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أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة ننان
(تاريخ االستالم2017/12/20 :؛ تاريخ القبول)2018/8/28 :

امللخّص
االهتمام باجلمتمع ومشاكل من ميزات شعر النهضة باملقارنة لعصـر االحنطـاط أو االحنـدار .ويف هـذا العصـر كـان
الشعراء يهتمون كثريا بالناس ومشاكلهم يف قصائدهم .وشعراء النهضـة الكبـار مثـل أمحـد شـوقي وحـافظ إبـراهيم
كانوا يرون مشاكل اجملتمع وأسباب لف الشـرق وحيـاولون طـر هـذ القضـايا يف قصـائدهم وهـذ اخلطـوة كانـ
مباركة ولكن هذا االهتمام مبشاكل الناس واجملتمع يف الشـعر لـ أ ـر بـالر يف العاطفـة الشـعرية عنـدهم أيضـا وهـذا
التــأ ري كــان ســلبيا يف بعــض األحيــان كمــا كــان إجيابيــا أحيانــا أخــرى .يف هــذ املقالــة وباملنــهج التحليلــي -الوصــفي،
حــاول الباحــث دراســة أ ــر االلتــزام يف العاطفــة الشــعرية عنــد الشــاعرين الكــبريين حــافظ إبــراهيم وأمحــد شــوقي.
والنتــائج تشــري إىل أن العاطفــة الشــعرية ضــعف يف معظــم األحيــان بســبب هــذا االلتــزام كمــا أهنــا قويـ يف أحيــان
نــادرة .والعامــل الــرئي يف هــذا الضــعف أو القــدرة يف العاطفــة الشــعرية هــو إميــان الشــاعر مبــا يقــول وعنــدما كــان
الشاعر يؤمن مبا يقول ،هذا االلتزام ال يؤ ر سلبا يف العاطفة الشعرية ولكـن عنـدما ال يـؤمن مبـا يقـول واليشـعر مبـا
يشــعر النــاس ،يــؤدي إىل ضــعف العاطفــة يف الشــعر .وأيضــا كيفيــة التطــرق إىل مشــاكل اجملتمــع تــؤ ر علــى العاطفــة
الشعرية واستخدام الطريقـة املباشـرة لطـر القضـايا االجتماعيـة يضـعف العاطفـة يف الشـعر ويشـب الشـعر جريـدة
يومية تتطرق إىل املشاكل االجتماعية وال نرى عادة شخصية الشاعر يف شعر .
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مقدمة
هنــاك آراء خمتلفــة حــول أ ــر االلتــزام يف العاطفــة الشــعرية وبعــض النقــاد يــرون أن االلتــزام
يُضعف العاطفة الشعرية وإصال اجملتمع لي من مهمة الشـاعر ولكـن الـبعض اآلخـر يـذهبون
إىل أن االلتزام وإصال اجملتمع أهم رسالة الشعر وهذا االلتزام ال يُضعف العاطفة الشعرية.
حافظ إبراهيم وأمحد شوقي مها من أشهر الشعراء يف عصر النهضة وهذان الشاعران
إىل جانــب حممــود س ـامي البــارودي مــن زعمــاء التجديــد يف الشــعر العــريب .الشــعر يف هــذا
العصر وبيد هؤالء الثال ة ابتعد عن الركاكة السائدة يف عصر االحنطاط .ومـن أهـم ميـزات
الشعر يف عصر النهضة ميكن اإلشارة إىل االبتعاد عن األغراض التقليدية مثل املد واهلجو
والر ــاء و ...واملزيــد مــن االهتمــام بالنــاس واجملتمــع والســعي وراء طــر مشــاكل اجملتمــع يف
الشعر وطرق حلها .عندما نتصفح ديواين حافظ إبـراهيم وأمحـد شـوقي نـرى أن الكـثري مـن
األبيــات الــل يتحــدا فيهــا الشــاعران عــن اجملتمــع ومشــاكل  .وهــذان الشــاعران كــثريا مــا
يتحد ان عن أسباب لـف اجملتمـع املصـري خاصـة واجملتمـع اإلسـالمي عامـة كيـث يصـبح
أشعارمها يف بعـض األحيـان جريـدة تنقـل أخبـار اجملتمـع .هـذا االهتمـام الكـبري بـاجملتمع يف
الشعر كان جيدا ومفيدا ولكن أضعف اجلانب العاطفي يف شعرمها أحيانـا ،وأشـعارمها تنبـع
عن العقل أكثر مما تنبع عن اإلحساس والعاطفة .وهذا االلتزام لي السبب الرئي لضعف
العاطفــة يف شــعرمها بــل مــا أدى إىل ضــعف العاطفــة يف شــعرمها هــو التطــرق إىل املشــاكل
االجتماعية مباشرة .يف هذا املقالة تتم دراسة أ ر االلتزام يف العاطفة الشعرية لدى كـل مـن
حافظ إبراهيم وأمحد شوقي.
خلفية البحث:
بعد ما كثنا يف الكتـب واملقـاالت مل جنـد مقالـة أو كتابـا يتطـرق إىل هـذا املوضـوع مباشـرة،
ولكن هناك بعض املقاالت درس االلتزام يف الشعر العريب بشكل عام أو درسـ األخـالق يف
شعر حافظ إبراهيم وأمحد شوقي:
الشمراين (2010م) يف رسالتها اجلامعية املعنونة ب ـ« األخـالق يف شـعر حـافظ إبـراهيم»
قام بدراسـة األخـالق يف شـعر حـاف ظ إبـراهيم .وهـذ الدراسـة فنيـة ومتـ دراسـة قصـائد
حافظ إبراهيم من الناحية الفنية مثل االستعارة والتشبي وما إىل ذلك.
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حممد (2009م) يف مقالـة « األخـالق يف شـعر أمحـد شـوقي» قـام بدراسـة بعـض املكـارم
األخالقية يف شعر أمحد شوقي وأ ر الدين اإلسالمي يف شعر األخالقي.
الدائم (1962م) كتـب مقالـة وعنواهنـا (االلتـزام يف الشـعر) وهـو يف هـذ املقالـة يـدافع
عن االلتزام بالشعر ولكـن لـ تعريـف خـاص لاللتـزام ويـرى أن االلتـزام هـو إخـالص األديـب
لتجربت الشخصية.
النــاعوري (1958م) يف مقالت ـ املعنونــة بــاألدب وااللتــزام يــدرس دور االلتــزام يف االدب
وبشــكل ع ــام يعــارض االلت ــزام يف األدب ويــذم الش ــعراء الــذين يغرق ــون يف االلتــزام خاص ــة
االلتزام السياسي ويعتقد بأن هذا االلتزام يُضعف الشعر.
عبدي (1392هـ.ش) يف مقالت املعنونة بااللتزام يف أشعار عبـدالوهاب البيـايت يـرى أن
البيايت هو من أتباع املدرسة الواقعية وهو يف أدب امللتزم ال يتكلم عن املأساة البشـرية والفـر
املوجود يف جمتمع فقط ،بل يتكلم عن املأساة البشرية يف كل العامل.
أسئلة البحث:
كيف كان أ ر االلتزام يف العاطفة الشعرية؟
ما هي أسباب ضعف العاطفة الشعرية يف شعر شوقي وحافظ إبراهيم؟
فرضيات البحث:
االلتزام ال يؤدي بالضرو رة إىل ضـعف العاطفـة الشـعرية خاصـة عنـدما يـؤمن الشـاعر مبـا ينشـد
شــعرا ولكــن االلتــزام يــؤدي إىل ضــعف العاطفــة عنــدما يصــبح الشــعر جمــاال يكــرر فيهــا الشــاعر
املكارم األخالقية واحلكمة ،ويتحدا عن مشـاكل النـاس دون أن يتـذوقها .ولكـن االلتـزام والتطـرق
إىل املوضوعات والتزام أ ر يف شعر حافظ إبراهيم وأمحد شوقي وأضعف العاطفة عندمها.
حافظ إبراهيم وأمحد شوقي كانا ملتزمني يف أشعارمها إىل حد كبري والسـبب هـو تطـور
شعر العصر املعاصر وقرب إىل الناس وحماولة الشاعرين لتوعية الناس يف جمتمعهم.

اإلطار النظري
أ) العاطفة الشعرية:
العاطفـة مـن أهـم عناصـر الشـعر وهـي العنصــر الـذي تظهـر فيـ شخصـية األديـب وكلمــا
كان العاطفة أقوى يف الشعر كلما كانـ تظهـر شخصـية األديـب أكثـر .وهنـا قبـل أن نتطـرق
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إىل العاطفــة الشــعرية وتعريــف هبــا نشــري إشــارة مــوجزة إىل عناصــر الشــعر .هنــاك أدبــاء
كثريون قاموا بتعداد عناصر الشعر ،منهم من يقسـم عناصـر الشـعر إىل أربعـة أقسـام حيـث
يقول :عناصر الشعر أربعة وهي العاطفة واخليال والفكرة والصورة:
 .1العاطفــة 1:وهــي أهــم العناصــر وأقواهــا يف طبــع األدب بطابع ـ الف ـ  ،ولكــن جيــب أن
نالحظ أن اآل ار األدبية تلف يف درجة اشتماهلا على العاطفة ،فقد تكون غاية األدب كمـا قـد
تكون وسيلة لنشر حقائق .إن العاطفة هي امليزة الل تفصل األدب من سوا  ،غاية مـا يف األمـر
أهنــا تلــف درجاهتــا بــاختالف اآل ــار فتوجــد قويــة يف الشــعر والوصــف والقصــة مــثال وتوجــد
انوية يف مثل هذ املوضوعات الل ترمي إىل التعليم وهي ال لو يف أصلها من آ ار العاطفة.
 .2اخليال :2وبدون يكون من العسري إيقاظ العواطف يف أغلب األحيان إذ هو لغتها التصويرية.
 .3الفكرة :3الل تعد أساس يف كل الفنون عدى املوسيقى اخلالصة ،والعنصر الرئي يف
الفن ــون اإلقناعي ــة والتعليمي ــة كاراض ــرات واملق ــاالت وكت ــب النق ــد والت ــاريخ ألهن ــا الغاي ــة
املقصودة ،وقد تسمى املعىن أو احلقيقة.
 .4الصورة : 4وهـي وإن مل تكـن غايـة يف نفسـها ،ولكنـها وسـيلة ألداء املعـاين والتعـبري عـن
احلقائق واملشاعر( .شايب)31 :1994 ،
وش ــفيعي ك ــدك يق ــول يف تعري ــف العاطف ــة :العاطف ــة أو اإلحس ــاس ،جم ــال ذايت أو معن ــوي
للشعر ،معتربا كيفية مواجهة الشاعر للعامل اخلارجي واألحداا حول ( .شفيعي كدك )87 :1383 ،
الكثري من األدباء مييل إىل القـول بـأن أهـم مـا مييـز الشـعر مـن النثـر عـالوة علـى الـوزن
والقافية ،كون لغة وجدانيـة ،سـواء أصـدر الشـاعر يف ذلـك عـن ذاتـ ووجدانـ  ،أم ا ـذمها
وسيلة لتصوير الطبيعة أو احلياة ،أو جانب خفي من جوانبـهما .ومـن مث ،فعـامل الوجـدان هـو
عامل الشعر ،ومادام الفكر ينبع أصال عن العقل ال عن الوجدان ،فعامل غري عامل الشعر.
يقــول شــايب عــن العاطفــة ودورهــا يف الشــعر« :مصــدر قــوة العاطفــة هــو نف ـ األديــب
وطبيعتـ  ،فيجــب أن يكــون قــوي الشــعور عميــق العاطفــة ليســتطيع بــث ذلــك يف أســلوب مث يف
1. Emotion
2. Imagination
3. Thought
4. Form
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نفوس قرائ وإال فلـن ينتظـر منـا تـأ ريا والمطاوعـة ملـا يـزعم ويصـطنع ،وهـذا هـو سـر القـوة
ومنبع العظمة األدبية ،وقد يكون األديب غزير األفكار ،واضح األسلوب ،لكنـ ضـعيف الشـعور
فترى آ ار فـاترة كأهنـا حكايـة عاديـة جنـد ذلـك أحيانـا عنـد حـافظ إبـراهيم والبـهاء زهـري
وال نظامني .وقد يكون األديب قوي العاطفة صادق الشعور ولكن قليل األفكـار ،فيجـد مـن قـوة
الش ــعور م ــا يع ــوض علي ـ تل ــك املع ــاين الفلس ــفية أو املبتدع ــة ،ويطب ــع أس ــلوب ب ــالقوة وحيل ـ
بالرباعة» (شايب.)195 :1994 ،
فالعاطف ــة والش ــعور م ــن أه ــم أدوات األدب ،وإذا كانــ إ ارهت ــا أه ــم غ ــرض للش ــاعر أو
الكاتب ،كان لنا من هذا شعر أو أدب كفـن مـن الفنـون اجلميلـة ومـن املالحـظ أن الشـعر إذا
مزج ـ وارتبط ـ العاطفــة في ـ باملوســيقى الشــعرية يــؤ ر كــثريا يف نف ـ القــار( ..آل بوي ـ
وزارعي)303 :2017 ،

والعقاد أيضا من األدباء الذين يهتمون كثريا بالعاطفة يف الشعر كيث يعتقد بأن الشعر
هو اإلعراب عن العاطفة ويقول يف تعريف عن الشعر« :والشعر الصحيح يف أوجز تعريـف هـو
ما يقول الشاعر ،والشاعر يف أوجز تعريف هو اإلنسان املمتاز بالعاطفة والنظرة إىل احلياة،
وهو القادر على الصياغة اجلميلة يف إعراب عن العواطف والنظرات» (العقاد.)204 :1984 ،
ب) االلتزام
وهنا قبل أن ندرس قضية االلتزام يف األدب جيب أن نتحدا قلـيال عـن مهمـة األدب« .روالن
بارت يعتقد بأن هناك اجتاهان يف هذا اجملال ،األول  :من يرى أن اللغـة هـي أداة لالنتقـال،
انتقال رسالة أو تعليم أو شر  ،وهلذا املهم هو الرسالة الل يتم انتقاهلـا وليسـ اللغـة .وهـو
يقول :الميكن لنا أن نسمي هذا النـوع مـن الكتابـة األدب بـل هـذا تقريـر .والثـاين :مـن يعتقـد
بأن اللغة ليس أداة انتقال للرسالة ويف العمل األديب املهم هو اللغة وهذ الفئة ميكـن لنـا أن
نسميها األديب» (جنفي.)128 :1356 ،
ومــن يــرى أن اللغــة أداة لالنتقــال يتحــدا عــن مهمــة األدب اإلنســانية وعلــى ســبيل املثــال
يقول سارتر« :على األدب أن يكون عامليا واألدب عندما يريد أن يصـبح عامليـا جيـب أن يكـون
للجميع يف أحنـاء العـامل وجيـب أن يكـون يف جمموعـة منكـويب األرض .ومـن يعتقـد بـأن اللغـة
ليس أداة لالنتقال ويردف قائال« :لي هناك مفهوم أفضـل مـن آخـر وال فـرق عنـد األديـب
بني موت الطفل أو اآلالف من األطفال وحركة السحاب يف السماء.
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ولألدبــاء العــرب أيضــا رأي يف هــذا اجملــال وعلــى ســبيل املثــال بــدوي طبانــة يقســم رأي
األدباء حول مهمة األدب إىل قسمني ويقول:
أ) ذهب بعضـهم إىل أن األدب ،ذلـك الفـن اإلنسـاين الرفيـع ،الميكـن أن تقتصـر رسـالت
على املتعة والسلوى أو اللهو وتزجية الفراال ،بل البد أن تكون ل غاية يف نشدان احلقيقة الل
يبح ــث عن ــها اإلنس ــان ،ورس ــالة يف اخل ــري أو حتقي ــق الس ــعادة وه ــي غاي ــة احلي ــاة اإلنس ــانية
الحيققها االديب أوال كاول حتقيقها لذات األديب فحسب ،ولكن أيضا للجماعة الل ينتسب
إليها ،لإلنسانية كلـها إذا اسـتطاع إىل ذلـك سـبيال .وبـذلك يسـتطيع الفـن األديب أن يشـارك
يف بناء اجملتمعات وصياغة حياهتا صياغة جديدة.
ب) وذهب آخرون إىل أن «األدب فن مجيل يستثري الشعور باجلمال ،وأن اجلمال وسـيلت
الل حيقق هبا فنيت  ،وأن هذا اجلمال هو يف الوقـ نفسـ غايتـ الـل يسـعى إىل حتقيقهـا.
واملقصود باجلمال عند املتلقي هو الشعور ب  ،والتأ ر بأسباب الفنيـة ومظاهرهـا فيـ  ،وينشـأ
ذلك اإلحساس باجلمال .فإذا استطاع األديب أن جييـد تصـوير جتربتـ الشـعورية ،وأن يعـرب
عنــها تعــبريا مجــيال مــؤ را ،واســتطاع أن يبعــث املتلقــي علــى اإلعجــاب بفن ـ  ،ومشــاركت يف
عاطفت  ،أو يف نوع االنفعال الذي وجـد  ،فقـد حقـق أهـم مـا يـراد مـن العمـل األديب حتقيقـ ،
ألن ذلك غرض يف ذات » (طبانة.)21-20 :1984 ،
بعد هـذ املقدمـة الـوجيزة عـن مهمـة األدب ميكننـا التعـرف علـى االلتـزام ،وااللتـزام لغـة
االعتناق ،يقال ألزم الشيء فالتزم وااللتزام .ويراد بالتزام األديب وجوب مشاركت بـالفكر
والشعور والفن يف قضايا الوطنية واإلنسانية ،والتحدا عن آالم الناس وآماهلم.
وهلذا األدب امللتزم يقـع يف اجملموعـة األوىل أي لألديـب امللتـزم اللغـة أداة النتقـال رسـالة
وهــو يتحــدا عــن مشــاكل الن ـاس .واجلــدير بالــذكر أن هــذ القضــية أي قضــية مهمــة األدب
ليس جديدة واألدباء والنقاد قدميا حتد وا عن هذ القضية ولكن هـذ القضـية يف العصـور
احلديثة شغل بال النقاد أكثر من ذي قبل.
«ولقد نشأت فكرة االلتزام يف العصور احلديثة نتيجة الحتكـاك األديـب مبشـكالت احليـاة
الل يعيشها وإدراك خلطورة الدور الذي يقوم ب إزاء هذ املشكالت .ومـن مث حتـدد مفهـوم
األدب منــذ وقـ مبكــر يف العصــر احلــديث بأنـ نقــد للحيــاة أو تفســري هلــا وكــان ذلــك معنــا
ضــرورة احتكــاك األديــب مبشــكالت عصــر وقضــايا حــىت يــتمكن مــن أن جيعــل قــوة التعــبري
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الفـ وســيلة فعالــة يف تنبيـ النفــوس إىل مــا هــي رازحـة فيـ  ،وتوعيتــها بواقعهــا ومصــريها»
(إناعيل.)374 :1981 ،
ولكن ميكن القول بأن الشعر العريب يف العصور املاضية كان ذا منحى شخصـي وفـردي ويهـتم
باألغراض الل كان صـلت بـاجملتمع قلـيال مثـل مـد اخللفـاء واألمـراء ،أو ر ـاءهم ،أو الغـزل ،أو
اهلجو ا لشخصي .والشعراء عادة مل يكن يهتمـون بـاجملتمع ومسـؤولياهتم جتـا النـاس .نعـم هنـاك
ن ــوع م ــن الش ــعر يس ــمى ش ــعر احلكم ــة ون ــرا عن ــد ك ــل م ــن الش ــعراء اجل ــاهليني ،واإلس ــالميني،
والعباس ــيني مث ــل :طرف ــة ،وأيب العتاهي ــة ،وأيب الع ــالء املع ــري ،واملت ــنيب و ...ولك ــن ه ــذا الش ــعر
احلكمي كان يدور حول النصائح األخالقية العامة والشـعراء عـادة مل يتحـد وا عـن مشـاكل النـاس
يف اجملتمع .ولكن يف عصر النهضة تطور مفهوم الشعر والشاعر؛ وهلـذا الشـاعر يهـتم مبسـؤوليات
االجتماعية وحياول إصال اجملتمع ويتحدا عـن أسـباب لـف اجملتمـع اقتصـاديا ودينيـا و قافيـا
وأخالقيــا .وبعــض الشــعراء مثــل أمحــد شــوقي وحــافظ إبــراهيم يــدركون مســؤولياهتم االجتماعيــة
جتا الشعب ونرى يف شعرهم الكثري من األبيات الل تنشد إلصال اجملتمع.
وأمحد أمني يؤيد رأينا هذا وكان يعتقد بأن الشـاعر يف العصـر اجلديـد جيـب أن حيـاول
يف إصال جمتمع والشعر العريب القدمي كان ضعيفا ـ يف رأي ـ ـ يف هـذا اجملـال وغلـب عليـ
ال عــة الفرديــة والشــعر يف هــذا العصــر جيــب أن يكــون يف خدمــة اجملتمــع ويقــول« :إن أول
واجــب علــى األدب العــريب أن يتعــرف احليــاة اجلديــدة لألمــة العربيــة ،ويقودهــا ،وجيــد يف
إصال عيوهبـا ،ويرسـم هلـا مثلـها األعلـى ،ويسـتحثها للسـري إليـ  .إن األدب العـريب إىل اآلن
تغلب علي ال عـة الفرديـة ال ال عـة االجتماعيـة ،وأرى أن األدب العـريب جيـب أن يتجـ مـن
جديد وبقوة ووفرة إىل ال عة االجتماعية ،حىت يعوض مافات منها ،ومستقبل األمة العربيـة
وحاضــرها أشــد االحتيــاج إىل األدب االجتمــاعي ينــهض هبــا .واألمــم الشــرقية وهــي يف بــدء
عهدها بالوعي االجتماعي ،جيب أن يكون هلا أدباء يدفعون هذا الوعي إىل األمام حىت يكمل
وينضج» (طبانة.)138 :1986 ،
«إذا كــان املقصــد مــن االلتــزام أن يفــرض اجملتمــع علــى األديــب أفكــار ومعتقداتـ  ،حــىت
الحيي ــد ع ــن ه ــذ األفك ــار وه ــذ املعتق ــدات يف كتاباتــ  ،وح ــىت يك ــون يف ه ــذا اجملتم ــع آل ــة
حيركوهنا ويسكنوهنا كيف شاءوا ،فخري لألديب أن خيتار ل صناعة غـري صـناعة األدب .إن
حرية األدب مقدسة ،بل هي يف مقدمة مقدسات األمور ،فإذا أكـر األديـب علـى التقيـد بـآراء
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خاص ــة ومعتق ــدات خاص ــة ض ــاع شخص ــيت  ،والس ــيما إذا ك ــان الي ــؤمن هب ــذ اآلراء وه ــذ
املعتقدات» (طبانة.)26 :1984 ،
ويقول حممد غنيمي هالل :جمال الشعر هـو الشـعور ،سـواء أ ـار الشـاعر هـذا الشـعور يف
جتربــة ذاتيــة حمضــة كشــف فيهــا عــن جانــب مــن جوانــب الــنف  ،أو نفــذ مــن خــالل جتربتـ
الذاتية إىل مسائل الكون ،أو مشلة من مشكالت اجملتمع ،تتراءى من نايا شعور وإحساسـ .
(هالل)356 :1997 ،

وعز الدين إناعيل يـدافع عـن االلتـزام يف األدب ويقـول« :والـذين يعـاودون هـذ الفكـرة
حيســبون أن التــزام األديــب بقضــايا جمتمع ـ يع ـ بالضــرورة اشــتغال باملشــكالت اليوميــة
املعاشية ،وأن هذا من شـأن أن حيـط مـن جـالل األدب ،وأن يهـبط بـالفن مـن عليائـ  .وهـذا
التصور خاطئ بطبيعة احلال ،فالفن اليستمد جالل وروعت من جالل املوضـوعات وروعتـها.
هذا شيء أكدت فلسفة اجلمال احلديثة منـذ الربـع األخـري مـن القـرن املاضـي وكانـ أشـعار
بودلري مثاال عليا هلذا التحول اجلماي» (إناعيل.)376 :1981 ،
ولسيد قطب رأي يف هـذا اجملـال ويقـول« :ومـن العبـث أن حنـاول جتريـد األدب أو الفنـون
عامة من القيم الل حتـاول لتعـبري عنـها مباشـرة أو التعـبري عـن وقعهـا يف احلـ اإلنسـاين،
فإننــا لــو أفلحنــا يف جتريــدها مــن هــذ القــيم ،لــن جنــد بــني أيــدينا ســوى عبــارات خاويــة ،أو
خطوط جوفاء ،أو أصوات غفل أو كتل صماء» (قطب.)114 :2003 ،
بدوي طبانة أيضا يؤيد هذا الرأي قـائال « :إذا كـان هنالـك التـزام مببـدأ أو فكـرة فـإن تلـك
الفكرة ينبغي أن تنبع من ذات األديب ومن أعماق نفس  ،ويستوي يف ذلـك أن يكـون ذلـك املبـدأ
حقيقة اهتدى إليها األديب ،أو يكون مبدأ اعتنق وآمن بصواب  ،مث جعل من نفسـ مـدافعا عنـ
أو داعيـة إليـ  ،إذ لـي مـن الضـروري أن تكـون التجربـة الـل ملكـ علـى األديـب حسـ ومــألت
مشاعر جتربة عاناها بنفس  ،بل إهنا كثريا ما تكون جتربة غـري  ،ومعانـاة سـوا  ،ولكنـ انفعـل
هبا انفعال بتجربت الذاتية فكأهنا أصبح جتربت الذاتية» (طبانة.)26 :1984 ،

االلتزام يف شعر النهضة
االهتمام باألخالق والسعي إلصال اجملتمع من أهم ميزات الشعر يف عصر النهضة .ومجيـع
الشعراء يف هذا العصر يـدركون دور الشـاعر يف اجملتمـع وهلـذا نـراهم يهتمـون هبـذا اجلانـب
ويتحــد ون يف أشــعارهم عــن ضــرورة احتــرام املــرأة واالبتعــاد عــن الكســل والبطالــة واجلهــل
واالهتمام بالتعليم وإنشاء املدارس و...
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يقول جابر عصفور يف هذا اجملال :وأحسب أن أهـم خاصـية تنطـوي عليهـا هنضـة الشـعر
العريب ،يف عصرنا احلديث ،هي جتدد ذلك الوعي بأمهية الشعر يف حيـاة الفـرد واجلماعـة،
وم ــا يقت ــرن هب ــذا ال ــوعي م ــن اس ــتعادة الش ــاعر احلك ــيم بع ــض أدوار األساس ــية يف توجيــ
اإلنســان ،وتأمــل العــامل والكشــف عــن األســرار الــل تــتحكم يف حركــة كليهمــا .لقــد كــان هــذا
الوعي جانبا من إميان شعراء اإلحياء بضرورة النهضة ،كما كان هذا الوعي يرادف إميـاهنم
بقـدرهتم علـى صـياغة عــوامل خياليـة تقضـي إىل توجيـ الفــرد واجلماعـة ،واسـتعادة اإلنســان
وضع األمثل يف عامل يناوش الشر والتخلف من كل جانب( .عصفور)122 :1983 ،
كمــا ذكرنــا آنفــا شــاهدنا تطــورا هامــا يف أدب عصــر النهضــة وهــو اهتمــام الشــاعر مبشــاكل
اجملتمـع والنــاس والقضــايا االجتماعيــة عامــة ،ومــن أهــم مــا يهــتم بـ الشــعراء يف هــذا العصــر هــو
الفقر ،يقول عمر الدقاق يف هذا اجملال« :شعراء النهضة اقتربوا مـن مشـكالت اجملتمـع وقضـايا ،
ولعــل الفقــر وانتشــار كــان األكثــر تــأ ريا وســيطرة علــى شــعراء انتمــوا إىل عامــة النــاس وشــعروا
مبش ــكالهتم ومعان ــاهتم ،وك ــان ح ــافظ إب ــراهيم والرص ــايف م ــن أكث ــر الش ــعراء تن ــاوال للقض ــايا
االجتماعية ،وعناوين قصائدمها تدل على ذلك فحافظ إبراهيم كتب عن (ملجـأ رعايـة األطفـال،
ودعوة إىل اإلحسان ،وحريق مي غمر ،وغالء األسـعار وملجـأ احلريـة ،ومجعيـة االحتـاد السـوري،
وأضرحة األولياء ،واحلث على معاضدة مشروع اجلامعة و( »...الدقاق.)61 :1996 ،
كــان التــأ ر بــالتراا والتشــبث بالبعــد اإلحيــائي نتيجــة طبيعيــة اللتقــاء احلضــارة الغربيــة
باحلضارة العربية وهي يف حالة مخول وضعف ،السيما وأن احلضارة األوربية متثل يف شكل
اسـتعماري خميــف ،وكـان مــن الطبيعــي أن جنـد شــعراء تعميــق اإلحيـاء يركــزون موضــوعاهتم
الشعرية على حماور ال ة اسـتأ رت مبنتـوجهم الشـعري :ارـور السياسـي والـوط  ،وارـور
الدي وارور االجتماعي( .الدقاق)53 :1996 ،
وإذا كان األغراض الشعرية دارت يف فلك الوطنية واالجتماعيـات والـدين ،فمعـىن ذلـك
أن الشاعر العريب قد فف من وطأة الذاتية املزمنة يف القصائد الغنائيـة يف األدب العـريب
القدمي وأن بدأ السباحة يف فترة زمنية عـال صـوهتا بأحـدا ها املتالحقـة فعـرب عنـها وارتـبط
هبــا وانفعــل معهــا .ولــذلك جــاءت األغــراض الشــعرية التقليديــة املشــدودة إىل الــوتر الــذايت
حرجة وقليلة يف تلك الفترة ،فالغزل مثال قل قلة واضحة بعد أن كان ل النصـيب األكـرب مـن
القصائد الشعرية يف العصر اجلاهلي مث األموي والعباسي و( ...الدقاق)64 :1996 ،
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هذا هو رأي النقاد واألدبـاء حـول االلتـزام يف هـذا العصـر واهتمـام الشـعراء مبسـؤلياهتم
االجتماعية والتحدا عن مشاكل اجملتمع ،ولكن بعض األدباء يعتقدون بأن االلتزام يف الشـعر
يؤدي إىل ضعف الشعر ألن الشعر هو اإلعراب عن العاطفة وااللتزام يضر بالعاطفة الشعرية
عادة .وعلى سبيل املثال يقول توفيق احلكيم معلقا علـى كلمـة أمحـد أمـني « :إن ذلـك اليسـلم
ب األستاذ أمحد أمني ،ألن يعتقد أن الفن املسخر خلدمة الضرورات اليومية يف اجملتمـع هـو
الفـن األرقــى ،متــآ را والريــب بتلــك النظريـات احلديثــة يف السياســة واالقتصــاد ،والــل ترمــي
كلها إىل متلق اجلماهري ،ومداهنة الدمهاء ومصانعة اجلماعـات والنقابـات ،ومسـايرة الكتـل
والسواد من الناس والشعوب .أما إذا كان يف اإلمكان وجود فـن خيـدم اجملتمـع دون أن يفقـد
ذرة من قيمت الفنية العليا فإين أرحب ب  ،وأسلم على الفـور بأنـ األرقـى ،ولكـن هـذا اليتـهيأ
إال لألفذاذ الذين اليظهرون يف كل زمان» (طبانة.)32 :1984 ،
كما يعارض عيسى النـاعور أيضـا االلتـزام يف الشـعر قـائال« :إن األصـل يف األدب هـو أنـ
فن مجيل ،كغري من الفنون اجلميلة األخـرى ،كاملوسـيقى والـرقص والغنـاء والرسـم والنحـ
والتمثيل .واألصل يف الفن اجلميل أن يُدخل البهجة واملتعة والرضى يف حياة ب البشـر ،وإن
خيفــف مــن أعبــاء احليــاة وشــائها عــن أبنائهــا املتعــبني .ولــي مــن طبيعتـ يف شــيء أن يُثقــل
نف ــوس البش ــر ب ــأمور السياس ــة ،وال أن يقسّ ــم الن ــاس أحزاب ــا وطوائ ــف وم ــذاهب متحارب ــة
متصــارعة متنافســة ،يســيئون بتحــارهبم وتصــارعهم إىل وحــدة اإلنســانية فــيهم .وهــو مــىت
احنرف عن طبيعت ـ كفن إنساين مجيل مبهج ـ فإن يفقد أهـم عناصـر  ،ويفقـد مكانـ بـني
الفنون اجلميلة األخرى» (الناعوري.)6-5 :1958 ،

االلتزام يف شعر أمحد شوقي وحافظ إبراهيم
شوقي من أهم الشعراء يف عصر النهضـة فهـو أمـري الشـعراء ،كمـا أن حـافظ إبـراهيم أيضـا
كــان مــن رواد الشــعر العــريب يف عصــر النهضــة ووااللتــزام ميــزة هامــة لشــعرمها ومهــا يف
شعرمها تطرقا إىل موضوعات اجتماعية كثرية وحتد ا عن األخـالق واملـرأة والتعلـيم والفقـر
و ...ولكن هذا االهتمام املفرط بالقضايا االجتماعية أضر بشعرمها ونرى أنّ شعرمها يشب
عناوين األخبار يف الصحف أحيانا ومها يتحد ان عـن املشـاكل االجتماعيـة مثـل خطيـب علـى
املنرب .وشعرمها تقريري عادة دون التعمق يف العاطفة.
وهنا نشري إىل أهم مواقف ضعف العاطفة يف شعرمها مستعينا مبا ورد يف ديواهنما الشعري:
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أ) عدم حضور شخصية الشاعر:
إحــدى أســباب قــوة العاطفــة الشــعرية هــي حضــور الشــاعر يف الشــعر واألعــراب عمــا يــدور يف
نفس  ،والشاعر الذي يتمتع بعاطفة قويـة يتحـدا عـن نفسـ وهـذا لـي مبعـىن أن كـل شـاعر
يتحدا عن اجلماعـة والنـاس عاطفتـ ضـعيفة ولكـن كـل شـاعر يتحـدا عـن النـاس جيـب أن
يشعر مبا يشعرون وأال ينسى ذات .
على سبيل املثال قلما نرى شخصية الشاعر يف شعر أمحد شوقي  .يقول العقاد أكرب نقاد
أمحد شوقي« :يف أمحد شوقي ارتفع شعر الصـنعة إىل ذروتـ العليـا ،وهـبط شـعر الشخصـية
إىل حيث التتبني رـة مـن املالمـح والقسـمة مـن القسـمات الـل يتميـز هبـا إنسـان بـني سـائر
الناس .فلو قرأت شعر شوقي كل وحاول أن تستخرج من نايا إنسانا ان شـوقي خيـالف
األناسي اآلخرين من أبناء طبقت وجيل ألعياك العثور علي » (العقاد.)156 :1937 ،
وشوقي ضيف أيضا يؤيد رأي العقاد ويقول :فشـوقي لـي مـن الشـعراء األ ـرين الـذين تنطبـع يف
شعرهم حياهتم اخلاصة ،وإمنا هو من الشعراء الغريين إن صح هـذا التعـبري ،قـد وهـب فنـ وشـعر
ال لنفس وإمنا لغري ( .ضيف ،دون تا )39 :وشوقي يف هذ الصناعة كلها يتنازل راضـيا خمتـارا عـن
شخصـيت وفرديتـ  ،وقـد بـدأ ذلـك منـذ حدا ــة شـباب  ،فعلـق نفسـ بالقصـر وعـاش لصــاحب  ،ومل
يعش لنفس  ،وحتول يف أ ناء ذلك يعيش جملتمع  ،وكأن يفر أو يتخلص من شخصيت .
فشوقي شاعر القصر ،وهو اليهتم باجلمهور والبالشعب إال حني جيـد القصـر راضـيا عـن
ذلــك ،وقلمــا كــان يرضــي القصــر ،فالقصــر مشــغول بنفسـ  ،وشــوقي مشــغول بـ وباخلــديوي،
ميدح ـ يف كــل مناســبة :يف العيــد ويف ذكــرى جلوس ـ علــى عــرش مصــر ،ويف مــيالد وحج ـ
وزيارت ( .ضيف ،دون تا)24 :
كما رأينا أن لشوقي ضيف رأي يشب رأي العقاد وكالمها يعتقد بأن الشاعر كان شـاعرا
غرييــا والنــرى شخصــية الشــاعر يف شــعر  ،لكــن اســتنتاجهما خيتلــف عــن الــبعض والعقــاد
يستنتج بأن شوقي اليتمتع بشعر قـوي والعاطفـة فيـ ضـعيفة ولكـن شـوقي ضـيف يـرفض هـذا
الرأي ويعتقد بـأن أمحـد شـوقي اختـار هـذا املنحـى واعيـا وإن النـرى العواطـف الشخصـية يف
شعر  ،نرى العاطفة الوطنيـة بوضـو يف شـعر أو قصـائد عاطفيـة يف أسـرت ويقـول« :ومهمـا
قلنا أو قال غرينا إن شـوقي شـاعر غـريي فلـي معـىن ذلـك أننـا جنـرد مـن عواطفـ أو مـن
شخصــيت  .وإن كــل مــا ميكــن أن يقــال يف هــذا الصــدد هــو أن عواطــف شــوقي العامــة تغلــب
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عواطفـ اخلاصـة .علــى حنـو مـانرا يف شــعر الـذي يصــور فيـ مشـاعر حنــو أسـرت وأبنــاء
وأحفــاد فلـ فــيهم أشــعار ومقطوعــات خفيفــة طريفــة ولـ مــراا خمتلفــة يف أمـ وجدتـ ويف
أبي  ،وكلها تقطر حزنا وأسى وهلفة ولوعة (ضيف ،دون تا )53 :كقول يف أبي :
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أَبِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي إال َّ أَخ فاراقْتُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

وُدُّ ُ الصِـ ـ ـ ـ ـ ــدقُ واوُدُّ النـ ـ ـ ـ ـ ــاسِ ماـ ـ ـ ـ ـ ــني
(شوقي ،1988 ،ج)168/2

وكـان العقـاد يعتقـد بـأن العاطفــة لـدى الشـاعر ضـعيفة ويقـول عــن شـعر « :وقـد كـان شــوقي
بالطيا يف شعر كل ما كان من مدحا أو تارخيا أو حكمة أو حثـا علـى التقـوى وحماسـن الشـيم
ومكارم األخالق ،والبالطي معروف أبدا برعايـة السـم والعـرف وإخفـاء مـا وراء الظـواهر مـن
حقائق نفس وخوا ضمري  ،وعلى هذا املعىن مل خيلع شـوقي كسـوة التشـريفة قـط يف قصـيدة
مـن قصــائد وال بيـ مــن أبياتـ  ،فليسـ الصــفات وال األخــالق وال اآلراء الـل يــث عليهــا هــي
الل متثل يف حقيقة نفس ودخيلة ضمري  ،ولكنها هـي الصـفات واألخـالق واآلراء الـل يلبسـها
املرء يوم التشريفة ويتقلدها وهو قائم على منصب املوظيفة» (العقاد.)186 :1937 ،
ب) عدم صدق العاطفة:
شــوقي أصــبح شــاعرا سياســيا وسياســيا شــاعرا بســبب تبعيت ـ للقصــر  ،إذا غضــب لغضــب
القصر وفر لفر القصر وكان شـاعرا غرييـا و أ ـر هـذا االلتـزام تـأ ريا سـلبيا علـى عاطفتـ
الشعريو وعلى سبيل املثال يهجو اإلنكليـز مـرة وميـدحهم بعـد ذلـك بطلـب مـن الـبالط ويقـول
حماوال استرضاء اإلنكليز:
حُلفاؤن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرارُ إال أنّه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ملّـ ـ ـ ــا خـ ـ ـ ــال واج ـ ـ ــ الـ ـ ـ ــبالدِ بِسـ ـ ـ ــيفِهم

أرقَـ ـ ـ ــى الشـ ـ ـ ــعوبِ عواطفـ ـ ـ ــا وامُيـ ـ ـ ــوال
سا ـ ـ ــارُوا ناح ـ ـ ــا يف ال ـ ـ ــبالدِ ع ـ ـ ــدوال
(شوقي ،1988 ،ج)368/3

سيد قطب أيضـا ينتقـد شـعر أمحـد شـوقي ويقـول :ولـن يكـون للشـاعر طـابع خـاص ،ولـن
يستطيع أن يصلنا بالكون الكبري ،إال إذا كان صـادقا ...ولكـن أي صـدق :لسـنا نعـ الصـدق
الواقعي فذلك مبحث يهم األخالق ،إمنا نع صدق الشعور باحليـاة وصـدق التـأ ر باملشـاعر
أي الصــدق الف ـ  .وحنــن ال منلــك حــق االطــالع علــى ضــمري االديــب ،ولكننــا النعــدم وســيلة
اإلدراك الصدق الف يف عمل من خالل تعبري  .ونضرب على ذلك مثاال من قـول شـوقي يف
قصر أن الوجود:
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قِ ـ ــف بتل ـ ــك القص ـ ــورِ يف ال ـ ــيما غَرق ـ ــى
كَع ـ ـ ـ ــذراى أخف ـ ـ ـ ــني يف امل ـ ـ ـ ــاء بض ـ ـ ـ ــا
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مُمس ـ ــكا باعض ـ ــها مِ ـ ــن ال ـ ــذعرِ باعض ـ ــا
س ـ ـ ـ ـ ــاكات بـ ـ ـ ـ ــ وأب ـ ـ ـ ـ ــدين بض ـ ـ ـ ـ ــا
(شوقي ،1988 ،ج)57/2

كــل بيـ مبفــرد يعــرض صــورة مجيلــة الرســم واإليقــاع ،ولكنــهما جمــتمعني يكشــفان عــن
اضطراب يف الشعور أو تزوير يف هذا الشعور ،ذلك حني نستعرض البي األول ،جند انفسـنا
أمام مشهد غـرق والغرقـى مـذعورون ،ميسـك بعضـهم مـن الـذعر بعضـا فالشـاعر يرسـم لنـا
مشــهدا مــثريا النفعــال احلــزن واألســى لكنـ ينتقــل بنــا فجــأة إىل البيـ الثــاين وحنــن أمــام
املشــهد نفس ـ  ،فــأي شــعور بــاالنطالق واخلفــة واملــر يوحي ـ مشــهد العــذراى ،ي لــن امل ــاء
ساكات ،خيفني يف املاء بضا ويبدين بضا؟ (قطب)39-38 :2003 ،
ولكن اجليوسي تُدافع عن أمحد شوقي قائلة« :إن أحد أسباب اخلالف حـول شـعر شـوقي
وحــول الشــعر القــدمي بشــكل عــام يكمــن يف حماولــة النقــاد مــن أصــحاب الثقافــة الغربيــة أن
يطبقوا املقايي الغربية يف النقد على هذا الشعر ،وإذ يسرعون إىل مقارنت باألدب الغـريب،
يربهنون علـى إخفاقـ  .لكـن املـرء اليسـتطيع احلكـم علـى الشـعر هبـذا الشـكل .فالشـعر تعـبري
ف عن جتربة الشعب العاطفية والروحيـة ،وتكمـن أهـم فضـائل يف قدرتـ علـى التـبري عنـها
ونقلها إىل القار ..لذا فإن حماولـة تغـيري طرائقـ ومواقفـ التـتم بـالتطبيق املباشـر ملقـايي
مســتوردة ،بــل بــتغري داخلــي يف احلساســية .ففــي الطــور األول مــن مســرية شــوقي الشــعرية مل
تكن احلساسية الشعرية يف الـوطن العـريب قـد تغـريت كـثريا ،ولكنـها مـن بعـد ،إذ بـدأت آ ـار
الــتغري تظهــر بالتــدرج فيهــا ،كــان مــن املتعــذر علــى شــوقي يف ذلــك الوقـ املتــأخر مــن حياتـ
األدبية أن يستوعب متاما تلك الرو اجلديدة ويتمثلها» (اجليوسي.)75 :2007 ،
ولقب بعض الدارسـني أمحـد شـوقي بشـاعر األخـالق لكثـرة تكـرار ذكـر هلـذ املسـألة يف
شعر  ،ألهنا حسب ما يرى أساس حياة األمـم وجمـدها وعظمتـها وصـال اجملتمـع ،لـذا أكثـر
شوقي من تكرار احلديث عنها يف ديوان  ،وهو تكرار يدل على مـا يـرا الشـاعر مـن دور مهـم
لألخالق يف بناء اجملتمع الصا( فهي ركن الركني.
ج) عدم االهتمام باألغراض الوجدانية:
وبســبب اهتمــام شــوقي بالشــعر الــوط والــدي واالجتمــاعي ،ابتعــد عــن الغــزل والغــزل عنــد
شوقي كان األقل بني أغراض الشعرية ،وبعض أبيات الغزلية جـاءت حماكـاة للقـدماء عنـدما
صدرها قصائد املد  ،منها تلك القصيدة الل مد هبا اخلديوي وبدأها بقول :
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خا ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداعوها بِقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولِهم حسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناء
أَتـراهـ ـ ـ ـ ـ ــا تـنـاساـ ـ ـ ـ ـ ـ اس ـ ـ ـ ـ ـ ـمِي ملـ ـ ـ ـ ـ ـّا

والغا ـ ـ ـ ـ ـ ــواين ياغُـرهُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـناّ ال ـثَّ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
كَثُ ـ ـ ـ ـ ــرت يف غـرامِـ ـ ـ ـ ـ ــها األسْم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
(شوقي :1988 ،ج)112/2

وواضح أن هذ املقدمة الغزلية ليس مبسـتوى الغـزل العـاطفي يف الشـعر العـريب القـدمي
والشاعر أنشد الغزل جماراة للقدماء.
والـدارس لشـعر شــوقي جيـد قــد تضـمن مــا ميكـن وصــف بتقريـر اجتمــاعي رنـي ،فهــو
حيارب انقسام الـرأي ويـرفض ذهـاب الـرأي ،ويـدعو للمواسـاة ويتحـدا عـن ارتفـاع األسـعار
وينقد بعض الظواهر االجتماعية .وهو يقول يف إحدى قصائد :
أَيُّه ـ ـ ـ ـ ـ ـــا العُمّ ـ ـ ـ ـ ـ ـــالُ أَفن ـ ـ ـ ـ ـ ـــوا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
وااعمُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروا األهرضا فَلَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال

عُم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرا كَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدّاا وااكتِسابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا
ساعيُكُ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــم أَمساـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ياباب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــا
(شوقي :1988 ،ج)90/1

هــذ األبيــات تشــب اخلطابــات لزعمــاء األحــزاب السياســية أو خطابــات احلكــام وال نــرى
عاطفة قوية يف هذ األبيات.
فيــدعو يف أبيــات أخــرى الشــعب إىل إتقــان الصــنعة ويعتقــد أن املــتقن حمبــوب عنــد اهلل
والناس:
إن َّ للم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتقنا عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا
أتقن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا يُحب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبكم الل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اهلل واالن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسِ واب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ وايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرفعكُم جنابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(شوقي :1988 ،ج)90/1

وتقول اجليوسي عـن شـعر شـوقي :لكـن شـوقي كتـب الكـثري مـن شـعر املناسـبات .وميكننـا
احلكم على الكثري من هذا الشعر بأن يقع يف باب النظم ،ال الشعر الراقـي .وقـد قـام شـوقي
نفس كذف الكثري من قصائد املناسبات من دواوين ( .اجليوسي)81 :2007 ،
للشــوقي قصــيدة باســم الــنف وتــأ ر يف صــياغتها ومنحاهــا الف ـ والفكــري ،بقصــيدة
للفيلسوف ابن سينا يف هذا املوضوع وهلذا السبب اتسم قصيدة شوقي بشيء لـي بالقليـل
مــن ن ــات النثــر العلم ــي والفلســفي وغلب ــة الســرد أو احلكاي ــة علــى جان ــب كــبري م ــن ه ــذ
القصــيدة وجنــو لغتــها حنــو التقريــر والتعــبري املباشــر وميلــها إىل خماطبــة عقــل القــار .ال
شعور أو وجدان :

االلتزام وأثره في العاطفة الشعرية في عصر النهضة ،حافظ إبراهيم وأحمد شوقي نموذجا

واأَرى النُبُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواّةَ يف ذَراكِ تاكَراّماـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ
واسا ـ ـ ـقَ قُـ ـ ــريشا عالـ ـ ــى لِسـ ـ ــانِ مُحاماّـ ـ ــد
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يف يوسُ ـ ـ ـ ـ ــف واتاكَلَّما ـ ـ ـ ـ ـ يف املُرضاـ ـ ـ ـ ــعِ
بِالب ـ ـ ـ ـ ــابِلِيِّ مِـ ـ ـ ـ ــنا الباي ـ ـ ـ ـ ــانِ املُمتِـ ـ ـ ـ ــعِ
(شوقي :1988 ،ج)100/3

فشــوقي يبــدو هنــا أقــرب إىل القــاص واملــؤرخ ،الــذي يعتمــد علــى ذاكرتـ وعقلـ يف ســرد
ا لوقائع واألحـداا ،منـ إىل الشـاعر الـذي يعتمـد علـى حسـ ووجدانـ  ،يف نقـل وقـع األحـداا
على مشاعر  ،وأحساسيس وتعبري عن ذاك تعبريا وجدانيا.
د) عدم التعمق يف العاطفة:
شــوقي اختــار االلتــزام األخالقــي بــالوعي الكامــل وهــو كــان يــدرك بــأن األخــالق مهمــة لتطــور
اجملتمع ويقول يف أمهية األخالق:
ول ـ ـ ـ ـ ـ ــي ا بع ـ ـ ـ ـ ـ ــامر بني ـ ـ ـ ـ ـ ــان ق ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

إذا أخالقه ـ ـ ـ ـ ـ ــم كَانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ خارابـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا
(شوقي :1988 ،ج)65/1

ويف بي آخر يقول إن وجود أي قوم رهني بوجود األخالق وإن مل جيد األخالق فال يوجد أية أمة:
واإِنما ـ ـ ــا األماـ ـ ـ ـمُ األهخْ ـ ـ ــالقُ ما ـ ـ ــا باقِياـ ـ ـ ـ ْ

فَـ ـ ـإِنْ هُـ ـ ـمُ ذَهاباـ ـ ـ ْ أَخْالقُهُـ ـ ـمْ ذَهابُ ـ ــوا
(شوقي :1988 ،ج)198/2

ويف بي آخر يقول الميكن الوصول إىل الشرف واجملد إال بوجود األخالق:
اجمل ـ ـ ــدُ والشاّـ ـ ـ ــرفُ الرفي ـ ـ ــعُ صـ ـ ـ ــحيفةٌ

جعل ـ ـ ـ ـ ْ هلـ ـ ـ ــا األخـ ـ ـ ـ ــالقُ كـ ـ ـ ــالعنوان
(شوقي :1988 ،ج)158/3

كما نرى الشاعر يظهر آراء حول األخالق مباشرة وآراء سطحية غري معمقة.
وعندما نـدرس أشـعار حـافظ نراهـا خطابـات اجتماعيـة ونصـائح أخالقيـة يف قالـب بـارد
ويشب قوم باليابانيني يف العمل واملثابرة ويقول:
يـ ـ ــا أيُّهـ ـ ــا الشـ ـ ــعبُ الكـ ـ ــرميُ تاماسـ ـ ــكوا
وفعل ـ ـ ـ ـ ــتمُ فعـ ـ ـ ـ ــلَ الراج ـ ـ ـ ـ ــال واكن ـ ـ ـ ـ ــتم

واخـ ـ ـ ـ ــذوا أمـ ـ ـ ـ ــوراكم بِغـ ـ ـ ـ ــري تـ ـ ـ ـ ــوانِي
ي ـ ـ ـ ـ ــوما الفخ ـ ـ ـ ـ ــارِ كأمـ ـ ـ ـ ـ ـةِ الياب ـ ـ ـ ـ ــان
(إبراهيم)46-45 :1987 ،

يقول حافظ إبراهيم يف بي آخر وحيث األمم الشرقية على النهوض:
فَـ ـ ـ ـ ــديناكا يـ ـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ـ ــرقُ ال جتـ ـ ـ ـ ــزعان

إذا اليـ ـ ـ ـ ــومُ ولّـ ـ ـ ـ ــى فَراقِـ ـ ـ ـ ــب غَـ ـ ـ ـ ــدا
(إبراهيم)261 :1987 ،
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وكان هذ األشعار االجتماعيـة ترمجـة مباشـرة ألحـداا العصـر حـىت أن أحـد البـاحثني
قال «إن عنوانات الصحف اليومية ترمجها حافظ إبراهيم يف أشعار  ،حىت أصـبح أشـعار
كأهنا و يقة اجتماعية تدل على التكافل وترصد من خالهلا التوجهات السياسـية واحلماسـات
الدينية يف آن» (الدقاق.)62 :1996 ،
ويقول حافظ إبراهيم:
يف مِص ـ ـرا يف تُـ ــون يف اهلِن ـ ـدِ يف عاـ ــدن
هاـ ـ ــذا ياح ـ ـ ـنُّ إىل هاـ ـ ــذا واقَـ ـ ــد عُقِـ ـ ــدات

يف الرُّوسِ يف الفُرسِ يف الباحـرينِ يف حالَـب
م ـ ـ ـ ــودةٌ باين ـ ـ ـ ــهم مُوص ـ ـ ـ ــولةُ الس ـ ـ ـ ــببِ
(إبراهيم)489 :1987 ،

كان حافظ ضحية عصر وضحية افتقار إىل تعليم حديث جيـد .وقـد انغمـرت موهبتـ الشـعرية
األصيلة حت وطأة اهتمامات بالقضـايا العامـة الـل كـان يـرى فيهـا وظيفـة الشـاعر الطبيعيـة،
فلم يتيسر ألفضل خصائص الشعرية جمال كاف لالزدهار والتطور( .اجليوسي)85 :2007 ،
ولقد ذكـر الـدكتور عبداحلميـد سـند اجلنـدي أن « قافـة حـافظ البسـيطة هـي السـبب يف
جمــيء شــعر ضــحال العمــق في ـ حيــث قــال :وقــد انضــم إىل هــذ الطبيعــة البســيطة قافــة
سطحية وقلة التعمق للمسائل وعدم اإلطالع على قافات األمم ااألخرى يف سـعة واستقصـاء،
فجاء شعر ضحال ال عمق في » (جندي ،دون تا.)101 :
إن حافظا يتنـاول املعـىن مسـتقال عمـا قبلـ وبعـد  ،مبعـىن أن املعـاين عنـد التـأيت نتيجـة
لتطــور املوقــف النفســي الــذي دعــا للكتابــة ،ومبعــىن آخــر إنـ حــرم نفسـ مـن أن يكــون لديـ
تصاعد انفعاي أ نـاء عمليـة اخللـق ،ولعـل الـذي أدى بـ إىل ذلـك أنـ كـان يكتـب كـل بيـ أو
بيتني على حدة ،أو يف فترات نفسية متباعدة ،مث يقوم جبمع األبيـات الـل يستسـيغها ويضـم
بعضها إىل بعض .وهبذا تفقـد القصـيدة التصـاعد النفسـي واالنفعـاي الـذي جيـب أن يـربط
بينها ،والذي يعمل على تعميق معاين الشاعر وأفكار  .ولعل هذا ما جعل يقع يف فـخ التكـرار،
فقــد كــان يعــرض ملعــان قــد ســبق ل ـ تناوهلــا يف أجــزاء أخــرى مــن القصــيدة كمــا أوقع ـ يف
التشـاب  ،فقـد كـان يصــف الشخصـية بصـفات معينـة مث جنــد يف قصـيدة أخـرى يـذكر نفـ
الصفات أحيانا بنف األلفاظ لنف الشخصية أو شخصيات أخرى( .مشراين)127 :2010 ،
وهــو يصــف حممــد عبــد بصــفات مث يصــف مصــطفى كامــل يف قصــيدة أخــرى الصــفات
نفسها ونف األلفاظ ويصف حممد عبد ويقول:

االلتزام وأثره في العاطفة الشعرية في عصر النهضة ،حافظ إبراهيم وأحمد شوقي نموذجا

كــثريُ األيــادي ،حاض ـرُ الصــفح ،منصــف
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ك ــثريُ األع ــادي ،غائــبُ احلق ــد ،مس ــعفُ
(إبراهيم)22 :1987 ،

ويقول يصف كامل:
ل ـ ـ ـكا اهلل ياـ ـ ــا «مصـ ـ ــطفى» مِـ ـ ــن فَ ـ ـ ـىتة

ك ـ ـ ـ ـ ــثريِ األيا ـ ـ ـ ـ ــادي ك ـ ـ ـ ـ ــثريِ الع ـ ـ ـ ـ ــدا
(إبراهيم)263 :1987 ،

حافظ إبراهيم تأ ر بالقرآن الكرمي واألحاديـث النبويـة ولكـن تـأ ري مقصـور علـى اللفـظ
ويف بعض األحيان نرى أنّ أشعار ترمجة ل يـات القرآنيـة أو األحاديـث النبويـة ،وعلـى سـبيل
املثال يدعو الناس إىل الصرب ويقول:
واتاواصاـ ـ ــوا بِالص ـ ـ ـربِ ،فالص ـ ـ ـربُ إن فَـ ـ ــا

راقا قوم ـ ـ ـ ـاا فم ـ ـ ـ ــا لَـ ـ ـ ــ مِ ـ ـ ـ ــن مسـ ـ ـ ــدا
(إبراهيم)407 :1987 ،

ويقول يف الصرب أيضا:
صاـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرباا أبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك

فـ ـ ـ ـ ـ ــإن الباقِيـ ـ ـ ـ ـ ــاتِ ملَـ ـ ـ ـ ـ ــن صاـ ـ ـ ـ ـ ــرب
(إبراهيم)510 :1987 ،

ويقول يف الصرب:
واحاقيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق أن يُوافـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـى حق َّ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ

ما ـ ـ ــن بِحابـ ـ ـ ـلِ اهلل والصـ ـ ـ ـربِ اعتصا ـ ـ ــم
(إبراهيم)568 :1987 ،

وحافظ إبراهيم يشري إىل موقف مصطفى كامل عندما حضر املوت ،فقـد أوصـى بـأن ال
يتفـرق أتباعـ وأبنــاء حزبـ  ،بـل جيــب أن يكونـوا رجــاال جتمعهـم املـودة واألخــوة حـىت ال يســر
العدو بتفرقهم:
يناشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدنا بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهلل أال تفرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوا
ويِ ـ ـ ـدُ اإلل ـ ـ ـ م ـ ـ ـعا اجلماع ـ ـ ـةِ فَاضـ ـ ــربوا

وكون ـ ـ ــوا رج ـ ـ ــاال ال تس ـ ـ ــروا األعادي ـ ـ ــا
بِعص ـ ـ ــا اجلماعـ ـ ـ ـةِ تاظف ـ ـ ــروا بِناج ـ ـ ــا
(إبراهيم)118 :1987 ،

وهــو يف هــذا البيـ يشــري إىل احلــديث (يــد اهلل مــع اجلماعــة) وحيــث النــاس علــى لــزوم
حفظ الوحدة والعمل اجلماعي للوصول إىل النجا .
ويقول حافظ إبراهيم يف ر اء تولستوي:
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قَضـ ـ ــي ا حايـ ـ ــاةا مِلؤُهـ ـ ــا البِ ـ ـ ـرُّ والتُقَـ ـ ــى
واأيقنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ا أن ال ـ ـ ـ ـ ـ ــدينا هلل واحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا

فأنـ ـ ـ ـ ــ ا ب ـ ـ ـ ـ ــأجرِ املـ ـ ـ ـ ــتّقنيِ جا ـ ـ ـ ـ ــدير
وأن َّ قُب ـ ـ ـ ـ ـ ــورا الزاه ـ ـ ـ ـ ـ ــدينا قُصُ ـ ـ ـ ـ ـ ــور
(إبراهيم)479 :1978 ،

وهـذا البيـ يف التقـوى ولكــن املعـىن غـري متعمــق واكتفـى بلفـظ الــرب والتقـوى فقـط ونـرا
ميد غري مسلم كما ميد املسلم بالتقوى والرب.
أحد أسباب ضعف العاطفة عند حـافظ إبـراهيم هـي عـدم صـدق العاطفـة والشـجاعة يف
التطرق إىل املوضوعات ،وهو قبل أن يصبح موظفـا يف احلكومـة كـان ينتقـد احلكومـة ويـدافع
عن الشعب ولكن بعد أن أصبح موظفا يف دار الكتب مل يتطرق إىل هذ املوضوعات خوف أن
يفقد وظيفت احلكومية .يقول الواعظ :إن حـافظ إبـراهيم كـان ينشـد أشـعار يف الـدفاع عـن
الشعب وضرورة التمسك باألخالق قبل أن يصبح موظفا يف دار الكتب وبعد أن أصبح موظفا
«أغلـق هــذا املنصــب فمـ  ،وأمخــد عواطفـ وأحاسيسـ الوطنيـة،وحنن لــو تصــفحنا ديوانـ مل
جند قصيدة واحدة يعرب هبـا عـن وجـدان الشـعب املصـري وإرادتـ مـدة عشـرين عامـا ،وهـي
املدة الل ظل فيها يشغل الوظيفة يف دار الكتب املصرية  ....وهو قبل ذلك وبعد ذلك ينسـى
نفسـ أحيانــا فيجمــع أطــراف وبـ ويبســطها حتـ أقــدام الســادة اإلنكليــز ،ميــدحهم ويــث
عليهم ،ومد اللور د كرومر عندما عاد مـن انكتـرا بعـد حاد ـة دنشـواي والـل قتـل فيهـا هـذا
اللورد البغيض نفرا من العرب املصريني وسجن الكثري منهم من غري ذنب اقترفـو  .وعنـدما
االنكليز خلعوا اخلديو عباسا ،إبان احلرب العاملية األوىل نصبو مكان السلطان حسني كامل،
جنــد حــافظ إبــراهيم يتطــوع بتوجيـ النصــائح إىل هــذا الســلطان اجلديــد بالســري يف ركــاب
اإلنكليز واإلخالص هلم (الواعظ )160 :1966 ،ويقول:
واواالِ الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوما إهنُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمُ كِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرام
وال ـ ـ ـ ــي ا كق ـ ـ ـ ــومِهم يف الغ ـ ـ ـ ــربِ قَ ـ ـ ـ ــوم
ف ـ ـ ـ ـ ـ ــإن صا ـ ـ ـ ـ ـ ــادقتهم صاـ ـ ـ ـ ـ ــداقُوكا وُدا

ماي ـ ـ ـ ـ ــامنيُ النقيبـ ـ ـ ـ ـ ـةِ أيـ ـ ـ ـ ـ ـنا حالـ ـ ـ ـ ـ ـوّا
مِ ـ ـ ــن األخ ـ ـ ــالقِ ق ـ ـ ــد ناهل ـ ـ ــوا واعل ـ ـ ــوا
ولـ ـ ـ ـ ــي ا لَهـ ـ ـ ـ ــم إذا فتش ـ ـ ـ ـ ـ ا مِث ـ ـ ـ ـ ـلُ
(إبراهيم)70 :1987 ،

يقول حافظ إبراهيم:
أَقْرِضُ ـ ـ ـ ـ ــوا اهلله يُض ـ ـ ـ ـ ــاعِفْ أَجْـ ـ ـ ـ ـ ـراكُمْ

إنّ خايْ ـ ـ ـ ـ ـرا األهجْ ـ ـ ـ ـ ـرِ أَجْـ ـ ـ ـ ــر مُ ـ ـ ـ ـ ـداّخارْ
(إبراهيم)301 :1987 ،
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وحــافظ يرجــو أن العــامل العــريب تســود اربــة واإلخــاء وأن يســود اإلخــاء بــني كــل البشــر
بغض النظر من اختالف مذاهبهم وأعراقهم:
أنّ ـ ــى التقَينـ ـ ــا التاقَ ـ ـ ـى يف كـ ـ ــل جمتمـ ـ ــع
جت ـ ـ ــري امل ـ ـ ــودةُ فِ ـ ـ ــي أعراقِـ ـ ـ ـ طُلُق ـ ـ ــا
ال فـ ـ ــرقا مـ ـ ــا بـ ـ ــني بُـ ـ ــوذير يعـ ـ ــيش ب ـ ـ ـ

أه ـ ـ ـ ـ ـلٌ بأهـ ـ ـ ـ ــل وإخـ ـ ـ ـ ــوانٌ بِـ ـ ـ ـ ــإخوان
كجريـ ـ ـ ـةِ امل ـ ـ ــاء فِ ـ ـ ــي أ ن ـ ـ ــاء افن ـ ـ ــانِ
ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم وايهـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودير وانصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراين
(إبراهيم)138 :1987 ،

وكذلك نرا حيث املصريني على أن يكونوا إخوة متحدين:
فَي ـ ـ ـ ـ ــا أيُّه ـ ـ ـ ـ ــا الناش ـ ـ ـ ـ ــئون اعمال ـ ـ ـ ـ ــوا

علـ ـ ـ ــى خ ـ ـ ـ ـريِ مصـ ـ ـ ــر واكونـ ـ ـ ــوا ياـ ـ ـ ــدا
(إبراهيم)137 :1987 ،

اجليوسي تقول عـن حـافظ إبـراهيم « :وقـد كانـ أغلـب مواضـيع شـعر تـرتبط باألحـداا
واملناسبات العامة ،وتكشف عـن اهتمـام عميـق مبشـكالت الفقـر يف بـالد  .والواقـع أن حـافظ
كان شديد اإلميان بوظيفة الشـاعر االجتماعيـة والوطنيـة ،كـان مفهـوم االلتـزام لديـ خيتلـف
عن املفهوم احلديث ،لكن كان يشعر أن من واجب املشـاركة يف مجيـع الفعاليـات االجتماعيـة
والعامة والكتابة عن مجيع األحداا الكبرية يف العامل» (اجليوسي.)82-81 :2007 ،
حافظ إبراهيم أيضا مثل شوقي كان يتحدا عن األخالق يف شعر وكان يـؤمن بالوظيفـة
االجتماعية للشاعر يف اجملتمع ويعتقد بأن الفائدة يف العلم دون األخالق:
فَالنـ ـ ـ ـ ــاسُ هاـ ـ ـ ـ ــذا حاظُّ ـ ـ ـ ـ ـ ُ مـ ـ ـ ـ ــالٌ واذا
واامل ـ ـ ـ ــالُ إِن لَ ـ ـ ـ ــم تاـ ـ ـ ـ ـداّخِر ُ مُحاصاّ ـ ـ ـ ــناا
ال تاحسا ـ ـ ـ ــبان العِل ـ ـ ـ ـ ـما يانفَ ـ ـ ـ ــعُ واح ـ ـ ـ ـ ـدا ُ

عِل ـ ـ ـ ـ ـ ــم واذاكا ماك ـ ـ ـ ـ ـ ــارِمُ األهخ ـ ـ ـ ـ ـ ــالقِ
بِـ ـ ـ ـ ــالعِلمِ ك ـ ـ ـ ـ ــانَ نِهاياـ ـ ـ ـ ــةَ اإلم ـ ـ ـ ـ ــالقِ
مـ ـ ـ ـ ــا لَـ ـ ـ ـ ــم يُتاـ ـ ـ ـ ــوج رابُّ ـ ـ ـ ـ ـ ُ بِخاـ ـ ـ ـ ــالقِ
(إبراهيم)280 :1987 ،
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النتائج
بع ــد دراس ــة ه ــذا املوض ــوع ظه ــر لن ــا أن االلت ــزام األخالق ــي ال ي ــؤدي بالض ــرورة إىل ض ــعف
العاطفــة الشــعرية بــل يقويهــا بعــض األحيــان واملهــم أن ينبــع هــذا االلتــزام مــن القلــب ويــؤمن
الشــاعر ب ـ وهلــذا ميكــن أن نــرى العاطفــة القويــة يف الشــعر امللتــزم أيضــا مثــل مــا نــرى يف
قصيدة هنج الربدة ألمحد شوقي وهذ القصيدة من أفضل قصائد شوقي والعاطفة الشـعرية
فيها قويـة وصـادقة .ولكـن العاطفـة الشـعرية تصـبح ضـعيفة عنـدما مل يـؤمن الشـاعر بـاآلراء
الل يطر يف قصائد وهذا ما نرى يف الكثري من قصائد الشاعرين.
االلتزام األخالقي يف الشعر لـي السـبب الـرئي يف ضـعف العاطفـة الشـعرية واملباشـرة
يف ســرد القضــايا األخالقيــة هلــا دور أكــرب يف ضــعف العاطفــة الشــعرية وهــذان الشــاعران يف
الكثري من األحيـان يسـردان املشـاكل االجتماعيـة بشـكل مباشـر يف الشـعر والعاطفـة الشـعرية
تضعف يف هذا النوع من الشعر.
االلتـ ــزام األخالقـ ــي والشـ ــعور باملسـ ــؤولية جتـ ــا اجملتمـ ــع لـ ــدى الشـ ــاعرين أدى إىل قلـ ــة
اهتمامهما باملوضـوعات الوجدانيـة مثـل الغـزل وعلـى العكـ زاد مـن اهتمـامهم باملوضـوعات
االجتماعية واملشاكل األخالقية يف اجملتمع.
حنن ال نرى شخصية الشاعر يف الكثري من قصائد الشاعرين بسبب التطرق املباشر إىل
املشاكل يف اجملتمع وهذا ما يضعف العاطفة الشعرية عندمها.
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