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 االختالف واإلرجاء في شعر ابن األبار القضاعي: 

 دمات الغزلية في شعره املدحي  قراءة تفكيكية للمق

 ربيل السعوديجد. نزار 

 :البحث ملخص

تروم هذه الدراسة قراءة املقدمة الغزليةة يف شةعر ابةن األب ةار املةدفيم و هة        
جدلية فضور احملبوبة ودالالتها الغائبة يف نصه الشعري املدفيم وقد عم قت الدارسة 

 النظر والتحليل للجدليات اآلتية: 

 املبطن واحملبة احلاضرة.  جدلية اهلجر -
 جدلية الطموفات الغائبة واملكانة الضائعة.  -
 جدلية العهود الغائبة وبنية االستشفاع احلاضرة.  -
 جدلية املكان احلاضر الغائب.  -

وقد متّكنت الدراسة من  ه  الدالالت الغائبة للمحبوبةة احلاضةرة يف املقدمةة    
ي مبا ُتبِطُنُه السلطة السياسية له من هجةر  الغزليةم فيث اختذها الشاعر قناعا نفسيا يش

وإقصاءم وفرمان من املكانة الر يعةم كما مث لت رمزا للعهد املقطوع من ولةي العهةد   
 بالشفاعة لهم ومث لت أخريا األندلس مكانا غائبا ُمضيَّعا. 

 .غزل -قراءة تفكيكية -إرجاء -كلمات مفتافية: اختالف
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Deference and absence in the poetry of Ibn Al-Abbar: a 

deconstructive reading to the introductions of the dalliance 

in his praising poems. 

ABSTRACT 

This study aims to read the dalliance introduction in Ibn Al-

Abbar praising poem and understands the argumentation of the 

presence of his beloved and her absence implications in the poetic 

praising text. This study has deepened the view and the analysis to 

the following argumentative:  

- Dialectic of the hidden abandonment and the present love.  

- Dialectic of the absent ambitions and the lost standing.  

- Dialectic of the absent covenants and the structure of forgiving 

and being a mediator . 

- Dialectic of the absent-present place.  

The study was able to understand the absent implications for 

the beloved who appears in the praising introduction, as the poet 

had taken her as a psychological mask that tells what is hidden in 

the political authority of his abandonment and exclusion and 

deprivation of prestigious position. It also represented a symbol of 

the vow that was given to him by the Crown Prince to forgive him; 

it also represented the Andalusia as an absent-present place . 

Key words: Deference- absence - deconstructive reading - 

dalliance 
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 مهاد نظري: 

تعددت التسميات اليت أطلقت على القراءة التفكيكيةم  قد مس يت بالت شةريية  
فكيكية اليت تعةد  أشةهر هةذه التسةمياتم ويقصةد بةالقراءة       والتقويضية إضا ة إىل الت

تسعى إىل دراسة النص مهما كان دراسة تقليديةة أوال  " التفكيكية القراءُة املزدوجة اليت
إلثبات معانيه الصريةم ثة  تسةعى إىل تقةويا مةا تصةل إليةه مةن نتةائة يف قةراءة          

م (1)"ا مة  مةا يصةر ه بةه    من معاٍن تتناق متعاكسةم تعتمد على ما ينطوي عليه النص
بقوله: "ما يهمين يف القةراءات الةيت أفةاول إقامتهةا      (Derrida)دريدا وهو ما قصده 

ليس النقد من اخلارجم وإمنا االستقرار أو التموض  يف البنيةة غةري املتجانسةة للةنصم     
والعثور على توترات أو تناقضات داخليةم َيقرأ النص من خالهلا نفسهم ويفكك نفسه 

الكشة  عةن    م رجةاة تتجه القراءة التفكيكية حنو حتليةل النصةو   م ولذلك (2)ه"بنفس
الثغرات اليت تدعو إىل القلق ومراوغة املعنى املخبوء حتت قناع اللغةةم  ةالنص متاهةة    
بسبب من تسرب املضامني األيدلوجية إليهم واليت شّكلت نواته الداخليةةم اةا لعةل    

 دعةا )دريةدا( إىل دراسةتهم إو هةو غةري معةين        لباطنةهم وهةذا مةا    ظاهر النص مراوغًا
باملنطوق واملصر ه بةهم وال يعنةى بةاملط وطروفاتةهم بقةدر مةا يلتفةت إىل اهلةوام          "

م (3)أو يهةت  دةداع الكةالم ولاتلتةه"    م واحلواشيم ويعنى باختالف الةنص وتواتراتةه  
نةوع مةن    اخلطاب املتلبس املراوغ متشةابك الةدالالت ومتعةدد املسةتوياتم وهةذا ال     

للقةراءة التفكيكيةة الةيت     وو قةاً م يتيح إمكانية القراءة الكاشفة ااخلطابات هو وفده م
بةاملكتوب أكثةر مةن     تبناها )دريدا( ظهر مفهوم االختالفم هذا املفهوم الذي افتفى

املنطوق الشفاهيم ولك أن نق  املعنةى وكتابتةه بوسةاطة العالمةات يهبةه اسةتقالال       
يم وهذا ما مينحه مزيدًا من إمكانات التفسري وهكذا "تستمر وفرية عن املؤل  األصل

م فيث قام (4)العالمات املكتوبة بتوليد ُبعدها الداللي بغياب املؤل م وفتى بعد موته"
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)دريدا( بتحطي  املرتكز الفكري لثنائيات كثريةم من مثل: الروه/ اجلسد والشةكل/  
تمركز منهةا ليصةري هامشةيام ويصةري     املعنى واالستعاري/ الواقعي وغريهام وقْلِب امل

اهلامشي مركز اخلطابم وقد أطلق على ولك عبارة )التمركةز فةول العقةل(م فيةث     
"تذوب الداللة املركزية أو األصلية املفرتضة أو املتعاليةم وينفةتح اخلطةاب علةى أ ةق     
املستقبل دومنا ضوابط مسبقةم وتتحو ل قوة احلضور بفعل نظام االختالف إىل غيةاب  

 وقد صّك )دريةدا( مصةطلح اإلرجةاء   ( 5)لداللة املتعالية إىل ختصيب للداللة املتعالية"ل
م النظام اللغوي/ العالمات استخدا أن موضحًاعلى ضديته ملصطلح احلضورم  مؤكدًا
نعجةز عةن    مافين هعلى الوصول إىل الشيء أو الفكرةم إو يذكر أن ةقدراللعدم يكون 

أي أننا نقوم بتفتيت للمعنى احلاضرم نشري إليها بكلمةم ا إنناالتيان بشيء ما وبفكرةم  
النص املكتوب ميكةن أن ُيقةَرأ وُتعةاد قراءتةه ضةمن      " وهذا التفتيت ناتة من واق  أن

م (6)سياقات لتلفة ختلص إىل إنتاج انزالقات للمعنى تكون نتيجتها الرئيسةة اإلرجةاء"  
لوصةول إىل الشةيء أو الفكةرةم    نستخدم العالمات مؤقتا ريثما نتمكن مةن ا " ومن ث 

وعلى هذا  إن اللغة هي فضةور مرجةل ليشةياء واملعةانيم وال ميكةن إون ا ةرتا        
لذلك  إن فضور الدال )اللغة( ميكن لةه أن يمةل    وتبعًا (7)فضورها يف وجود اللغة"

دالالت كثرية غائبةم وبهذا خيلص إىل أن مصطلح االختالف يقةوم يف فقيقتةه علةى    
تصةبح بواسةطته اللغةة أو الشةيفرة أو أي نظةام       التم مشّكال انزيافةاً تعار  الدال

اا يتيح اجتياه العالمة ( 8)مرجعي عام وا ميزة تارخيية مكونة من "بنية من االختال ات"
هلةام وينشةل األثةر مةن خةالل هةذا        واتيةاً  وحتويل عملياتها إىل أثر مام وليس فضورًا

 قد دعا دريدا إىل قلب النظةام الةذي   لغيابم التعار  احلاصل بني ثنائية احلضور وا
يرى أن للكالم أ ضلية على الكتابةم فيث يرى أن الكتابة هي األصلم مؤكةدا علةى   
ر ضه مبدأ التمركز فول اللوغوس )الصوت(م وقد أوضح أهمية هذا القْلب قةائال:  
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القمة   "إن أهمية هذا اإلفالل ال تكمن يف إعطاء نظرية الكتابةة القةوة الالةمةة ضةد     
الناب  من مركزية اللوغةوسم وضةد االرتبةاا باللغويةاتم ولكنهةا كةذلك سةتحرر        
املشروع السيميولوجي )عل  العالمات( نفسهم بةرغ  امتةداده الكةبريم مةن أن يظةل      

 . (9)حمكومًا باللغوياتم  يحدد نفسه طبقًا هلا وملركزها وغايتها يف آن"

إو ال يسةتطي  أي  ملراوغةةم  وتنطلق التفكيكية من مبدأ الشةك الةذي يفضةح ا   
أكان يف خطاب منطةوق أو مكتةوب أن يقةوم بوظيفتةه كعالمةة دون أن       عنصر سواًء

م ولذلك أدخل )دريدا( كلمةة لعةب   ببساطة ليس فاضرًا يرتبط بعنصر آخر هو أيضًا
(play(  وإفالهلا حمل كلمة تعار )contrastم) "   وهكذا يصبح لعةب االختال ةات

 اللعب مل يعد جمرد تعارضات معينةم ولكنه أصبح دون فدود  اآلن هو مصدر املعنىم
م وميكن متثيل  كرة احلضور والغياب بفكرة السه  املنطلقم اليت وكرهةا  (10)" وال نهائيا

كةي تتوضةح    ه متامةاً فديَثة البافُث كر يذ(م وهنا Jonathan Culler )جوناثان كلر
ق  هو ما يكون فاضرا عند أي حلظةة  إوا كنا نعترب أن الوا"الفكرة الفلسفيةم إو يقول: 

حمددةم  سوف تنطوي فركة السه  من ث  على مفارقةم ولةك أن السةه  موجةود يف    
 ...يف نقطةة مسةتقلة ولةيس يف فالةة فركةة      نقطة مستقلة عند كل حلظةةم إنةه دائمةاً   

وفركته ليست فاضرة عند أية حلظة فضورم إن فضور احلركة ميكن تصورها بقةدر  
 . (11)املاضي واملستقبل  حسب" Tracesة موسومة  عليا بآثار ما تكون كل حلظ

وتتفق القراءة التفكيكية يف كثري من جوانبها م  نظرية التلقيم اليت تفةتح أ ةق   
التلويل أمام القارئم إو يرى التفكيكي ون وأتباع نظرية التلقي أن املعاني تظل مؤجلةة  

وميثةل هةذا   خرى يف النظام الدالليم بشكل ال نهائيم  كل كلمة يف اللغة تقودنا إىل أ
وهذا املنطق م (12)كل قراءة هي إساءة أو خطا قراءة"" الرأي جوهر التفكيكية القائلة بلن

م وهو ما أراده )دريدا( جبعةل اخلطةاب   الثبات الدالليالتفكيكي يلتي للحد من  كرة 
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علة   /م ولةذلك اجةرته مصةطلح الغراموتولوجيةا    (13)غري متناه مةن الةدالالت   تيارًا
الكتابة؛ ليقلب التدر ج التقليدي أل ضلية الكالم على الكتابةةم  هةو يةرى أن الكةالم     
خيتفي بانتهاء احلديثم ولك أنه ال ميتلك خاصية البقاء إوا مل ُيسجَّلم أما الثبةات  هةو   
من خصائص الكتابةم هلذا "عب ر الفالسفة عن كرهه  للكتابة؛ بسبب قوتهةا يف تةدمري   

 ليس هناك وجود جملتم  من دون كتابةم من  ...يةم اليت يريدون تقريرهااحلقيقة الفلسف
 . (14)دون عالماتم من دون فساب أو توثيق"

وتلتي هذه الدراسةة لةتمح ص النظةر يف املقةدمات الغزليةة لشةعر ابةن األب ةار         
 تبةاين وم القضاعيم حماولًة استكشاف التعارضات الداللية املركوةة يف هذه املقةدمات 

تشةّكلت  احلاضر منها عن املعنى الغائب اخلفي يف بقية النص الشةعريم والةيت    املعنى
م فيث يرى البافث أن املقةدمات تشةّكل جةدليات ملعةان غةائرة يف      بفعل االختالف

النص الشعري كجدلية اهلجر املبطن واحملبةة احلاضةرةم وجدليةة الطموفةات الغائبةة      
دليةة املكةان احلاضةر الغائةبم فيةث      واملكانة الضائعةم وجدلية العهةود الغائبةةم وج  

تتحو ل الداللة احلاضرة يف النص إىل داللة نسةقية متواريةة يف بةاطن نصةه الشةعريم      
والبافث بذلك خيال  رؤية ابن قتيبة يف كتابة الشعر والشعراءم من أن الشاعر العربي 

 ءصغاإليميل حنوه القلوب ويصرف إليه الوجوهم وليستدعي به " ابتدأ قصيدته بالنسيب
يف جعةل ا   قةد  األمساع إليهم ألن التشبيب قريب من النفوس الئةط بةالقلوبم ملةا    

من أغةرا  النسةيبم ومل    م  قد وكر ابن قتيبة وافدًا(15)تركيب العباد من حمبة الغزل"
يذكر رمزية احملبوبة الداللية ملا يعتمل يف نفس الشاعرم  ال يستطي  اجلهةر بةهم  تغةدو    

دى ابن األب ار بؤرة داللية نسةقية ُتْلِمةُح دفةاء لةدالالت غائبةة عةن       املقدمة الغزلية ل
فاضر النص الشعريم وهذا ما أكد ه ابةن رشةيق القريوانةي مةن أن  َمةُن لعةُل مةن        

 . (16)النسيب والغزل بابا وافدا  قد أخطل
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 كي  تبد ت اجلدلية الرمزية للمحبوبة يف املقدمة الغزلية؟ وما هةي الةدالالت   
يف نص ابن األب ار الشعري؟ هةذا مةا سةتحاول هةذه الدراسةة       ها االختالفاليت شكل

 اإلجابة عنه وإبراةهم عرب دراسة اجلدليات اآلتية: 

 اجلدلية األوىل: جدلية اهلجر املبطن واحملبة احلاضرة: 

كثرت لدى ابن األبار املقدمات الغزلية املوفية باهلجر والغدرم إو بلغةت تسة    
  قصائدم كما أنها جاءت يف مفتتح قصةائده املدفيةة للسةلطان    مقدمات غزلية يف تس

أبي ةكريا ييى املرتضى احلفصي فاك  تونس يف أ ريقيام وبتفكيةك تلةك املقةدمات    
 نسةقياً  ثقا يا تظهر الدالالت الرمزية اخلفية للمحبوبةم اليت ات خذها ابن األب ار مضَمرًا

لسياسية يف أ ريقيام فيث افتلةت قضةية   يشي مبا يعتمل يف صدره جتاه السلطة ا نفسيًا
املرتكز الثقايف األبرة يف هذا النوع من  (17)عزله عن منصب الكتابة يف البالا احلفصي

بذلك إىل ِعَظِ  ولك  املقدماتم ولقد أبدى  يها مجال احملبوبة املادي/ اجلسديم موفيًا
 : رمزيةالمفاتن احملبوبة  املنصب الذي ُأِقيَل منهم يقول واصفًا

 اَفٌة َبَلجةةةًا َنّفافةةةٌة َأَرَجةةةا َوض ةةة
 

 َفس ةةةانٌة َ َلجةةةًا  ت اَنةةةٌة َدَعجةةةا    
 
 

 َتفةةةوُت ُكةةةلَّ َ َتةةةاةن يف حَماِسةةةِنها 
 

 ِبمةةا تُفةةِت بةةِه األُرَواه وامُلهَجةةا   
 
 

  اخلُصةُر ُيُنهُضةةها َظمةةآَن منةةَدِمجا 
 

 (18)والرِّدف ُيُنِبُضها َريَّةاَن ُمُنَتفجةا   
 

 
بة الذي يبدو يف ظاهر النص الشعري إىل غدر غائبم ويو ل الشاعر فضور احمل

وهذا ما تسمح به القراءة التفكيكية اليت تغي ب النص باس  احملبةم  تضاعي يتلو ن بني 
املعنى املركزيم  ينقلب املركز هامشًام وتتحول احملبة احلاضرة إىل غةدر غائةب خفةيم    

حة تناقضاتهم  الكتابة تثري كل وتسمح للداللة بلن تنفتح مقو ضة املعنى الظاهر و اض
كل أنواع إساءات الفه م مبا أن املتكل  غةري موجةودم   " أنواع القراءات املختلفةم وتثري

 فينما يشري إىل غدر احملبوبةم يقول: (19)كي يوضح للقارئ ما يدور يف وهنه"
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 َطِفْقةةُت أهلةةُة  يةةِه بالن سةةيِب وإن 
 

 َعِهُدُتةةُه باُجِتَنةةابي ُموَلعةةًا َلِهجةةا    
  

 
 كلن ةةه الةةز مُن الَعةةاِدي َعلةةى أَدبةةي

 
 َيسةةةوُمين الص ةةةرَب  يمةةةا َشةةةج ين  

 (20)َوَشَجا 
 

 احملبوبة الغادرة يف املقدمة الغزلية تتشّكل لتمث ل داللة خفية مضمرة للسةلطان  
وهذا ما فل  بالشةاعر فينمةا أقالةه    م م وتقلب فال احملبة إىل الضدأبي ةكريا احلفصي

 فاه منهم َ ِلَ  أقاَل السلطان أبو ةكريا الشاعَر من منصبه؟ من منصبه وأعالسلطان 

تصدر عنةه  " ُيُذَكُر أن ابن األب ار كان موصو ا بسرعة الغضب وفد ة اللسانم إو
م وقد جر ه هذا الطب  لإلساءة إىل الوةير أبي احلسةني أدةد   (21)ساءة وكلنه ال يشعر"امل

الكتابةم  قد كةان ابةن األب ةار كاتبةا      بن إبراهي  الغسانيم  اجتهد إلبعاده عن منصب
لعالمة الصدور يف مكاتبات السلطان أبةي ةكريةام  صةر ها ألبةي العبةاس الغسةاني       

 سخط ابن األب ار أنفةة مةن إيثةار غةريه عليةهم وا تةلت علةى        " ليكتبها باخلط املشرقي
 معليةه  ضةرة لقصور الرتسةيل يومذةذ يف احل  م السلطان يف وضعها يف كتاب أمر بإنشائه

وأنفةم وُعوِتَب  ًاووضعها استبدادم  جاهر بالرد وأن يبقى موض  العالمة منه لكاتبهام 
لمره بلزومةه   ة  نمي ولك إىل السةلطانم  ... ورمى بالقل م على ولك  استشاا غضبًا

الكت ةاب وأعتبةهم    عوِتَب مةن  من  يهبيتهم ث  استعتب السلطان بتللي  ر عه إليهم عد  
"م واستشف   يه بابنه املستنصر  غفر السلطان لهم وأقةاَل عثرتةهم   ومس اه "إعتاب الكت اب

النسةقية   بالسةلطان أبةي ةكريةا الرمزيةةَ     ُهم  قةد شةّكلت عالقُتة   (22)وأعاده إىل الكتابة"
عرب متةث الت احملبوبةة اهلةاجرة الصةادة لةه يف املقدمةة        اليت ظهرت مالحمهااالختال يةم 

 الغزليةم يقول: 
 ُدَنةةةةةةلُت وَمزاُرهةةةةةةا َصةةةةةةدَ 

 
  َهةةةةةل لةةةةةَك بامَلعةةةةةاِد َيةةةةةدُ  

 
 

 َمَهةةةةةاٌة ِمةةةةةُن َبِنةةةةةي َأَسةةةةةدن  
 

 َ ريَسةةةةةةُة َلُحِظهةةةةةةا األَسةةةةةةُد 
 
 

 َتُفةةةةةةوُت الَعةةةةةةد  َقُتالهةةةةةةا  
 

 (23)َقةةةةةةةةَوُدَوال ِدَيةةةةةةةةٌة وال  
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 تناُوُل ابن األب ار لقضية القتل واهلجر والصد  يشي حبالة نفسية كارهةة للفعةل   
 لكتابةم  تتحو ل احملبوبةة احلاضةرة مكروهةةً   الثقايفم الذي أةيل على إثره من منصب ا

غائبًةم يف إشارة خفية وكية من الشاعر إىل تلة م عالقته بالسلطانم ولةذا ال تعبةل هةذه    
 احملبوبة بلمله وشكواه: 

 أتاهةةةةةةةا أن ِنةةةةةةةي َوِصةةةةةةةٌب
 

 َكَمةةةةا َشةةةةاَء اهَلةةةةوى َكِمةةةةدُ    
 
 

 ِإوا مةةةةةةا الن ةةةةةةوُم َنعَّمهةةةةةةةا  
 

 ُيَعةةةةةةةذ ُبين ِبهةةةةةةةا الِسةةةةةةةُهُد 
 
 

 ا َعَبةةةةةلُت ِبمةةةةةا أْلقةةةةةىَ مةةةةة
 

 (24)وال َرّقةةةةةت ِلمةةةةةا َأِجةةةةةدُ  
 

 
وبسبب من هذا اهلجرم ياول الشاعر رْأَب الصدع مستشفعا باألمري املستنصةر  

 ابن السلطان أبي ةكريا قائال:
 َسةةةةةةلُعَتِمد األمةةةةةةرَي َوَهةةةةةةل

 
 ِسةةةةةةوى ُرُفمةةةةةةاُه ُمُعَتَمةةةةةةُد 

 
 

 لةةةةةوَأْقُصةةةةد  يةةةةِه إُسةةةةَراَف ا
 

 ُدِئِح َلُسةةةةةةُت أْقَتِصةةةةةةمةةةةةةدا 
 
 

 َعلةةةةةى ُعةةةةةُذٍر ِبمةةةةةا ُأُوَلةةةةةى
 

 (25)َمَتةةةةى َخَصةةةةَمُتِنَي الَرُ ةةةةدُ   
 

 
وينفتح أ ق النص املدفي لدى ابن األب ار علةى دالالت متعارضةة بةني ظةاهر     
النص/ احلاضرم وباطنه/ الغائبم لينشل األثر الةذي حتةد ع عنةه )دريةدا(م وتنقلةب      

ما اللغةة الشةعرية لةيحّط  هةذه     ثنائية املركزي واهلامشيم  ابن األب ار يةرواغ مسةتخد  
املركزيةم ولعل املركزي/ السلطان أبا ةكريا هامشيام وولك بنقد فاله معةه وهجةره   

 لهم يقول يف إفدى املقدمات الغزلية: 
 ِإىل َوعِدها أُصبو َوهةل ُينَجةُز الَوُعةدُ   

 
 وما َسِذَمُت َأُسةماُء ِمةُن ُخلِفهةا َبعةدُ     

 َي الَنةوى َسِجي ُتها يف الُقةُرِب أن ُتخِفة   
 

 َوعاَدُتهةةا يف الَوُصةةِل أن َينشةةل الص ةةِد 
 َتِعةةِز َعلةةى اجلةةاِني وَتُعةةُزُب َرُوَضةةةً  

 
 (26)د ًا وال الَوُرُدا ليَس األقافي ُمسَتر 
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وتتلكد الداللة العائمة الغائبة الدالة على اهلجر وعدم الو اء بالوعد والوصالم 
ِ  احلديث عن الوعةودم  لمسةاء متعةددة    بإطالق اس  )أمساء( على احملبوبة يف َمعر

األمساء كثرية الوعود بالوصال ال تسلم من إخالف تلك الوعودم  هي قريبة فاضرةم 
ولكنها ختفي النوى غائبةم اا يؤكد داللتها الغائبةة علةى هجةر السةلطان أبةي ةكريةا       

ُر الصةلَة  للشاعر ابن األب ار رغ  كثرة الوعود بوصلهم ور   قدرهم ولعل الشاعَر ُيظهة 
الغائبَة/ احلاضرة لثنائية اهلجر واحملبةم بِذْكِر أصدقائهم وِوْكِر و اء السلطان ملا وعةَده   

 بهم يقول: 
 َوَرْكبةةًا أ ةةاَدُتين الليةةالي َوالءُهةة  

 
 هل  بالُعلى َوجٌد ويف ُسبِلها َوخةدُ  

 
 

 بَفُضِل ِفجاه  أو بفضِل ِخطاِبِه 
 

 ِدُيفةةةتُح ُمُنَسةةةد  وُيْفةةةَرُج ُمُشةةةتَ   
 
 

 أَجاُبوا إىل احُلُسةنى ُدعةاَء خليَفةة ن   
 

 (27)َكَفى آِمليه الَوُعَد إُفَساُنه الِعةدِ  
 

 
وميكةةن للناقةةد التفكيكةةي اسةةتكناه جدليةةة احلضةةور والغيةةابم بفهةة  فالةةة   
االختالف اليت تبديها احملبوبة يف املقدمة الغزليةم إو يرّكز ابن األب ار على تصوير مشهد 

ي للمحبوبةم وهذا ما يبديه فاضر النص الشعريم أما غائبةه  يؤكةد   فس ي مجالي ماد 
املضامني األيديولوجية الرا ضة هلذا اهلجرم وضياع التمت  بتلك املادية اجلماليةةم الةيت   

 لو ن ضياُع منصب الكتابة صبَغَتهام يقول: 
 َمُرُقةةةةةةوم اخَلةةةةةةدِّ ُمةةةةةةةَور ُدهُ 

 
 َيْكُسةةةةوِني الِسقةةةةةَ  ُمَجةةةةةرَُّدهُ  

 
 

 َشةةةّفاُف الةةةةِدرِّ َلةةةةُه َجَسةةةةدٌ    
 

 ِبلِبةةةةةي مةةةةةا َأُوَدَع ِمُجَسةةةةةُدهُ   
 
 

 ِ ةةةةي َوُجَنِتةةةةةِه مةةةةةُن ِنُعَمِتةةةةةه
 

 َجُمةةةةةٌر ِبُفةةةةةؤاِدَي َمةُوِقةةةةةُدهُ   
 
 

 وِبفيةةةِه ِشةةةَفاُء َظَماِئةةةةي َلةةةةوُ   
 

 َيُدنةةةةةةو ِلَذَماِئةةةةةةَي َمةةةةةةةُوِرُدُه 
 
 

 وَيةةةديُن ِبصةةةُدِق اللُهَجةةةِة َمةةةةُن
 

 ُهَجةةةةةةِة َمْقِصةةةةةةُدُهِإْقصةةةةةاُد امُل 
 
 

 َأُسَتُنِجةةةةةُز َمُوِعةةةةةَدُه َ َيةةةةةَرى  
 

 (28) ُخْلفةةةةًا أن ُيُنَجةةةةَز َمُوِعةةةةُدُه 
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 ظاهر النص يشي باحملبةم غري أن تفكيك النص اعتمادا على انفتاه الرؤية يدل 
على غري ما يبدو ظاهرًام  األلفاظ الدالة على غةدر احملبوبةة )السةق م مجةرم ظمةائيم      

فةا( تكشةة  للقةارئ مةةدى الغةدر الةةذي فةل  بالشةةاعر يف تواصةله مةة  احملبوبةةة      ُخْل
الرمزية/السلطة السياسةيةم وبهةذا يظهةر أثةر املكتةوب يف الكشة  عةن املخبةوء يف         
تضاعي  النص الشعريم وهكذا  إن التفكيكية حتاول اإلمسةاك بالبنيةة القلقةة الةيت     

 م وهذا ما صر فت به )سبيفاكتزعزع النص  تنقضهم مفصحة عما  يه من معاٍن خفية
Spivak :يف أثناء قيامنا بفةك  " ( يف مقدمتها لكتاب دريدا )يف عل  الكتابة(م إو تقول

شيفرة نص ما على حنو تقليديم لو صاد تنا مفردة يبدو أنها تضمر تناقضًا غةري قابةل   
يفيةة  للحلم واستنادًا إىل كون مفردة وافدة قد بةدا أنهةا تشةتغل أفيانةًا يف الةنص بك     

معينةم وأفيانًا بكيفية أخرىم ومن ث  تبدو وكلنها يف موضة  ال يطالةه غيةاب معنةى     
موفدم  إننا منسك بهذه املفردةم ولو بدا أن جماةًا يطمس على مةا ينطةوي عليةه مةن     
تضميناتم  سوف منسك بهذه اجملاةم وسوف نقتفي أثر مغامراته عةرب الةنصم  نةرى    

يث هو بنية إخفاءم كاشفًا لنفسه بنفسةهم وكاشةفًا   النص يف طريقه إىل أن ينحل من ف
يصل الشةاعر إىل شةبه بةالغ فقيقةي فاضةر يف      م وهكذا (29)عدم قدرته على احلس "

 : خطابه الشعريم ليطلب الصفح عنه والوصالم يف فسن ختّلص موضوعي قائاًل
 َهّلةةةةا َأُولةةةةةى ِمةةةةةُن َقُسَوِتةةةةةِه

 
 َبةةةةةَداًل ِباْلَعطةةةةةِ  ُيةَؤك ةةةةةُدهُ   

 
 

 َتَقبَّةةةل ِمةةةن َيُحَيةةةةى ِشَيَمةةةةاً   و
 

 (30)َتْلَقةةةةى املنجةةةةوَد  ُتُنِجةةةةُدهُ   
 
 

وميزج ابن األب ار يف نصه الشعري بني إظهةار اخلضةوع واالعتةداد بالةذاتم إُو     
شاَبت نربُة حتد س خطاَبه املوجه للسلطة احلاكمةم  قد أظهَر ثقا ة استعالئيًة رغة  مةا   

 السلطان أبا ةكريا احلفصي: اته الغزلية مادفًايعيشه من هجرم يقول يف إفدى مقدم
 ُفَشاَشةةةُة َمهجةةةوِرُك  الُنِفصةةةال

 
 أمةةةةةا َتَتالُ وَنهةةةةةا ِباْلوصةةةةةالِ  
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 َقَسةةةةةةُوُت  َعَلُيةةةةةةِه َوَقةةةةةةد آَن
 

 أُن ُتِلينةةةوا ُقُلوبةةةًا حلةةةر اَن َصةةةاِل 
 
 

 َوَلةةةُ  ُتسةةةِعُفوه َوِمةةةُن َشةةةلِنُك   
 

 ِقَلةةى مةةا َمَلْكةةُت  ِلُحةةبِّ السةةؤالِ  
 
 

.................................   
 َعِجبةةةُت َوَلسةةةُت  َبةةةين واِئةةةلٍ   

 
 ِلَحةةةُرِبُكُ  َلِقَحةةةت َعةةةُن ِفيةةةالِ  

 
 

 َكةةلُن َلةةُ  أُكةةن ِفةةُدَثك  ِبالقبةةاب 
 

 (31)َوَلةةُ  َأُك َةُوَرُكةةُ  يف احلةةاللِ   
 
 

ولعل  ثقا ة االستعالء اليت ات ص  بها ابن األبار من القضايا اليت ساعدت على 
ه عن منصب الكتابة لدى السلطان أبي ةكريا احلفصيم وهةذا مةا وكةره فسةني     إبعاد

مؤنس يف مقدمة حتقيقه لكتةاب احلّلةة السةرياءم إو يةذكر أن ابةن األب ةار كةان "شةديد         
وكةان  " م قال ابن خلةدون: أ ريقية وتفضيله علىاالعتداد بنفسه دائ  الفخر باألندلس 

من هنا ةهد  يه أبةو ةكريةا احلفصةي وأراد أن    م ويف ابن األب ار أنفة وبلو وضيق خلق"
م والدالالت (32)بن إبراهي  الغساني"ايبعده عن ديوانهم وأيده يف ولك أبو احلسني أدد 

احلاضرة الغائبة يف نصةه الشةعري جتعةل الةنص أشةبه مبتاهةة لاتلةةم إو يةزاوج بةني          
 : التصريح احلاضر والتلميح الغائب ملضمر نفسه اخلفيم قائاًل

 ُسةةةةُتُ  سةةةةَراَة َبةةةةين عةةةةاِمرٍ  َأَل
 

 ُغيةةوَع الن ةةدى وُلُيةةوَع النِّةةزالِ    
 
 

 وَدْأُب امُللةةةةةةةوِك ِإوا َأدََّبةةةةةةةُت
 

 ِبِهُجراِنهةةةةا ُجوُدهةةةةا بةةةةالنَّوالِ   
 
 

  َكيةةَ  َفةةَرُمُت  ُضةةيوَف اهَلةةَوى  
 

 (33)َوِرْ ُد اأَلِخةالِء أسةَنى اخِلةاللِ    
 
 

ف أبةي ةكريةا احلفصةيم    اسةتعطا إىل  قد سعى بكل وسائله التعبريية الشعرية 
واسرتضائه مستشفعا بولي عهدهم فيث صو ر مشهد رفيل احملبوبة يف املقدمة الغزليةة  

حلالة اهلجرم اليت أبداها جتاهه  جدليًا م  قد جعل من احملبوبة مكونًافزينًا مؤملًا تصويرًا
 السلطانم يقول: 

 َجَلدًا َخِليِلةي مةا ِلَنْفِسةَك َتُجةَزعُ    
 

  ةةةَلُيَن منةةةُه امَلْفةةةَزُعآَن الرَّفيةةةُل  
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 َعَمُدوا ِلَتْقةِويِا الِقَبةاِب َ ِعُنةَدَها   
 

 أُرَبُت على َصُوِب الرََّباِب اأَلُدُمة ُ  
 
 

 ملَّةةا َبَكُيةةُت َبَكةةى ُيَسةةاِعُدِني احَلَيةةا 
 

 َ ُدُموُعةةُه ِمةةُن ِرقَّةةةن ِلةةَي َتُهَمةة ُ     
 
 

 َأُشةةُدو ِبةةِذكراُك  وَأُنِشةةُة َلوَعةةةً  
 

 ُة فنَي َتُنةُدُب َتُسةَج ُ  وَكذا احَلَماَم 
 
 

 َيةةا َبةةُرَه َشةةُوِقي ِللةةذيَن َتَحمَُّلةةوا 
 

 (34)وَأقةةةاَم ُفةةةِبُه  ِبَقْلِبةةةي َيُرَبةةةُ  

 
 

من  الداللة املختلفةوبتفكيك نص ابن األب ار الشعري وإعادة بنائهم تظهر  كرة 
ضةرة  خالل  كرة )اللعب( اليت طرفها )دريدا(م فيث يراوغ النص بةني احملبوبةة احلا  

يف النص ودالالتها الغائبة يف أنساق املقدمة الغزليةم لتتحو ل احملبوبة الرافلة إىل  لفظيًا
تشي بقط  الصلة بني ابةن األب ةار والسةلطة احلاكمةةم ودليةل ولةك       م  كرة ال متناهية

 فسن ختلُّصهم الذي انتقل عربه من املقدمة الغزلية حنو املدهم يقول: 
 يُت ِإجاَبةةً ُأُخِفي ُسةؤالي َلةو ُشةفِ   

 
 َمةةا ِلةةي َومةةا ِلْلَبةةُيِن بةةي يَتوقَّةة ُ    

 
 

 أأنةةا امُلةةَرو ُع َفُيةةُث كنةةُت بَهُوِلةةهِ  
 

 َأُم لةةةي بةةةِه َمَثةةةٌل َكةةةَذاَك ُيةةةَرو ُع 
 
 

 َلةةةُ  أُدِر سةةةاَعَة َأُةَمُعوهةةةا ِنيَّةةةةً  
 

 َمُحَيةةةاَي أُم َيُحَيةةةى اأَلمةةةرَي ُأَودُِّع 
 
 

 ِهَمِلةةٌك عَلةةى اأَلْقةةداِر ِخُدَمةةُة َأُمةةِر
 

 (35)َ َقِصةةِي مةةا َيُسةةُمو إَلُيةةِه َطيِّةة ُ  
 
 

 - رغ  و ائه لةه  - ولعل يف تكرار ابن األب ار لفكرة احملبوبة القاتلة املنكرة لدمه
دالة موفيةة بنقةد مضةمر وسةخط علةى      م يدل على أن نصه حمم ل بدالالت غائبةما 

يةةم يةذكر قتةل    سياسة السلطة السياسية يف تعاملها معهم  فةي إفةدى مقدماتةه الغزل   
 : احملبوبة لعاشقها بدٍم باردنم قائاًل

 َأَتُجَحُد َقُتِلي َربَُّة الشَُّنِ  واخُلُرِ 
 

 وَواَك َنِجيِعةةةةي ِ ةةةةي ُمَخضَّةةةةِبَها  
 الر ُخِص

 
 َتةةَور َس َمةةا َتُعُطةةو ِبةةِه ِمةةُن َعِبيِطةةِه

 
 َكَمةةا َطَلةةَ  الس وَسةةاُن ِ ةةي ِصةةُبَغِة  

 احُلصِّ
 

 مُلَحةةرَُّم َسةةْفُكهُ َوَتُسةةِفُكُه َوهةةَو ا 
 

 َفةةالاًل َكةةَلنَّ الظُّْلةةَ  َلةةُيَس َلةةُه      
 (36)ُمُحِص
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 النسقية الضدية اخلفية ُتظِهُر يف نصه خالف ما يبطنم وقد كةان التحةو ل مةن    
 لفه  جدلية االختالف الداللي يف نصهم إو يقول: املقدمة الغزلية حنو املده مفتافًا

 ِ  َبُعةةةةَدَهاَكةةةَلنَّ َجَناَهةةةا ِمةةةةُن َجَنةةةى الَعةةةيُ    

 

 

 ِلَيُحَيةةةى ُبةةةِن َعُبةةةِد الَواِفةةةِد بةةةِن أِبةةةي َفْفةةةِص 

 إَمةةةةةاٌم أَجةةةةةاَر اْلَحةةةةةقَّ َلمَّةةةةةا اُسةةةةةَتَجاَرهُ    

 

 

َْ اإلُوَعةةةاُن ِلْلَغُمةةةِط والَغُمةةةصِ    (37)وَقةةةُد َرَسةةة

 وَهةةةةةةبَّ ُهُبةةةةةةوَب امَلُشةةةةةةَرِ يِّ ُمَصةةةةةةمِّماً   

 
 

 

 (39()38)ِلَتةةلِمنِي مةةا َيُخَشةةى ِمةةَن الةةَوْقِ  والةةَوْقصِ  

 احلديث عن االفتقار )الغمص( والقهر )الوق ( والعيب )الوقص( يف سةياق   
املدهم يدل  على مراوغة وكية من ابةن األب ةار يف حتةو ل املةده إىل نقةد خفةيم ولعةل        
تفكيك النص وإعادة بنائه مبا خيدم البنية العميقة الغائبة ُيظِهُر األثر الداللي العةائ  يف  

في لواق  السلطة السياسية احلاكمة اثلةة بالسةلطان أبةي ةكريةا     النصم وهو النقد اخل
م وهذا التقصي للداللة الغائرة يف باطن النص اعتمادًا علةى سةياق األلفةاظم    احلفصي

يدل على ما أورده البافثم  النص نسية مركب مةن إشةارات وتعةبريات متداخلةة     
عةن وجةود طبقةات     تستدعي التفكيك لبلوغ املعنةى اجليولةوجي ليلفةاظ الكاشةفة    

منسوجة ومتشابكةم حبيةث يتعةذر الكشة  عةن     " مرتسبةم ينبغي حنتها وإةالتهام وهي
 . (40)ُلُحَمة النسية والسلسلة  يها"

ابةن   تاحملرَِّم وصاهلا مشوبًة برمزية خفي ة يف مقةدما  وتبدو صورة احملبوبة احملمية
لسياسية اثلة بالسلطان أبي األب ار الغزليةم  احلضور املرئي يف نصه هو وصال السلطة ا

ةكريام يف فني أن الغياب املتخفي  ُيظهةر فقيقةة االنفصةال املتشةّكل بفعةل الرقيةب       
 االجتماعي/ الواشيم الرا ا الستمرارية الوصالم ولعّله كما وكةر البافةث سةابقاً   
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يتمث ل فقيقة يف فنق الوةير أبي احلسني الغساني عليةهم  ةابن األب ةار يتمن ةى وصةال      
 بوبة/ السلطان أبي ةكريام ويرى أن داًة تلك احملبوبةة مينعونةه مةن ولةكم واصةفاً     احمل

 يقول:إي اه  بلنه  كالردىم 
 ُمَهةةٌة ُتسةةاُق إَلةةى الةةرََّدى َ ُتَشةةاق

 
 َمةةةا ال ُيَطةةةاُق ُيَكلَّةةةُ  الُعشَّةةةاُق 

 
 

 للَّةةةِه مةةةُن َ ةةةَرٍق َأبةةةاَد َومةةةاءُهُ 
 

 (41)َهُجةةٌر َأبةةاَه ِدَمةةاَءُهُ  َوِ ةةَراقُ  
 
 

 : ويشري إىل استحالة الوصول للمحبوبةم قائاًل
 ِمةةُن ُدوِنهةةا ُفُجةةٌب غةةالٌظ ٌدوَنهةةا

 
 ( 42)ُقُضٌب َصِقيالُت امُلُتةوِن ِرَقةاقُ   

 
 

وُيظِهُر تلك القوة االجتماعيةة الرا ضةة وجةوَده يف ديةوان السةلطانم وكلنهةا       
 تطلب الثلر منه وسفك دمه إن فاولت االقرتاب: 

 بةَل اْقِتةراِه ِعَناِقهةا   َنَذَرُت َدِمةي قَ 
 

 ِ َذةةةٌة َلهةةةا َنحةةةَو اأَلَوى ِإُعَنةةةاقُ   
 
 

 َلةة  َتةةُدِر َأنِّةةَي يف جةةَواِر َخليَفةةةن   
 

 (43)ِبَيميِنةةةةِه اآلجةةةةاُل واألُرةاقُ  
  

 
تؤكد غضةب ابةن األب ةار مةن      ةالسابق األبياتاملفككة يف  املختلفةوالدالالت 

تنصت ألولذك الوشاة الةذين فرمةوه   تصر ف السلطة السياسية جتاههم إو كي  هلا أن 
صرافةم ولكنه ظهر ولك  من وصاهلام ومن منصبه الذي فظي به لديهام وإن مل يعلن

فلقةة مةن   " يف أنساق شعره وسياقاته اخلفيةم ولعل ما جرى البةن األب ةار مةا هةو إّلةا     
فلقةةات الصةةراع بةةني األندلسةةيني املهةةاجرين وشةةيوح تةةونس مةةن موفةةدين وغةةري 

شيوح كل قطةر نزلةوه   م  لقة من صراع هؤالء املهاجرين األندلسيني موفدينم بل ف
وعلمائهم  قد كان األندلسيون يس ون أنه  أعل  من غريه  وأقدرم ومن َث    ه  أوىل 

 . (44)بالتكري  وباملناصب"
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ويلهة ابن األب ار بذكر قسوة احملبوبة وهجرهام وولك بذكر أدوات قتلةها الةيت   
 : اًلأعملتها يف قلبهم قائ

 َأمَّةةا الكِثيةةُب َ َمةةا ُيَطةةاُر ِفَمةةاهُ   
 

 ِمةةُن ُدوِنةةِه ُتُجةةِري الةةدِّماَء ُدمةةاهُ   
 
 

 َلةةُوال َفَيةةاُء احَلةةيِّ ِمةةُن َأْكَفاِئةةهِ    
 

 َلَكَفةةةاُه ِسةةةُحُر ُجفةةةوِنهن ِعةةةَداُه 
 
 

 َمةةا َباُلةةُه َأنَهةةى اأَلِسةةنََّة َوالظَُّبةةى  
 

 َوَعَلةةةى امَلطةةةيِّ ِظَبةةةاُؤُه َوَمَهةةةاهُ   
 
 

 اأَلناِمةةل ُقنِّيةةُت ِبِخَضةةاِبها ِبةةيُا 
 

 ُتُغِنةةةي َغَنةةةاَء ُمَخضَّةةةَباِت َقَنةةةاهُ   
 
 

 َوُعُيةةةوُنُهن السَّةةةاِجياُت َقَواِتةةةلٌ  
 

 45))ُهما َليَس َتْقُتةُل ماِضةَياُت ُظَبةا    
 
 

ويبدو أنه قد قال قصيدته املدفية هذه ألبي ةكريا احلفصي مبناسبة العفو عنةهم  
ة ُتظِهُر ظالل الغياب العميقة الغةائرة يف جسةد الةنص    ولكن القراءة التفكيكية الثقا ي

الشعري؛ لينفتح املدلول على خاصية القراءة املستمرة يف حتاورها م  القارئم وينسةل   
 نسق الغدر واهلجر املختل  عن ظاهر النص الدال على احملبةم  يخاطب احملبوبة مشريًا

 : قائاًلم إىل عدم صدق حمبتها يف وعدها له
 َت َمةةُن َ َخةةَرُت َعَمةةاِئُر عةةاِمٍرَيةةا أُخةة

 
 َوَسةةةةَراُتها ِبةةةةالُقرِب ِمةةةةُن ُقربةةةةاُه 

 ال َأُنِت ُةُرِت َوال َخياُلةِك يف الَكةَرى   
 

 َفتَّةةةى َلَقةةةد َهَجةةةر الَعِميةةةَد َكةةةراهُ  
 َواهةةةةًا ِلَقلبةةةةِك ال َيةةةةِرِق وُربَّمةةةةا 

 
 (46)رقَّ اجلَمةةةاُد بَفةةةُرِا مةةةا عنَّةةةاهُ   

بالرضا التام رغ  العفو عنهم وهذا مةا بةدا يف     سياق النص الشعري ال يوفي 
عباراته: )ال أنِت ُةُرِت/ هجَر العميةَد كةراُه/ قلبةك ال يةرِق( إو يشةعر ابةن األب ةار        

 . باستمرارية هجر السلطان أبي ةكريا له
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 وميكن تلخيص جدلية اهلجر املبطن واحملبة احلاضرة كما يف الرتسيمة اآلتية: 

 السلطان أبو ةكريا إلرجاءواختالف اال احملبوبة
 

 
  

 الغدر واإلقالة           الوةير)الوشاة(  اهلجر                    الرقيب 

 الداللة الغائبة املختلفة  الداللة الظاهرة احلاضرة

الرؤية النقدية التفكيكيةة لتموضةعات احملبوبةة يف املقدمةة       هذه الرتسيمة تظهر
ف ظاهر النص عن باطنةه إىل معةاني مرجذةة ميكةن توليةدها      أد ى اختالالغزليةم  قد 

جدليةًة   توليدًا ال نهائيًام وهذا ما تنطلق منه القراءة التفكيكيةةم فيةث مث لةت احملبوبةة    
هلجر السلطان أبي ةكريا وصد ه عن ابن األب ارم كما مث ل داُة احملبوبِة الوشةاَة احملةيطني   

م وهةذه القةراءة   أغرى السلطان بإقصاء الشاعر يًاثقا  بالسلطانم والذين شّكلوا عائقًا
تهدم املعنى الظاهر للنص وتعيد بناءه من جديدم مستغلة أ ق القارئ املختل  ليؤول 

 الداللة ويعيد تركيبها. 

 اجلدلّية الثانية: جدلّية الطموحات الغائبة واملكانة الضائعة: 

ألب ةار متةنح القةارئ سةلطة     إن القراءة التفكيكية للمقدمة الغزلية يف شعر ابن ا
قويةم وتقتل أفادية الداللة داعية إىل تشّظي املعنةى احلاضةرم ماحنةة القةارئ دالالت     
خفية غائبةم فيث لد البافث أن دالالت احملبوبة احلاضرة يف النص الشعري ال تق  
عند املعنى احلاضر احملصور يف فالة احملبةةم بةل إن تلةك الةدالالت تتشةّظى؛ لتظهةر       

ائب يف نصهم واملتمثل يف تشكيل فالةة الطمةوه واملكانةة الر يعةة الضةائعة لةدى       الغ
السلطة السياسيةم اليت ات صل بها يف أ ريقيةة ويف األنةدلسم كمةا أن هةذه الةدالالت      
 الغائبة قد أبرةتها ثنائية اجلذب والطرد يف مقدماته الغزليةم  قد ظهرت احملبوبة ظهورًا
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م كظهورهةا بصةورة احملبوبةة اآلسةرة اجلمةالم وكتمثيلةه هلةا        يف مقدماته الغزلية جاوبًا
تساه  يف كسب املال واجلاه لدى املمدوه حبك  سةلطة الثنةاءم   م بوصفها أيقونة أدبية

  تنة مجاهلا املادي:  اليت تبن اها يف خطابه احلّكاَم السياسينيم ومن ولك قوله مربةًا
 ِبهةةا َ ةةَتَن اأَلْلبةةاَب ُفُسةةُن َمَنةةاِظرٍ    

 
 َهةةا ُطةةَرٌر ُسةةُحٌ  هلةةا ُغةةَرٌر ُةُهةةرُ     َل 

 ولةةنُي ُقةةُدودن ُيوَجةةُد النَّةةُور واجَلَنةةى   
 

 (47)َلَدُيها ولِكن ُيعَدُم العطُ  واهَلُصُر 
 

 
 

وقد وص  مجاهلا اجلسدي بالفتنةم  املكانة اليت يصبو هلةا لةدى السةلطان أبةي     
م وهذا ما فةل  بالشةاعر   ةكريام  يها من اجلمال اجلاوب ما لعلها  تنة قد تودي حبياته

 يف آخر فياتهم يقول: 
 َلةةةُ  َأْ ةةةَن ِ يَمةةةا أَرى وَلِكةةةن    

 
 ِبمةةةةا َأراِنةةةةي اجَلَمةةةةاَل أ َنةةةةى  

 
 

 يةةةا ِ ُتَيةةةَة احَلةةةيِّ ِمةةةُن ُسةةةَلُي ٍ   
 

 َ َتةةةةةةةاُتُك  ِ ُتَنةةةةةةةُة امُلَعنَّةةةةةةةى 
 
 

 ُتْطِلةةةُ  ِمُنَهةةةا اخُلةةةُدوُر َشُمسةةةاً  
 

 َكَمةةةةا ُتِكةةةةِن الُبةةةةُروَد ُغُصةةةةنا  
 
 

 َبةةةةُدِر الس ةةةةماِء ِتمةةةةاً  َعةةةةنَّ ِب
 

 (48)إن َوُجُههةةةةا لْلُعيةةةةوِن َعنَّةةةةا 
 
 

 يف قوله:  صريًا وقد وكر صفاتها اجلسدية الفاتنة وكرًا
 َهُيَفةةاُء مل تةةنَها ِبخُصةةٍر أُهَيةة ن  

 
 إال َوَنةةةُت ِرُد ةةةًا َيُنةةةوُء َرَدافةةةا   

 
 

 َخُصةةرًا إوا َمةةاةال َعُنةةُه وشةةاُفه  
 

 (49)اَثبَتةةُت َوواِئُبهةةا عَليةةِه ِوَشةةاف  
 
 
اعتمةادا علةى  كةرة االخةتالف      وينفتح التلويل لدى الناقد التفكيكي الثقةايف 

كةثرية يف مقدمةة الشةاعر الغزليةةم      ليستقر على معاٍنواإلرجاء اليت قال بها )دريدا(م 
يف إخفةاء الوعةي الشةاعر الغائةب بةني       كةبرياً  دورًا أد ت احملبوبة يف املقدمة الغزليةة  

ريةم إو مث لت الطموه الصعب واملكانة الغائبةةم والةيت شةب ه    لغة النص الشع تضاعي 
صراعه ألجلها باحلربم وإدالهلا عليه بالقتلم  النَُّيةُل منهةا لةدى السةلطان احلفصةي      

 ليس من السهولة مبكانم إو هي حمفو ة باملخاطر املهلكةم يقول: 
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 مةةا َضةةر  َقاِتَلةةة الُنفةةوِس ِبةةَدّلها   
 

 فاَأال ُتقلةةةَد مةةةن ِسةةةواه ِسةةةال  
 
 

 َل  ُترِسل الّطةرَف امُلَعلَّةَ  َصةيُدها   
 

 (50) إال اسَتباَه األُصَيد اجَلُحجافا 
 ِبةةَلبي الةةيت َنَهةةَدُت ِلَحُرِبةةَي ناِهةةدًا 

 
 (51)يف السِّْل  َتُعَتِقُل الثدي ِرمافةا  

 
 

م األمري على إجناة وعوده له ظةاهراً  ولذا اختت  هذا النص الشعري واته شاكرًا
حملبوبة اآلنفة الذكر تشي بغري ولكم  املضةمر النسةقي الغائةب نصةه     غري أن صفات ا

 الشعري يدل على عدم الرضام رغ  شكره الصريح للسلطانم يقول: 
 ِعيةةةٌد بإُنجةةةاِة الُوُعةةةوِد ُمَبشِّةةةرٌ  

 
 َمةةا اُنَحةةاَة ِمُنَهةةا َجاِنبةةًا واُنَزافةةا   

 
 

 إنَّ األِمةةةةرَي وُخّلةةةةَدت أي اُمةةةةهُ  
 

 وَد َصةالفا َوسَعُت َسَعاَدُته الوجة  
 
 

 ُجِعةةةَل الزمةةةاُن ِبةةةه َربيعةةةًا ُكلُّةةةُه
 

 (52)َ َجَعْلُت َرُيَحانًا ُفةاله َوَرافةا   
 
 

َ ِرَضى الشاعِر وإن تزي ا بثوب الشةكرم إال أنةه ال يةدل علةى ولةك يف النسةق       
املضمرم وهذا ما يشكل ثنائية االختالف واإلرجاء للمدلوالتم وولك بزعزعة البنيةة  

للنص بلن يفكك وُيعاَد تركيبه تبعًا لرؤيةة القةارئ املختلة م اةا      اللغوية اليت تسمح
لعل من النص أ قًا مفتوفًا على التلويل املستمر "وإوا كان االخةتالف عنصةر تثبيةت    

مليةًة مسةتمرًة مةن تلجيةل     الداللةم  التلجيةل عنصةر تفكيكهةام إن التلجيةل يعةين ع     
تلةك املراوغةة والتلجيةل املسةتمر     والتفكيك يصل يف نهاية املطاف بسةبب  .. الداللة.

للداللة إىل أن اللغة هةي جمموعةة مةن الةدوال  قةطم  كةل داللةة تشةري إىل مةدلول          
يراوغهام ويشري هو اآلخر إىل مدلول ثاٍنم  يتحول بذلك إىل داٍلم وهكذا التلجيل هو 

 . (53)حمور اللعب احلر يف املنظور التفكيكي"

ورغبته يف املكانة الر يعة قبةل أن يت صةل    ويبدو أن ابن األب ار قد شغله طموفه
لةه ُمفَتَتَحةًة    وفيةدةً  م  صافب تونس أبي ةكريا احلفصيم إو لةد البافةث قصةيدةً   
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مبقدمة غزليةم مده  يها فاك  شاطبة أبي احلسني ييى اخلزرجيم وولك بعد عودتةه  
  تنتها ومجاهلا:  من بالد النصارىم يقول واصفًا

 ِمةةةُن ُلَجةةةُيٍنَرَأى ِمُنهةةةا َقِضةةةيبًا 
 

 َيُجةةةِر الَوُشةةةي ال ِمةةةُن َخُيةةةُزَراِن 
 
 

 َوَشُمسةةًا َمةةا َتةةَواَرت يف ِفَجةةاب 
 

 (54)ِصةوانِ ِبَغُيِر الصَّةُوِن َقةطُّ َوال    
 
وقد رأى ابن األب ار أن هذا اجلمال املادي/ املكانة/ الطموه ميكن له أن يظفةر   

  بذاك اجلمالم وهذا ما أشار إليةه  بهم ولك أن سلطة الثناء/ الشعر قد متّكنه من التمت 
 يف أبياته الشعرية املدفية: 

 َرَغاِئُب ُيُسةِديَها السَّةماُه َغَواِئةبٌ   
 

 َأَكلَُّت ِجياَد الشُِّعِر ِإُو َرُفَبُت َشْلَوا 
 
 

 َوَقُتِنَي ِمُن َشةْكَوى الزََّمةاِن َوَوم ةهِ   
 

َ َما لي َغُيةر الَعُجةِز َعةُن ُشةْكِرَها      
 

 (55)َشْكَوى
طموفه املالي/ الوظيفي )الرغائب( أتعب من أجله خيوَل شعره )أَكّلُت جياَد   

الشعر(م وقد أملح بوضوه إىل أن احملبة والغزل ال يعنيانه يف شيءم بل إن الطموفةات  
للمحبوبة احلاضةرةم إو   تفكيكيةهي همه الشاغلم وهذا يؤكد  كرة الرمزية الداللية ال

 على طموفاته يف احلصول على مكانة ر يعةم  هو يقول:للداللة  ثقا يًا شّكلت قناعًا
 َأِشةةُد ِبةةالَقَواِ ي ِوْكةةَر عْلةةَوَة َأُو َعْلَيةةا 

 
 َوَدُع ِللسَّةةةةواِ ي داَر َميَّةةةةَة ِبالَعْلَيةةةةا 

 
 ِلُكةةةِل ِمةةةَن الُعشَّةةةاِق َرْأٌي ُيِجلُّةةةهُ   

 
َوِإُن َجاَل ِ ي اأَلفَداِق َما ُيُبِطُل الرَّْأَيا 

 
 
 

 َعيَّةةُت َجوابةةًا وَلةةُ  َيِجةةدُ  َأَلةةُ  َتَرهةةا
 

 (57)َوالِنُؤَيةةا (56)ُمسةةاِئُلها ِإال اأَلواِريَّ 
 

وبالقراءة التفكيكية ُتُجسُر اهلوة بني ما يصر ه بةه الةنص ومةا خيفيةهم  املعةاني      
احلاضرة والدالالت الغائبة تتضح رمزيتهام  احملبوبة احلاضرة/ املكانة الغائبة هةي مةا   

عرهم ولذلك تتضخ  لديةه الةذات الشةاعرة يف مقابةل الةذات      يوك الشاعر ألجله ش
 من الغزل إىل املده:  املاحنةم يقول متخلصًا
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 َوُشْكُر َأِبي َيُحَيى اأَلمرِي َأَفةِق ِبةي  
 

 َوِإُن َعزَِّني ُشْكُر اأَلمرِي َأِبي َيُحَيةى  
 
 

 ُهمام ِإَوا ابَتةاَع الثَّنةاَء ِبَمةا َفةَوتُ    
 

 ُمَبايُعةةه ُثُنَيةةا َيةةَداُه َ َمةةا َيُخَشةةى    
 
 

 َتَرُعَرَع َبُيَن الَبةْلِس واجُلةوِد ِمُثَلمةا   
 

 (58)َتَبُحَبَح ِ ي امَلُجِد امُلَؤثَِّل َوالَعْلَيا 
 
 ِلَ  اختار ابن األب ار احلديث عن )ابتياع الثناء( مةدخال للمةده؟ فتمةا ألنهةا      

إنهةاؤه نصةه   مدفه الشةعريم واةا يؤكةد ولةك     غ القضية الرئيسة اليت من أجلها صا
عن القضية واتهةام وإن أشةار إليهةا مبفةردات مراد ةة )ُلهةاه/ ري ةا/         الشعري متحدثًا

 مساه/ التجويد/ ُرعيا/ كالءة(م يقول: 
 َكةةةةَلنَّ ُلهةةةةاُه ِللِثَريَّةةةةا َوَيُوِمةةةةهِ  

 
 َ ُعوِدي ِبها َنُضٌر َوَأُرِضي ِبها َثُرَيةا  

 
 

 َسةةَقاِنَي ِري ةةةًا َبُعةةةَد ِرِي َسةةةَماُفهُ 
 

 َيا َفبَّذا السَّاِقي َوَيا َفبَّةَذا الُسةْقَيا  َ  
 
 

 َوَصةةيََّر ِللتَّجِويةةِد َجةةُدَواُه مبةةَدأ   
 

 َوَقةُد َبَلةَ  اإل َحةاُم َغاَيَتةُه الُقُصةةَيا     
 
 

 َوَخةةةوََّلِني ُرُعيةةةًا ِبهةةةا َوكةةةالءةً  
 

 (59)َ َخوََّلةةُه اللَّةةُه الَكفةةاءَة َوالرَُّعَيةةا 
 
احملبوبة الرمزية مراما صعب الوصول إليهم  أما العوامل الطاردة اليت جعلت من 

 هةةي  كةةرة األمل املتحصةةل مةةن فالةةة احلةةب وغةةرور احملبوبةةةم إضةةا ة إىل العوامةةل  
قضةية التعقةل    االجتماعية املانعة للوصالم ومنها قضية الرقيب االجتمةاعيم وأخةرياً  

 واحلكمة يف التفكري جتاه احملبوبة املمنوعة الوصال. 

دة للمحب عن حمبوبتهم األمل املتحصل من هذه احملبةم إو كثر أوىل العوامل الطار
لدى ابن األب ار يف مقدماته الغزلية احلديث عن األمل واملوت والضر الذي حلق به مةن  

 احملبوبةم ويشابه أمل احملبة أمل القتال واحلروبم يقول: 
 ُتهةةةاُب الِسةةةيوف البةةةيُا واأُلُسةةةل السةةةُمرُ 

 
 

 ِئةةةةةةُل واخُلُمةةةةةةرُ وأْقتةةةةةةُل ِمةةةةةةُنُهن الَغال  
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 أمةةةةةا ِتْلةةةةةك َصةةةةةُرعاها َتِعةةةةةِز َنَجاُتهةةةةةا 

 

 

 (60)َوَكةةُ  قةةد َنجةةا َمةةُن يُصةةَرع الةةد ُعس واهَلُبةةرُ  

وقد أعلن صرافة أن  عله الثقايف الذي متحور فول املكانة والطموه قةد جةر     
فتفهم وكلنه تنب ل بنهايتهم  قد ُقِتَل على يد املستنصر ابةن ييةى املرتضةى الةذي تةوّلى      

ألنه ختي ل منه اخلروج وشق  العصام وقيل إن بعةا أعدائةه   " احلك  بعد والدهم وولك
م ويبةدو أن هةذا   (61)م وأن ه تكّل   يه يف مجاعةة" رخيًاوكر عند صافب تونس أنه أّل  تا

الكتاب  يه ما ميس  دولة احلفصيني يف تونسم إو يذكر املّقري أنه قد كان البةن األب ةار   
خطةر   م يقول ابن األب ةار مستشةعراً  (62)كتاب يف التاريْم وبسببه قتله صافب أ ريقية

 ورمبا املوت:  من اآلالم الطموه/ املكانةم اليت جر ت عليه كثريًا
 َتَعةةاَلى اللَّةةه َطُرِ ةةي َجةةرَّ َفُتِفةةي  

 
 أَلُفُصَل ِمةُن َهةَواَي عَلةى َهةَوانِ     

 
 

 وَأيَّةةةامي َهةةةَدُمَن ُمِنيةةةَ  ِسةةةنِّي 
 

 (63)وُهةةنَّ ِلُعُمِرهةةا ُكةةنَّ الَبةةَواِني   
 
 

والبافث خيال  الرأي القائل بلن وكر أدوات احلرب واهلالك يف مقدمات ابةن  
دليل على التشوق للمعارك احلربية اليت ُتَحرَ ُر بها األندلسم وأن مةزج   ماألب ار الغزلية

املقدمات الغزلية بلدوات احلرب لديه "وكلنه الشةوق للمعةارك بةات يؤرقةهم ويطةارد      
خيالهم ألن هذه احلرب هي الوسيلة الوفيدة اليت تعيد أيامه احللوة يف بلنسيةم وتسمح 

 لدوات احلرب والقتةل شةّكلت عوامةل طةاردة      م(64)له بلن يلتقي من جديد م  أهله"
 البن األب ار متنعه من بلوغ مرام نفسه وطموفاته لدى السلطة السياسيةم ومل تكن دلياًل

على تشو قه للحروب واجلهادم  األندلس مل متث ةل هةاجس الشةاعر الوفيةدم وإّلةا ملةا       
ميي األولم  ةلبو  ملتجذا لدى ملك أراجون خام م  احلاك  اهلارب ارتضى تركها أواًل

ةيد فاك  بلنسية انضوى حتت داية ملك أراجون" وعقد معه معاهدة يتعهد  يها بةلن  
من البالد واحلصونم اليت يسرتد ها مبعاونتهم وكي  انتهى بةه األمةر بةلن     يسّلمه جزءًا
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م اا يؤكد صةحة مةا   (65)يعتنق دين النصرانيةم واندمة يف القوم الذين جلل إىل دايته "
ليه البافث من أن هذا األمل وما يتبعه من تذكُّر ألدوات احلرب والقتال ما هو وهب إ

إال قناع للمحبوبة الرمزيةم الدالة على الطموه واملكانةم ولعل اا يزيد يف خيالية هذه 
 احملبوبة القاتلةم ربَطها بالثقا ة املشرقيةم يقول: 

 َوُعّلْقةةةةةةُت َأُعراِبيَّةةةةةةة داُرهةةةةةةا الَفةةةةةةال   

 

 

 عَلةةةى َنُجةةةدن َوَتُشةةةُتو عَلةةةى ُفةةةُزَوى َتصةةةيُ  

 ُمَعةةةةةةوََّدًة َسةةةةةةُبَي النُفةةةةةةوِس َوَقُتَلهةةةةةةا    

 

 

 (66)َوَمةةةا َعَرَضةةةُت َجُيشةةةًا َوال َعَرَ ةةةُت َغةةةُزَوا 

 
بوبة اخليالية/ الطموه م  احمل(67)وقد وكر بعضها صرافة كذكره الُعذ يب وبارٍق
 واملكانة هي من تروي ظمله للمكانة الر يعةم يقول: 

 بةةارٍق َبةةُيَن الُعةةَذيب وبةةارقٍ  كةةُ 
 

 يُبةةةدو َلزُنةةةِد َصةةةَباَبيت قةةةد افا    
 
 

 َهَجةة  اخَللةةِي ِبةةِه وِبةةِت مقل بةةاً    
 

 َطُر ةةةةةًا إىل إمياِضةةةةةِه َطم افةةةةةا 
 
 

 َكِلفةةةًا بلي ةةةاٍم َسةةةَلْفن ِخالَلهةةةا   
 

 (68)َنّفافةةاَخلَّْفةةَن ِوْكةةَر ُعُهوِدهةةا   
 
 

األمل والعةذابم الةذي يعانيةه    وقد ربط ابن األب ار بةني غةرور احملبوبةة وفالةة     
 احملبوب بسبب هذا الغرور ليستشعر القارئ ملساة الشاعرم ويتعاط  معه: 

 شةةةةت ان َبةةةةنَي ُمَجةةةةرِّر ِلُذيوِلةةةةِه
 

 َطَربةةةًا وَبةةةُيَن ُمَمةةةز ٍق ِلُجيوِبةةةهِ   
 
 

 وِمةةَن الَعجاِئةةِب أن َيةةت   َتَمِتةة    
 

 ألخةةةي َهةةةوًى بَلنيِقةةةِه وَعجيِبةةةِه 
 
 

 َيةةدوُم وإن مةةا  كاَنةةت َمَتاعةةًا َلةةوُ  
 

 (69)َضِحُك الزماِن وريَعةٌة ِلُقطوِبةهِ   
 
 لو كانت احلالة اليت يياها ابن األب ار فالةة حمبةة فقيقيةةم َلَتةَرَك احملبوبةة الةيت        

ارتضت غريه وتكب رت عليهم ولكنها حمبوبة من نوع آخةرم والكةل طةام   يهةا رغة       
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فال احملبوبةم وهةذا مةا فةل  بالشةاعر      ر عتها وكربيائهام ولذا كان التلو ن والتبد ل يف
فينما أقصاه احلاك  احلفصي عن منصبهم وأشاه عنةهم إو ضةعفت مكانتةه وتةوارت     
طموفاته لدى املستنصر احلفصيم  قةد" كةان السةلطان ال يطيةق النظةر إليةهم  كةان        

 . (70)يستفتيه  يما يريد من بعيدم  إوا دخل عليه مل يكّلمه أو يلتفت إليه"

فك احملبوبةةة وصةةد ها قةةد اةداد باةديةةاد قةةوة تةةلثري الرقيةةب     ويبةةدو أن سةة 
لةةدوام الوصةةالم  قةةوة العةةاول  طةةاردًا الواشةةيم الةةذي شةةّكل مانعةةًا/االجتمةةاعي

االجتماعية وتلثريها على السلطة السياسية يف دولة احلفصيني بتونسم قد عملت على 
ني فاليت احلب واحلرب إضعاف عالقة ابن األب ار بدولة احلفصينيم وما َمُزُج الشاعر ب

إال داللة ثقا ية رمزية على ما وهب إليه البافث من أن هذه احملبوبةة احلاضةرة حتمةل    
 : يدل  على املكانة الضائعةم يقولم غائبًا أثرًا

 َعةةةةةذُلوُه يف َتُشةةةةةِبيِبِه وَنسةةةةةةةيِبه 
 

 مةةةةن وا ُيطيةةةةُق َتَناِسةةةةيًا حَلبيِبةةةةهِ   
 
 

 ِةِه وَمَضةةُوا َعلةةى َتلنيِبةةِه وِبَحُسبةةةةةة
 

 تلِبيُنةةةةةةةه َمحيةةةةةةةاُه يف تلنيِبةةةةةةةِه 
 
 

 أو ليَس من َخَضَب البيةاَ  ُمَمو َهةا  
 

 (71)َكَصةةريِ  ُمُشةةَتجِر الَقنةةا وخضةةيِبِه 
 

وبتفكيك النص الشعري احملم ل بالدالالت الغائبةة املتواريةة يف عمةق الةنصم     
ن نفسي إلرافة يتبد ى أن ابن األب ار فاول نسيان احملبوبة/ الطموه الر ي م بإقامة تواة

 م يقول: نفسه من شقاء بلوغ الطموهم غري أن ولك مل لِد نفعًا
 َدَجةةةا مةةةا َبُيَننةةةا َ َمَتةةةى وَفتَّةةةى

 
 

 ُيةةةةِنرُي وِ ةةةةي ِإَجاَبِتهةةةةا َتةةةةوانِ  
 
 

 وُقْلةةةُت ُأِخيُفهةةةا ِلَتُكةةة َّ َعنِّةةةي 
 

  قاَلةةةت ِلةةةي ُيَقُعَقةةةُ  بالشِّةةةنانِ   
 
 

 َ َكُيةةَ  َتةةَرى َوَقةةد َشةةبَُّت وَغاهةةا
 

(72)اهَلةةةَواِنَأُأْقةةةِدُم أم أِ ةةةِر َمةةةَ   
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والشاعر يف حتو له من الغزل حنو املده يظهر املضةمر النسةقي الغائةبم إو هةو     
يلتجئ إىل فاك  شاطبة لينتصر له من ظل  الزمانم وينيله طموفاته الغائبةم ويرد  لةه  

 مكانته املغي بة: 
 ِإوا َلةةُ  أْلَقهةةا ِبُعَلةةى اُبةةِن عيَسةةى 

 
 َي ِمةةُن ُفَسةةاٍم َأو ِسةةَنانِ  وَفُسةةِب 

 
 

 َ َلُسةةُت ِمةةَن اإلَيةةاِب َعَلةةى َيقةةنيٍ 
 

 َوَلُسُت ِمةَن الةذَّهاِب َعَلةى أَمةانِ     
 
 

 َ ةةةإنَّ َأبةةةا احُلَسةةةُيِن َيَنةةةاُل ِمُنَهةةةا
 

 َمَنةةةاَل الةةةِذُعِر يف َقْلةةةِب اجَلبةةةاِن 
 
 

 ُيَنُهِنُهَهةةةا َمَتةةةى َنَهةةةَدُت ِلَحُرِبةةةي
 

 (73)الزَّمةانِ َن وَيْلُخُذ ِلي اأَلَماَن ِمة  
 
 

 النص مليء بالدالالت املتواريةم واليت تبدو يف بعا إشارات النص احلاضرم 
 حاك  شاطبة أبو احلسني ينتصر للشاعر ويوليه األمان )َيْلُخُذ ِلي اأَلَماَن ِمَن الزَّماِن(/ 

ة أن أمةر  يبّلغه مكانة ر يعةم وأبو احلسني ينال من احملبوبة )يناُل منها(م ويف ولك داللة 
احملبوبة بني يديهم أي أن قضية منح الشاعر مكانة ر يعة أمر عائةد لةهم ولعةل الشةاعر     
فينما مدفه بكرمه الذي أواله إي اه مقابل شعر الشةاعرم يةدل علةى مةا وصةل إليةه       

 الشاعر من مكانة ر يعة لديهم يقول: 
 ُيَقيِّةةةةةُد يف َمَناِئِحةةةةةِه ُجفةةةةةوِني

 
 (74)اِنيوُأْطِلةةةُق يف َمدائِحةةةِه ِعَنةةة  

 
 

يف مقدمةةة ابةةن األب ةةار  املرجذةة أن الةةدالالت التفكيكيةةة  إىل وخيلةص البافةةث 
الغزليةم قد جاءت يف بعا قصائده املدفية دالة على الطموه الغائبم والذي توارى 
خل  قناع احملبوبة احلاضةرةم رغة  التةلرجح النفسةي الةذي عاشةه الشةاعرم بسةبب         

ه الذي ارتضاه ليبل  رضةا احملبوبةة/ الفةوة مبةا     العوامل اجلاوبة والطاردة يف خط سري
طمح إليهم فيث كانت الصعوبات/ املوان  أكثر من العوامل اجلاوبةم لكنه رغ  ولك 

 توضح ولك:  تيةأصر  على نيل هذه املكانة/ الطموفاتم واخلطاطة اآل
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 جذب: مال/ مجال

  

 
 

 احملبوبة/ املكانة الر يعة                          طرد: أمل/ وشاة/ تعّقل 

 االختالف/ اإلرجاء
 

وتبعا لذلك  إن النص املختل / املكتوب قد تنّقلُت داللته من صورة ألخرى 
يف نص ابن األب ارم فيث أبان  يه عن طموفاته الةيت مل ُتحقَّةقم ومتثةل االخةتالف يف     

عةم الةيت  تباين املعنى السطحي للنص/ احملبةم عن باطنةه اخلفةي/ الطموفةات الضةائ    
إن املسةللة  " توس لت بالشك يف ظاهر النص منطلقًا هلام وهذا ما عنةاه )دريةدا( بقولةه:   

مسللة انتقاالت موضعيةم ينتقل  يها السؤال من طبقة معر ية إىل أخرىم ومةن مُعَلةٍ    
 . (75)إىل مُعَل  فتى يتصد ع الكلم وهذه العملية ما دعوته بة التفكيك"
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 العهود الغائبة وبنية االستشفاع:  اجلدلية الثالثة: جدلية

تتواشة املقدمة الغزلية يف مضمونها النسقي اخلفي م  بنيةة القصةيدة املدفيةةم    
يتةوارى خلة  قنةاع اللغةة اجلمةاليم  تظهةر امتةدادات         نفسةياً  وتندغ  لتؤل  بعدًا

 دالالتها الرمزية واندماجها م  بنية املدهم  قد شّكلت احملبوبة يف قصةيدتني مةدفيتني  
ييى بن أبي ةكريا احلفصي  وجدلية لفكرة العهود واملواثيقم اليت منحها ولي العهد أب

البن األب ار بإصاله فاله م  السلطان أبي ةكريام وقد كان املراد من تلك القصيدتني 
 االستشفاع له عند والده احلاك م ولذلك ظهةرت احملبوبةة يف املقدمةة الغزليةة ظهةوراً     

صليتها م  احملبم وأنها تبادله احملبة على الرغ  من أن مجاهلا األخ او يتص  بتوا إلابيًا
 الكهم يقول: هقد كان سبب 

 َمةةاوا َيةةروُم الَعةةُذُل مةةيَن مةةاوا    
 

 أو لةةيَس قلةةْ جةةُذوًة وُجةةذاوا    
 
 

 قالوا ِعياُوك يف الِسةُلو  مةن اهَلةوى   
 

 ُقْلةةُت اهَلةةوى أختةةاُر منةةُه ِعيةةاوا   
 
 

 ْلَحاَظهةةةابةةةَلبي َمهةةةاٌة َعةةةو َدُت أ
 

 َ ةةُرَس األُسةةوِد َ مةةا ُتطيةةُق ِلةةواوا  
 
 

 َعُزالُء والشاكي السةالَه َقنيُصةها  
 

 (76)َجَعَلُت َأِخيةَذ َدالِلهةا األخ ةاوا    
 
 

ث  تتبد ى أسطورية هذه احملبوبة الال حمد دة مكانيام  تغدو ِظةاًل ملضةمر نسةقيم    
اعر النفسةيةم وهةي الوعةد    يف جو انية الشة  مسا رًة وولك أنها ال تعدو أن تكون  كرًة

انتمائهةا إىل بةالد    بإصاله فاله لدى السلطان أبي ةكريام ولةذلك يشةري الشةاعر إىل   
 أخرى تظهر على أنها بغدادية مشرقيةم يقول: م ومرةً  ارس مرًة

 علةى نَفةر السةواد بعةدَِّها    (77)َتبلى
 

 ِكُسةةةرى أبةةةًا ُتُنَمةةةى َلةةةُه وَقَبةةةاوا 
 
 

 و هابالشعِب ِمةُن بةوَّان فةل  َشةغ    
 

 وَمَحلُّهةةةا بةةةالَكُرِح ِمةةةُن َبغةةةداوا 
 
 

 َوَرَدُت ِبحةةةارًا للُفةةةراِت وَدُجَلةةةةن
 

 (78)وَجَفةةُت أَضةةاًء ِبةةالَفالِة إَخةةاوا 
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 نص الشاعر ابن األب ار مفتوه على اجملتم  والثقا ةةم ومةن آثةار انفتةاه نصةه      
عالقة بينه وبني على اجملتم  تلِمس الشاعر للحظة االنكسارم وفديثه دفاء عن وهن ال

السلطة السياسيةم  االستشفاع أظهر ضعفه أمام احملبوبةم وانكساره أمةام وعةود ولةي    
لذلك  إن بنية الةتخّلص مةن الغةزل حنةو املةده شةّكلت أهة  املفةاتيح          العهدم وتبعًا

من املقدمةة   الداللية لصن  جدلية احلضور والغياب يف نصهم ومن ولك قوله متخّلصًا
 ه األمري: الغزلية حنو مد

 إُن َلُ  ُتِجُر َوِبها أُلةوُو ِمةن اهَلةوى   
 

 (79)َ َكفى أبو َيُحَيى األِمةرُي َمةالوا   
 
 

اللواو( يف قوله )ُتِجرم ألووم مالوا( تةدل    - اختيار الشاعر ملصطلحي )اإلجارة
على املعنى املركوة يف نفسية الشاعرم فيث متث ل احملبوبة العهوَد املمنوفةة مةن األمةري    

 ه احلالم والوعد بالشفاعة له عند والدهم واا يدل  على أن احملبوبة متث ل خطابةاً بإصال
يف نصه املدفيم اعتماده على تصوير احملبوبة من خالل ثنائييت القوة  مرجذًا استشفاعيًا

والضع م  احملبوبة ظبية ضعيفةم وأهلها ُأُسوٌد حممي ةةم كمةا أنةه صةو ر قةو ة القةانون       
   عن جناب احملبوبةم وضعفه جتاه مجاهلا الذي ال يقاومم يقول: االجتماعي املدا 

 أُهةةةةةةةةاًل ِبِهةةةةةةةةن  أِهلَّةةةةةةةةًة وَكواكبةةةةةةةةا 

 

 

 َةَففةةةةةةةت ِهةةةةةةةالٌل دوَنهةةةةةةةن  مواِكبةةةةةةةا  

 َفُوَلَهةةةةا (80)والس ةةةةالِهُبَتخةةةةدي الركاِئةةةةُب  
 

 

 ُتةةةةةةةُردي كلُسةةةةةةةطاِر الِكتةةةةةةةاِب كتائبةةةةةةةا 
  ةةةةةةةامَلُوُت بةةةةةةةنَي أواِنةةةةةةةٍس وَ ةةةةةةةواِرٍس 

 

 

 أعاِديةةةةةةةًا وَفباِئبةةةةةةةا جةةةةةةةاروا َعلةةةةةةةي    

 ُهةةةةةةةن  الّظبةةةةةةةاُء العاِطيةةةةةةةاُت سةةةةةةةواِلفًا 

 
 

 

 (81)وُهةةةةةُ  األسةةةةةوُد الض ةةةةةاِرياُت َمخاِلبةةةةةا  
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وتتحو ل لدى الشاعر حلظة اللقاء باحملبوبةة رغة  األسةن ة والرمةاه املشةرعة يف      
وجههم متعًة ال ميكن له الرجوع عنهام  الوعود املقطوعةة لةه تبةِث  يةه الفةره علةى       

الوشاة الذين ييطون بالسلطان أبةي ةكريةام ولعلةه يقصةد بةذلك وةيةره        الرغ  من
 الرا ا وجوَد ابن األب ار يف بالا السلطانم يقول: 

 َمةةُن راه بةةالِبيِا الن ةةواعِ  هاِئمةةًا
 

 اِئبةةةاعمل َيغةةةُد للِسةةةمِر الةةةذ واِبل  
 
 

 والَصِب َمن خاَ  األِسن ة والظُّبى
 

 (82)باَنحَو الّظبةاء ُمطاِعنةًا وُمضةارِ    
 
 

 مشةرياً م يف انتقال الشاعر حنو موضوعة املده ختل ويتجّلى املضمر النسقي امل
إىل ثنائية الضع  والقو ة/ اهلوى والوغىم  هوى قلبه الذي رس  مالحمه باحلديث عن 

 احملبوبة يف املقدمة الغزليةم هو وعود األمري أبي ييى له بالتشّف  عند والدهم يقول:
 و الَوغى َل  أُسةَترهُ أم ا اهَلوى  لخ

 
 َمةةن وا لةةذاَك ُمراِوفةةًا وُمناِوبةةا    

 
 

  كلنَّ عُهدًا مةن ولةي  العهةِد لةي    
 

 (83)أُن ُتُسِفَر الَغمراُت عن ةَي َغالبةا   
 
 

وهذا ما كر ره يف آخر بيت شعري مةن القصةيدةم والةذي متن ةى الو ةاء بوعةد       
 : ةكريااالستشفاع لريج  كاتب السلطان أبي 

 لةُت ُعةالَك َمةداِئحا   وإوا النهى أم
 

 (84)َ ِمَن الس عاَدة أن أكوَن الكاِتبةا  
 
 

 :تيةوميكن متثيل هذه اجلدلي ة بالرتسيمة اآل
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 احملبوبة/ العهود
 اإلرجاء/ الختالفا

 
 
 

 الشاعر/ األمري                        / االستشفاع  وصال احملبوبة           
 / داللة خفية داللة ظاهرة                  يةداللة خف/  داللة ظاهرة            

 املعنى املرجل يف نص الشةاعر والةذي يفةتح للقةارئ التفكيكةي أ ةَق التوقة         
الدالليم تشّكل اعتمادًا على حتوير الشاعر  كرَة االستشفاِعم فيث جعل من احملبوبةة  

متث ةل العهةوَد    الواصلة بنيًة قلقًة مرجلًة يف دالالتها تتبةد ل مةن موضة  آلخةرم  مةرةً     
بالوصال واالستشفاع لدى األمريم ومر ة متثل األمري واتهم وقد استخدم الشاعر احملبوبَة 

 أيقونة مجيلًة عّلها أن تؤثر يف املرسل إليهم ويتحقق مراده بالوصال. 

 اجلدلية الرابعة: جدلّية املكان احلاضر الغائب: 

 ملدفيةةة احلفصةةية ضةةياعَ ا ابةةن األب ةةار  املقةةدمات الغزليةةة لقصةةائده ت مث لةة
والغائب واقعةا حتةت سةيطرة اإلسةبانم وقةد أبانةت       م املكان احلاضر شعرًا/األندلس

القراءة التفكيكية عن متث الت احملبوبة اليت شّكلت رمزا ليندلس الغائبةم غري أن هةذه  
دفيةةم  قةد بلغةت قصةائده املدفيةة الةيت ا تتحهةا        النسبة مل تتجاوة ُعُشر القصائد امل

مات غزلية دالة على األندلس الضائعة ثالثة قصائد من أصةل إفةدى وعشةرين    مبقد
م وارتكز البافث يف االستدالل على هذه القصائد مبا أورده حمقق الةديوان  (85)قصيدة

األستاو عبد السالم اهلر اسم من أن موضوع القصائد انةدرج حتةت بةاب دعةوة أبةي      
دون أي إشةارة منةه فةول أسةباب     ةكريا احلفصي على إنقاو األندلس واسةرتدادهام  
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تصنيفه املذكورم أكان من صافب الديوان أم من غريهم وقد اتفق البافث مة  احملقةق   
يف ولكم ألسباب عد ةم سيت  تفصيلها يف إطار حتليله التفكيكي لةدالالت احملبوبةة يف   

ليندلس  رمزيًا املقدمة الغزليةم إو وجد البافث أن ابن األب ار اختذ من احملبوبة معاداًل
 الذاهبة يف هاتني القصيدتنيم واألدلة على ولك هي: 

 إيراد الكثري من اإلشارات الدالة على الكثري من األمكنة بذكر أمسائها وصفاتها.  -
 احلديث عن الشعور الناج  من تذّكر تلك األماكن.  -
 إضفاء القداسة على الديار واألمكنةم اا لعل منها مكانا ُيَحرَ م ضياعه.  -
 م فيث تبادل حمبوبها احملبة والو اء. إلابيًا صوير احملبوبة تصويرًات -
 قصر موضوع مده أبي ةكريا بذكر شجاعته ووص  فروبهم وأساطيل جيوشه.  -
 بعد املقدمة الغزلية.  مباشرًا وص  السفن احلربية املدا عة عن األندلس وصفًا -
 القصائد. حتريا السلطان أبي ةكريا على إنقاو األندلس يف نهاية  -

أوىل الدالالت املوفية بلن احملبوبة قناع ليندلس املرجةلة اخلفيةة يف نةص ابةن     
األب ارم اإلشارات اخلفية ليماكن املشرقية املقد سةم ومن أهمها مّكة واحلرم الشري م 

 وقد مس اها باملزار: 
 َيَقةةةةةةِر ِبَعةةةةةةُيين أنَّ َقْلِبةةةةةةَي مةةةةةةا َقةةةةةةر ا   

 

 

 طُيُفهةةةةا ِسةةةةر اِنزاعةةةةًا إىل َمةةةةُن لةةةةُو َسةةةةرى   

 ُقصةةةاَراَي َقُصةةةُر الةةةنفِس  يهةةةا َعلةةةى اهَلةةةوى   
 

 

 َهوانةةةةًا وَقتةةةةُل الص ةةةةرِب يف إثِرهةةةةا َصةةةةربا     
 
 
 

 َوَقةةةةةُولي َعلةةةةةى ُقةةةةةُرِب امَلةةةةةزاِر وُبُعةةةةةِده  
 

 

 

 َسةةةةةةةالٌم وإن في ُيةةةةةةةُت مةةةةةةةُن ربِعهةةةةةةةا  
 (86)َقفرا 
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الذي حتو ل ث  الربط بني ديار احملبوبة/ املزار/ األندلس وأثرها النفسي عليهم و
 يه املزار إىل مكان مقد س كالكعبة املشر  ة وفجرها األسود الكري  وركنها اليمةانيم  
وقد أومل ابن األب ار دفية إىل ثنائية التحو ل اليت فّلت باألندلس من اخلري)القصر( إىل 

 الشرور )القرب( اليت فّلت بهام بسبب من افتالل اإلسبانم يقول: 
 َكُعَبةةةةةَة ِفجِّهةةةةةةا  أَلةةةةةُ  َيةةةةةُك ِل مةةةةةةالِ  

 
 

 
 وكةةةةان لةةةةذي األُوجةةةةاِل يف ِفجةةةةِرِه ِفجةةةةرا 

 
 

 

 َجةةةةةةديٌر ِبَلُثمةةةةةةي واُسةةةةةةِتالمي ِجةةةةةةداُرهُ 
 

 

 
 َوركنةةةةةاه ُعُر ةةةةةا عةةةةةد ه احلةةةةةِب َأُو ُنْكةةةةةرا  

 
 
 

 

 َ ةةةةةال عيةةةةةَد َمةةةةةا مل ُتسةةةةةِعُدني بَعةةةةةُوَدةن    
 

 

 
 (87)وأن ةةةى َيةةةُؤِم الَقُصةةةَر مةةةن َيم ةةةَ  الَقُبةةةرا    

 
 

 

تيه الغزليتني أثر وكةرى املكةان ومةا يشةيعه يف نفسةه مةن       وقد اجتم  يف مقدم
 شجون مؤملة لعهد مضىم يقول: 

 َأِرْقُت ُأِريُق الةد ُمَ  َيُسةَتُتبُ  الةد ما   
 

 َ ما َلِبَث الكةا وُر أن َعةاَد َعُنةَدما    
 
 

 َفنينًا ِلَعُهةِد امُلُنَحَنةى أُنَبةَل الض ةَنى    
 

 مةةاِبمةةا َقةةرَّ يف اأَلُفَنةةاِء ِمُنةةُه َوَتُرَج 
 
 

 َوِوْكرى َكَسةْقِط الزَُّنةِد ُرد َد َقُدُفةهُ   
 

 (88)ِبَسْقِط الل َوى َتُثِني اخَللي ُمَتيَّما 
 
 

ولعل  الشاعر يف وكره األماكن املشرقية يستذكر أصوله من قبيلة قضاعةم وكلن 
 األصول املشرقية األصيلة وما توفيه أماكنها الدينية املقدسةم وأماكنها اليت مث لت مالَو

شعرائها اجلاهليني كة )سقط اللةوى(م جتعةل الشةاعر املعتةد  بنفسةه صةافب الةذات        
الشاعر ومراوغتةه يف   ءاملتضخمة ير ا ضياع األندلسم والقراءة التفكيكية تظهر وكا

إظهار فنقه على ضياع األندلسم فيث كان  خره باألندلس وتفضيله هلا على غريها 
ليوضةاع السياسةية الةيت مي ةزت عصةر ابةن       " من أسباب عُزله عن منصبهم ولقد كان
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األب ارم وإقامته يف البالا احلفصي دور فاس  يف جنوفه حنو هذه األساليب البديعيةم 
وامليل إىل الرمزية اللفظية ملا يتطّلبه املقام من فذر والتةواء وتوريةه يف لاطبةة هةؤالء     

إشةارته إىل رفيةل    م وهذا ما أملةح إليةه يف  (89)احلّكامم خوف غضبه  وخشية بطشه "
احملبوبة وفجبها عنهم مشريا إىل اللوم الذي أسند إليه بفعل فب ه لينةدلسم وتفضةيله   

 هلا على غريهام يقول: 
 وَفُيُث اِلقباُب احُلُمُر َبُيضاُء غةاَدةٌ 

 
 َعَقُدُت ِبهةا َفُبةَل اهَلةوى َ َتَصةر ما     

 
 

 ُأَفةةةُي َعةةةن َسْلَسةةةاِلَها ُمَتَعط شةةةًا
 

 َأْظالِلهةةا ُمَتَضةةرِّما  وُأفةةَرُم ِمةةنُ  
 
 

 وال َوُنةةَب إال أُن َكَتُمةةُت َعالَقِتةةي
 

 (90)َ َباَفُت ِبِه ُنُجُل الُكلوِم َتَكلُّمةا  
 
 

 البوه بتفضيله األندلس يعد  ونبا قد يرمه اا هو عليه من فةال جيةدة لةدى    
أ ريقيةام  علةى   يفضلها الفخر باألندلس األب ار دائ السلطان أبي ةكريام  لقد كان ابن 

م ويص  الشاعر احملبوبة الرمزية يف املقدمة (91)استغنى عنه أبو ةكريا احلفصيومن هنا 
 الغزلية بالسكن/ الزوجة: 

 َهةةةةةةِل الَعةةةةةةُيُ  ِإال أن أغةةةةةةاةَل َغةةةةةةاَدةً  

 

 

 ُيَحاِسةةةةةةن َمُرآهةةةةةةا الَغزاَلةةةةةةَة والَبةةةةةةدرا    

 َوأسةةةةةُكُن ِمنهةةةةةا قاِطفةةةةةًا َثَمةةةةةر امُلنةةةةةى    

 

 

 َيةةةةةةُرِم الِفكةةةةةةرا  إىل َسةةةةةةَكٍن كةةةةةةالر يِ  مل  

 ُغلبةةةةةُت عليهةةةةةا مةةةةةُن َرداهةةةةةا ِبلغَلةةةةةب   

 

 

 (92)َ مةةةا ِبَيةةةدي ِمنهةةةا الغةةةداَة ِسةةةوى الةةةذكرى 
 
 

والعرب كما هو معلوم كثريا ما تظهر الشوق واحلنني للموطن واملرأة احملبوبةةم  
وأوضةح مةا يةدل علةى      والةدار واملنةزل  . امللوى وإو إن "أول رموة الشوق واحلنني ه

م وقةد  (93)والعرب اا تكين بالبيت عةن املةرأة"  ... ملرأة  رع من هذا املعنىامللوىم ث  ا
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ما تثريه الرسوم يف نفوسه  مةن  " بةانتظ  األمر واته لدى األندلسينيم  كثريا ما اعتنوا 
م وقد رسة  الشةاعر يف   (94)متتزج  يها اللذة باألمل واملتعة باحلزن"م سعيد وكريات ماٍ 

بةذلك إىل   بعودة احملبوبة بعةد انقطةاع ورفيةلم موفيةاً     فيًامو قصيدته الالمية مشهدًا
 انتصار أبي ةكريا ييى املرتضى ليندلسم وإعادته هلام يقول: 

 مل َيُخةةةةُن يف احلةةةةبِّ َتةةةةلويِلي  
 

 هةةةةِذِه احَلسةةةةناُء َتةةةةْلِوي ِلةةةةي  
 
 

 أُبَصةةةَرُت َصةةةُبري عَلةةةى كَلفةةةي
 

 َبةةةةةةُيَن َتُنِكيةةةةةةبن َوَتُنكيةةةةةةلِ  
 
 

 َيةةةةُدَرُأ ِبةةةةي َوَدَرُت أُن َلةةةةُيَس 
 

 ُطةةةةةوُل َتُعةةةةةذيبن َوَتُعةةةةةذيلِ   
 
 

 َ َكَفةةةُت َوْكةةةَ  اجُلفةةةون َدمةةةاً  
 

 (95)فةةةةاَل َتُسةةةةبيٍح َوَتُسةةةةبيلِ   
 
 

يف  رجاء الثنائية الضدية الزمنية بني املاضي واحلاضرم تدل على االختالف واإل
دلس فال احملبوبة/ األندلس من البعد إىل القربم  احملبوبة البعيةدة عةن حمب هةا/ األنة    

البعيدة عن فك  أبنائها املسلمنيم عادت اليةوم )احلسةناُء تةلوي لةي(م حمو لةة واقعةه       
األلي  )تنكيب وتنكيل( )تعذيب وتعةذيل( )وْكةَ  اجلفةون دمةا( مةن خةالل ثقا ةة        
اإليواء/ العودة للمحبوبم وتزداد هذه الرؤية التفكيكية وضةوفا يف انتقةال الشةاعر    

رهم وهو مشهد نصر األندلسم وصةورة األسةاطيل   حنو النسق النفسي الذي يشغل  ك
البحرية اليت قادها احلاك  احلفصي حنو األندلسم وولك بإشارة الشاعر إىل أن الغةزل  
ال يعنيه كثريا )دُع أساليَب النسيب(م وإمنا ما يهمه هو مشهد اجليوش الزاففة نصةرًة  

 ليندلسم يقول: 
 َدُع َأسةةةةاليَب النَّسةةةةيِب َوُخةةةةُذ

 
 رِي اأَلسةةةةةةةةاِطيِليف َأسةةةةةةةةاط 

 
 

 أَخةةةةةواُت اخَلُيةةةةةِل َسةةةةةاِبَحةً  
 

 َواُت َتةةةةةةةةةُزيني َوَتُزييةةةةةةةةةلِ  
 
 

 َوَبَنةةةةةةاُت املةةةةةةاِء َصةةةةةةةاِئَلةً  
 

 كاألَ ةةةةةةةةةاِعيِّ اأَل اعيةةةةةةةةةلِ  
 
 

 علةةةةِت امِلْلةةةةَح اأُلجةةةةاَج َ مةةةةا
 

 ِشةةةُذَت ِمةةةُن َتُشةةةمري َتُشةةةِميلِ    
 
 

 ال َتةةةةَزاُل الُعُجةةةةُ  َتُعُجُمهةةةةةا  
 

 (96)َطةةةةيَّ َتُعجيةةةةٍز َوَتُعجيةةةةلِ   
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وقريب من املشهد السابق يظهر مشهد آخر مده الشاعر به احلاك  احلفصي يف 
اا أبان الداللةة الغائبةة للمحبوبةة    م قصيدته الرائيةم وصو ر بطوالته ومعاركه البحرية

الرمزية/ األندلس يف املقد مة الغزليةم إو بتصويره املةدفي للتفةو ق احلربةي للسةلطان     
 األندلس الغائبة/ احملبوبة احملمي ة يف القباب احلمرم يقول:  احلفصي ُيخفي دعوته لنصرة

 وُلةةُذُت ِبَيُحيةةى امُلُرَتَضةةى أُسةةَتعيُنهُ   
 

  لُفةةدُق بةةي أجنةةاُده َجُحفةةال ُمجةةرى 
 أَفةةةِق ُملةةةوِك األُرِ  َرأيةةةًا َوراَيةةةًة 

 
 ِبَفةةُوة وَنصةةر الَعةةدا الفةةُوَة والن ُصةةرا 

 َسةةةواِبُحُه َعةةة َّ األعةةةاِدَي َعةةةُدُوها  
 

 َبَوارًا وأمَسى السَُّعي مةا انةَتَظ  الَبةرَّا    
 (97)َ ِمةةُن ُمْقرَبةةاتن َجاسةةِت السَّةةْفَعةَ  

 الَغربا
وِمةةةن ُمُنَشةةةآتن َجاَبةةةت األُبُحةةةَر     

 (98)اخَلُضرا
 

 : وهذا ما كر ره يف لتت  شعرهم فيث يدعو إلنقاو األندلس قائاًل
 َ ةةةُدُم أِيهةةةا امَلةةةوىل ُمعانةةةًا ُمَؤيَّةةةداً  

 
 ُمَت َمُغنًى فاَةُه السَُّيُ  َمُغَنمةا َمَتى ُر 

 
 

 وُسةةلَّ َعلةةى الَعةةاِديَن َسةةُيَفَك ُمُنةةِدمًا
 

 (99)اَوُسح  َعلى العاِ نَي َسةُيَبَك ُمُنِعمة   
 
 

وأخريا ميكن أن تظهر جدلي ة احلضور والغياب املكاني يف مقدمة ابن األبار الغزليةم 
 :تيةكما يف اخلطاطة اآل

 األندلس / إرجاءاختالف احملبوبة

 

 

  

 فالة النصر     )املنقذ(  السلطان  فالة احلب      الشاعر 

 الدالالت املرجذة املختلفة  الدالالت احلاضرة

 املعاني التفكيكية املختلفة للمكان يف نص الشاعر قد جاءت بدالالت متحولة 
الةنص يتحةد ع   مرجلةم شّكلت األندلس/ املكان حمورهام  املعنى املركزي الظاهر يف 
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عن احملبوبةم غري أن املعاني املرجلة املختلفةة يف األنسةاق املضةمرة تةدل  علةى انتقةال       
احملبوبة من داللتها الظاهرة إىل داللةة جديةدة متعلقةة باملكةان/ األنةدلسم وهةذا مةا        
تتوخاه القراءة التفكيكية للنصو م  في التفكيك يت  االشتغال على ثنائيةة احلضةور   

ضور فسب التفكيك ظاهر للعيانم والغياب املعاني اخلفية الغائرةم وهو والغيابم احل
ما ميّكن النص من االنفتاه الالنهائي للدالالتم ويثب ت ما انطلق منه التفكيك من أن 

 كل قراءة هي إساءة قراءة. 
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 ةـــخالص

ت لتلفةة  املقدمة الغزلية يف شعر ابةن األب ةار افتفةت بةدالال     نيرى البافث أ
والقةراءة التفكيكيةة مسحةت للبافةث     م ةم ينماة  يها ظاهر الةنص عةن باطنةه   مرجذ

بتلمس مواض  هذه الدالالت املراوغةم بتفكيك الظاهر وإعادة بنائةه برؤيةة جديةدةم    
فيث مث لت احملبوبة اعتمادًا على األ ق التلويلي املفتوهم مرتبطة بواق  الشاعر الثقايفم 

ة رمزية للهجر املةبّطنم الةذي عةانى منةه يف عالقتةه      احلاضرة يف املقدمة الغزلية جدلي
بالسلطة السياسية احلفصية يف تونسم  قد كانت العالقة بالسلطان أبي ةكريا احلفصي 
املضمر النسقي اخلفي  يف بنية املقدمة الغزليةم وولك برتكيز الشاعر على جعل احملبوبةة  

 واملكانة الر يعة. على اهلجر وضياع منصب الكتابة  دااًل ثقا يًا قناعًا

يف  املقدمةة الغزليةة قةد جةاء     االختالف الداللي يف كما توص ل البافث إىل أن
على بنية تصاحلية يف تعامل الشاعر مة  األمةري أبةي ييةى      بعا قصائد الشاعرة دااًل

احملبوبة على بنيةة االستشةفاعم اةا أّكةد  كةرة واتيةة الشةاعر         دّلتولي العهدم فيث 
نصه الشعريم وافتفائه مبطالبه الذاتيةم وقضاياه الشخصية أكثر مةن   الطاغية يف نسية

افتفائه بقضية األندلسم واليت جةاءت قليلةة يف املقةدمات الغزليةة لشةعره املةدفيم       
خالهلا  تمل ُتمثَُّل إال يف مقدمات غزلية ثالثةم شّكل وولك أن الدعوة لنصرة األندلس

  املقدمة الغزلية. احملبوبة جدلية رمزية ليندلس الضائعة يف

وجد البافث أن وكائية الشاعر ومراوغته النصةية جعلتةه يعمةد علةى      ًاوأخري
للوصةول   منه يشي مبا يبطنه ويضمرهم حماولة نفسيًا املقدمة الغزليةم ليجعل منها قناعًا

 إىل مبتغاه دون التصريح به. 
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 ات:ـش والتعليقـهلواما

دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سةبعني تيةارا ومصةطلحا    م سعد وميجان الرويليم ( الباةعي1)
 . 108  م 2000م 3ام بريوتم املركز الثقايف العربيم نقديا معاصرا

م 2ام الةدار البيضةاء  م بقال للنشردار توم كاظ  جهاد: ترمجةم الكتابة واالختالفم جاكم ( دريدا2)
 . 49  م 2000

 . 21  م 2005م 4ام بريوتم املركز الثقايف العربيم نقد النصم عليم ( فرب3)

املركةز الثقةايف   م معر ةة اآلخةر مةدخل إىل املنةاهة النقديةة احلديثةة      م عبد ا  وآخرونم ( إبراهي 4)
 . 126  م 1996م 2ام بريوتم العربي

 . 124  م معر ة اآلخرم ا  وآخرونعبد م ( إبراهي 5)

املؤسسةة اجلامعيةة للدراسةات والنشةر     م أسامة احلاج: ترمجةم التفكيكية دراسة نقديةم بيريم ( ةميا6)
 . 78  م 1996م 1ام بريوتم والتوةي 

  م 2003م القاهرةم الشركة املصرية العاملية للنشرم املصطلحات األدبية احلديثةم حممدم ( عناني7)
138-139 . 

 .  119 -118  م معر ة اآلخرم عبد ا  وآخرونم ( إبراهي 8)

م القةاهرة م املركز القةومي للرتمجةة  م أنور مغيث ومنى طلبة: ترمجةم يف عل  الكتابةم جاكم ( دريدا9)
 . 132-131  م 2008م 2ا

ثقا ةة والفنةون   اجمللةس الةوطين لل  م املرايا احملدبة من البنيويةة إىل التفكيةك  م عبد العزيزم ( دودة10)
 . 306  م 232العدد م 1998م الكويتم واآلداب

 . 94  م 2005م 66العدد م جملة  صولم فسام نايل: ترمجةم التفكيكم جوناثانم ( كلر11)

 . 258  م املرايا احملدبةم عبد العزيزم ( دودة12)

 . 119  م معر ة اآلخرم عبد ا  وآخرونم ( إبراهي 13)
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 . 132  م معر ة اآلخرم وآخرونعبد ا  م ( إبراهي 14)

 م 1م ج1958( ابن قتيبةم الشعر والشعراءم حتقيق: أدةد حممةد شةاكرم دار احلةديثم القةاهرةم      15)
  76 . 

حممةد حمةي الةدين عبةد     : حتقيةق م العمدة يف حماسن الشةعر وآدابةه  م ( انظر ابن رشيق القريواني16)
 . 117  م 2جم 1981م 5ا مبريوتم دار اجليل للنشر والتوةي  والطباعةم احلميد

ألدد بن حممد م نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب: انظر قصة عزل ابن األبار يف كتاب 17)) 
 . 590  م 2جم 1988م بريوتم دار صادرم إفسان عباس: حتقيقم املقري

رة وةام عبةد السةالم اهلةراس   : قةراءة وتعليةق  م ديوان ابن األبار القضاعي البلنسيم ( ابن األبار18)
 . 110  م 1999م اململكة املغربيةم األوقاف والشؤون اإلسالمية

 . 99  م التفكيكم جوناثانم ( كلر19)

 . 111  م األب ارديوان ابن م ( ابن األب ار20)

م فسةني مةؤنس  : حتقيةق م احلّلة السرياء البن األب ةار : فسني مؤنس لكتاب: ( انظر مقدمة احملقق21)
 .  41  م 1جم 1985م 2ام القاهرةم دار املعارف

 . 590  م 2جم الطيبنفح م ( املقري22)

 . 153  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار23)

 . 153  م األب ارديوان ابن م ( ابن األب ار24)

 . 154  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار25)

 . 157  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار26)

 . 158  م ارديوان ابن األب م ( ابن األب ار27)

 . 164  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار28)
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موسوعة كمربيدج يف النقد األدبي من الشكالنية إىل : حبث ضمنم التفكيكم ريتشاردم ( رورتي29)
  م 2006م 1ام القةاهرة م اجمللةس األعلةى للثقا ةة   م رامةان سةلدن  : حتريةر م ما بعد البنيوية

301-302 . 

 . 165  م ابن األب ار ديوانم ( ابن األب ار 30)

 . 238  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار31)

 .  42  م 1جم احللة السرياء البن األب ار: ( انظر مقدمة كتاب32)

 . 239  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار33)

 . 364  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار34)

  .365  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار35)

 . 349  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار36)

دار م م ن منظةور ابة مةد بةن مكةرم    حمليف لسان العرب  (َغَمَص)انظر مادة م االفتقار: ( الغمص37)
 . 1ام بريوتم صادر للطباعة والنشر

انظر مادة َوَقَص م العيب: والوقص. انظر مادة َوَق  يف لسان العرب البن منظورم القهر: ( الوق 38)
 . يف لسان العرب البن منظور

 . 351 -350  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار39)

املركةز الثقةايف   م تلويالت وتفكيكات  صةول يف الفكةر الغربةي املعاصةر    م شوقي الزينم ( الزين40)
 . 190  م 2002م 1ام بريوتم العربي

 . 397  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار41)

 . 397  م يوان ابن األب اردم ( ابن األب ار42)

 . 398  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار43)

 . 40م 1جم ( انظر مقدمة احملقق فسني مؤنس لكتاب احلّلة السرياء البن األب ار 44)
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 . 420  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (45)

 . 421  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 46)

 . 226  م ان ابن األب ارديوم ابن األب ار( 47)

 . 319  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 48)
 . 123  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 49)
م الكةري  : اجلحجةاج . َصَيَد يف لسان العرب البن منظور: انظر مادةم الفخور بنفسه: ( األصيد 50)

 . انظر مادة َجُحَجَح يف لسان العرب البن منظور
 . 123  م ديوان ابن األب ارم األب ار( ابن 51)
 . 125  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 52)
 . وما بعدها 329 م املرايا احملدبةم عبد العزيزم ( دودة53)
 . 340  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 54)
 . 436  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 55)
لسان العةرب البةن   : انظر مادة )أور( يفم فرة اليت لتم   يها املاءوهي احلم ( األواري مج  أورة56)

 . منظور
 . 444 م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 57)
 . 445  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (58)
 . 447  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار 59)
 . 226  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (60)
م 3جم 1973م بريوتم دار صادرم إفسان عباس: حتقيقم  وات الو ياتم حممد شاكرم تْ( الك61)

  405 . 

 . 593  م 2جم نفح الطيبم املقري (62)
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 . 340  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار63)

م جملةة األثةر  م مقدمة القصيدة يف شعر ابن األب ار القضاعي بني النمطية والتنةوع م شاكرم ( لقمان64)
 .  82  م 2013م 17لعدد ا

م 1990م 2ام القةاهرة م مكتبةة اخلةاجني  م دولةة اإلسةالم يف األنةدلس   م حممد عبد ا م ( عنان 65)
 .  438  م القس  الثاني

 . 434  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (66)

ة اثنةان وثالثةون   وإىل املغيثم بينه وبني القادسية أربعة أميالم ماء بني القادسية واملغيثة: ( العذيب67)
م 4جملةد  م 1977م بةريوت م دار صةادر م لياقوت احلمويم معج  البلدان: انظر ولك يفم ميال
: انظةر م وهو من أعمال الكو ةم وهو احلد بني القادسية والبصرةم ماء بالعراق: بارق. 92  

 . 319  م 1جملد م لياقوت احلمويم معج  البلدان

 . 124  م ارديوان ابن اأّلب م ( ابن األب ار68)

 . 82  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (69)

 . 45  م 1جم احللة السرياء البن األب ار: ( انظر مقدمة فسني مؤنس لكتاب 70)

 . 81  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (71)

 . 340  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار72)

 . 341  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (73)

 . 341  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار74)

 . 47  م الكتابة واالختالفم جاكم ( دريدا75)

 . 193  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (76)

 . لسان العرب البن منظور: انظر مادة )بلى( يفم الَبْلو الِكُبر والفُخرم َتْفخر: ( تبلى77)

 . وما بعدها 193  م ب ارديوان ابن اأّلم ابن األب ار (78)
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 . 194  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (79)

لسةان العةرب البةن    : يف انظةر مةادة )سةلهب(   م ( السالهب مج  )سلهب( وهي اخليل الطويلة80)
 . منظور

 . 71  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (81)

 . 72  م ديوان ابن اأّلب ارم ( ابن األب ار82)

 . 72  م ديوان ابن اأّلب ارم ارابن األب  (83)

 . 75  م ديوان ابن اأّلب ارم ابن األب ار (84)

 . 281م 245م 216  م انظر القصائد الثالثة يف ديوان ابن األب ار (85)

 . 216  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (86)

 . 216  م ديوان ابن األب ارم ( ابن األب ار87)

 . 281  م األب ارديوان ابن م ( ابن األب ار88)

رسةالة  م ابن األب ار القضاعي ومدائحه يف البالا احلفصي دراسة موضوعية  نيةم ديدم طريفة (89)
 . 151  م 2010م اجلزائرم جامعة احلاج خلضرة باتنةم ماجستري

 . 282 م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (90)

 . 42  م 1جم األب ارانظر مقدمة فسني مؤنس لكتاب احلّلة السرياء البن  (91)

 . 217 م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (92)

دار الفكةةر للطباعةةة والنشةةر م املرشةةد إىل  هة  أشةةعار العةةرب وصةناعتها  م عبةةد ا م ( الطيةب 93)
 . 899  م 3جم 1970م 1ام بريوتم والتوةي 

دار م عصر الطوائ قصيدة املديح يف األندلس قضاياها املوضوعية والفنية م أشرف حممودم جنا (94)
 . 134  م 2003م 1ام مصرم الو اء لدنيا الطباعة والنشر

 . 245 م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (95)
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 . 246  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (96)

م تةراه لالفةا للةون األر    م ما يف دمنة الدار من ةبل أو رمل أو رماد أو قمام ملتبةد : السفعة (97)
 . لسان العرب البن منظور: )سف ( يفانظر مادة 

 . 218  م ديوان ابن األب ارم ابن األب ار (98)

 . 285  م ديوان ابن األب ارم األب ار ابن (99)
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 عـــادر واملراجــاملص

 . 1985م حتقيق: فسني مؤنسم دار املعارفم القاهرةم 2ابن األب ارم احلّلة السرياءم ا -1
األبار القضةاعي البلنسةيم قةراءة وتعليةق: عبةد السةالم اهلةراسم وةارة         ابن األبارم ديوان ابن -2

 . 1999األوقاف والشؤون اإلسالميةم اململكة املغربيةم 
املركةز الثقةايف   م 2إبراهي م عبد ا  وآخرونم معر ة اآلخر مدخل إىل املناهة النقدية احلديثةم ا -3

 . 1996العربيم بريوتم 
م دليل الناقد األدبي إضاءة ألكثر من سةبعني تيةارا ومصةطلحا    الباةعيم سعد وميجان الرويلي -4

 . 2000املركز الثقايف العربيم بريوتم م 3انقديا معاصرام 
 . 2005املركز الثقايف العربيم بريوتم م 4افربم عليم نقد النصم  -5
لفنةون  دودةم عبد العزيزم املرايا احملدبةة مةن البنيويةة إىل التفكيةكم اجمللةس الةوطين للثقا ةة وا        -6

 . 232م العدد 1998واآلدابم الكويتم 
 . 1977احلمويم ياقوتم معج  البلدانم دار صادرم بريوتم  -7
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