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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. 
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لقد ثبت من شعراء العرب شبه التصاق ابلسالطني واألمراء الذين كانوا يكرمون 
  (1)املنزلة الالئقة هبم. فكان يف العصر اجلاهلي سيدان حسان بن اثبتهؤالء الشعراء وينزلوهنم 

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

 (3)املفضل الكرمي مارية ابن قرب   أبيهم قرب حول جفنة أوالد
ال معىن هذا أهنم التزموا ابمللوك حيثما حلوا وكيفما أحلوا، بل أكرمهم امللوك الحتياجهم إىل 
الشعراء يف مدحهم إايهم ومبالغًة يف شرفهم وفضلهم ومراعاًة لصيت الشعراء عند العرب مثل 

 الصيت العام للخطباء لديهم.
وجاء عصر األمويني فخّصص بعُض خلفائهم شاعرًا هلم، مث ما انفك الشاعر  مث مضى العصر

يلزم اخللفاء ويدافع عنهم وميدحهم، وهؤالء اخللفاء جيزلون هلم العطاء مثاًل بعنٍي، كما الزم 
 ميدحه:   (2)أمية حىت مات؛ فهذا هو يقول يف عبد امللك بن مروان بين(4)األخطل

 أطول  نلت ما حيث إال  اجملد به  متطاول امرئ كعب بلغت وما
 (6)أفضل فيك الذى إال  أكثروا، ولو  مدحة القول ىف املهدون بلغ وما

ارتوت األرض ابخلالفة األموية شعرًا مث أعقبه العباسيون الذين عاشوا ملدة أكثر على ست 
ه مبا كان واختلف شعراء اخللفاء ابختالف أمزجتهم وتنوّع عقوهلم، ومدح كل منهم ممدوح  قرون، 

أو وزيره مع إدخال رأيهم يف ميالن اجلماليات اخللقية. وأشهر تلك الشعراء  حيبه اخلليفة
ة أن يتصور رجل ومدحه وعّرف به حبيثي (8)الذي عاصر سيف الدولة (7)املادحني هو املتنيب

بوجود أحد الشيئني وجود اآلخر، فعرف كل منهم بصاحبه اآلخر وابلغ يف مدحه مبالغًة تقل له 
 مثيالت شعرية يف مدائح غريه، كقوله يف مدحه: 

 حاال أ ْعظ مُ  السُّيوفِ  ابنُ  ول ةِ   الد   وس ْيفُ  عظيم   أ عدائِنا ح الُ 
ُهمْ أ    م ِسـرياً  الن ذير   أ ْعج لوا كل ما ـاال ِجيادهُ  ْعج ل تـْ  اإِلْعج 

ُهم  (9)واأل ْبطـاال احل ِدْيد   ِإال   ِمـلُ   مـات ح األ ْرضِ  خ واِرقُ  ف أ تـ تـْ
أبياته  وكثرتوهي أشعار غري عديدة يف مدحه فضال عن ممارسته يف فنون األدب املتنوعة 

 (01)حىت اهتّمه بعض األدابء ابلسرقة الشعرية يف لفظه ومعانيه الشعرية
ل أبشعارهم يف كل العصور من بداية الزمن اجلاهلي حىت العصر معنفس الالشعراء هؤالء وفعل 

م. وظل األدب يفّر، ويطلب مغاراً 0798سنة  على مصر (00)احلديث ما يبدأ إبغارة انبليون
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نشأ أمحد شوقي بوشك رحيل القرن الثالث عشر، فيف مصر بعد اإلغارة، فأن طلع قرن الشعر 
ه إىل فرنسا ليتثقف آبداهبم تشرع مبدح امللوك الذين قد أحسنوا إليه ببعثو  ابلربجي العاجي شوقي

عطااي اجلزيلة ما وقع على دافع عنهم حق الدفاع بدال من املنح والأمحد شوقي وأدب اإلجنليز. و 
ا مث اعتاد شوقي مبدح امللوك مصاحبة منه بعدم الغفلة عن الذين تعرضو من اخلديويني.  يديه

يف  بصرف النظر عن تلك املدائح ضني من الطبقة الربجوازية السخفةهلؤالء امللوك رغم كون املتعر  
، هناك تقاطر إبشادة رجال املناصب العالية يف شعره؛ من دعاة حق املساكني أو عامة العّمال

وتسلسل املدائح إىل أن غرب مشس الشعر ال السياسة، وأهل السيف والسنان. الدين، ورج
م بنهاية احلرب العاملية األوىل، 0909ن املنفى ابألندلس سنة أعين: أمحد شوقي بعد أن عاد م

على عرش وأما نفيه فيدّل على أنه دافع عن األسرة احلاكمة، وعقاابً ابلدفاع عنهم نفاه املغريون 
وأشاد  عرهم ن مدحه بش  الفقرات القادمة سيتوضح كم كثُريف نفسهلإىل إسبانيا ابختياره مصر 

 !ه وتغىن أبجماده وسّر مبسراتهخبصائله وأعلن مبحاسن
إبمساعيل  فنّدد فلة أقيمت مبناسبة وداعه من مصر،خطب يف ح(21)وق ع  يوم أن اللورد كرومر

البحر اهلائل،  ثوران  نكليزي، فثار شوقي وعصره، وذم املصريني ألهنم مل يقدروا منن االحتالل اإل
  قائاًل:وهجاه 

 ؟ أم أنت فرعون يسـوس النيال  أم عهــد إمساعيالأايمــكم 
 ؟ ال ســائالً أبدا وال مسؤوالً   ر أبمـرهـأم حاكم يف أرض مص

ه ابخلراب يف مصر وأنه أفسد املصاحل خالل انتهى يف هجاء اللورد كرومر حىت ذهب إىل اهّتاممث 
 يقول: احتالله على مصر ف

 استقالهلا املأمـوالعت ـوأض  هدمـت معاملها وهّدت ركنها
 (21)فكأنك الداء العـياء رحـيالً   ملا رحلت عـن البالد تشّهدت

 يتوضح من أبيات الشعر املتقدمة كيفية مناضلة شوقي عن حكام مصر، ويوضح لنا كيف كان
ما أحدثه احلكام إليه من إعطاء يف كل حال ؟ وهو ال ينسى يغري هلم ويشتعل ابستماع مقاحبه

 العطااي واإلحسان يف تربيته كلما كان حيتاج إليه وهو مربوب يف يدي جدته اخلادمة يف القصر. 
 فيقول: (11)وكذا هو يرثي رئيس الوزراء: مصطفى ابشا فهمي

 هـذا أوان جالئــل األنبـاء  آييـها الــناعي أبـا الـوزراء
 واركب جناح الربق يف األرجاء   اً ـربحّث الربيد مشـارقـاً ومغا 
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 (21)فاليــوم يوم مـدامع ودمـاء  اً ـواستبك هذا الناس دمعاً أو دم 
رى فيه املدامع والدماء يوم املدامع والدماء ويناسب أن تُ  فشوقي قد مسى يوم تويف مصطفي أبنه

ي وخادهم املصر معًا عظمًة لوقعة املوت. وشوقي نفسه يرثي مصطفى كامل؛ قائد الشعب 
وال ينسى ، ه وبني مصطفى كاملالصداقة احلميمة بينعالقات  غفل عنفيهمل شأنه الالئق به وي

كما يستحقه. ويُعّلل النقاد هذا   ل هذه األشخاص يف كل مراحل حياته فضاًل عن راثئهرجل مث
هصر القدر  وملـّاعليه،  يسخطون القصور وكانواأبهل  غري مبالٍ  (21)مصطفى كامل الفعل لكون

ب مع لشعل إرضاءً  بعد مرور مدة طويلة غصن حياته مخله أمحد شوقي ومل يكتب فيه مرثية إال
 . قذارةً  الشعب املصري هبا يف أعني ىلقأن الشاعر قد أ
 يقول:مث 

 قاصيــهما يف مـأمت والداينن                 ااملشــرقان عليــك ينتحب     
 مث ابلسرعة إابن الراثء يعود إىل فلسفة احلياة واملوت، فقال: 

 (21)إن احليـاة دقــائـق وثواين                لة لهــب املرء قائدقّــاُت قل     
 ل:قاإىل أن  الدكتور شوقي ضيف  ملـّا أمهل الشاعر شخصية مصطفى كامل الشهرية فاضطرّ و 
وخيشى سخطه، وهو يف الوقت نفسه يريد أن  كل ذلك ألن شوقي كان خياف اخلديوي،"

يرضى اجلمهور وأن يرضى الشعب الذي يقرؤه، فيحاوره ويداوره، وخترج القصيدة على هذه 
ا فإىل األخالق وما يتصل ابألخالق. واملوت، وإن تركه شاكلة من احلديث يف فلسفة احلياةال

صريني به، فكل ذلك يوضع عليه امل تعلقأما سرية مصطفى كامل، وأما خدماته الوطنيه، وأما 
  (21)ستار، ويغشاه ضباب".

بشعره حيثما  تتابعهميف مساكن األهّبة بل و  ما راعى شوقي هؤالء الرجال رجال املناصب العالية
فأرسل الشاعر إىل شريف  ملك مصراخلديوي  حّج إمساعيلة سننوا. فذات حّلوا وأينما توطّ 

 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  قل للخديو إذا وافـيت سدته
 ود والعبد أفراح وأعراسوالع    حج األمري له الدنيا قد ابتهجت

 (11)فليحي سلطاننا، فليحي عباس  مّلتنـا، فلـتحي أّمتنـافلتحي 
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برغبة شوقي يف مسّرة السلطان ولو كان خارج املنطقة اليت  كامالً ضوًء  األبيات املتقدمة تلقي 
عليها غلبة له ويطاع هناك، ورمبا فعله شوقي ملكافأة العطااي ما منحتها أسرة السلطان إايه. 

  ،وقولنا هبذا ليس بتّحكم حمض، إذ الشاعر قد غضب على من انتقص من شأن السلطان وأهله
 هزأ بكرومر عندما مسعه يتهّكم أبمريه. كما سبق يف األبيات السالفة أنه است

أمري  اليت قد أشاد هبامة وبعد االستعطاف من إمساعيل هذا نرجع إىل إحدى أفراد األسرة احلاك
حبيث بكى مبوت األمرية فاطمة إمساعيل اليت كان هلا الفضل والسبق يف  وابلغ فيها الشعراء

 : شوقي فيها م فقال1121أتسيس اجلامعة املصرية، وقد تويف سنة 
 بـاألمـس إال نـيّـرة  مـا أنزلـوا إىل الـثـرى 

 نـقـيــة مـبـررة   سـيـروا هبـا تـقـيـة
يصفها أبحلى الكلمات ما مفاخر الفاطمة ومآثرها، مث  يتذكر لهيتحول عن سريهتا الذاتية و مث 

 يضطر الرجل على البكاء بعد أن انقض عرش حياهتا، فهو يقول: 
 مـعـة املـستعـبـرة ؟  هـذا اجلـامـن ذا يؤسي 

 (21)املهـد جـسر املقـربة  فاطـم مـن يولـد ميـت
يف البيتني يعرتف الشاعر مبا فعلت الفاطمة األمرية يف إنشاء اجلامعة وقد عرّب عن خواجله حول 
موهتا مث يسّلي الباقني حىت استكملت القصيدة وهي تستغرق أربعني بيتًا من الشعر على هذا 

 مط. الن
من حماسن خلقه مع أنه قد غلى الشاعر غلوا كبريا  (21)شوقي يتغىن مبا رآه من بطرس ابشامث 

 فيما تذّكر له. فهو ميدح بطرس بقوله التايل. 
 احلُـلم واملعـروف فيك أقاما  قرب الوزير، حتيـة وسالمـا   
 عاماً، وسوف تُغّيب األعوامـا  وحماسن األخالق فيك تغيبت 
  اهلدية لبطرس يعّد ما أحسنه إىل الناس بني البؤساء والفقراء فيقول: بعد تقدمي

 وعزاُء أرمـلة وحـزُن يتامى  اليوم يغين عنك لوعُة ابئس 
 مث يقول إن الناس قد متّنوا أن تقام عليهم القيامة بوفاته هلولة تلك الكارثة هلم، فيقول:

 حمشـراً وقيامالو كان ذلك   وّدوا غداة نُقلت  بني عيـوهنم   
 حصلت مبّر الزمان وّكره، فُيذكره مث يعود كعادته إىل احلنكات الكربى والتجارب القّيمة اليت قد

 حسنات تفيد رجاًل بعد حياته، مث ُيذكره املوت أبنه ال دوام ألحد يف احلياة الدنيا، وأنه مل ميت
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 نفس متوت، كأنه خياطبه فيسّليه. فهذا هو يقول: كل وحده بل   
، وينطق األحكاما  والرأي للتاريخ فيك؛ ففي غدٍ    يزن الرجال 
 (22)ويـدمي محـداً، أو يؤيد ذاماً   يقضي عليهم يف الربية أو هلـم 

م، وتوىل أمر السلطنة 0906 سنة مبكة الرتك على (23)علي بن احلسني الشريف اثر ملامث 
ألجداده احلسنيني الذين كانت هلم و  أمري الشعراء، وعّد من مناقبه ما حصل له فاستجاور عليه

 األيدي الطوال يف سد الثغور وشرد الغدور فهو يقول: 
لك يف العراق ويف الشا 

ُ
 م، فسّنوا اهلدى، ورّدوا  املظامل  دبّروا امل

 (21)عرب األرض حتتهم، وأعاجـم  أِمن الناس يف ذراهم، وطـابت 
يف داخل اجلزيرة العربية، يعود الشاعر  يف أايدي احلسني إىل عامة السكان بعد القول الطويل

 النبيل إىل شّدة ُقواه وغلبته وسيطرته وهيبته على من تواّلهم؛ فهو يقول: 
 محٍل يف وليمــة الذئب طاعم  كلنا وارد السـراب، وكلُّ  
 (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  
وقي موقفه له، وكأنه قد أكثر امللك يف احملاسن إىل أهل توليِته. مث ينعت شاعر األمراء: أمحد ش

 ر احلجازيني عن حكم األتراك، مث يرى الشاعر هذا املوقف من فراسة امللك احلسنيحول حتر 
 ويعّده من عظائم أموره، فيقول: 

 (62)متأّّت اجلىن، بطئ الكمـاكم  إمنا اهلّمة البعـيدة غـرس   
 ـه للعرب قبلك خادممل يفق  حّبذا موقف ُغلبت  عـليه 

لوا يف أيدي الناس األىل تلّعبوا ابلعرب ككوهنم سلعة و مث يتأسف على حال العرب الذين تدا
تارة يتخذها من يكثر لديه الداننري والدراهم، مث جاء امللك احلسني فحّررهم من متجر التّجار 
 وتنفس العرب يف فضاء السرور والبهجة وأحسوا ابألمن واملراح يف اململكة اجلديدة، فهو يقول: 

 دراهمـقلْت يف األكف نقل النُ   ذائداً عن ممالك وشعـوبٍ  
 ،(72)موطئ اخليل، أو مطار القشاعم  كل ماء هلم، وكل سـماٍء  

ما كان هذا شأن شوقي يف مدحه للسالطني واألمراء الذين عاشوا يف زمنه فقط، بل ومشل (82)
 نعوته لكل من لفت إليه نظره الالفت السائر يف شىت أقطار األرض ويف عديدة الوقائع اليومية

 (12)غليوم الثاين على قرب صالح الدين األيويب. ويوما وقف ع اختالف املمدوحني زمنًا ومرتبةً م
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السلطان صالح الدين من املزااي  الغليوم وجعل يغين مبا كان يتحّمله وحيّأه، فاهتّز الشاعر لتحية
 واخلصال. وكذا أشاد بتحية الغليوم للسلطان املذكور. فهو يشيده قائاًل:  

 ويندهبم ولو كانوا عظـاما  عظيم الناس من يبكي العظاما  
 (01)فىًت حييي مبدحتـه الكراما  وأكرم من غمام عند حمـلٍ  

يف البيتني نرى شوقيًا يؤقر ويستحسن أمر غليوم على قرب السلطان صالح الدين، وكذا يذكر 
ا ميدح رجل عظامًا من ألمثال املضبوطة املتؤيدة. كما هو يقول: مإشادة غليوم له يف ضمن ا

 سخاء ألنه ينشر على ممدوحه كلمات ذات رائحة طيبةس إال ويكون بنفسه ذا فتوة و النا
 ل أن يتصفوا بوصف السخاء والكرم والتوقري. ونفحات متفوحة، وليست يف مسطاع كل الرجا

إن شوقي مل يقتصر اإلشادة برجال الزمن الواحد بل ومشله لكل األزمنة بني املتقدمة  :وكما قلت
ى مدحه بعظماء الذكور فقط بل ونشر رائحة منّشرة األلفاظ علواملتأخرة، فكذا مل ينحصر 

 ي عباسم اخلديو ألقة هبا، كما نحن نراه يف راثئه عالأانث أيضًا وجعل حظًا ملن كانت لشاعران 
 العالقات بني عباس وبني شاعران األمري م، مع انفكاك1101حينما توفيت سنة  اينحلمي الث

بعد رجوعه من املنفى سنة  ، ألن الشاعر مل حيظ حظاً وافراً لدى اخلديوي املذكوريف ختام حياته
الراثء هذه . وعلى كل حال جاءت م كاستقراره على املنازل العالية لدى اخلديويني غريه1111

تنزل من السامع أعماق قلبه وهو يتيقن بفضائلها املمتازة أبلفاٍظ يف والدة السلطان عباس 
 ، كما هو يقول: لفوات ذاِت سىًن وسناء   مث تضطره على البكاء اهلامعالرصينة 

 زينـرملة الثغر، إىل القصر احل  خرجت من قصرِك الباكي إىل 
 عربات البائـسنيومشـت يف   أخـذْت بني اليتامى مـذهباً  
 (10)من وراء الدمع أسراب السفني  ورمْت طرفاً إىل البحر تـرى 

 مث يزيد يف ذكر احملاسن فيقول: 
 كيد الشمس وإن غاب اجلبني   يُدهـا ابنـية غـارسـة   
 مث يقول: 

 عبقـراي، هـو )أم احملسنني(  ي األلقاب إال لقـباً اْخلع 
 مث يطيل فيها القول فينشد: 

 واملساكني ميــّدون الـرنني   اليتـامى نّوح انحــية 
 (20)أم مصٍر من بـنات وبـنيـن ؟  أم عباس، وما يل مل أقـل:  
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كل  شيء يف عيين شوقي، ولذا هو يقول ملمدوحته بزوال كل هو  أن اإلحسان كان  ناالحظإننا 
يقطع اللسان، ولسان ان األلقاب عنها إال اإلحسان، كيف والبد أن يكون هكذا، ألن اإلحس

وهناك دليل آخر عليه  اإلشادة مبحسنيه أبلفاظ انعمة رشيقة. ُقطع لكن اقتصر يف شوقي لو إن
ما كان على وشك الذهاب ملؤمتر املائدة املستديرة  مّر مبصر عند ملا (00)أن غاندي الرائد اهلندي

وكية. فهناك ترتفع اهلندم، فتغىن شوقي أبجماده ومساعيه حول حتّرر األمة 1101بلندن سنة 
إلجناز أمته وحول إمهال رجل  الشاعر مبساعي الرجل اهلندوكي الذي يكافحاعتناء األسئلة حول 

وكذا ال فرق بني امسي  وهو مصطفى كامل ابشا عظيم من قومه يدافع عن الشعب املسلم
اد الثاين،  األول وتغىن أبجمالشاعُر ومع هذا أمهل ي، مومصطفى ابشا فه مصطفى كامل ابشا

من سخط القصر عليه لو كان  هخوفإلمهاله له إال وال ننظر أي سبب  كما أسلفت القول فيه
 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  

 حيات شوقي، فهو يقول: يف مسر 
ر تركية مبحاولته "ومن البديهي أن تظهر يف مسرح شوقي الذي انعكست فيه آاث 

وال  الل والعظمة واملدح...عن امللوك وتربير أعماهلم وإحاطتهم هبالة من اجلالدفاع املستمر 
تظهر مصريته واضحة جلية بشكل فعال إذ شغل عن ذلك ابلدفاع عن امللوك، ومل يستطع 

 (10)لتصوير الشخصية املصرية أو حياة الشعب، أو تصوير آماله وآالمه".
يدوهنما حينما يريدون املرانة أانس جيفيه هو منهج يقّل فمنهج شوقي يف املدح والراثء كليهما أما 

وأقول: فن الراثء جزء من فن املديح عريني، مع ختّلف فكري يف الفنني. شِ يف هذين الفنني ال
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 

 ما قلته آنفاً.اته املستخدمة إلرضاء الشعب املصري كختتلف كل االختالف عن كلم
زراء، ال معىن هذا وإشادة الو  الشوقيات مبدائح السالطني ومراثي األمراءديوانه: معظم تتقاطر مث 

املوازنة يتبني من ، بل قط بأن الشاعر مل جيعل يف شعره سهمًا لفقراء األمة أو ألصحاب الرتا
وال رثى أمحد شوقي ما أشاد أنه اء ومدائح الفقراء فرق واضح، النوعني؛ مدائح األمر  بني كال

ولذا . أو راثهم هبا بكلمات مدح هبا مجاعة أصحاب الثروةالعاّمة مجاعة الربجوازيني أو العمال 
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وحيّس مبا  يُرضيهم ويدافع عنهم ويناضل هلمد شوقي كان شاعر األمراء حبق قال النقاد إن أمح
يف صور متنوعة بني الراثء والتهنئة واإلهداء واملديح ، وما زال شعره يرتّدد يشعره أصحاب القصر

. وهؤالء امللوك هم الذين استجعلوا اتج إمرة ميدح به كرباءه منذ نعومة أظافريه حىت تويف والفخر
 ذا تصرّي شوقي أمري القوايف والبيان.كالشعر على مفرق رأسه، وه
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