٛٔ,  ٔر
 ـ .ٜ٘ٙٔ,  ٕرية , رعبد هللا كنوف , مكتبة اإلنجاو المصتحقي  ه لثالث , ديواف ممؾ غرناطة يوسف ا -ٔٔ
اـ الشنتريني ) ت  -ٕٔ ىػ ( , تحقي  ه د. إحساف ٕٗ٘الذخيرة في محاسف أىل الجزيرة , أبو الحسف عمي بف بسَّ

 . ـٜٜٚٔلبناف , )د.ر( ,  –عباس , دار الثقافة , بيروت 
,  ٔ, ر القاىرة ,صناعة اإلعالف في العالـ العروي , د. حناف يوسف , أطمس لمنشر والتوزية اإلعالمي  -ٖٔ

 .ـٕٛٓٓ
لبناف ,  –مقاروات في النص اإلبداعي , االء عبد األمير السعدي , الرافديف , بيروت  –طقوس الجسد والكتابة  -ٗٔ

 ـ .ٕٚٔٓ,  ٔر
 . , )د.ت( ٕفمسفة البالغة العروية بيف التقنية والتطور , د. رجاء عيد , منشأة المعارؼ باإلسكندرية , ر -٘ٔ
ىػ( , تحقي  ه مكتب تحقي  التراث في ٚٔٛ)ت  الفيروزاباديمجد الديف ب بف يعقوب المحي  , القاموس  -ٙٔ

 . ـٕ٘ٓٓ,  ٛلبناف , ر –مؤسسة الرسالة , مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزية , بيروت 
بيروت ,   –ىػ( , دار صادر ٔٔٚ)ت  , جماؿ الديف ب بف مكـر بف منظور األنصاري اإلفريقى لساف العرب -ٚٔ

 .ىػ  ٗٔٗٔ,  ٖر
, إخراج ه دائرة المعارؼ في مكتبة لبناف , مكتبة لبناف  مختار الصحاح , ب بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي  -ٛٔ

 ـ .ٜٙٛٔلبناف , )د.ر( ,  –, بيروت 
المرجعيات الثقافية الموروثة في الشعر األندلسي عصري الطوائف والمرابطيف , د. حسيف مجيد رستـ الحصونة ,  -ٜٔ

 ـ .ٕٗٓٓ,  ٔمؤسسة دار اإلسالـ , ر
لبناف , )د.ر( ,  –ىػ( , مكتبة لبناف , بيروت ٓٚٚ)ت  المقري  أحمد بف ب بف عمي الفيومي,  المصباح المنير -ٕٓ

 . ـٜٚٛٔ
  . , تحقي  ه معجـ المغة العروية المعجـ الوسي  , إبراىيـ مصطفى واخروف  -ٕٔ
نفم الطيب مف غصف األندلس الرطيب , أحمد بف ب المقري التممساني , تحقي  ه د. إحساف عباس , دار  -ٕٕ

 . ـٜٛٙٔبيروت , )د.ر( ,  –صادر 
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دار القصبة لمنشر  –الديف العيَّاضي , سمسمة معالـ اراء ورؤى , نصر  –وسائل االتصاؿ الجماىيري والمجتمة  -ٖٕ
 . , )د.ر( , )د.ت( الجزائر –

 ثانيًا / الرسائل واألطاريح الجامعية :
دراسة لتقنيات الحرؼ والموف والصورة في خطاب الدعاية التجارية , أمينة رقي  ,  –بالغة الخطاب المكتوب  -ٔ

 ـ . ٕٗٔٓ, كمية اآلداب والمغات ,  بسكرة –أطروحة دكتوراه , جامعة ب خيضر 
 ثالثًا / الدوريات :

نظرة سيميائية تداولية , د. بشير إبرير , بحوث الممتقى  –بالغة الصورة وفاعمية التأثير في الخطاب اإلشياري  -ٔ
  . ـٕٕٓٓ, جامعة ب خيضر بسكرة ,  السيمياء والنص األدبي –الوطني الثاني 

, مجمة  منشور محاولة في التأصيل , سعيد ب بكور , بحث –ري في الشعر القديـ تجميات الخطاب اإلشيا -ٕ
 ـ .ٕٙٔٓ,  ٕالمورد , ع

 ـ . ٜ٘ٛٔ,  ٕ,السنةٕٔمجمة األقالـ, ع بحث منشور, التحميل في ضوء عمـ الداللة , د. أحمد نصيف الجنابي , -ٖ
ة ه د. إنقاذ عطا هلل محسف العاني , بحث منشور شعر مموؾ األندلس وأمرائيا في القرف الخامس اليجري , صنع -ٗ

 ـ . ٕٔٓٓ,  ٖ, عدد ٜٕ, مجمة المورد , مجمد
مجمة  بحث منشور , , , د. بمقاسـ دفو دراسة سيميائية –المغة العروية والخطاب اإلشياري بيف النظرية والتطبي   -٘

 .  ـٕٗٔٓ,  أيار , ٚٔ٘, ع الموقف األدبي
مجمة القادسية لمعمـو  بحث منشور , الموجيات اإليديولوجية في الشعر العروي القديـ , رحمف غركاف عبادي , -ٙ

 . ـٕٙٓٓ,  ٕ – ٔ, ع ٜاإلنسانية , مجمد


