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 ١٢٧ فريح العنزي. د.إعداد أ

  سعاد عبد الوهاب عبد الكريم العبد الرحمن  ثــــــاسم الباح
   نقديةأسلوبية دراسة .شوقيإسالميات أحمد   ثـــــعنوان البح

  القاهرة  ةـــــــــجامع
  اآلداب  ةــــــــــكلي
  اللغة العربية وآدابها  مــــــــــقس

  )١٩٨٥(اه دكتور  ةـــــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 يمضى :بدت هذه الدراسة في حاجة إلى أن تسلك نحو أهدافها مسارين
 وتحديد مسالكه من خالل هذا ،األول نحو تبين الموقف العام عند أحمد شوقي

 ويمضى اآلخر نحو الكشف عن األدوات .التيار اإلسالمي الغالب في شعره
 ، والعناصر التي شكلته،لها مع هذا الموقفالتي تعامل بها شوقي من خال

والمعالم التي حددت مسالكه فيقف عند الجزئيات والتفاصيل التي تداخلت في 
  . للشعر من خالل الروافد العديدة التي انبعثت عن هذا التيارالفنيالبناء 

  منهج الدراسة
 تتكفل  شوقينقد للشعر اإلسالمي عندال سلوبإلهذا البحث دراسة 

 فهو بحث يسعى إلى ، ربطاً ميدانياًًاألدبي والتحليل اللغويبط بين التناول بالر
 الصورة العامة فيتحليل النص فنياً للكشف عن آثار هذا التيار اإلسالمي 
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 وما أحدثه هذا التيار من تعديل أو إضافة أو تراكم من خالل الشرقيةللقصائد 
  .المزاوجة بين األصالة والمعاصرة

لتفصيلية لهذا المنهج فتضمنت خمسة فصول ومقدمة أما الصورة ا
  . محتويات البحثة والمراجع وفهرسالمصادروخاتمة وثبت بأسماء 

  استنتاجات الدراسة
 ي شوقأحمد العربية نرى أن شعر – اإلسالمية إطار هذه النظرة في

 ، والمعنى اإلسالميالجاهلي النفس :اإلسالمي يندرج تحت ركنين أساسيين
 ومن هنا ، الشعرفيه هذه المزاوجة التراثية من تحويل أو إضافة وما أحدثت

 في شوقي شعر في التعرف على التيار اإلسالمي الواضح فيكانت البداية 
 تثبته إن نظام للحكم كان عليها فيت ر استقالتيدائرة السياسة العثمانية 

فة بهذه  والخالالعثماني وأول ما يلفت النظر هو إحاطة الخليفة ، عنهوتدافع
 إلى مستوى التأثر الديني المعنى شوقي وهى فكرة تجاوزت عند ،القداسة

 حضارات أخرى امتزجت بالحضارة العربية وتفاعلت معها فيبنظم الحكم 
 الذي شوقي عند – خليفة المسلمين – وتترد فكرة تمجيد الخليفة .أخذا وعطاء

شمل كل  صفات الخليفة  وتتسع الدائرة لت، كثيراًالعثمانيالتف حول البالط 
 ويترتب على هذا التمجيد ، الحربفيمن شجاعة وكرم موروث وبالء 

 وهذا التكرار المتشابه ناتج عن انعكاس الرؤية ،تكرار الصيغة لدى الشاعر
 عند الشاعر تدخل دائرة الفضيلة فالخليفة اإلسالمية وأخذت الصور ،عنده

 بل وخير من يحج بيت ،ئضخير من ينهض بالعباد ويؤدى الشعائر والفرا
 كان أكثر الموضوعات شوقي وما يلفت النظر أن شعر الخالفة عند ،اهللا
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 لهذا السياسي وذلك ألن التوظيف ،حاجة إلى التيار اإلسالمي واستيعاباً له
  . االعتماد على الدين من أجل توجيه السياسة وتأكيد مبادئها،الشعر

 في التأثير اإلسالمي المباشر وقد انتقل البحث إلى رؤية أخرى ألبعاد
 وكان أهم مظاهر هذا التأثير ما اقتبسه الشاعر من القرآن ،شوقيشعر 
 نهل منه وقد أحس الذي فقد أصبحت اآليات القرآنية المصدر األول ،الكريم
 ، من خالل النص المقدسالسياسي حاجة إلى تدعيم موقفه في أنه شوقي

 شوقيرة لتحقيق هذه الوظيفة، وكان فاقتبس منه بصورة مباشرة وغير مباش
 ه ليس أقل ثقافة دينية من غيره من الشعراء خاصة وأنبأنهيريد أن يثبت 

  .الخديويشاعر قصر 
 بانتمائه لمرحلة اإلحياء هو جزء من مرحلة حتمية تمر بها وشوقي

 القديم واالقتباس من الشعري شعره على النظام فياألمة فكان ال بد أن يسير 
 بعد العربي إذ أن العالم ، شعره بمقدار محدودفي وأن يجدد ،الموروث

   . كان عليه أن يعيد شخصيته العربيةالتركيخروج االستعمار 
  
  
  
  
  
  
  


