
 صور الحکمة فی الخرافات الشوقیة

 پوهیالی سوما نظری: نویسنده

 الخالصة

فمن المعرفات أن الخرافات موجودة في كل شعب، وهي تعد من التراث الشعبي المخزون للشعععب   

نفسه، أحمد شوقي من رواد الخرافة في األدب العربي الذی ذهب إلى فرنسا فاطلع على آثعار أعع       

و كليهمعا قعد     –الشعر الفرنسي من أمثال الفونتين، وفيكتور هيجو، والمرتين وتأثر بحكايات الفونتين 

تتميز الخرافعات  .  ، ويعد من أعظم من برع في الحكايات الخرافية في األدب العربي-تأثرا بكليلة ودمنة

الشوقية بروح الفكاهة العالية؛ كما اتسمت تلك األشعار ببساطة األسلوب ومناسبتها لعقلعيعة جعمعيعع        

الناس، مع حفاظها على الفصحى، وفوق ذلك كان شوقي حريصًا على استخدا  األوزان القصيعرة فعي     

تلك األشعار وفي كل األحوال كانت القصيدة الخرافية عنده تهتم باستخ ص الحكمة التي تكمعن فعي     

 .القصة

 .أحمد شوقی، الخرافة، نشأة الخرافة، الحکمة، الخرافات الشوقیة: الکلمات الرئیسیة



 المقدمة

الخرافة من الفنون الفطرية التي تنشأ فطرية في أدب كل شعب ثم تأخذ في االرتقاء على المعرتعبعة    

الخرافة لم تكن بمعزل عن األدب .  األدبية فتتبادل الص ت مع اآلداب األخرى، الشرق هو منشأ الخرافة

العربي قديمه وحديثه، بل قد عرفها األدب العربي بكل أنواعها، ولكن البدايات األولى كانت معععروفعة      

كان لكليلة ودمنة تأثير كبير .  لديهم على شكل أمثال عربية تحوی في طياتها قصصاً خرافية ذات مغزى

في األدب العربي، فقد كانت له ترجمات كثيرة في العصر العباسي لم تصل إلينا ونظم سهل بن هعارون    

ممن تأثر بأسلعوب  (  982/ 9002:  ه ل. ) ونظمه أخيراً ابن الهاربة(  ثعلة وعفراء)علي منواله كتاباً سماه 

هذا الكتاب أحمد شوقي في حكاياته الخرافية علي لسان الحيوانات فمن خ ل هذا المقال حاولت أن   

أصل إلى حقيقة مفاد تلك الحكايات التي جاءت سهلة النظم، غنية المعني تحمل في طيّات أبعيعاتعهعا     

إنها تقطر بالحكمة، والعظة والعبرة من خ صة الحياة، وعمق المععانعاة، وعصعارة      .  إيماءات ذات مغزی

 .التجربة

 أحمد شوقی

هو أحمد شوقي بن علي بن أحمد شوقي، أمير الشعراء وأشهرهم في العصر الحديث، ولعد أحعمعد      

العكعرديعة،       :  انحدر شوقي من أسرة اختلطت دماؤها بأصول أربععة 6880أكتوبر سنة  61شوقي في 

 ( 9060/1:عطعوط.)واليونانية، والتركية والعربية

فشب قريبًا من القصر، وما أن تفتحت عيناه حتى شرّعت أبواب القصر أمامه بعد أن اجتاز تععلعيعم    

االبتدائي والثانوی انتقل إلى مدرسة الحقوق ونال شهادتها، ثم التحقق بقسم الترجمة، فدرس فيه اللعغعة   

عابدی فيعروز  . )   إلتما  دراسته العالية في باريس وأدخله القصر6888  الفرنسية ثم أرسله الخديو سنة

 (691/ 6981:جايي

فعاش في القصر زمن الخديو وبعده أبعد الخديو الثاني شاعر القصر منه ثم أخذ يقرّبه من القصر بعد 
إعراضه عنه بادئ األمر، إذ أصبح شوقي لسان الخديو عباس الثاني كما كان لسعان األول وععنعدمعا         
تمكنت بريطانيا على إثرها من السيطرة على مصر قررت نفي أحمد شوقي إلى إسبانيا وكان للنفي أثعر   
عظيم على فنه وأدبه، فراح شعوره الوطني ينمو ويزداد شيئًا فشيئًا، فاشتعل الحنين لوطنه فعي صعدره،     
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فراح لسانه يفيض شعرًا وطنيًا وغناءً حزينأ فصار لسان الشعب ونبضه بعد أن كان لسان الخديو ثم ععاد  
 .من المنفي بسعي الوساطات لدی اإلنجليز

بعد عودة شوقي من منفاه، بدأ يتقرب من الشعب ولقب بأمير الشعراء وأصبح فنه وأدبه بعد اإلمعارة  
 (11/ 6981:بدوی. )أكثر وأغزر مما كان عليه قبلها

راح النّقاد ينقسمون بآرائهم حول ع قة شوقي بالقصر وأثرها في فنه، فمنهم من ذهب إلى أنه ظعل  
رهين القصر والخديو، فقيّد فنه بقيود السلطان رياءً ومدحًا، ومنهم من يرى أنه لوال القصر ما كان فعنعه     

 .راقيًا
تعرف شوقي أثناء دراسته في فرانسا بآداب وثقافات الغرب وراح يصبّ جا  غضبه على المجتعمعع   

 .المصری، إذ عقد مقارنة بين المجتمعات الشرقية والغربية
راح شوقي بين التقليد والتجديد، فأخذ من التقليد المدح، والغزل، والرثاء وغيرها من الموضوععات  
ومن التجديد موضوعات اجتماعية وسياسية وهكذا مسرحياته وهو شاعر إن لم يكن عالمياً فهو شرقي 

لذلك وصفه بعض النقدة من المعاصرين بالتقعلعيعد وععد        (  6980/289: الفاخوری. ) ال ينساه الشرق
بتعععابعيعر       -حتي في القصائد التي نظمها لمعارضة القدماء–االبتكار علي أن شوقي قد أتي في أشعاره 

 (698/ 6981: فرزاد. )جديدة ومعاني مبتكرة، لم يسبقه إليها أحد من شعراء العربية قبله
  إلى مع زمعة     6299أصيب شوقي بتصلب في شرايينه بعد إسرافه في شربه الكحول واضطر سنة 

الفراش مدة أربعة أشهر بسبب مرض مفاجئ، أوهن عزيمته، وأضعف قواه انكب شوقي في آخر حياتعه  
على المطالعة واألدب، عندما الز  فراشه وبيته، وأّلف الكثير من روائعه في هذه الفترة العصيبة من حياته 
ك مجنون ليلى، وقمبيز، والست هدى، وعلي بك الكبير والبخيلة، عّله يتناسى آالمه وأوجاعه وما لبث 

 (68/ 9060:عطعوط. )6299أن فارق الحياة في ليلة الرابع عشر من تشرين األول سنة 
ترك شوقي بوفاته فراغا كبيرا في األدب العربي الذى عانى من اإلنحطاط سنين طويلة وترك آثاراً 

 .كثيرة شعراً ونثراً

 الخرافة ونشأتها

 معنى الخرافة وتعريفها

: العمعععجعم العوسعيع          .) الخُرافة الحديث العمُسْتَمْلَحُ من الكذب:  لكلمة خرافة معاني متعددة منها

أو أنها قصة حيوانية المغزى لها، وأنها قصة حيوانية لها مغزى خلقي، وعندئعذ تسعاوی     (   6980/992
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  .موعظة، وأنها قصة خيالية بوجه عا  فتكون بذلك أعم من قصة حيوانية

أی الحكاية الخرافة، وأصبحت هذه الحكعايعة     Fabulaالقصة علي لسان الحيوان تسمي في ال تينية 

. وهي حكاية ذات طابع خلقي وتعليمي في قالبها األدبي الخاص بعهعا    Fable:  في الفرنسية واإلنجليزية

والرمز فيها معناه أن يعععرض       .  وهي تنحو منحي الرمز في معناها اللغوی العا ، ال في معناها المذهبي

الكاتب أو الشاعر شخصيات وحوادث، علي حين يريد شخصيات وحوادث أخری عن طريق المقابلعة  

والمناظرة، بحيث بتتبع المرء في قراءتها صور الشخصيات الظاهرة التي تشف عن شخصعيعات أخعری      

وغالباً ما تحكي علي لسان الحيوان أو الجماد، ولكنها .  )( عميقة، تتراءی خلف هذه الشخصيات الظاهرة 

 (18/ بي تا: ه ل. )قد تحكي كذلك علي ألسنة شخصيات إنسانية تتخذ رموزاً لشخصيات أخری

دور البطولة في الخرافة ال يقتصر على الحيوان وحده، بل يقو  بدور البطولة فيها الطير والعنعبعات      

وأبطال هذه القصة سواء أكانوا من الحيوان أو غيره ليسوا إال رمعوزًا ألشعخعاص          .  والجماد واإلنسان

 . حقيقيين

فهي إذاً نوع من أنواع األدب الشعبي، تعبر عن مشك ت اإلنسان، وتحقق له رغباته وآماله وتعزيعل   

ألنها حكايات ذات طابع خلقي وتعليمي في قالبها .  الغبار عن تراث الشعب وتصوراته ومعتقداته وعادته

 . األدبي الخاص بها

 میزات الخرافة

فهي تسمو بشخوصها بحيث تفقدها جوهرها الفردی، وتحولها إلى أشكال شفافة خفيفة :  التسامي  -

الوزن والحركة، فاألميرة تختفي في بيضة، وتارة يقتل السلطان أخته فتنبت نخلة، وتارة تتحول األميعرة  

 .فهذه الخاصية ميزتها بالمقدرة على امت ك الحياة والتعلق بها ال العنعفعور معنعهعا        .  إلى حمامة وهكذا

أشخاصها اليمكن أن يعيشوا إال في عالمنا الواقعي، ألنها تعد انعكاساً لمثل اإلنسان النظرية، فعهعي        -

تعرف الجن والغي ن والنساء الساحرات والمردة، وتعرف الحيوانات الغربية والطيور، وتعرف الموتى فعي  

 . العالم السفلي

 .أحداثها تبدو منعزلة عن بعضها البعض   -

. انعزالها عن الزمن، فاألميرة تنا  مئة عا ، وتصحو وهي شابة جميلة، وكأنها لم تكبر يوماً واحعداً   -
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 (منتدی اإليوان اللغوی/ 9066:  ---)

 .تداخل الحكايات -

 .تقديم الحكاية بالتساؤل أی بعبارة تسأل عن أصل المثل ثم تصدر اإلجابة وبداية الحكاية -

تناسي الرموز وهي الشخصيات أو الحيوانات المرموزة واإلسهاب في المرموز إليهم من العنعاس       -

 (86/بي تا: ه ل. )غاف ً عن الشخصيات

 نشأة الخرافة

فعنها قرضت أشعار، ونسعجعت     .  ال شك أن الحكاية على ألسنة الحيوان والطير أدب عالمي عريق

ودالئل هذه وتلك واضعحعة فعي      .  أمثال، وسجلت مأثورات، ورويت حكايات، وأطقلت خرافات الخ

ولععل  (  الفونتين) ، و( كريلوف) الفليلسوف، و(  بيدبا) ، و( إيسوب) ، والحكيم ( فاليروس بابريوس) حكايات 

 ( http: //www.anfasse.org /9066:أحمد(. )شوقي)

الخرافة من الفنون الفطرية التي تنشأ فطرية في أدب كل شعب ثم تأخذ في االرتقاء على المعرتعبعة    

. األدبية فتتبادل الص ت مع اآلداب األخرى، ويكاد يجمع الدارسون على أن الشرق هو منشأ الخعرافعة  

ولكنهم اختلفوا في البيئة األولى التي ظهرت فيها، ويتمثل الخ ف في ترجيح مصر أو بابل أو العهعنعد      

ولكن الكثير من العلماء األوروبيين يرون أن الخرافة الهندية هي مصدر اإللها  لمعا  .  مكاناً لنشأة الخرافة

معنعتعدی اإليعوان       /  9066:    ---. ) كتبوا في الخرافات في اآلداب األوروبية الحديثة ومنهم الفونتين

 (اللغوی

 الخرافة فی األدب العربی

وما يهمنا في هذا اإلطار هو نشأة الخرافة في األدب العربي، حيث إنها قديمة النشأة فيه، جاءت في 

 .. كتب األدب طائفة متفرقة منها وكانت على هيئة أمثال ولكنها ذات مغزى تحمله في طياتها

و أما هجو  الفرنسيون علي مصر في بداية القرن التاسع وبقاءهم طوال ث ث سنوات في مصر أبقعي  

مآثرا علمية وثقافية كثيرة، كما نری أحمد شوقي الذی تأثر ب فونتين الشاعر الفرنسي وخص معععظعم      

 (المقدمة/6981:منتظمي. )ديوانه بقصص وخرافات شعرية علي ألسن الحيوانات

وكان ل فونتين تأثيره على بعض   هو أشهر كاتب قصص خرافية في تاريخ األدب الفرنسي  الفونتين

 صور الحكمة في الخرافات الشوقية



المصريين، وك هما درس األدب  الشعراء العرب في العصر الحديث؛ كمحمد عثمان ج ل وأحمد شوقي

الفرنسي وقرأ الفونتين في لغته األصلية وأعجب به ونسج على منواله، وج ل هو أول من نقل خرافات 

الفونتين إلى العربية، إلى جانب بعض المترجمات العلمية واألدبية، ومنها عدد من المسرحيات الفرنسية، 

( العيون اليواقظ في األمثال والعمعواععظ     ) وقد عنون الكتاب الذی أودعه ترجمته لتلك الخرافات باسم 

( فاكعهعة العخعلعفعاء        )وكتاب ( الصادح والباغم)إن له سوابق في األدب العربي القديم مثل كتاب:  وقال

 .وغيرهما

بمحاكاته (   6828) أما بالنسبة للصلة بين الفونتين وشوقي فقد صرح شوقي نفسه في مقدمة ديوانه 

ل فونتين في نظم ما نظم من خرافات، وأنه كان يهدف من ذلك إلى غاية تعليمية وتدور العحعكعايعات     

المنظومة عند شوقي على موضوعات إنسانية عامة، أو موضوعات تتصل بعصره؛ كاألوضاع السياسعيعة   

 (األلوكة/6191:عوض. )واالجتماعية في ذلك الوقت

خرافات الفونتين وأحمد شوقي قد تأثرت بكليلة ودمنة ابن مقفع في الحوافز المؤدية لكتابة حكاية 

في الخرافات مما ابتكرها أحمد  ( ع) ما واإلتيان بعبارات حكمية وأما استخدا  الحيوانات في سفينة نوح 

 (المقدمة/6982:پارسائي فر. )شوقي في قصصه

كان لكليلة ودمنة تأثير كبير في األدب العربي، فقد كانت له ترجمات كثيرة في العصر العباسي لعم    

. ونظمه أخعيعرًا ابعن العهعاربعة          (  ثعلة وعفراء) تصل إلينا ونظم سهل بن هارون علي منواله كتاباً سماه 

ومعن  .  مترجم دخيل وعربي أصيل:  بتتبع الخرافة في األدب العربي نجدها قسمان(  982/  9002: ه ل) 

النوع األول علي سبيل المثال كتاب كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة ومن النوع الثاني المقامات، ورسعالعة     

 (182/ 9002:ه ل. )الغفران وحي بن يقظان

نخرج من هذا بالقول إن الخرافة لم تكن بمعزل عن األدب العربي قديمه وحديثه، بل قد ععرفعهعا      

األدبي العربي بكل أنواعها، ولكن البدايات األولى كانت معروفة لديهم على شكل أمثال عربية تعحعوی   

 .. في طياتها قصصاً خرافية ذات مغزى

ونصل أخيراً ألمير الشعراء أحمد شوقي الذی اجتذبته خرافات الفونتين، والذی بعث إلى فعرنسعا     

فاطلع على آثار أع   الشعر الفرنسي من أمثال الفونتين، وفيكتور هيجو، والمرتين والفريد دی موسيه، 
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ووقف على الفرق الشاسع بين شعرهم وبين الشعر العربي في عصره، ويعد من أعظعم معن بعرع فعي           

 .الحكايات الخرافية في األدب العربي، حيث جارى في فنه هذا الفونتين

 خرافات شوقی والحکمة فیها

بعد أربعين متفرقات ما بين السياسة والتاريخ واالجتماع، تقابلك الجزء الرابع من الشوقيات العتعي     

تضم حكايات ع تستوحي نم  قصص كليلة ودمنة، وقصص الفونتين ع نظمها شوقي بأسلوب تستشعف  

كما يكتسي ع أحياناًع بعمعسعحعة       .  منه جوانب الحكمة، والخبرة، والتوظيف الرمزی للتأديب والتهذيب

 .طريفة، سّاخرة، ضاحكة

أحمد شوقي استطاع أن يجاری رائد الخرافة ويضع لنفسه بصمة خاصة به فعي هعذا العمعجعال،          

فالخرافات عنده كانت جرءاً متمماً لشعره، تكشف عن شاعريته األصيلة، وسماته الفنية، وشعخعصعيعتعه      

اإلنسانية وتتميز الخرافات الشوقية بروح الفكاهة العالية؛ كما اتسمت تلك األشعار ببساطة األسعلعوب     

ومناسبتها لعقلية الناشئين، مع حفاظها على الفصحى، وفوق ذلك كان شوقي حريصًا على اسعتعخعدا       

األوزان القصيرة في تلك األشعار وفي كل األحوال كانت القصيدة الخرافية عنده تهتم بعاسعتعخع ص       

 .الحكمة التي تكمن في القصة

ولعل الطريقه الغالبة علي حكايات أمير الشعراء هي أن يصرّح بمغزی المثل، ويصوغه فعي بعيعت        

 .ويوفق إلي اإلجادة فيكون أروع بيت في الحكاية. يجعله في الختا 

و أما قيمتها األدبية فهزيلة إجماالً، فإما عمل متثاقل الخطو أو عقدة رخوة األحكا  تافهة المتعة، أو 

تصوير عن أشخاص بعيد عن الطبيعة والدقة، أو تعبير ال ي ئم الموقف؛ فإن اتصفت أسطورة من تعلعك   

. األساطير بالرشاقة وخفة الروح، وحسن سياق القصة، وحفظ المتعة، فما ذلك إال في القليعل العنعادر     

 (6980/221:الفاخوری)

   :مصادر شوقی فی خرافاته

 .حكايات ال فونتين( 6)

 . القصص الدينية (2)

 . التراث العربي( 9)

 صور الحكمة في الخرافات الشوقية



 . تجاربه الخاصة( 1)

فمن خ ل ما تقد  حاولت أن أصل إلى حقيقة مفادها والحكم المرموزة إليها في أشعععار أحعمعد       

 :شوقي الخرافية

  الفطنة الحدس وإعمال العععقعل وععد        يؤكد شوقي على قيمة (  الصياد والعصفورة) وفي قصة

 :  ولكن الوقوف على الجوهر ألن المظاهر كثيرا معا تعخعدع فعيعقعول           التسليم تماما بالمظاهر

  كم الععععب في الزاهدين اله ما كُلُّ أهلِ الزُهدِ ِ أهلُ اهللِ        

 كم تحت ثوبِ الزهد من صياد  إياك أن تغتر بالزُّه ّاد:    وأيضا

أثر البيئة تربوياً أو تأثير دور المربى فعي    يؤكد شوقي على (  الب بل التي رباها البو )  وفي قصة   -

 :  فالمرء على ما عوداه أبويه ورباه فيقول التربية

 خُرساً، ولكن بو  الشؤ  رب ّاها   ب بِلُ اهلل لم تخرس، وال وُلدِت

الديعك  )  وحول مضمون الحيطة والحذر والحرص وعد  الثقة بدون أسبابها يقول شوقي في قصة   -

بسهولعة ورائعه      معسول الك   قد يخدع ويجب أال ينساق اإلنسانكيف أن (  الهندی والدجاج البلدی 

حتى ال يغدر به كما حدث للدجاج البلدى من الديك الهندی الذی خدع الدجاج بمليح ك مه ودخعل    

 :بيتها ثم ملكها فيسخرها ويجيبها قائ ً

 ! قد كان هذا قبلَ فتحِ البابِ  متى ملكتم ألعععععععسن األربابِ 

قيمة العطاء في العخعفعاء       وفي القصة التي كانت بين العصفور والغدير المهجور، يؤكد شوقي على  -

وهى قيمة إس مية عليا كما يؤكد على قيم اإلحسان واإلحساس بالنعمة وأن النفع الذی يعععود     والسر 

على الناس من أى شئ كان لن يلغى وجود النافع حتى لو كان مستترا والقصة في مجملها تؤكد ععلعى     

 :  بذل الخير وفعله دونما رجاء الشكر من أحد بل من الخالق عز وجل فيختمها بهذا البيت

 ! يا س ع د من صافي وصوفي واستتر  إن خفي النافعُ فالنفعُ ظَه ر

  أهمية االنتصاح بنصعح  وفي قصة األفعى النيلية والعقربة الهندية التي خدعت األفعي يؤكد على

وعد  احتقار النصيحة وإال فعلى اإلنسان حمل مسئولية طيشه كما تقعول   أهل الخبرة والتجربة

 :  العقربة لألفعي الذی لم ينتصح بنصح ناصح
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 .. مِنىّ لما سمُّوا الخبيث عقربعععععة لوال الذی أبصر أهل التجربة 

ألنعه     اإلنسان الحُرَّ ال تُربيه العصايؤكد شوقي من خ ل الرمز أن (  السلوقى والجواد ) وفي قصة   -

 :  يعتد بذاته وبكرامته وبشجاعته فيقول

 إن العصا ما خلقَت للجواَد تشكو، فتشكيك  عصا سيدی

وبخعاصعة إذا      الحاجة والرغبة تجعل اإلنسان قوياً ذا إرادة ويؤكد في ذات القصة الشعرية أيضاً أن

 :  كانت الحاجة إلى الرزق الح ل والسعي للبحث عنه فيقول

 إن البطعععونَ قادرات شُداد   ما الرجل إال حيثُ كان الهوى  

 تطوى إلى الح ب ّ مئات الب د ؟  أما ترى الطير على ضععععفها  

 عاقبة الغرور والكبر وعد  االستماع للنعصعح  على (  فأر الغي  وفأر البيت) ويؤكد شوقي في قصة   -

 .بأن فيه اله ك 

على عاقبة الحمق والغرور وعد  يؤكد الشاعر العظيم (  الخفاش ومليكة الفراش) كما في قصة حكاية 

 .من أهله االستماع للنصح

  يؤكد شوقي أيضا على القيمة السابقة بأن من ال يأخعذ  (  ملك الغربان وندور الخاد ) وفي قصة
دوا  )  بنصح من سبقوه في التجربة فإنه يهلك أو تسوء عاقبته، ويؤكد أيضا في القصة على أن 

وباتخاذ الحعيعطعة     يكون قانعا راضياً بالنصيحةولذا يجب على اإلنسان أن (    الحال من المحال
والحذر من األمور التى ال تُحمد عقباها وعد  التكبر والغرور عند مواجهة المعواقعف، يعقعول       

 :  شوقي في نهاية القصيدة
 ما ترى ما فعلت فينا الرياح ؟   يا ندور الخير، أسعف بالصياح  

 أنا ال أنظر في هذى األمور   يا موالی، ال تسأل ندور  :  قال
قيمة الرضا بعالعقعدر      يؤكد شوقي على  ( الظبي والعقد والخنزير) وفي القصة الشعرية لشوقي عن   -

ألن اهلل عادل في توزيعه لألرزاق أو النجاحات أو السعادة وأن االعتراض على أمر اهلل مما ال والمقسو  
 .يحمد عقباه

وخ صة القصة أن الظبي لما رأى صورته في الماء اغتر بجماله وطلب من اهلل عقد لؤلؤ يزينه ولكن 
 الماء رد عليه بأن في طلبه استحالة، فلم يقتنع وظل يبحث عن اللؤلؤ هائما على وجهه وذات يو  رأى

 صور الحكمة في الخرافات الشوقية



 :  خنزير مطوق بق دة تنير فقال الظبي
 ما آفة العمر سوى اآلمععال  مععا آفة السعي سوى الض ل  
 لما سعى العقد إلى الخنزيععر  لععوال قضاء الملك القديعععر  
 حال الشيخ شرُّ حال:  وقال  فالتفت الماءُ إلى الغعععععزال  
 حفِظت  عُمراً لو حفظت موعظة  ال ع ج بُ، إن السنين موقظعة  

 أهمية إدراك اإلنسعان لعقعدراتعه        يؤكد شوقي على (  ولى عهد الليث وخُطبة الحمار) وفي قصة  -
 .الحقيقية وعد  الزج بنفسه في مواضع ليس أه ً لها

عاقبة الغرور وعد  التفكير بروية ووضعع  يؤكد شوقي على (  األسد والثعلب والعجل) وفي حكاية   -
والخداع مثل الثعلب فيحكعى كعيعف       األمور في نصابها الحقيقي وعد  االئتمان لمن يشتهر عنه بالمكر

اشتهى األسد العجل وطلب من الثعلب أن يغرر به فإما أن يأتي له به وإما أن يقتله، ولما ععرف ععن       
 .الثعلب من حيلة وخداع فقد قا  بالمهمة وخدع العجل

 يسوق شوقي عاقبة من ليس لديه أخ ق كريمة وشعريعفعة ويعحعاول       (  القرد والفيل) وفي قصة   -
فإذا ما فطن اآلخرون له عاقبوه أشد العقاب كما عاقب الفيل القرد فعي هعذه     االحتيال بمعسول الك   

القصة بأن خذق له عينه األخرى حتى ال يتطلع بفضول إلى ما ليس من حقه، والقصة في مجملها رمزية 
 .بالطبع لتوصيل الفكرة التربوية

  وأن غياب األ  عن طفلها قد يلحق به قيمة األمومة يلفت النظر إلى (  الشاة والغراب) وفي قصة
 :  وعليه أن يصبر ويحتمل، ففي مطلع القصيدة األيا  عادة ما تأتى لإلنسان بالخطوبالضرر وأن 

 قععععععد غاب عنها الفطيم  م رَّ الغرابُ بشععععععععععاةٍ  
 :  والقلب منهععععا كليععععم  تقولُ والدمع جععععععععار 
 وواحعععععدی، هل تدو  ؟ يا ليت شعری يا ابععععني  

 :ويقول
 تكفي، وشعععععغل عظيم  لكل يو  خطعععععععوب  

وأن حلول االستسع     االتحاد قوةيدعو شوقي إلى أن (  أمة األرانب والفيل) وفي القصة الشعرية   -
أن اختيار الحاكم ال يكون بحداثة عمره وال بعهعرمعه      .  للعدو كما فعلت األرانب في الفيل رغم ضخامته
 :  أيضا وإنما بصواب التفكير والعقل الراجح فيقول
 ال هرما راعوا، وال حداثعععة وانتخبوا من بينهم ث ثععة  
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 واعتبروا في ذاك سن الفضل  بل نظروا إلى كمالِ العقلِ  
 ثم احفروا علعى الطريق هُو ّة اجتمعوا، فاالجتماع قعوة 

 .فنستريحُ الدهر من شعروره يهوى إليها الفيلُ في مروره  
عند مواجهة الخطوب وفعي     الشجاعةيؤكد شوقي على قيمتين هما (  النملة والمقطم) وفي قصيدة   -

 :الخالق األعظم ويختم بالقول على لسان النملة اإليمان باهللذات الوقت 
 قلُ من خععععععععععاف فس لَّم   ليتني س لّمتُ فالععععععععععا  
 . فالذی في الغيعععععععب أعظم   صاحِ ال تخش  عظعععععيما  

اخت ف آراء الناس ومشاربهم وبالتالي فإن إرضاء جميع يثير مفهو  (  الغزال والكلب )  وفي قصة   -
وبالتالي رضا اهلل عن اإلنسان ولعكعي يصعل       ( إرضاء اهلل )  األطراف غير وارد ولذلك يؤكد على قيمة 

اإلنسان إليه فعليه باكتمال التقوى، فيصف شوقي حقيقة الناس على لسان الكلب ناصحًا العغعزال فعي        
 :  األبيات

 ليس فيهعععم حقيقعععععة فتقال   سائلي عن حقيقة الناس، عععذراً  
 وأذاهُ، وغيبعععة، وانتحععععععال  إنما هُم حقدُ، وغشُ، وبغععععض
 ورضا الكُلَّ مطلب ال يُنععععععال  فرضا البعض فيه للبعض سُخعع ُ  
 ما يعؤدى إليععععه إال الكمععال   ورضا اهلل نرتجيه، ولكععععععععن  
 ذاك القبععععول واإلقبععععععال   ال يغرنك يا أخا البيد من موالك  
 فهناك العيش الهنىُّ الحعععع ل  فاطلب البيد، وأرض بالعشب قوتا  

وعد  الثقة بهم أو االئعتعمعان     مكر وخداع اليهود للعربإشارة إلى (  الثعلب والديك )  وفي قصة   -
 :  لهم

 عن جدودی الصالحيععععنا   بلغ الثعلب عنعععععععععععععى  
 دخل البطععععععععن اللعينا   عن ذوى جان ممععععععععععن  
 :  القول قعععععععول العارفينا  أنهم قالععععععععععععوا وخعير  
  أن للثععلب دينعععععععععا  مخطئ من ظن يعععععععععوماً   

يؤكد شوقي على مضمونين تربويين أحدهما قريب المععنعى وهعو      (  النعجة وأوالدها) وفي قصة   -
ودورها ومسئوليتها تجاههم حتى ال ينالهم األذى ومعنى سياسي بعيد يعرمعز لعه         رعاية األ  ألطفالها
رعاية الحاكم لشعبه ومسئولعيعتعه    كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، وفي المعنى :   حديث رسول اهلل



 : حتى يحميهم من الطامعين فيهم، ويختم شوقي عنهم
 حُعععععرَّاَ، وكععان وفيعا طائل الباع  ياللفخر ّ كان أبععععى  :  فقالت األ 

 سهرتُ من حُب أطفالي على الراعي   إذا الُّرعاة على أغنامها س هِعععرت 
عد  االئتمان لألعداء أبدًا مهعمعا ابعدوا معن         يثير شوقي قضية (  الكلب والق  والفأر) وفي قصة   -
 :  ويختم قصيدته بهذا المضمون التربوى( مزيفة ) ، ألنها غالبا صداقة

  يأكله بالملح والرغععععععيف   وانقض في الحال على الضعيف  
 من حفظ األعداء يوماً ضاعا ً   فقلتُ في المقا  قوال شعععاعا  

عد  الثقة في األعداء مهما أبعدوا    يشير شوقي إلى (  األرنب وبنت عرس في السفينة)  كما في قصة 
 .في المساعدة من رغبة

إذا معا    (    عذاب الضمير) ينبه شوقي إلى مضمون أخ قي مهم وهو ( سليمان والهدهد)وفي قصة  -
أذنب المرء في الخفاء واعتقد أن أحدا ال يراه، لكن ضميره يؤنبه هكذا من يشعر بالظلم ععادة يشعععر      

 :  بوخز الضمير وكأنه مريض يشكو، يقول شوقي خاتما القصة الشعرية
 ر، وذى الشكوى تعِلَّه   تلك نارُ اإلثم في الص ّد  
 . يشتكى من غير علعة   إن للظالععععععم صدرا ً  

بأنه آفة إذا ما أصعابعت     (    الغرور ) يشير أمير الشعراء إلى مفهو  ( سليمان والطاووس)وفي قصة  -
صاحبها حلت عليه اللعنة، ولذا فإن اهلل منح الطاووس جماالً وبهاءً لكنه لم يمنحه نعمة صوت الطعيعور   

ولكنها موزعة  عد  اكتمال كل األشياء معاً لصاحبهااألخرى الصغيرة األقل منه جماالً، وفي هذا مضمون 
 :  بعدالة الخالق بين المخلوقات وبعضها، فيقول شوقي
 وجلَّ صنيعه شانا   تعالت حِّكمة البعاری 
 ر نعُمى اهلل كُفرانا   لقد صغرت يا مغععرو  
 به كبرا وطغععيانا   وملك الطير لم تحفل  
 لما كلَّمت إنساناّ   فلو أصبحت ذا صوت  

 وعد  التعجل في نيل العمعطعالعب،      ( التأني )  يشير شوقي إلى مضمون (  القبرة وابنها )  وفي قصة  -
 :  وأهمية إنجاز كل عمل في وقته الخاص به دون تسرع ويختم القصيدة بقوله

 وعاش طول عمره مُهنَّا  ولو تأَنععَّعععى نال ما تمنى  
 وغاية المستعجلين فوتهُ  لكل شيء في الحياة وقتهُ  
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حعيعن يعععم        مفهو  الوحدة والحب بين الناسيشير شوقي إلى (  السفينة والحيوانات) وفي قصة   -
 : ووقوفهم علي الجودی قائ ً( ع)الخطر الحقيق فيفصل حال الحيوانات بعد نجاتهم في سفينة نوح 

 وأيقنوا بععودة الوجعععععععود حتى إذا حطَّوا بسفح الجودى  
 ورجعوا للحالععععة القعععديمة  عادوا إلى ما تقتضيه الشيمعة  

 إن شمل المحذور أو عم الخطر  فقس على ذلك أحوال البشععر  
حيث يؤدى إلى الهع ك، وأن فعي        عاقبة الكذبينبه الشاعر إلى (  القرد في السفينة) وفي قصة   -

 .  قيمة الصدق النجاة والخ ص، فإن من اعتاد الكعذب لعن يصعدقعه أحعد حعتعى ولعو صعدق                     
في الشذوذ عن القواعد االجتماعية للبشر ما ال يحمعد  يؤكد شوقي أن (  الدب في السفينة)  وفي قصة   -

، وأن عاقبة سوء الظن على الدوا  تؤدى أيضا إلى ما ال يحمد عقباه فيقول شوقي ععلعى لسعان        عقباه
 :  الدب

 أسأتُ ظني بالنبي الرئيس بالجد ّی التعيععس :  فقال
 ومثلما قعععد فعلوا فعلتُ ؟   ما كان ضرني لو امتثلتُ

بأنها من أسعوأ معا تعكعون          عاقبة الخيانةيشير إلى (  سليمان عليه الس   والحمامة) وفي قصة   -
، يقعول  ( لألمانة ) للدرجة التى قد تقو  القيامة ألجلها، وفي هذا إشارة ضمنية إلى األهمية القصععععوى 

شوقي على لسان سليمان مخاطبًا الحمامة، التى فتحت الرسائل وخانت األمانة فزال عنعهعا العمعلعك        
 :  الموعود الذی أمر به لها سليمان

 كادت تقو ُ له القيامععة   بل جئتِ الذی  :  فأجاب
 لكعععععن كفاكِ عقوبةً    من خان خانته الكرامععة

 هيهات ال تجدی الندامة  فبكت لذلك تنععععدماً  
فقد عفا األسعد وهعو        ( العفو عند المقدرة )  يؤكد شوقي على قيمة (  األسد والضفدع) وفي قصة   -

 :ملك الغابة عن الضفدعة التي آذته بنقيقها العالي وأرقته
 إن أنت لم تنفع ولم تشفع ؟ إذ كيف تسمو للعُ  يا فتى 
 وزاد أن جعععاد بمستنقع   فكتب الليثُ أماناً لععععها 

وقيمته في حياة اإلنسان، وأن اهلل يُعقعوى    أهمية العملعلى (  النملة الزاهدة) يؤكد شوقي في قصة   -
 :  ويعين من يجتهدٍ ويعمل فلكل مجتهد نصيب وأن العمل عبادة يقول شوقي

 وقائدُ يهديه للسعععادة  سْعىُّ الفتى في ع يشه عباده  



 واهلل للساعين نعم العون  ألن بالسعي يقو  الكعععو نُ 
 واالندفاع وعد  دراسة عاقبة الحمق والطيشيشير شوقي إلى ( اليمامة والصياد)وفي قصة  -

 :  الموقف بتأنٍ وروي ّه، يقول شوقي
 والحمقُ داءُ ما لععععععه دواء فبرزت من عشها الحمعقاء  
 ووقعت في قبضة العععسكين  فسقطت من عرشها المكين  
 ملكت نفسي لو ملكتُ منطقي  تقول قول عععارف محقق  

إسداء المعروف والخير بين الناس وبعضعهعم،   يؤكد شوقي على قيمة (  الكلب والحمامة) وفي قصة   -
 :  فيما بينهم، فيقول والتعاون على البر

  لينذر الطير كما قد أنعععذره  فسبق الكلب لتلك الشجرة  
  فسلمت من طائر ِ الرصاص  وأقلعت في الحال للخ ص  
 الناسُ بالناس، ومن يُعِنَ يُع ن  هذا هو المعروفُ بأهل الفطن  

، الفصاحة واللباقة قد تثير حقد وحسد اآلخريعن يشير شوقي إلى أن (  الكلب والببغاء) وفي قصة   -
ولذا يجب توخى الحذر والحرص ألن عادة ما يكون الحسد، ضريبة النجاح كما حسد الكلب الببغاء في 

يشير أمير الشعراء عبر العحعوار   (  الجمل والثعلب)  وفي القصة الشعرية  - -القصيدة وقطع لسانه الفصيح 
ومضمونها أن الجمل يشكو من كعثعرة      ( يا بخت من بات مظلوماً ولم يبت ظالماَ) بينهما الحكمة القائلة 

وإنما تعب الصعدر    (  تعب الجسد )  أثقاله التي تكاد تقتله وهنا يبرهن له الثعلب بأن التعب الحقيق ليس 
 :  المثقل بعذاب الضمير من جراء الظلم الذی قا  به فيقول

 ويا طويل الباع في الجمال  مه َ يا أخا األحمال:  فقال
 ألنني أتعب منعععك بعاال  فأنت خير من أخيك حاال  
 تسألني عن دمعها المسفوك كأن قُدامى ألفِ ديععععك  
 إذا نهضتُ جاذبتنعععي ذنبي كأن خلفي ألفِ ألفِ أرنبِ 
 ما الح مْلُ إال ما يُعانى الص ّدرُ ليس  بحملٍ ما ي م لُّ الظهرُ  

أهمية اختيار اإلنسان المناسب للعمعوقعف    يشير شوقي إلى (  الغزال والخروف والذئب) وفي قصة   -
وعد  االنخداع بالمظاهر الكاذبة حتى ال تسوء العاقبة كما حدث للظبي والخروف فقد انخدعا  المناسب

بلحية التيس الذی ظنوه حكيماً لكنه أودى بحياتهما معاً نتيجة حماقته إذ أكلها الذئب، فيقول شعوقعي     
 :  على لسان األخير
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 فمزق الظبيين باألظافعععععععر  ال أحكم حسب الظاهععر  :  وقال
 ما قتل الخصمين غير ذقنعععكا  انطلق لشأنكععععا  :  وقال للتيس

 لخاتمةا

وتلخيصاً لما سبق يمكن القول بأن مجموعة القصص الشعرية الرمزية التي أبدعها أمعيعر الشعععراء       
إنما انطوت على مجموعة من المضامين أو المفاهيم أو القيم التربوية سلوكيا وأخ قيعاً  (  أحمد شوقي )  

أحيانا وإنما صاغها رمزاً لعلها تكون محببة لإلنسان وأكثر طرافة مما لو قالها علعى  ( الحكمة ) بما يمثل 
لسان البشر، وكي تحقق الهدف التربوی أو الهدف التعليمي غير مباشر، ألن النفس البشرية عادة ما تكره 

 . النصح المباشر وفي هذا تتجلى قدرة الشاعر وعظمته
 :  وقد اتسمت خرافاته ببعض السمات الفنية منها

 .كان يهدف من خ ل حكاياته إلى تثقيف األطفال
 . أضفى روح الفكاهة على خرافاته، وهذه السمة تعكس جانباً أصي ً في شخصيته

 . تميز أسلوبه بالسهولة والبساطة في الصياغة والتعبير
 .كتابته باللغة العربية السهلة 

اتبع الفونتين في إيراد الحكمة من الحكاية في كل حكاية، ولكنه كان يأتي بها في المقدمة محتذيعاً  
 . بذلك طريقة الفونتين أو فعي العنعهعايعة وهعذا العجعديعد العذی خعالعف بعه الفعونعتعيعن                               

حكمة في حكايات كانت سهلة اإلدراك واضحة المرمى، حتى يستطيع اإلنسان أن يدركها بسعهعولعة       
 .ويسر

 .فشوقي يعد رائداً في تطور هذا الفن، وفي أخذه ألفاظ مناسبة وسهلة

 المصادر والمراجع
// :http.حكايات شوقعي ععلعي ألسعنعة العحعيعوان والعطعيعر                   (.   9066. ) أحمد، ناصر-6

www.anfasse.org.  
ترجمه يوسفي، غ   حسعيعن   .  مختارات من الشعر العربي الحديث.(.  هع6981.)بدوی، مصطفي -9

 .انتشارات سخن: تهران. وبكار، يوسف
 .منتدی اإليوان اللغوی: األثر العربي في خرافات الفونتين(.  9066. )بدوی، مصطفي-9
حكايتهای كليله ودمنه با فابل های الفونتن وخرافه های احمعد  (.  هع6982.)  پارسائي فر، اكر -1
 دانشگاه آزاده اس مي:  تهران. شوقي

http://www.anfasse.org/2010-12-30-15-40-11/2010-12-30-15-36-49/4536--qq---------


دار :  العقعاهعرة   .  نظرية األدب المقارن وتجلياتها في األدب الععربعي  (.    9009. ) درويش، أحمد-1
 .غريب للطباعة والنشر

ثمعانعيعة    جمعها ورتبها وشرحها إبراهيم األبياری، .  الموسوعة الشوقية(.   6228. ) شوقي، أحمد-1
 .دار الكتاب العربي: مجلدات، الطبعة الثانية، بيروت

 .پردازش: تهران. تاريخ األدب العربي والمدارس األبية.(. هع6981. )عابدی فيروز جايي، حميد-8
: نعابعلعس   .  دراسة في أعماله الروائعيعة    -أحمد شوقي.(.   9060. ) عطعوط، عبدالوهاب يوسف-8

 .جامعة النجاح الوطنية
 .األلوكة. قصص الحيوان في أدبنا واآلداب األخرى(. ق6191. )عوض، إبراهيم-2
 .مجلدان، دار نشر ذوی القری. الجامع في تاريخ األدب العربي(. ش.ه 6980. )الفاخوری، حنا-60
 .طوس: الطبعة الرابعة، تهران. تاريخ األدب العربي(. ش.ه6981. )الفاخوری، حنا-66
: الطبعة الخعامسعة، تعهعران      .  المنهج في تاريخ األدب العربي.(.  هع6981. ) فرزاد، عبدالحسين-69
 .سخن
 .دار العودة: قاهرة. مجلدان. المعجم الوسي .(. هع6980. )مصطفي، إبراهيم والسائرين-69
(. شاعر معععاصعر مصعر      ) داستان جانوران در اشعار احمد شوقي (.  هع6981. ) علي منتظمي، -61
 مجله تخصصي زبان وادبيات دانشكده ادبيات وعلو  انساني:  مشهد
دنعيعا   .  المضمون التربوی لقصص األطفال في شعر أحمد شوقعي (.   9066. ) منير جادو، أميمة-61
 .الوطن
. دور األدب المقارن في توجيه دراسات األدب العربي المعاصعر (.  بي تا.)  ه ل، محمد غنيمي -61
 .نهضة مصر: القاهرة
 .نهضة مصر: قاهرة. النقد األدبي الحديث.(.  9002. )ه ل، محمد غنيمي-68
 

(پژوهشی پوهنتون خصوصی غالب -فصلنامة علمی)غالب  1394، ز4ش    78 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=11892

