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 في الؽػش الػشبي الحذًث ألاخالق الاحخماغيت

 

 مدمذ حليل مدمذ خىيفت

اله٩ا، ظامٗت الكغ١ ، ؤؾخاط اللٛت الٗغبُت  ؾٍغ

 

مً اإلاٗلىم ؤن اإلاغخلت لخُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض البا٧ىعة جبضؤ بالجهًت الٗغبُت، خُض ٧اهذ اٞخخاخا 
ت، و٧اهذ ؤولها خملللصخىة ألاصبُت ٖلى َغاػ الترار الٗغبي ال٣ضًم، وطل٪ ٢ض ْهغ بٗض خمالث اؾ ت خٗماٍع

ت ؤَم الٗىامل للجهًت الٗغبُت والصخىة  .(1)م(1798ٞغوؿُت ب٣ُاصة هابلُىن ) ظٍ الخمالث الاؾخٗماٍع َو
ألاصبُت، ألجها ٢ض ظشمذ ٖلى ٢لب ؤمت الٗغبُت وؤلاؾالمُت، وظٗلذ جمخو صمائها وحؿخٛل زحراتها، ولم ٨ًً 

٧ان اؾخٗماعا ز٣اُٞا ؤًًا، ومً ؤَم ؤَضاٞه ػخؼخت اإلاؿلمحن َظا الاؾخٗماع اؾخٗماعا ؾُاؾُا ٞدؿب، بل 
٣ت ؾىاَا، وؤجها هي الؿض اإلاىُ٘ الظي ٠٣ً و ًٖ صًجهم  ٣ُٖضتهم التي ٖٝغ الاؾخٗماع ؤهه لً ًهمض في ٍَغ

وهدُجت َظا الاؾخٗماع والاخخال٫ ٢ض جإزغ اإلاؿلمىن بدًاعة الٛغب اإلااصًت ال٣اثمت ٖلى  .(2)في وظه الاؾخٗماع
إهٟىن مً ٧ل ما َى قغقي ؤو بؾالمي،  ؤؾـ زاَئت، وؤزظ ؤبىاء ؤلاؾالم ٣ًلضون ٧ل ما َى ٚغبي، ٍو

ا ٣خٟىن آزاَع  . (3)واههٝغ اإلاؿلمىن ًٖ صًجهم  وج٣الُضَم، واؾخ٣بلىا  جل٪ الخًاعة اإلااصًت ًدخظوجها ٍو

ظٍ الٓغوٝ السُحرة  ٧اهذ ج٣ىص بلى ٞىضخي اظخماُٖت وؾُاؾُت ختی ٌؿخ٤ُٟ ألاصبا ء والكٗغاء مً َو
اإلاهغي بلى زُىعة َظٍ الٓغوٝ ال٣ًُت. وخاولىا في طل٪ ٧ل اإلاداولت،  ٟٚلتهم ال٩اؾلت، ل٩ي ًىبهىا الكٗب

إله٣اط الكٗب اإلاهغي مً َظٍ الطجت الٓاإلات، باؾخسضام ؤ٢المهم ألاصبُت، خُض ٌٗالجىن ألازال١ 
ومً َاالء  ٗغبُت والصخىة ألاصبُت.الاظخماُٖت مدىعا ؤؾاؾُا في َظٍ اإلاداولت، مً خُض الجهًت ال

-1854ري )بوبؾماُٖل ن ،م(1904 -1839الكٗغاء، هظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مدمىص ؾامي الباعوصي )
حن1932-1871وخاٞٔ ببغاَُم ) ،م(1932-1868) وؤخمض قىقي ،(1923 م مً الكٗغاء اإلاهٍغ حَر ، م( ٚو

بُت، ٣ٞض عؤي الكٗغاء ؤن ًدىاولىا خُاتهم اإلااصًت ألن الكٗب اإلاهغي ٢ض اَل٘ ٖلى بٌٗ مٓاَغ الخُاة ألاوع 
م وما ٧اهىا ٣ًُمىن مً خٟالث الخمشُل والٛىاء  بهىع لم ٩ًىهىا ًإلٟىجها ؾىاء في ؤ٧لهم وقغبهم ؤو في لهَى

عظا٫ ال جلهحهم ججاعة وال بُ٘ ًٖ ]التي جلهحهم ًٖ ط٦غ هللا خُض ٌٗغيىن ًٖ ٢ى٫ هللا  (4)والغ٢و واإلاىؾ٣ُي
ظٍ السلُٟت ٢ض حؿببذ . (5)[وب٢ام الهالة وبًخاء الؼ٧اة ًساٞىن ًىما جخ٣لب ُٞه ال٣لىب وألابهاعط٦غ هللا  َو

م( بضؤ قٍٗغ بظ٦غ ألازال١، 1932-1868لخُىع ألازال١ الاظخماُٖت بخُىع الكٗغ الٗغبي. وؤخمض قىقي )
غاٝ مً ا ٣ى٫:خحن ٧اهذ الخُاة ٖلى مغاعة الاؾخٗماع، خُض ٌٛخهب الاؾخٗماع ٧ل ألَا  لخًاعة ؤلاؾالمُت ٍو

 (6)وبن َمى طَبذ ؤزال٢هم طَبىا  وبهما ألامم ألازال١ ما ب٣ُذ 

                                                           
 ٕٔ، صٖـ، ط/ٜٜٓٔكاألداة، دار ادلعارؼ،  …د/ طو كادل، شعر ناجي ادلوقف    ٔ
2

 ٕٔ، ص ٛأنظر: د/ شوقي ضيف، األدب العريب ادلعاصر ُب مصر، دار ادلعارؼ ، ط/ ،ٙٚٔادلرجع السابق ؾ ص     

3
 ٕٔ، ص ٛأنظر: د/ شوقي ضيف، األدب العريب ادلعاصر ُب مصر، دار ادلعارؼ، ط/ أنظر: اجلربٌب، ٙٚٔص :ادلرجع السابق      

 ٕٔ، ص ٛد/ شوقي ضيف ؛ األدب العريب ادلعاصر ُب مصر، دار ادلعارؼ، ط/    ٗ
 ٖٚسورة النور ؛ اآلية :     ٘
 ـٜ٘ٛٔكىذا بيت أخَت شلا قالو أمحد شوقي ُب األخالؽ سنة  .ٖٔٚ/ٕ ، ٕـ، ط/ٜٜٛٔدار الكتب العريب،  إبراىيم األبيارم، ادلوسوعة الشوقية،    ٙ
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م ؤهه ًض٫ ٖلى وظه الٗمىم، ألن الكاٖغ ما ؤحي به نضٞت، و بن  ظا الكٗغ مبضؤ لؤلزال١ الاظخماُٖت، ٚع َو
حن م٘ اإلاؿخٗؤًام ؤػ  ألاًام التي هٓم ٞحها الكاٖغ َظا الكٗغ لهي ًمت الٗغب اإلاهٍغ ، ًٞال ًٖ قهىاث مٍغ

١ الٛغبُت ال اإلاؿلمحن ٖلى الخًاعة الٛغبُت بالضعظت ألاولى، و٧اصث الٗغب جتر٥ ؤزال٢هم ال٣غآهُت بلى ألاز
ال٣اجمت، وفي َظٍ اإلاىاؾبت ًيبه الكاٖغ الكٗب بلى ؤَمُت ألازال١ اإلادمىصة التي ًيبػي ؤن ج٩ىن في اإلاجخم٘ 

 التي ٧اهذ ٖلى خُاة ؤزال٢ُت، و ٣ًى٫ جىيُدا ٖلى َظا اإلاٛؼي، ؤلاؾالمي، خُض ٌكحر بلى ألامم اإلاايُت

م خحن جظَب ٦ظا الىاؽ: باألزال١ ًب٣ي نالخهم      ظَب ٖجهم ؤمَغ  (1)ٍو

ل٨جها ظمُٗا ال ٞاثضة مً  و٧ل ؤمت مً ألامم ًم٨ً ؤن ج٩ىن لها خًاعة، وبن ؤصواث الخًاعة جهلر ألامم،
ؼاعتها بطا اهدُذ ؤزال١ ألامت والكاٖغ ؤخمض قىقي ٢ض ٖٝغ ؤن ألازال١ هي ؤقض صٖامت لخىم٤ُ  ،ع٢حها ٚو

ظا اإلاٗجي ٢ض جد٤٣ في ؤوازغ خُاجه، خُض ٣ًى٫:  الكٗب اإلاهغي ؤَل الخًاعة َو

 (2)بطا ؤزال٢هم ٧اهذ زغابا        و لِـ بٗامغ بيُان ٢ىم 

ألازال١ الاظخماُٖت التي  وبطا جإملىا ُٞما ؾب٤ مً ط٦غ ألازال١ ٖىض ؤخمض قىقي هجض ؤجها ًض٫ ٖلى مجغص
البض لها مً جغوٍج الخًاعة، ألن قٗغاء الٗهغ الخضًض وزانت ممشلىا الجهًت الٗغبُت وألاصبُت، ٞهم ٧اهىا 
ًدملىن ؤ٢المهم ألاصبُت نىب ألامت الٗغبُت وؤلاؾالمُت التي ٧اهذ جمُل بلى الاججاَاث الٛغبُت وجدغم ٖلحها 

ً بلى ٞؿاص  خُض جسغب البِئت ؤلاؾالمُت وهدُجت َظٍ الاججاَاث ؤنبذ الىاؽ مً الٗىام والسىام مًٍُغ
لمذ اإلاد٨ماث قٗبها  ألازال١. كذ ال٣هىع ؤبىائها ْو ؿضث ال٣لىب الؿلُمت و٦ظبذ البُىث اإلاخضًىت ٚو ٞو

بُاء  ىُاء ألٚا ا و٧ان الخ٣ض والخؿض ملجإ لهاالء ألٚا و٧اهذ الٓغوٝ جإ٧ل الٗىا٠َ ؤلاوؿاهُت ومكاَٖغ
ومً الىاضر ؤن َظٍ الٓغوٝ جىاصي بلى تهظًب ألازال١  ؿاهُت جمىث في ٢لىب اإلاؿلمحن.ؤلاو و٧اهذ

م الغاجٗت، ومً َىا بضؤث ألازال١  الاظخماُٖت، ومً ؤظل طل٪ ٢ام الكٗغاء بإصاء  واظباتهم بىاؾُت ؤقٗاَع
ٗغبي الخضًض الاظخماُٖت جخُىع بخُىع الكٗغ الٗغبي الخضًض، ولى ٧اهذ زمت ؤٚغاى مسخلٟت في الكٗغ ال

ا بما في بنالح اإلا  جخم٘ الٗغبي ال٩اؾض، وبما في تهظًب ؤزال١ اإلاجخم٘ الٟاؾضة.ٞخل٨مَى

 جىىس ألاخالق الاحخماغيت غً وشيم ألاغشاك واإلاىاكف:

ال ق٪ في ؤن الكٗغ الٗغبي الخضًض ٢ض بضؤ وكاَه بالخُىع ٖلى ؤهىاع الخًـاعة الٛغبُـت ختی ؤزظث 
غاى واإلاٗاوي الجضً واؾخدضر ؤٚغاى لم ج٨ً مٗغوٞت مً ٢بل ٧ىن٠  (3)ضة جدؿغب ُٞه والءألٚا

اث واإلاؿخيبُـاث وال٣هو والخمشُل وؤما مى٠٢ الٗهغ الخضًض ٣ٞض ازخل٠؛ مى٠٢ الكٗب  ،(4)اإلاستٖر
مً الخُاة الٗامت ومى٠٢ ؤمغاثه ومى٠٢ الكٗغاء ؤهٟؿهم ٞهم ال ٨ًٟغون في الُب٣ت اإلاش٣ٟت اإلامخاػة 

ومً َىا ًدبلىع ؤن الكٗغ الٗغبي  (.5)٨ًٟغون في الُب٣اث السانت ؤو في الُب٣اث الٗلُاٞدؿب، بل لٗلهم 
الخضًض ٢ض جدى٫ بلى الكٗب ولم ٌٗض م٣هىعا ٖلى ٞئت بُٗجها ال مً ألامغاء وال مً بُاهتهم ٦ما ٧ان في 

نب وألاقغاٝ ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، ألن الكاٖغ اإلادضر ٧ان ٠٣ً في خًغة اإلالى٥ وألامغاء وؤصخاب اإلاىا
غسي ؤمىاتهم   .(6)ًمضخهم ٍو

                                                           
1

 ٔٗ/ٔ:  ٔالشوقيات ،  دارالكتب العلمية، بَتكت  ج/     

 ندلس.ـ ككاف ىذا بعد عودتو من منفاه ُب األٕٜٓٔكقاذلا أمحد شوقي ُب ا جتماعي جلاف التموين سنة   ٔٙص  -: الشوقيات    ٕ
 ٕٛ٘ـ ، صُٜٛٛٔب األندلس ك مصر االنبعاث ، دار نظَت عبود ، العرب بطرس البستاين ، أدباء     ٖ
4

 .ٕٛ٘ادلرجع السابق ، ص     

 ٓ٘، ص ٛط/  ،د/ شوقي ضيف ، األدب العريب ادلعاصر ُب مصر ، دار ادلعارؼ    ٘
6

 ٕٕٚـ ، صٜٛٛٔ، دار نظَت عبود ،  بطرس البستاين، أدباء العرب ُب األندلس ك عصر االنبعاث      
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وؤما الكٗغ الٗغبي الخضًض ٞحهخم اَخماما ٦بحرا بدىاو٫ ال٣ًاًا الاظخماُٖت مً الؿُاؾت والش٣اٞت وألازال١، 
ٗل٤ بغظا٫ زانت ؤو بٟغص مً ؤٞغاص الكٗب، مً خُض اإلاضح والٟسغ خبِىما ًخُغ١ بلى ٦شحر مً ألامىع التي ج

٤ ؤٚغايهم، والىن٠ والهجاء، وطل٪ باٖخباع اإلاىا٠٢ مً البِئت  ٢ض جىاوله الكٗغاء اإلادضزىن ًٖ ٍَغ
وؤما باليؿبت للكٗغ الجاَلي ٩ٞان له خٔ ؾُٗض في جىاو٫ ألازال١  اإلاجخم٘.الترار و ولؼمً واإلاضًىت والخب و 

ئت ليكإة الكٗغ والٗهغ ألامىي ٢ض بضؤ ُٞه الي كاٍ الاظخماُٖت ٖلى م٣ضاع ٢لُل، خُض ؤن الؼمً جَى
الاظخماعي ًخ٣ضم قِئا ٞكِئا نىب اإلاجخم٘، ختی ًخؤلأل الكٗغ الٗغبي في مغظاهه، ألن قٗغاء َظا الٗهغ 
خٗاملىن مٗهم بإ٦ثر مما ٧ان الكٗغاء في اإلاـاضخي، ًٞال ًٖ ؤن الٗال٢اث  ٧اهىا حهخمىن باإلاجخم٘ واإلالى٥ ٍو

ت ، و به ٧اهذ ألازال١ الاظخماُٖت ومً ؤظل طل٪ ٢ض ؤصع٥ َظا الٗهغ طعوة اإلاغاخل في . بُجهم ٢ٍى جُىع قٍٗغ
ومً الىاضر ؤن الٗهغ الٗباسخي ألاو٫ ٖهغ طَبي ل٩ل مً الخُىعاث؛ اظخماُٖت  جخُىع في الكٗغ ألامىي.

ىُت، ول٨ً الخ٣ُ٣ت، ؤن الكٗغ  الٗغبي بضؤ ًمُل بلى ال٠ًٗ مىظ و وؾُاؾُت وا٢خهاصًت وز٣اُٞت  ؤصبُت ٞو
ظا ا ،(1)ال٣غن الغاب٘ الهجغي  لىي٘ ٧ان ؾضا مىُٗا لخُىع ألازال١ الاظخماُٖت  في الكٗغ الٗغبي، بلى ؤن َو

 ؤزظث مهغ م٘ ؤواثل ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ في الجهًت الٗغبُت والصخىة ألاصبُت.

ٚم ؤهه لم ًخدغع مً ٢ُىصٍ الٛلُٓت، وؤما الكٗغاء ٣ٞض ٞخدىا ؤبىاب ع وبهظٍ الجهًت ٢ض بضؤ الكٗغ ًدىٟـ 
م مً خُض اإلاكاٖغ والٗىا٠َ، واهدبه َاالء الكٗغاء بلى مُامذ ألامت ولٗبىا ٢لىب الىاؽ بمٟاجُذ ؤق ٗاَع

ظٍ  صوعا في بىاء مجخم٘ بؾالمي ًداٞـٔ ألازال١ الاظخماُٖت اإلادمىصة في الخُاة الاظخماُٖت والؿُاؾُت، َو
م خؿب اإلاىا٠٢. اعوصي، وهظ٦غ ٖلى ؾبُل اإلاشا٫ مً ؤقٗاع الب اإلاٗاوي ٧اهذ ؾاثضة في ؤٚغاى ؤقٗاَع

ٌؿخجهٌ َمت ٢ىمه ل٣ًُىا ٢ًاء مبرما ٖلى بؾماُٖل وخ٨مه الٟاؾض والكاٖغ ًى٢ٔ اإلاجخم٘ ٖلى 
و ٣ًى٫ الكاٖغ ( 2)[وال حٗاوهىا ٖلى ؤلازم والٗضوان]اإلا٣اومت بػاء َظا الخ٨م الٟاؾض، خُض ٢ا٫ هللا حٗالى: 

 امخشاال ألمغ هللا حٗالى:

 في الـضَغ َـغ١ ظـمت و مىاٞ٘و       ُٞـا ٢ىم َبىا بهما الٗمغ ٞغنـت

       (3)وطل٪ ًٞل هللا في ألاعى واؾ٘ ت        ـــ٠ جغون الظ٫ صاع ب٢امــو ٦ُ

ظا مً قٗغ الخماؾت، وبطا جإملىا ُٞه هجض ؤن ٚغى الكٗغ لٗب صوعا باعػا في جُىع ألازال١ الاظخماُٖت،  َو
و٦ظل٪ هجض في البِذ الشاوي  م َبىا"ألن الهىث يض الٓلم والٛضع والسضإ ٌؿخيبِ مً ٢ى٫ "ُٞا ٢ى 

ىا ًدباص٫ الكاٖغ عؤًه م٘ ال٣ىم ختی ًيبه بلى  امت".ب٢"جباصالث آلاعاء" مً ٢ى٫ "و ٠ُ٦ جغون الظ٫ صاع  َو
ٖا٢بت الظ٫، ومً َىا ًدبلىع ؤنَّ الهىث يض الٓلم والٛضع والسضإ و٦ظل٪ جباصالث آلاعاء ٌٗض مً ألازال١ 

٤ اإلاىا٠٢ مً الؿُاؾت واإلاجخم٘ ، الاظخماُٖت اإلادمىصة التي  جخُىعث في الكٗغ الٗغبي الخضًض ًٖ ٍَغ
ت وبطن ًم٨ً ال٣ى٫ بن الكٗغ الٗغبي الخضًض ٢ض جُىعث ُٞه ألازال١  غاى الكٍٗغ وطل٪ ٢ض جد٣٣ذ باأٚل

 الاظخماُٖت خُض لم ج٨ً َظٍ الخُىعاث في الكٗغ الجاَلي وألامىي والٗباسخي.

 

                                                           
ي الذم دب األسباب دليل الشعر إىل الضعف ىي تراجع الثقافة العربية عن مكانتها العالية كافتقارىا قوة الدفع من السلطات احلاكمة كالضعف السياس     ٔ

 ُب جسم الدكلة ادلقًتف باضطراب اقتصادم ، ك اجتماعي ك فكرم.
 ٔٔ، ص  ٔـ ، ط/ٜٜٓٔفي ىدارة ، دراسات ُب لألدب العريب احلديث ، دار العلـو العربية، بَتكت ، أنظر:  د/ زلمد مصط       

 ٕسورة ادلائدة ؛ اآلية :      ٕ
 .ٔٙ،  صػ ٗد/شوقي ضيف، الباركدم رائد الشعر احلديث، دارادلعارؼ،  ط/     ٖ

 




