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 مخص البحث:م

تحاوؿ ىذه المكاشفة البحث في أيديولوجية الشعراء وانعكاساتيا عمى قراءة 
ـّ األحداث التاريخية العظيمة التي يعاصرونيا، والكيفية الجمالية التي ي ترميز بيا ت

 والحيؿ الجمالية لمنسؽ الثقافي لدخوؿ النص. ، ووشيفرة أحداث ،التاريخ
وقد اقتصرت الدراسة عمى شعر ابف سناء الممؾ، وموقفو مف جياد صالح 

 الديف األيوبي ضد الصمبييف وانتصاره عمييـ في موقعة حطيف خاصة.
 
 
 

Abstract: 

This exploration attempts to examine the poets' 
ideology and its implications on  reading the great 
historical events that they live in, the aesthetic way in 
which history is encoded, the cipher of its events, and the 
aesthetic tricks of the cultural context to enter the text. 

The study is limited to the poetry of Ebn Sana El-Mulk, 
and his attitude towards the Jihad of Salah Al-Din Al-
Ayyubi against the Crusaders and his victory over them at 
Hittin in particular. 
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 توطئة:

رمز لو حضوره الخاص في خاطر كؿ عربي، وسيبقى  ٔصالح الديف األيوبي
في توحيد األمة وجمعيا  ؛إلى عممو اطردت حاجتناأيقونة عربية إسالمية طالما 

عمى أمر واحد، وتمكنو مف استرداد بيت المقدس بعد قرابة مائة عاـ مف االحتالؿ 
شعراء الفييا  ٖ. دفعتني ىذه الخاطرة لمبحث في النصوص التي أشادٕالصميبي لو

                                      
ي، دـ( يوسؼ بف أيوب بف شا ٖٜٔٔ - ٖٚٔٔ=  ػى ٜٛ٘ - ٕٖ٘يوبي )صالح الديف األ  ٔ

كاف أبوه  -كما قاؿ الزركمي  –اإلسالـ مف أشير مموؾ  ،أبو المظفر، الممقب بالممؾ الناصر
عد مف نافمة القوؿ الحديث في .. ويُ كراد.وىـ مف األ ،في شرقي أذربيجاف ،دويفوأىمو مف قرية 

 "،، منيا: "النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفيةعنو كاممةولممصنفيف كتب سيرة الرجؿ وحياتو؛ 
في الفتح القدسي" لعماد الديف الكاتب،  يّ "سيرة صالح الديف" و"النفح الُقس المسمىالبف شداد، 

لمحمد فريد أبي حديد، و"حياة صالح الديف األيوبي" ألحمد   ح الديف األيوبي وعصره"و"صال
الزركمي الدمشقي، خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس ... انظر: بيمي المصري

أيار /  -لبناف، دار العمـ لممالييف، الطبعة الخامسة عشر  –ىػ( األعالـ )بيروت ٜٖٙٔ)ت
 ٕٕٓص ٛج ـ( ٕٕٓٓمايو 

ـ سقطت القدس في يد الصميبييف، وكاف ٜٜٓٔىػ /ٕٜٗشعباف سنة  ٖٕفي يـو الجمعة   ٕ
جيؿ بأكممو لتترسخ في نفس  !قرابة مائة عاـ ،ـٚٛٔٔىػ / ٖٛ٘رجب  ٕٚفي  استردادىا

 .معاني التفرؽ واليزيمة
ألف خطاب اإلشادة كما عرفو عبد الفتاح يوسؼ "خطاب  ؛وقد اخترت لفظ اإلشادة دوف المدح  ٖ

 ،*وصفي إقناعي يكشؼ عف طبيعة العالقة بيف السموؾ غير الكالمي، والسموؾ الكالمي"
خطاب كعطاء الأو انتظار  بالمقابؿ المادياإلشادة حالة مف حاالت اإلعجاب، ال ترتبط و 

 ،وفي نفسية قائمو ،وىدفو ،قصده ، والشعر الذي قيؿ في صالح الديف مغاير فيعامة المدح
عف الشعر  -وفي البعد الرمزي المحدد لمشخصية التي يشيد بيا الشعراء/شخصية صالح الديف 

 –عبد الفتاح يوسؼ، سيميائيات الثقافة وتحميؿ الخطاب * .التقميدي المطرد في قصيدة المدح
خريؼ  ٕٜ/  ٜٔداف سيموزيس السمطة والذات في خطاب اإلشادة )مصر، مجمة فصوؿ، العد

 ٕ٘ٙـ (، صٕ٘ٔٓـ / شتاء ٕٗٔٓ
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َـّ لو تحرير وانتصاراتو عمى الصميبييف،  وطوالتصالح الديف األيوبي وبب إلى أف ت
أكد دارسو األدب والمؤرخوف عمى إشادة الشعراء بصالح الديف،  وقد، يت المقدسب

 ، وقاؿ أحمدٔ"وقد مدحو جميع شعراء عصره وانتجعوه مف البالد" فقاؿ ابف خّمكاف:
فبحثت في ىذه  ؛ٕ"عرفت ممف مدحو زىاء خمسيف شاعًرا بدوي: "فقد أحمد

، الشاعر ٖسناء الممؾفأرشدتني المصاحبات النصية إلى شعر ابف  النصوص
بدوي: "ومأل صالح الديف قمب ابف سناء الممؾ  أحمد المصري الذي قاؿ عنو أحمد

                                      
ىػ(، وفيات  ٔٛٙ - ٛٓٙابف خّمكاف، أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر، ) ٔ

لبناف، دار صادر، الطبعة  –األعياف وأنباء أبناء الزماف، تحقيؽ: إحساف عباس، )بيروت 
 ٕٔٔص ٚاألولى( ج

ية في عصر الحروب الصميبية بمصر والشاـ )مصر، دار أحمد أحمد بدوي، الحياة األدبد.  ٕ
 ٖٚصـ( ٜٜٚٔنيضة مصر، الطبعة الثانية، سنة 

 ،ىبة اهلل بف جعفر بف سناء الممؾ ـ( ٕٕٔٔ - ٓ٘ٔٔىػ =  ٛٓٙ - ٘ٗ٘) ؾمْ ابف َسناء المُ  ٖ
، الشاعر المصري عبد اهلل محمد بف ىبة اهلل السعدي، أبو القاسـ، القاضي السعيد وأب

في ديواف اإلنشاء ا المشيور، صاحب الديواف، أحد الفضالء الرؤساء النبالء، عمؿ كاتبً 
بمصر، وترقى في الرتب، حتى واله الممؾ الكامؿ ديواف الجيش. ولما رآه العماد األصبياني 

ىػ قاؿ عنو: "وجدتو في الذكاء آية، أحرز في صناعة النثر ٔٚ٘أوؿ مرة في دمشؽ سنة 
 -ىػ(، خريدة القصر وجريدة العصرٜٚ٘: ٜٔ٘العماد األصفياني الكاتب)ر: والنظـ غاية" انظ

قسـ شعراء مصر، نشره: أحمد أميف)وأخ( )مصر، دار الكتب والوثائؽ القومية، مركز تحقيؽ 
ابف خّمكاف، ، و ٚٙص ٔـ( جٜٔ٘ٔـ نسخة مصورة عف طبعة ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔالتراث 

صالح الديف خميؿ بف أيبؾ والصفدي،  ٕٙ – ٔٙص ٙوفيات األعياف وأنباء أبناء الزماف، ج
، وتركي مصطفى ،: أحمد األرناؤوط، تحقيؽالوافي بالوفيات، ىػ(ٗٙٚ تبف عبد اهلل الصفدي )

، ، والزركميٖ٘ٔص ٕٚ( جـٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔسنة دار إحياء التراث لبناف،  –)بيروت 
األدبية في عصر ، ولو ترجمة وافية في: أحمد أحمد بدوي، الحياة  ٔٚص ٛ، جاألعالـ

   ٖٕٓ: ٜٙٔصالحروب الصميبية، 
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عجابً ا حبً  في ديوانو عمى سبع  ، وبالفعؿ عثرتُ ٔفتغنى الشاعر بمجده" ا،وتقديرً ا وا 
قصائد طواؿ، كميا تدور حوؿ بطوالتو وحروبو مع الصميبييف، بدأىا معو منذ إعداده 

تصاراتو عمى أتباعيـ، ومياجمتو لحصونيـ، حتى وصؿ معو إلى موقعة لحربيـ وان
 حطيف ُقبيؿ فتح بيت المقدس.

وابف سناء الممؾ كما وصفو النقاد والمؤرخوف ىو أعظـ شعراء مصر في العصر 
 الذروة في فإنو شعره وأما ...األديب الكامؿ المشيوراأليوبي قاؿ عنو الصفدي: "

ضيؼ: "وابف سناء ىو بحؽ أكبر شاعر مصري في ، وقاؿ عنو شوقي ٕ"العميا
عصره وقبؿ عصره، بؿ إف لو منزلة أعظـ، فيو الذي صدر في أشعاره عف الروح 

، ووصفو في موضع آخر بأنو "شاعر ممتاز إلى ٖألوؿ مرة"ا قويً ا المصرية صدورً 
، ٘، بؿ عّده أكبر شاعر أنجبتو مصر قبؿ العصر الحديثٗأبعد حدود االمتياز"

قد تميز و  ؛ٙعنو عوض الغباري: "أكبر شاعر مصري في العصر األيوبي" وقاؿ
كاف يعرضو عمى أديب وناقد عظيـ قبؿ عرضو عمى صالح و عف غيره بأنشعره 

كما يقوؿ  –وأبيو الروحي الديف، فقد كاف ابف سناء الممؾ يرسؿ أشعاره إلى معممو 
 ليعطي، ويابة عنليقدميا إلى صالح الديف ن ؛القاضي الفاضؿ - ٚشوقي ضيؼ

                                      
 ٜٛٔد. أحمد أحمد بدوي، الحياة األدبية في عصر الحروب الصميبية، ص ٔ

 ٖ٘ٔص ٕٚ، جالوافي بالوفياتالصفدي،  ٕ

شوقي ضيؼ، فصوؿ في الشعر ونقده )مصر، دار المعارؼ، الطبعة الثانية، سنة د.  ٖ
 ٙٛٔ، صـ(ٜٚٚٔ

 ٜٛٔالسابؽ نفسو، ص ٗ

مصر )مصر، دار المعارؼ، الطبعة الثانية، سنة  –شوقي ضيؼ، عصر الدوؿ واإلمارات  د. ٘
 ٕٙٓـ( صٜٜٓٔ

ابف سناء الممؾ، ديواف ابف سناء الممؾ، تحقيؽ: محمد إبراىيـ نصر )مصر، الييئة العامة  ٙ
 ـ( مقدمة الديواف صػ جٖٕٓٓ، سنة  ٜٔلقصور الثقافة، الذخائر 

 ٕٗٓ، صمصر –واإلمارات د. شوقي ضيؼ، عصر الدوؿ  ٚ
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وقد كاف القاضي الفاضؿ يعتدُّ ، إضافية إلى شعرهقيمة تنقيح أستاذه ومعممو 
 بشاعرية ابف سناء الممؾ ويقدمو ويفضمو عمى غيره.

الديف واإلشادة ببطوالتو، والتغني  حأما عف شعر ابف َسناء الُممؾ في مدح صال
تناوؿ فييا  -كما ذكرت  –سبع قصائد طواؿ  ٔبأمجاده، وتسجيؿ وقائعو، ففي ديوانو

 جممة أعماؿ صالح الديف وبطوالتو إضافة إلى صفاتو وخمقو. 
فنجده يشيد بالوحدة التي أقاميا صالح الديف بيف العرب فأعادت عزة العروبة 

 وشبابيا، فيقوؿ:
 ٕ* مف أرض مصَر وعادْت مصُر مف حمبِ في زماِف ابف أيوٍب َغدْت حمٌب *و 

 شو وقوتو، فيقوؿ:ويصؼ جي
ـُ  ف شئَت ِعقباُف المنيِة ُحوَّ  ٖوجيٌش بو ُأسد الكريية ُغضٌَّب *** وا 

 ويثني عمى فعمو وخمقو، فيقوؿ:

 وأْثَنى عميو كؿُّ شيٍء محبةً 
ـَ اإلسالـِ حقِّ   لقد َغداا فيا قاِئ

 

 فيو ما كاف أعجماا وعاَد فصيحً  
 ٗمثَؿ ما قيَؿ قيّْماا بؾ الديف ِدينً 

 

يجده  - غير نقديةقراءة  -في صالح الديف  يقرأ قصائد ابف سناء الممؾ نعـ فمف
وتدبيره،  لسياستوقد استقصى كؿ معاني المدح واإلشادة والتعظيـ لو ولجيشو، و 

 كؿ عمؿ قاـ بو، أو توقعتو منو مخيمتو الشعرية.لو 
ة كعادة شعراء العرب في شعر المدح، يبدأ بعض ىذه القصائد بمقدمات تقميد

وبدأ بعضيا بال مقدمات، وابف سناء الممؾ كاف يعرؼ القيمة الداللية لممقدمة في 
                                      

لعامة لقصور الثقافة، فقد اعتمدت الدراسة عمى تحقيؽ: محمد إبراىيـ نصر، طبعة الييئة ا  ٔ
 ـ.ٖٕٓٓ، سنة ٜٔالذخائر

 ٔابف سناء الممؾ، الديواف، ص ٕ

 ٕٜٕالسابؽ نفسو، ص ٖ

 ٖٕٚالسابؽ نفسو، ص ٗ
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؛ فميذه المقدمات تعمقات سياسية واجتماعية وثقافية عند اإلنساف 1بناء قصيدة المدح
درؾ مُ الناقد وىو ال ؾ يرسؿ قصائده إلى القاضي الفاضؿ،العربي، وابف سناء المم

لألبعاد الداللية لبنية النص، وليذا يبرر ابف سناء الممؾ تركو لممقدمات الغزلية في 
 قصيدتيف مف قصائده، فيقوؿ في القصيدة األولى:

 أْلَيى مديُحؾ ِشْعري عف َتَغزُِّلو
 فمـ أُقْؿ فيو ال أفَّ الصبابَة ِلي

 

 في إثِر ُمْقَتَضبِ ا فجاَء مقتَضبً  
 ٕأفَّ المميحَة ِبييوـَ الرَّحيِؿ وال 

 

 وفي القصيدة األخرى يقوؿ:
رً   اففي مدحو صار النَّسيُب مؤخَّ
 رأى ماِدُحوه المدح أْوَلى فَأْقبموا
ُـّ نفَسو  ولو أنصَؼ الصبُّ المتي

 

 ومف أْجمو عاد المديُح ُمقدَّما 
 عميو وَخمَّوا ذكر ُسعدى َوُكْمُثما
 ٖلما َعِشؽ األَْلَمى وال قبَّؿ المَّما

 

يف وأشاد بعممو، حسب وترتيب القصائد التي مدح بيا ابف سناء الممؾ صالَح الد
رساليا إليو، جاءت أوليا  تاريخ نظميا  ىػ وىي القصيدة التي مطمعيا:٘ٚ٘سنة وا 

 ٗأَبى صدُّىا أف َيْجمع الُحْسَف والُحْسَنى *** ووجِدي بيا أف أجمَع الَجْفَف والَجْفَنا
مف انتصاراتو عمى ا بعد األخرى كمما حقؽ انتصارً  ثـ أخذ يرسؿ إليو القصيدة

 ىػ ىنأه بفتح حمب في قصيدة مطمعيا:ٜٚ٘الصميبييف، ففي سنة 
                                      

رتباط الممدوح بالتراث، ومف ثـ فالمقدمة التقميدية في قصيدة المدح تشير في جوىرىا إلى ا  1
يصبح التراث العربي عالمة عمى كؿ أفعالو، وعالمة عمى حقو في السمطة، وعالمة عمى 

انظر: محمود النوبي أحمد، آليات االحتجاج . موافقة كؿ ما ىو فيو لتقاليد العرب ومبادئيـ
إقميـ جنوب الصعيد دراسة تطبيقية في الشعر والنثر )مصر، الييئة العامة لقصور الثقافة، 

 ٕٗ: ٔٗـ( صٕ٘ٔٓالثقافي، الطبعة األولى، سنة 
 ٗ، صابف سناء الممؾ، الديواف ٕ
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مبدولة التُّْرِؾ عزَّْت ِممَُّة الَعرب ***   ٔبوبابف أيوَب ذلَّت ِشيعُة الصُّ
 ىػ مطمعيا:ٔٛ٘ثـ أرسؿ إليو قصيدة سنة 

 ْٕوحشَت لمَّا غاب لي عنؾ ُمْؤِنُس َأمجمس لْيِوي ليَس لي منَؾ َمْجمُس *** أل
 ىػ، األولى مطمعيا:ٕٛ٘وقصيدتيف سنة 

أرى ُكؿَّ شيٍء في البسيطِة قد َنما *** بعْدِلؾ حتى قد َنَمت أنجـُ السما
ٖ 

 والثانية مطمعيا:
ـ *** وقد كذََّبْتو في الذي كاَف َيْزُعـُ   ُٗسعوُدؾ رّدت ما اّدعاُه الُمَنجّْ

 ىػ، األولى مطمعيا:ٖٛ٘حطيف، سنة وقصيدتيف بعد موقعة 
 ٘لسُت أدري بأيّْ فتٍح ُتينَّا *** يا ُمنيَؿ اإلسالـ ما قد تمنَّى

 أما القصيدة الثانية فمطمعيا:
ِحي يعاند في العْذؿ *** فكنُت أبا ذرٍّ وكاف أَبا َجْيؿِ   ٙوصفُتَؾ والالَّ

في بالد فاضؿ إلى القاضي المف مصر أرسميا ابف سناء الممؾ  فكؿ ىذه القصائد
متباينة في ىذه القصائد  وقد جاءت، نيابة عنو صالح الديف الشاـ لينشدىا أماـ

وقد نظـ مت فييا، رسِ أيديولوجيتيا، مختمفة في بنيتيا، تناسب كؿ منيا المرحمة التي أُ 
، تمؾ انتصار صالح الديف في حطيفمع  متفاعاًل آخر قصيدتيف ابف سناء الممؾ 

في العصور  وىما أعظـ حدثيففتح بيت المقدس، الباب الرئيس لالموقعة التي كانت 
 .يا انفعاالت أكثر شعراء العصرووجَّ ا في عواطؼ المسمميف، رَ الوسطى اإلسالمية أثَّ 

                                      
 ٗ: ٔالسابؽ نفسو، ص ٔ

 ٙٚٔ: ٕٚٔالسابؽ نفسو، ص ٕ

 ٖٕٚ: ٕٓٚالسابؽ نفسو، ص ٖ

 ٖٜٕ: ٜٕٓالسابؽ نفسو، ص ٗ

 ٖٖٗ: ٖٓٗالسابؽ نفسو، ص ٘

 ٕٕٙ:  ٕٕٔ، صالسابؽ نفسو ٙ
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، إال أنيما اختمفتا في وزمانووعمى الرغـ مف اتفاؽ القصيدتيف في موقؼ اإلنشاد 
مف بنيتيا أف الشاعر قاليا دة األولى القصيتبدو ف ا؛ظاىرً ا بنيتيما وداللتيما اختالفً 

عف فرح حقيقي عند سماع الخبر، يبدو ذلؾ مف مباشرة المعاني، ووضوح ا معبرً 
الداللة، وتخيؿ المعركة، والدخوؿ في مدح صالح الديف واإلشادة بفعمو دوف 

ال  وأنَّ  :جؿ، وكأف الشاعر يقوؿتَ رْ مقدمات تقميدية، وكأف القصيدة مف الشعر المُ 
 لممقدمات في مثؿ ىذه المواقؼ. وقت 

وأما القصيدة الثانية وىي آخر ما أرسمو ابف سناء الممؾ إلى صالح الديف في 
قد أرسميا بعد القصيدة المذكورة ف -ٔكما جاء في ىامش الديواف - سمسمة انتصاراتو

إال أنيا تختمؼ عنيا في عمؽ الداللة، ومغايرة البنية، وظيور البناء  ا،سابقً 
فمذلك سوف األيديولوجي لشخص الشاعر وعالمو في بنيتييا السطحية والعميقة؛ 

وألنيا  ؛، كما قمتُ ؛ لعمؽ داللة القصيدة ذاتياأقف عندها وأجعمها نموذج الدراسة
وصمنا مف شعر ابف سناء الممؾ آخر ما قيؿ في صالح الديف األيوبي، أو آخر ما 

في البنية ا ولتأثير موضوعيا أيضً  في مدح صالح الديف واإلشادة بانتصاراتو،
القدس ىي محور البنية الفكرية في نظرية العاطفية لإلنساف المسمـ والعربي عامة؛ ف

الحروب الصميبية لدى طرفي الصراع؛ فارتباطيا العقدي، وتداوؿ موضوعيا عند 
ف والخطباء، أوجد قيمة ثقافية خاصة في النفوس لدى جميع األطراؼ، عمماء الدي

وكؿ طبقات المجتمع اإلسالمي والعربي؛ فكاف الستردادىا أو االقتراب مف أبوابيا 
عميؽ التأثير، استخدمو الشعراء في إعادة صياغة الواقع االجتماعي الذي كاف 

 قبؿ ىذا الحدث. ا مفتقدً 
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القصيدة ىي اإلشادة بصالح الديف، موضوع دور حوليا يالنقطة المركزية التي 
الذي جمع العرب ووحد كممتيـ، ثـ انتصاره عمى الصميبييف أعداء اإلسالـ 

في أكثر أبيات القصيدة، بداية مف المقدمة ا موضوعيً والعروبة، وداللة ذلؾ واضحة 
ة، حتى أبيات االنتصار ووصؼ صالح لموحدا الرمزية التي كانت فييا المحبوبة رمزً 

 الديف وجيشو.
 يقوؿ ابف سناء الممؾ في مقدمة القصيدة: 

 أال فاْرَفِعي ذا الشَّعَر عنو إنَّني . ٘
 . إذا نشَب الخمخاُؿ فيو فإنَّو    ٙ

 

 أغاُر عميو مف ُمداَعبة الِحْجؿِ  
 يعاِنُقو والِخؿُّ يصبو إلى الِخؿّْ 

 

 ومف الغيرة الجمالية ترقى بمسافة التوتر الذي تصنعصورة جديدة ففي البيتيف 
الجمالية المغايرة، فالِحْجؿ/ الخمخاؿ وىو في القدـ، يداعب شعر الرأس... والشاعر 

إلى الجانب المحبوبة مف خمخاليا! ىذه الجمالية المغايرة فييا إشارة يغار عمى شعر 
لممحبوبة في البيتيف شعرنا الجمالي لوحدة األمة؛ فإذا تدبرنا ىذا الشكؿ الجمالي 

بالكماؿ الظاىري لمحسف، ولكف ىناؾ في خياؿ الشاعر ميمة ليذا الجماؿ المتميز 
تتجاوز حدود الظاىر؛ فإفَّ تعميؽ العالقة بيف جماؿ المحبوبة بشعرىا الطويؿ الذي 
يربط بيف أوليا وآخرىا )الرأس والحجؿ أو موضع الحجؿ مف ساقي المحبوبة( وىو 

في المقدمة الجميمة وأىـ مالمح المحبوبة اؿ في وصؼ المحبوبة، رمز الجم
األمة ينبعاف مف موقؼ ، ليتأكَّد أف ىذه الصورة المتميزة لممحبوبة ووحدة الغزلية

َشعر المحبوبة الطويؿ الذي يمتد مف رأسيا إلى ، تفسير ذلؾ في أف فكري واحد
أو كما قاؿ ىو في  ،ياأخمص قدمييا، يرمز إلى الوحدة بيف قاصي األمة وداني

ف كاف شعر المحبوبة بامتداده يشير  (،والِخؿُّ يصبو إلى الِخؿّْ البيت السادس: ) وا 
إشارة إلى انتشار جماليا، أي أف جماؿ المحبوبة قد توزع ا إلى وحدة األمة ففيو أيضً 

وغّطى كؿ مكاف في جسدىا/األمة، حتى وصؿ إلى آخرىا، وىو أمر يفيد شموؿ 
يؤكدىا صريحة قبؿ انتياء القصيدة في اؿ الناتج عف ىذه الوحدة. الفضؿ والجم

 ( إذ يقوؿ:٘ٙالبيت )
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 تُناديؾ لإلسالـِ يا َجاِمَع الشَّْمؿِ وصميَت فييا جمعًة بجماعٍة *** 
ولعؿ صالح الديف األيوبي ومرحمة جياده ضد الصميبييف مف أكثر المراحؿ 

في األدب واألدباء؛ فقد كانت شخصية صالح الديف وأعمالو مميمة ا التاريخية تأثيرً 
النصوص بعض لمشعراء، في مدحو وتسجيؿ انتصاراتو بكؿ تفاصيميا، حتى تحولت 

إلى بؤرة تفسيرية التاريخي باستطاعتيا سحب النص  ةالشعرية إلى شبو وثائؽ تاريخي
 ألحداث التاريخيةبعض جوانب ا تفسيرالنص الشعري  ويصير مف أدوارمغايرة، 
لمؤرخيف، ونماذج ذلؾ كثيرة في كتب تفيد ا دقيقةعمى مادة  الشتمالو المبيمة
 . ٔالتاريخ

وقد وقؼ الشعراء عند صالح الديف، فتبايف وجوده في نصوصيـ الشعرية حسب 
 -كما يقوؿ عبد الحكيـ راضي  -الزاوية التي يراه منيا كؿ واحد منيـ؛ فممبطؿ 

مستويات مف الوجود، أوليا مستوى الوجود الفعمي كما كاف في الواقع، وثانييا 
وىذا الوجود األخير يتعدد  ا،مستوى الوجود الفني كما يصوره األدب والفف عمومً 

 - لنقؿ –ويتنوع بتعدد المبدعيف وتنوع رؤاىـ التي تتأثر بمدى قربيـ أو بعدىـ، أو 

                                      
 ومف ذلؾ أبيات أوردىا ابف تعري بردي منيا:  ٔ

 يًرادَ  َجعموه مسجدٍ  ِمف وكـ
 وؽٌ مُ خَ  ليـ فيو الخنزيرِ  دـُ 

     طفؿٌ  تأمميفّ  لو أمورٌ 

 الصميبُ  ُنصبَ  ِمحرابوِ  عمى 
 طيبُ  فيو المصاحؼِ  وتحريؽُ 
 المشيبُ  َعوارضوِ  فى لطّفؿَ 

 

معنى أراده، لتكوف معاني النصوص  -مع غيرىا  –بيذه األبيات  تغري برديفقد أكمؿ ابف 
شاراتيا استكمااًل  ابف تغري بردي، أبو لألحداث التي يوردىا، وىكذا أكثر المؤرخيف.  الشعرية وا 

المحاسف، جماؿ الديف، يوسؼ بف تغري بردي بف عبد اهلل الظاىري الحنفي، )المتوفى: 
النجـو الزاىرة في مموؾ مصر والقاىرة )مصر، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة ىػ( ٗٚٛ

 ٘المصرية العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر، نسخة مصورة عف طبعة دار الكتب( ج
 ٕ٘ٔص
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، ولـ ٔبمدى التزاميـ أو تصرفيـ في الصورة الحقيقية لمبطؿ أو الواقعة أو الموقؼ
يغفؿ الشعراء أي عمؿ قاـ بو صالح الديف في تدبيره أمور جيشو وبالده وجياده 

ليس ىناؾ حصف أو قمعة أو مدينة نو "إاألعداء، فاألمر كما قاؿ شوقي ضيؼ، 
اء يمجدوف انتصاره الحربي، مازجيف ذلؾ استولى عمييا صالح الديف إال ىبَّ الشعر 

جميعيـ يرى في عمؿ صالح ، و ٕبشعؿ مف اليجاء يرموف بيا في وجوه الصميبييف"
الديف صورة مثالية لما يجب عمى الحاكـ القياـ بو، حتى مدحو كؿ شعراء عصره، 

رفو أو قرأ فعمو قراءة صحيحة، وقد اختمؼ مدح الشعراء لو عف ف عَ وأشاد بو كؿ مَ 
ا لمديف واألمة ولـ يكف تكسبً ا خالصً ا ره مف القادة والساسة في أنو كاف مدحً غي

عجابً ا واسترضاء، بؿ حبً   ا.وا 

لألحداث التاريخية، فإذا اصطدـ وعي  األدبيأثرىا في البناء  ٖلمبنية المعرفية
كوف حصيمة لتفاعمو مع ذات ت اإلبداعية استجابتوفإف  ،الشاعر بحدث تاريخي ما

في  وفال يعبر  والشعراء في مثؿ ىذه األحداث، ومعرفتو بو ورؤيتو لوالحدث 
قاـ بو  ةمتميز  ألعماؿ اتاستجاب اولكني ،فكرة مستقمةعف  اتيـ الشعريةمشروع

فاأليديولوجيا ؛ يتوحسب تبايف أيديولوجبمنيـ واحد صاحب الحدث، ويتبايف أداء كؿ 
نرى الواقعة التاريخية لـ الواقعي، المختمفة لألفراد تدرجيـ بصور متباينة في تاريخي

 . لواقعةة التي يرى بيا ايديولوجياألمف خالؿ في عمميـ 
استجابة لمثؿ يكتبوف بوعييـ  -شعراء الومثمو أكثر  -كاف ابف سناء الممؾ وقد 

كرة أو كرتيف قصائدىـ  يرجعوف البصر فيىذه األحداث التاريخية المؤثرة، ثـ 
                                      

د. عبد الحكيـ راضي، مدخؿ في قراءة التراث العربي )مصر، الييئة المصرية العامة لمكتاب،   ٔ
 ٚٓٔـ( صٕٙٔٓكتبة األسرة م

 ٔٛٔد. شوقي ضيؼ، فصوؿ في الشعر ونقده، ص ٕ

الواحد/المتعدد البنية المعرفية والعالقة بيف )البنية المعرفية( مصطمح استعممو كماؿ أبو ديب،  ٖ
 ٔٗص ـ(ٜٜٙٔ، العدد الثاني، سنة ٘ٔالنص والعالـ )مصر، مجمة فصوؿ، المجمد
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موعي ل ليتأكد أف، إليوإلقائيا أماـ صالح الديف أو إرساليا وينقحونيا قبؿ ييذبونيا 
 .ومتطمبات المرحمة اإلبداعحاجة  كما تحددىاالنص بناء لغة دوره األوضح في 

في  ـوأمانتي ـال ُينظر إلى مدى دقتيتاريخي  لحدثاستجابة الشعراء حاؿ وفي 
 ا،غتيا جماليً نفسيا أعيدت صيا الحدثنقؿ الحدث، فالنص األدبي ليس ىو مادة 

ال يعكس األحداث انعكاس مرآة، كما ال يصح تفسير أحدىما باآلخر، وال  والشعر
يمكف قياس درجة عالقتيما أو التبايف بينيما كما نقيس البعد بيف شيئيف فيزيائييف، 
فالنص األدبي حيثما كاف ىو فكر متشبع بالعاطفة والخياؿ، والتاريخ فكر متحقؽ 

وغاية مباشرة لو، بؿ يدخؿ التاريخ ا األدبي ال يتخذ التاريخ ىدفً . والنص ٔبالواقع
النص بطريقة خفية بعيدة عف المباشرة؛ "ىذا التبعيد لمتاريخ وغياب أي واقع تاريخي 
محدد ىما ما ييب األدب ىواء حريتو؛ عمى النقيض مف العمؿ التسجيمي التاريخي 

قة معانيو مع متطمبات الواقعي مف الحاجة إلى ُمطابا يبدو النص األدبي متحررً 
 . ٕالفعمي"

كاف ىذا  التي -موقعة حطيف  -أما عف رؤية ابف سناء الممؾ لمحدث التاريخي 
فيبدو أف الشاعر ال يقؼ في بناء قصيدتو  لمتفاعؿ معيا والتأثر بيا،ا النص نتاجً 
ْف كاف الظاىر تناسب غرض النصالتي محددة المعاني العند إبراز  ولو ما يتنا، وا 

إلى فتح باب ا يسعى حثيثً  -أي الشاعر  –و ، إال أنالغرضبعض سمات  وفي
 االحتمالية ليدخؿ المتمقي في بحث عميؽ عف داللة محتممة.

 في مطمع القصيدة:يقوؿ 
ِحي يعاند في العْذؿ. ٔ  وصفُتَؾ والالَّ
 . لو شاِىدا زور مف النَّْيي والنُّيىٕ

 فكنُت أبا ذرٍّ وكاف أَبا َجْيؿِ  
 عميؾ ومف عيَنْيَؾ لي شاىَدا َعْدؿِ 

                                      
أليديولوجية، ترجمة: فخري صالح )عماف، المؤسسة العربية تيري إيجمتوف، النقد واانظر:  ٔ

  ٗٛص ـ(ٕٜٜٔلمدراسات والنشر، 
 ٜٗالسابؽ نفسو، ص ٕ
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     . حبيبُة ىذا القمِب مف قبِؿ خمِقوٖ

 ٔيحبُِّؾ قمبي قبَؿ خمِقؾ ِمْف َقْبمي
 

يكاد مف يقرأ بيتي القصيدة األوؿ والثاني أف يحكـ بأنيا لـ تبدأ بمقدمة بؿ تناولت 
الثالث حتى تفاجئؾ وما أف تصؿ القراءة إلى بيت القصيدة  ا،مباشرً تناواًل موضوعيا 

مف الحيرة، أكاف البيتاف األوؿ والثاني ضمف ا المقدمة الغزلية لتشّيد في نفسؾ نوعً 
 أـ ىما بداية مباشرة ثـ عودة إلى المقدمة؟  ،المقدمة الغزلية تمؾ

ىؿ يبدأ بمقدمة  حيرة حقيقية في نفس المبدع؛ب تشي تمؾ ولعؿ حيرة المتمقي
يدخؿ وذلؾ ـ يترؾ المقدمة بما تشير إليو مف دالالت؟ تقميدية وىو يعرؼ داللتيا؟ أ

 .مغايرة قراءةفي حاجة إلى تجعمو النص في لغة انفصامية 
ال  – إلى جانب ىذه المغة االنفصامية -النص عمى أف د ولكف ال بد مف التأكي

الظاىر في االنسجاـ الفني  ذلؾ ينكر حدود االنسجاـ في واقع الحياة، ظيرت مالمح
فابف سناء الممؾ يعرؼ أف داللة قصيدتو ُمدركة،  ا؛ة أيضً العام معانيوفي و لمنص 

السمطة صاحب  ،القاضي الفاضؿوزيره وصديقو فمف  نفسو إف لـ يكف مف السمطاف
كؿ نص أدبي يعتمد عمى مرجع واقعي مباشر يشكؿ ف األدبية والنقدية في عصره؛

بعيد عف الوىـ وشطح الخياؿ  لدى المتمقي بنية ذىنية بأف ما في النص مف دالالت
فْ  ،متماس مع واقع الحياة قدَّـ مادة خيالية، فالخياؿ مف عناصر تشكؿ النص  وا 

يظؿ مسئواًل عف  لكف الشاعر ،األدبي التي تأخذ الواقعي إلى الخيالية لتصنع أدبيتو
 قّدمو.يمضموف ما 

 بعد المقدمة الغزلية المخاتمة قاؿ في بيت التخمص:و 
ـَ مثمي فإنَّو *** يعيُش بال حبٍّ ويحَيا ِبال ِخؿّْ  . ومف عرؼَ ٕٔ  األيا

قامت عمى مع أف العالقة بينو وبيف المحبوبة )صالح الديف( في أوؿ بيتيف 
، )...ومف عينيؾ لي شاىدا عدؿ( وىي عالقة مغايرة لعالقة الالحي العاطفة وحدىا
 . والمنطؽ العقؿالتي تقـو عمى 

                                      
 ٕٕٔابف سناء الممؾ، الديواف، ص ٔ
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 الديف في بيتيف فقط قاؿ فييما:وبعد بيت التخمص وصؼ صالح 
 . ومف كاَف في ىذا الَورى مثَؿ يوسؼٍ ٕٕ
نَّما . َتِخرُّ لو األماَلُؾ ُذالًَّ ٖٕ  وا 

 

 ومف أْيف ىذا المثُؿ كاف بال ِمثؿِ  
 َتِعزُّ إذا خرَّْت َلديِو ِمف الذُّؿّْ 

 

فما ىنا قد بدأ الشاعر غرضو/ حديثو المباشر في اإلشادة بصالح الديف وأفعالو. 
الذي يدركو الشاعر مف األحداث؟ وكيؼ ىي صورة تمؾ األحداث في مخيمة 

لما يدرؾ الشاعر ا جماليً  يبني تأوياًل  ثـ الفنية؟ فالنص الشاعر ورؤيتو األيديولوجية
يقـو  فالشاعر، توكف الكشؼ عف أيديولوجيمي وبيذا التأويؿ الجمالي، مف الحدث

وفي ىذه المرحمة مف القراءة . بناء األحداثموقفو في عممية إعادة ل خاص إدماجٍ ب
يمكننا توجيو المتمقي ليحكـ عمى عمؿ الشاعر بنفسو، فقط بالبحث في انتقاءات 

، الظاىرة أو الداللية األحداثتفاصيؿ بإىمالو أو تجاىمو مف  قاـما و الشاعر، 
قافية خية والثانتقاء مف األنساؽ التاريتجاىؿ و عممية ا فالنص األدبي يتضمف حتمً 

، منياعمى موقؼ الشاعر  التجاىالتو  االنتقاءاته دلؿ ىذالموجودة خارجو، لت
وما يقوـ بانتقائو،  ما يتجاىمو وعميو فال يمكف وصؼ اختيار الشاعر إال مف خالؿ

تجاه ابف سناء الممؾ عف الموقؼ الذي يتبناه بوضوح كشؼ كمو ربما ي وىذا
  .ٔالحدث

 الممؾ مف أحداث التاريخ الواقعي لموقؼ اإلنشاد؟فما الذي انتقاه ابف سناء 
عند صالح الديف  ووقوفالشاعر لـ يطؿ  2التخمصبيت بعد المقدمة الغزلية و 

بوصؼ أعدائو في ثالثة  ماموضوع النص لينشغؿ الشاعر عنيوىما  ،وبطوالتو
( ثـ يمزج بيف وصؼ ٖٗ: ٕٚ( ثـ يصؼ سالحو في األبيات )ٕٙ:  ٕٗأبيات )

                                      
فولفغانغ إيزر، الّتخييمي والخيالي مف منظور األنطربولوجية األدبية، ترجمة: د. حميد انظر:   ٔ

غرب، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة األولى، سنة د. الجاللي الكدية )الم  - لحمداني
 ٕٔ:  ٔٔص ـ(ٜٜٛٔ

 وقد أشرنا إلى تمؾ األبيات في صفحات سابقة.  ٕ
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وغير ذلؾ مف  ،حاؿ أىمياو جيش صالح الديف والمدف والقالع التي تـ لو فتحيا، 
لصالح قصيدتو ببيتيف يسمـ فييما  يختـ( ثـ ٛٙ: ٖ٘اإلشارات في بقية النص )

 عمى كؿ مسمـ فيقوؿ:و فريضة ، بؿ ويجعؿ حبّ الديف
 . لؾ الحكـُ في الدُّْنيا وما ىو باليَوىٜٙ
 فحبَُّؾ مفروٌض عمى كؿّْ مسمـٍ . ٓٚ

 

 مع الجوِد بالدُّنيا وما ىو بالَيْزؿِ  
 وُيعَمـ ىذا فيَؾ بالعقؿ والنَّْقؿِ 

 

فيذه العناصر المنتقاة مف األحداث تتوافؽ مع رؤية الشاعر، وىذه االنتقاءات 
تمؾ  البحث عف العناصر األخرى الميممة في النص، والغريب أفبتسمح لممتمقي 
 وتتمّثؿ فيالعناصر الرئيسة التي ال بد مف قياـ النص عمييا،  ُتعد العناصر الميممة

شخصية صالح الديف، وحروبو، ومواقفو ومواقؼ جنوده في ىذه الحروب، واألعداء 
كـ عمى النص مف خالؿ ما ىو وانكسارىـ، ونتائج تمؾ المعارؾ وأثرىا... فيمكف الح

بمعنى أف النصوص ُينظر فييا إلى  ا،غائب عنو كما نحكـ عميو بما تناولو حقً 
لى الغائب مف خالؿ ما ىو حاضر... وىذه  الحاضر مف خالؿ ما ىو غائب، وا 

وال نعني بذلؾ أنو يجب عمى  .ٔالعممية برمتيا ُتظِير إلى الوجود قصدية النص
الشاعر تناوؿ تفاصيؿ األحداث التاريخية كما يفعؿ المؤرخ، ولكنو يسجؿ انعكاسات 

لبعض التمثيالت ا نتاجً النص ليكوف  ث عمى نفسو وعمى الحياة والمجتمع؛الحد
 ، ينطمؽ مف خالليا إلى الالمحدود.المحدود جة في الوجودنتَ المُ 

عمى أشكاؿ أيديولوجية ومواد بعيدة عف الحدث وعف فقد اشتغؿ الشاعر في نصو 
لنرى سمسمة مف االنطباعات  ،بأمور ىي غير رئيسة فعاًل  -صاحبو/صالح الديف 

والشفرات األيديولوجية متمثمة في تصورات الشاعر وخياالتو وأوىامو وصوره، لنزعـ 
ألنو )أي النص  -إجمتوف  عمى حد تعبير –أف الحدث حاضر في صورة غياب

                                      
 ٕٔ، التخييمي والخيالي، صفولفغانغ إيزر  ٔ
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لو بؿ بعض المعاني التي يحيا بيا الواقع ا الشعري( ال يتخذ النص الواقعي ىدفً 
 .ٔنفسو، وىي معاف أيديولوجية متماسة مع الحدث وغائبة عنو في اآلف نفسو

نعـ فقد عالج األحداث معالجة شعرية تخييمية، لكنو وىبنا ترجمة أليديولوجية 
وليذا قؼ خاص مف الحدث، تحكمو أىواء وميوؿ وأنساؽ ثقافية دفينة، و خاصة وم

في القاضي الفاضؿ تفوؽ  (ابف سناء الممؾ) وفقد تحقؽ لبعض الباحثيف أف مدائح
، التي تتجمى حاممة آثار ٕمدائحو لمسمطاف صالح الديف، ومرجع ىذا إلى األىواء

 معنوية بالغة الخصوصية.
سناء الممؾ ىذه كاف فييا صالح الديف وانتصاره وأكبر الظف أف قصيدة ابف 

مشاركتو في فرحة ا وأداة، موضوع تناولو الشاعر مع شعراء عصره معمنً ا موضوعً 
حرر ا مسممً  االنتصار، ليكوف فيو صالح الديف في المعنى الظاىر لمنص بطاًل 

أو  العرب والمسمميف مف أعدائيـ الصميبييف بكسر شوكتيـ مرة تمو األخرى، وأداة
 وسيمة لمتعبير عف نسؽ ثقافي خاص يمأل عقؿ الشاعر ونفسو.

بصالح الديف قبؿ الدراسة  األيديولوجيةوعالقتو  في أمر الشاعر وقد نازعني شؾّّ 
بؿ ، يالشعر  وأوؿ بيت في ديوان ذلؾ عندما قرأتُ ، الُمختارة النقدية المعمقة لقصيدتو

 يقوؿ:إذ األولى،  ة الديواففي صفحو 
م***  ْرِؾ عزَّْت ِممَُّة العرببدواة التُّ   ٖبوبابف أيوَب ذلَّت ِشيعُة الصُّ
ىناؾ ة بنية نسقية متخفية تحت ظالؿ الجمالية األدبية، وأف ثمّ فأيقنت أف 

ما في نفس الشاعر، أفي الوقت الذي يدعو فييا صالح الديف إلى وحدة ا انفصامً 

                                      
 ٖٜ: ٕٜانظر: تيري إيجمتوف، النقد واأليديولوجيا، ص  ٔ
ـ( ٜٓٛٔالمعارؼ، سنة د. محمد زغموؿ سالـ، األدب في العصر األيوبي )دار انظر:  ٕ

 ٖٙٔص

  ٔابف سناء الممؾ، الديواف، ص ٖ
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 ؟!تظير ىذه التفرقة العرقيةفي وجو العدو الصميبي ا واحدً ا األمة؛ لموقوؼ صفً 
ال فما داللة تمؾ العنصرية في ىذا الموضع مف النص؟  عزَّْت ِممَُّة  التُّْرؾِ بدواة )وا 

ف ىؿ ىي عنصرية إشادة أـ إقالؿ؟ أقصد في النسؽ الثقافي لمشاعر ومَ ( العرب
ألنو يعتز بأرومتو، ولكف كيؼ ىي في نفس  ؛حولو، نعـ فقد ارتضاىا صالح الديف

 وفكره؟  الشاعر
 عف حكَّاـ العرب:ا ؤكد قصدية بيت القصيدة األوؿ، قولو منيا متحدثً ي

 أرُض الجزيرِة لـ تظَفْر مماِلُكيا
 رىابّْ ممالٌؾ لـ ُيَدبّْرىا مد

 حتَّى أتاىا صالُح الّديِف فاْنَصَمَحتْ 
    واستعمَؿ الِجدَّ فييا غيَر مكترثٍ 

 اِئٍس َدِربِ سَ بمالٍؾ فِطٍف أو  
 برْأي َخِصيٍّ أو بَعقِؿ َصِبيإال 

ْت ِمف الوَصبِ   مف الفساِد كما صحَّ
 ، حتى كأفَّ الِجدَّ كالمَّعبِ بالَجدّْ 

 

بيت مف األبيات  إلى آخر فمننظرففي تتابع الحركة الداللية إثارة لبعض األسئمة، 
أي غير مكترث  الِجدَّ غيَر مكترٍث بالَجدّْ(استعمؿ صالح الديف ) المذكورة سابقًا!

ويؤكد  ،تعبير غريب يشي ببعد ثاف... العربي، وشرؼ أجداده بأصؿ ذلؾ الحاكـ
  .بيت النص األوؿاالنفصاـ العنصري الذي بدأت مالمحو في 

متنافرة لألبعاد العميقة في روح الجماعة التي يجب أف ا ىي عالقة ترسـ خطوطً 
سمط عمى البالد والعباد تكوف متوحدة مجتمعة في ظروؼ الحرب ضد عدو واحد ت

 والمقدسات.
ؿ ليشمؿ اإلطار الثقافي المصري أو يحؽ لنا نتيجة ليذا تطوير التساؤ  وربما

العربي الذي يعيش فيو الشاعر، فنتساءؿ: ىؿ ىناؾ أبنية ثقافية في العصر األيوبي 
ىؿ اعتمد ابف سناء الممؾ أسيمت في بمورة الخطاب الشعري؟ أو بتعبير أوضح: 

ما غة ىذه الصورة المضادة عمى ذاكرة الجماعة وموقفيا مف السمطاف؟ فإف في صيا
ما تتشابو ا يعرضو الشاعر صورة لعراؾ ثقافي نسقي داخؿ المجتمع، وغالبً 
إلى حد كبير  -الخصائص األيديولوجية لإلنساف الذي يعيش داخؿ إطار ثقافي ما 



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمود النوبي أحمد سميمان

 
 

-ٕٚ- 

 

فيخضع اإلنساف بالضرورة مع الخصائص المميزة لمعراؾ الثقافي السائد آنذاؾ؛  -
 .ٔلشروط ىذا العراؾ الثقافي

وبعد فإنني أرجح أف ما قرأنا داللتو في األبيات ُيعد مف األنساؽ الخاصة 
بالشاعر نفسو؛ فثمة أيديولوجية خاصة تسيطر عمى عقؿ الشاعر، ىي التي 

ال فكيؼ بقي محفورً  في نفوس عامة المصرييف ا أخرجت نصو عمى ىذه الشاكمة؛ وا 
 ؼ لصالح الديف؟والعرب إلى اليوـ ذلؾ النسؽ الفكري والعاطفي المشرّْ 

عالقة عمى أي الغريب أننا لـ نعثر في ترجمة الشاعر وال في سيرة صالح الديف 
أو فعؿ غير عادي قاـ بو صالح الديف تجاه ابف سناء الممؾ أو تجاه واحد مف 

لديف عندما تولى مقاليد تشير إلى أف صالح ا ،أسرتو، الميـ إال موضوعات عامة
الحكـ في مصر قضى عمى نظاـ االلتزاـ، وقاـ بتوزيع واسع لممكية األراضي 

وألغى إقطاعات األمراء الزراعية عمى جنوده وأمرائو وأفراد ساللتو الحاكمة، 
أورده صريح نص  في ذلؾيوجد ، ٕوأعطاىا لجنوده المصرييف وانتزع منيـ ضياعيـ

 يطمب الديف نور إلى أرسؿ الديف صالحابف شداد، قاال: "إف  ابف األثير، وأشار إليو
 ا،عسكرً  معو وسير وسيره الديف، نور فجيزه أيوب، الديف نجـ والده إليو يرسؿ أف

 الديف صالح مع لو كاف مف إلييـ وانضاؼ كثير، خمؽ التجار مف معو واجتمع
 يطمب الديف صالح أرسؿ : "ثـفي موضع آخر ، ويقوؿ ابف األثيرٖوصحبة" أنس

                                      
فمسفة المعنى بيف نظاـ الخطاب  –عبد الفتاح أحمد يوسؼ، لسانيات الخطاب وأنساؽ الثقافة   ٔ

لبناف، الدار العربية لمعمـو ناشروف،  -بيروت  –ثقافة )الجزائر، منشورات االختالؼ لوشروط ا
 ٓٗص ـ(ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔالطبعة األولى، سنة 

ؿ.ا.سيمينوفا، صالح الديف والمماليؾ في مصر، ترجمة: حسف بيومي )مصر، المجمس األعمى  ٕ
 ٛٗـ( صٜٜٛٔ( سنة ٗٚلمثقافة، المشروع القومي لمترجمة )

ابف األثير، أبو الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الواحد  ٖ
ىػ( الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمري، ٖٓٙ تالشيباني الجزري، عز الديف )

= 
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 األمراء إقطاعات وأخذإليو...  فأرسميـ وأىمو، إخوتو إليو يرسؿ أف الديف نور مف
 .ٔوطاعة" حبا لو فازدادوا وزادىـ، ،معو الذيف واألمراء أىمو فأعطاىا المصرييف،

وىو مف المقربيف مف السمطاف صالح  -خبر أورده ابف شداد أيًضا يؤكد ذلؾ 
الروضتيف، عف تمكف صالح الديف مف معارضي وأبو شامة صاحب  -الديف 
ا ا عظيمً فجرد لو عسكرً وتمكنو مف كنز الدولة في الصعيد. يقوؿ الخبر: " ،حكمو

مف الذيف ذاقوا حالوة ممؾ الديار المصرية وخافوا عمى فوت ذلؾ  شاكيف في السالح
، فالعبارة تشي بصحة خبر تقسيـ صالح الديف ٕ"ـ عمييـ أخاه سيؼ الديفوقدَّ  ،منيـ

ؿ ىذا البالد إلى إقطاعات تـ توزيعيا عمى رجالو وقواده والمقربيف منو، وقد فصَّ 
 .ٖصالح الديف والمماليؾصاحب كتاب  (ؿ.ا.سيمينوفا)التقسيـ 

ف كاف غرض صالح الديف مف فعمو ىو تأميف نفقات الجيش والجنود   والتشجيعوا 
ىذا الفعؿ أرزاؽ األمراء  ، فقد مسَّ غير العادية حروبالي ف ةمشاركالعمى 

، ولعؿ تجاه السمطاف في نفوسيـا أنتج شيئً ف ؛وأصحاب الوجاىة والماؿ في مصر
أسرة ابف سناء الممؾ كانت واحدة مف األسر التي لحقيا فعؿ السمطاف، ومما دفعني 

                                                                                            

= 
،  ٖٔ٘ص ٜـ( جٜٜٚٔىػ / ٚٔٗٔلبناف دار الكتاب العربي، الطبعة األولى، سنة  –)بيروت 

المسمى  –وانظر: وابف شداد، أبو الحسف بياء الديف بف شداد، سيرة صالح الديف األيوبي 
 ـ(ٕ٘ٔٓ، مؤسسة ىنداوي لمتعميـ والثقافة، سنة النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية )مصر

 ٜ٘ٔص

 ٖٗٗص ٜج، الكامؿ، ابف األثير ٔ

 تالقاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ المقدسي الدمشقي ) ، أبوأبو شامة ٕ
 –)بيروت  إبراىيـ الزيبؽ، تحقيؽ: الروضتيف في أخبار الدولتيف النورية والصالحية ىػ(٘ٙٙ

وابف شداد، سيرة  ٖٖٛص ٕ( جـ ٜٜٚٔىػ/  ٛٔٗٔالطبعة: األولى، ، مؤسسة الرسالةلبناف، 
 ٕٔٓ - ٖٗصالح الديف األيوبي، ص

 ٗٙ: ٔ٘، صؿ.ا.سيمينوفا، صالح الديف والمماليؾ ٖ
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ووجاىتيا، يقوؿ الصفدي إلى ىذا الزعـ بعض األخبار التي تؤكد ثراء أسرة الشاعر 
، ويقوؿ ٔ"الدنيا مفا محظوظً  السعادة وافر التنعـ كثير كافعف ابف سناء الممؾ: "

، وفي لثراء أبيوشوقي ضيؼ: "وكاف ابف سناء الممؾ يعيش في رغد مف العيش؛ 
 .ٕومرة فندقًا"ا الديواف أنو أىداه مرة بستانً 

مطمقة التي بناىا النسؽ الثقافي ولـ يكف األمر سمـ لصالح الديف بتمؾ الصورة ال
في عقوؿ العامة، فمـ يسمـ حكـ صالح الديف لمصر مف اعتراض المعترضيف 
وخروج المناوئيف، فقد خرج عميو كنز الدولة في جنوب الصعيد، وخرج عميو جماعة 
في القاىرة عمى رأسيـ عمارة اليمني الشاعر، ولوال قوة صالح الديف وتصديو ليؤالء 

 و أمر.ما استقر ل
  

                                      
 ٖ٘ٔص ٕٚج الصفدي، الوافي بالوفيات، ٔ

 ٕ٘ٓشوقي ضيؼ، عصر الدوؿ واإلمارات، ص ٕ
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ليست المسألة إذف متعمقة بدرجة شحف الوقائع التاريخية في النص، فقد يكوف 
وأعمى جمالية نتيجة لبعده عف إدراؾ الحقيقة التاريخية المجردة؛ ا النص أكثر إبداعً 

، ٔ"ألف النص يوجد إذا جاز التعبير في الفجوة التي يصنعيا بيف نفسو وبيف التاريخ"
، واسع مف أبواب التخييؿفقد يسمح لو ىذا الفاصؿ اإلدراكي لمحقائؽ إلى باب 

مستوى تقاطع ثمة وبمتابعة حركة المعنى والداللة بيف المرجع والموضوع يتأكد أف 
ال ُينكر بيف الفني الالمرجعي والواقعي التاريخي المرجعي في بناء المعنى، 

اعر بيف المرجع والموضوع يتأكد أف وبتحسس التوسطات الجديدة التي أقاميا الش
نما تظير باعتبارىا إنتاجات ا إلى النص اعتباطً عناصر الواقع التاريخي ال تدخؿ  وا 

لفعؿ التخييؿ، ولكف كيؼ قرأ الشاعر الحدث التاريخي في انتصارات صالح الديف 
ـّ ترميز التاريخ وشيفرة أحداث ، في ظؿ ظروؼ واأليوبي عمى الصميبييف؟ وكيؼ ت

اجتماعية واقتصادية وسياسية مضطربة؟ وما األدوات الفنية التي استعاف بيا في 
 شيفرة موقفو مف الحدث؟

لعؿ بنية النص ىي أوؿ وأوضح ما يمكف لممتمقي البصير مالحظتو، فالبنية ذات 
ولعؿ  عالمة عمى التخطيط الفكري لممبدع.ا داللة عميقة عمى المعنى، وىي أيضً 

و استحضار اآلخر ىي أوضح ما يمكف رؤيتو في قصيدة ابف سناء البنية الثنائية، أ
 ٕالبنية الثنائية أو ما يسميو كماؿ أبو ديب بالمغة االنفصامية أو لغة الغيابالممؾ. و 

في بنية النص، ىي رؤية شعرية تنيج عدـ التناوؿ الواضح لمموضوعات الشعرية، 
مختمفة، أو كما  بطرائؽحبو عف طريؽ االنحراؼ والمواربة في تغييب الموضوع وصا

                                      
 ٔٓٔا، صتيري إيجمتوف، النقد واأليديولوجي ٔ
وكماؿ أبو ديب، لغة الغياب في قصيدة ،  ٓٗ، صكماؿ أبو ديب، الواحد/المتعددانظر:  ٕ

 ٚٚـ( صٜٜٛٔالحداثة )مصر، مجمة فصوؿ، المجمد الثامف، العدداف الثالث والرابع، ديسمبر 
- ٚٛ 
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في حضوره، بؿ ا ناصعً ا يقوؿ كماؿ أبو ديب: "نحف لسنا أماـ لغة تبرز المرئي ناتئً 
و الضوء إلى مساحة مف الوعي والتصور بعيدة عنو، أو  أماـ لغة تغيّْب المرئي وتوجّْ
خارجية عميو... وضمف ىذا النسيج نفسو تتشكؿ لغة الغياب مف مجموعة مف 

، وليذه المغة وسائميا التي أىميا وأبرزىا استدعاء الطرؼ اآلخر ٔالداللية" التكوينات
في قصيدة ابف سناء الممؾ األخيرة، ا وعمقً ا المعاند، وىو أكثر المالمح الفنية تكثيفً 

إذ فقد أغرقت فكرة اآلخر جغرافية النص بأكممو؛ فاآلخر ىو مبتدأ النص ومختتمو، 
 في بيتو األخير.ا ت النص األوؿ، لينتيي قصرً يتجسد فعؿ اآلخر/الغائب مف بي

ولتتبع تمؾ الثنائية في فضاء النص وجغرافيتو نقرأ فقط مفاصؿ النص، ونعني بيا 
أبياتو األولى/المطمع، ثـ أبيات الوسط، وىي أبيات التخمص مف المقدمة، وبداية 

 . ومختتمو آخر أبيات النص ثـ المفصؿ الثالث وىوالمدح واإلشادة، 
 المفصؿ األوؿ يقوؿ ابف سناء الممؾ:في 
ِحي يعاند في العْذؿ. ٔ  وصفُتَؾ والالَّ
 لو شاِىدا زور مف النَّْيي والنُّيى .ٕ
   . حبيبُة ىذا القمِب مف قبِؿ خمِقوٖ

 فكنُت أبا ذرٍّ وكاف أَبا َجْيؿِ  
 عميؾ ومف عيَنْيَؾ لي شاىَدا َعْدؿِ 
 ٕيحبُِّؾ قمبي قبَؿ خمِقؾ ِمْف َقْبمي

 

ية ا، وىذه األبيات ىي مفاتيح النص، وىي بدالقصيدة طويمة بمغت سبعيف بيًتا
مسبوكة في شبكة مف االلتباسات، تقـو عمى قصدية  -كما ذكرنا مف قبؿ  -مخاتمة 

ليا ا التغييب، تعمؿ عمى إخفات وضوح الصورة التي ُبني مف أجميا النص، إبعادً 
ءات محيطة أو مجاورة أو مرتبطة بيا لمضوء إلى فضاا عف محرؽ التركيز، وتوجييً 

عف طريؽ اإليحاء واالستدعاء الظمي؛ رغبة في خمؽ استجابة نفسية مضطربة لدى 

                                      
 ٗٛ، صكماؿ أبو ديب، لغة الغياب ٔ
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 -لدى القارئ المدقؽ  -، نعـ! فقد أفسد ىذا الفعؿ الداللي في بداية النص ٔالمتمقي
ا فسيً المعنى الُمنَتظر والدالالت الموحية بدقائؽ الحدث؛ ذلؾ ألف القارئ قد تييأ ن

لتمقي نص عف صالح الديف وانتصاره في حطيف، وىو أمر ال خالؼ فيو وال جداؿ 
حولو، نعـ فإف المعاني الظاىرة في قسـ المدح تأخذ المتمقي نحو التسميـ بتميز 

؛ إال أف النمو الداللي لبنية النص الذي َشّيده الشاعر في وصالح الديف وجيش
واالنقساـ، وغياب العالقة التكاممية بيف أطراؼ البيتيف األوؿ والثاني يشي بالتفتت 

 المجتمع.
 وكشفطريقة في  أف الصورة المطردة في الشعر الجيد تبرزال خالؼ في نعـ، 

ضاءتو إضاءة جديدة مغايرة، ل التي عمى مفيوـ الفجورة، ا عميقً  وذلؾ بقيامومعالـ وا 
قة ما ال يمكف ينبع االختالؼ مف موضع االعتقاد بأف الوجود متشكؿ بطري بيا

إضاءة النص تمؾ الرؤية، ويعيد  أو الفجوة الشعرية لتمزؽالشعر فيأتي تغيرىا، 
بالفجوة/ مسافة التوتر، بيف صورتيف ا حسً ا العالـ برؤية جديدة مغايرة، خالقً 

ولكف الصورة شة، دىِ متباينتيف، صورتو الحقيقية المنتظرة، والصورة الجديدة المُ 
االرتقاء الداللي بالصورة الطبعية األولى بسحبيا إلى المدىشة تأتي عف طريؽ 

دىاشً ا مستوى أكثر تميزً  وبيذا المعنى يكوف مف صورتيا التقميدية المعيودة، ا وا 
، وىذا ما كنا ننتظره مف ابف سناء الممؾ، الشاعر ٕلياا لمفجوة ومجسدً ا الشعر خالقً 

أخذت الدراسة لية في نص الُمبدع كما شيد المؤرخوف والنقاد، ولكف البنية الدال
 ا.وجماليً ا اصيتو إلى وجية أخرى، غير منتظرة فكريً نب

، ترتكز في جمالياتوألقيْت في ثنايا النص لتتخفى في ثقافية إذف ثمة جممة نسقية 
بنيتيا عمى شيء مف القياس الغائر مع أفعاؿ صالح الديف المدنية قبؿ دخولو في 

                                      
 ٔٛ، صديب، لغة الغيابكماؿ أبو انظر:  ٔ

لبناف، مؤسسة األبحاث العربية، الطبعة األولى،  –)بيروت ، كماؿ أبو ديب، في الشعريةانظر:  ٕ
 ٖٚٔصـ( ٜٚٛٔسنة 
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ع، وىي رؤية كثيفة أو اكتسبت كثافتيا مف الحروب، تعبر عف رؤية الشاعر لمواق
دقة الموقؼ الشعوري والتاريخي والسياسي الذي وجدت فيو، فالبالد ال تخمو ممف 
يضمر العداوة لصاحب المجد، أوؿ ىذه العداوات جاءت مف مناوئي الحكـ األيوبي 

 مف األمراء المصرييف الذيفثانييا جاء و مف مؤيدي الدولة الفاطمية المنصرمة، 
تمؾ الجممة النسقية التي يؤكد  -أخذت إقطاعاتيـ وأعطيت لممحاربيف ورجاؿ الدولة 

عبد اهلل الغذامي بأنيا ال ترتبط بعدد كمي مف الجمؿ، "إذ قد تجد جممة ثقافية واحدة 
في مقابؿ ألؼ جممة نحوية، أي أف الجممة الثقافية ىي داللة اكتنازية وتعبير 

يا في بيتي القصيدة األوؿ والثاني، لتصنع يكما تنبينا إل، يتنبو إلييا الناقد ٔمكثؼ"
يفرض سمطتو ا ثقافيً ا تقنعت بو المغة لتمرر نسقً ا كميً ا داللة المعنى في البيتيف مجازً 

فثمة عالقة بيف األنساؽ جمالية، التحت أقنعة ا عمى جممة داللة النص متخفيً 
قافية واألنساؽ الشعرية بعضيا ترتبط األنساؽ الثالثقافية واألنساؽ الشعرية، إذ "

ببعض مف خالؿ تبادؿ المعمومات الرمزية، والنسؽ الثقافي يتحوؿ إلى عالمة في 
، ودخوؿ األنساؽ 2النسؽ الشعري؛ ويكتسب قيمتو بما يمكف أف يصنعو بو الشاعر"

كما يقوؿ الغذامي، فػ"كؿ خطاب الثقافية في النصوص الجمالية مف األمور المعتادة 
 ،قيف، أحدىما واع، واآلخر مضمر، وىذا يشمؿ كؿ أنواع الخطاباتيحمؿ نس

األدبي منيا وغير األدبي، غير أنو في األدبي أخطر؛ ألنو يتقنع بالجمالي والبالغي 
، ٗلممعمف"ا وناسخً ا ، يكوف ذلؾ النسؽ المضمر "نقيضً ٖلتمرير نفسو وتمكيف فعمو"

 في نص ابف سناء الممؾ.ا وقد تحقؽ ذلؾ تمامً 

                                      
دمشؽ، دار  –د. عبد النبي اصطيؼ، نقد ثقافي أـ نقد أدبي )سورية  -د. عبد اهلل الغذامي  ٔ

 ٕٛـ( صٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔالفكر، الطبعة األولى، سنة 

 ٕ٘ٔعبد الفتاح يوسؼ، لسانيات الخطاب، ص  ٕ
 ٕٖ:  ٖٔد. عبد اهلل الغذامي، د. عبد النبي اصطيؼ، نقد ثقافي أـ نقد أدبي، ص  ٖ

 ٕٖالسابؽ نفسو، ص ٗ
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وكاف أبا  –أما إحالة الشاعر نقطة االختالؼ إلى مرجعية دينية )كنت أبا ذّر 
ُيضرب بو المثؿ في  رضي اهلل عنويحاء بإيياـ الصدؽ، فأبو ذر لإل محاولة فيوفجيؿ( 

الصدؽ،  ليبرز بو الشاعر غايتو النبيمة أما المتمقي الذي شغمو ساعة النظـ، لكف 
ىذا التفكير الجدلي الذي سيطر عمى بنية البيتيف ييدـ زعمة بالتسميـ المطمؽ 

 المزعوـ، فكيؼ يكوف أبا ذرَّ وقد ُبني تفكيره ىذه البنية الجدلية.
في بنية ثنائية ا ياء مقدمة القصيدة، بؿ يرافقيا متخفيً ولـ ينتو ىذا النسؽ مع انت

 تقوـ عمييا أكثر أبيات القصيدة، حتى ال يكاد يخمو منيا بيت.

ا وفي مفصؿ القصيدة الثاني، في أوؿ أبيات المدح بعد المقدمة يقوؿ مشيدً 
 بصالح الديف:

 مثَؿ يوسؼٍ . ومف كاَف في ىذا الَورى ٕٕ
نَّما الًَّ . َتِخرُّ لو األماَلُؾ ذُ ٖٕ  وا 
     في ِبالدىـ ِغمماِنوِمف  . أعاديوٕٗ

 كاف بال ِمثؿِ ومف أْيف ىذا المثُؿ  
 َتِعزُّ إذا خرَّْت َلديِو ِمف الذُّؿّْ 

 ٔوالَعْزؿِ  الواليةُيصرّْفيـ بيَف 
 

( ىو طرؼ آخر، ثـ )الذؿ، والعز( في البيت ٕٕفمثؿ صالح الديف في البيت)
ذا تابعنا ٕٗالتالي، و)أعاديو، وغممانو( و)الوالية، والعزؿ( في البيت األخير)رقـ (، وا 

بيف الكفر واإليماف، في كؿ بيت مف أبياتو تكشَّفت ثنائيات متنوعة النص قراءة 
رض بيف شخصيات المحاربيف مف طرفي الصراع اليزيمة واالنتصار، وثنائية التعاو 

وأفعاؿ كؿ منيـ، وبيف البطولة والشرؼ، والخسة والوضاعة، وغيرىا مف الثنائيات 
في مثؿ ىذه القصائد، فاألعداء طرؼ آخر في كؿ النص،  طبعًياالتي ُيعد بعضيا 

بعد لكنيا القصيدة األخيرة في مدح صالح الديف واإلشادة ببطوالتو نظميا الشاعر 
موقعة حطيف المجيدة، التي مف المفترض أف صالح الديف كسر فييا شوكة 

فمـ يبؽ إال النحف أو بتعبير أدؽ لـ يبؽ إال صالح الديف وجيشو،  ا،الصميبييف تمامً 

                                      
 ٕٕٕابف سناء الممؾ، الديواف، ص ٔ
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انتياء أسطورة الطرؼ اآلخر في تمؾ المرحمة، وىذا ما يجب أف تنبني عميو  نىبمع
تجمى عمى المستوى الكمي لبنية النص، فيما داللة النص! لكنيا لغة الغياب التي ت

بمفيوـ الظؿ الذي يتماشى مع الشيء ويالزمو، ويعيش معو  ٔيسميو كماؿ أبو ديب
 داخؿ النص. 

 :بقولووفي المفصؿ الثالث يختـ ابف سناء الممؾ قصيدتو 
 فحبَُّؾ مفروٌض عمى كؿّْ مسمـٍ *** وُيعَمـ ىذا فيَؾ بالعقؿ والنَّْقؿِ 

تتـ بثنائية العقؿ والنقؿ، كما بدأت أبياتيا األولى، فقد قامت القصيدة فالقصيدة تخ
في أوؿ أبيات مقدمتيا عمى جداؿ بيف العقمي والعاطفي، فالالحي يتحدث بالعقؿ، 

فْ حتى لو شاىداف،  وصفيما بشاىدي الزور كما في البيت الثاني، فأمره يقـو  وا 
مى العاطفة وال دليؿ عنده، إال عمى دليؿ عقمي، أما الشاعر فكؿ تعاممو قائـ ع

كإيماف أبي ذّر  -كما يدعي الشاعر  -اإليماف بالمحبوب، وىو إيماف صادؽ 
أما رفض صاحبو/الالحي فيو رفض معاند لذا )كاف أبا جيؿ(  رضي اهلل عنوالغفاري
ليغمؽ  حب صالح الديف فريضة عمى كؿ مسمـ؛ جعؿا أراد إنياء الجداؿ لكنو لمَّ 

(.الباب عمى كؿ   معاند )فحبَُّؾ مفروٌض عمى كؿّْ مسمـٍ
والذي أظنو أف بيت القصيدة األخير يحمؿ في طياتو انتصار الطرؼ اآلخر/ 
الالحي الذي يمثؿ الكفر بصالح الديف؛ ألف عناده وكفره بالسمطاف قاـ عمى 
شاىديف عقمييف، كاف مف المفترض أف يكوف استسالمو ورضاه في إسقاط شاىديو 

ـّ اقتناعو بالحقائؽ التي ُيفترض تبني النص ليا، لكف خاتمة وىدميما  أمامو، ومف ث
نقمية؛ لتكوف الفريضة النص اعتمدت عمى اإلجبار والقير لُمعاند ال يؤمف باألدلة ال

الحب ال يأتي بيذه  )فحبؾ مفروض(سالح القير في مثؿ ىذه البنية  والتسميـ ىما
 الطريقة.

                                      
 ٜٚ، صكماؿ أبو ديب، لغة الغياب ٔ
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لصورة الكمية لداللة النص الكمي لمقصيدة، ونعني وبذلؾ فقد شكمت لغة الغياب ا
مف ا ودالليً ا معنويً  ُشِكمتْ ىنا بالداللة الكمية أف لغة الغياب المتمثمة في اآلخر قد 

عمى بنية النص، لتتخمؽ بنيات ا بداية النص حتى نيايتو، فقد صار اآلخر مسيطرً 
غة الداللية في ثنائيات متناغمة مع المضموف الفكري والداللي لمنص، لتبنى تمؾ الم

صغرى موزعة عمى كؿ بيت مف أبيات النص، لتتأكد قصدية ىذه الداللة أو انشغاؿ 
 الشاعر بما ىو خارج النقطة المركزية لموضوع النص وداللتو.

ويمكف الكشؼ عف تجمي لغة الغياب، عمى مستوى نسيج النص أو ما سميناه 
تبعيف خطة كماؿ أبو ديب في بحثو الثنائية الصغرى الموزعة في أبيات النص، م

، لتكوف الصورة الشعرية أبرز أشكاؿ تجمياتيا، ٔعف تمؾ المغة في الشعر الحديث
وتكوف ليا الفاعمية األعمؽ في تكويف الغياب، فالصورة الشعرية تنتشر في كؿ نص 

ففي المقدمة  ،تخطي المألوؼعممية شعري، وفي قصيدة ابف سناء الممؾ تتجمى في 
تتابع تفشعرىا يصؿ إلى خمخاليا، ثـ  ؛بمثالية مضخمة تتصؼالمحبوبة نجد  ةالغزلي

تخطي المألوؼ والمعتاد في وصؼ الجيش وقدراتو، ووصؼ صالح الديف عمميات 
وألفة في ا وبطوالتو، إلى درجة تصبح معيا الدالالت الجديدة ىي األكثر شيوعً 

 (:ٖٕاستخداـ الشاعر. فصالح الديف كما في البيت)
 ًً نَّما *** َتِعزُّ إذا خرَّت َلديو ِمف الذُّؿّْ ا َتِخرُّ لو األمالُؾ ُذؿَّ  وا 

 ويستمر في وصؼ صالح الديف بيذه الصيغ التصويرية القريبة مف األسطورية.
ولـ تتغير بنية االستعارة إذا انتقؿ إلى وصؼ جيش صالح الديف وأبطالو، ليقوؿ 

 (:ٖٛفي البيت)
 ْرُبيا *** وليس ليا غيُر الفوارِس ِمْف أْكؿعساِكُر أرواُح العساكر ش

                                      
 ٓٛص ،انظر: السابؽ نفسو ٔ



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمود النوبي أحمد سميمان

 
 

-ٕٛ- 

 

بيف سياقات فكرية وبنائية ا ينسج خيوطً  ، وىووعمى ىذه الشاكمة بنى نصو
مفارقة داللية عمى المستوييف ولغوية، يفسح بيا المجاؿ لمصورة المغايرة، تجسد 

 التعبيري والداللي لمنص.
درجة مميزة مف المثالية وشخصيتو  بموغ أعماؿ صالح الديفوال ينكر الباحث 

النسؽ الثقافي العربي عمى مّر األجياؿ،  بناىاكما صورىا المؤرخوف وكما والتميز 
نعـ فقط تخطى المألوؼ في توحيده الصفوؼ العربية، وانتصاره عمى عدو ما كاف 

غ تغييب الواقع واختزالو في أبنية أسطورية يتوقع ىزيمتو، لكف كؿ ذلؾ ال يسوّ 
أو بتعبير  -عارضة، بؿ ىو  مدعاة لإلفادة منو في بناء النص وأصوات أخرى م
"كمما كانت الصورة الحقيقية أروع قّمت حاجة الفناف أو األديب  –عبد الحكيـ راضي 

إلى التصرؼ فييا؛ ألف روعة الحقيقة ستغنيو عف التدخؿ بالخياؿ أو التزيُّد 
واالفتعاؿ، وأظف أف صورة صالح الديف األيوبي ومواقفو كما رسميا الشعر ال تبتعد 

مواقفو، فشعراؤه لـ يجدوا كبير عف الصورة الحقيقية لما كاف عميو في حياتو و ا كثيرً 
 .ٔحاجة إلى أف يزيدوا عمى ما وجدوا، أو أف يضيفوا إلى ما عاينوا"

، فقاؿ: في شعر غيره ىذه البنى األسطوريةمثؿ ؽ أحمد أحمد بدوي رُ ولذلؾ لـ تَ 
"ولست أنكر ما في ىذه النصوص مف ضعؼ في التعبير، وفقر في التصوير، وبعد 

مجيد صالح الديف، وتقدير خاللو، حتى صار بعضيا عف اليدؼ المقصود في ت
 .ٕعف الصواب"ا فارغ المعنى، بعيدً 

وقد كاف ليذه البنية دور في تضخيـ شعرية النص؛ فالثنائيات غنية بالشعرية بما 
ضاءة العالـ وخفوتو أو اتساع فجوات النص/ مسافة التوتر،  تصنعو مف مفارقة، وا 

الذي ينشأ مف إقحاـ مكونات بيا "الفضاء كماؿ أبو ديب، ويعني كما يسمييا 

                                      
 ٚٓٔقراءة التراث العربي، صد. عبد الحكيـ راضي، مدخؿ في  ٔ

 ٙٗٗد. أحمد أحمد بدوي، الحياة األدبية في عصر الحروب الصميبية، ص ٕ
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لموجود، أو لمغة أو ألي عناصر تنتمي إلى ما يسميو يكوبسف )نظاـ الترميز 
Code في سياؽ تقوـ فيو بينيا عالقات ذات بعديف متميزيف، عالقة تُقدـ )

باعتبارىا طبيعية نابعة مف الخصائص والوظائؼ العادية... ]و[عالقات تمتمؾ 
ال متجانسة لكنيا ا الالتجانس أو الالطبيعية: أي أف العالقات ىي تحديدً خصيصة 

، بمعنى أف التغير المفاجئ ٔفي السياؽ الذي تُقدـ فيو تطرح في صيغة المتجانس"
في بناء النص المتمثؿ في االنتقاؿ مف اإلشارة الموضوعية إلى المقدمة الغزلية، ثـ 

سعة في داللتيا يخمؽ الفجوة/ مسافة التوتر التغير المقصود في بنية الثنائية الوا
"التي تنقؿ المقطع إلى كوف آخر ىو كوف الشعرية... ولكف الفجوة األكثر حدة ىي 
تمؾ التي تأتي فيما أسماه لودج االنفجار إلى االستعارة، حيث تتحوؿ ليجة القصيدة 

يؤدي ىذا ل ،ٕمف السرد وضمير األنا إلى إقحاـ الغائب في النص"ا جذريً  تحوالً 
دوره في النيوض بالخياؿ فيعمؿ عمى توسيع الوجود التخيمي  االنفجار إلى االستعارة

 الغائب وىو في قصيدتنا الالحي المعاند في العذؿ، الذي اختزلو الشاعرباستحضار 
ىو أبو جيؿ في تصوير الشاعر  ا،آخر معارضً ا وجعمو صوتً عبر شخصيتو 

يصغي إليو،  الشاعر إال أفرأي المعارض، لشخصو، وىو يمثؿ الوعي النقيض وال
 ،في الخياؿا إمعانً سماه أبا جيؿ ويسقط مف خاللو المكونات النقيضة لواقع ذاتو، 

بنفوره منو وعدـ رضاه عف فعمو، في حيف سيطر فكر ذلؾ الالحي المتمقي ليوىـ و 
سوى حيمة استخداـ بنية الخياؿ ليس مى البنية الداللية لمقصيدة كميا، ليتأكد أف ع

 جمالية لتثبيت النسؽ.
وقد بذؿ الشاعر جيده ليجعؿ شخصية اآلخر أكثر عقالنية أو منطقية إقناعية 
مف شخصو ىو ورأيو ىو، فاآلخر لو شاىداف: النيي والنُّيى، )كما في البيت 
الثاني( لكف منطقو ىو يقـو عمى العاطفة )مف عينيؾ لي شاىدا عدؿ( لذلؾ اضطر 

                                      
 ٕٔكماؿ أبو ديب، في الشعرية، ص ٔ

 ٖٔٔالسابؽ نفسو، ص ٕ
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جماح اآلخر صاحب العقؿ والدليؿ، بالفريضة الدينية وتغميب في آخر النص كبح 
وذلؾ مراعاة لممتمقي، ولوال انشغالو بالمتمقي  ؛العاطفي عمى العقمي )فحبؾ مفروض(

 ما كانت ىذه الخاتمة.
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 الخاتمة:  

حاولت في ىذا البحث رصد األبعاد التاريخية في نص جمالي يتقنع مرجعية 
وىو انتصار صالح الديف عمى الصميبييف في حطيف، حدث مف األحداث الفارقة، 

وقد حاولت تحديد ىذا البعد في شعر واحد مف أىـ شعراء العصر األيوبي، وىو 
الشاعر المصري ابف َسَناء الُمْمؾ؛ بغية الكشؼ عف اآلليات الفنية التي استعاف بيا 

 التوسطات الشاعر لبسط رؤيتو التاريخية، وموقفو مف األحداث، ومحاولة إظيار
والموضوع الجمالي، ونحف  المرجع التاريخي بيف الممؾ سناء ابف أقاميا التي الجديدة
 الذي ومرجعيا الداللة بيف العالقة نتممس ولكننا الشاعر، قصد في نبحث بذلؾ ال
 فيو. نشأت

 وقذ تىصلت الذراسة إلى عذد من النتائج لعل أهمها:

األدبي لألحداث التاريخية، فإذا اصطدـ إفَّ لمبنية المعرفية أثرىا في البناء  -ٔ
وعي الشاعر بحدث تاريخي ما، فإف استجابتو اإلبداعية تكوف حصيمة لتفاعمو 
مع ذات الحدث ورؤيتو لو ومعرفتو بو، والشعراء في مثؿ ىذه األحداث ال 
يعبروف في مشروعاتيـ الشعرية عف فكرة مستقمة، ولكنيا استجابات ألعماؿ 

 قاـ بو صاحب الحدث. ةمتميز 

وليذا ، لما يدركو الشاعر مف الحدثيبني تأوياًل جمالًيا الشعري  إفَّ النص -ٕ
فالشاعر  ية الشاعر وتوجياتو؛أيديولوجالتأويؿ الجمالي دوره في الكشؼ عف 

 يقوـ بإدماٍج خاص لموقفو في عممية إعادة بناء األحداث.

فاأليديولوجيا المختمفة لألفراد  يتبايف أداء كؿ شاعر بحسب تبايف أيديولوجيتو؛ -ٖ
في عمميـ نرى الواقعة التاريخية لتدرجيـ بصور متباينة في تاريخيـ الواقعي، 

 ة التي يرى بيا كؿ منيـ واقعو. يديولوجياألمف خالؿ 
 النص األدبي القائـ عمى حدث مرجعي. لغة بناء في األوضح دوره لموعي إفَّ  -ٗ

الدراسة يسعى حثيثًا إلى فتح باب االحتمالية إفَّ ابف سناء الممؾ في قصيدة  -٘
 لُيدخؿ المتمقي في بحث عميؽ عف داللة محتممة.
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 بنية المتمقي لدى يشكؿ مباشر واقعي مرجع عمى يعتمد أدبي نص إفَّ كؿ -ٙ
 مع متماس الخياؿ وشطح الوىـ عف بعيد دالالت مف النص في ما بأف ذىنية
فْ  حتى الحياة واقع  فيو مسئوؿ عف خياالتو. خيالية، مادةىذا النص  قدَّـ وا 

يمكف الحكـ عمى النص مف خالؿ ما ىو غائب عنو كما ُيحكـ عميو بما  -ٚ
تناولو حقًا، بمعنى أف النصوص ُينظر فييا إلى الحاضر مف خالؿ ما ىو 
لى الغائب مف خالؿ ما ىو حاضر... وىذه العممية برمتيا ُتظِير  غائب، وا 

 إلى الوجود قصدية النص.

ابف سناء الممؾ قد اشتغؿ في نص الدراسة عمى أشكاؿ أيديولوجية ومواد  إفَّ  -ٛ
بعيدة عف الحدث وعف صاحبو )صالح الديف( بأمور ىي غير رئيسة فعاًل، 
لنرى سمسمة مف االنطباعات والشفرات األيديولوجية متمثمة في تصورات 

 الشاعر وخياالتو وأوىامو وصوره.

الية نتيجة لبعده عف إدراؾ الحقيقة يكوف النص أكثر إبداًعا وأعمى جم -ٜ
ألف النص يوجد إذا صّح التعبير في المسافة التي يصنعيا التاريخية المجردة؛ 

 بيف ذاتو وبيف التاريخ.

مستوى تقاطع ال ُينكر بيف الفني الالمرجعي والواقعي التاريخي ثّمة  -ٓٔ
فَّ عناصر الواقع التاريخي ال تدخؿ إلى النص  المرجعي في بناء المعنى، وا 

نما تظير باعتبارىا إنتاجات لفعؿ التخييؿ. ،اعتباًطا  وا 

إفَّ بنية النص ذات داللة عميقة عمى المعنى، وىي أيًضا عالمة عمى  -ٔٔ
 التخطيط الفكري لممبدع.

إفَّ البنية الثنائية، أو استحضار اآلخر ىما أوضح ما يمكف رؤيتو في  -ٕٔ
نص بأكممو؛ فاآلخر ىو فقد أغرقت فكرة اآلخر جغرافية القصيدة الدراسة، 

 مبتدأ النص ومختتمو.
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إفَّ لتشكؿ البنية الثنائية دور في تضخيـ شعرية النص؛ فالثنائيات غنية  -ٖٔ
ضاءة العالـ وخفوتو أو اتساع فجوات  بالشعرية بما تصنعو مف مفارقة، وا 

 النص.

ف إفَّ أبرز تجميات لغة الغياب تتشكؿ في بناء ال -ٗٔ صورة الشعرية لمنص، وا 
 ليا يتمظير في عممية مف تخطي المألوؼ في بناء الصورة. أعظـ تجؿٍ 

ثّمة جممة نسقية ثقافية ألقيْت في ثنايا نص ابف سناء الممؾ لتتخفى في  -٘ٔ
جمالياتو، تعبر عف رؤية الشاعر لمواقع، وىي رؤية كثيفة أو اكتسبت كثافتيا 

 مف دقة الموقؼ الشعوري والتاريخي والسياسي الذي وجدت فيو.

 استخداـ بنية الخياؿ ليس سوى حيمة جمالية لتثبيت النسؽ.إفَّ  -ٙٔ

إفَّ الشاعر يصغي إلى اآلخر في أكثر أبيات النص، ويسقط مف خاللو  -ٚٔ
 المكونات النقيضة لواقع ذاتو.
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 مصادر البحث ومراجعه: 

ابف األثير، أبو الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ  -
ىػ( الكامؿ في ٖٓٙ تي الجزري، عز الديف )بف عبد الواحد الشيبان

لبناف دار الكتاب  –التاريخ، تحقيؽ: عمر عبد السالـ تدمري، )بيروت 
 .ـ(ٜٜٚٔىػ / ٚٔٗٔالعربي، الطبعة األولى، سنة 

ابف تغري بردي، أبو المحاسف، جماؿ الديف، يوسؼ بف تغري بردي بف  -
الزاىرة في مموؾ  ىػ( النجـوٗٚٛعبد اهلل الظاىري الحنفي، )المتوفى: 

مصر والقاىرة )مصر، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية 
العامة لمتأليؼ والترجمة والطباعة والنشر، نسخة مصورة عف طبعة دار 

 .الكتب(

 ٛٓٙ) ابف خّمكاف، أبو العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف أبي بكر، -
لزماف، تحقيؽ: إحساف عباس، ىػ(، وفيات األعياف وأنباء أبناء أٛٙ -

 .لبناف، دار صادر، الطبعة األولى( –)بيروت 

ابف سناء الممؾ، ديواف ابف سناء الممؾ، تحقيؽ: محمد إبراىيـ نصر  -
 .ـ(ٖٕٓٓ، سنة  ٜٔ)مصر، الييئة العامة لقصور الثقافة، الذخائر 

 –ابف شداد، أبو الحسف بياء الديف بف شداد، سيرة صالح الديف األيوبي  -
المسمى النوادر السمطانية والمحاسف اليوسفية )مصر، مؤسسة ىنداوي 

 .ـ(ٕ٘ٔٓلمتعميـ والثقافة، سنة 

أبو شامة، أبو القاسـ شياب الديف عبد الرحمف بف إسماعيؿ بف إبراىيـ  -
ىػ( الروضتيف في أخبار الدولتيف النورية  ٘ٙٙ تالمقدسي الدمشقي )

لبناف، مؤسسة الرسالة،  –وت والصالحية، تحقيؽ: إبراىيـ الزيبؽ )بير 
 .ـ( ٜٜٚٔىػ/  ٛٔٗٔالطبعة: األولى، 

أحمد أحمد بدوي، الحياة األدبية في عصر الحروب الصميبية بمصر  -
 .ـ(ٜٜٚٔوالشاـ )مصر، دار نيضة مصر، الطبعة الثانية، سنة 



 
 ــــ .شعر ابن سناء الممك في صالح الدين األيوبي نموذجا    - ثنائية األنا واآلخر مكاشفة أيديولوجية في خطاب اإلشادة

 

-ٜٛ- 
 

تيري إيجمتوف، النقد واأليديولوجية، ترجمة: فخري صالح )عماف، المؤسسة  -
 ـ(.ٕٜٜٔات والنشر، العربية لمدراس

الزركمي الدمشقي، خير الديف بف محمود بف محمد بف عمي بف فارس  -
لبناف، دار العمـ لممالييف، الطبعة  –ىػ( األعالـ )بيروت ٜٖٙٔ)ت

 .ـ( ٕٕٓٓأيار / مايو  -الخامسة عشر 

مصر )مصر، دار المعارؼ،  –شوقي ضيؼ، عصر الدوؿ واإلمارات  -
 .ـ(ٜٜٓٔالطبعة الثانية، سنة 

، فصوؿ في الشعر ونقده )مصر، دار المعارؼ، الطبعة ............. -
 .ـ(ٜٚٚٔالثانية، سنة 

ىػ(، ٗٙٚالصفدي، صالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدي )ت  -
 –الوافي بالوفيات، تحقيؽ: أحمد األرناؤوط، وتركي مصطفى، )بيروت 

 .ـ(ٕٓٓٓ -ىػٕٓٗٔلبناف، دار إحياء التراث سنة 

الحكيـ راضي، مدخؿ في قراءة التراث العربي )مصر، الييئة عبد  -
 .ـ(ٕٙٔٓالمصرية العامة لمكتاب، مكتبة األسرة 

سيموزيس  –سيميائيات الثقافة وتحميؿ الخطاب  عبد الفتاح أحمد يوسؼ، -
/  ٜٔالسمطة والذات في خطاب اإلشادة )مصر، مجمة فصوؿ، العدداف 

 .ـ (ٕ٘ٔٓـ / شتاء ٕٗٔٓخريؼ  ٕٜ

فمسفة المعنى  –، لسانيات الخطاب وأنساؽ الثقافة ................... -
بيروت  –بيف نظاـ الخطاب وشروط اثقافة )الجزائر، منشورات االختالؼ 

 -ىػ ٖٔٗٔلبناف، الدار العربية لمعموـ ناشروف، الطبعة األولى، سنة  -
 .ـ(ٕٓٔٓ

أدبي )سورية د. عبد النبي اصطيؼ، نقد ثقافي أـ نقد  -عبد اهلل الغذامي  -
 .ـ(ٕٗٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔدمشؽ، دار الفكر، الطبعة األولى، سنة  –

 -ىػ(، خريدة القصر وجريدة العصرٜٚ٘: ٜٔ٘العماد األصفياني الكاتب) -



 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. محمود النوبي أحمد سميمان

 
 

-ٜٓ- 

 

قسـ شعراء مصر، نشره: أحمد أميف)وأخ( )مصر، دار الكتب والوثائؽ 
ـ نسخة مصورة عف ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔالقومية، مركز تحقيؽ التراث 

 .ـ(ٜٔ٘ٔطبعة 

فولفغانغ إيزر، الّتخييمي والخيالي مف منظور األنطربولوجية األدبية،  -
ترجمة: د. حميد لحمداني، د. الجاللي الكدية )المغرب، مطبعة النجاح 

 ـ(.ٜٜٛٔالجديدة، الطبعة األولى، سنة 

لبناف، مؤسسة األبحاث العربية،  –كماؿ أبو ديب، في الشعرية، )بيروت  -
 .ـ(ٜٚٛٔالطبعة األولى، سنة 

، لغة الغياب في قصيدة الحداثة )مصر، مجمة فصوؿ، ............. -
 .ـ(ٜٜٛٔالمجمد الثامف، العدداف الثالث والرابع، ديسمبر 

، الواحد/المتعدد البنية المعرفية والعالقة بيف النص والعالـ ............. -
 .ـ(ٜٜٙٔ، العدد الثاني، سنة ٘ٔ)مصر، مجمة فصوؿ، المجمد

ا، صالح الديف والمماليؾ في مصر، ترجمة: حسف بيومي ؿ.ا.سيمينوف -
( سنة ٗٚ)مصر، المجمس األعمى لمثقافة، المشروع القومي لمترجمة )

 .ـ(ٜٜٛٔ

محمد زغموؿ سالـ، األدب في العصر األيوبي )دار المعارؼ، سنة  -
 .ـ(ٜٓٛٔ

محمود النوبي أحمد، آليات االحتجاج دراسة تطبيقية في الشعر والنثر  -
ييئة العامة لقصور الثقافة، إقميـ جنوب الصعيد الثقافي، الطبعة )مصر، ال

 .ـ(ٕ٘ٔٓاألولى، سنة 


