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Abstract:
It is very clear that Ahmad shoqi was titled as king of modern
Arabic poetry due to his unforgettable literary deeds towards it.
Apart it all, his good struggle toward Arabic prose were ignored
in his life, because of the prose was not his field to be tried in
and it has its own experts. Some of these experts collected his
prose and compiled it in a huge encyclopedia of his literary
works named “al mosoa al shoqia” ()الشوقية املوسوعة. This article
also discussed his literary prosaic struggles, his methodology
which he acquired and the deficiencies which were pointed out
by critics. Adding more, the feature of the prose are also drawn
in.
Keywords: Ahmad Shoqi, literary prose, al mosoa al shoqia,
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:املقدمة

من املعلوم أن شوقياً ما زال مسموع الكالم يف حياته يف مجيع اجملالس من الشعراء
 وأنكروا عليه مكانته يف، واعرتف مبكانته الرفيعة كل من مسع شعره،البلغاء والسالطني واألدابء
النثر مثل مكانة الناثرين اجمليدين غريه ألن النثر ما كان من ميدانه وحقله للزراعة والتجديد فيه
 وهذا النقيض فيه وفيمن يضادونه يف غري حقله ال تنقض.ألن لشعر العرب شوقي ولنثرهم غريه
من شأنه ألن ال يلزم أن رجالً واحدا عندما يكون ملت َفت القول يف فن أو ميدان أن يكون مثله
: وهو األمر الذي اختاره الدكتور شكري فيصل حيث قال.يف آخر

 بشاور،* احملاضر بقسم اللغة العربية جامعة بشاور
 مردان، جامعة عبد الويل خان، قسم الدراسات اإلسالمية،** األستاذ املساعد سابقا
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".....نرى أننا نستطيع أن نقول يف الشعر :هذا عصر شوقي يف كثري من
االطمئنان ،ولكننا ال منلك حبال أن نقول يف النثر :هذا عصر شوقي ،فللنثر
1
أمرآؤه اآلخرون".
فمن هذا القول يتضح لنا أن شوقي كان سيد الشعر وقائد أصحاب القريض لكن مع ذلك ال
يُهمل نثره الذي جتهد فيه منذ نعومة أظفاره حىت هناية حياته .ولذا ُعين على نثره األديب األدابء
بعد حياته فكان منهم من حشده متفرقاً ،أو اكتشف ما صار حتت األستار يف حياته فدفعه إىل
2
أوراق الصحف.
لقد ألّف شوقي ست كتب ومأل هبا فراغ املكتبات األدبية ،وهذه الكتب حتتشد بني موضوعات
نثرية متفرقة ورواايت ومسرحيات .وكل هذا نذكره يف مبحثني وخالصة.


املبحث األول يف مؤلفاته النثرية:

نذكر يف املبحث مؤلفاته اليت ع ّدها األدابء من مساعيه اخلطرية ،ومجعه إبراهيم األبياري
اف ٍ
يف كتاب مساه بـ " املوسوعة الشوقية" مع شرح و ٍ
كاف .فأوالً نكتب امسها الكتاب الكامل
ونعني يف ما بني القوسني فناً صنّف فيه الكتاب مثل رواية أومسرحية أو موضوعات مبثوثة غري
ّ
متعلقة مبوضوع أو فن و ٍ
احد.
-

أسواق الذهب (موضوعات متفرقة):

قد كتب أمحد شوقي هذا الكتاب يف النثر ،وهو حتفة من التحف األدبية العربية ،مجع
فيها شىت املوضوعات ،كما يكتب بنفسه يف مقدمة هذا الكتاب:
"إمنا هي كتاب اشتملت على معان شىت الصور ،وأغراض خمتلفة اخلرب ،جليلة
القدم ،وشاب على تناوله القلم ،وأمل به الغُفل من
اخلطر ،منها ما طال عليه َ
العلَم .ومنها ما كثر على األلسنة يف هذه األايم ،وأصبح يَعرض يف
ال ُكتّاب و َ
طرق األقالم ،وجتري به األلفاظ يف أعنة الكالم؛ من مثل :احلرية ،والوطن،
3
واألمة ،والدستور ،واإلنسانية ،وكث ٍري غري ذلك من شؤون اجملتمع وأحواله".
فقد ظهر لنا من مقدمة هذا الكتاب أنه تناول فيه ما يتعلق أبمور احلياة البشرية ،وهي
أمور تربتط بني الفرد وجمتمعه وبني أهل السلطنة ودستور حياهتم الذي يعملون به و حيكمون.
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واحلق أهنا موضوعات تشتمل على مفردات صعبة حتتاج إىل شرح وتتقوى به ذهن القارئ أدابً
ولغةً.
-

أمرية األندلس (مسرحية):

أحداث هذه املسرحية التارخيية تدور يف عصر ملوك الطوائف (سنة 422هـ) يف أسبانيا
اليت ما زالت للمسلني الغُّر امليامني عليهما سيطرة حكومية ملدة مثان مائة سنة ،وهو العصر الذي
أعلن فيه الوزير أبواحلزم بن جهور 4سقوط الدولة األموية يف األندلس مما احندرت الدولة ودفع
بكل أمري من أمرائها ببناء دويلة منفصلة ،وأتسيس أسرة حاكمة من أهله وذويه .وقد اختار أمحد
مسرحا
شوقي الفرتة اليت انتهى فيها عصر ملوك الطوائف يف أواخر القرن اخلامس اهلجري لتكون ً
لألحداث ممثلة لتلك العصر املنحدر ،حيث جتسد الصراع فيها بني عدة أطراف كان منهم:
املعتمد بن عباد ،5وأخوه يوسف بن اتشفني 6ملك املرابطني يف املغرب ،وأذفونش 7ملك الفرجنة.
وقد اختار شوقي كالّ من املعتمد بن عباد وأمرية األندلس :بثينة بنت املعتمد ،8بطلني هلذه
الرواية ،وعلى الشاشة املسرحية البيانية تشهد حال ملوك ذلك الزمان ،وكيف عاشوا يف بذخ
وترف واحنراف ،وكيف استشرى الفساد يف ملكهم ،وكثرت املكائد والدسائس فيما بينهم؛ فكان
منهم املقتول واملخلوع ،والراشي واملرتشي ،وكل هذا ترجع إىل تالشي املسلمني يف مابينهم
9
وتشابك أيديهم يف حنور إخواهنم ما انتهت على تداعي الدويالت القصرية يف ذا العصر.
-

مذكرات بنتاؤر (رواية):

يتسقصي شوقي يف هذه الرواية وأييت مبنهج قدمي وطريقة مطرودة بني القدماء كما كانوا
يعرب عنهم الطيور وجتري
يعتقدون قدمياً أن بعض الناس يستطيعون أن يتكلموا مع الطيور أو ّ
كالهم على ألسنتها فشوقي يف هذه الرواية جيعل من نفسه هدهداً أيخذ عن بنتاؤور الشاعر
يصري من الشيطان نسراً ،كما كان له
املصري القدمي الذي كان له شيطان يلقي يف قلبه ،وهو ّ
ذكر قدمي يف التاريخ بتعليق حياة الناس حبياة تلك النسور ،فيختار أمحد شوقي لنفسه طباع ُهد
ٍ
وهد
ُهد ،مث هذا اهلُد ُهد يتلقى عن نسر بنتاؤور بطريق حوار أجراها الشاعر على لساين النسر ُ
ُه ٍد؛ حبيث يسأل أحدمها وجييب اآلخر .وحسب املنهج تتطور الرواية إىل األمام وتنطبق
10
مبعتقدهم.
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الدايس (رواية):

تتحدث هذه الرواية على واجهات األوراق يف اببني عن أحداث مصر ويوانن؛ أما
الباب األول منها :فهو يف الدايس ابنة امللك بوليقراط اليوانين وهي تتحاور مع أتراهبا عن شروط
اشرتطها ملن يريد زواجها ،ويتوارد عن أطراف اململكة من يسمع ويريد أن ينال منها وكل واحد
يرغب فيها .ومع هذا عمل بريوس ابن عم هلا متمرداً عليها فأعد شركاً ليستطيع به للزواج ،وملا
فهمت مبا فعل غضبت عليه ملا رأت األمر مغضوابً.
مث يبعث امللك رجاال خلفها ووعدهم أبنه سيخطبها ممن أييت هبا ساملةً ،فإذا رجل
يسمى محاساً خيلصها ٍ
بكيد أن تشكل بغري صورته املعروفة .فإذا رجل غريه أييت وهو ي ّدعى مت ّكنه
منها وإتياهنا إليه .وصنع الرجل املكائد ليخطبها وهذا يف غيبوبة الرجل األول .فإذا الرجل األول
أتى وحضر البالط والدايس مطروحة إىل الثاين للزواج فرفضت اخلطبة من الثاين وقالت أبنه ليس
من أتى عليها بل اآليت هو الرجل الثاين .وأما الباب الثاين؛ فيبدأ بعد رجوع محاس إىل مصر،
وتقريره من قِبل أبرايس امللك املصري كبرياً للحرس ،ولكن استبطن أهنا مؤامرة ضده ،فعاد على
11
وهزَمه ،وهكذا استكمل الشرط األول للزواج من الدايس ،وخطب منها.
امللك َ
-

عذراء اهلند (رواية):

إن الرواية عذراء اهلند كما هي واضح من امسها مب يتعلق تقسم إىل ثالثة أبواب :الباب
األول؛ يف احلوادث يف اهلند ،حبيث أن عذراء ابنة دهنش ملك اهلند وقعت يف حب آشيم ابن
سيزوسرتيس ملك مصر .ملا علم أبوها عن حبها فأبعدها إىل جزيرة ،ألن بني ملك مصر وملك
ّ
اهلند عداوة وكان دهنش ال يرغب يف حب ابنته البن عدوه.
فإذا ساحران من سحرة مصر اللذان طردمها امللك املصري إىل جزيرة أخربا عن العذراء،
فخرجا يف تفتيشها كي يقراب هبا إىل امللك ،وخيفف عنهما املشقة .بعد املشاكل الطويلة اليت
واجها الساحران أتيح هلما النجاح ،وأتيا ابلعذراء إىل سيزوسرتيس امللك املصري.
أما الباب الثاين؛ فيبدأ بعد أن وصل الساحران إىل مصر وق ّدما العذراء إىل بستاموس
شقيق األمري آشيم .وكان الكهنة يرغبون يف أن يزوج بستاموس من ابنة كبريهم تُدعى "آرا"،
وليس له رغبة فيها ،فصار بينهم النزاع اخلفي .مث خترج العذراء إىل الصحراء فارًة من القصر،
ووصلت إىل منزل الذائب ،ويفتش رجال آشيم عنها ،وكذا خرج "ثرثر" ابن عمها مفتشا عنها،

اإليضاح ( 34يونيو )2017

أمري الشعراء أمحد شوقي؛ نثره الفين ومنهجه

235

فإذا يلتقيان هذا وذاك وتقع بني اجلندين معركة جرح فيها ابن عمها .مث أُسعف من قِبل أحد
الكهنة.
وأما الباب الثالث فيبدأ مبعارك بني آرا ورجاالت القصر ملا تفاوضوا بينهما يف أن
يعاونوها يف الزواج من آشيم ،ولكن مل يتفقوا معها .فبدأت آرا تؤامر ضدهم ،تساقت املسألة إىل
احملكمة ،ففشلت آرا ،وأمرت احملكمة أن يزوج آشيم من العذراء .فإذا ما أقيمت األفراح مبناسبة
عقد زواج آشيم من العذراء ،دخل ثرثر إىل القصر وغرز اخلنجر يف جسد امللك ،وسقط أمام
12
زوجتها ،فما لبث أن ألقت بنفسها يف النيل حزانً عليه.
-

ورقة اآلس (قصة):

مسى
ّ
تسمت الرواية مثل رواية عميد العرب احملدثني يف النثر األستاذ طه حسني حيث ّ
قصة كتبها ابسم " شجرة البؤس" وهذا شوقي قد مسّى الرواية هبذا االسم ،وهي تُقدم لنا خيانة
امرأة يف ما قبل اإلسالم؛ وهي أن النضرية بنت الضيزن كانت حيبها وزير أبيها ابن بكر ،واحتل
على حصن الضيزن "سابور" الفارسي ،فشغفها حب سابور ملك الفرس ،وكانت تتطلع إىل رؤيته
احتل على ملك أبيها .بعد اسقبال من بعض
كل يوم من املرتفع ،ولو كان ابن بكر قد ّ
اجلواسيس متكن سابور من حضور النضرية والزواج منها ،وجعلت النضرية بعد الزواج من سابور
ترغب يف "أزدشري" أخي سابور ،ولكن أزد شري أنكر عليها الفعل.
ويف إحدى احلروب اختفى الضيزن وجرح ابن بكر ،وكان يهتف خبيانة النضرية ،فلما
مسع عنه سابور ،بعث أبخيه يف إثره .ملا خرج يف حبثه فوجده يف مكان ،ولكن غلب عليه ابن
بكر فقتل أاب سعد زميل أزدشري الذي كان حارس بالط الضيزن يف البداية مث خانه ،مث اشرتط
على أزدشري استقدام هند اليت خانته أيضاً.
وملا رجع أزدشري إىل احلصن ودخل على النضرية فقدمت نفسها له ،فرفض التماسها.
فقررت االنتقام منه ،ووشت إىل امللك أن أخاه قد خانه يف فراشه ،وكان ذلك مثل قصة يوسف
– عليه السالم -يف القرآن الكرمي  .لكن إذا ما أيمر امللك وزيره لتشعيل النريان لالنتقام من
أخيه ،فيخربه رجل أهنا قد خانته دون أزدشري ،وهي كاذبة ختدعه يف أخيه ،فص ّد عن تنفيذ
13
احلكم على أخيه ،وحكم إبعدامها.
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املبحث الثاين :يف منهجه يف أتليف النثر:

إن املناهج اليت سلكها أدابء العربية يف مؤلفاهتم األدبية قدمياً وحديثاً قد تنوعت يف
العصور املختلفة منذ اكتشفت الكتابة حىت نشأت وترعرت .ال شك أن هذا اخلالف اعرتى
ألجل معاجلة أهل الفن والعلم ُكتبَهم مبا انفعلوا ،وتف ّكروا ،وتفهموا وكما راع هلم حسب ما اقتضاه
هنج يف الكتابة والتعبري .وكان من هؤالء الناس رائد متبوع يف
العصر .ومعظم اخلالف يرجع إىل ٍ
درب وهنج ٍ
خاص أو اتبع ملتقط عن املتبوعني الذين منحهم هللا بطريفة الذهن وحادة الفكرة
اكتشافاً واخرتاعاً مبناهج جديدة .مث بعض آولئك الناس يتهعد عندما يُسمع امسه .أان أكتفي
بواحد من تلك اجلماعة وهو األصفهاين 14يف كتابه األغاين؛ التزم بتاريخ الصوت ،وعلم العروض
والتقطيع ألصوات الشعر ،مث تعرض ألنغام وأحلان وآالت موسيقية ومشاهري املغنيني العرب .وهو
ال ينسى الشعراء الذين هم مأخذ لفن يصنّف فيه صاحب األغاين مصنَّفه.كذا شاعران األمري:
أمحد شوقي له ميزة يف عرض موضوعات نثره .وهو تبديد املوضوعات ،وتشتيت احملتوى اللتني
جعلتاه مميزا من بني املتلبّيني لألدب؛ نثره وشعره .و يف ما يلي أُسلط الضوء على منط شوقي
لعرضه ملوضوعات نثره.
تقدمي الغاية من الكتاب:
إن شوقياً يبتدأ مبقدمة حتمل مبقاصد الفن الذي يؤلف له ،وحنن نشاهده يف مقدمة
أجود كتبه النثرية "أسواق الذهب" حيث قال:
"هذه فصول من النثر ........وجتري به األلفاظ يف أعنة الكالم؛ من مثل:
احلرية ،والوطن ،واألمة ،والدستور ،واإلنسانية ،وكثري غري ذلك من شؤون
اجملتمع وأحواله ،وصفات اإلنسان وأفعاله ،أو ما له عالقة أبشياء الزمن
15
ورجاله".
انكسار الطبيعة:
هو ال خيفي ذكر من أيخذ عنهم ،أو يسلك مناهجهم ،كما قال عن منهجه وينكسر
طبيعةً وينتزه عن العلو والتبخرت ،فقال:
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" .......وال تومهت حني أنشأهتا أين صنعت "أطواق الذهب" للزخمشري،
أو طبعت "أطباق الذهب" لألصفهاين ،وإن مسيت هذا الكتاب مبا يشبه
16
امسيها ،وومسته مبا يقرب يف احلسن من ومسيها".
قد اعرتف شوقي مبا يليق به نثره ،مع أنه تنحى عن االدعاء يف التأليف بعدم املوازاة أبدابء العرب اجمليدين الذي طار
تبديد الكلمات وتفريق املوضوع عما سبقه:

ال توجد توافق الوحدة بني املوضوعات يف أمثر تراثه األديب النثري :أسواق الذهب .وهي
17
ال تتعلق بوحدة واحدة ،بل يتب ّدل لديه كل عنوان يسري به عن اآلخر السالف أو القادم.
وغلبت الكيفية يف معظم نثره ،وهو األمر الذي دفع النقاد إىل القيام بوضع رواايته ومسرحياته يف
ميزان القواعد النقدية ،وهم الذين نقدوه حقاً أبنه خرج على حقائق التاريخ وخمالفة العادات يف
18
بعض املواضع منها.

الكثار لاكحك::

اتبع شوقي يف نثره يف اإلتيان براسخة الكلمات ومنتجات نضيج األفكار اليت ترسخ
بعد ممارسة احلياة الطويلة .وهذا شأن األدابء الذين عاشوا يف القرن الثالث مثل األصفهاين يف
كتابه" األغاين" أو أمحد بن عبد ربه 19يف مؤلفه" العقد الفريد" .فشوقي كرجل حكيم ذي حنكة
وجتربه ،ال يتم كالمه إال ويوفّر لقارئه ِح َكماً ابحلِ َكم؛ ّإما احلكم اليت عرب هبا طوال حياته ،أو اليت
نقلها عن سلفه ،كقوله يف وصف الظلم" :الظلم قليل امل ّدة ،وكليل العدة ،وإن تظاهر ابلش ّدة،
20
وتناهى يف احل ّدة".
21
ويف موضع آخر يقول" :الفضائل حالئل ،والرذائل خالئل".
ابتداء من مقدمة يف بداية املسرحيات:
ً

أييت شاعران األمري ابملقدمة يف بداية املسرحيات ،مث يذكر أحوال الرجال وأمسائهم الذين
سيمثلون يف اتك املسرح أو تلك الرواية .مضيفاً إىل ذلك عمله يف وصف البيئة اليت ستدور
أحداث الرواايت واملسرحيات فيها مع مراعاة املناظر تتشاهد فيها قريباً أو بعيداً .وقد صنع العمل
22
يف "أمرية األندلس" له ويف بداية " ورقة اآلس" اليت ذكرانها يف املبحث األول.
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الهداء ملن يسوغ له امسه:
هنج شوقي منهج األدابء الذين كانوا يتعلقون أبمري من أمراء عصرهم إما خليفة أو
سلطان أو وزير ومشري هلم ،مث ملا كانوا يصنفون كتاابً أو يصنعون شعراً فينسون الكتاب والقصيد
إىل أحد هؤالء .وكان قد حيدث أن أحد هؤالء امللوك يعينه يف نشر كتابه أو توفري مبا حيتاجه
الكاتب األديب ،وهو يريد أن يشكره فمجازاة لإلحسان إليه هو يهدي كتابه إىل حمسنه .ونفس
الفعل تصدر عن شوقي الشاعر عندما أهدى مسرحيته النثرية" :شيطان بنتاؤر" إىل عبد الكرمي
سلمان 24.23ولعل هذه اإلهداء صدرت منه لكون كل واحد من عبد الكرمي سلمان وشوقي
شارابً من منهل السلطنة اخلديوية الواحدة .وكان خيافهم كما كان شوقي يكافح عنهم.
تقسي :املسرحيات إىل فصول:
قسم املسرحيات والرواايت إىل الفصول ،كما يُفعل بكتب غريها ما حتتاج إىل
إنه ّ
التقسيم وهو تطرف تدعو إىل التفطن وتشحيذ الذهن وحدة الفكرة .مث جيعل كل فصل يف دور
ٍ
يبني أحوال األشخاص
مستقل ومنظر على حدة عن الفصل اآلخر لرواية ذاهتا ،وهو كثرياً ما ّ
الزي الواحد يف الفصل الواحد ال يسري به إىل الثاين داعياً إىل اختالف شخص عن
أصحاب ّ
شخص آخر بكون أحدمها ممثالً رئيسياً واثنيها راوايً أو خادماً لبطل الرواية أو املسرحية وامليزة
25
أكثر ما نشاهدها يف رواايت غري أوروبية متأثرة برواايت أوروبية.

تعيني زمن الرواية ومكاهنا:
أعد إىل مزااي كالمه أن قيّد شوقي زمن روايته ومكانتها عندما أراد أن يكتب .وتعيني
املشاهد وهي أيضاً تزيد القارئ واملشاهد علماً أبحداث
الزمنني تفيد يف فهم املكتوب واملرئي
َ
ُ
تلك الزمن وأفرادها وما كانت فيها من أحداث ووقائع ومشاجرات وصراعات دامية .مث الرجل
سجل ما حلقت هبا من ميزات
علم هباتني الالزمتني .وشوقي نفسه ّ
يتمتع هبا أكثر ممن ال يسع له ٌ
ِ
وتنزل مضيفاً إىل ذلك يذكر البواعث على كتابة رواية يف مبدئها ،ما يُعني
هبوط وعلو ،وترقية ّ
26
القارئ على ما كان مقصوداً من املسرحية.
ملخص املقال:
ال شك أن شوقياً مأل فراغات املكتبة العربية بشعره الرصني النضيج حىت اضطر العرب
بقول كينونته رئيساً للشعر وأمري للشعراء مضيفاً إليه أنه مارس يف النثر من بداايت حياته أبنواع
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النثر املختلفة الفنية وغري الفنية واحتشدت لديه كتيبات ع ّدها األدابء يف مساعيه األدبية لكن
قوال منهم أبهنا غري نضيج وال تستحق اعتباراً ابملعدود يف أمثل املؤلفات .رغماً من كل هذا ال
ننكر عليه فعله ولو كان فيه راسباً ألن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة ،وكبوة شوقي يف النثر ال
تسد له مجيع الطرق يف األدب بل وتفتحت له طريقة الشعر وهو عامل أذهبه إىل أعلى املنازل
املتمناة ووضع اتج إمرة الشعر العريب على مفرق رأسه بيد الشعراء ،وهي مكانة تشتاقها أحد
طوال حياته.

اهلوامش:

1

2

3

4

5

مهرجان أمحد شوقي ،اجمللس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية ،القاهرة ،مصر،
ط1960 ،1م ،ص.264
قد قام حممد صربي (املتويف سنة 1398هـ) على أعمال شوقي اليت كانت حتت األستار فجمعه
ابسم "الشوقيات اجملهولة"[ .انظر :األعالم ،خريالدين الزركلي ،دارالعلم للماليني ،بريوت ،لبنان،
ط2002 ،15م ج ،6ص]167
أسواق الذهب ،أمحد شوقي ،مكتبة اهلالل ،مصر ،ط بدون1932 ،م ،ص4؛ املوسوعة الشوقية،
ج ،6ص.10
جهور بن حممد بن جهور بن عبدهللا ،أبواحلزم :رئيس قرطبة وأمريها وصاحبها .جعل نفسه ممسكاً
لألمر إىل أن يتهيأ من يصلح للخالفة .وانفرد برائسة املصر إىل أن تويف يف احملرم سنة مخس وثالثني
وأربع مئة ،ودفن بداره ،وصلّى عليه ابنه أبو الوليد ابن جهور القائم بعده ابألمر[ .الوايف ابلوفيات،
الصفدي ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،ط1998 ،2م ،ج ،4ص58؛ مجهرة أنساب العرب ،ابن
حزم األندلسي ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط2003 ،3م ،ص]93
حممد بن عباد بن حممد بن إمساعيل اللخمي ،أبوالقاسم ،املعتمد على هللا :صاحب إشبيلية وقرطبة
وما حوهلما ،وأحد أفراد الدهر شجاعة وحزما وضبط الألمور .ولد يف ابجة ابألندلس ،وويل إشبيلية
بعد وفاة أبيه سنة 461هـ ،وامتلك قرطبة وكثريا من اململكة األندلسية، .تويف أبغمات سنة
488هـ[ .وفيات األعيان ،ابن خلكان ،ج ،2ص ،35-27مطمع األنفس ومسرح التأنس يف ملح
أهل األندلس ،ابن خاقان ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،الط1983 ،م ،ص22-11؛ نفح
الطيب ،املقري ،ج ،2ص1115؛ الكامل يف التاريخ ،ابن األثري ،ج ،10ص86؛ الوايف ابلوفيات،
للصفدي ،ج ،3ص383؛ شذرات الذهب يف أخبار من ذهب ،عبد احلي احلنبلي ،ت :عبد
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القادر األرانؤوط ،وحممود األرانؤوط ،دار ابن كثري ،دمشق1986 ،م ،ج ،3ص386؛ األعالم،
الزركلي ،ج ،6ص]181
يوسف بن اتشفني بن إبراهيم ،املصايل ،الصنهاجي ،املتوين ،احلمريي ،أبويعقوب ،أمري املسلمني:
سلطان املغرب األقصى ،وابين مدينة مراكش ،وأول من دعي أبمري املسلمني .ولد يف صحراء
وواله ابن عمه أبوبكر بن عمر املتوين إمارة الرببر ،وابيعه أشياخ املرابطني .وجال جولة يف
املغربّ .
املغرب جبيش كبري ،فقوي أمره ،واستوىل على مدينة فاس .وغزا األندلس فصاحله ملوكها على
الطاعة له .وكان حازما ،ضابطا ملصاحل مملكته ،ماضي العزمية ،معتدل القامة ،أمسراللون ،حنيف
اجلسم ،خفيف العارضني ،دقيق الصوت .تويف سنة 500هـ[ .البداية والنهاية ،ابن كثري ،ج،9
ص216؛ وفيات األعيان ،ابن خلّكان ،ص365؛ األعالم ،ج ،8ص]222
أحتل عليها بعد وفاته،
كان أذفونش الفرجني ملك طليطلة ابألندلس يف عصر يوسف بن اتشفنيّ .
فدافع عنه ابن يوسف بن اتشفني[ .الكامل يف التاريخ ،ج ،10ص]491- 490
مل أعثر على ترمجتها.
انظر ملزيد من التفصيل :شوقي ،شاعر العصر احلديث ،الدكتور شوقي ضيف ،داراملعارف ،مصر،
ط1957 ،3م ،ص.274 -261
املوسوعة الشوقية ،ج ،4ص.71-69
انظر للتفصيل :أمحد شوقي ،دراسة يف أعماله الروائية ،إعداد :أصيل عبدالوهاب يوسف عطعوط،
رسالة لنيل درجة املاجستري ،كلية الدراسات العليا ،جامعة النجاح الوطنية ،انبلس ،فلسطني،
2010م ،ص.46 - 43
انظرللتفصيل :املصدر نفسه ،ص .37-32
انظر :املصدر نفسه ،ص ،61-60ملخصاً؛ املوسوعة الشوقية ،أمحد شوقي ،ج ،6ص- 449
.450
هو على بن احلسني بن حممد املرواين ،األموي .ولد سنة أربع ومثانني ومئتني .وهو أصفهاين األصل
بغدادي املنشأ .كان من أعيان أدابئها وأفراد مصنفيها .وروى عن عامل كثري من العلماء يطول
تعدادهم .وكان عاملا أبايم الناس واألنساب والسري .قال التنوخي :ومن املتشيعني الذين شاهدانهم
أبوالفرج األصبهاين .تويف سنة ست ومخسني وثالث مائة[ .شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،
ابن العماد احلنبلي ،ج ،3ص]20
أسواق الذهب ،أمحد شوقي ،ص.4
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املصدر نفسه ،ص3
انظر :املوسوعة الشوقية ،ج ،6ص.239 - 147
انظر للتفصيل :شوقي ،شاعر العصر احلديث ،ص188
أمحد بن حممد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سامل ،أبوعمر :األديب اإلمام صاحب العقد
الفريد .من أهل قرطبة .كان جده األعلى سامل موىل هلشام بن عبدالرمحن بن معاوية.
وكان ابن عبد ربه شاعراً مذكورا فغلب عليه االشتغال يف أخبار األدب ومجعها .وكانت له يف عصره
شهرة ذائعة .وهو أحد الذين أثروا أبدهبم بعد الفقر .أما كتابه "العقد الفريد" فمن أشهر كتب
األدب .مساه "العقد" وأضاف النساخ املتأخرون لفظ "الفريد" .تويف سنة 328هـ[ .بغية امللتمس
يف اتريخ رجال األندلس ،ابن عمرية الضيب ،دار اهلالل ،بريوت ،لبنان ،الت ،الط137 ،؛ سري
أعالم النبالء ،مشس الدين الذهيب ،ت :شعيب األرانؤؤط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط،2
1987م ،ج ،11ص193؛ األعالم ،ج ،1ص]207
أسواق الذهب ،ص.52
املصدر نفسه ،ص113؛ املوسوعة الشوقية ،ج ،6ص.119
انظر :املصدر نفسه ،ج ،6ص ،275 -271يف بداية املسرحية له :أمرية األندلس ،كلمات عربية
للنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،الط2011 ،م ،ص 452 ،451؛ ويف بداية القصة :ورقة اآلس،
املوسوعة الشوقية ،ج ،6ص.449
هو :عبد الكرمي بن احلسني بن سلمان أغا :فاضل مصري ،من الكتاب .تعلم يف األزهر ،واتصل
جبمال الدين األفغاين وحممد عبده ،ورأس حترير "الوقائع املصرية" بعد حممد عبده ،وكانت جريدة
أدب وحبث .وعني مفتشا عاما للمحاكم الشرعية .وكتب "سياحة اخلديوي يف أقاليم مصر البحرية
والقبلية" .وجعل من أعضاء جملس األزهر .تويف سنة 1336هـ[ .األعالم ،ج ،4ص]52
انظر :املصدر السابق ،ج.73 ،4
انظر للتفصيل :أمرية األندلس ،ص5؛ املوسوعة الشوقية ،ج ،6ص.273
أنظر :أمرية األندلس ،ص8 ،7؛ املوسوعة الشوقية ،ج ،6ص.272 ،271

