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 جامعة ذي قار  /كمية العموم اإلسالمية

jafar.hassan.islqu@utq.edu.iq 
 :الممخص

الخطاب اإلشياري في  تظاىرات جماىير ذي قار قبل تشرين ب) الموسومبحث الىذا 
يتكون  ،في تحميل الخطاب جاءت اشتغاالتوفي الوقت نفسو، تطبيقي و تنظيري م( ىو بحث ٩١٠9

مبحثين، االول خصص لبيان مفيوم االشيار ودالالتو االصطالحية، والثاني : قراءة في الخطاب  من
والصور التي حمميا جماىير ذي قار عدد من الالفتات إذ تم تحميل  االشياري لتظاىرات ذي قار،

ذلك الخطاب: المفارقة وجود ثالثة عناصر اتسم بيا المتظاىرين ضد الحكومة، كشف البحث عن 
عيا في تكوين خطاب موجو لنقد يالغاضب، واقتباس المقوالت. وقد أسيمت جمالساخرة، والنقد الجاد 

رة عن الرفض، وعن تطمعات الجماىير العراقية، بطريقة حضارية بعيدة عن معبيمثميا، الحكومة ومن 
 العنف والتخريب.

 الكممات المفتاحية: ) تحميل الخطاب، اشيار، نقد، تظاىرات، ذي قار، جماىير، الفتات، ايقونة(.
Advertising speech in the demonstrations of the masses of Dhi Qar before 

October  2019 

Dr.. Jaafar Shanan Hassan 

College of Islamic Sciences/ University of Dhi Qar 

Abstracts: 

This research entitled (Advertising Discourse in the Demonstrations of the 

Masses of Dhi Qar before October 2019 AD) is a theoretical and applied 

research at the same time. As a number of banners and pictures carried by the 

masses of Dhi Qar demonstrators against the government were analyzed, the 

research revealed the presence of three elements that characterized that 

discourse: ironic irony, angry serious criticism, and quoting sayings. All of 

them contributed to the formation of a discourse directed at criticizing the 

government and its representatives, expressing rejection and the aspirations 

of the Iraqi masses. 
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 المقدمة
   
عمى من  ، والصالة والسالماء عمى الذات المقدسة تعالى ذكرهالحمد والثن 

  المخمصين .الميامين، وصحبو اجتباه رحمة لمعالمين ، والو 
وبعد فيذا البحث الموسوم ) الخطاب االشياري في تظاىرات جماىير ذي 

( تم اختيار موضوعو لموقوف عمى اىم ما يميز م٩١٠9سنة قار قبل تشرين 
، الذي يعكس جوانب عدة العراقيةمحافظة ذي قار  ألبناء اإلشياريالخطاب 
ما لم البحث، ويأتي ىذا البحث ليسمط الضوء عمى ارة الييا بين طيات تمت االش

والدارسين بعض األدباء  بعد تأليف، وال سيما تتم دراستو من خطاب التظاىرات
شعارات التغيير م، ومنيا : ٩١٠9ما بعد تشرين سنة عن خطاب تظاىرات 

شعارات انتفاضة الشمس، و حوير تحميل الخطاب، لمدكتور خالد الثائرة دراسة في 
تشرين العراقية قراءة في ضوء بالغة الجميور، لمحمد الجبوري ، وفوزية 

مسارات الخطاب دراسة قبل وما بعد تشرين تكشف وال يخفى أن  .الجابري
 وتمنياتيم. أىم مطالب المتظاىرينوتحوالتو بعد أن لم تتحقق 

البحث الى مبحثين، االول خصص لبيان مفيوم االشيار ىذا تم تقسيم    
، والثاني : قراءة في الخطاب االشياري لتظاىرات ذي يةاالصطالح ودالالتو

قار، والبحث قابل لمتوسع والتعمق ، وىذا موكول الى وقت الحق بمشيئتو 
.  لإلكمالتعالى. لذلك ال ادعي ليذا البحث التمام والكمال ، وارجو التوفيق 

 .هلل رب العالمينواخر دعوانا ان الحمد 
  نظري حول االشهار:تأطير 
: الشيرة وضوح  )ش،ه،ر(مادة  ن معانيأن ممعاجم لغوية ورد في    

فاشتير واشتيرتو ، األمر ، من باب القطع وشيرة أيضا  األمر تقول شيرت
 ( .٠ولفالن فضيمة اشتيرىا الناس ، وشير سيفو من باب القطع أي سّمو)

 اإلشيار اصطالحا :  
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عرف االشيار تعريفات عدة منيا : انو فن اغراء األفراد عمى السموك      
بطريقة معينة، فاإلشيار وسيمة استحثتيا جيات معينة لتسويق رؤيتيا أو منتجيا 
كيفما كان نوعو، حيث تستعمل في ذلك قناة تختارىا وتدعميا بجميع الوسائل 

 .(٩)أكبر عدد لمستقبمييا السمعية والبصرية لتحقق
الخطاب اإلشياري نوع من أىم أنواع الخطاب الرتباطو بالحياة اإلنسانية   

بشكل مباشر، ولما يتميز بو من إمكانية ىائمة عمى بمورة الرأي وتشكيل الوعي 
وفي التأثير عمى الثقافة وتوجيييا في أبعادىا المختمفة األخالقية والفمسفية، فقد 

الوسـائط اإلعالميـة المختمفـة  سيطر عمى الخطاب االتصالي المعاصر عـبر
.ويعـد مـن الخطابـات الـتي تنـدرج ضـمن الممارسـة الثقافية كالخطاب األدبي أو 
السينمائي أو البصري، فيـو يؤثّـث فضـاءات اليـومي، ويسـتيمك إلى جانـب 

االجتماعي المرتبط بالدعاية -عده االقتصادي الخطابـات األخرى. فإلى جانب
يتمثل في مكوناتو المغوية  كتسي ىذا الخطاب طابعـا ثقافيـاالتجارية، ي
إن اإلشيار  نشاط تواصمي، مستقل بآليات خاصة في الصياغة   (3).واأليقونية

واالشتغال اليمعب فييا الخبر سوى حيزًا بسيطًا ، ويعد اإلشيار خطابًا متعدد 
فنيا أو أدبيا في  الوسائط ، انو يفرض نفسو في وقتنا الحاضر كما لو كان إنتاجا

ن اخدمة أىدافو النفعية التي كان يؤدييا الخطاب العادي في السابق ، ذلك 
اإلشيار أضحى حاضرا في كل األمكنة وعبر جميع وسائل اإلتصال؛ ولذلك 
يعتبر اإلشيار خطابًا بدياًل يستثمر الصورة والمغة لمتأثير وتغيير وجيات النظر، 

القيمة المعرفية وتحريك الداللة، اذ ييدف  فيو خطاب تواصمي فّعال من حيث
الى اإلخبار بقصد التأثير، ومن ثّمة فاالشيار يختمف عن الخبر) فالخبر محايد، 
واالشيار متحيز(، واليات االشيار تحرك في الشخص ميوالتو، عقده وأمانيو 

 . 4المتراكمة في ىذا العالم
يتم توجييو إلى فرد أو تنوع األشكال واألىداف من مزايا االشيار، فقد   

وقد يكون عمميًا أو ثقافيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا، وقد … جماعة أو حزب أو أمة
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 يكون مسموعًا أو مكتوبًا أو سمعيًا بصريًا.
ويتكون الخطاب اإلشياري من نسقين دالليين أساسيين: النسق المساني،      

البصري؛ أما النسق المساني فتكمن أىميتو بالنسبة لمنسق  والنسق األيقوني
األيقوني، من حيث كونو يوجو القارئ نحو قراءة محـددة، ويـربط بـين مختمـف 

وداخل ىذين  .مقاطع النسق األيقوني، ال سيما عندما يتعّمق األمر بصورة ثابتة
ة داخل نسيج النسقين المساني واأليقوني، تتمظير مجموعة من اآلليات الفاعم

الخطاب اإلشـياري، والـتي تشـكل اسـتراتيجية أساسـية مشـابية السـتراتيجية 
المحـارب، حيـث تتغيـى إفشـال الطاقـة النقديـة لـدى المتمقي/المشاىد، عبر 
اسـتمالتو لفعـل الشـراء. ومـن بـين اآلليـات والميكانيزمـات المعتمـدة في ذلـك " 

قي" وبعض اآلليات األخرى الـتي تسـتند إلى العالمـات آليـات اإلقنـاع المنط
    (5).والرمـوز والصـور الـتي تجـد مرجعيتـيا في المتخيل العـام لممجتمع

وىكذا تتشكل اإلرسالية بتضافر ماىو لغوي مع ما ىو بصري ، فتقدم 
دراكي ا نفسيا عمى أنيا تمثيل وضعية إنسانية عادية يحق لكل فرد التماىي فييا وا 

 .(6)وتحديد عمقيا االجتماعي.
وسعيا ليحّقق وظيفتو اإلقناعية، يوّظف اإلشيار الذاكرة الجماعّية و ما 
تختزنو من نصوص غائبة، ويساىم في خمق ذاكرة جديدة خاّصة عند الجيل 
الجديد الّذي يتفاعل معو أكثر، بتكريس فكرة قوة التأثير السحرية لالستيالك 

 (.7ّير المصائر)الّذي يحّقق الّذات ويغ
 

 :قراءة في الخطاب االشهاري لتظاهرات ذي قار 
جماىير ذي قار المتظاىرين وفقا لمعطيات  عند النظر الى اشيارات    

التنظيرات النقدية يمكن ان نستظير عناصر عدة شكمت ايقونات اشيارية معبرة 
عن الراي الجماىيري المستاء من الظروف الناجمة عن سوء األداء الحكومي ، 

 ومن تمك العناصر:
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 : الذي شكل ثيمة رئيسة ضمن ايقوناتعنصر المفارقة والنقد الساخر -٠

( صورة ٠الخطاب االشياري موضوع الدراسة ، ويتمثل ذلك في الصورة رقم )
الرجل العجوز الذي يحمل بيده الة تيوية تراثية قديمة ) ميفة ( وما يشكمو ىذا 
العنصر االيقوني من داللة ذات ابعاد متعددة يمثل نقد الحكومة عمى تردي 

بعدا دالليا اكبر عندما خدمة الكيرباء اجمى صورىا، وقد اضفى عمى االشيار 
اندمجت الداللة االيقونية مع الداللة المسانية بكتابة عبارة ساخرة تمثل مفارقة 
تحاكي المفارقات التي يراىا الجميور المتظاىر طافية عمى سطح الواقع 
المتناقض ، تمك العبارة التي شحت االيقونة بدالالت إضافية ما كادت تفصح 

االستياء بالعبارة الساخرة سخرية الحزين الرافض لمواقع ،  عنيا لوال اندماج ايقونة
العبارة المدونة عمى ) الميفة ( ىي ) احدث تبريد ...( ، عند اجتماع الرمز 

فان  –ىو الممقب بشيخ المتظاىرين  –االيقوني والتعبير الكتابي بيد رجل عجور 
جوز المسن يطالب كل ذلك اعطى لالشيار بعدا دالليا عميقا متظافرا ، فيذا الع

المعنيين بالخطاب االشياري الموجو الييم بالدرجة االولى بالنظر الى حالو الذي 
يتطمب منيم توفير الخدمات الكاممة لو وال سيما الكيرباء ، فالذي في عمره 
يحتاج الى الراحة والجو المناسب الذي يقيو من حرارة الصيف الممتيبة في 

 العراق. 
الميفة ( في واقعيا تمثل وسيمة تقميدية قديمة لمتخفيف من  في الحقيقة ان )   

حرارة األجواء ، ولكن عندما يكتب عمييا : ) احدث وسيمة تبريد( فيذه مفارقة 
بتردي األوضاع ورجوع  شعرمثيرة لاللتفات تحمل في مضمونيا ان المتظاىر ي

لتقدم البمد الى ما قبل الصناعة بعدما قطعت الدول األخرى اشواطا في ا
 والتكنموجيا الخدمية.
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 (.نموذج عن اشيار المفارقة والنقد الساخر في تظاىرات ذي قار٠صورة رقم ) 

         
مع الداللة  ومن النقد الساخر الذي تجتمع فيو الداللة االيقونية           

المسانية)الكتابية( االشيار الذي ظير عمى يد المتظاىر نفسو ) شيخ 
( في ادناه ٩المتظاىرين( الممثل لمخطاب الجماىيري العام ، كا في الصورة رقم )

ة تعبر عن الرغبة في ايقوني، وذلك باحضار )حاوية نفايات( وىي تمثل داللة 
لنفايات الضارة الناشرة لالمراض(، وقد التخمص من الفاسدين الذين ىم بمنزلة )ا

اضيف الى ىذه االيقونة مستوى اخر من الخطاب متمثال بكتابة عبارات تجمع 
بين الجد والسخرية او قل السخرية الجادة ، تمك العبارة ىي : ) ىنا نضع 

ا مبرزا ايقونيالمفسدين( ، واحضار )المكنسة اليدوية( مع الحاوية شكل عنصرا 
خر مع اإلبقاء عمى جدية الخطاب متمثمة بالطمب الجمي الذي لمجانب السا

 تفصح عنو العبارة انفة الذكر .
            



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

 

 
 

 

 

 2296 

 
 ( نموذج عن اشيار النقد الساخر٩صورة رقم )                        

وال تخرج عن عنصر السخرية العبارة المكتوبة عمى احد االشيارات ،          
يضاء بالخط األسود الواضح ، وال يخمو ذلك من وىي مطبوعة عمى ورقة ب

مفارقة ، العبارة ىي : ) نطالب الحكومة بمحاسبة الحكومة ىييييييو( الموثقة 
( في ادناه ، ان وجود سمسمة متصمة من حرف الياء المعبرة 3في الصورة رقم )

عن الضحك في سياقيا التداولي التي جاءت في ذيل العبارة جعمت من العبارة 
ثر داللة عمى السخرية ، فعادة عندما يسخر االنسان في بعض المواقف اك

يضحك باستيزاء ، وىذا ما أراد االشيار المساني ابرازه في ىذا المقام، ليشكل مع 
ل بنية شكنظائره عنصرا من عناصر الخطاب ، تمك العناصر التي تتظافر لت

 الخطاب العامة لجماىير ذي قار.
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 ( نموذج  اخر إلشيار النقد الساخر 3صورة رقم )          
ومن اجمى مظاىر عنصر السخرية في الخطاب موضوع الدراسة إيجاد         

اشيار )ايقولساني( تجتمع فيو داللة االيقونة مع داللة العبارة المكتوبة المتمظير 
بطنو )  مكتوب عمى -ذو كرش عظيم -( صورة رجل متكرش 4في صورة رقم )

لمداللة  اناء،البرلمان العراقي(، ويجثو تحت كرشو المتدلي شخص نحيف يحمل 
عمى االستجداء مكتوب قربو : )الشعب العراقي(، ومن المثير في ىذا االشيار 
ان الرجل يحمل الة تكبير االجسام )ناظورا( ومكتوب امام الناظور : ) اين 

جعل صورة الشخص النحيف معبرة عن الفقراء لماذا ال اراىم(!!!؟؟. االشيار ي
ثم ان المتكرش يبحث  –بحسب االشيار -الشعب العراقي الذين ىم كميم فقراء 

عنيم وىم ضائعون تحت بطنو الكبير المتدلي. ىذا االشيار لو دالالت مشحونة 
بالسخرية الممزوجة بالرفض، وتصور التفاوت والظمم والطبقية المقيتة الناتجة 
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حكومة عن قصد او غير قصد، مع ان عنصر المفارقة عن سوء تصرف ال
 العراقي،ذكر، محاكيا بذلك التناقضات التي آل الييا الواقع أوضح من ان ي  

فجعل كل من البرلمان والشعب عمى طرفي نقيض، وما يصاحب ذلك من 
تناقضات ناتجة عنو : ) السمنة والتكرش( لصورة البرلمان ويقابميا في الطرف 

نحافة والضعف( لصورة الشعب، )الغنى والثروة( ومقابميا النقيض المناقض )ال
)الفقر واالستجداء( ، ) البحث بالمنظار عن الفقراء ( ، ومقابميا المناقض ) 
ضياع الفقراء تحت كرش الناظر(، مجموعة التناقضات التي يحوييا االشيار 

ات الخطاب تشكل عنصر المفارقة في بنية السخرية الجادة التي ىي احدى بني
وتعديل مسار االنحراف الحكومي عن مطالب  الفساد،العام اليادف الى رفض 

 الجماىير وطموحاتيم المشروعة.
ولم تغب عن ىذا االشيار داللة المون وسيميائيتو، اذ جعل منتج االيوقونة      

صورة الرجل المتكرش الممثمة لمبرلمان بالمون األسود، ومن دالالتو التشاؤم 
ن، وىو مالزم لمفقد في داللتو التداولية لدى اكثرية الشعوب الشرقية وال والحز 

سيما الشعب العراقي، فتصوير البرلمان بالمون األسود يشير الى داللة انعكاسية 
تمثل نظرة الشعب تجاه برلمانو، فيو قد فقد ثقة شعبو فالبستو نظرة الشعب اليو 

ان ثقة الشعب، الن الحكومات انما داللة عمى فقدان كل شي بفقد، لباسا اسودا
اخر نجد صورة الشخص  بتحيا وتقوى بثقة شعبيا ومساندتو ليا. ومن جان

النحيف الممثل لمشعب ليس عميو من الثياب اال سروالو الداخمي مما يعني انو قد 
سمب منو حتى ما يستر جسده، ولكن المون األبيض لذلك السروال يحكي عن 

ضوحو، والمون األبيض أيضا يرمز لمحياة والضوء نقاء الشعب وطيارتو وو 
والتجدد واالشراق، وىذا ما أراد االشيار ابرازه من صورة الشعب الذي يمبس المون 
األبيض. ورسم صورة لباس البرلمان بالمون األسود، ولباس الشعب باالبيض 

ات والمون يتصل "باالشياء والفضاء يمثل حالة التناقض والتباعد بين الطرفين.
اذا يمكن لمون ان يحدد مكان األشياء بقدر ما يمكنو تحديد ترتيبيا بالعمق، لكن 
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في الحالة األخيرة ىذه وخالفا لمعمق المتجانس والمتواصل الذي يدعى المنظور، 
فان العمق الذي نحصل عميو يحتفظ بسمات التموين وىو عامل تنافر 

 .(8)وتقطيع"
وال يخفى ان الفضاء االشياري لمخطاب يتوخى ىذا المعنى بتوظيف االيقونة 

 لتشكلوالكتابة والمون بما يشكل دالالت ظاىرة وأخرى عميقة متوازية بمجموعيا 
 بناء الخطاب.

 
 ( نموذج اشيار ايقولساني لمنقد الساخر في تظاىرات ذي قار4صورة رقم ) 

لسانية مكتوبة تعبر عن غضب الجماىير : الذي تمثمو اشيارات  عنصر الجد -٩
من سوء األداء الحكومي وتردي الخدمات، وتحضر في ىذا العنصر الداللة 
المسانية المعبرة عن الخطاب الجماىيري الرافض لمواقع المرير، ومن تمك 

 صر:نالعبارات المكتوبة عمى الالفتات مما تندرج تحت ىذا الع

خراج الفاسدين (.   ) الجماهير تطالب باإلصالح  وا 

)أهالي سوق الشيوخ يرفضون دخول قناة البغدادية لمدينة 
 االمام الحسين )ع( مدينة سوق الشيوخ(.
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) نحن متظاهرو جماهير  الكرمة الكرام ال نسمح الي شخص               
 بفتح المجمس  البمدي بعد اغالقه(.

يمحظ ان جميع ىذه العبارات تمثل الجدية الكاممة في إيضاح مطالب        
المتظاىرين، وتتسم باالفصاح التام عن خطاب الجماىير دون غموض او لبس 

در كممة ، ومما يمحظ في تمك الالفتات المصورة تص  تأويلاو حاجة الى 
الجماىير أوال  الجماىير في بداية العبارات، وىذا ينم عن الرغبة بالقول : ان

وقبل كل شي، وارادتيا فوق كل إرادة، وانيا مصدر وصول الحاكمين الى 
، وىذه الكممة التي تتصدر ، )فالشعب ىو مصدر السمطات(مناصبيم

 ان يكون االىتمام بمطالبيم قبل كل شيء. تحيل إلى وجوبالعبارات)الجماىير( 

وكذلك نجد في ىذه العبارات االشيارية المصورة ان بعض الكممات         
كتبت بخط اكبر واكثر وضوحا من سواىا مثل :)ال نسمح( الواردة ضمن عبارة 
: )نحن متظاىرو جماىير  الكرمة الكرام ال نسمح الي شخص بفتح المجمس 

يدل عمى انيا (، وتوضيحيا بالذات 6البمدي بعد اغالقو( كما في صورة رقم )
اىم ما يؤكد عميو الجاىير في ىذا المورد بالذات، أي ان رغبتيم بعدم السماح 

 بفتح باب المجمس البمدي ىي  الثيمة المركزية المؤكدة في ىذا االشيار.

ومما تم رصده في بعض ىذه االشيارات اضافة صفة القداسة عمى مدينة        
(، صفة القداسة ىذه تم 5ة رقم )المتظاىرين أصحاب االشيار كما في صور 

استحضارىا عندما أراد الجماىير اإلفصاح عن سبب رفضيم لدخول بعض 
الجيات اإلعالمية الييم لتغطية تظاىراتيم ، استحضار صفة القداسة يشي بان 
المرفوض عمى طرف نقيض من القداسة لذلك حضوره ال يتناسب مع المقام ، 

افة وطيارة عند دخولو وىذا ما ال يتصف بو الن المكان المقدس يحتاج الى نظ
)أهالي سوق الجانب المرفوض، ىذا ما نجده في عبارة االشيار  االتية : 

الشيوخ يرفضون دخول قناة البغدادية لمدينة االمام الحسين )ع( مدينة سوق 
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. وربما ييدف االشيار أيضا فيما ييدف اليو ابراز ابرز صفة من الشيوخ(
وىذا يعني فيما يعنيو ان عمى المعنيين  -القداسة –متظاىر صفات الجميور ال

التعامل معيم وفقا لما يتناسب مع ىذه الصفة ، وبيذا اراد الخطاب ان يمرر 
 نسقا خفيا خمف النسق الظاىر.

 

 ( نموذج لحضور عنصر الجدية في تظاىرات ذي قار5صورة رقم )
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 الجدية في تظاىرات ذي قار ( نموذج اخر لعنصر6صورة رقم )    

: يتجمى بوضوح استحضار بعض المقوالت  عنصر اقتباس المقوالت -3
الدينية باقتباسيا وكتابتيا عمى اشيارات الخطاب الجماىيري، وىي تحمل دالالت 
متعددة ، منيا: استحضار مقوالت الماضين االسالف الرافضين لمظمم والفساد 

يعني أيضا ان المتظاىرين ىم امتداد الولئك من اجل توظييا في الحاضر، وىذا 
 الذن رفعوا شعارات رفض الظمم وقاوموه ببسالة ، ومن ذلك : 

)اذا دعتكم قدرتكم عمى ظمم العراقيين فتذكروا قدرة اهلل عميكم يا حكومتنا 
 (.7العراقية(. الموثقة في الصورة رقم )

اذ ال يخفي ان ىذا االشيار اقتباس لقول االمام عمي عميو السالم مع بعض  
التغيير والتصرف ، تم توظيف المقولة في العصر الحاضر من اجل رفض الظمم 
والتذكير بمواقف صاحب المقولة الذي يدعي بعض رجال الحكومة االنتساب اليو 

غة ىو : ) اذا دعتك ، النص الحرفي لقول االمام عمي )ع( كما في نيج البال
قدرتك عمى ظمم الناس فتذكر قدرة اهلل عميك(. ان اجراء تغيير عمى القول 
والتصرف بو بإضافة ميم الجماعة ، وجممة النداء في نياية العبارة )ياحكومتنا 
الشيعية( تحمل ابعادا داللية يتجمى جانبا منيا بتشخيص الظالم الذي تقصده 
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اقتباس المقولة التي تعطي تصورا عاما عن الظمم الجماىير وتتظاىر ضده ، فب
ثم بإضافة المصداق الممثل لمظمم في الزمكان الذي صدر فيو الخطاب 

 الجماىيري تستبين حيوية االقتباس وتأخذ مفعوليا االشياري .

 

 ( نموذج القتباس المقوالت في اشيارات تظاىرات ذي قار.7صورة رقم )
باسية أيضا ما نجده من كتابة عمى بعض ومن تمك االشيارات االقت   

كما في الصورة رقم  (9) الالفتات ، مثل مقولة : ) قطع االعناق وال قطع االرزاق(
وىي مقولة شائعة ذات بعد تداولي تم توظيفيا اشياريا في الخطاب ( ، 8)

، وىو يمثل راي شريحة واسعة من أبناء المجتمع الجماىيري لتظاىرة الناصرية 
المحرومين الذين ال يجدون ابسط حقوقيم وال يممكون فرصة عمل يكسبون منيا 
قوت عوائميم ، واستحضار ىذه المقولة يعني ان الحكومة تساىم بشكا او باخر 
في عدم توفير الحياة الكريمة عن طريق حرمانيم من فرص العمل التي تغنييم 

بجعل قطع االعناق عن الحاجة. ان عنصر المبالغة الذي تضمنتو المقولة 
مرغوب اذا ما قورن بقطع االرزاق يضفي عمى الخطاب سمة التذمر وتضخم 
الصورة السمبية التي تجعل االنسان يبالغ ويظير الرغبة بما ىو اشد من اجل 
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 كسب ما ىو ميسور النيل.

 

( نموذج لحضور عنصر اقتباس المقوالت في احد اشيارات 8صورة رقم )
 .قارالتظاىرات في ذي 

ومن االقتباسات المثيرة لممتمقي ما نجده في االشيار المتضمن القتباس          
لمداللة عمى ان المستعاذ منيم دعاء االستعاذة مع إضافة بعض العبارات اليو 

ىم من سنخ المشمولين باالستعاذة الواردة في القران عمى نحو التخصيص 
ب)الشياطين(. في االقتباس االشياري يوجد توسيع لدائرة االستعادة ليدخل فييا 
اكثر من صنف من المعنيين بتوجيو الخطاب الييم ، كما في ىذا النص 

مسكين : اعوذ باهلل من الشياطين ، اعوذ باهلل من  االشياري المكتوب : ) مناداة
السياسيين الفاسدين ، اعوذ باهلل من أصحاب الحمايات والميميشيات والمتسترين 

 ، اعوذ باهلل من الرافضين لثورة اإلصالح(. باسم الدين 
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ان استيالل االشيار بكممة )مناداة( المضافة لما بعدىا )المسكين(    
 تعطي انفتاحا سيميائياألحمر عن سائر عبارات االشيار  وتمييزىا بالمون ا

بتظافر الداللية المسانية مع سيميائية المون ، فالمون األحمر فضال عن كونو 
ولمحداد كما في يمفت انتباه المتمقي يوحي بوجود الخطر ، ويرمز لمثورة ، ولمدم، 
بية ، وىو قد موروث بعض األمم ، ولمشجاعة والقوة والتحدي والطاقة اإليجا

يحمل رسالة يفيم منيا العناد والعدوانية ، وىو ينشط غريزة الصراع من اجل 
البقاء ، ان اختيار الشعار األحمر يجعل صاحبو مميئا بالحيوية، وىو في عمم 

. ويسيم في تعديل شعور من  والوحدة النفس يشكل معادال لمن يشعر بالغربة
بداية االشيار بالمون األحمر يشحنو بكل  رفعو شعارا. وبذلك فان اختيار كتابة

في سياقاتيا المتعددة. فيو يعطي جانبا إيجابيا لدى حامل االشيار تمك الدالالت 
ويوجد مؤشرا سمبيا لدى المقصود بالخطاب )الحكومة(، ثم ان ما بعد كممات 
المون األحمر تأتي عبارات ذات نحت تركيبي تبدا باالستعاذة من الشياطين 

نزلة عمت بمج  المقتبسة من القران، تتبعيا استعاذات من أصناف أخرى 
عادة نحتيا وتركيبيا بما يناسب  الشياطين، اذ تم التصرف بالعبارة المقتبسة وا 

ار الى جانب االستعاذة من الشياطين لمقام ومقتضى السياق، فنجد االشيا
والمتسترين ، أصحاب الحمايات والميميشيات، و السياسيين الفاسدينمن :) يستعيذ

وال يخمو االشيار من السخرية من الرافضين لثورة اإلصالح(. ، باسم الدين
الى اهلل  تمجأبيؤالء المستعاذ منيم ، وانيم مثل الشياطين عمى الناس ان 

ويتضمن االشيار فيما يتضمنو ان ىؤالء وصموا الى مرتبة  شرىم،لمتخمص من 
عالية من االستيتار والغواية والشر والفساد يضاىون الشياطين في ذلك ؛ لذا تم 

عادة تركيبيا في عبارات جديدة مشحونة بالدالالت التي تنتج اقتباس االستعاذة  وا 
 خطابا عاما رافضا لزمر المفسدين واتباعيم.

 
........................... 
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 هوامش البحث
                                 

(  ينظـــر : لســـان العـــرب مـــادة ) ش ه ر( ، ومختـــار الصـــحاح ، محمـــد بـــن ابـــي بكـــر بـــن ٠)
 .٠97،  ٩١١3عبدالقادر الرازي، دار الحديث ، القاىرة ، 

(  صناعة الوىم ، مقاربة سيميوطيقية في اإلرسالية اإلشيارية العربية ، آمال منصور ، ٩)
 .    ٩بحث : 

 ٠٠8: ٠8(  ينظر : اليات الخطاب االشياري ، عبد العالي بو طيب ، مجمة عالمات ع3)
 وما بعدىا .     

 ينظر : المصدر نفسو. 4
 (  ينظر : م.ن .      5)
،  5اإلرسالية اإلشيارية ، التوليد والتأويل" . سعيد بنگراد :  مجمة عالمات عدد (  6)
٠996  :93. 
 متاح عمى شبكة المعمومات العالمية  من الموقع   اإلشيار والتراث الشعبي المغربي (7)

                                                             :
http://www.maghress.com/khbarbladi/ 

سوريا –( سيميولوجيا المرئي ، جاك فونتاني ، ت: عمي اسعد ، دار الحوار ، دمشق 8)
 .39-38م. ص٩١١3،  ٠، ط

ىذه المقولة يستدل بيا كثير من الناس ظنا منيم انيا حديث مقتطف من رواية  (9)
دينية ، وىذا ما اضفى عمييا اىمية في البعد التداولي ، وصار اناس ينزلونيا منزلة االحاديث 

 الشريفة ، لذلك يقتبسونيا كثيرا في محاججاتيم واشياراتيم .
 

 :والمراجعالمصادر  
  سعيد بنگراد :  مجمة عالمات عدد  التأويلو اإلرسالية اإلشيارية، التوليد

5 ،٠996. 



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

 

 
 

 

 

 2307 

                                                                             

   اإلشيار والتراث الشعبي المغربي  متاح عمى شبكة المعمومات العالمية
من الموقع                                                            

:http://www.maghress.com/khbarbladi/ 
 ٠8الخطاب االشياري، عبد العالي بو طيب ، مجمة عالمات ع اليات. 
  ، سيميولوجيا المرئي ، جاك فونتاني ، ت: عمي اسعد ، دار الحوار

 م. ٩١١3،  ٠سوريا ، ط–دمشق 
  ، صناعة الوىم ، مقاربة سيميوطيقية في اإلرسالية اإلشيارية العربية

 ة.    آمال منصور ، بحث متاح عمى شبكة المعمومات العالمي
  ىـ(، ط  دار المعارف.7٠٠لسان العرب ، ابن منظور )ت 
  مختار الصحاح ، محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، دار الحديث

 . ٩١١3، القاىرة ، 
  مراسالت ولقاءات مع بعض اإلعالميين لمحصول عمى بعض الصور

 التي يدرسيا البحث.


