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Abstract 

"Aqqad" is one of the outstanding poets of "School al-Diwan" with the focus on 

criticism and literature. Although his poems, especially those about nature, love and 

imagination, have the characteristics of Romanticism, after entering politics, he 

began to record political and social events and spoke openly about the sufferings 

that the colonizers and occupiers had imposed on people. Addressing such an issue 

is the specific feature of the school of Socialist Realism. Therefore, we decided to 

examine some aspects of the social situation in Egypt with an analytical descriptive 

method and find an answer to the following question: how did Aqqad coordinate the 

signs of the school of Romanticism and features of the school of Socialist Realism? 

One of the most important results obtained in this research is that, along with the 

tendency to the school of Romanticism and its well-known features, the poet has 

taken strong steps towards transformation and building human societies in the 

shadow of love, friendship and social justice. He called on his compatriots to stand 

up against the oppressors who paved the way for the warring foreigners, and he also 

helped deprived and poor people. 
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عباس حممود  ة ملعامل الرومانسية والواقعية االشتراكية يف شعريدراسة حتليلية ونقد

 العقاد

 3عسكرعلي كرمي، *2سردار أصالين، 1س زماينجنر 

 رانيإ ،صفهانأجامعة  وآداهبا، العربية اللغة يف كتوراهطالبة د.1

 رانيإ ،صفهانأجامعة  ،وآداهباة يقسم اللغة العرب يف األستاذ املشارك .2

 (02/82/2228تاريخ القبول:  ؛81/20/2228)تاريخ االستالم:  

 لّص  امل

انت كوإن  الديوان يف النقد واألدب اليت اشتهرت بالزنعة الرومانسية. عباس حممود العقاد من أعالم مدرسة يُعَدص

 تورطه يفبعد  هنصكل ؛اليعة واحلبص واخليالطبعن خاصة يف شعره  بسمات املذهب الرومانسي، تأشعاره اتصسم

عاين من مهوم ييف شعره عمصا  صرصحو ةية واالجتماعياسياألحداث السل يتسج إىٰلاهتمامه  هوجصتة ياسيالساحلياة 

خاصة من األدب الواقعي مسات فيها  .شعبه علٰى احملتلون الذي فرضه املستعمرون الشعيبص الواقعب رتبطومعاناة ت

مسات املدرسة م العقاد بني ئيف الكاإلجابة عن السؤال التايل: إلی هلذا املقال الباحثني  ، مما دفعيكاالشترا

عمادا له  لييالتحل -الوصفي البحث املنهج هذااختذ  يف شعره؟ملعامل الرومانسية البارزة وا ةيكة االشترايالواقع

جانب نزعته  ىٰلإ نّ الشاعرإ: البحثهذا ه يإلل ما توصصأهم من  .اجملتمع املصري اةيدراسة بعض جوانب حل

ر وبناء جمتمع انساينّ تسوده احملبة يحنو تطو جبصارةخطوات  اخط ،ةعروفاملنسية ومظاهرها اإىٰل الرومالروحية 

 يعبصدون الطريق للغزاةالذين  والطغاة نيالوقوف يف وجه الظامل إىل مواطنيه دعاوة، يواإلخاء والعدالة االجتماع

 الفقراء.مساندة  هميناشدو األجانب

 ةالكلمات الرئيس

 ، العدالة.ئع احلياةوقا ، يالة، اخلطفعاال ،دالعقا
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 قدمةامل

. هيف عصر سائدةة اليصواالجتماع ةفكريصات اليناكإلمفادة من ااإل بإمكانهأديب  مذهب لّك

ابه تصكاد العصر ولعباقرة من نقّل ةية واالجتماعياألحوال النفس عن اتيانكذه اإلمه شفكت

 أديب نابهوعمالق  مفكرشاعر رومانسي و هو عباس حممود العقاد .ومفكريه ئهشعراو
 شعر لك»و ضا.يأ يالواقعنهج املإىٰل  ينتمي، يالرومانس نهجاملإىٰل ه مائنتابقدر  هنصكلو،

 رين من ررةاحمل ةميركالرة احلاة ياحل إىٰل وة ير اإلنسان من مظاهر العبوديحترإىٰل  دعوي

 انك ايعمود ا،يواقع اعتباره نكمي واملعاناة، بالتجربة صادق شعور من نبعيالذي و االستعمار

 وعاهبم النهضة شعراء األمر أول يف نقد قد» العقاد انكوإن  .(012: 8111ويب، ياأل) «احرص أم

لهم يان سبييف بعض األح كسليأن  ه اضطرصفإنص ،ةيصة واالجتماعياسيسالحداث األ ليبتسج

 ريال يف التعبأصبح عضوا عامة، ويصاسيالس احلياةب اختلطعندما  م8122سنة خاصة بعد 

 .(11: 8118، ضيف) «عنها باسم أحزاهبا

اليت  تحدَّث عن املغامرات ومصدره املشاعر واإلحساساتيأدب نسية اومأنَّ الر معروف

اليت منشأها  عن اآلالمتحدَّث يو ،ةياألدب يودعن الق ضرورة التحرير ترىال وياخل ريتث

وشاعت هذه »عوض ما حرم يقتحم هذا الواقع ليو ٰىواألمل املرجت ءيي الواقع السَّنيخالف ب

 ٰىوقد رأ. (221: 8111ويب، ياأل) «مرض العصر تيسمصغدت مرضا عاما، ف ٰىاحلالة، حتص

ة يالصناعاة يعة ملجأ للبعد عن احليوالطب ،ن مالذا لنفوسهم احلائرةيالدص ،ونيالرومانس

عاشوا ألنّ منظريها ؛ أيضاة يالواقعب صلتتصاة يالرومانس ة.يصوحآلالمهم الرص امهدصة يواملدن

 .وعاشوا برهة مع أخيلتهم وديارهم احملجوبة طوعا أو كرها والشارع العاممع الواقع برهة 

الواقع السائد نقدوا ة وياالجتماعأعربوا عن املواقف  ينيسالرومان األدباء من اريثك نّإث يح

ة يالواقع امصوأ .كانت خيالية إنو نة الفاضلةياملد وينتك تطمح نفوسهم إلیبينما  ،اجتماعيا

 الصناعية اجملتمعات يف" الربولتاريا" أي العاملة الطبقة بانتصار تؤمنف ةيكاالشترا

وترسم الصورة املشرقة اليت . الشيوعي نظاملل مهيصئا املاركسي النظام وتكوين الرأمسالية

ة، اة حرصيحإىٰل ؤدي يد ما ي واألمل، وجتسرير اخليقها حنو تصوقّحينبغي للمجتمع أن ي

 ع طبقات اجملتمع. ي مرياخل عمصي اإلنساين وتسود العدالة وريع أمام املصيه اجلميف ٰىتساوي

يف شعر العقاد  والواقعية االشتراكية يةنساعامل الرومامل دراسةإىٰل هدف هذا البحث ي

 تصورات لحيلّكما أنّ هذا البحث  عنده. املتضاربتني درستنيجابة عن كيفية وئام املواإل

خالصة آرائه إىٰل  ريشيو ما يرنو ويهدف من اجملتمع املثايل إىٰل دعوته ومسات العقاد

 :ةيالاألسئلة الت إلجابة عنبا ةياإلصالح ارهكة وأفيجتماعاال
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  شعره؟العقاد يف  اتناوهل قد اليت نسيةاعامل الرومأهم املهى  ما .8

 االشتراكية يف شعر العقاد؟الواقعية  عاملاملهى ما  .2

 شعره؟يف نسي والواقعي االشتراكي ام العقاد بني االجتاه الرومئالف يك .0

 البحث اتيفرض

احلب والطبيعة واستّدام  هي يبدو أنّ أهم املعامل الرومانسية، يف شعر العقاد، .8

 اخليال. 
الظلم والفقر هي معاجلة يبدو أنّ املعامل الواقعية االشتراكية يف شعر العقاد،  .2

 والفجوة الطبقية والوطن وإصالح اجملتمع.
 ية بأساليب رومانسية.ثريا من الواقعيات االجتماعك صوصرالعقاد يبدو أنّ  .0

 البحث: ةخلفي

 منهااته، وأدبه؛ يوح دراسات عن العقاد،و تبك كهنا

تناول مسة  ،م8111وت، ري، بفيم الشريشعر العقاد" ألمحد ابراهإىٰل املدخل " .8

والعقالنية والتجديد واإلبداع يف والتنقيحات يف دواوينه والغموض  شّصية العقاد

 هتصهموني ذينة خالفا آلراء النقاد اليومياة اليبواقع احل هتمصيه نصأإىٰل ه ي فوأشريشعره 

وجاء ببعض أشعاره العاجي  الربج وبالقبوع يف واقع الناس. ٰىعلع والتعايل بالترفّ

 .دصعائهال اليدل
ؤلف عن حياة امل حتدصث ،م8111 ،القاهرة،عبد احليص ديصاب"عباس العقاد ناقدا" ل .2

كه النقدية اليت ارد عند العقاد وعن معجتاهات التجديد يف النقالعقاد السياسية وا

يف الشعر والنقد ه أثر نظرياتعن  يف تعميق بعض نظرياته النقدية و كان هلا أثر

 يف النقد األرويب. بنوعيه: العام واخلاص وربط هذه النظريات باملبادئ النقدية
م، 2221ة" لعباس حممود العقاد، القاهرة، ية واالجتماعي"دراسات يف املذاهب األدب .0

تدور ة. الصحف واجملالت األدبيصفيه فصول متفرقة يف مناسبات متعددة يف بعض 

ة اليت ية واملذهبيارات االجتماعية املعاصرة والتيصا األدبياملوضوعات حول القضا

وكيف يكون  جتاهات احلديثة يف األدب العريب،االمنها: عرفها القرن العشرون.

 والواقعية يف األدب والنقد. يف الشعر،ديد التج
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 ،ش ،هـ 8012 ،جامعة مسنان سي،يتقي رئ " حملمدة والنقديشاعرال نيالعقاد ب" .1

ة يالنقدثاره آوة يف شعره، غراض اهلامصاألوة يآثار العقاد الشعرالرسالة  تتناول

د يف يد والتجديوظاهرة التقليف هذا اجملال،  اثّر منهواملؤثرات األجنبية اليت تأ

 وموقفه من اجلمال. أسلوبه يف النقد،و شعره، 

-8111) الرومانسية إىٰل الواقعية يف شعر املصري احلديث منل القصيدة من "حتوص .0

م، من أهم موضوعاهتا، حماولة تتبع 2282( لدعاء صابر، جامعة القاهرة، 8118

حركة التحوالت والتغيريات اليت مرصت هبا القصيدة املصرية ما بني الرومانسية 

ل والباب الثاين: والواقعية. وقعت الدراسة يف بابني، الباب األول: معامل التحو

 صياغات التحول.
عيلي، فصلية اللسان ا"الشعر العريب احلديث؛ بني الرومانسية والواقعية ملهدي امس .1

ش. تسعٰى املقالة لتستوعب الواقعية ٰ ودراسة املدرسة 8012املبني، العدد اخلامس، 

املدرسة علٰى األدبية بشكل عام ومن مثّ تتطرصق إىٰل األسباب اليت أدصت إىٰل تفوصق هذه 

 املدرسة الرومانسية.

 ،جملة اآلداب لسردار اصالين، د العقاد أديب خلّاق وسياسيص عمالق"و"عباس حمم .2

ء العقاد االجتماعية  والسياسية آرادرس الباحث  .م2281 ،820العددبغداد، 

 نسيةٰ .ادبية اخليالية والرومالواقعية وآرائه األ

ن عثمان من يخ الدصين شيالند، لنصرالدصجملة عود  "موضوعات شعر العقاد" .1

 ح موضوعاهتا،بعض أشعار العقاد ووضصجاء ب ،م2281 ،2ج82280، 8جسودان،

: دعوة العقاد للتجديد قد علّقذا كهوا لبعض أشعاره. ا وشكليصحتليال دالليص لوحلّ

فوجد يف  .يف شعره، فهو مل حيصر نفسه يف دائرة التقليد وجدت أصداء واسعة

 .من قبل اءاليومية موضوعات صاحلة للشعر مل يألفها الشعر احلياة
 هاجتاهاتإىٰل تطرق يه ألنص تابات؛كهذه ال متاما عنحبثنا هذا تلف خي رغم أنصه

ة يالواقعونسية اتني الروماملدرسيف إطار خصائ   ةية اإلصالحياالجتماعنسية واالروم

الدارسني والنقاد رى معظم ي .بينهما يفية االنسجامكو يهيف مفهوم الشاعر وتلقّ ةيكشترااال

دراسة ونقد أكثر للمواقف إىٰل ماسة ، غري أنه حباجة ةياملدرسة الرومانسإىٰل نتمي يه أنص

اته يح ٰىعلاليت أثّرت ة ية واالجتماعياسيالس احلوادث نتناوللدراسة أشعار العقاد قبل  .هذه

 .يف عصره دبهأو
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 ةيواألدبة يواالقتصادة، يد االجتماعمالمح عصر العقا

ی ، بينما أدصرصةمُمعقدة ومبصر أحداث  فمرصتالعقاد فترة االحتالل عباس حممود  لقد عاش

( دخلت مصر يف ظالل م8101-8102) صدقي مكويف أثناء ح». سايل فيهايادي والرصدوره الرص

 علیو األحزاب تصابك ة، فثارت ثائرةيابياة النيه الدستور واحليف غيَعهد استبدادي أُلِ

يف  ة بارعةيوهو أغن ن"يالقرن العشر يف املطلق مكاحل" تابهك تبكرأسهم العقاد؛ ف

ة فؤاد، يالطاغ كة. وتناول يف بعض مقاالته املليتها لألمم الشرقية وصالحيقراطميالد

 نك. ول(801: 8118، ضيف) «أشهر تسعة بالسجن هعلي مكوح مة،كحملااإىٰل م بسببها دِّوقُ

 .وأمصته وطنه ليسب يف افحةكنعه من املمي ومل إرادته ضعفي مل السجن

ة ية واالقتصادياحلالة االجتماع ب يف أنّيال رف ،ةاالقتصاديو ةاالجتماعية يناحالمن 

ة، ياسية السيئة املصريالبإىٰل اًموجز أشرنا وقد. ةياسيالس باحلالة ريبكحد إىٰل ر تتأثّ

ة يواجلاه، فجاءت الثورة املصر الغىنو والوزارة مكاحل ونؤش هلم انتكألرمن او كفاألترا»

 األداة فأصبحت مكاحلئون الوزارة وش يف هلم نتكمبا م الثقة ،مصرينيخلقت يف و

 .(011: 8111مرزوق،)«ريبك حدإىٰل  ةيمصر أداة ةيومكاحل
 ،إنشاء املدارس :العريب يف مصر بعوامل بارزة منهاهنضة األدب  تتبطرا لقد

 واألديب. ريصكقي الفمة للرصظروف العامل غري مالء كانتو .الترمةالصحافة و الطباعة،

 ال،يقل اإلّ تصابكت منابر األدب وصمت الشعراء والاختففة ية الثانيقامت احلرب العامل»

عام  "ةيجامعة الدول العرب" اميدة يف الشرق العريب، وقياة جديبانتهاء احلرب بدأت حو

تها يحرص ٰىعلة يصلت الشعوب العربح اميالق هذا وبسبب مقدمتها، من انك 8110

اب تصكوال الشعراء من طبقة فنشأت االجتماعي، البناء يف رونكفيوبدأ الناس  ،استقالهلاو

زة يف ية متمية وشعرية ونقدينشأت مذاهب أدبولمون مبجتمع أفضل، حين ي الذينيعالواق

 .(01: 8،ج8112خفاجي،) «ديالواقع االجتماعي اجلد كظالل ذل

 ةيواألدب ةيته الذاتريسالعقاد 

 أبوه انك. م8111 و(يوني) رانييف شهر حز»يف أسوان مبصر  (م8111-م8111)العقاد ولد 

من و ،ةيعندما بلغ السابعة إلتحق باملدرسة اإلبتدائو .أسوان ميقلإللمحفوظات ب نايعمل أمي

 اركأف ٰىعلف سن الطفولة تعرص النبوغ. يفو اء،كاالعتزاز بالنفس، والذ ةياته الشّصصف

يف اجملالس اليت انعقدت يف مزنل  ميندالعبداهلل و ،وحممد عبده ،ن األفغاينيدال مال

د وجدي ياليت أنشأها حممد فر )الدستور( فةييف صحعمله  بدأو القاضي أمحد اجلداوي.
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، ويلكماأعمال  منهاة ويزية اإلجنليه باألعمال األدبمقاالت تابةكقد تأثر يف . وم8122سنة 

ة يف النثر يالعال مزنلة العقادإىٰل إضافة  .(80-0: 8110 ،وتكلسا)«و...هازلت وآرنولد، و

ت له فظهر». نه العشرةيظهر يف دواويته يوشاعر ديب، وتطوره يف األسلوب، هو شاعراأل

أشباح "، و"ةريوهج الظه"و ،"قظة الصباحي" وهي م8181سنة  من عدة دواوين ابتداء

 مث ."وان العقاديد"وان باسم ييف دوقد نشرها فيما بعد جمتمعة  ،"ليأشجان الل"، و"لياألص

 ريأعاص"و"، وحي األربعني، و"روان"كة اليهد" يوه یوان أجزاء أخريهذا الدإىٰل أضاف 

 .(811: 2222خليل، )« "ما بعد البعد"و ،«"ريبعد األعاص"و "،عابر سبيل"و ،"مغرب
الواقع االجتماعي والسياسي مل ينفصل أبدا عن القيام بدوره العقاد رغم تورطه يف 

لة املثمرة، بقي ياته الطويخالل ح هوف» األصيل وهو تعزيز األدب والنقد واإلبداع فيهما.

 .(281: 2228وسي، ي)اجل «ةيخملصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة األدب

 ثييف األدب العريب احلد ةيسالرومان

إىٰل  ينيوالسور ينياللبنان وخاصة العرب املشارقة وهلجرة األورويب لالستشراق انك»

ة أو يها: أصليعلة يف بالد املشرق العريب واالطالع يوانتشار اآلداب الغرب ،نيتيكرياألم

دة يف األدب العريب وأوصلته بآداب الغرب ية جديأدب اراتيآثار وعوامل يف خلق تمترمة...

 األدب يف اريبك أثرا تكترة اليت يمن أهم املدارس األدبو.(221: 8111)األيويب،  «ومدارسه

 قلوب األدباءإىٰل قها مفتوحا ياليت وجدت طر، ةيسة الرومانير، املدرسة األدباملعاص العريب

ؤلفة من األدباء امل وانيالدمدرسة منها:  ،همآثار يف وصالبة بقوة تهاكالعرب واستمرت حر

 .ريكالعقاد واملازين وش :الثالثة

واستّدام ، ةيالفرد عن العواطف ريتعبال :يف أشعار العقاد ةيسالرومان المحاملمن و

 ، وغريمها.احلبص واملرأةها من يعة، وما فيوصف الطبواخليال، 

 ةيالفرد  عن العاطفةريالتعب

قة ياملشاعر العمة وي عن العواطف الفردرييف التعبالصدق »من خصائ  الشعر الرومانسي 

إنّ الشعر هو » جويه توركيقول في .(11: 8111، األصفر) «جتتمع يف أعماق النفساليت 

 هفنص من ثركعرصف بذات الشاعر وشّصه أيب أن جي، والشعر .ءيش لكمة يف يالنواحي احلم

 ."ةفثَنَ" دة بعنوانيذات يف قصال عن ريالتعبحنن جند هذا  و (811: 8111ويب، ي)األ «الشعري

ومرآة  عن ذاته امللتهبة ريتعب ،قظان، غصصان، أسوان، سأمانيان، ريظمآن، حيف قوله 

 العقاد حياول .اته مرارةيء حيتلمتائس ويأنّ صاحبه مغموم و بدويونة يلنفسه القلقة احلز
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شف عن مشاعره وأحاسيسه ليظهر ما جرصبه وعاناه داخل كبالفف عن نفسه خيأن هبا 

  :احلياة االجتماعية

 ال صَوبُ الغَمامِ وَال ظَمآنُ ظَمآنُ
 حرَيانُ حرَيانُ ال نَجمُ السَّماءِ وَال
 يقـظانُ يقـظانُ ال طيـبُ الرصقادِ يدا
 أَ صاحبَ الدَّهرِ ال قَلبٌ فَيسعَدُنِي

 

 عَذبُ املُدامِ واَل األنداءُ تُروينِي 
 مَعالِمُ األرضِ فِي الغَمصاءِ تَهدينِي

 يلـهينِـي السُّـمَّـارِنينِي، واَلسَـمرُ 
 علی الزَّمانِ واَل خِلٌّ فَيأسُونِي

 

 (221: 8العقاد، د.ت،مج)
 "صوب الغمام"جانب الثقافة االجتماعية التراثية.إىٰل  ةالشاعر يستلهم الطبيعة الغناء

 لهاكواقع صعوبات احلياة ومشاإىٰل ظاهرتان طبيعيتان تشريان من جانب  "جنم السماء"و

 من وأغنامه تغيثه االمطار بزنول الّإ ركاليف والذي القاحلة الصحاري يف يعيش انك ملن

التّل  من حرية الظالم باستنجاد النجوم  لّاإخاطره  يف جيول ال ماك العطش مرارة

 العصر يف يعيش ومن اجلاهلية يف عاش من رةكالبون بني ف ما أنس ال أنس أنّ واملعامل.

 من قريب اجلاهلي الظمأ ألنّ. متاما ختتلف العصرية املتطلبات أنّ ماك اجدص شاسع احلديث

اجلسم يف حني أن العطش الذي يعرب حقيقي ال يتجاوز عن العطش الذي يعتريٰ  بل الواقع

 .رياكوف نفسيا عطشا ونكعنه العقاد ي

أن الفرق بينهما هو دوام األثر  ینرمقارنة داللية  باملدامذا قمنا مبقارنة اخلمرة إ

إىٰل ي يشري كعر يستّدمه متعمدا فالشا ؛والتأثري الذي حيمله لفظة املدام دون اخلمرة

 .حزانهف عن آالمه وأيلتّفاووشدته وعدم قدرة املدام العذب يف التأثري فيه وة العطش ذر

وهلا  مسارباألايات الليلية اليت مسصيت كوهو احلأيضا  املوروث التربويص ٰىوالشاعر ال ينس

سرة لترويض الروح عضاء األأوالد والتواصل املرغوب فيه بني تأثري ال مثيل له يف تربية األ

ه يعتقد نصكول سرة واجملتمع.عتري أعضاء األيقد  الذيتئابات والوساوس والقلق كوختفيف اال

ما ك ثافتها.كو ةوحيصة الرصواآلالم النفسيصوجاع األمسار فقدت قدرهتا للتأثري لشدة أن األ

معتمد ومالذ ك واخللّ ،داخليملجأ معتمد ذايت وك القلب املالذين: ثنائيةالشاعر  یينسال

صديق يواسيه إىٰل ما يأوي يف جلواته كقلبه يناجيه  إىٰلنسان يف خلواته يلجأ واإل .خارجي

 .الشاعر بفقداهنما يقع يف مأزق حمري یليربد حرقة ما يعانيه فنر
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ستجلب يسترق القلوب ويما ها من رنات األحزان يصور خواجله وفيد العقا جند ذاكه» 

 رييف مص ريكالتف إىٰل احلذر منها وإىٰل اة هو الذي دفعه ياملدامع، ولعل هذا القلق من احل

 (01: 2،ج8112، خفاجي) «هايعل نيالطارئ

 عةيوصف الطب

إىٰل  ونكعة، والرياح يف عامل الطبيداالن»للشعر الرومانسي  ىخراألصائ  اخلمن 

 ،عةيعة، ورموز الطبية البشر والطبية قوامها ثنائيعيفلسفة طبإىٰل  والوصول أحضاهنا،

 البشر عالقات لكوعن  نراهاال حنسها و اءيأش عن وتعرب ءيش لكتها ياليت تقول لنا بأجبد

دة ييف قص .(11: 8111، األصفر) «عة واإلله واإلنسانيالطب نيد بي، والتوحوأحواهلم

الغمائم يف  ةكحر وصف عة؛يالطب أحضانإىٰل  ليوامل ونكرف" جند هذا اليبعنوان"اخلر

نا يعطيض يلون األبالإىٰل شارة اإلو،املهاجرة  وريطالب ههايف وتشبيالسماء يف فصل اخلر

د اخللوة جيأنّ الشاعر  كوندر،فارقنا يبالسالم الذي ال التمتع الصفاء وإحساس اهلدوء و

 نيد الوحدة بجيو عةيشعر شعورا مؤمنا خبالق هذه الطبيعة وية يف حضن الطبيقياحلق

 :.اإلنسانعة واإلله ويالطب

 أَنَّهاكحَيُّ الغَمائِمِ فِي السَّماءِ 
 بَيضَاءُ تَرتَعُ فِي فَضاءٍ شاسِعٍ

 وَتَنتَحِيتَرفُو حَواشيها الرِّياحُ 
 والدَّوْحُ مَهدولُ األرائكِ ساهِمٌ

 

 طَريٌ سَرتْ فِي مُستَهَلِّ الرَّبيع 
 صافِي السُّراةِ علی السَّنا مَرفُوع
 أوْساطَها بِالفَتقِ والتَّرقِيع

 وديعالتَّ ةَيهَنَهُ العاشقَنيك
 

 (00: 8العقاد، د.ت،مج) 

: 8111ويب، ي)األ«  الفصولنيبف يؤثرون اخلريون ييوالرومانس»-ف يوصف العقاد اخلر

اح جتمع يوالر عيفصل الربة يبدا ور يفيق الطيم يف هذا الفصل بتحلويالغ ثرةكوشبه -.(820

 عيالتود وقت نيالعاشقكاألشجار تتهدصل . ٰىخرأضاء تارة وتفرقها تارة يوم البيهذه الغ

حبضورها يف  الغمائميريد الشاعر تصوير عاشق مغموم حزين حائر فيستنجد  غصاهنا.أ

ية العاشق ونشاطه حنو الغرض املرغوب كيريد بيان حرما ك، ال شئ غائمكالسماء فتجعل 

حتمل الفراق ٰى علعدم قدرته  ٰىما ال ينسكبطرياهنا يف السماء،  الطيوريستّدم فيه ف

هي عواصف  الرياحأن كلرياح أغصاهنا فاشجار اليت هتز يصوصره يف صورة األواهلجر ف

 .واهلديل واحالنُُّإىٰل صعوبات احلبص فيؤدي 
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 وحياوره (روانكال) ،عةيالطب خيتار طائرا منالعقاد  مانسي جندومع املذهب الر جرياو

 د":اجملدص روانكدة "الييف قص

 یث أَطلَقهُ  اهلَويأنا فِي لِسانِكَ حَ

 یأنا فِي ضَمريِكَ حَيثُ باحَ فَما أرَ

 القَلبِ الصَّغريِ، مُساجِلٌنا مِنكَ فِي أ

 ریكأنا مِنكَ فِي العَنيِ الّتِي تَهَبُ ال
 

 مَرحاَ، وَإن غَلَبَ السُّرور لِسانِي

 سِرصا يـغيِّبُهُ ضَـمِريُ زَمانِي

 خَفَقَ الرَّبيع بِذلكَ اخلَفَقانِ

 وَتَضُنُّ بِالصَّحواتِ وَاألَشجانِ
 

 (128: 8العقاد، د.ت،مج)

نافس ي الذي ريظهر أسراره وقلبه الصغيه الذي ريترمن به وضميصوته الذي » إنصهقول ي

وم تعطيه النوم وتبعده من اهلمنه اليت يوع (: د.ص8ج،2280مان، عث) «ع خبفقاتهيخفق الرب

 ريتار ضموخي ( يالتشّالتجسيد)ستّدم العقاد ييف وصف هذا الطائر  .األشجانو

لي يف يش» فعل ماكاوره حيصوصر الطائر انسانا يف «ومنك وضمريك، لسانك،»يف اخلطاب،

. (808: 2222ل، ي)خل «ب والوردة"ي"العندل دةيقص يف لديوا اركأو مثل أوس sky larkدة يقص

 ٰىريايل الوادي بغناء عذب بل يغنصي يف ليس مبجرد وصف طائر يل ووصفه هلذا الطائر

مبثل احتاد الطبيعة مبّلوقاهتا  حد معهتصيو بلسانه لمكتيو العقاد نفسه يف هذا الطائر

 .وموجوداهتا

 الياستّدام اخل

 ايواع ايإبداع ونكيال والتصورات من خصائ  الشعر الرومانسي سواء أن يالتمادي يف اخل»

ن أن بوحير ويرضون من الواقع املري ال ينيالشعراء الرومانس أنّإىٰل رجع ي كوذل. أحالما أم

املذاهب من األدب الرومانسي  مييزوأهم ما  .(11: 8111، األصفر) «ليالعامل املتّإىٰل هربوا ي

فالشاعر الرومانسي خيترق به أقطار العامل احملسوس إيل دنيا  .هو اخليال یاألدبية األخر

 يف العامل احملسوس. تتمثلا الجديدة ليّلق آثارً

 ماتْكحمُ قاتْغلَمُ راتْقفِمُ

 هاتْاجلِ لِّك علی نيِكاكالدَّ أبوابِ لُّك

 الوهَمهَا ، أَوهَكرَتَ

 !"ارْرَقَ ومَيالا ما لنَ"البِدارَ!"           "

 ؟دارْاجلِ لفِن خَمِ سَ                               ا     و النصدعُي كَذا وتٍصَ أيُّ
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 وهاقُطلِوها                  أَكدرِأَ

 ارثَ   ةِلمَي الظُّفِ سِ                                و     حبُاملَ عِلَالسِّ وتُصَ كَذا

*** 

 نيْجِسَ بِيي الغَفِ وَهْوَ                       نيِناجلَك

 نيْنالسِّ آفاتُا وَينالدُّ یذَأَ رهُذِّحَن تُإِ

 ايحثُ أَيا حَيقالَ ه

 نيْبُ أَميبِ وَالغي مِن أمانِ الغريٌخَ كَذا

 (022: 2العقاد، د.ت،مج)

 من ةياخلف منةياهل تلك لتقتن  الهيخ أذن دصمي" نيكاكالد سلع" دةيقص يف العقادإن 

جندتنا إىٰل أسرعوا  يأالبِدارَ  :للناس تقول نيكاكالد سلع سمعيف ،نيكاكالد أبواب خلف

سمع يو .مزيقوالتص ٰىقبل أن يصيبنا البل للبيععرضونا فا س لنا قراريل، من الظلمة وأطلقونا

إىٰل  دةيالقص هذه يف شجصعي العقاد أنّك. بيأمان الغ ٰىعلا يؤثر متاعب الدني نيصوت اجلن

وهي أمثن »ة، ي الظلم واحلرصنير بيعبارة عن صراع مر ية هياسياته السيألنّ ح ة؛ياحلرص

 مثنا اهتميح دفعواي أن اءيألحاب ٰىفأحر عنها تبحث" اجلمادات" انتكاة وإذا يء يف احليش

ان ذلك رأي شلي الشاعر كة، ويربط اجلمال باحلري» والعقاد .(: د.ص8ج،2280مان، عث) «هلا

 .(122: 2،ج8112)خفاجي، «قة واحدةية عنده وجهان حلقيفاجلمال واحلر ؛ييزاإلجنل

 احلبص واملرأة

مرتبة العبادة واتصجهوا صوب املرأة فأعطوها إىٰل  احلبص ينيقد مسا عند شعراء الرومانس»

 ها،يإل النظر يف ةيالشاعر روحهم اختلفت نكجتماعي، ولها اعتبارها االيلتها وأعادوا إلمزن

خرون اآلها آر،من السماء  ت هبطيتال بة املعبودة واملالكيبعضهم احلب هايف وجد نمايفب

، األصفر) «نيالوجه الك بعض اآلخرها يوشاهد ف،ة وجملبة للشقاء يطانيدا للشرور الشيجتس

ن كمي .ٰىها مرة أخريعتذر إليدحها وميها مرة ومصذيوالعقاد يف الزمرة الثالثة  .(11: 8111

عتذر يهو  ""أهجوكدة ييف قص .نيتيالتال نيدتيقصال مثل أشعاره يف نياملوقف الك مشاهدة

ها يديقبصل يسمح لنفسه الشامخ أن يتحمل قسوهتا ويبصفاهتا و تغصىٰنيبالغ يف مدحها ويها ويإل

 :لهو هبايفرح ويزن من قسوهتا بل حيفهو ال؛ جترحانه نياللت



  812 عباس حممود العقاد ة ملعامل الرومانسية والواقعية االشرتاكية يف شعريدراسة حتليلية ونقد

 

 أَمدَحُ مَنْ رمَكأَهجُوكِ يا أَ

 نَُّنِيكقاسِيةٌ أَنتِ وَل

 وَأَعظَمُ القَسوَةِ تِلكَ الّتِي
 

 وَمَنْ بِإطرائِي لَها أَصدَحُ 

 تَجرَحُ الّتِي فَّكأُقَبِّلُ ال

 يلهُو بِها املَجروحُ، بَل يفرَحُ
 

 (002: 8العقاد، د.ت،مج)

رم من كا أي»لمات كيف ، من موقفه أمام املرأة، مدحها والتنازل عن جربوته ومشوخهو

ينبعث من  إنصه ؛قبصلهاي دهايجراحته ب فهو رغم -مستعرة يف قلبه ألنّ جذوة احلبص- ؛«أمدح

مواصفات احلبص  أبرز» كّدتؤ يف شعره شاعرامل هذهو .مشاعره صفاء روحه وطهر

ة والزنوات يفوق الشهوة احلس الروح. يطهارة القلب وتسام ٰىعلقي، القائم يالرومنط

فص مقارنة بني كلمة قاسية للقلب واجلراحة للكو يف استعمال  .(821: 8111ويب، ي)األ« الطائشة

 واحملسوس. املعقول

 ٰىريخل  يف حبصها وفهو أ ة،ريثكيف نفسه جروحا  تقد ترك "سارة"بة العقاد مع إنّ جتر

 ةريبك صدمة انتكها امرأة خائنة تتالعب مبشاعره وظّن أنصيهر والعفاف، مث للطّها مثاال يف

 " املرأة واخلداع"دةييف قص .عايم للنساء منوذجا" سارة" يف ٰىري فأصبح العقاد سيألحاس

س هلا بدص من أن هتذّب نفسها. هي يقول ليو انتهيعة من طيسب اخلدحيالعقاد املرأة و ذمصي

  ٰىأغل نتقل إىلوا هلا ختل  ال أن كعليو. ذلككالسواء وخلقت  ٰىعل والعدوق يختدع الصد

 :منها

 خَلِّ املَالمَ فَلَيسَ يثنِيهَا،

 بِهِ يدُكوَسِالحُها فِيمَا تَ

 وَهوَ انتِقامُ الضَّعفِ ينقِذُها

 أَنتَ املَلومُ إذا أَرَدتَ لَها

 خُنها! واَل تَّلُ ْ لَها أَبداً
 

 طَبيعَةٌ فِيهاحُبُّ اخلِداعِ  

 مَن يصطَفِيهَا أَو يعادِيهَا

 مِن طولِ ذُلٍّ باتَ يشقِيهَا

 ما لَم يرِدْهُ قَضاءُ بارِيهَا

 غَواليهَا یأَغلَإىٰل تََّلَّ ْ 
 

 (186: 2، مج.ت)العقاد، د

من احلروف اجملهورة  ي، وهختلّ و خنهاو خلداعوا خلّلمات: ك"يف الخلاءرار حرف"اكت

عد من احلروف ت يت" الالقافرار حرف"كوت ثرة حزنه وحتسره.ك انتباه املّاطب يف ريثي

  نفوره من النساء. شف عنكي، قضاءو يشقي ،نقذي ،انتقاممثل  لماتكيف  دةيالشد
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 األديب الثائر عقادالو ةيكاالشتراة يالواقع

 لكجود باملو العامل یريو، عصره يف قعي ملا یصد ونكيه أن يعلبن زمانه وإالشاعر 

قوف والو نيل مساعدة املظلومية يف سبيمن هذه املوهبة اإلهل دَيستفيو، وأحداثه تطوراته

النقد االجتماعي   لدفع الشرور يف اجملتمع.نياملصلح رَيساي ونين والظامليأمام املستبد

ة يالرومانس ؛نيشعراء املدرستعاتق  ٰىعلرفضها و اجملتمعر الشرور واملفاسد يف يوتصو

ا من يصور جانبا واقعي أن يكاالشترا ألديبا ٰىلع»جيب ك ذل إىٰلف .ةيكة االشترايوالواقع

 ياألديب بقدر رسوخ أصوله يف وع هة عمليأمهوتزداد  .هاية اليت عاش فيخيالفترة التار

خاصة بعد دخوله يف العقاد يف شعره،  فعل ماك. (000: 8120، هالل) «هيف تبكالعصر الذي 

يف و نسي والواقعي االشتراكي يف شعره.ابني االجتاه الروموهلذا جند وئاما السياسة 

 رامةكوال ،واالستقامة ،والصمود ،العزةإىٰل ه يدعو مواطنيما أراد أن عنددة "زماننا"يقص

 ءيلم وهو ،ر جمتمعهب الثائر فصوصيه وقف موقف األدنصكلو ،قف موقف الواعظيفلم 

ينظر إىل األوضاع هو ف .الناس نيب احلق دون مكحيوالضاللة  .اءيوالر ركباجلهالة واملن

 ٰىون أمستولّياملائعون املتملقون »قول:يو بأدبه اهيعلثور يف ،م ؤتشااليت حتيط مبجتمعه ب

تهم ودناءهتم ت علومهم وفشت خسصان الدولة ماعة ضعفت نفوسهم  وقلّيالوظائف، وأع

 وقد القرود أنصهمكف ،الدرجات يأمس بلغوا قد واللئام تذلال، نيخاضع وجثوا نفاقهم ثركو

 :(00: 2،ج8112)خفاجي، «التسلق اعتادوا

 رُكفشتِ اجلهالةُ واستفاضَ املن

 اًاوَالصِّدقُ يسري يف الظَُّالمِ ملثم

ا  لَفــي  زَمَنٍ    ــبـــارَهك ــأنَّكإنـص

 ذُراه  فَقَهَقهُواإىٰل سَبَقَ اللئامُ 
 

 جتهرُفاحلقُّ يهمسُ والضاللةَ  

 وَيسريُ يف الصُّبحِ الرِّياءُ فَيسفَرُ

 ـــبـرُكاليـ شأنُها بائرِكال یبِسو

 إنَّ القـــرودَ لــبــالتَّسلـــقِ  أخبـــرُ
 

 (811-810: 8العقاد، د.ت،مج)

ة اليت عاش يخيالفترة التار للتعبري عن "إنصا لفي زمن" استعان العقاد من عبارةلقد

ه اللون يئة وفطام اخلاكاسة احليسإىٰل إشارة  ،والضاللة جتهر همسياحلق ،و يف قوله هايف

ومالمح  مالحمه بارزة،ون كتأن  ي من املفترض احلق الذنياملقارنة ب علیاحلجاجي القائم 

إىٰل  اء، سافرايالرالصدق، ملثما و نيمقارنة بمن الشاعر  ريشي .مستترةون كالضاللة ت

ئة يلة اليت خترج يف البيصة األالصدق باملرأة احلرص هاء وشبصيصالة الرأصالة الصدق وعدم أ

 .كانت سافرة آنذاكاء باألمة اليت ية ملثمة والرياجلاهل
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 الظلم

شعر مبا يسص بآالم اإلنسان وحيشاعر  هور عن معاناته وأوجاعه، عبصيأشعار العقاد صوت 

وإن  هايإل وللوصول أهدافهم قيحتقإىٰل  سعوني نياملفسد امكإنّ احلحوله من ظلم وجور. 

حد ما يف العامل جيالشاعر الواقعي و .ظلما ثركوأ استبدادا أشد نواوكتطلب األمرأن ي

 الظامل أمام تكسيالف ،ه يف اخلارجيعلع القضاء يستطيال  نييف ح، اخلارجي من ظلم

 :الظامل عزصزوا نيالذ من العقادشكا  ان"ياد الطغبص"عُمن قصيدة  نييالالت نيتييف الب .أعوانهو
 الظّا الغالِبِ مَعَ مْكلّك مْكلّك

 إىٰل جانبِ املَغلو اًلَو وَقَفْتُمْ يوم
 

 لِمِ ال تَعدِموا مِنَ الظّلمِ رُغما 

 بِ ما فـازَ غالِـبٌ قَـطُّ ظُلـما
 

 (151: 2، مج.ت)العقاد، د 

ه يشناعة خضوع مواطن يالواحدة وه رةكالف دوتردص ديكالتوعلٰى دلّ ي مكلّك لمةكرار كت

ة اليت يرياإلرادة اجلماهإىٰل إشارة  جانب املغلوب إىٰللو وقفتم . ويف قوله نيأمام ظلم الظامل

ة يصهلاإل نسنالر اإلنسان بكذّيد بذلك أن يريأنصه كانتصار الطبقة املظلومة وإىٰل تنتهي 

  .حمالة اإلنساين، فالثورة تتفجر من الظلم ال رياملص يف تقريرة ياراجل

 انةكعن استو الشعب مع ومعاملتهم امكاحل استبداد عن لمكت دة "بأس الطغاة"ييف قص

 ما جنحعلٰى أمرهم إذا ما اطلع الناس وبسبب جهلهم،  أمامهم مهميوتسل الشعب

 : املستبدصون قطّ

 بأسُ الطُّغاةِ تَقولُ؟

 هَيهاتَ يطغَٰى ابنُ أُنثٰى

 هايما لَمْ يعِنهُ عل

 األَصيالنِ فَاعْلَمْمها 

 وَما لِطاغٍ سَبيلٌ
 

 مَهالً. عَداكَ الذُّهولُ 

 فِي أُمَّةٍ أَو يصولُ

 جَهلٌ وَحِقدٌ دَخيلُ

 يلُكوَ طاغٍ لُّكوَ

 لَوالهُما أَوْ دَليلُ
 

 (101: 2العقاد، د.ت،مج)

ساعدان الشّ  الطاغي أن يا ان اإلنسان، ومهيسبب طغواحلقد  اجلهلإنّ قول يهو 

اجلماعي، وهو  ية الوعيأمه علٰىل يدل لوالمهاة لمكبان يتاإلو هم.ستغلّيالناس و ٰىعل رطيسي

 .يكب الواقعي االشتراياألد مهمة

 :"إنصاف الظامل"عنوان حتت  ينيتالال نيتيباليف  اًضيأقول ي 
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 أنصَفتَ مظلوماً فَأَنصِفْ ظالِماً

 هِ يضريُهُيمَنْ يرضَ عُدواناً عل
 

 املَظلومِ عُذرُ الظّالِمِفِي ذِلَّةِ  

 هِ الغانِمِيشرٌّ مِنَ العادِي عل
 

 (121: 8العقاد، د.ت،مج)

يف ذلة  ويف قوله: .الظامل ٰىعل مك يف احلنيونوا منصفكيد العقاد من الناس أن يري

 ألنّ ؛بني ذلة املظلوم وظلم الظامل املقارنة ٰىعلقائم حجاجي لون  املَظلومِ عُذرُ الظّالِمِ

 نيوراض مهكحل نية خاضعيالرع ٰىريبعد أن  اإلّ ةعدوانيواصل أعماله اليأن  قدري الالظامل 

 اتياألب هذهيف العقاد  يهتمص .فهو شرٌّ من شّ  الظامل كلذك ناك فإنهم. يعلن عدوانه ع

ضرورة  ئ يف القارريثيل وياألباطالظلم وبصف جمتمعه مغمورا يس والنا يوع يفاول حيو

ه بوصفه يدعو إليد عن الظلم واالستبداد. واليم بعيجمتمع سلإىٰل وف ألاجملتمع امل هذا يريتغ

 ها.ينتمي إليفردا، بل باسم الطبقة املظلومة اليت 

 الوطن

نّ االعتزاز بالوطن إل ؛يكيف شعر االجتاه الواقعي االشترا خاصص انكا الوطن العريب ميلقضا

بعد أن بدأت ة ية والقوميسه الوطنيأحاس العقادصوصر ينصر الوطن. يأن عل اإلنسان جيعادة 

قول يف ي .ا أمته وجمتمعهيل قضايفهو محل لواء النضال الفين يف سب .ةياسياته السيح

 نيالإنّ وطين خل  من الضد اجلهاد":ي"ع دة بعنوانييف قص م8112 سنة يف اجلهاد ٰىركذ

بل  نياخلادع نصري ال الذي بوطنه الشاعر فتّري. ةياهلداإىٰل  حمتاج نصهكبسبب اجلهاد ول

 بقلمه نصرهيو وطنه ليسب يف نفسه فدِيَي أن العقاد ديري. نياملعتقد ذلخيال نكول ذهلمخي

 :جناح وطنه ايراج من غفلتهم ه،أبناء انبصهم

 وَطَنِي سَلِمتَ مِنَ الغُوا

 ما فِي اجلِهادِ غَوايةٌ

 ـوَطَنِي خذَلتَ اخلادِعِ

 

 لَها دَميإنصي نَذَرتُ 

 وَشَرَعتُ فِي مَيدانِها

 اوَعَلِمتُ أَنَّ لَها غَد
 

 

 

 

*** 

 ةِ واَلسَلِمتَ مِنَ الرَّشادِ

 إنَّ الغَوايةَ فِي الرُّقادِ

 ينَ واَل خَذَلتَ ذَوِي اعتِقادِ

 

 يضُنُّ بِها اجلَوادُ وَمُىٰن

 قَلَمِي وَإنْ نَفِدَ املِدادُ

 ، وَأمسٍ يستَعادُٰىيرجَ
 

 (221: 2د.ت،مجالعقاد، )
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د وقلم العلماء وإشارة ي دم الشهنية بيمقارنة دالل .وشرعت قلمي نذرت دمي قوله:يف 

عن  "وطين"رار كعبصر بتيوإنصه ث معروف )مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء( يحدإىٰل 

الشاعر وهو  علیرة املتسلطة كنا مفتاحا للفيديضع يف أيرار كفالت»ه. ياقه إليحبه واشت

ث يئها حبيضيأعماق الشاعر ف ٰىعلسلطها الشعر ية اليت يبذلك أحد األضواء الالشعور

ان يف كما ك حتدصث بقوة عن مستقبل مصر الزاهرو. (221: 2281ة،ك)املالئ« هاعلينطلع 

 .ستَعادُي، وَأمسٍ ٰىيرجَ/اًوَعَلِمتُ أَنَّ لَها غَد :حنوات ييف أبة يوعن التقدم والوطن املاضي
 املزيد من العمل واملثابرة. ٰىعل هييُشجصع مواطنف مستقبل بلده.إىٰل نه وشوقه يإلظهار حن

اه؟ ي: هل حبصه لوطنه، ألجل نعمه وعطااملّاطبَ سأل الشاعرُي "طنِالوَ بصحُ"دة ييف قص

 يونصراملو،له ية يف سبضحيه التيعلبص وطنه، حيان. من ميالوطن من اإل صرصح أنّ حبصيف

 خبذالنه: وخمذولون رامتةكب رَمونكمُ

 أتُحِبُّها حُبصاً لِجَدواها ؟

 احلُبُّ إميانٌ وَتَفدِيةٌ

 رُمَتْك إذا بِها رامُكنَحنُ ال
 

 بِمَغناها إِذَنْ الْغَريبِك نْك 

 منْ هامَ بِاالوطانِ فدَّاها

 وَلَسَوفَ نُنسَى حنيَ نَنسَاها
 

 (211: 2العقاد، د.ت،مج)

ه؛ ألنّ يمواطن ة يفيروح امللحماللٰى عع يتشج ةيفدالتو انمياإلو ،حلبصالمات كب ييف ترت

 دي الطغاة. يره من أيي بنفسه، لتحرضحصيعل احملبص جيلوطن حبص ا

ن قاوموا احلصار يالذ« فلوجه»صر وأبطال مب ،"أبطال الفلوجة" دةييف قص العقاد ديشي

غريهم لٰى عهم قدصمف واحلصون واألسلحة والذخائر املوارد قلة ٰىعل نيفلسط ةكيف معر

 ةيأمه ةيكة االشترايالواقع ٰىتولّ» ماك ب االقتداء هبمجين يمن األبطال الذ اًمناذج ونواكلي

م يوالتصم رياجلماه مع النضايل التالحم إطار يف" البُطويل النموذج" وإبراز لرسم ٰىربك

قتدون يبصونه وحي، نيللمناضلصبح منطه مثاال يث ية، حبيوالوعي والتضحاإلرادي والصالبة 

 :(810: 8111، األصفر) «به

 أقامَ بِها )الضَّبُعُ( األُسودُ

 ذا ما هتفتَ بِفلّوجَةإ

 

 فللهِ مِصرُ وَما جَدَّدَتْ

 

 

*** 

 فَأينَ األُسودُ وَمَا استَأسَدوا

 )السَّيدُ( فَقُل عاشَ أُسودُها

 

 وَأبناءُ مِصرَ وَما جَدَّدُوا



888   8088 الصيف، ثانیالعشر، العدد  ثامنالا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب 

 املَوتَ أَبطالُها ٰىذا مَاارْتَضَإِ

 أَعادوا لَها سريةَاألَوَل
 

 فَرِضوانُهُم أَنَّها تَّلُدُ

 ينَ وَالعَودُ مِنْ مِثلِهِمْ اَمحَدُ
 

 (180: 2العقاد، د.ت،مج)

نّ ألة العلو والسمو؛ يوهنم يف غاكلشجاعتهم و  باألسود ،أبطال الفلوجة الشاعر هَبَّشَ

س يلخلود مصر و قتلوا ألجليرضون أن ي نيالذ دي هؤالء األبطاليخالدة بأ ٰىبقبالد مصر ت

 .الشباب أن يقتدي هبم ٰىوجيب عل عزصة وشرف مثل أسالفهم.م هل وريهلم نظ

 ل والضعفاءاممساندة الع

 ىلبصه يوفم. 8100ف سنة يدة "دار العمال" عند افتتاح هذه الدار يف صيالعقاد قص نشدأ

ن نزعته مِ ،بأسهم إىٰلشارة اإلالسالم وش يمدحهم جبو تهميتلبمدحهم. فو العمال دعوة

علن مساندته هلذه ييف النفوس ورا بارعا ومؤثرا يه تصوريتصو ونكيو .حبصه للعاملوة ياإلنسان

 :ادحةكالطبقة ال

 اليو مكأَيها العامِلونَ لَبَي

 أنتُم إذا ما نعمَ جَيشُ السَّالمِ

 اسْتَطاعَتْ ما الّيت العُدَّةُ مُكلَ

 وَأَيدٍ ، شِدادٌ أَذرُعٌ مكوَلَ

 مالٍ رَأسُ مكاتِّحادِ فِي مكوَلَ

 صَداها يَهابُ صَيحَةٌ مكوَلَ
 

 املَجالِ فِي غَداً مكمَ، وَلَبَي 

 جَرَُّدَ البَغيُ جَيشَهُ لِاغتِيالِ

 نَزالِ فِي هاكأُمَّةٌ قَطُّ تَر

 مِن حَديدٍ، وَأَظهُرٌ مِن جِبالِ

 اِن فَقَدتُم ذَخائِرَ األَموالِ

 املَوالِيكسادَةً فٍي نُفُوسِهم 
 

 (188: 2العقاد، د.ت،مج)
إميان بانتصار اإلرادة  «سادة صداها يهاب صيحة مكلو .رأس مال كماحتاد يف» يف قوله

 مالنداء العلب ينستجإنصنا  :قولي .يةكاجلماهريية وهو من مسات املدرسة الواقعية االشترا

أسلحة أمصتهم يف فهم  ، نيالظامل العتاة بوجهقفون يحيث ش السالم، يألنصهم ج ؛دائما

 نيعندما صاروا معدم ،وحدهتم رأس ماهلم. يف إجناز األعمال ةديوهلم قوصة شد ،القتال

 تافهم.افون من هُخيواملستغلّون  .اهتمييف ح

نشد أشعارا حول يحت له يويف أيص فرصة أُت نيالضعفاء واملستضعفطبقة  نيمع فالعقاد

 إىٰل " ةديقصيف و ،تأثّره هبمي فخيأمورهم والبهتمص يساعدهم ويوالضعفاء والبؤساء 
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 لهمكمشا فاءعالض ويشاطروا واكأن يشارو. تلطّف هبمال ٰىعليشجصع اآلخرين  "نياحملسن

 :الناس ٰىأقو واسيهممن ي وحيسب

 بَنِي اإلنسانِ فِي بَأسِهِ ٰىأقو

   مَن يصرَعُ اجلَبصارَ دُونَ الّذي

 ٰىفِي تَجفِيفِ دَمعٍ جَرَفَاجملدُ 
 

فَ وَيأسو يمَنْ يرحَمُ الضَّعِ 

 احلَزين

 نيكيصرَعُ جَبصارَ الشَّقاءِ املَ

 ال فِي دَمٍ تَجرِيهِ حَربٌ زَبُون
 

 (111: 8العقاد، د.ت،مج)

مقارنة داللية بني  «ال فِي دَمٍ تَجرِيهِ حَربٌ زَبُون /یاجملدُ فِي تَجفِيفِ دَمعٍ جَرَفَ»يف قوله 

، األول ٰىعلويرجح الثاين  الظروف القاسية ، ٰىعلغلب تالظامل ومن ي ٰىعلغلب تمن ي

نصه يعترب . فإر ما يف العرف من مظاهر القوةرة ليغيصكالشاعر ينشر ف الهتمامه مبعاناة شعبه.

عن  يدفعومن نسان اإل اقوة يتجهز هبرب كاحملزون أروب ومعاجلة جراح كالتنفيس عن امل

ف دمع ياجملد يف جتفسب حيو ظلم الظامل حيارب من الذي ريخهذاهم فشقاءناس ال

  .يف قتل األعداء البؤساء ال

 ةيالفقر والفجوة الطبق

 ،دشرصالتصو ،لسوصالتصمثل:  ؛ةياجتماع التك عدة مشريالفقو الغينصطبقة  نيالتفاوت بتّلّف ي

ل كّ والغين تشري الفقنية بيالفجوة الطبقلفقر وة ايوقض .كلذ إىٰل وما اجلرائم ابكوارت

ن وظروف يواملضطهد نيمعاناة املظلوم يف شعره بصنييف .ا يف شعر العقاديأهم القضا ٰىإحد

 دافع عن الطبقات املسحوقةيو الناس لكمشاة ويعبصر عن الفجوات الطبقي. وةيشياهتم املعيح

 "اجملد والفاقة": دة ييف قص طة.يبلغة بس صر الفاسدةافضح الطبقة املستغلّة والعنيو

 لَيسَ البَالءُ بَالءُ القُوتِ نَندُبُه ُ

 ما أَخبَسَ الرصوحَ فِي مصر وَأَرخَصَها

 ال تَحسَبوا أُمَّةً يعلُو أَعاظِمُها

 مكما بالُ مِن ذَنبِهِ يا قَومُ إنص

 نَبَتَتْ فَهَل اماًكدَفَنتُمُ املالَ آ
 

 اخلُلقِ نَنعاهُبَل البَالءُ بَالءُ  

 وَأَنفَسَ اخلُبزَ فِي مِصرٍ وَأَغالهُ

 إذا الفَقريُ طَلّابُ القُوتِ أَعياهُ

 يف العَجزِ ال فِي اقتِسامِ الرِّزقِ اشباهُ

 يف باطِنِ األَرضِ أو زادَتْ خَباياهُ؟!
 

 (12-21: 8العقاد، د.ت،مج)
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 من وكشيوهو  .القوتأهم من فقدان  ، الناسنيب حسن اخللق  أن زوالالشاعر  يعتقد

 ،مزنلةو ألعاظم يف هذه األمصة شرفس ليول .الفقراء تسوصل بسبب النفس رامةك ذهاب

اهلل يف أمورهم.  إىٰل نيتوحمتاج نيتعاجز خُلِقَتا نياجلماعت لتاك .قوهتاإىٰل  ةة حمتاجيوالرع

إشارة فيه  «نبتت؟اما فهل كدفنتم املال آ» توبيخ هذه الطبقة يف قولهليستّدم االستفهام و

 .(01/ توبة)ال*ون الذّهب وَ الفضَّة والينفقوهنا...زنك...ي* ؛القرآنية يةاآلإىٰل 

 نكول ،فةيضعاليت تقهر الطبقة ال قويةالتحدث عن الطبقة ي "إدفو لكيدة "هييف قص

 :ةييف النها الظاملة مقهورةة يالقووالطبقة  ذلكك الدهر يبقيال

 ضَعيفَهُمالنصاسُ يغتالُ القويُّ 

 تَقاصَرت القاهِرينَ لِّكقَهصارُ  

 بَعدهُم بُكواكذَهبوا فما هَوَت ال 
 

 املُغتاال یوَالدَّهرُ يغتالُ الفَت 

 وَاحْتاال ىطَغَ مَن ائِدُكعَنهُ مَ 

 مثقاال ىأسِفاً وما نَقَ  الثَّر 
 

 (822: 8العقاد، د.ت،مج)

املستضعفون هم اآلية القرآنية )إىٰل . يشري املُغتاال تیوَالدَّهرُ يغتالُ الفَأنصه يف قوله:ك

أن  ونقدريال  همنصكول ،الضعفاء ظلمونيطغون وياء ياألقو إنّ :اعرالشقول ي ( الوارثون

زن حيوال اخلالق ديك من أقصر دهميكهورون وة هم مقيويف النها، من عدالة اخلالق واهربي

 يف العامل. أحدٌهم كمن هال

 العدل

ة من جانب ية إقامة العدالة االجتماعيأمه إىٰل الشاعر ريشي ن"،ي"عدل املواز دةييف قص

  :لناسا

 إنصا نُريدُ إذا ما الظّلمُ حاقَ بِنا

 عَدلُ املَوازينَ ظُلمٌ حنيَ تَنصِبُها

 عَدَلتْ أو املِيزانِ فةُكما فَرَّقَتْ 
 

 عَدلَ األُناسي ال عَدل املَوازين 

 احلُرِّ وَالدُّونعلی املُساواةِ بَنيَ 

 بَنيَ احلُليِّ وأَحجارِ الطَّواحِني
 

 (121: 8العقاد، د.ت،مج)

ٰ داللة  العدل واملساواةلمات كتيان باإل ه مصلح اجتماعي يريد إصالح جمتمعه أنص على

مقارنة بني  عدل األناسي وعدل املوازينو يف كلمات ،وإزالة الظلم وإحياء املساواة بينهم 

 مواكحيد من أبناء البشر أن يريو نيإقامة العدل أمام الظاملبطالب يهو  املعقول واحملسوس.
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س هلا ين ليمواز نيالعدل البشري وب ني موازنيه خالف بنصأل ؛عدلبال نيالظامل نيوب نهميب

 .نيأحجار الطواحليص و احلُنيوالدصون وب ، احلرصنيالتفرصق ب، وتعقّل؛ شعور

 اجملتمع وعاقبته إصالح

ع يستطيألنصه  ؛رتبط بإصالح الفرديصالح اجملتمع إ أنّ "ني"تأبدة يقص آخريف العقاد  ٰىري

 غلب أعدائهيصلح جمتمعه وهبما يالعلم )العقل( بسالح وهوائه أ غلبيأن ان ميبسالح اإل

 : واحد يصبصان يف مصب المهاكف، ة اجملتمعرين مسع ةمنفصل تسيل ة الفردريومس

 وتَسلَّحوا  بِاملاضِينيِ

 لَيسَ السصالحُ جَميعُهُ

 مَن يغلِبُ األَهواءَ عا
 

 حِجى وإمياناً وَطيدَا 

 تَلظَّى أو حَديدَا اًنار

 شَ الدَّهرَ فِي سِلمٍ شَهيدَا
 

 (128: 2العقاد، د.ت،مج)

ح يف اجلهاد سالحا س الساليلفان مياإلوالعلم : األسلحة سالحان ىإنّ أمض :قولي

مثل  يف هذا اجملال ثيداحأإىٰل  ةشارإ دايشهعاش  هواءاأل غلبيمن  قوله:يف ا فقط.يديحد

 .(121:مةكهنج البالغة، احل) «.مِمصن قَدَرَ فَعَفَّ اًلِ اهللِ بِأَعظَمَ أَجرَيدُ يف سَبيمَا املُجاهِدُ الشَّه»
 يف الطبقة العاملةان بانتصار مي، اإلليالبد اهناميإ هايلد انكة فقد يكة االشترايالواقع»

 .(28: 8110عياد،) «ع أفرادهيجلم السعادة ضمني الذي يكام اجملتمع االشتراي، وقلهكالعامل 

النفس  وألنصهم مهندس» ؛ونكيب أن جيملا  ة واضحةية مستقبليرؤ يكاالشترا ولألديب

 :"وزريد النيع"دة ييف قص العقاد قوليف .(811: 8111، األصفر) «ةيالبشر

 سَتَنقَشِعُ الغُيو اًوَغَد

 الصصالِح غريُ انَكما 
 

 مُ فَال بُروقَ وال رُعُود 

 ينَ لَهُم قرارٌ فِي الوجُود
 

 (118: 2العقاد، د.ت،مج)

كناية عن وجود الظالم واخلوف بسبب الظلم يف  «الغيوم والربوق والرعود»يف كلمات 

 يف الصاحلون ستقرصيو ،واجلدال احلرب دون األرض مستقبل ونكيرجو أن يهو اجملتمع. 

الصاحلني وهلم يف كلمات  .ةيم اإلسالميان الشاعر باهلل وبالتعالميمن إ كذلنبع ي .األرض

* رثها عبادي الصاحلونينّ األرض أ...* ؛ةية القرآنيآلاإىٰل  ةشارإ  قرار يف الوجود

هما ألنص ؛ةيكة االشتراية والواقعية اإلسالمي الواقعنيب كشتراوهي نقطة اال (820 /اءي)األنب

 .(80: 8110،ساعي) «اجذورعن البعض  هما ختتلفاننصكة متعددة وليان يف جوانب ظاهريتلتق»
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ل يسب علىل املثال ال يسب علىيف شعره ومتثلنا هذا  ٰىأنّ هذه األمثلة ال حتص من الواضح

 .احلصر

 ائجالنت

وبلغة  ةياملدرسة الرومانسومعامل  بسمات تتصسمما  إىٰلأشعار العقاد  تقسيم بإمكاننا-1

على  األكثر االعتماد التعبري عن احلب، وهي: ة نسبيا يف أعمال العقاد الشعريةمعقد

إىٰل احلنني  اجتماعيا، وسةماالبتعاد عن القضايا املألوفة املل منها إىل العقل، العاطفة

 ،الرومنطيقي بالصدقتعابري الشاعر حتلي  !كل القيود وإن كانت دينيةمن احلرية  ،الوطن

العناية بالفن الراقي يف  ،امللموسة املاديةاملظاهر النظر إىل البواطن واالنصراف عن 

 .األم احلنونحتتضن االدباء كالتعبري عن االنسان واحلياة والكون وخاصة الطبيعة اليت 

غلبية قصائده أنسية، ابالروممقارنة  ةيكة االشتراياملدرسة الواقع خصائ أما و-2

ر الشرور واملفاسد يف يالنقد االجتماعي وتصوو لهايوحتل ةيجتماعاالغراض األ عنكي حت

 ئاماو وشعره يف وهلذا جند  تواجد يف اجملتمع.ت اليت واملعاناة والظلم الفقر انتشاركاجملتمع 

 .نسي والواقعي االشتراكيابني االجتاه الروموفاقا 

واآليات القرآنية خالفا للشعراء  يف بعض األحيان باألحاديث الشريفة استعاننصه إ-0

 .ذلك من إميان الشاعر باهلل وبالتعاليم اإلسالميةوينبع ،االشتراكيني الغربيني 

غريبة بل فلذا اجتاهاته املّتلفة ليست ،كان ذا شّصية ذات أبعاد متنوعة لعقاد ا-1

ن إمن هنا نقول  .ّتلفةواملفعمة بالتجارب املعلٰى غرار نفسيته املتعددة اجلوانب طبيعية 

احلقائق السماوية والغيب تنكر ل، االشتراكية ليست فلسفية وعقديةللواقعية عقاد النزعة 

بل اجتاه اجتماعي للذود عن الكادحني والعمال واحملرومني من حقوقهم ، هليوالوحي اإل

تنسجم متاما ، حيث ضلة املدينة الفا ننسية وترسيم نوع مااىل الروم فجنوحه االجتماعية.

عن كل املظامل والسيما  البعيدوحتقيقا للمجتمع الفاضل العادل  ما قام به يف التيار الواقعي

 حبق احملرومني واملظلومني واجلياع وطبقة الكادحني.

إصالح  ه وهونصب نفسه للة املثمرة خملصا للدور الذي ياته الطويخالل حبقي إنصه -0

دبية مبهمته االجتماعية واأل ضطالعأي اال ،ةياألدباحلياة مساندة اجملتمع اإلنساين و

دان ع بليمملصر و مشرقامستقبال  م وخطّطسرو عقاد ،صوصر الة ييف النها .والفكرية 

مات يعلالتن ع هذه الفكرةباعتبارنا،أخذت و يف األرض نيالعامل باستقرار دولة الصاحل
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 ةي الواقعنيب عند العقاد اخلاصة حلقة االتصالوهي الكونية  اورؤيتهوثقافتها  ةياإلسالم

 .ةيكة االشتراية والواقعياإلسالم

مة اجتاهه ئاملتعددة باعث من بواعث مالسعة شّصية العقاد وجوانبها وأخريا -1

اجتاهات متنوعة ة الفرد واسعة وشاملة حتتمل نفسيانت كما لّك .نسية والواقعيةاللروم

 ومتضادة.

ساليب رومانسية مبثل ما نری أنصه أاالجتماعية ب الظواهرثريا من كالعقاد صوصر  -2

جنم "و "صوب الغمام"إىٰل جانب الثقافة االجتماعية التراثية. ةيستلهم الطبيعة الغناء

 انك ملن لهاكظاهرتان طبيعيتان تشريان من جانب إىٰل واقع صعوبات احلياة ومشا "السماء

 مرارة من وأغنامه تنقذهاليت  مطاراأل بزنول إلّا ركاليف والذي القاحلة الصحاري يف يعيش

 التّل  من حرية الظالم باستنجاد النجوم واملعامل. إلّاخاطره  يف جيول ال ماك، العطش

 احلديث العصر يف يعيش ومن اجلاهلية يف عاش من رةكبني ف جدصا شاسعالبون  أنّ ومل ينس

حقيقي  بل ،الواقع من قريب اجلاهلي الظمأ ألنّ ،متاما ختتلف العصرية املتطلبات أنّ ماك،

 ونكيف حني أن العطش الذي يعرب عنه العقاد ي،ال يتجاوز العطش الذي يعتريٰ  اجلسم 

 .رياكوف نفسيا عطشا

 اهليمنة تلك لتقتن  خياله أذن ميدص" نيكاكالد سلع" قصيدة يف العقاد نری أن ماك

إىٰل أسرعوا أي البِدارَ  :للناس تقول نيكاكالد سلع فيسمع نيكاكالد أبواب خلف من اخلفية

 ٰىقبل أن يصيبنا البل للبيععرضونا أن ت ،نريد ليس لنا قرار، من الظلمة جندتنا وأطلقونا

 يف يشجصع العقاد أنّك. أمان الغيب ٰىويسمع صوت اجلنني يؤثر متاعب الدنيا عل والتصمزيق.

ألنّ حياته السياسية هي عبارة عن صراع مرير بني الظلم  احلرصية؛إىٰل  القصيدة هذه

 .واحلرصية
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 املصادر واملراجعقائمة 

 .ميركال القرآنء به ي ما نبتدريخ*

 مة.كاحلدار قم:  ،8ط ،ترمة دشيت حممد (. هنج البالغة.هـ .ش 8021) علی ،طالب ابن أيب
 تصاب العريب.كاحتاد الدمشق:  ،د ط الغرب. ية لدي(. املذاهب األدبم8111) عبدالرزاق ،األصفر
 .ينيدار العلم للمالوت: ريب ،2طاسات. كمذاهب األدب معامل وانع(. م8111) نياسي ،ويبياأل
 ،8ط. ثيدات يف الشعر العريب احلكهات واحلر(. االجتام2228) اخلضراء يسلم ،وسيياجل

 ة.يالوحدة العربوت: ريب
األول  اجلزء ،ث ومدارسهياحلد دب العريباأل م(. دراسات يف8112) حممد عبداملنعم ،يخفاج

 ل.يدار اجلوت: ريب ،8ط ،ثاينالو
 ة.ريدار املسعمان: ، 8طث. ي(. مدخل لدراسة الشعر العريب احلدم2222) ميبراهإ ،ليخل

 دار املنار.ة: يالسعود ،8طة يف األدب والنقد. ياإلسالمة ي(. الواقعم8110) أمحد بسام ،ساعي
 تاب املصري.كالقاهرة: دار ال ،8طم(. أعالم األدب املعاصر يف مصر. 8110وت، محدي )كالس
 ل.يدار اجلوت: ريب ،2طشعر العقاد.  الی(. املدخل م8111) ميبراهإأمحد  ،فيالشر
 دار املعارف.مصر:  ،2ط(. األدب العريب املعاصر. م8118شوقي) ،فيض

 ة.يتبة العصركوت: املريب ،د ط .قظة الصباحيوان ي( دد.ت) عباس حممود ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،ةريوان وهج الظهي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،ليوان أشباح األصي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،ليوان أشجان اللي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،نيوان وحي األربعي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،روانكة اليوان هدي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،ليوان عابر سبي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ، مغربريوان أعاصي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،ريوان بعد األعاصي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 ة.يتبة العصركوت: املريب ،وان بعد البعدي( دد.ت)عباس حممود  ،العقاد
 .العريبتاب كدار الوت: ريب ،2ط(. سارة. م8111)عباس حممود  ،العقاد
ت: يوكال ،د ط .ينية عندالعرب والغربية والنقدي(. املذاهب األدبم8110) ري حممدكش ،اديع

 عامل املعرفة.
ة: يندركاإلس ،8طث يف مصر. ي األديب احلدريك(. تطور النقد والتفم8111) علی يحلم ،مرزوق

 دار املعارف.
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 .ينيدار العلم للمالوت: ريب ،0طا الشعر املعاصر. ي(. قضا2281) كاملالئة، ناز
 مطبعة هنضة مصر. ،د ط ث.ي(. النقد األديب احلد8120) مييهالل، حممد غن

 .882العدد ،عود الند جملة ،8موضوعات شعر العقاد/ج (.م2280) نيعثمان نصرالد ،قعليت
 .880العدد ،جملة عود الند ،2م(. موضوعات شعر العقاد/ج2281) تعليق، عثمان نصرالدين

Sources 
The Best to Begin with Is the Holy Koran* 

Ibn Abi-Talib, Ali (2000). Nahj-ul-Balaghah. Translated by: Dashti, Mohammad. 1
st
 

Ed. Qom: House of Theology. (In Arabic) 

Al-Asfar, Abd-ul-Razzagh (1999). Literary Schools in the West. Damascus: Arab 

Writers Union 

 Al-Ayyubi, Yaseen (1984). Literary Schools of the World and Reflections. 2
nd

 Ed. 

Beirut: House of Knowledge for Millions. 

Al-Jiusi, Salmi Alkhazra (2001). Directions and Movements in Modern Arabic 

Poetry. 1
st
 Ed. Beirut: Arabic Unity. 

Al-Khfaji, Muhammad Abd-ul-Mone’m (1992). Studies in Modern Arabic 

Literature and School. 1
st
 and 2

nd
 parts. 1

st
 Ed., Beirut: Generation’s Home. (In 

Arabic) 

Khalil, Ibrahim (2007). An Introduction to the Study of Modern Arabic Poetry. 1
st
 

Ed., Omman: Careers’ House. (In Arabic) 

Sa’ii, Ahmad Bassam (1985). Islamic Reality in Lietrature and Critique. 1
st
 Ed. 

Saudi Arabia: Lighthouse 

Al-Sakkout, Hamdi (1983). Figures of Contemporary Literature in Egypt. 1
st
 Ed. 

Cairo: Egyptian Writers’ House. 

Al-Sharif, Ahmad Ibrahim (1988). An Introduction to Aghad’s Poetry. 2
nd

 Ed. 

Beirut: Generations’ House. 

Dhaif, Shawqi (1961). Contemporary Arabic Literature. 2
nd

 Ed., Egypt: Knowledge 

House. (In Arabic) 

Abbas Mahmood, Al-Aghad (n.d.). Diwan of Morning Awakened. Beirut: 

Contemporary School. (In Arabic) 

 Diwan of Noon Glow. Beirut: ibid. (In Arabic (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of Noble Ghosts. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of Nocturne Melancholies. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of Forty Revelatiions. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of the Gift of Crown. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of the Passenger. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of Moroccan Sandstorms. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of After-Storms. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

 Diwan of Aftermath. Ibid. (In Arabic) (.n.d)ــــــــــــــــــــ 

Sarah. 2 .(1969)ــــــــــــــــــــ 
nd

 Ed., Beirut: Arab Writers’ House. (In Arabic) 

Ayyad, Shukri Muhammad (1993). Arabic and Western Literary and Critical 

Schools. Kuwait: Knowledge World. 



820   8088 الصيف، ثانیالعشر، العدد  ثامنالا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب 

Marzooq, Helmi Ola (1966). Evolution of Modern Critique and Literary Thinking in 

Egypt. 1
st
 Ed. Alexandria: Knowledge House. 

Al-Mala’eka, Nazik (2014). Modern Poetry Examples. 5
th

 Ed. Beirut: Knowledge 

House for Millions. (In Arabic) 

Hilal, Muhammad Ghunaymi (1973). Modern Literary Criticism. Egyptian 

Movement Printing House. (In Arabic) 

Ta’liq, Uthman Nasr-ed-Din (2015). Aghad’s Poetry Subjects/Vol.1. Peer Magazine. 

Sudan. No. 112. 

 .Aghad’s Poetry Subjects/Vol.2. Peer Magazine. Sudan. No. 113 .(2018)ــــــــــــــــــــ 

 


