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The Impact of Holy Quran in the Poetry of Ahmed Showqi
 شفيق الرمحن.* الدكتور أبوسعد
Abstract:
Ahmad Showqi is an eminent poet in this era, and he is also
leader in Egypt, Arabic World and Europe. He is pioneer in
Modern Arabic History. He followed his mentor Mahmood
Saami Al-Baroodi. He spent his life in grooming. Arabic thinking
and was beginner and elevator of Arabic poetry. He highlighted
great civilization of Arabs. This modern movement of Arabic
literature is zeal and zest of this period. This article reveals a
profound academic and research study of Ahmad Showqi’s
poetry. The main focus of the study is the Words and Verses of
Holy Quran used by Ahmad Showqi in his poetry. Ahmad Showqi
has presented before us a very fine interpretation and true
meanings of the Quranic words. Similarly through his poetry he
has presented before us the Quranic verses and passages in an
effective way. So we may describe his poetry as an interpretation
of the Holy Quran.

………………………………………………...

 فهو ميثل مرحلة فنية معينة يف اتريخ.يعترب أمحد شوقي من أبرز شعراء مصر املعاصرين
 وقد لعب شوقي دوراً هاماً على هنج أستاذه " حممود سامي البارودي " يف.الشعر العريب احلديث
 هذه احلركة تعد بداية جديدة يف حياة.إحياء احلركة األدبية مبا اشتملت عليه من تراث عظيم
م وشهد أحدااثً كثرية مرت1932 - م1868  شوقي عاش يف الفرتة من.الشعر العريب احلديث
 هذه األحداث كان هلا األثر العظيم يف حياته وشعره.ً واألمة اإلسالمية اثنيا،ًهبا األمة العربية أوال
. مث عاصر احلركة الوطنية بزعامة مصطفى كامل وحممد فريد، عاصر الثورة العرابية.وبلده
رسخ شوقي حركة النهضة الشعرية ووثّق الصلة بني الشعر العريب احلديث ابلقرآن
ّ لقد
 ويف هذا البحث استخرجنا أشعار شوقي اليت هي مستمدة من مفاهيم.الكرمي وأسسه القيمة
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القرآن أسلواب ومضموان وقاران ابأللفاظ واآلايت اليت استخدمها شوقي يف شعره .فهو يستمد
معانيه وألفاظه من آايت القرآن الكرمي.
أهم التأثريات اإلسالمية اليت تصادفنا يف شعر شوقي هو ما اقتبسه من آايت القرآن
الكرمي .فمثل هذه التأثريات تعد بصلة مباشرة ابملصدر األول الذي استوعبه املسلمون وأتثروا به
شعراء وغري شعراء .وقد أصبحت آايت القرآن الكرمي مصدراً أساسياً هنل منه شوقي من ابب
االستشهاد على املواقف اليت يصفها يف شعره.
ولقد كان شوقي يف حاجة إىل تدعيم اجتاهاته من خالل النص املقدس فاختذ منه جماالً
خصباً لالقتباس املباشر وغري املباشر ألداء تلك الوظيفة ااجديدة يف اإلقناع ويف مدح العثمانيني،
وأكثر ما كان هذا التأثري ظهوراً يف قصائده املوجهة إىل البالط العثماين ،وقد حرص شوقي من
جانبه أن يثبت للناس الذين وجهوا إليه االهتام أبنه ليس على حظ من الثقافة الدينية أقل من
غريه من الشعراء ،هذا من انحية ومن انحية أخرى فقد حرص على أن يثبت قدراته الفنية على
استغالل هذا العنصر اإلسالمي يف صميم فن الشعر .ولذلك تكثر الشواهد اليت ميكن أن نلتمس
فيها تلك التأثريات عنده.
ويسيطر هذا احلس الديين بصورة واضحة على خيال شوقي فنراه يندفع يف تصويره عند
ما شاهد البارجتني اللتني اشرتهتما الدولة العثمانية من أملانيا ،وكان يف األستانة ،وعز عليه أن
يرى املسلمني يف أقطار األرض قاعدين عن إعانة أسطول الدولة .يقول من خالل خطابه
للخليفة "حممد رشاد ":
هــز الـلواء بعزك اإلسـالم
ابلـلـه قد دان ااجيع وشأنـم

1

وعـت لـقائم س ـفـك األيـام
بـاهلل مث بـعـرشـك ،اسـتـعصام

اَّللِ َِ
فهو يستوحي املعىن والصورة من اآلية الكرمية﴿ :و ْاعتَ ِ
َج ًيعا َوَال تَـ َفهرقُوا﴾ 2وينادي
ص ُموا ِِبَْب ِل ه
َ
شوقي بضمان الكرامة والعدل وهو النظام الذي اختاره هللا لعباده ،وأيمل شوقي ذلك يف اخلالفة
العثمانية ويرجو هلا الدوام يف ظل السلطان غري احملدود .وبنفس اقتباس املعىن من القرآن الكرمي
يردد شوقي:
3
هي حـبل ربـك أو زمــام نـبيـك
إين أرى الشورى ايل اعصمـوا بـهـا
يف البيت السابق استعارة وهي تشبه قول الشاعر أيب متام:
4
وكـذاك عـتاب بن سعد أصـحـوا وهم زمام زمانـنا الـمـتـقـلـب
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"فزمام زماننا" استعارة أيضاً ،استعارة الزمام للزمان وهو املقصود وقد اعترب الزمان
كالدابة ااجامعة ِباجة إىل زمام .ومرة أخرى يستغل هذا العنصر الديين وهو يستصرخ السلطان
العثماين عبداحلميد من ظلم شريف مكة وأعوانه عندما أنزل األذى ابحلجاج ،ويسجل للخالفة
قداستها بقوله "خليفة هللا" ويصور ااجانب اإلهلي متأثر مبعىن آايت القرآن الكرمي يقول:
5
ضج احلجيـج ،وضــج البيـت واحلرم واسـتـصـرخـت ربـها يف مكة األمم
خليف ــة هللا ،أنت الـيد الـح ـم
قد مها يف مح ـــ اك الضر ،فاقضى هلا
س ِْ
ضٌّر َد َعا َربهه﴾  6ومع
﴿وإِ َذا َم ه
اإلنْ َسا َن ُ
فهو يقتبس ذلك من معىن اآلية الكرميةَ :
إميانه بقداسة اخلالفة ومدى شرعيتها اإلهلية لكنه يف ملحمته " كبار احلوادث يف وادي النيل "
يقر مبدأ البقاء هلل وحده وأبنه كل شيء زائل يقول:
7
ومن بعد ،مـا لنـعمــي بقاء
سنة الـلـه فـ ـ ــي املمالــك من قبل
اَّللِ
فهو يقتبس البيت من اآلية الكرمية﴿ :سنهةَ هِ
ت ِم ْن قَـْب ُل َولَ ْن َِجت َد لِ ُسن ِهة ه
اَّلل الهِيت قَ ْد َخلَ ْ
ُ
9
تَـْب ِد ًيال﴾ ،8وأحياانً يبدو التأثر غري مباشر .ففي قصيدته " اهلالل األمحر" اليت قاهلا مبناسبة
الليلة اليت أحيتها َجاعة اهلالل األمحر املصرية اجمع التربعات إلعانة املقاتلني يف طرابلس الغرب
من ااجيش العثماين ضد االيطاليني الغزاة ،وكأنه يقرر يف هذه القصيدة اقتباسه من القرآن الكرمي
يف بعض أبياهتا واستلهامه آلايته يف شعره فهي جزء من ثقافته وفكره إذ يقول:
تـعاونوا بـيـكم يـا قـوم عثـمـانـا
اي قوم عـثـمـان والدنيا مـتداولـة -
10
ني الن ِ
هاس﴾
وقد اقتبس شوقي ذلك من معىن اآلية الكرميةَ ﴿ :وتِْل َ
ك ْاأل هَاي ُم نُ َدا ِوُهلَا بَـ ْ َ
وواضح أنه يستلهم ما ورد يف " فاحتة الكتاب " كما هو واضح أنه يستوحي املشهد
الذي رمسته اآلية الكرمية﴿ :علَى َش َفا جر ٍ
ف َها ٍر فَانْـ َه َار بِِه ِيف َان ِر َج َهنهم﴾ 12وقد ورد ذلك يف
َ
ُُ
القرآن الكرمي .ويردد شوقي ذكر "الصراط " يف قصيدته " جسر البسفور " اليت اهتم هبا السلطان
عبداحلميد نتيجة إلعجابه هبا يقول:
13
أمـرعلى الصراط ،ولـا عليه
أمري املؤمنني ،رأيت جسـراً
ومتضى الفـأر ال أتوى إل ـيـه
له خشب جيوع السوس فـيه
ويقول وهو يصف جيوش الرتك:
14
إذا مال رأس ،أو تضعضع منكب
جبل"ملونـا" ،الختورى وجتـزعى
وماكان يستعصي على الرتك مركب
فماكنت إال الـسيف والنار مركبا
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وكانوا فريق هللا ،ما مث مذنـ ـب
فكان صـراط احلشـر ،مامث ريبة
ويقول شوقي مشبهاً السلطان عبداحلميد ابلوابل ،فاملنهل فالصيب ،وهو وصف إنسان بكثري من
عناصر الطبيعة ااجامدة أو ااجمع بني عنصري الطبيعة ااجامد واملتحرك ،وهو هنا وصف رجالً
ممدوحاً بقوته املادية مقتبساً ذلك من القران الكرمي:
15
من الغوث ،منهل على اخلـلق ،صيب
وإن أمري املؤمنني لواب ـ ـل
فبادت ،وكان ـت َجرة تتلهـ ـب
رأي الفتنة الكربى ،فوايل اهنماكه
ِ ِِ
وقد استوحى الشاعر هذا املعىن من قوله تعاىل﴿ :أَوَكصيِ ٍ ِ
ات َوَر ْع ٌد
ب م َن ال هس َماء فيه ظُلُ َم ٌ
ْ َّ
17
وبـر ٌق﴾ ،16ومن قوله تعاىل﴿ :فَِإ ْن ََل ي ِ
صْبـ َها َوابِ ٌل فَطَل﴾ وهكذا يصبح املصدر القرآين ينبوعاً
ُْ
َ َْ
ثراً يستمد منه شوقي ألفاظه وصوره ومعانيه يف َجيع أغراضه ،بل تصبح املصادر اإلسالمية
املختلفة مثل احلديث والتاريخ هلا دور ابرز عنده كما ورد ذلك قبال ،وركز صوره يف بعض
األحيان حول املعاين الدينية اليت هلا عالقة بعاَل الغيب مثل تصوير ااجنة والنار والبعث ،وأبن
النور مصدر الضياء يف الدنيا واآلخرة ألنه حقيقة دينية روحية ،وقد ورد مشهد ااجنة عند شوقي
كثرياً يف املدح والراثء والوصف وتعترب عنده من عاَل الغيبيات يقول يف راثء " عمر لطفي " العاَل
القانوين احملب لبالده والغيور على قوميته:
18
كانت األرض مثوى القمر؟
قف ـوا ابلقبور انئل عمرمـىت
وهل ّأرجت كااجنان احلفر؟
سلوا األرض :هل زينت للعليم؟
يـالقي الرضي النقي األبر؟
وهل قام " رضوان " من خلفها
تنـحى له ااجمع حىت عرب
فلو علم ااجمع ممن مضى
ومن عرف هللا ،أومن قـدر
إىل جنة خلقت للكـرمي
استخدم شوقي صورة تفيض هدوءاً وأمناً بعيدة عن خماوف احلياة ومتاعبها ،فااجنة
ت ْ ِ ِ
خلقت للكرمي وهذا مستوخى من قوله تعاىل﴿ :وأ ُْزلَِف ِ
ني﴾ ،19وقوله تعاىل:
ااجَنهةُ ل ْل ُمتهق َ
َ
ِ 20
﴿واله ِذين آمنوا وع ِملُوا ال ه ِ
احل ِ
ااجَنهة﴾ وقد أورد شوقي اسم " رضوان "
اب ْ
ات أُولَئِ َ
َ َ َُ َ َ
كأْ
َص َح ُ
ص َ
ابستخدام اللفظ للداللة على امللك حارس ااجنة ،إذ أن " رضوان " وهو املالك َل يرد يف القران
الكرمي ابالسم ،وإمنا يف حديث الرسول والتفاسري ولكنه ذكر يف القرآن من الرضا ،قال تعاىل:
﴿خالِ ِد ِ
ض َوا ٌن ِم َن ا هَّلل﴾ 21ومن مشاهد ااجنة لديه تشبيه دمشق جبنات "
اج ُمطَهَرةٌ َوِر ْ
ين ف َيها َوأ َْزَو ٌ
َ َ
النعيم " وجنات الفردوس ،يقول:
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ألفيت سدة عدهنن رابك
ودمشق جنات النعيم ،و إمنا
لتهلل الفردوس ،مث مناك
قسما لو انتمت ااجداول والراب
ومن تشبيهات شوقي بعض املدن اباجنة مثل " دمشق " كما ورد ذلك و " األستانة "
وغريمها ،لكنه يعمد يف بعض تشبيهاته لذكر أوصاف ااجنة املذكورة يف القرآن الكرمي دون أن
يذكر لفظ ااجنة يقول:
23
وملء رابك أوراق وورق
وحتت جناتك األزهار جتري
ويعمد شوقي مرة أخری إىل أنه يتذکر لنب ااجنان ومخرها عند ما يری مآء "زحلة" يف
لبنان وهو جيري ،واملعروف عن زحلة أهنا مدينة سياحية َجيلة يف لبنان ،يقول:
24
ملا رأيت املآء من طالک
فکرت يف لنب ااجنان ومخرها
2
فقد استوحی ذلک من معنی اآلايت الکرمية من قوله تعالی﴿ :وأَنْـ َه ٌار ِم ْن لََ ٍ
نب ََلْ يَـتَـغَيهـْر طَ ْع ُمهُ﴾
َ
وقوله تعالیَ ﴿ :وأَنْـ َه ٌار ِم ْن مخَْ ٍر لَ هذةٍ لِلشها ِربِني﴾ 26ويف راثء "ألم احملسنني" والدة مسو اخلديوي
عباس ابشا الثاين اليت توفيت ابألستانة سنة 1931م ،يشري شوقي إىل أن ااجنة مأوی الصابرين
يقوله:
27
"کالبقيع" الطهرضم الطاهرين
"العفيفي" عفاف وهدی
إن فيها غرفة للصابرين
ادخلي ااجنة من روضته
28
ِ
صبَـُروا َويـُلَق ْهو َن فِ َيها َِحتيهةً َو َس َال ًما﴾
واستوحی ذلک من قوله تعالی﴿ :أُولَئِ َ
ك ُْجيَزْو َن الْغُْرفَةَ مبَا َ
ويشري شوقي إلی "احلشر" يف معرض حديثه عن اخلالفة يقول:
29
حتی يبني احلشر عن أهواله
أما اخلالفة فهي حائط بيتکم
ويشبه شوقي الليل ابحلشر يف قوله:
30
تراءت دموعي فيه سابقة الفجر
وليل کأن احلشر مطلع فجره
وترددت الصور املضيئة النرية عند شوقی کثرياً وقد استوحاها من القرآن الکرمي واختذها
مصدراً ملوضوعاته ،إذ هي تدل علی حقيقة روحية دينية وأخری أخالقية إنسانية ألن هذه
احلقائق جتتمع يف سجل القيم اإلهلية السامية واإلنسانية اخلالدة ،فالنور هو الذکر والسنة يقول:
31
فما ابهلم يف حالک الظلمات
إبمياهنم نوران :ذکر وسنة
ِ
ك ِمن ْاآلاي ِ
ت َوال ِّذ ْك ِر
فالذکر والسنة وردا يف القرآن الکرمي ،قال تعاىلَ ﴿ :ذل َ
ك نَـْتـلُوهُ َعلَْي َ َ َ
احل ِكي ِم﴾ 32وقوله تعالی﴿ :سنهةَ هِ
ت ِم ْن قَـْب ُل﴾  33ومن الصور اليت تدل علی
اَّلل الهِيت قَ ْد َخلَ ْ
ُ
َْ
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احلقيقة الروحية السامية آي الفرقان وقد أرسلها هللا ضياء يهدي به من يشآء وما هي إالسبيل
سعادة اإلنسان ،قال شوقي:
34
ضيآء يهدي به من يشآء
تلک آي القرآن ،أرسلها هللا
ِ
هاس وبـيِنَ ٍ
ات ِم َن ا ْهلَُدى
استوحی شوقي قوله هذا مما جآء يف قوله تعالیُ ﴿ :ه ًدى للن ِ َ َّ
والْ ُفرقَ ِ
ان﴾ ،35وليس من شک يف أن القرآن الکرمي کان مداده األساس يف تصور النور هبذه
َ ْ
املعاين و إخراجه يف هذه الصور ،ولئن کانت الصور قرآنية معروفة فإهنا ترَجت عن روح شوقي
اإلسالمية وثقافته الدينية .والنور يف ابب القيم اإلنسانية ،هو العلم واملعرفة کما يتضح عند شوقي
هنا يف حتليل دور جامع األزهر:
36
و أضاء أبيض اجها واألمحرا
ومشی علی يبس املشارق نوره
والضياء والنور لدي شوقي آي "املسيح" عليه السالم ،فکما صور النور آي الفرقان قبل ذلک
فهو هنا آي املسيح ،يقول شوقي:
37
من الفجر يف الوجود الضياء
وسرت آية املسيح،کما يسري
ويبقی بعد ذلک نور اإلله وهو نور يضييء للعاَل أَجع وليس فوقه نور ،إذ يقول شوقي
يف مهرجان
"اهلالل األمحر ":
38
تبيض أثناء " اهلالل األمحر "
وتکاد من نور اإلله حياله
اَّلل نُور ال هسماو ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
ض﴾  39وقد اعترب شوقي البياض رمز الطهر ،قال تعالی:
قال تعالی ﴿ :هُ ُ َ َ
ض ُو ُجوهٌ َوتَ ْس َوُّد ُو ُجوهٌ﴾ 40أما صور الظلماء ،الظلمات فوردت کخلفية لصور النرية
﴿يَـ ْوَم تَـْبـيَ ُّ
ولکنها أقل منها ،واستعملها يف بعض تشبيهاته ،فشبه األمواج ابلظلماء بعد أن استعار هلا صورة
ااجبال:
41
تتدجی کأهنا الظلماء
وجباال موائجا يف جبال
وکثرياً ما صور الشاعر العلم ابلنور وااجهل ابلظلمات کما يف قوله:
42
وهديته النور املبني سبيال
أخرجت هذا العقل من ظلماته
وبعيداً عن هذه ااجوانب الغيبية نری يف غري قليل من أبياته اتثراً مباشراً أحياانً وغري
مباشر أحياان أخری ،آبايت القرآن الکرمي ويف بعض األحيان يکون اقتباسه من القرآن اباجملة
مثل قوله يف ذکر متثال هنضة مصر:
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وزلزلت األرض زلزاهلا
واثروا فجن جنون الرايح
ِ
ض ِزلَْزا َهلَا﴾ .44وقال يف راثء " األمرية " فاطمة إمساعيل وکان هلا
قال تعالی﴿ :إِ َذا ُزلْ ِزلَت ْاأل َْر ُ
الفضل األول يف أتسيس ااجامعة املصرية وقد توفاها هللا سنة1920 :م " وأنه من يعمل اخلري أو
46
ال ذَ هرةٍ َشرا يَـَرهُ﴾
ال ذَ هرةٍ َخْيـًرا يَـَرهَُ .وَم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
الشر يره"  45وقال تعالی﴿ :فَ َم ْن يَـ ْع َم ْل ِمثْـ َق َ
وحني وجه الشاعر رسالته إلی الناشئة أتی بکل النصح واحلکم ومحد هللا علی ذلک قال:
47
لکم دين رضيتم ويل دين
قل إذا خاطبت غري املسلمني
ِ
ِ
يل ِدين﴾  ،48وخطب غليوم عاهل أملانيا خطبة يف سنة 1906م،
قال تعالی﴿ :لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
کان هلا وقع عظيم وأحدثت أزمة کادت أن تنتهي إلی حرب أوروبية طاحنة ،وقد استثارت هذه
اخلطبة شاعرية شوقي لريدد بنفس قرآين مقتبس اباجملة ليقوي کالمه:
49
فحسبنا هللا ،ونعم الوکيل !
جنی علينا عصبة جازفوا
50
اَّللُ َونِ ْع َم الْ َوكِيل﴾
قال تعالیَ ﴿ :وقَالُوا َح ْسبُـنَا ه
51
ضياء يهدي به من يشآء
تلک آي الفرقان ،أرسلها هللا
52
ِ
اَّللِ يَـ ْه ِدي بِِه َم ْن يَ َشاءُ﴾
ك ُه َدى ه
قال تعالیَ ﴿ :ذل َ
53
علمت ابلقلم القرون األولی
سبحانک اللهم خري معلم
قال تعالی﴿ :اله ِذي َعله َم ِابلْ َقلَِم﴾  54ويف موضع آخر أسند أمحد شوقي الفعل لغري هللا
تعالی عندما کتب قصيدته يهنئ لطفي ابشا السيد برتَجته کتاب أرسططا ليس:
55
وهديت ابلنجم الکرمي
علمت ابلقلم احلکيم
ومن اقتباسات شوقي ااجزئية من القرآن الکرمي قوله يف وصف اخلمرة:
56
المرء کف واتاب
إهنا رجس فطوبی
هِ
ِ
ِ
س ِم ْن َع َم ِل
ين َآمنُوا إِهمنَا ْ
اخلَ ْمُر َوالْ َمْيسُر َو ْاألَنْ َ
ص ُ
قال تعالیَ ﴿ :اي أَيـُّ َها الذ َ
اب َو ْاأل َْزَال ُم ر ْج ٌ
ِ
اجتَنِبُوهُ لَ َعله ُك ْم تُـ ْفلِ ُحون﴾  57ونالحظ أن شوقي يقف يف أبيات من شعره موقف
الشْهيطَان فَ ْ
الواعظ وتکاد تلک األبيات تکون ترَجة ملعاين بعض آايت القرآن الکرمي إلی الشعر مثل قوله:
58
وأبقي بعد صاحبه ثوااب
وأن الرب خري يف حياة
اَّللِ ُه َو َخْيـًرا
فهو يف معنی قوله تعالیَ ﴿ :وَما تُـ َق ِّد ُموا ِألَنْـ ُف ِس ُك ْم ِم ْن َخ ٍْري َِجت ُدوهُ ِعْن َد ه
59
َجًرا﴾
َوأ َْعظَ َم أ ْ
وقوله:
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وابأليتام حبا وارتبااب
أراد هللا ابلفقراء برا
60
دان من ذي ااجالل فکان قااب
وأرسل عائال منکم يتيما
ِ ِ
ضاال فَـ َه َدىَ .وَو َج َد َك َعائًِال
آوىَ .وَو َج َد َك َ
يما فَ َ
فهو معنی آايت کثرية﴿ :أَََلْ َجي ْد َك يَت ً
فَأَ ْغ َىن .فَأَهما الْيَتِ َيم فَ َال تَـ ْق َهْرَ .وأَهما ال هسائِ َل فَ َال تَـْنـ َهر﴾ .61ويعمد شوقي إلی تضمني أمساء سور
القرآن الکرمي حينما تناول السرية النبوية للرسول مثل قوله:
62
وينزل " الکهف " هبا مستخفيا
يصعد مثل " النجم " فيها موفيا
ويدل "الطور" ارتقی حراء
عاجل يف " املعارج " " اإلسراء "
ويصور شوقي أمساء أبطال شهداء سوراي يف ذکری استقالهلا وکأهنا " احلواميم " إشارة
إلی السور القرآنية السبع اليت تبدأ ابألحرف "حم" يقول:
63
حواميم علی رق تتايل
كأن أسامي األبطال فيه
ويسلک شوقي سبيل االستجابة للصوت الديين الكامن يف أعماقه ليظهر هذا التأثري
املتعدد يف كثري من شعره ويتعدی األبيات القليلة لريسم صوراً فنية مستوحاة من القرآن الكرمي
ومعانيه ،علی حنو ما نری يف هتنئة الرتك و مصطفی كمال أاتتورك حني انتصر انتصاراً حامساً علی
اليوانن سنة 1922م فصور ابتهاج العاملني العريب واإلسالمي:
64
كالسيف من سلم للعز ،أو سبب
تلمس الرتك أسبااب ،فما وجدوا
عرب النجاة ،فكانت صخرة العطب
خاضوا العوان رجاء أن تبلغهم
يف العاصفات ،وَل تغلب علی خشب
سفينة هللا َل تقهر علی دسر
ِبسن عاقبة من سوء منقلب
قد أمن هللا جمراها ،وأبدهلا
من كيد حام ،ومن تضليل منتدب
واختار رابهنا من أهلها ،فنجت
طغت ،فأغرقت اإلغريق يف اللهب
ما كان ماء "سقاراي " سوی سقر
كانت قيادهتم محالة احلطب
ملا انربت انرها تبغيهم حطبا
استوحی شوقي معاين صورته الفنية من معاين القرآن الكرمي وقال تعالیَ ﴿ :و َمحَْلنَاهُ َعلَى
65
ال ارَكبوا فِيها بِس ِم هِ
ِ
اها﴾ ،66وقال
اَّلل َْجمَر َاها َوُمْر َس َ
َذات أَلْ َو ٍاح َوُد ُسر﴾  ،وقال تعالیَ ﴿ :وقَ َ ْ ُ َ ْ
68
67
ُصلِ ِيه َس َقَر﴾  ،وقال تعالیَ ﴿ :وَما أ َْد َر َاك َما َس َقر﴾  ،وقال تعالیَ ﴿ :و ْامَرأَتُهُ َمحهالَةَ
تعالیَ ﴿ :سأ ْ
احلَطَ ِ
ب﴾.69
ْ
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يف هذه الصورة اجته شوقي إلی عاَل البحر واقتبس ذلك مما ورد يف القرآن الكرمي.
واقتباساته يف هذا اجملال كثرية ،وقد تنوعت صوره املستوحاة من البحر دون أن تتميز منها صورة
بتواتر خاص .فاختذ صور السفينة والفلك وغريها .ومن استعاراته صورة السفينة للجهاد يف سبيل
هللا كما مر بنا يف البيت السابق " سفينة هللا َل تقهر " .ويف وصفه للبسفور يقول:
70
ويف أي احلدائق تستقر؟
علی أي ااجنان بنا متر ؟
بلغت بنا الربوع فأنت حر
رويدا أيها الفلك األبر
ومن الطبيعي أن جتد اآلايت القرآنية سبيلها إلی االنتشار بل السيادة عند شوقي،
لتصبح صوراً مكررة يف شعره ،ففي عصره كان الناس ِباجة إلی هذا املعني اإلسالمي ،فهو أييت
هبذه األمثلة ليصف أحوال اخلالفة وإلثبات هذه النظرية السياسية السائدة يف البالد يف ذلك
احلني فهو القائل:
71
خبالقة هللا القدير
بشری اإلمام حممد
السالم من حفر القبور
الباعث الدستور يف
نور تألأل فوق نور
فعلی اخلالفه منكما
اَّللُ لِنُوِرهِ َم ْن
ور َعلَى نُوٍر يَـ ْه ِدي ه
فهو يستمد معانيه وصوره من املعجم القرآين﴿ :نُ ٌ
يَ َشاء﴾ 72ويعمد شوقي يف اقتباساته من القرآن الكرمي إلی التغيري يف بعض العبارات كحذفه
املضاف إليه من العبارة املأثورة " قاب قوسني أو أدنی " وهي تدل علی قرب الوقوع ،وإلی
جانب ورود هذه العبارة يف القرآن الكرمي لكنها وردت يف استعماالت العرب منذ القدم لذا
أصبحت من املأثور العام أيضا .يقول يف وصفه للتاريخ:
73
من كتاب هللا يف اإلجالل قااب
غال ابلتاريخ ،واجعل صحفه
اب قَـ ْو َس ْ ِ
ني أ َْو أ َْد َن﴾ .74وقال يصف بالده بعد العود من املنفي سنة
قال تعالی﴿ :فَ َكا َن قَ َ
1920م واستقباله بعد الغيبة الطويلة:
75
فكانت من ثراك الطهر قااب
وقيل :الثعر ،فاأتدت ،فأرست
وقال من قصيدة " أيها األعمال ":
76
ت من اجمللس قااب
أيها ااجمع ،لقد صر
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ويستخدم شوقي التعبري " الت حني " للداللة علی انقضاء األمر ،وتعبري " الت
حني " ورد يف القرآن الكرمي وورد يف املأثور العام من استعماالت العرب .يقول شوقي وهو يصف
قرب انبليون:
77
دنت الدار ،الكن الت حني
غربت حتی إذا ما استيأست
قال تعالی﴿ :فَـنَادوا وَال ِ
ني َمنَ ٍ
اص﴾ ،78وإلی جانب صوره السابقة يردد شوقي
تحَ
َْ َ َ
صورة " القيامة " فيأخذ من مشاهدها ما يراه مناسباً لصوره اليت يتعامل معها أو اللوحة اليت
يرمسها من مثل قوله يف وصف نكبة الياابن األخرية ابلزلزال الشهري:
79
وسل القريتني :كيف القيامة ؟
قف " بطوكيو" ،علی" يوكاهامه "
س ،وحلت أشراطها والعالمة
دنت الساعة اليت أنذر النا
شبه شوقي مشهد الزلزال بيوم " القيامة " واستخدم لفظ "القريتني" استخداما قرانياً ،إذ
أن "طوكيو " و" يوكاهامه" مدينتان عظيمتان وال ميكن وصفهما ابلقريتني ،وهذا اخلطر الذي
اعةَ أَ ْن
حل ابملدينتني أنذر الناس بدنو عالمات الساعة .ومن قوله تعالی﴿ :فَـ َه ْل يَـْنظُُرو َن إِهال ال هس َ
َأتْتِيَـ ُه ْم بَـ ْغتَةً فَـ َق ْد َجاءَ أَ ْشَراطُ َها﴾ 80ويف راثئه لألديب مصطفی لطفي املنفلوطي الذي تويف سنة
1924م ردد هذه األبيات اليت صور فيها " القيامة ":
ونعاك يف عصف الرايح الناعي
اخرتت يوم اهلول يوم وداع
جرح الرئيس منافذ األمساع
هتف النعاة ضحی ،فأوصد دوهنم
قدما تشيع أو حفاوة ساعي
من ما ت يف فزع القيامة َل جيد
كيف الوقوف إذا أهاب الداعي؟
ما ضر لو صربت ركابك ساعة
الصورة العامة لألبيات السابقة توحي أبن القيامة قد قامت ملوته وأن الكون قد اختلت
موازينه كما ختتل عندما ينفخ يف الصور ،فقد اختار املوت يف "يوم اهلالل" الذي أطلق فيه
الرصاص علی الزعيم املصري سعد زغلول ابشا ،فكان هذا اليوم قيامة قائمة كما صورها القرآن
الكرمي أبهنا يوم حشر وهول وواضح أن شوقي استوحی هذه الصور والعبادات من املعجم القرآين
ذلك أن هذه العناصر اإلسالمية يف راثئيات شوقي من األساسيات يف بنائه الفين.
ولشوقي قصيدة كاملة اليكاد يتحول فيها عن كتاب هللا العزيز أيخذ منه ملوضوعاته
حسب ما تطلب ،وعلی مقدار ما يسعفه نظم األبيات ،فهو أييت ابألبيات يعظ فيها ،ويرشد
فيها الناشئة إلی طرق التعبد ،وحيث علی النظر يف ملكوت هللا ،ويدل اإلنسان علی مكانته يف
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الكون وعالقته به و يوجهه إلی التفكر يف مبدأ اخللق ،إذ كيف كان ساللة من طني ،مث كيف
حتول منها يف أطوار النمو املختلفة حتی صار خلقياً سوايً ،حين يف مستقره إلی النور ،ويضيق
ابلظالم ،وكيف خفق ابحلياة قلبه واختلج بنبضه .يقول من رسالته اليت يوجهها إلی الناشئة:
81
وبقلب من رجاء هللا حي
أعبد هللا بعقل اي بين
واخشه خشية من هلك
ارجه تعط مقاليد الفلك
ومتتع فيه من خري رزق
أنظر امللك وأكرب من خلق
كل شيء لك عبد أو أمه
أنت يف الكون حمل التكرمه
لك والريح وما حتت السماء
سخر العاَل من أرض وماء
لك يف الظلمة للنور حنني
أذكر اآلية إذ أنت جنني
حار فيه كل بقراط علم
كل يوم لك شأن يف الظلم
حني مسته يد هللا خفق
كان يف جنبك شيء من علق
صار حسا وحياة بعدما
كان يف األضالع حلماً ودماً
يف انتفاض كانتفاض البلبل
دق كالناقوس وسط اهليكل
يستعني شوقي يف مواعظه هذه برصيد من معاين اآلايت القرآنية ليستعني هبا يف بناء
صوره وطرح أفكاره ،ومن اليسري أن جند هلذا الرصيد شواهد من هذه اآلايت الكرمية ،فهي أتيت
ك ُه ُم
ش ه
هنا علی ترتيب األبيات .قال هللا تعالیَ ﴿ :وَم ْن يُ ِط ِع ه
اَّللَ َويَـتهـ ْق ِه فَأُولَئِ َ
اَّللَ َوَر ُسولَهُ َوَيَْ َ
وت ال هسماو ِ
الْ َفائِزو َن﴾ ،82وقال تعالی﴿ :أَوََل يـْنظُروا ِيف ملَ ُك ِ
ات َو ْاأل َْر ِ
اَّللُ ِم ْن
ض َوَما َخلَ َق ه
ُ
َ
ََ
َْ َ ُ
83
ٍ
ِ
ِ
ِ
اج
ب فُـَر ٌ
َش ْيء﴾  ،وقوله تعالیَ ﴿ :وَما يَ ْستَ ِوي الْبَ ْحَران َه َذا َع ْذ ٌ
ُج ٌ
ات َسائ ٌغ َشَرابُهُ َوَه َذا م ْل ٌح أ َ
ضلِهِ
ك فِ ِيه مو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخَر لِتَـْبـتَـغُوا ِم ْن فَ ْ
َوم ْن ُك ٍّل َأتْ ُكلُو َن َحلْ ًما طَراي َوتَ ْستَ ْخر ُجو َن حْليَةً تَـْلبَ ُسونـَ َها َوتَـَرى الْ ُفْل َ َ َ
84
اه ْم ِم َن
َولَ َعله ُك ْم تَ ْش ُكُرو َن﴾  ،وقال تعالیَ ﴿ :ولََق ْد َكهرْمنَا بَِين َ
اه ْم ِيف الْبَـِّر َوالْبَ ْح ِر َوَرَزقْـنَ ُ
آد َم َو َمحَْلنَ ُ
ِ
ضْلنَاهم علَى َكثِ ٍري ِممهن خلَ ْقنَا تَـ ْف ِ
ض ًيال﴾ ،85وقال تعالیُ ﴿ :ه َو اله ِذي أَنْـَزَل ِم َن ال هس َم ِاء
الطهيِّبَات َوفَ ه ُ ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ماء لَ ُكم ِمْنه َشر ِ
اب َوِم ْن
ت لَ ُك ْم بِه الهزْر َ
يمو َن .يـُْنبِ ُ
ًَ ْ ُ َ ٌ
يل َو ْاأل َْعنَ َ
اب َومْنهُ َش َجٌر فيه تُس ُ
ع َوالهزيْـتُو َن َوالنهخ َ
86
ٍ
ِ
ِ
اإلنْسا َن ِمن س َاللَةٍ
ُك ِل الثهمر ِ
ه
ات إِ هن ِيف َذل َ
ك َآليَةً ل َق ْوم يَـتَـ َفكُرو َن﴾  ،وقال تعالیَ ﴿ :ولََق ْد َخلَ ْقنَا ِْ َ ْ ُ
ّ ََ
ِ
ٍ
ِم ْن ِط ٍ
ٍ
ِ
ضغَةً فَ َخلَ ْقنَا
ني  .مثُه َج َعْلنَاهُ نُطْ َفةً يف قَـَرار َمكني  .مثُه َخلَ ْقنَا النُّطْ َفةَ َعلَ َقةً فَ َخلَ ْقنَا الْ َعلَ َقةَ ُم ْ
اَّلل أَحسن ْ ِِ
ِ
الْم ْ ِ
ني﴾.87
اخلَالق َ
ضغَةَ عظَ ًاما فَ َك َس ْو َان الْعظَ َام َحلْ ًما مثُه أَنْ َشأْ َانهُ َخْل ًقا َ
آخَر فَـتَـبَ َارَك هُ ْ َ ُ
ُ
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وهذه القصيدة اليت ذكرانها ماهي إال جمموعة مواعظ استمد روحها من آايت القرآن
الكرمي ،ولكن شوقي يف الوعظ ليس له حظ مذكور من أخيلة الشعراء وتصوراته ،حتی ليوشك
هذا ااجانب عنده أن يكون نثراً مسجوعاً .ويف معرض استخدامات شوقي آلايت القرآن الكرمي
ومعانيها يف إطالق سراح سجناء احملكمة العسكرية اإلجنليزية بعد تلفيق هتمة هلم ،وذلك أثناء
وزارة سعد زغلول سنة 1924م ،وقد احتفل شباب البالد بنجاة إخواهنم من املؤامرة الدنيئة ونظم
شوقي قصيدة " تكرمي " هبذه املناسبة بدأها ابلغزل ليلخص منه بعد ذلك إلی غرضه:
88
يف اخللد خرجوا ركعا وسجودا
لو مر ابلولدان طيف َجاهلا
وألذ من أواتره تغريدا
أشهي من العود املرمن منطقا
تطلق لساحر طرفها مصفودا
لو كنت سعداً مطلق السجناءَ،ل
ومشت إليك من السجون أسودا
اي مصر ،أشبال العرين ترعرعت
يستمد الشاعر من املعجم القرآين ألفاظ ﴿ولدان – خلد  -ركعا وسجودا﴾ أما املعنی فقد
وف َعلَْي ِه ْم ِولْ َدا ٌن ُخمَله ُدون﴾ ،89ومن قوله تعالی﴿ :تَـَر ُاه ْم
استمده الشاعر من قوله تعالی﴿ :يَطُ ُ
ض َو ًاان﴾ .90وَياطب شوقي فتية النيل يف نفس قصيدة "
ض ًال ِم َن ه
اَّللِ َوِر ْ
ُرهك ًعا ُس هج ًدا يَـْبـتَـغُو َن فَ ْ
تكرمي " وحيثهم علی ااجهاد ،ألن ااجهاد يف سبيل الوطن كااجهاد يف سبيل هللا ال يقابله إال
الثواب .فيقول هلم:
91
واستأنفوا نفس ااجهاد مديدا
اي فتية النيل السعيد:خذوا املدی
وقفوا مبصر املوقف احملمودا
وتنكبوا العدوان ،واجتنبوا األذی
يبغون أسباب السماء قعودا
األرض أليق منزال جبماعة
يف األبيات السابقة استمد شوقي معناه من آايت القرآن الكرمي بقوله " أسباب
ِ
اب ال هس َم َاوات﴾ .92وجيعل
اب  .أ ْ
السماء" ،إذ يقول تعالی يف حمكم كتابه﴿ :لَ َعلّي أَبْـلُ ُغ ْاأل ْ
َسبَ َ
َسبَ َ
شوقي وجه "الكنانة " مصر ،كوجه هللا تعالی إذ يدفع الشباب حلب الوطن ودفع املستعمر
والتفاين يف سبيل إخراج املستعمر من البالد ،وما قصيدة " تكرمي " اليت قاهلا شوقي واليت
استشهدان أببيات منها هنا إال جماهرة شوقي بدعوته إلی ااجالء عن مصر ،وأقسم أن عيد مصر
يوم مغادرة املستعمر هلا إذ أن حب الوطن كالعبادة .يقول:
93
أن جتعلوه كوجه معبودا
وجه الكنانة ليس يغضب ربكم
وإذا فرغتم ،فاعبدوه هجودا
ولوا إليه يف الدروس وجوهكم
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بلدا كأوطان النجوم جميدا
إن الذي قسم البالد حباكم
للعبقرية ،والفنون مهودا
قد كان والدنيا حلودا كلها -
استمد شوقي معانيه من قوله تعالیَ ﴿ :ويَـْبـ َقى َو ْجهُ َربِّك﴾ ،94وقوله تعالیَ ﴿ :وِم َن
ِ
ودا﴾ ،95وقوله تعالی﴿ :فَأَيْـنَ َما تُـ َولُّوا
ك َربُّ َ
ك َع َسى أَ ْن يَـْبـ َعثَ َ
اللهْي ِل فَـتَـ َه هج ْد بِِه َانفلَةً لَ َ
ك َم َق ًاما َْحم ُم ً
اَّلل﴾.96
فَـثَ هم َو ْجهُ ه
وشوقي حياول بكل ما ميلك من طاقة أن يستمد من القرآن الكرمي معانيه أحياان
وكلمات معجمة أحياان أخری ،وعباراته ااجاهزة يف بعض املواضع ،ومن قصيدته يف االحتفال
الذي أقيم مبناسبة وضع حجر األساس ملصرف " بنك مصر " عام 1925م .واليت يتخذ منها
رمزاً ليشري إلی ما كان من خالف بني زعماء مصر يف ذلك الوقت .يقول:
97
تنازعنا احلمائل والنجادا
وملا َل ننل للسيف ردا
جتيء الغي تقابله رشادا
وأقبلنا علی قوم وزود
ِ
الر ْش ُد ِم َن
ني ُّ
واضح هنا أن الشاعر يستلهم معنی اآلية الكرميةَ﴿ :ال إِ ْكَر َاه ِيف ال ّدي ِن قَ ْد تَـبَـ ه َ
98
الْغَي﴾
مستعرياً منها لفظيت "الرشد والغي" مبا حتمالن من دالالت إسالمية جديدة .وعند ما
سقط السلطان عبداحلميد سنة 1909م يف "االنقالب العثماين" قال قصيدته مستمدا من
املعجم القرآين معظم معانيها يقول:
99
ر تری ،وال أهل القصور
ذهب ااجميع ،فال القصو
ها من مالئكة وحور
أين األواين يف ذرا
الرواايت من السرور
املرتعات من النعيم،
اخلِيَام﴾،100
ات ِيف ْ
ور ٌ
ور َم ْق ُ
وقد التفت شوقي إلی قوله تعالی يف وصف ااجنةُ ﴿ :ح ٌ
صَ
101
وقوله تعالی﴿ :وح ِ
اه ْم ِِبُوٍر ِعني﴾ .102ويعود شوقي يف
ور عني﴾  ،وقوله تعالیَ ﴿ :وَزهو ْجنَ ُ
َُ ٌ
القصيدة نفسها "االنقالب العثماين" َياطب السلطان ااجديد "حممد رشاد اخلامس" الذي خلف
السلطان عبداحلميد ليقول:
103
نك ،سيف "عثمان" الكبري
أنت الكبري ،يقلدو
حسامه شية الذكور
شيخ الغزاة الفاحتني
فكأنه سيف النذير
ميضي ويغمد ابهلدی
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والشاعر يشري إلی سيف احلق ،وواضح أنه استمد هذا املعنی من قوله هللا تعالی وهو
ِ
ني﴾  .104أما األعداء
َياطب نبيه حممد صلی هللا عليه وسلمَ ﴿ :وقُ ْل إِِّين أ ََان النهذ ُير الْ ُمبِ ُ
املخذولون فهم يف نظر شوقي يستحقون العقاب الشديد وليس هناك وصف يصفهم به سوی "
محالة احلطب " .هذا االستخدام القرآين الذي وصف به زوجة أيب هلب عم الرسول صلی هللا
عليه وسلم اليت كانت من سادات قريش ،وكانت عوانً لزوجها علی كفره وجحوده والسبب يف
أذی الرسول صلی هللا عليه وسلم ،فلهذا جعلها هللا عوانً علی زوجها يوم القيامة يف عذابه يف انر
جهنم ،فهي مهيأة حتمل احلطب وتلقيه علی زوجها  .قال من قصيدته اليت انتصر فيها الرتك علی
أعدائهم:
105
كانت قيادهتم محالة احلطب
ملا انربت انرها تبغيهم حطبا
فهو كنی عن األعداء املخذولني " ِبمالة احلطب " واستمد ذلك من قوله تعالیَ ﴿ :و ْامَرأَتُهُ َمحهالَةَ
بِ .يف ِج ِ
احلَطَ ِ
يد َها َحْب ٌل ِم ْن َم َس ٍد﴾ ،106وحني يصور شوقي الفنت الداخلية يف مصر واجملاعة
ْ
املتولدة عنها ِبرب البسوس وابلسنني الصعاب السبع اليت يف قصة يوسف عليه السالم ،فهو
يرسم لنا صورة مستمدة من اتريخ العرب يف ااجاهلية ،ومستمدة من النفس القرآين كما ورد يف
قصة النيب يوسف عليه السالم يقول:
107
أمن حرب البسوس إلی غالء
يكاد يعيدها سبعاً صعاابً
وشوقي يف استخدامه هذا يتخذ من الصور القدمية رموزاً يوظفها خلدمة قضيته بطريق غري مباشر،
ِ ِ
ِِ
ك َسْب ٌع
وقد استمد ذلك من قوله تعالی﴿ :قَ َ
ني َدأ ًَاب .مثُه َأيِْيت ِم ْن بَـ ْعد ذَل َ
ال تَـْزَر ُعو َن َسْب َع سن َ
ِش َد ٌاد َأيْ ُكْل َن َما قَد ْهمتُ ْم َهلُ هن﴾ ،108ومن استخدامات شوقي القرآنية قوله مبناسبة ميالد األمري
حممد عبداملنعم:
109
وعنواان يكن لنا كتااب
أری مستقبال يبدو عجااب
وكان اليأس شيطاان رجيما
وكان " حممد " أمال شهااب
واملالحظ أن شوقي استخدم كلمة " عجااب " استخداماً قرآنياً َل يسبقه إليه أحد ،أما
اب﴾،110
ما هو شائع االستخدام فهو كلمة " عجيب " ،قايل تعالی﴿ :إِ هن َه َذا لَ َش ْيءٌ ُع َج ٌ
ويتخذ املوقف عند الشاعر اجتاهاً سياسياً حني جيد نفسه يف موقف ينتصر فيه للدولة أو يريد
الدفاع به عن قضية فيمضي إلی آايت القران الكرمي يستمد منها أو من القصص القرآين ما جاء
فيها من توجيهات أو عرب ليعرب هبذا عن املوقف وما يتطلبه ،إذ يقول من قصيدته مبناسبة املؤمتر
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السياسي الذي اجتمعت فيه كلمة األحزاب السياسية املصرية علی انقاذ الدستور برايسة املغفور
له سعد زغلول عام 1926م ،إذ شبه مقر املؤمتر " جملس النواب " ابلغار حينما عاله نسج
العنكبوت .يقول:
111
وتكالبت أيد علی املفتاح
احتل حصن احلق غري جنوده
وخال من الغادين والرواح
هجرت أرائكه ،وعطل عوده
كالغار من شرف ومست صالح
وعاله نسج العنكبوت ،فزاده
ِ
ت بَـْيـتًا﴾ 112وقوله
وقد استمد شوقي ذلك من قوله تعالیَ ﴿ :ك َمثَ ِل الْ َعْن َكبُوت هاختَ َذ ْ
ِ
َخر َجهُ اله ِذين َك َفروا َاثِين اثْـنَـ ْ ِ
ني إِ ْذ ُمهَا ِيف الْغَا ِر﴾ .113ولألزهر الشريف ،هذا الصرح
تعالی﴿ :إ ْذ أ ْ َ
َ ُ َ
الديين والعلمي العظيم ،نصيب يف شعر شوقي كما كان له نصيب يف شعر غريه من الشعراء
يقول:
114
وحيا من الفصحی جری وحتدرا
عني من الفرقان فاض منريها
استمد شوقي قوله هذا من املعجم القرآين إذ قال تعالی﴿ :تَـبَ َارَك اله ِذي نـَهزَل الْ ُفْرقَا َن
ِِ ِ
ِ ِ
ني نَ ِذ ًيرا﴾ .115جعل شوقي الفرقان كااجدول الكثري املاء ،وهذا األزهر
َعلَى َعْبده ليَ ُكو َن لْل َعالَم َ
الشريف عني من عيونه .ويقول خماطباً فتية األزهر من طالب العلم وحيثهم علی نشر العلم:
116
ندا أبفواه الركاب وعنربا
اي فتية املعمور ،ساد حديثكم
أنتم – لعمر هللا  -أعصاب القری
هزوا القری من كهفها ورقيمها
فشوقي يناشد طلبة العلم وأصحابه بنشر العلم بني األميني من الناس الذين شبههم
أبهل الكهف الذين يسكنون الرقيم وهي قريتهم ،وأصحاب الكهف يضرب املثل هبا ملن طالت
غفوته ،ويقصد شوقي هبذا االستخدام الرمزي ليس األميني ممن ال يعرفون القراءة والكتابة فقط
وإمنا يرمز هبذا لكل من طالت غفوته اليعلم من أمور بلده شيئا ،واستلهم شوقي هذا املعنی مما
ِ
َصحاب الْ َك ْه ِ
ف
ورد يف القرآن الكرمي من ذكر أصحاب الكهف قال تعالی﴿ :أ َْم َحسْب َ
ت أَ هن أ ْ َ َ
والهرقِي ِم َكانُوا ِمن آايتِنَا َعجبا .إِ ْذ أَوى الْ ِفْتـيةُ إِ َىل الْ َك ْه ِ
ك َر ْمحَةً َوَهيِّ ْئ لَنَا
ف فَـ َقالُوا َربـهنَا آتِنَا ِم ْن لَ ُدنْ َ
َ
ًَ
ْ َ
َ
َ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احلْزبَـ ْ ِ
صى
َي ْ
اه ْم لنَـ ْعلَ َم أ ُّ
م ْن أ َْم ِرَان َر َش ًدا .فَ َ
ضَربْـنَا َعلَى آ َذاهن ْم ِيف الْ َك ْهف سن َ
ني َع َد ًدا .مثُه بَـ َعثْـنَ ُ
ني أ ْ
َح َ
لِ َما لَبِثُوا أ ََم ًدا﴾ .117
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وتتكرر الصور القرآنية لدى شوقي يف جمال العلم كما سبق يف قصيدته األزهر الشريف،
ليعود مرة أخری يف قصيدته اليت يناشد هبا سعد زغلول سنة 1908م ،إلنشاء صرح علمي آخر
هو مدرسة املطرية ويستمد عباراته ومعانيه من املعجم القرآين إذ يقول:
118
وقفت ،نشر العلم مثل ااجهاد
اي انشر العلم هبذي البالد
واخرتقوا السبع الطباق الشداد
ابلعلم ساد الناس يف عصرهم
استمد شوقي معانيه من قول هللا تعالی﴿ :سبع َمساو ٍ
ات ِطبَاقًا﴾ 119ومن قوله تعالی:
َْ َ َ َ
﴿ َوبَـنَـْيـنَا فَـ ْوقَ ُك ْم َسْبـ ًعا ِش َد ًادا﴾ 120ومن نفس قصيدته السابقة يقول:
121
ويومي "القبة" ذات العماد
ذلك أمسي ما به ريبة
من مصر للخنكا لظلي امتداد
أصبحت كالفردوس يف ظلها
أقسم ابلزيتون رب العباد
لوال حلين زيتوين النضر ،ما
تريب اليت ما مثلها يف البالد
الواحة الزهراء ذات الغنی
صور شوقي مأخوذ من الصور القرآنية اجنة عاد ،قال هللا تعالی﴿ :إِرم ذَ ِ
ات
ََ
الْعِ َم ِاد﴾ 122ومع أن قوم أصحاب القرية اليت بنوها ابلذهب علی رأي بعض املفسرين َل يكن هلم
ذكر كرمي يف القرآن ألن هللا بعث فيهم رسوله هودا فكذبوه فأجناه من بني ظهرانيهم وأهلكهم
بريح صرصر عاتية ،لكن شوقي هبذا املثل متأثر مبا أورده بعض املفسرين عن َجال هذه القرية
حتی وصفت أبهنا كااجنة ،والعالقة بني األثنني هي الرابطة ااجمالية فقط  .أما صورة القسم عند
ِ
ني والهزيـتُ ِ
ونَ .وطُوِر ِسينِني﴾.123
شوقي فقد استمدها من قوله تعالیَ ﴿ :والتّ ِ َ ْ
تعين هذه الدراسة بتناول أثر القرآن الكرمي يف شعر شوقي .ويف هذه الدراسة حماولة
الستكشاف العالقة الوطيدة بني الشاعر ومرجعيته الدينية ،ممثلة ابلقرآن الكرمي ،ولكشف مدي
أتثر أمري الشعراء أمحد شوقي برتاثه الذي أييت القرآن الكرمي يف املنزلة العليا من منازله .وقد اعتنت
الدراسة بكشف جوانب أتثر شعر شوقي ابلقرآن الكرمي ،ليعرب هبما عن واقع الشعب املصري،
شبيها حيفزه على الصرب على هذا الواقع األليم  .كما حاولت الدراسة الكشف عن
لعله جيد له ً
جوانب أخرى ألثر القرآن الكرمي يف شعر
اضحا يف
أثرا و ً
شوقي ،فتحدثنا عن جوانبه املختلفة ،مث أثبتت الدراسة أن للقرآن الكرمي ً
إذكاء جوانب الشعرية يف شعر شوقي ،مما كان له دور ابرز يف تطور هذا الشعر.
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وقد تناولت الدراسة أثر القرآن الكرمي يف إيقاع شعر شوقي ،فأثبتت أتثره به يف
موضوعات متعددة ،منها ما كان على صعيد اللفظة وجرسها ،ومنها ما كان على صعيد
اإليقاع ،ومنها ما كان على صعيد القافية .وقد اعتمدان على القرآن الكرمي وديوان شوقي يف
إغناء دراسته ابلنصوص القرآنية والشعرية ،فانعكس ذلك على إثبات النتائج اليت توصلنا إليها
الدراسة.
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