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الدارس لمشعراء المعتدلين، الكالسيكيين الجدد وضوح شخصياتيم في شعرىم، يالحظ 

 –وضوحًا، يكاد يشكل ظاىرة متميزة في تاريخ األدب الحديث، شأنيم في ذلك شأن رائدىم األول 
ما يعكس شخصيتيما، ويجسد فقد لمسنا في شعر حافظ والرصافي  -محمود سامي البارودي

 حياتييما، أشد ما يكون التجسيد.
ذا شئنا  وربما يفوق ىذا الوضوح لدى احمد شوقي، ما وجدناه لدى حافظ والرصافي. وا 
أن نطبق منيجنا النقدي، الذي يحتم عمينا دراسة شعر الشعراء في تأثره بالتيارات السياسية 

ا ينتيي إليو فيمنا لشخصياتيم، في عواطفيا واالجتماعية والدينية، كما ندرسو  في ظل م
ومشاعرىا وثقافتيا وفيميما لطبيعة المجتمع والحضارة وطرائق الحكم، وغير ذلك مما يتصل 
بيم، ويؤثر فييم، وينتيي بعد ذلك إلى ظيوره في شعرىم، إذا شئنا ذلك، توجب عمينا أن ندرس 

ميو وعمى  شعره قريبًا من الصواب، بعيدًا تأثير كل ىذه العوامل في شعر الشاعر ليكون حكمنا ع
 عن الزيف.

تأثرًا بعيدًا بما حوليما، من ظروف وأحداث وىي والواقع أن شوقي وشعره، قد تأثرا 
ظروف متقمبة، وأحداث كثيرة، فمما صادفت شاعرًا مثمما صادفت )شوقي( ومرد ذلك عندنا 

 سببان: 
الت والثورات، ولم يقف الشاعر بعيدًا األول: أن عصر شوقي قد نيض بالكثير من التحو 

عنيا، بحكم موقعو االجتماعي المتميز، وتطمعاتو وثقافتين فقد ما أعانتو تمك الظروف عمى أن 
عاش يعيش في بحبوحة من الرخاء والدعة، فقد فاجأتو أعاصيرىا بما أفقده عزه وجاىو ومكانو، ف

ذا بقصور االندلس التي سنوات الغربة بعيدًا عن وطنو، يكابد أسى الحنين، و  ألم الغربة، وا 
نعيم في قصور اسماعيل وتوفيق وعباس ضاعت من أىميا، تذكره بما فقد من عز وحرم من 

ولذلك سالت قصائده غناًء وحنينًا وتذكرًا، ولم يعد بعد ذلك يناغي بالبل تمك القصور، بل 
الشعب يشاركو االمو اضطر اضطرارًا إلى  أن يحيا ما بقى لو من سني حياتو، مع صفوف 

 ويشاطره امالو.
وليس ىذا فحسب، فقد أثر في شعر شوقي، وانطبع كل ما كانت تتطمع إليو أمتو وشعبو 
من ثورات سياسية وتطمعات اجتماعية، وما استدعاه أدب أمتو، شعره ونثره من تطورات ، فكانت 

 الشاعر يستجيب لكل ذلك.
 والمعاني المبتكرة. جديدة، والموضوعات الحديثة واتسع شعره لمعديد من الفنون االدبية ال



والسبب الثاني: يتعمق بشخصو وطبيعة نفسو واتجاىات ثقافتو، فقد كان شوقي كثير 
اآلمال، شديد التطمع، عميق االحساس، وكان فوق ذلك يمتمك ذكاء حادًا، ومواىب مختمفة. 

يأت لو كل ما كانت تصبو وساعده عمى ذلك كمو نشأتو وحياتو في قصور حكام مصر التي ى
 إليو نفسو.

وتأسيسًا عمى ىذين السببين، صار لزامًا عمينا أن نشير إلى تمك األحداث والتطورات 
 بشيء من اإليجاز.

 رحلة الحياة وروافد الثقافة في القصر: 
ولد احمد شوقي في قصر الخديوي اسماعيل، حيث الجاه والغنى والتطمع، بعيدًا عما 

 الرصافي وحافظ. -شعراء جيمو، ومنيم كما أسمفناكثير من كابده 
 وفي ىذه البيئة، ارتبط الشاعر باألمراء قبل أن يصبح أمير الشعراء.

وقو توجو في سن مبكرة إلى المدارس الخاصة بعد أن ضاق بالكتاب التي كانت تعنى 
ألحق من أبناء الحقوق، مع من بالدراسة الدينية، ثم ألحق بعد انتياء دراستو األولية بمدرسة 

 الطبقة العالية.
وينيي دراستو فييا بقسم الترجمة، وقد كفل لو ىذا اتقان المغة الفرنسية، وبذلك يكون 
الشاعر قد تعمم العربية والتركية، في مطمع شبابو، بفعل حياتو في القصر واتقن الفرنسية بفعل 

 دراستو بقسم الترجمة في مدرسة الحقوق.
شاعريتو، لتكون في خدمة ولي نعمتو توفيق، الذي عينو موظفًا وفي ىذه الفترة تفتحت 

في القصر. وقد أتاح لو ذلك، إكمال دراستو في فرنسا، فشد الرحال إلييا عمى نفقة القصر، 
وأختار مدرسة الحقوق في مدينة مونبيميو، فقضى فييا سنتين، والتحق بعدىما بباريس، وقضى 

 ى حيث ينتظره العز والنعيم.فييا سنتين أخريين، وقفل راجعًا إل
الغربية، وقد غدت مرحمة الدراية في فرنسا ممكاتو الفطرية، إذ وفقتو عمى مظاىر الحياة 

بما فييا من ثقافات، واطمعتو عمى العديد من ومألت عينو بمفاتنيا المختمفة، كما مألت نفسو 
 الفنون واالداب، وعمى الخصوص المسرح والشعر عمى لسان الحيوان.

كان قد قرأ لالفونتين، وقصد دور األوبرا، وشاىد المسرحيات، واستقر في نفسو منذ آنئذ و 
 أن يجري شعره في روافدىا، سدًا لمنقص الذي خمفو أدبنا العربي في عصوره المختمفة.

وحبن عاد الشاعر إلى مصر، كان )عباس( قد خمف والده )توفيقًا( بعد موتو، فاصطفاه 
سم الترجمة في القصر، وكان حريًا بو أن يخمص وقام عمى خدمتو رئيسًا لق الشاعر وليًا لنعمتو،

لو، ويدافع عنو ويخاصم خصومو من مثل رئيس الوزراء )رياض( الذي ىاجمو ببعض قصائده 
 التي يفتتحيا بقولو:

 أ  أناااااااااااااا فر اااااااااااااو  ي اااااااااااااو  النااااااااااااايا  أيااااااااااااااااااااااام   أ    ااااااااااااااااااااااد   ااااااااااااااااااااااما ي 



  
لظالمين معيم، فقد دفعو والؤه آلل اسماعيل وياليت الشاعر يكتفي بمياجمة االنكميز وا

إلى مياجمة الشعب ممثاًل بزعيمو )عرابي( حين عاد من منفاه، فاستقبمو شوقي بيجائو يقول 
 فييا: 

 صااااااااااهار فااااااااااي الاااااااااا  ا  وفااااااااااي ا يااااااااااا 
 

 أ ااااااااااااا ا  ااااااااااااا  شااااااااااااا ن  ياااااااااااااا  را اااااااااااااي 
 

منذ عاد وىذا الوالء الشديد لمخديوي قد حدد في رأينا موقع الشاعر االجتماعي، إذ صار 
من فرنسا لسان حال الخديوي والمعبر عن سياستو. ومن ىنا كانت مواقفو تجاه االنكميز 
يجابًا. ومن ىنا فقد أصبح شوقي  والمصريين أيضًا تخضع لسياسة الخديوي وتتأثر بيا سمبًا وا 

وما  أسيرًا لمواله، وصار شعره تجسيدًا لسياسة القصر وحياة الخديوي ونم معو، يصور حياتيم فيو
فييا من عبث وليو، وما تمود بو من صور الرقص والغناء، وما تشتبك فيو من عالقات، وتحاك 
من دسائس ومؤامرات عمى الشعب ومصالحو عمى الوطن وحريتو، كل ذلك والشاعر يغض 

 الطرف عما يراه.
 : ولم تكن ىذه الحياة المترفة ىي الوحيدة التي يستظل بيا شوقي والتي عبر عنيما بقولو

 رمضاااااااااااا  ولااااااااااا   ا  اااااااااااا ياااااااااااا  ااااااااااااقي
 

 مشاااااااااااااا اقة   اااااااااااااا    لاااااااااااااا  مشاااااااااااااا ا  
 

 وبقولو يصف الخمرة: 
 حاااااااااااااااااااااااااااا     اااااااااااااااااااااااااااا ا ال اااااااااااااااااااااااااااا 

 
 ف ااااااااااااااااااااااااااااي فضااااااااااااااااااااااااااااة   اااااااااااااااااااااااااااا  

 
 وال يكتفي بما عبر بو عن خمرتو، فقد راح يعبر عن لذة وصالو فيقول: 

  قااااااااااااا من ااااااااااااا حلااااااااااااوا  وماااااااااااارا  و انااااااااااااا
 حملينااااااااااي مااااااااااا شاااااااااا ا فااااااااااي الحاااااااااا    

 

 لااااااااا ة ال شااااااااا  فاااااااااي ا ااااااااا ا  المااااااااا ا   
 الصااااااااااااا  أو  اااااااااااااا  ال ااااااااااااارا حااااااااااااااد  

 
فقد كانت لو صورة أخرى مغايرة في القصر، يبدو فييا مسممًا ومؤمنًا اشد ما يكون 
اإليمان عمقًا في نفسو، فقد مضى يكتب أعظم مدائحو النبوية، ويدافع عن حوض الخالفة 

 تح المبين.اإلسالمية، ويينئ السمطان العثماني بانتصاراتو عمى األوربيين المارقين ويبشره بالف
وعن خمرتو في األبيات السابقة، ىو الذي نظم ىمزيتو فشوقي الذي عبر عن حبو 

 الشييرة في الرسول محمد صموات اهلل عميو، معارضًا البوصيري بقولو: 
 ولااااااااااااااد ال ااااااااااااااد  فال ا ناااااااااااااااا ضاااااااااااااايا 

 
    ااااااااااااااااا  وثناااااااااااااااااا وفااااااااااااااااا  ال ماااااااااااااااااا   

 



 وىو الذي عارض صاحب البردة نفسو بقولو: 
 ل ااااااااا  وال لاااااااا رياااااااا   لاااااااا  القااااااااا   ااااااااي  ا

 
 أحاااااا   اااااا   دمااااااي فااااااي ا شاااااا ر الحاااااار  

 
والذي ييمنا من أمر ىذا التناقض، ىو ما نتج عنو من شعر يحتفل بو أدبنا الحديث، 

فييا عن فعمى الرغم من أن ىذه الفترة قد تميزت بكثرة قصائد المدخ، وأن الشاعر قد ابتعد 
كانت مدائحو النبوية، وقصائده الشعب والوطن، إال أن ذلك لم يصل إلى حد القطيعة، فقد 

االسالمية، ىي التي تصل ما بينو وبين الشعب الذي كان يتمقى تمك القصائد بالغبطة والرضا، 
لما كانت تمثمو من عواطف دينية يحرص عمييا الناس وقتئذ، رد فعل لميجمات الغربية، التي 

 كانت تستيدف اإلسالم ونظام الخالفة.
ة من التاريخ المصري القديم، تقوي ىذه العالقة بينو وبين كما كانت قصائده المستوحا

جميور الشعب، خصوصًا بعد استشعار المصريين لحضارتيم القديمة، واحتفاليم بمبادئ الحرية، 
 حممة نابميون ارض مصر، واكتشاف حجر رشيد.منذ غادرت 

ث، وقد صار الشعر الذي صور فيو حياة القصر، وما كان يدور من بذخ وليو وعب
وتمك القصائد التي كان يمدح فييا السالطين، ويينئيم عمى انتصاراتيم في حروبيم، كل ذلك 
صار وثيقة سياسية واجتماعية لمصر وأحداثيا وتاريخيا المعاصر. ناىيك عما يتوافر عميو كثير 
من تمك القصائد من روعة فنية، تمتمك األصالة والروعة، وتحتفظ بكل ما تحتفظ بو القصيدة 

لجيدة من عناصر الخمود، كقصيدة )النيل( وقصيدة )توت عنخ آمون(، وكل قصائده التي مدح ا
نما تتوافر عمى قدر كبير من بيا الرسول االعظم  ، وىي ال تمتمك األصالة الفنية وحسب، وا 

 الصدق الشعوري الذي ال يرقى إليو شك. 
 9191 -9191في المن  : 

لقد كان شوقي وفيًا كل الوفاء السماعيل وآللو من بعده، إذ لم ينس ما أنعموا عميو طوال 
ربع قرن أو يزيد. وحين عزل االنكميز عباسًا، وأحموا مكانو )حسين كامل( كان شوقي في مقدمة 
الذين أطيح بيم، فاختار األندلس مكانًا لنفيو، ولكن ما أن حل بيا، حتى ضاق صدره، وخفق 

ه حنينًا إلى مصر، وربما شعر منذ أن حطت قدماء عمى ارض األندلس أنو قد حيل بينو فؤاد
 ذلك الشعور، ألمو واستحال نغمًا حزينًا يصيغ شعره.الذىبي، الذي غادره، فغذى وبين عشو 

ذا كان  النفي قد استبدل آمال شوقي بآالمو، وأفراحو بأحزانو، وطموحاتو بسرابو، فإنو وا 
ا أثراه موضوعًا وفنًا وصدقًا فقد كانت قصائده في مرحمو القصر وقفًا عمى قد حقق لمشعر م

موضوعات معينة، خصوصًا تمك التي تخص الخديوي وآلو وقصره، وكانت مقيدة بما ينسجم مع 
مصالحيا وأوضاعيا، أما اآلن فقد فك ىذا القيد، وأطمق شعر الشاعر من عقالو، كما منحت 

عر قصيدتو عمقًا وصدقًا، وفتحت لشعره بابًا جديدًا لموضوع القصيدة الحرية التي تمتع بيا الشا



ومعانييا وتجربتو فييا، ويكفي كسبًا لمشعر، إن )شوقي( قد تحول في قصائده التاريخية إلى 
تأريخنا العربي اإلسالمي، يستميمو ويستنبط منو المعاني واألفكار ويصور فيو عظمة العرب 

 أمجاد وما تركوا من آثار تشيد بعظمتيم وتفوقيم. والمسممين. وما كان ليم من
وىكذا راح شوقي يبعث أنغامو الحزينة في قصائد الحنين والغربة، أو يصف ربوع 

آثارىا، ويصور معالميا، ويجسد عظمة الذين تركوا بصماتيم عمييا وراح يستميم االندلس ويحيي 
استقالل شخصيتو الوطنية والقومية.  قصائد ابن زيدون والبحتري وغيرىما، ليغذي بيا ما يؤكد

وكأنما كانت فترة مكوثو في المنفى تمييدًا النتمائو إلى الوطن وعودتو إلى أحضان الشعب، 
وتحسسو لمشاكميم، وتمبية حاجاتيم ، وىكذا كان منذ أن حطت قدماه أرض مصر بعد العودة 

 إلييا من المنفى.
ىذه، الفضل في عطائو الفني، وتعميق  وكان لمحرية التي منحتيا  إياه فترة المنفى

أصولو، وتوسيع جوانبو، فقد نظم في األندلس منظومتو المطولة )دول العرب وعظماء االسالم( 
وىي أرجوزة تعميمية، أرخ فييا تاريخ العرب، حتى نياية العصر الفاطمي، كما كتب مسرحيتو 

 النثرية الوحيدة )أميرة األندلس(.
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عاد شوقي من منفاه باألندلس، وعادت معو حريتو التي فقدىا في قصر توفيق وعباس 
وكان أول قصيدة قاليا بحق وطنو، بعنوان )بعد المنفى( وقد أعمن فييا عن حبو الدافئ ومشاعره 

 العميقة فقال: 
 ويااااااااااااا ودنااااااااااااي لقي اااااااااااا    ااااااااااااد ياااااااااااا  
 أديااااااااااار  ليااااااااااا  ق اااااااااااا  ال ياااااااااااا و  ااااااااااااي

 

  اااااااااااا  الشاااااااااااا ا ا اااااااااااا ني قااااااااااااد لقيااااااااااااا  
 ا ف ااااااااااااااااااااا الشاااااااااااااااااااا ادة والم ا ااااااااااااااااااااا  
 

وفي القصيدة، يتحسس ىموم الشعب، فيتحدث عن مشاكل التموين وجشع التجار، وفييا 
 تحول خطير واضح في موضوع القصيدة الشوقية.

وخمقية، حتى صارت أشبو وتتوالى قصائده الموضوعية، سياسية واجتماعية وتربوية 
 ذه الروح.بقصائد المناسبات. وىي في الحق ال تبتعد عن ى

ذا كان موضوع ىذه القصائد قد سقط كثير منو في وىاد التقريرية والمباشرة، إذ ال  وا 
عمق فيو بسبب طبيعتو الموضوعية، إال أن المبدأ الذي يقوم عميو موضوع تمك القصائد ينتمي 
إلى واقعية صحيحة، تتصل بحاجة األمة، وتمبي آمال الجميور، وتمتقي مع عواطف الناس 

طموحاتيم، وتصور تطمعاتيم، وتعبر عما يختمج في نفوسيم من أماني وطنية. ومقاصد فتجسد 
اجتماعية ومعان تربوية. وىكذا راح شوقي يدلي بدلوه مع دالء حافظ والرصافي والزىاوي 

 منم استمدوا موضوعاتيم من مشاكل الناس، وحاجات الجميور.والجواىري، وغيرىم 



من كرامة إذا ىو ينقد المشاريع االستثمارية التي تحط وسارت قصائده في ىذا التيار، ف
الوطنية. وراح بمده. وحين يرى أحزاب األمة يختمف مع بعض البعض اآلخر، يدعو إلى الوحدة 

يؤلف االناشيد الوطنية ليحمس الشباب ويستنفر وطنيتيم. وتسابقت الصحف إلى نشر قصائده، 
 العائد إلى أرض الوطن.لشاعر وتسابق معيا ابناء الشعب ليقرأ ما ينظمو ا

عن حاجات الشعب المصري ولم تقف جيود شوقي الشعرية في تمك الفترة عمى التعبير 
نما تجاوزتيا إلى األقطار العربية األخرى، يغني ليا أناشيد النصر، وينشد  وتجسد أمانيو، وا 

رنسيين. نظم أغاني الحماسة، فيفرح لفرحيا، وييأس ألساىا، فحين ضربت دمشق بمدافع الف
 قصيدتو التي ألقاىا في المجمع العممي العربي فيقول: 

 قاااااا  نااااااار  لاااااا  وانشااااااد ر اااااا  ماااااا   ااااااانوا
 

 مشااااااااا  لاااااااا  الر اااااااا  أحاااااااادا  وأ مااااااااا  
 

 ومما ورد فييا: 
 لاااااااااااو  دمشااااااااااا  لماااااااااااا  اناااااااااااا دليدلاااااااااااة

 
 و    اااااااااااااا   ناااااااااااااي ال  اااااااااااااا   هااااااااااااادا  

 
قيق النظر في ما وشوقي في قصائده الوطنية بعيد العمق، واضح االتجاه واألبعاد، د

يجري في أمتو وحول أمتو، لذلك كان يمبي ما تضمره األمو من مشاعر وأحاسيس، وما شعره 
 أماني الشعب ويجسد احالميم في الوحدة والنضال فيقول: يؤكد 

 ونحااااا  فاااااي الشااااار  وال صاااااح   ناااااو رحااااا 
  نااااااااااااااو  ااااااااااااااورية أدرحااااااااااااااوا ا ماااااااااااااااني
 نصااااااااااااااااااحا ونحاااااااااااااااااا  م  ل ااااااااااااااااااو  دارا  
 وي م ناااااااااااااااااااااا   ا ا  ل اااااااااااااااااااااا  ااااااااااااااااااااااد
 ولاودااااااااااااااااا  فااااااااااااااااي د   اااااااااااااااا  حاااااااااااااااار

 

 ونحااااااااااا  فاااااااااااي ال ااااااااااار  وا    ا ااااااااااااوا  
 والقااااااااااااااااوا  اااااااااااااااان   ا حااااااااااااااااا  ال ااااااااااااااااوا
 ول اااااااااااا   لنااااااااااااا فااااااااااااي ال اااااااااااا  شاااااااااااار 
  يااااااااااااااااا   ياااااااااااااااار م  لاااااااااااااااا  ونداااااااااااااااا 
 يااااااااااااااااد  اااااااااااااااال ا ودياااااااااااااااا  م اااااااااااااااا ح 

 
 السوريين وكل العرب، الوحدة والنضال والتفاني والبذل. تمك ىي احالم 

ا يشبو شعر المناسبات، إال أنيا وعمى الرغم من أن ىذه القصيدة وأمثاليا. تنتمي إلى م
تمتمك وضوحًا فكريًا ناضجًا، كما تمتمك صدق التجربة الشخصية والفنية ولعل من حظ كما نرى 

من تقريرية ونثرية، الشعر الوطني والقومي واالجتماعي، أن ينتقل إلى شوقي ألن ما نجده 
إليو عند فني إلى  ما وصل وعاطفية سريعة لدى معظم الذين نظموا فيو ال يصل في مستواه ال

 ىذه الظاىرة السيئة.من مؤىالت فنية، دون ان تتعرض القصيدة إلى شوقي لما كان يمتمكو 
يميج بما تضمره األمة ويحقق ليا ما كانت  -ىكذا راح شوقي إذن في فترة ما بعد المنفى

 تنتظره في ميدان الشعر.



طنية واالجتماعية حسب، بل راح ولم يقف شاعرنا في ىذه المرحمة عند الموضوعات الو 
يدقق النظر في طبيعة األرض العربية، ويكشف عما فييا من حياة وحيوية، وقد لفت نظره ما 
كان يجده في طبيعة األرض العربية، ويكشف عما فييا من حياة وحيوية، وقد لفت نظره ما كان 

يستخدم ريشتو، ليرسم يجده في طبيعة لبنان من سحر وجمال، خالل زياراتو المتكررة فراح 
وجباليا ومروجيا خطوط الطبيعة المبنانية ، وألوانيا، ويكشف عن رياضيا وغدرانيا وسيوليا 

وسحبيا. وكل ذلك ثمرة النزعة القومية العربية التي برزت بعد عودتو من منفاه. ىذه النزعة التي 
عمى  -مستواىا الفنيسبقو إلييا حافظ والرصافي ومحرم وغيرىم، لكن قصائدىم لم تحقق في 

ما حققتو قصائد شوقي في ىذا الميدان، فراح يبزىم ويستولي عمى قموب الجماىير التي  -األقل
كانت تتمقف قصائده الوطنية والقومية بميفة وارتياح. وأقبل الممحنون والمغنون عمى العديد من 

قد فتح باب الغناء في ىذه القصائد . يسكبون فييا أنغاميم الجميمة، وبذلك يكون شعر شوقي، 
القصيدة الحديثة، بعد أن سد في وجييا قرونًا طويمة، وذلك بفضل ما تمتمكو قصائده من قدرة 

أن شخصية شاعرنا في ىذه المرحمة قد ال تتوافر لدى غيره من شعراء جيمو. وىذا يعني موسيقية 
 فنيت في أمتو وفي قضاياىا المختمفة.

ظاىرة في شعر شوقي فقال )فشوقي ليس من الشعراء وقد انتبو شوقي ضيف إلى ىذه ال
نما ىو من الشعراء الغيريين أن صح ىذا  األثرين الذين تنطبع في شعرىم حياتيم الخاصة، وا 
نما لغيره وقد احتفظ شوقي بعد رجوعو من المنفى  التعبير، قد وىب فنو وشعره ال لنفسو وا 

 . ه(بخاصتو الفنية المميزة لو، وىي أن يكون شاعر غير 
وفي مرحمة ما بعد المنفى، تفرغ شوقي إلى كتابة مسرحياتو الشعرية، ونظم عمى  لسان 

 الحيوان، وبيذا يضيف إلى شعرنا الحديث ما يثريو وينمي أصولو.
وىكذا تتميز ىذه المرحمة بالنسبة لشوقي ، باالنتاج الثر، وبتطور الموضوعات الشعرية، وبالتفاتو 

دبنا العربي في كتابو الشعر التمثيمي. بل لعل ذلك كان من احال مو التي إلى ما كان يحمم بو ا
 راودتو في مستيل حياتو االدبية فإذا ىي تتحقق لو 

 


