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ABSTRACT
Although the contribution of Ahmad Shoq┘ to
Arabic literature, particularly to its poetry which is praised
everywhere, which made him an authority and gained him
the honor, yet there is a great contradiction between his
fames and opposition; the fames accept him as lord of the
poets while the opposition deny this status and title him as
the poet of the lords. These contradictions made an
unsatisfactory condition amongst the scholars about his
personality and the contributions he added. The question is
that; how much reality has the opinion of the denier? This
article provides the evidences taken from his poetry and
proves the realities about the blames raised by the
opposition, and then solves the matter. It also makes a
reader convinced to accept it, but not to forget the
contribution made by this great poet of a great language
with a huge literature.
KeyWords: shoq┘,s poetry, his authenticity, his lords, his fames and
rivals, contradiction, the deniers, the accepters
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لقد ثبت من شعراء العرب شبه التصاق ابلسالطني واألمراء الذين كانوا يكرمون
() 1
هؤالء الشعراء وينزلوهنم املنزلة الالئقة هبم .فكان يف العصر اجلاهلي سيدان حسان بن اثبت

رضي هللا عنه والنابغة الذبياين( )2ميدحان امللوك؛ الغسانيني وملك احلرية ،وكان امللوك جيزلون
هلما العطاء جزاء مبا كانت مجاعة الشعراء حيسنون فيهم القول .ومن جيّد شعر احلسان فيهم:
()3

قرب ابن مارية الكرمي املفضل
أوالد جفنة حول قرب أبيهم
ال معىن هذا أهنم التزموا ابمللوك حيثما حلوا وكيفما أحلوا ،بل أكرمهم امللوك الحتياجهم إىل

الشعراء يف مدحهم إايهم ومبالغةً يف شرفهم وفضلهم ومراعاةً لصيت الشعراء عند العرب مثل
الصيت العام للخطباء لديهم.
بعض خلفائهم شاعراً هلم ،مث ما انفك الشاعر
فخصص ُ
مث مضى العصر وجاء عصر األمويني ّ
يلزم اخللفاء ويدافع عنهم وميدحهم ،وهؤالء اخللفاء جيزلون هلم العطاء مثالً بع ٍ
ني ،كما الزم

األخطل()4بين أمية حىت مات؛ فهذا هو يقول يف عبد امللك بن مروان( )2ميدحه:
به اجملد ّإال حيث ما نلت أطول
وما بلغت كعب امرئ متطاول
()6
ولو أكثرواّ ،إال الذى فيك أفضل
وما بلغ املهدون ىف القول مدحة

ارتوت األرض ابخلالفة األموية شعراً مث أعقبه العباسيون الذين عاشوا ملدة أكثر على ست
وتنوع عقوهلم ،ومدح كل منهم ممدوحه مبا كان
قرون ،واختلف شعراء اخللفاء ابختالف أمزجتهم ّ
حيبه اخلليفة أو وزيره مع إدخال رأيهم يف ميالن اجلماليات اخللقية .وأشهر تلك الشعراء
()8
()7
وعرف به حبيثية أن يتصور رجل
املادحني هو املتنيب الذي عاصر سيف الدولة ومدحه ّ
بوجود أحد الشيئني وجود اآلخر ،فعرف كل منهم بصاحبه اآلخر وابلغ يف مدحه مبالغةً تقل له
مثيالت شعرية يف مدائح غريه ،كقوله يف مدحه:
الس ِ
ِ
حُ ِ
يوف أ ْعظ ُم حاال
ف الد
ابن ُّ
ال أعدائنا عظيم وسْي ُ
ولة ُ
ِ
ياده ا ِإل ْعجـاال
كلما أ ْعجلوا النذير م ِسـرياً
أ ْعجلْتـ ُه ْم ج ُ
()9
فأتـْتـ ُهم خوا ِر ُق األ ْر ِ
ِم ُـل إِال احل ِديْد واألبْطـاال
ض مـاتح

وهي أشعار غري عديدة يف مدحه فضال عن ممارسته يف فنون األدب املتنوعة وكثرت أبياته
()01
الشعرية حىت اهتّمه بعض األدابء ابلسرقة الشعرية يف لفظه ومعانيه
وفعل هؤالء الشعراء نفس العم ل أبشعارهم يف كل العصور من بداية الزمن اجلاهلي حىت العصر
()00
يفر ،ويطلب مغاراً
احلديث ما يبدأ إبغارة انبليون على مصر سنة 0798م .وظل األدب ّ
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يف مصر بعد اإلغارة ،فأن طلع قرن الشعر أمحد شوقي بوشك رحيل القرن الثالث عشر ،فنشأ
شوقي ابلربجي العاجي وشرع مبدح امللوك الذين قد أحسنوا إليه ببعثته إىل فرنسا ليتثقف آبداهبم
وأدب اإلجنليز .وأمحد شوقي دافع عنهم حق الدفاع بدال من املنح والعطااي اجلزيلة ما وقع على
يديه من اخلديويني .مث اعتاد شوقي مبدح امللوك مصاحبة منه بعدم الغفلة عن الذين تعرضوا
هلؤالء امللوك رغم كون املتعرضني من الطبقة الربجوازية السخفة بصرف النظر عن تلك املدائح يف
العمال  ،هناك تقاطر إبشادة رجال املناصب العالية يف شعره؛ من دعاة
حق املساكني أو عامة ّ

الدين ،ورجال السياسة ،وأهل السيف والسنان .وتسلسل املدائح إىل أن غرب مشس الشعر
أعين :أمحد شوقي بعد أن عاد من املنفى ابألندلس سنة 0909م بنهاية احلرب العاملية األوىل،
فيدل على أنه دافع عن األسرة احلاكمة ،وعقاابً ابلدفاع عنهم نفاه املغريون على عرش
وأما نفيه ّ
مصر إىل إسبانيا ابختياره لنفسه يف الفقرات القادمة سيتوضح كم كثُر من مدحه بشعره وأشاد
وسر مبسراته!
خبصائله وأعلن مبحاسنه وتغىن أبجماده ّ

وقع يوم أن اللورد كرومر()21خطب يف حفلة أقيمت مبناسبة وداعه من مصر ،فن ّدد إبمساعيل
وعصره ،وذم املصريني ألهنم مل يقدروا منن االحتالل اإلنكليزي ،فثار شوقي ثوران البحر اهلائل،
وهجاه قائالً:
أم أنت فرعون يسـوس النيال ؟
أايمــكم أم عهــد إمساعيال
ال ســائالً أبدا وال مسؤوالً ؟

أم حاكم يف أرض مصـر أبمـره

مث انتهى يف هجاء اللورد كرومر حىت ذهب إىل ّاهتامه ابخلراب يف مصر وأنه أفسد املصاحل خالل
احتالله على مصر فيقول:
وأضـعت استقالهلا املأمـوال
هدمـت معاملها وه ّدت ركنها
()21

تشهدت
فكأنك الداء العـياء رحـيالً
ملا رحلت عـن البالد ّ
يتوضح من أبيات الشعر املتقدمة كيفية مناضلة شوقي عن حكام مصر ،ويوضح لنا كيف كان
يغري هلم ويشتعل ابستماع مقاحبه؟ وهو ال ينسى يف كل حال ما أحدثه احلكام إليه من إعطاء
العطااي واإلحسان يف تربيته كلما كان حيتاج إليه وهو مربوب يف يدي جدته اخلادمة يف القصر.
وكذا هو يرثي رئيس الوزراء :مصطفى ابشا فهمي( )11فيقول:
هـذا أوان جالئــل األنبـاء
آييـها الــناعي أبـا الـوزراء
واركب جناح الربق يف األرجاء
حث الربيد مشـارقـاً ومغاربـاً
ّ
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()21

فاليــوم يوم مـدامع ودمـاء
واستبك هذا الناس دمعاً أو دمـاً
فشوقي قد مسى يوم تويف مصطفي أبنه يوم املدامع والدماء ويناسب أن ُترى فيه املدامع والدماء

معاً عظم ًة لوقعة املوت .وشوقي نفسه يرثي مصطفى كامل؛ قائد الشعب املصري وخادهم
فيهمل شأنه الالئق به ويغفل عن عالقات الصداقة احلميمة بينه وبني مصطفى كامل ،وال ينسى
رجل مثل هذه األشخاص يف كل مراحل حياته فضالً عن راثئه كما يستحقه .ويُعلّل النقاد هذا
الفعل لكون مصطفى كامل( )21غري ٍ
مبال أبهل القصور وكانوا يسخطون عليه ،وملـّا هصر القدر
غصن حياته مخله أمحد شوقي ومل يكتب فيه مرثية إال بعد مرور مدة طويلة إرضاءً للشعب مع

أن الشاعر قد ألقى هبا يف أعني الشعب املصري قذارًة.
مث يقول:
قاصيــهما يف مـأمت والداين
املشــرقان عليــك ينتحبان
مث ابلسرعة إابن الراثء يعود إىل فلسفة احلياة واملوت ،فقال:

()21

إن احليـاة دقــائـق وثواين
ـات قلــب املرء قائلة له
دقّـ ُ
فاضطر الدكتور شوقي ضيف إىل أن قال:
وملـّا أمهل الشاعر شخصية مصطفى كامل الشهرية
ّ

"كل ذلك ألن شوقي كان خياف اخلديوي ،وخيشى سخطه ،وهو يف الوقت نفسه يريد أن
يرضى اجلمهور وأن يرضى الشعب الذي يقرؤه ،فيحاوره ويداوره ،وخترج القصيدة على هذه
الشاكلة من احلديث يف فلسفة احلياة واملوت ،وإن تركها فإىل األخالق وما يتصل ابألخالق.
أما سرية مصطفى كامل ،وأما خدماته الوطنيه ،وأما تعلق املصريني به ،فكل ذلك يوضع عليه
()21

ستار ،ويغشاه ضباب".
األهبة بل وتتابعهم بشعره حيثما
ما راعى شوقي هؤالء الرجال رجال املناصب العالية يف مساكن ّ
حج إمساعيل اخلديوي ملك مصر فأرسل الشاعر إىل شريف
حلّوا وأينما توطّنوا .فذات سنة ّ
مكة قطعة من الشعر ليوصلها إىل إمساعيل فها هو يقول:
ودام منكم ألفق البيت نرباس
دامت معاليك فينا اي ابن فاطمة
متشي إليه وميشي خلفك الناس
والعود والعبد أفراح وأعراس
()11
فليحي سلطاننا ،فليحي عباس

قل للخديو إذا وافـيت سدته
حج األمري له الدنيا قد ابتهجت
فلتحي ملّتنـا ،فلـتحي ّأمتنـا
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مسرة السلطان ولو كان خارج املنطقة اليت
األبيات املتقدمة تلقي ضوءً كامالً برغبة شوقي يف ّ
عليها غلبة له ويطاع هناك ،ورمبا فعله شوقي ملكافأة العطااي ما منحتها أسرة السلطان إايه.
بتحكم حمض ،إذ الشاعر قد غضب على من انتقص من شأن السلطان وأهله،
وقولنا هبذا ليس ّ
كما سبق يف األبيات السالفة أنه استهزأ بكرومر عندما مسعه يته ّكم أبمريه.

وبعد االستعطاف من إمساعيل هذا نرجع إىل إحدى أفراد األسرة احلاكمة اليت قد أشاد هبا أمري
الشعراء وابلغ فيها حبيث بكى مبوت األمرية فاطمة إمساعيل اليت كان هلا الفضل والسبق يف
أتسيس اجلامعة املصرية ،وقد تويف سنة 1121م فقال شوقي فيها:
بـاألمـس إال نـيّـرة
مـا أنزلـوا إىل الـثـرى
نـقـيــة مـبـررة
سـيـروا هبـا تـقـيـة
مث يتحول عن سريهتا الذاتية ويتذكر له مفاخر الفاطمة ومآثرها ،مث يصفها أبحلى الكلمات ما
يضطر الرجل على البكاء بعد أن انقض عرش حياهتا ،فهو يقول:
مـعـة املـستعـبـرة ؟
مـن ذا يؤسي هـذا اجلـا
()21
املهـد جـسر املقـربة
فاطـم مـن يولـد ميـت
عرب عن خواجله حول
يف البيتني يعرتف الشاعر مبا فعلت الفاطمة األمرية يف إنشاء اجلامعة وقد ّ
موهتا مث يسلّي الباقني حىت استكملت القصيدة وهي تستغرق أربعني بيتاً من الشعر على هذا

النمط.
مث شوقي يتغىن مبا رآه من بطرس ابشا من حماسن خلقه مع أنه قد غلى الشاعر غلوا كبريا
فيما تذ ّكر له .فهو ميدح بطرس بقوله التايل.
احلُـلم واملعـروف فيك أقاما
قرب الوزير ،حتيـة وسالمـا
عاماً ،وسوف تُغيّب األعوامـا
وحماسن األخالق فيك تغيبت
بعد تقدمي اهلدية لبطرس يع ّد ما أحسنه إىل الناس بني البؤساء والفقراء فيقول:
وعزاءُ أرمـلة وحـز ُن يتامى
اليوم يغين عنك لوعةُ ابئس
()21

مث يقول إن الناس قد متنّوا أن تقام عليهم القيامة بوفاته هلولة تلك الكارثة هلم ،فيقول:
لو كان ذلك حمشـراً وقياما
ودوا غداة نُقلت بني عيـوهنم
ّ
مبر الزمان وّكره ،فيُذكره
مث يعود كعادته إىل احلنكات الكربى والتجارب القيّمة اليت قد حصلت ّ
حسنات تفيد رجالً بعد حياته ،مث يُذكره املوت أبنه ال دوام ألحد يف احلياة الدنيا ،وأنه مل ميت
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وحده بل كل نفس متوت ،كأنه خياطبه فيسلّيه .فهذا هو يقول:
والرأي للتاريخ فيك؛ ففي ٍ
يزن الرجال ،وينطق األحكاما
غد

()22

يقضي عليهم يف الربية أو هلـم
ويـدمي محـداً ،أو يؤيد ذاماً
مث ملا اثر الشريف احلسني بن علي( )23على الرتك مبكة سنة 0906م ،وتوىل أمر السلطنة
فاستجاور عليه أمري الشعراء ،وع ّد من مناقبه ما حصل له وألجداده احلسنيني الذين كانت هلم
األيدي الطوال يف سد الثغور وشرد الغدور فهو يقول:
وردوا املظامل
دبّروا امللك يف العراق ويف الشا
م ،فسنّوا اهلدىّ ،
ُ
()21
عرب األرض حتتهم ،وأعاجـم
ِأمن الناس يف ذراهم ،وطـابت
بعد القول الطويل يف أايدي احلسني إىل عامة السكان يف داخل اجلزيرة العربية ،يعود الشاعر
توالهم؛ فهو يقول:
النبيل إىل ش ّدة قُواه وغلبته وسيطرته وهيبته على من ّ
ٍ
محل يف وليمــة الذئب طاعم
كل
كلنا وارد السـراب ،و ُّ
()22

ووردان الوغى ،فكلنا الغنـائم
كلنا رجوان من املغامن حظـاً
قد الحظنا سحر بالغة الشاعر حبيث هو جيعل من نفسه فريسة أمام امللك احلسني كأنه اتبع
له ،وكأنه قد أكثر امللك يف احملاسن إىل أهل توليتِه .مث ينعت شاعر األمراء :أمحد شوقي موقفه
حول حترر احلجازيني عن حكم األتراك ،مث يرى الشاعر هذا املوقف من فراسة امللك احلسني
ويع ّده من عظائم أموره ،فيقول:
متأّت اجلىن ،بطئ الكمـاكم
اهلمة البعـيدة غـرس
ّ
إمنا ّ
مل يفقـه للعرب قبلك خادم
حبّذا موقف ُغلبت عـليه
تلعبوا ابلعرب ككوهنم سلعة
مث يتأسف على حال العرب الذين تداولوا يف أيدي الناس األىل ّ
التجار
فحررهم من متجر ّ
تارة يتخذها من يكثر لديه الداننري والدراهم ،مث جاء امللك احلسني ّ
وتنفس العرب يف فضاء السرور والبهجة وأحسوا ابألمن واملراح يف اململكة اجلديدة ،فهو يقول:
ذائداً عن ممالك وشع ٍ
قلت يف األكف نقل الـدراهم
ـوب
نُ ْ
كل ماء هلم ،وكل س ٍ
موطئ اخليل ،أو مطار القشاعم(،)27
ـماء
() 26

( )28ما كان هذا شأن شوقي يف مدحه للسالطني واألمراء الذين عاشوا يف زمنه فقط ،بل ومشل
نعوته لكل من لفت إليه نظره الالفت السائر يف شىت أقطار األرض ويف عديدة الوقائع اليومية
() 21
مع اختالف املمدوحني زمناً ومرتبةً .ويوما وقف غليوم الثاين على قرب صالح الدين األيويب
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يتحمله السلطان صالح الدين من املزااي
وحيأّهّ ،
فاهتز الشاعر لتحية الغليوم وجعل يغين مبا كان ّ
واخلصال .وكذا أشاد بتحية الغليوم للسلطان املذكور .فهو يشيده قائالً:
ويندهبم ولو كانوا عظـاما
()01
فىت حييي مبدحتـه الكراما
ً

عظيم الناس من يبكي العظاما
وأكرم من غمام عند حم ٍـل

يف البيتني نرى شوقياً يؤقر ويستحسن أمر غليوم على قرب السلطان صالح الدين ،وكذا يذكر
إشادة غليوم له يف ضمن األمثال املضبوطة املتؤيدة .كما هو يقول :ما ميدح رجل عظاماً من

الناس إال ويكون بنفسه ذا فتوة وسخاء ألنه ينشر على ممدوحه كلمات ذات رائحة طيبة
ونفحات متفوحة ،وليست يف مسطاع كل الرجال أن يتصفوا بوصف السخاء والكرم والتوقري.
وكما قلت :إن شوقي مل يقتصر اإلشادة برجال الزمن الواحد بل ومشله لكل األزمنة بني املتقدمة
منشرة األلفاظ على
واملتأخرة ،فكذا مل ينحصر مدحه بعظماء الذكور فقط بل ونشر رائحة ّ
أانث أيضاً وجعل حظاً ملن كانت لشاعران عالقة هبا ،كما نحن نراه يف راثئه ألم اخلديوي عباس
حلمي الثاين حينما توفيت سنة 1101م ،مع انفكاك العالقات بني عباس وبني شاعران األمري
يف ختام حياته ،ألن الشاعر مل حيظ حظاً وافراً لدى اخلديوي املذكور بعد رجوعه من املنفى سنة

1111م كاستقراره على املنازل العالية لدى اخلديويني غريه .وعلى كل حال جاءت هذه الراثء
ٍ
أبلفاظ تنزل من السامع أعماق قلبه وهو يتيقن بفضائلها املمتازة
يف والدة السلطان عباس
ِ
سىن وسناء ،كما هو يقول:
الرصينة مث تضطره على البكاء اهلامع لفوات ذات ً
خرجت من ِ
رملة الثغر ،إىل القصر احلـزين
قصرك الباكي إىل
ومشـت يف عربات البائـسني
ـذت بني اليتامى مـذهباً
أخ ْ
() 01
من وراء الدمع أسراب السفني
ورمت طرفاً إىل البحر تـرى
ْ
مث يزيد يف ذكر احملاسن فيقول:
كيد الشمس وإن غاب اجلبني
يدهـا ابنـية غـارسـة
ُ
مث يقول:
عبقـراي ،هـو (أم احملسنني)

اخلعي األلقاب إال لقـباً
ْ
مث يطيل فيها القول فينشد:
اليتـامى ّنوح انحــية
أم عباس ،وما يل مل أقـل:

واملساكني مي ـ ّدون الـرنني
() 02
أم مص ٍر من بـنات وبـنيـن ؟
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إننا الحظنا أن اإلحسان كان هو كل شيء يف عيين شوقي ،ولذا هو يقول ملمدوحته بزوال كل
األلقاب عنها إال اإلحسان ،كيف والبد أن يكون هكذا ،ألن اإلحسان يقطع اللسان ،ولسان
شوقي لو إن قُطع لكن اقتصر يف اإلشادة مبحسنيه أبلفاظ انعمة رشيقة .وهناك دليل آخر عليه
() 00
مر مبصر عند ما كان على وشك الذهاب ملؤمتر املائدة املستديرة
أن غاندي الرائد اهلندي ملا ّ

حترر األمة اهلندوكية .فهناك ترتفع
بلندن سنة 1101م ،فتغىن شوقي أبجماده ومساعيه حول ّ
األسئلة حول اعتناء الشاعر مبساعي الرجل اهلندوكي الذي يكافح إلجناز أمته وحول إمهال رجل
عظيم من قومه يدافع عن الشعب املسلم وهو مصطفى كامل ابشا وكذا ال فرق بني امسي
الشاعر األول وتغىن أبجماد الثاين،
مصطفى كامل ابشا ومصطفى ابشا فهمي ،ومع هذا أمهل
ُ
كما أسلفت القول فيه وال ننظر أي سبب إلمهاله له إال خوفه من سخط القصر عليه لو كان
يعتىن به ،ألن املصطفى كان يرغب عن القصر ،وأصحاب الربج العاجي كانوا ال حيبون متايله
عنهم.
ونفس الشكوى يشكوه حممود حامد شوكت حني يتحدث عن أثر البيئات املختلفة
يف مسرحيات شوقي ،فهو يقول:
"ومن البديهي أن تظهر يف مسرح شوقي الذي انعكست فيه آاثر تركية مبحاولته
الدفاع املستمر عن امللوك وتربير أعماهلم وإحاطتهم هبالة من اجلالل والعظمة واملدح ...وال
تظهر مصريته واضحة جلية بشكل فعال إذ شغل عن ذلك ابلدفاع عن امللوك ،ومل يستطع
() 01
لتصوير الشخصية املصرية أو حياة الشعب ،أو تصوير آماله وآالمه".
يقل فيه أانس جييدوهنما حينما يريدون املرانة
أما منهج شوقي يف املدح والراثء كليهما فهو منهج ّ
يف هذين الفنني ال ِشعريني ،مع ختلّف فكري يف الفنني .وأقول :فن الراثء جزء من فن املديح
لكن املراثي تقتضي كلمات رقيقة سيعرب هبا شاعر عن فضائل املمدوح اليت استخرجها يف
املديح .مث مسلك شاعران األمري يف انتقاء الكلمات املستخدمة إلرضاء احملسنني املمدوحني
ختتلف كل االختالف عن كلماته املستخدمة إلرضاء الشعب املصري كما قلته آنفاً.
مث تتقاطر معظم ديوانه :الشوقيات مبدائح السالطني ومراثي األمراء وإشادة الوزراء ،ال معىن هذا
أن الشاعر مل جيعل يف شعره سهماً لفقراء األمة أو ألصحاب الرتاب قط ،بل يتبني من املوازنة
بني كال النوعني؛ مدائح األمراء ومدائح الفقراء فرق واضح ،أنه ما أشاد أمحد شوقي وال رثى
العامة بكلمات مدح هبا مجاعة أصحاب الثروة أو راثهم هبا .ولذا
مجاعة الربجوازيني أو العمال ّ
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وحيس مبا
حبق قال النقاد إن أمحد شوقي كان شاعر األمراء يُرضيهم ويدافع عنهم ويناضل هلم ّ
يرتدد يف صور متنوعة بني الراثء والتهنئة واإلهداء واملديح
يشعره أصحاب القصر ،وما زال شعره ّ

والفخر ميدح به كرباءه منذ نعومة أظافريه حىت تويف .وهؤالء امللوك هم الذين استجعلوا اتج إمرة
تصري شوقي أمري القوايف والبيان.
الشعر على مفرق رأسه ،وهكذا ّ
اهلوامش:

 :1حسان بن اثبت بن املنذر اخلزرجي األنصاري ،أبو الوليد :الصحايب ،شاعر النيب صلى هللا عليه
وسلم وأحد املخضرمني الذين أدركوا اجلاهلية واإلسالم .عاش ستني سنة يف اجلاهلية ،ومثلها يف
اإلسالم .واشتهرت مدائحه يف الغسانيني وملوك احلرية قبل اإلسالم .تويف سنة 26هـ[ .الشعر والشعراء،
ابن قتيبة ،ص014؛ االصابة يف معرفة الصحابة ،العسقالين ،ج ،0ص.]326
 :2زايد بن معاوية بن ضباب الذبياينّ الغطفاينّ املضري ،أبو أمامة :شاعر جاهلي ،من الطبقة األوىل.
من اهل احلجاز .كانت تضرب له قبة من جلد أمحر بسوق عكاظ فتقصده الشعراء فتعرض عليه
أشعارها .تويف نحو  08ق هـ[ .انظر للتفصيل :األغاين ،األصفهاين ،ج ،00ص3؛ الشعر والشعراء،
ص.]38
 :0املصدر نفسه ،ج ،1ص.216 ،127
 :1غياث بن غوث التغليب ،اشتهر يف عهد بين أمية ابلشام ،وأكثر من مدح ملوكهم .وهو أحد الثالثة
املتفق على أهنم أشعر أهل عصرهم :جرير ،والفرزدق ،واألخطل .تويف األخطل سنة 91هـ [ .األغاين،
ج ،8ص ،281الشعر والشعراء ،ص .]089
 :2عبد امللك بن مروان بن احلكم األموي :من أعاظم اخللفاء ودهاهتم .نشأ يف املدينة ،فقيها واسع
العلم ،متعبدا ،انسكا .تويف سنة 76هـ [ .اتريخ الطربي ،ج ،8ص26؛ الكامل يف التاريخ ،ابن األثري،
ج ،4ص.]098
 :6أنظر :الشعر والشعراء ،ج ،1ص170؛ التعازي ،أبو العباس املربد ،ص101؛ املصون يف األدب،
احلسن العسكري ،ص 60؛ الصناعتني ،أبو هالل العسكري ،ص.218
 :7أبو الطيب أمحد بن احلسني املتنيب :ولد ابلكوفة ونشأ ابلشام .أحد فرسان الشعر العريب ،شاعر
حكيم .مدح كثريا من األمراء ،مثل سيف الدولة وعضد الدولة واإلخشيدي .تويف سنة 021هـ.
[املنتظم ،ابن اجلوزي ،ج ،7ص21؛ وفيات األعيان ،ابن خلّكان ،ج ،1ص.]06
 :8علي بن عبد هللا بن محدان التغليب الربعي ،أبو احلسن ،سيف الدولة :األمري ،صاحب املتنيب
وممدوحه .يقال :مل جيتمع بباب أحد من امللوك بعد اخللفاء ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ
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العلم وجنوم الدهر .تويف سنة 326هـ[ .انظر للتفصيل :يتيمة الدهر ،الثعاليب ،ج ،0ص22-8؛
وفيات األعيان ،ج ،0ص.]364
 :1شرح ديوان املتنيب ،ابن العكربي ،ج ،1ص.2
 :11كتب أبو سعد احلميدي يف سرقاته الشعرية كتاابً كامالً ابسم:اإلابنة عن سرقات املتنيب لفظا
ومعىن ،واحلامتي :الرسالة املوضحة يف سرقات أيب الطيب وساقط شعره.
 :11انبليون (1761م 1821-م) :ولد بفرنسا ،وساس قومه وهو كان شاابّ .له دور هام يف ثورة
فرنسا املديدة يف ما بني 1811م – 1811م .وله أيضاً سهم ابرز يف املعارك مع أوراب.
 :12هو :عميد الدولة احملتلة على مصر .كان خيطب كل سنة تقريراً طويالً ي ّدعي مبصاحل القوم يف مصر

ما يكذبه الواقع[ .الشوقيات ،ج ،1ص ،207و.]281
 :10املصدر نفسه ،ج ،1ص.206 ،202
 :11مصطفى ابشا فهمي :كان وزيراً يف عهد توفيق ،فرئيساً للوزاء ،مث استقال ،مث عاد للرائسة ومل
يرتكها إال ملرضه قبيل احلرب العاملية األوىل .وقد تويف أول سنة 1111م[ .الشوقيات ،ج،0
ص.]280
 :12املصدر نفسه ،ج ،0ص.081
 :16مصطفى كامل ابشا ابن علي حممد :ولد سنة 0884م .انبغة مصر يف عصره ،وأحد مؤسسي
هنضتها الوطنية .وكان فصيحا ،ساحر البيان ،انصرف إىل مقاومة االحتالل اإلجنليزي خبطبه ومقاالته
وكتبه .تويف سنة 0918م ابلقاهرة[ .األعالم ،ج ،7ص.]238
 :17املصدر نفسه ،ج ،1ص.228
 :18أنظر :شوقي؛ شاعر العصر احلديث ،ص.20 ،22
 :11املصدر السابق ،ج ،0ص.811
 :21املصدر نفسه ،ج ،0ص.682 ،681
 :21طرس ابشا ابن غايل نريوز :ولد سنة 0846م .وزير مصري .من األقباط األرثوذكس .له ذكر يف
اتريخ مصر احلديث .ولد ابمليمون (من قرى بين سويف) وتعلم مبصر وأوراب .وحذق بضع لغات.
وتقلب يف املناصب؛ ويل نظارة املالية فاخلارجية فرائسة جملس النظار .تويف سنة 0901م[ .األعالم،
الزركلي ،ج ،2ص.]29
 :22املصدر السابق ،ج ،0ص.712
مني ابن بركات ،احلسين اهلامشي:
 :20احلسني بن علي بن حممد بن عبد املعني ابن عون ،من أحفاد أيب ّ
ولد سنة 0824م .هو أول من قام يف احلجاز ابستقالل العرب عن الرتك .توىل حكم اجلزيرة العربية
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سنة 0906م .وافته منيته 0930م ،فدفن يف املسجد األقصى[ .انظر للتفصيل :األعالم ،الزركلي،
ج ،2ص.]221 ،249
 :21الشوقيات ،ج ،0ص.722
 :22نفس املصدر والصفحة.
 :26اجلىن :الثمار؛ الكماكم ،مجع كم ،وهو حمل ما تنبت تلك األمثار.
متزق ميتة وتقسمها يف ما
 :27القشاعم :مجع القشعم ،وهو النسر ،شبّه الشاعر الطيارين ابلنسور اليت ّ
يرد عليهم هذا األمر.
بينها ،فكذا كان املسيطرون يرون العرب كامليتة اليت ُمتّزق وال يكون هناك من ّ
 :28الشوقيات ،ج ،0ص.722
 :21يوسف بن أيوب بن شاذي ،أبواملظفر ،صالح الدين األيويب ،امللقب ابمللك الناصر ولد سنة
232هـ .من أشهر ملوك اإلسالم .كان أبوه وأهله من قرية دوين يف شرقي أذربيجان ،دخل مع أبيه
جنم الدين وعمه شريكوه يف خدمة نورالدين زنكي صاحب دمشق وحلب واملوصل ،فاستوىل على زمام
األمور مبصر ،واستوزره خليفتها العاضد الفاطمي .ومل يدخر لنفسه ماال وال عقارا .وكانت مدة حكمه
مبصر  24سنة ،وبسورية  09سنة .تويف سنة  289هـ [وفيات األعيان ،ج ،2ص376؛ الكامل يف
التاريخ ،ابن األثري ،ج ،02ص37؛ شذرات الذهب ،ج ،4ص298؛ اتريخ ابن خلدون ،ابن
خلدون ،مكتبة التاريخ ،الالهور ،ط2112 ،2م ،ج ،79 ،4ج331 -221 ،2؛ األعالم ،ج،8
ص.]221
 :01الشوقيات ،ج ،0ص.820
 :01املصدر نفسه ،ج ،0ص.762
 :02املصدر نفسه ،ج ،0ص.766 ،
 :00هنداس كارام شاند غاندي :السياسي البارز والزعيم الروحي للهند خالل حركة استقالهلاُ .ولد عام
٩٦٨١م .اشتُهر غاندي بتزعمه املقاومة السلمية لالستبداد من خالل العصيان املدين الشامل .قاد
غاندي اهلند إىل االستقالل .قتل على يد أحد اهلندوس سنة 1118م ملا استشعر من تعاطف غاندي
تاه املسلمني.
انظر]/http://www.hindawi.org/kalimat/4[:
 :01املسرحية يف شعر شوقي ،حممود حامد شوكت ،ص.01
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املصادر واملراجع:
 :1اإلصابة يف معرفة الصحابة ،ابن حجر العسقالين ،دار اجليل ،بريوت ،لبنان ،ط0992 ،0م.
 :2األعالم ،خري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،ط2112 ،02م.
 :0األغاين ،أبو الفرج األصفهاين ،ت :مسري جابر ،دارالفكر ،بريوت ،لبنان ،ط ،2الت.
 :1التعازي ،املربد ،ت :إبراهيم حممد حسن اجلمل ،هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ،الط ،الت.
 :2الشعر والشعراء ،ابن قتيبة ،داراحلديث ،القاهرة ،الط2110 ،م.
 :6الشوقيات ،أمحد شوقي ،كلمات عربية للنشر والتوزيع ،مصر ،الط2111 ،م.
 : 7الصناعتني :الكتابة والشعر ،أبو هالل العسكري ،املكتبة العنصرية ،بريوت ،لبنان ،الط1111 ،م.
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