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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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.1طالبة دكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إيران
 .2األستاذ املشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة أصفهان ،إيران
(تاريخ االستالم2228/20/81 :؛ تاريخ القبول)2228/82/02 :

امللّص
يُعَدص عباس حممود العقاد من أعالم مدرسة الديوان يف النقد واألدب اليت اشتهرت بالزنعة الرومانسية .وإن كانت
أشعاره اتصسمت بسمات املذهب الرومانسي ،خاصة يف شعره عن الطبيعة واحلبص واخليال؛ لكنصه بعد تورطه يف
احلياة السياسية توجصه اهتمامه إىلٰ تسجيل األحداث السياسية واالجتماعية وصرصح يف شعره عمصا يعاين من مهوم
ومعاناة ترتبط بالواقع الشعيبص الذي فرضه املستعمرون احملتلون علىٰ شعبه .فيها مسات خاصة من األدب الواقعي
االشتراكي ،مما دفع الباحثني هلذا املقال إلی اإلجابة عن السؤال التايل :كيف الئم العقاد بني مسات املدرسة
الواقعية االشتراكية واملعامل الرومانسية البارزة يف شعره؟ اختذ هذا البحث املنهج الوصفي -التحليلي عمادا له
لدراسة بعض جوانب حياة اجملتمع املصري .من أهم ما توصصل إليه هذا البحث :إنّ الشاعر إىلٰ جانب نزعته
الروحية إىلٰ الرومانسية ومظاهرها املعروفة ،خطا خطوات جبصارة حنو تطوير وبناء جمتمع انساينّ تسوده احملبة
واإلخاء والعدالة االجتماعية ،ودعا مواطنيه إىل الوقوف يف وجه الظاملني والطغاة الذين يعبصدون الطريق للغزاة
األجانب ويناشدهم مساندة الفقراء.

الكلمات الرئيسة
العقاد ،العاطفة ،اخليال ،وقائع احلياة ،العدالة.
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كلّ مذهب أديب بإمكانه اإلفادة من اإلمكانيات الفكريصة واالجتماعيصة السائدة يف عصره.
تكشف هذه اإلمكانيات عن األحوال النفسية واالجتماعية للعباقرة من نقّاد العصر وكتصابه
وشعرائه ومفكريه .عباس حممود العقاد هو شاعر رومانسي ومفكر عمالق وأديب نابه
،ولكنصه بقدر انتمائه إىلٰ املنهج الرومانسي ،ينتمي إىلٰ املنهج الواقعي أيضا .و«كل شعر
يدعو إىلٰ حترير اإلنسان من مظاهر العبودية و إىلٰ احلياة احلرة الكرمية احملررة من نري
االستعمار والذي ينبع من شعور صادق بالتجربة واملعاناة ،ميكن اعتباره واقعيا ،عموديا كان
أم حرصا» (األيويب .)012 :8111 ،وإن كان العقاد «قد نقد يف أول األمر شعراء النهضة وعاهبم
بتسجيل األحداث السياسية واالجتماعيصة ،فإنصه اضطرص أن يسلك يف بعض األحيان سبيلهم
خاصة بعد سنة 8122م عندما اختلط باحلياة السياسيصة ،وأصبح عضوا عامال يف التعبري
عنها باسم أحزاهبا» (ضيف.)11 :8118 ،
معروف أنَّ الرومانسية أدب يتحدَّث عن املغامرات ومصدره املشاعر واإلحساسات اليت
تثري اخليال وترى ضرورة التحرير عن القيود األدبية ،ويتحدَّث عن اآلالم اليت منشأها
خالف بني الواقع السَّييء واألمل املرجت ٰى ويقتحم هذا الواقع ليعوض ما حرم «وشاعت هذه
احلالة ،حتص ٰى غدت مرضا عاما ،فسمصيت مرض العصر» (األيويب .)221 :8111 ،وقد رأ ٰى
الرومانسيون ،الدصين مالذا لنفوسهم احلائرة ،والطبيعة ملجأ للبعد عن احلياة الصناعية
واملدنية مهدصا آلالمهم الرصوحيصة .الرومانسية اتصصلت بالواقعية أيضا؛ ألنّ منظريها عاشوا
برهة مع الواقع والشارع العام طوعا أو كرها وعاشوا برهة مع أخيلتهم وديارهم احملجوبة.
حيث إنّ كثريا من األدباء الرومانسيني أعربوا عن املواقف االجتماعية ونقدوا الواقع السائد
اجتماعيا ،بينما تطمح نفوسهم إلی تكوين املدينة الفاضلة وإن كانت خيالية .وأمصا الواقعية
االشتراكية فتؤمن بانتصار الطبقة العاملة أي" الربولتاريا" يف اجملتمعات الصناعية
الرأمسالية وتكوين النظام املاركسي مهيصئا للنظام الشيوعي .وترسم الصورة املشرقة اليت
ينبغي للمجتمع أن حيقّقها حنو تصوير اخلري واألمل ،وجتسيد ما يؤدي إىلٰ حياة حرصة،
يتساو ٰى فيه اجلميع أمام املصري اإلنساين وتسود العدالة ويعمص اخلري ميع طبقات اجملتمع.
يهدف هذا البحث إىلٰ دراسة املعامل الرومانسية والواقعية االشتراكية يف شعر العقاد
واإلجابة عن كيفية وئام املدرستني املتضاربتني عنده .كما أنّ هذا البحث حيلّل تصورات
العقاد ومسات دعوته إىلٰ ما يرنو ويهدف من اجملتمع املثايل ويشري إىلٰ خالصة آرائه
االجتماعية وأفكاره اإلصالحية باإلجابة عن األسئلة التالية:
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 .8ما هى أهم املعامل الرومانسية اليت قد تناوهلا العقاد يف شعره؟
 .2ما هى املعامل الواقعية االشتراكية يف شعر العقاد؟
 .0كيف الئم العقاد بني االجتاه الرومانسي والواقعي االشتراكي يف شعره؟

فرضيات البحث
 .8يبدو أنّ أهم املعامل الرومانسية ،يف شعر العقاد ،هي احلب والطبيعة واستّدام
اخليال.
 .2يبدو أنّ املعامل الواقعية االشتراكية يف شعر العقاد ،هي معاجلة الظلم والفقر
والفجوة الطبقية والوطن وإصالح اجملتمع.
 .0يبدو أنّ العقاد صوصر كثريا من الواقعيات االجتماعية بأساليب رومانسية.

خلفية البحث:
هناك كتب ودراسات عن العقاد ،وحياته ،وأدبه؛ منها
" .8املدخل إىلٰ شعر العقاد" ألمحد ابراهيم الشريف ،بريوت8111 ،م ،تناول مسة
شّصية العقاد والتنقيحات يف دواوينه والغموض والعقالنية والتجديد واإلبداع يف
شعره وأشري فيه إىلٰ أنصه يهتمص بواقع احلياة اليومية خالفا آلراء النقاد الذين يتصهمونه
بالترفّع والتعايل عل ٰى واقع الناس .وبالقبوع يف الربج العاجي وجاء ببعض أشعاره
دليال الدصعائه.
" .2عباس العقاد ناقدا" لعبد احليص ديصاب،القاهرة8111 ،م ،حتدصث املؤلف عن حياة
العقاد السياسية واجتاهات التجديد يف النقد عند العقاد وعن معاركه النقدية اليت
كان هلا أثر يف تعميق بعض نظرياته النقدية و عن أثر نظرياته يف الشعر والنقد
بنوعيه :العام واخلاص وربط هذه النظريات باملبادئ النقدية يف النقد األرويب.
" .0دراسات يف املذاهب األدبية واالجتماعية" لعباس حممود العقاد ،القاهرة2221 ،م،
فيه فصول متفرقة يف مناسبات متعددة يف بعض الصحف واجملالت األدبيصة .تدور
املوضوعات حول القضايا األدبيصة املعاصرة والتيارات االجتماعية واملذهبية اليت
عرفها القرن العشرون.منها :االجتاهات احلديثة يف األدب العريب ،وكيف يكون
التجديد يف الشعر ،والواقعية يف األدب والنقد.
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" .1العقاد بني الشاعرية والنقد" حملمد تقي رئيسي ،جامعة مسنان8012 ،هـ  ،ش،
تناولت الرسالة آثار العقاد الشعرية واألغراض اهلامصة يف شعره ،وآثاره النقدية
واملؤثرات األجنبية اليت تأثّر منها يف هذا اجملال ،وظاهرة التقليد والتجديد يف
شعره ،و أسلوبه يف النقد ،وموقفه من اجلمال.
" .0حتوصل القصيدة من الرومانسية إىلٰ الواقعية يف شعر املصري احلديث من (-8111
 )8118لدعاء صابر ،جامعة القاهرة2282 ،م ،من أهم موضوعاهتا ،حماولة تتبع
حركة التحوالت والتغيريات اليت مرصت هبا القصيدة املصرية ما بني الرومانسية
والواقعية .وقعت الدراسة يف بابني ،الباب األول :معامل التحول والباب الثاين:
صياغات التحول.
" .1الشعر العريب احلديث؛ بني الرومانسية والواقعية ملهدي امساعيلي ،فصلية اللسان
املبني ،العدد اخلامس8012 ،ش .تسعىٰ املقالة لتستوعب الواقعية ٰودراسة املدرسة
األدبية بشكل عام ومن مثّ تتطرصق إىلٰ األسباب اليت أدصت إىلٰ تفوصق هذه املدرسة علىٰ
املدرسة الرومانسية.
" .2عباس حممود العقاد أديب خلّاق وسياسيص عمالق" لسردار اصالين ،جملة اآلداب،
بغداد ،العدد2281 ،820م .درس الباحث آراء العقاد االجتماعية والسياسية
الواقعية وآرائه األدبية اخليالية والرومانسية ٰ.
" .1موضوعات شعر العقاد" جملة عود الند ،لنصرالدصين شيخ الدصين عثمان من
سودان،ج82280 ،8ج2281 ،2م ،جاء ببعض أشعار العقاد ووضصح موضوعاهتا،
وحلّل حتليال دالليصا وشكليصا لبعض أشعاره .وهكذا علّق :دعوة العقاد للتجديد قد
وجدت أصداء واسعة يف شعره ،فهو مل حيصر نفسه يف دائرة التقليد .فوجد يف
احلياة اليومية موضوعات صاحلة للشعر مل يألفها الشعراء من قبل.
رغم أنصه خيتلف حبثنا هذا متاما عن هذه الكتابات؛ ألنصه يتطرق إىلٰ اجتاهاته
الرومانسية واالجتماعية اإلصالحية يف إطار خصائ املدرستني الرومانسية والواقعية
االشتراكية يف مفهوم الشاعر وتلقّيه وكيفية االنسجام بينهما .يرى معظم الدارسني والنقاد
أنصه ينتمي إىلٰ املدرسة الرومانسية ،غري أنه حباجة ماسة إىلٰ دراسة ونقد أكثر للمواقف
هذه .قبل دراسة أشعار العقاد لنتناول احلوادث السياسية واالجتماعية اليت أثّرت عل ٰى حياته
وأدبه يف عصره.
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مالمح عصر العقاد االجتماعية ،واالقتصادية واألدبية
لقد عاش عباس حممود العقاد فترة االحتالل فمرصت مبصر أحداث معقدة ومُرصة ،بينما أدصی
دوره الرصيادي والرصسايل فيها« .ويف أثناء حكم صدقي (8101-8102م) دخلت مصر يف ظالل
عهد استبدادي أُلِغيَ فيه الدستور واحلياة النيابية ،فثارت ثائرة كتصاب األحزاب وعلی
رأسهم العقاد؛ فكتب كتابه "احلكم املطلق يف القرن العشرين" وهو أغنية بارعة يف
الدميقراطية وصالحيتها لألمم الشرقية .وتناول يف بعض مقاالته امللك الطاغية فؤاد،
وقُدِّم بسببها إىلٰ احملاكمة ،وحكم عليه بالسجن تسعة أشهر» (ضيف .)801 :8118 ،ولكن
السجن مل يضعف إرادته ومل مينعه من املكافحة يف سبيل وطنه وأمصته.
من الناحية االجتماعية واالقتصادية ،فال ريب يف أنّ احلالة االجتماعية واالقتصادية
تتأثّر إىلٰ حد كبري باحلالة السياسية .وقد أشرنا موجزاًإىلٰ البيئة املصرية السياسية،
«فاألتراك واألرمن كانت هلم شؤون احلكم والوزارة والغىن واجلاه ،فجاءت الثورة املصرية
وخلقت يف مصريني ،الثقة مبا مكنت هلم يف شئون الوزارة واحلكم فأصبحت األداة
احلكومية أداة مصرية إىلٰ حد كبري»(مرزوق.)011 :8111،
لقد ارتبطت هنضة األدب العريب يف مصر بعوامل بارزة منها :إنشاء املدارس،
الطباعة ،الصحافة والترمة .وكانت ظروف العامل غري مالءمة للرصقي الفكريص واألديب.
«قامت احلرب العاملية الثانية فاختفت منابر األدب وصمت الشعراء والكتصاب إلّا قليال،
وبانتهاء احلرب بدأت حياة جديدة يف الشرق العريب ،وقيام "جامعة الدول العربية" عام
 8110كان من مقدمتها ،وبسبب هذا القيام حصلت الشعوب العربية عل ٰى حرصيتها
واستقالهلا ،وبدأ الناس يفكرون يف البناء االجتماعي ،فنشأت طبقة من الشعراء والكتصاب
الواقعيني الذين حيلمون مبجتمع أفضل ،ونشأت مذاهب أدبية ونقدية وشعرية متميزة يف
ظالل ذلك الواقع االجتماعي اجلديد» (خفاجي،8112،ج.)01 :8
العقاد سريته الذاتية واألدبية
ولد العقاد (8111م8111-م) يف أسوان مبصر «يف شهر حزيران (يونيو) 8111م .كان أبوه
يعمل أمينا للمحفوظات بإقليم أسوان .وعندما بلغ السابعة إلتحق باملدرسة اإلبتدائية ،ومن
صفاته الشّصية االعتزاز بالنفس ،والذكاء ،والنبوغ .يف سن الطفولة تعرصف عل ٰى أفكار
مال الدين األفغاين ،وحممد عبده ،وعبداهلل الندمي يف اجملالس اليت انعقدت يف مزنل
القاضي أمحد اجلداوي .وبدأ عمله يف صحيفة (الدستور) اليت أنشأها حممد فريد وجدي
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سنة 8122م .وقد تأثر يف كتابة مقاالته باألعمال األدبية اإلجنليزية ومنها أعمال ماكويل،
وآرنولد ،وهازلت و(»...السكوت .)80-0 :8110 ،إضافة إىلٰ مزنلة العقاد العالية يف النثر
األديب ،وتطوره يف األسلوب ،هو شاعر وشاعريته يظهر يف دواوينه العشرة« .فظهرت له
عدة دواوين ابتداء من سنة 8181م وهي "يقظة الصباح" ،و"وهج الظهرية" ،و"أشباح
األصيل" ،و"أشجان الليل" ،وقد نشرها فيما بعد جمتمعة يف ديوان باسم "ديوان العقاد" .مث
أضاف إىلٰ هذا الديوان أجزاء أخری وهي "هدية الكروان" ،و"وحي األربعني" ،و"أعاصري
مغرب" ،و"عابر سبيل" ،و"بعد األعاصري"» ،و"ما بعد البعد"» (خليل.)811 :2222 ،
العقاد رغم تورطه يف الواقع االجتماعي والسياسي مل ينفصل أبدا عن القيام بدوره
األصيل وهو تعزيز األدب والنقد واإلبداع فيهما« .فهو خالل حياته الطويلة املثمرة ،بقي
خملصا للدور الذي نصب نفسه له وهو دور حامي القلعة األدبية» (اجليوسي.)281 :2228 ،
الرومانسية يف األدب العريب احلديث
«كان لالستشراق األورويب وهلجرة املشارقة العرب وخاصة اللبنانيني والسوريني إىلٰ
األمريكيتني ،وانتشار اآلداب الغربية يف بالد املشرق العريب واالطالع عليها :أصلية أو
مترمة...آثار وعوامل يف خلق تيارات أدبية جديدة يف األدب العريب وأوصلته بآداب الغرب
ومدارسه» (األيويب.)221 :8111 ،ومن أهم املدارس األدبية اليت تركت أثرا كبريا يف األدب
العريب املعاصر ،املدرسة األدبية الرومانسية ،اليت وجدت طريقها مفتوحا إىلٰ قلوب األدباء
العرب واستمرت حركتها بقوة وصالبة يف آثارهم ،منها :مدرسة الديوان املؤلفة من األدباء
الثالثة :العقاد واملازين وشكري.
ومن املالمح الرومانسية يف أشعار العقاد :التعبري عن العواطف الفردية ،واستّدام
اخليال ،ووصف الطبيعة ،وما فيها من احلبص واملرأة ،وغريمها.
التعبري عن العاطفة الفردية
من خصائ الشعر الرومانسي «الصدق يف التعبري عن العواطف الفردية واملشاعر العميقة
اليت جتتمع يف أعماق النفس» (األصفر .)11 :8111 ،يقول فيكتور هيجو «إنّ الشعر هو
النواحي احلميمة يف كل شيء .والشعر ،جيب أن يعرصف بذات الشاعر وشّصه أكثر من فنصه
الشعري» (األيويب )811 :8111 ،و حنن جند هذا التعبري عن الذات يف قصيدة بعنوان "نَفثَة".
يف قوله ظمآن ،حريان ،يقظان ،غصصان ،أسوان ،سأمان ،تعبري عن ذاته امللتهبة ومرآة
لنفسه القلقة احلزينة ويبدو أنّ صاحبه مغموم ويائس ومتتليء حياته مرارة .حياول العقاد
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هبا أن خيفف عن نفسه بالكشف عن مشاعره وأحاسيسه ليظهر ما جرصبه وعاناه داخل
احلياة االجتماعية:
عَذبُ املُدامِ وَال األنداءُ تُروينِي
ظَمآنُ ظَمآنُ ال صَوبُ الغَمامِ وَال
مَعالِمُ األرضِ فِي الغَمصاءِ تَهدينِي
حَريانُ حَريانُ ال نَجمُ السَّماءِ وَال
نينِي ،وَالسَـمرُ السُّـمَّـارِ يلـهينِـي
يقـظانُ يقـظانُ ال طيـبُ الرصقادِ يدا
علی الزَّمانِ وَال خِلٌّ فَيأسُونِي
أَ صاحبَ الدَّهرِ ال قَلبٌ فَيسعَدُنِي
(العقاد ،د.ت،مج)221 :8

الشاعر يستلهم الطبيعة الغناءة إىلٰ جانب الثقافة االجتماعية التراثية".صوب الغمام"
و"جنم السماء" ظاهرتان طبيعيتان تشريان من جانب إىلٰ واقع صعوبات احلياة ومشاكلها
ملن كان يعيش يف الصحاري القاحلة والذي اليفكر إلّا بزنول االمطار تغيثه وأغنامه من
مرارة العطش كما ال جيول يف خاطره إلّا التّل من حرية الظالم باستنجاد النجوم
واملعامل .ما أنس ال أنس أنّ البون بني فكرة من عاش يف اجلاهلية ومن يعيش يف العصر
احلديث شاسع جدصا كما أنّ املتطلبات العصرية ختتلف متاما .ألنّ الظمأ اجلاهلي قريب من
الواقع بل حقيقي ال يتجاوز عن العطش الذي يعتري ٰاجلسم يف حني أن العطش الذي يعرب
عنه العقاد يكون عطشا نفسيا وفكريا.
إذا قمنا مبقارنة اخلمرة باملدام مقارنة داللية نری أن الفرق بينهما هو دوام األثر
والتأثري الذي حيمله لفظة املدام دون اخلمرة؛ فالشاعر يستّدمه متعمدا كي يشري إىلٰ
ذروة العطش وشدته وعدم قدرة املدام العذب يف التأثري فيه والتّفيف عن آالمه وأحزانه.
والشاعر ال ينس ٰى املوروث التربويص أيضا وهو احلكايات الليلية اليت مسصيت باألمسار وهلا
تأثري ال مثيل له يف تربية األوالد والتواصل املرغوب فيه بني أعضاء األسرة لترويض الروح
وختفيف االكتئابات والوساوس والقلق الذي قد يعتري أعضاء األسرة واجملتمع .ولكنصه يعتقد
أن األمسار فقدت قدرهتا للتأثري لشدة األوجاع واآلالم النفسيصة الرصوحيصة وكثافتها .كما
الينسی الشاعر ثنائية املالذين :القلب كمعتمد ذايت وملجأ داخلي ،واخللّ كمعتمد ومالذ
خارجي .واإلنسان يف خلواته يلجأ إىلٰ قلبه يناجيه كما يأوي يف جلواته إىلٰ صديق يواسيه
ليربد حرقة ما يعانيه فنری الشاعر بفقداهنما يقع يف مأزق حمري.
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«هكذا جند العقاد يصور خواجله وفيها من رنات األحزان ما يسترق القلوب ويستجلب
املدامع ،ولعل هذا القلق من احلياة هو الذي دفعه إىلٰ احلذر منها و إىلٰ التفكري يف مصري
الطارئني عليها» (خفاجي،8112 ،ج)01 :2
وصف الطبيعة
من اخلصائ األخرى للشعر الرومانسي «االندياح يف عامل الطبيعة ،والركون إىلٰ
أحضاهنا ،والوصول إىلٰ فلسفة طبيعية قوامها ثنائية البشر والطبيعة ،ورموز الطبيعة،
اليت تقول لنا بأجبديتها كل شيء وتعرب عن أشياء حنسها وال نراها وعن كل عالقات البشر
وأحواهلم ،والتوحيد بني الطبيعة واإلله واإلنسان» (األصفر .)11 :8111 ،يف قصيدة
بعنوان"اخلريف" جند هذا الركون وامليل إىلٰ أحضان الطبيعة؛ وصف حركة الغمائم يف
السماء يف فصل اخلريف وتشبيهها بالطيور املهاجرة ،واإلشارة إىلٰ اللون األبيض يعطينا
إحساس اهلدوء والصفاء والتمتع بالسالم الذي ال يفارقنا ،وندرك أنّ الشاعر جيد اخللوة
احلقيقية يف حضن الطبيعة ويشعر شعورا مؤمنا خبالق هذه الطبيعة وجيد الوحدة بني
الطبيعة واإلله واإلنسان:.
طَريٌ سَرتْ فِي مُستَهَلِّ الرَّبيع
حَيُّ الغَمائِمِ فِي السَّماءِ كأَنَّها
صافِي السُّراةِ علی السَّنا مَرفُوع
بَيضَاءُ تَرتَعُ فِي فَضاءٍ شاسِعٍ
أوْساطَها بِالفَتقِ والتَّرقِيع
تَرفُو حَواشيها الرِّياحُ وَتَنتَحِي
كالعاشقَني هُنَيهَةَ التَّوديع
والدَّوْحُ مَهدولُ األرائكِ ساهِمٌ
(العقاد ،د.ت،مج)00 :8
وصف العقاد اخلريف «-والرومانسييون يؤثرون اخلريف بني الفصول» (األيويب:8111 ،
-.)820وشبه كثرة الغيوم يف هذا الفصل بتحليق الطيور يف بداية فصل الربيع والرياح جتمع

هذه الغيوم البيضاء تارة وتفرقها تارة أخر ٰى .تتهدصل األشجار كالعاشقني وقت التوديع
أغصاهنا .يريد الشاعر تصوير عاشق مغموم حزين حائر فيستنجد الغمائم حبضورها يف
السماء فتجعل كل شئ غائما ،كما يريد بيان حركية العاشق ونشاطه حنو الغرض املرغوب
فيه فيستّدم الطيور بطرياهنا يف السماء ،كما ال ينس ٰى عدم قدرته علىٰ حتمل الفراق
واهلجر فيصوصره يف صورة األشجار اليت هتز الرياح أغصاهنا فكأن الرياح هي عواصف
صعوبات احلبص فيؤدي إىلٰ النُُّواح واهلديل.
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وجريا مع املذهب الرومانسي جند العقاد خيتار طائرا من الطبيعة( ،الكروان) وحياوره
يف قصيدة "الكروان اجملدصد":
أنا فِي لِسانِكَ حَيث أَطلَقهُ اهلَوی مَرحاَ ،وَإن غَلَبَ السُّرور لِسانِي
أنا فِي ضَمريِكَ حَيثُ باحَ فَما أرَی سِرصا يـغيِّبُهُ ضَـمِريُ زَمانِي
أنا مِنكَ فِي القَلبِ الصَّغريِ ،مُساجِلٌ خَفَقَ الرَّبيع بِذلكَ اخلَفَقانِ
أنا مِنكَ فِي العَنيِ الّتِي تَهَبُ الكری وَتَضُنُّ بِالصَّحواتِ وَاألَشجانِ
(العقاد ،د.ت،مج)128 :8

يقول إنصه «صوته الذي يترمن به وضمريه الذي يظهر أسراره وقلبه الصغري الذي ينافس
خفق الربيع خبفقاته» (عثمان،2280 ،ج :8د.ص) وعينه اليت تعطيه النوم وتبعده من اهلموم
واألشجان .يف وصف هذا الطائر يستّدم العقاد التجسيد(التشّي ) وخيتار ضمري
اخلطاب،يف «لسانك ،وضمريك ،ومنك» فيصوصر الطائر انسانا حياوره كما فعل «شيلي يف
قصيدة  sky larkأو مثل أوسكار وايلد يف قصيدة "العندليب والوردة"» (خليل.)808 :2222 ،
ووصفه هلذا الطائر ليس مبجرد وصف طائر يغنصي يف ليايل الوادي بغناء عذب بل ير ٰى
العقاد نفسه يف هذا الطائر ويتكلم بلسانه ويتصحد معه مبثل احتاد الطبيعة مبّلوقاهتا
وموجوداهتا.
استّدام اخليال
«التمادي يف اخليال والتصورات من خصائ الشعر الرومانسي سواء أن يكون إبداعيا واعيا
أم أحالما .وذلك يرجع إىلٰ أنّ الشعراء الرومانسيني ال يرضون من الواقع املرير وحيبون أن
يهربوا إىلٰ العامل املتّيل» (األصفر .)11 :8111 ،وأهم ما مييز األدب الرومانسي من املذاهب
األدبية األخری هو اخليال .فالشاعر الرومانسي خيترق به أقطار العامل احملسوس إيل دنيا
جديدة ليّلق آثارًا التتمثل يف العامل احملسوس.
مُقفِراتْ مُغلَقاتْ مُحكماتْ
كلُّ أبوابِ الدَّكاكنيِ علی كلِّ اجلِهاتْ
تَرَكوهَا  ،أَمهَلوهَا
"ما لنَا اليومَ قَرَارْ!"
"البِدارَ!"
سَ مِن خَلفِ اجلِدارْ؟
أيُّ صَوتٍ ذاكَ يدعُو النصا
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أَدرِكوها
ذاكَ صَوتُ السِّلَعِ املَحبُو

أَطلِقُوها
***

سِ فِي الظُّلمَةِ ثَار

وَهْوَ فِي الغَيبِ سَجِنيْ
كاجلَننيِ
إِن تُحَذِّرهُ أَذَی الدُّنيا وَآفاتُ السِّننيْ
قالَ هيا حَيثُ أَحيا
ذاكَ خَريٌ مِن أمانِ الغيبِ وَالغيبُ أَمنيْ
(العقاد ،د.ت،مج)022 :2

إن العقاد يف قصيدة "سلع الدكاكني" ميدص أذن خياله لتقتن تلك اهليمنة اخلفية من
خلف أبواب الدكاكني ،فيسمع سلع الدكاكني تقول للناس :البِدارَ أي أسرعوا إىلٰ جندتنا
وأطلقونا من الظلمة ،ليس لنا قرار فاعرضونا للبيع قبل أن يصيبنا البل ٰى والتصمزيق .ويسمع
صوت اجلنني يؤثر متاعب الدنيا عل ٰى أمان الغيب .كأنّ العقاد يشجصع يف هذه القصيدة إىلٰ
احلرصية؛ ألنّ حياته السياسية هي عبارة عن صراع مرير بني الظلم واحلرصية« ،وهي أمثن
شيء يف احلياة وإذا كانت "اجلمادات" تبحث عنها فأحر ٰى باألحياء أن يدفعوا حياهتم مثنا
هلا» (عثمان،2280 ،ج :8د.ص) .والعقاد «يربط اجلمال باحلرية ،وكان ذلك رأي شلي الشاعر
اإلجنليزي؛ فاجلمال واحلرية عنده وجهان حلقيقة واحدة» (خفاجي،8112،ج.)122 :2
احلبص واملرأة
«قد مسا عند شعراء الرومانسيني احلبص إىلٰ مرتبة العبادة واتصجهوا صوب املرأة فأعطوها
مزنلتها وأعادوا إليها اعتبارها االجتماعي ،ولكن اختلفت روحهم الشاعرية يف النظر إليها،
فبينما وجد فيها بعضهم احلبيبة املعبودة واملالك اليت هبطت من السماء ،رآها اآلخرون
جتسيدا للشرور الشيطانية وجملبة للشقاء ،وشاهد فيها بعض اآلخر كال الوجهني» (األصفر،
 .)11 :8111والعقاد يف الزمرة الثالثة يذمصها مرة وميدحها ويعتذر إليها مرة أخر ٰى .ميكن
مشاهدة كال املوقفني يف أشعاره مثل القصيدتني التاليتني .يف قصيدة "أهجوك" هو يعتذر
إليها ويبالغ يف مدحها ويتغصىنٰ بصفاهتا ويتحمل قسوهتا ويسمح لنفسه الشامخ أن يقبصل يديها
اللتني جترحانه؛ فهو الحيزن من قسوهتا بل يفرح ويلهو هبا:
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ك يا أَكر َم مَنْ أَمدَحُ
أَهجُو ِ
وَلكنَُّنِي
أَن ِ
ت
قاسِي ٌة
وَأَع َظمُ القَسوَ ِة تِلكَ الّتِي
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وَمَنْ بِإطرائِي لَها أَصدَحُ
أُقَبِّلُ الكفَّ الّتِي تَجرَحُ
يلهُو بِها املَجروحُ ،بَل يفرَحُ
(العقاد ،د.ت،مج)002 :8

ومن موقفه أمام املرأة ،مدحها والتنازل عن جربوته ومشوخه ،يف كلمات «يا أكرم من
أمدح»؛ -ألنّ جذوة احلبص مستعرة يف قلبه -فهو رغم جراحته بيدها يقبصلها؛ إنصه ينبعث من
صفاء روحه وطهر مشاعره .وهذه املشاعر يف شعره تؤكّد «أبرز مواصفات احلبص
الرومنطيقي ،القائم عل ٰى طهارة القلب وتسامي الروح .فوق الشهوة احلسية والزنوات
الطائشة» (األيويب .)821 :8111 ،و يف استعمال كلمة قاسية للقلب واجلراحة للكفص مقارنة بني
املعقول واحملسوس.
إنّ جتربة العقاد مع "سارة" قد تركت يف نفسه جروحا كثرية ،فهو أخل يف حبصها وير ٰى
فيها مثاال للطّهر والعفاف ،مث يظّن أنصها امرأة خائنة تتالعب مبشاعره وكانت صدمة كبرية
ألحاسيس العقاد فأصبح ير ٰى يف "سارة" منوذجا للنساء ميعا .يف قصيدة" املرأة واخلداع"
يذمص العقاد املرأة وحيسب اخلديعة من طينتها ويقول ليس هلا بدص من أن هتذّب نفسها .هي
ختدع الصديق والعدو عل ٰى السواء وخلقت كذلك .وعليك أن ال ختل هلا وانتقل إىل أغل ٰى
منها:
حُبُّ اخلِداعِ طَبيعَةٌ فِيها
خَلِّ املَالمَ فَلَيسَ يثنِيهَا،
مَن يصطَفِيهَا أَو يعادِيهَا
وَسِالحُها فِيمَا تَكيدُ بِهِ
مِن طولِ ذُلٍّ باتَ يشقِيهَا
وَهوَ انتِقامُ الضَّعفِ ينقِذُها
ما لَم يرِدْهُ قَضاءُ بارِيهَا
أَنتَ املَلومُ إذا أَرَدتَ لَها
تََّلَّ ْ إىلٰ أَغلَی غَواليهَا
خُنها! وَال تَّلُ ْ لَها أَبداً
(العقاد ،د.ت ،مج)186 :2

تكرار حرف"اخلاء"يف الكلمات :خلّ واخلداع وخنها وختلّ  ،وهي من احلروف اجملهورة
يثري انتباه املّاطب يف كثرة حزنه وحتسره .وتكرار حرف"القاف" اليت تعد من احلروف
الشديدة يف كلمات مثل انتقام ،ينقذ ،يشقي وقضاء ،يكشف عن نفوره من النساء.
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الواقعية االشتراكية والعقاد األديب الثائر
الشاعر إبن زمانه وعليه أن يكون صدی ملا يقع يف عصره ،ويری العامل املوجود بكل
تطوراته وأحداثه ،ويستفيدَ من هذه املوهبة اإلهلية يف سبيل مساعدة املظلومني والوقوف
أمام املستبدين والظاملني ويسايرَ املصلحني لدفع الشرور يف اجملتمع .النقد االجتماعي
وتصوير الشرور واملفاسد يف اجملتمع ورفضها عل ٰى عاتق شعراء املدرستني؛ الرومانسية
والواقعية االشتراكية .فإىلٰ ذلك جيب «عل ٰى األديب االشتراكي أن يصور جانبا واقعيا من
الفترة التارخيية اليت عاش فيها .وتزداد أمهية عمله األديب بقدر رسوخ أصوله يف وعي
العصر الذي كتب فيه» (هالل .)000 :8120 ،كما فعل العقاد يف شعره ،خاصة بعد دخوله يف
السياسة وهلذا جند وئاما بني االجتاه الرومانسي والواقعي االشتراكي يف شعره .ويف
قصيدة "زماننا"عندما أراد أن يدعو مواطنيه إىلٰ العزة ،والصمود ،واالستقامة ،والكرامة
فلم يقف موقف الواعظ ،ولكنصه وقف موقف األديب الثائر فصوصر جمتمعه ،وهو مليء
باجلهالة واملنكر والرياء .والضاللة حيكم دون احلق بني الناس .فهو ينظر إىل األوضاع
اليت حتيط مبجتمعه بتشاؤم  ،فيثور عليها بأدبه ويقول«:املائعون املتملقون يتولّون أمس ٰى
الوظائف ،وأعيان الدولة ماعة ضعفت نفوسهم وقلّت علومهم وفشت خسصتهم ودناءهتم
وكثر نفاقهم وجثوا خاضعني تذلال ،واللئام قد بلغوا أمسي الدرجات ،فكأنصهم القرود وقد
اعتادوا التسلق» (خفاجي،8112،ج:)00 :2
فاحلقُّ يهمسُ والضاللةَ جتهرُ
فشتِ اجلهالةُ واستفاضَ املنكرُ
وَيسريُ يف الصُّبحِ الرِّياءُ فَيسفَرُ
وَالصِّدقُ يسري يف الظَُّالمِ ملثمااً
بِسوی الكبائرِ شأنُها اليـكـ ـبـرُ
إنصـا لَفــي زَمَنٍ كــأنَّ ك ـب ــارَه
إنَّ الق ــرودَ ل ـبــالتَّسلـ ـقِ أخبـ ـرُ
سَبَقَ اللئامُ إىلٰ ذُراه فَقَهَقهُوا
(العقاد ،د.ت،مج)811-810 :8

لقداستعان العقاد من عبارة "إنصا لفي زمن" للتعبري عن الفترة التارخيية اليت عاش
فيها،و يف قوله احلق يهمس والضاللة جتهر ،إشارة إىلٰ سياسة احلكام اخلاطئة وفيه اللون
احلجاجي القائم علی املقارنة بني احلق الذي من املفترض أن تكون مالحمه بارزة ،ومالمح
الضاللة تكون مستترة .يشري الشاعر من مقارنة بني الصدق ،ملثما والرياء ،سافرا إىلٰ
أصالة الصدق وعدم أصالة الرياء وشبصه الصدق باملرأة احلرصة األصيلة اليت خترج يف البيئة
اجلاهلية ملثمة والرياء باألمة اليت كانت سافرة آنذاك.
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الظلم
أشعار العقاد صوت يعبصر عن معاناته وأوجاعه ،هو شاعر حيسص بآالم اإلنسان ويشعر مبا
حوله من ظلم وجور .إنّ احلكام املفسدين يسعون إىلٰ حتقيق أهدافهم وللوصول إليها وإن
تطلب األمرأن يكونوا أشد استبدادا وأكثر ظلما .والشاعر الواقعي جيحد ما يف العامل
اخلارجي من ظلم ،يف حني ال يستطيع القضاء عليه يف اخلارج ،فاليسكت أمام الظامل
وأعوانه .يف البيتني التاليني من قصيدة "عُبصاد الطغيان" شكا العقاد من الذين عزصزوا الظامل:
لِمِ ال تَعدِموا مِنَ الظّلمِ رُغما
كلّكمْ كلّكمْ مَعَ الغالِبِ الظّا
بِ ما فـازَ غالِـبٌ قَـطُّ ظُلـما
لَو وَقَفْتُمْ يوماً إىلٰ جانبِ املَغلو
(العقاد ،د.ت ،مج)151 :2

تكرار كلمة كلّكم يدلّ علىٰ التوكيد وتردصد الفكرة الواحدة وهي شناعة خضوع مواطنيه
أمام ظلم الظاملني .ويف قوله لو وقفتم إىلٰ جانب املغلوب إشارة إىلٰ اإلرادة اجلماهريية اليت
تنتهي إىلٰ انتصار الطبقة املظلومة وكأنصه يريد بذلك أن يذّكر اإلنسان بالسنن اإلهليصة
اجلارية يف تقرير املصري اإلنساين ،فالثورة تتفجر من الظلم ال حمالة.
يف قصيدة "بأس الطغاة" تكلم عن استبداد احلكام ومعاملتهم مع الشعب وعن استكانة
الشعب وتسليمهم أمامهم بسبب جهلهم ،وإذا ما اطلع الناس علىٰ أمرهم ما جنح
املستبدصون قطّ:
مَهالً .عَداكَ الذُّهولُ
تَقولُ؟
الطُّغاةِ
بأسُ
فِي أُمَّةٍ أَو يصولُ
هَيهاتَ يطغَىٰ ابنُ أُنثىٰ
جَهلٌ وَحِقدٌ دَخيلُ
ما لَمْ يعِنهُ عليها
وَكيلُ
طاغٍ
وَكلُّ
مها األَصيالنِ فَاعْلَمْ
دَليلُ
أَوْ
لَوالهُما
سَبيلٌ
لِطاغٍ
وَما
(العقاد ،د.ت،مج)101 :2

هو يقول إنّ اجلهل واحلقد سبب طغيان اإلنسان ،ومها يساعدان الشّ الطاغي أن
يسيطر عل ٰى الناس ويستغلّهم .واإلتيان بكلمة لوالمها دليل علىٰ أمهية الوعي اجلماعي ،وهو
مهمة األديب الواقعي االشتراكي.
يقول أيضاً يف البيتني التاليني حتت عنوان "إنصاف الظامل":
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أنصَفتَ مظلوماً فَأَنصِفْ ظالِماً
مَنْ يرضَ عُدواناً عليهِ يضريُهُ

فِي ذِلَّ ِة املَظلو ِم عُذ ُر الظّالِمِ
شرٌّ ِمنَ العادِي عليهِ الغانِمِ
(العقاد ،د.ت،مج)121 :8

يريد العقاد من الناس أن يكونوا منصفني يف احلكم عل ٰى الظامل .ويف قوله :يف ذلة
املَظلومِ عُذرُ الظّالِمِ لون حجاجي قائم عل ٰى املقارنة بني ذلة املظلوم وظلم الظامل؛ ألنّ
الظامل ال يقدر أن يواصل أعماله العدوانية إلّا بعد أن ير ٰى الرعية خاضعني حلكمه وراضني
عن عدوانه عليهم .فإن كان كذلك فهو شرٌّ من شّ الظامل .يهتمص العقاد يف هذه األبيات
وحياول يف وعي الناس ويصف جمتمعه مغمورا بالظلم واألباطيل ويثري يف القارئ ضرورة
تغيري هذا اجملتمع املألوف إىلٰ جمتمع سليم بعيد عن الظلم واالستبداد .واليدعو إليه بوصفه
فردا ،بل باسم الطبقة املظلومة اليت ينتمي إليها.
الوطن
لقضايا الوطن العريب مكان خاصص يف شعر االجتاه الواقعي االشتراكي؛ إلنّ االعتزاز بالوطن
عادة جيعل اإلنسان أن ينصر الوطن .يصوصر العقاد أحاسيسه الوطنية والقومية بعد أن بدأت
حياته السياسية .فهو محل لواء النضال الفين يف سبيل قضايا أمته وجمتمعه .يقول يف
ذكر ٰى اجلهاد يف سنة 8112م يف قصيدة بعنوان "عيد اجلهاد":إنّ وطين خل من الضالني
بسبب اجلهاد ولكنصه حمتاج إىلٰ اهلداية .يفتّر الشاعر بوطنه الذي ال ينصر اخلادعني بل
خيذهلم ولكن الخيذل املعتقدين .يريد العقاد أن يفدِيَ نفسه يف سبيل وطنه وينصره بقلمه
منبصها أبناءه ،من غفلتهم راجيا جناح وطنه:
ةِ وَالسَلِمتَ مِنَ الرَّشادِ
وَطَنِي سَلِمتَ مِنَ الغُوا
إنَّ الغَوايةَ فِي الرُّقادِ
ما فِي اجلِهادِ غَوايةٌ
ينَ وَال خَذَلتَ ذَوِي اعتِقادِ
وَطَنِي خذَلتَ اخلادِعِـ
إنصي نَذَرتُ لَها دَمي *** وَمُىنٰ يضُنُّ بِها اجلَوادُ
قَلَمِي وَإنْ َنفِدَ املِدادُ
وَشَرَعتُ فِي مَيدانِها
يرجَ ٰى ،وَأمسٍ يستَعادُ
وَعَلِمتُ أَنَّ لَها غَدا
(العقاد ،د.ت،مج)221 :2
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يف قوله :نذرت دمي وشرعت قلمي .مقارنة داللية بني دم الشهيد وقلم العلماء وإشارة
إىلٰ حديث معروف (مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء) وإنصه يعبصر بتكرار "وطين" عن
حبه واشتياقه إليه« .فالتكرار يضع يف أيدينا مفتاحا للفكرة املتسلطة علی الشاعر وهو
بذلك أحد األضواء الالشعورية اليت يسلطها الشعر عل ٰى أعماق الشاعر فيضيئها حبيث
نطلع عليها» (املالئكة .)221 :2281،وحتدصث بقوة عن مستقبل مصر الزاهر كما كان يف
املاضي وعن التقدم والوطنية يف أبيات حنو :وَعَلِمتُ أَنَّ لَها غَداً/يرجَ ٰى ،وَأمسٍ يستَعادُ.
إلظهار حنينه وشوقه إىلٰ مستقبل بلده .فيُشجصع مواطنيه عل ٰى املزيد من العمل واملثابرة.
يف قصيدة "حُبص الوَطنِ" يسأل الشاعرُ املّاطبَ :هل حبصه لوطنه ،ألجل نعمه وعطاياه؟
فيصرصح أنّ حبص الوطن من اإلميان .من حيبص وطنه ،عليه التضحية يف سبيله ،واملصريون
مُكرَمون بكرامتة وخمذولون خبذالنه:
كنْ كالْغَريبِ إِذَنْ بِمَغناها
أتُحِبُّها حُبصاً لِجَدواها ؟
منْ هامَ بِاالوطانِ فدَّاها
احلُبُّ إميانٌ وَتَفدِيةٌ
وَلَسَوفَ نُنسَى حنيَ نَنسَاها
نَحنُ الكرامُ بِها إذا كرُمَتْ
(العقاد ،د.ت،مج)211 :2

يف ترتيب كلمات احلبص ،واإلميان والتفدية تشجيع علىٰ الروح امللحمية يف مواطنيه؛ ألنّ
حبص الوطن جيعل احملبص يضحصي بنفسه ،لتحريره من أيدي الطغاة.
يشيد العقاد يف قصيدة "أبطال الفلوجة" ،مبصر وأبطال «فلوجه» الذين قاوموا احلصار
يف معركة فلسطني عل ٰى قلة املوارد والذخائر واألسلحة واحلصون فقدصمهم علىٰ غريهم
ليكونوا مناذجاً من األبطال الذين جيب االقتداء هبم كما «تولّ ٰى الواقعية االشتراكية أمهية
كرب ٰى لرسم وإبراز "النموذج البُطويل" يف إطار التالحم النضايل مع اجلماهري والتصميم
اإلرادي والصالبة والوعي والتضحية ،حبيث يصبح منطه مثاال للمناضلني ،حيبصونه ويقتدون
به» (األصفر:)810 :8111 ،
فَأينَ األُسودُ وَمَا استَأسَدوا
أقامَ بِها (الضَّبُعُ) األُسودُ
فَقُل عاشَ أُسودُها (السَّيدُ)
إذا ما هتفتَ بِفلّوجَة
فللهِ مِصرُ وَما جَدَّدَتْ *** وَأبناءُ مِصرَ وَما جَدَّدُوا
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إِذا مَاارْتَضَ ٰى املَوتَ أَبطالُها
أَعادوا لَها سريةَاألَوَل

تَّلُدُ
أَنَّها
فَرِضوانُهُم
ينَ وَالعَودُ مِنْ مِثلِهِمْ اَمحَدُ
(العقاد ،د.ت،مج)180 :2

شَبَّهَ الشاعر أبطال الفلوجة ،باألسود لشجاعتهم و كوهنم يف غاية العلو والسمو؛ ألنّ
بالد مصر تبق ٰى خالدة بأيدي هؤالء األبطال الذين يرضون أن يقتلوا ألجل خلود مصر وليس
هلم نظري وهلم عزصة وشرف مثل أسالفهم .وجيب عل ٰى الشباب أن يقتدي هبم.
مساندة العمال والضعفاء
أنشد العقاد قصيدة "دار العمال" عند افتتاح هذه الدار يف صيف سنة 8100م .وفيه لبصى
دعوة العمال ومدحهم .فتلبيتهم ومدحهم جبيش السالم واإلشارة إىلٰ بأسهم ،مِن نزعته
اإلنسانية وحبصه للعامل .ويكون تصويره تصويرا بارعا ومؤثرا يف النفوس ويعلن مساندته هلذه
الطبقة الكادحة:
مَ ،وَلَبَيكم غَداً فِي املَجالِ
أَيها العامِلونَ لَبَيكم اليو
جَرَُّدَ البَغيُ جَيشَهُ لِاغتِيالِ
نعمَ جَيشُ السَّالمِ أنتُم إذا ما
أُمَّةٌ قَطُّ تَركها فِي نَزالِ
لَكمُ العُدَّةُ الّيت ما اسْتَطاعَتْ
مِن حَديدٍ ،وَأَظهُرٌ مِن جِبالِ
وَلَكم أَذرُعٌ شِدادٌ  ،وَأَيدٍ
اِن فَقَدتُم ذَخائِرَ األَموالِ
وَلَكم فِي اتِّحادِكم رَأسُ مالٍ
سادَةً فٍي نُفُوسِهم كاملَوالِي
وَلَكم صَيحَةٌ يَهابُ صَداها
(العقاد ،د.ت،مج)188 :2

يف قوله «يف احتادكم رأس مال .ولكم صيحة يهاب صداها سادة» إميان بانتصار اإلرادة
اجلماهريية وهو من مسات املدرسة الواقعية االشتراكية .يقول :إنصنا نستجيب لنداء العمال
دائما؛ ألنصهم جيش السالم ،حيث يقفون بوجه العتاة الظاملني  ،فهم أسلحة أمصتهم يف
القتال ،وهلم قوصة شديدة يف إجناز األعمال .وحدهتم رأس ماهلم ،عندما صاروا معدمني
يف حياهتم .واملستغلّون خيافون من هُتافهم.
فالعقاد معني طبقة الضعفاء واملستضعفني ويف أيص فرصة أُتيحت له ينشد أشعارا حول
البؤساء والضعفاء ويساعدهم ويهتمص بأمورهم والخيفي تأثّره هبم ،ويف قصيدة " إىلٰ
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احملسنني" يشجصع اآلخرين عل ٰى التلطّف هبم .وأن يشاركوا ويشاطروا الضعفاء مشاكلهم
وحيسب من يواسيهم أقو ٰى الناس:
مَنْ يرحَمُ الضَّعِيفَ وَيأسو
أقو ٰى بَنِي اإلنسانِ فِي بَأسِهِ
احلَزين
مَن يصرَعُ اجلَبصارَ دُونَ الّذي
يصرَعُ جَبصارَ الشَّقاءِ املَكني
فَاجملدُ فِي تَجفِيفِ دَمعٍ جَرَ ٰى
ال فِي دَمٍ تَجرِيهِ حَربٌ زَبُون
(العقاد ،د.ت،مج)111 :8

يف قوله «فَاجملدُ فِي تَجفِيفِ دَمعٍ جَرَی /ال فِي دَمٍ تَجرِيهِ حَربٌ زَبُون» مقارنة داللية بني
من يتغلب عل ٰى الظامل ومن يتغلب عل ٰى الظروف القاسية  ،ويرجح الثاين عل ٰى األول،
الهتمامه مبعاناة شعبه .الشاعر ينشر فكرة ليغيصر ما يف العرف من مظاهر القوة .فإنصه يعترب
التنفيس عن املكروب ومعاجلة جراح احملزون أكرب قوة يتجهز هبا اإلنسان ومن يدفع عن
الناس شقاءهم فهذاخري من الذي حيارب ظلم الظامل وحيسب اجملد يف جتفيف دمع
البؤساء ال يف قتل األعداء.
الفقر والفجوة الطبقية
يتّلّف التفاوت بني طبقة الغينص والفقري عدة مشكالت اجتماعية؛ مثل :التصسوصل ،والتصشرصد،
وارتكاب اجلرائم وما إىلٰ ذلك .وقضية الفقر والفجوة الطبقية بني الفقري والغين تشكّل
إحد ٰى أهم القضايا يف شعر العقاد .فيبصني يف شعره معاناة املظلومني واملضطهدين وظروف
حياهتم املعيشية .ويعبصر عن الفجوات الطبقية ومشاكل الناس ويدافع عن الطبقات املسحوقة
ويفضح الطبقة املستغلّة والعناصر الفاسدة بلغة بسيطة .يف قصيدة "اجملد والفاقة":
بَل البَالءُ بَالءُ اخلُلقِ نَنعاهُ
لَيسَ البَالءُ بَالءُ القُوتِ نَندُبُه ُ
وَأَنفَسَ اخلُبزَ فِي مِصرٍ وَأَغالهُ
ما أَخبَسَ الرصوحَ فِي مصر وَأَرخَصَها
إذا الفَقريُ طَلّابُ القُوتِ أَعياهُ
ال تَحسَبوا أُمَّةً يعلُو أَعاظِمُها
يف العَجزِ ال فِي اقتِسامِ الرِّزقِ اشباهُ
ما بالُ مِن ذَنبِهِ يا قَومُ إنصكم
يف باطِنِ األَرضِ أو زادَتْ خَباياهُ؟!
دَفَنتُمُ املالَ آكاماً فَهَل نَبَتَتْ
(العقاد ،د.ت،مج)12-21 :8
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يعتقد الشاعر أن زوال حسن اخللق بني الناس ،أهم من فقدان القوت .وهو يشكو من
ذهاب كرامة النفس بسبب تسوصل الفقراء .وليس لألعاظم يف هذه األمصة شرف ومزنلة،
والرعية حمتاجة إىلٰ قوهتا .كلتا اجلماعتني خُلِقَتا عاجزتني وحمتاجتني إىلٰ اهلل يف أمورهم.
ويستّدم االستفهام لتوبيخ هذه الطبقة يف قوله «دفنتم املال آكاما فهل نبتت؟» فيه إشارة
إىلٰ اآلية القرآنية؛ *...يكزنون الذّهب وَ الفضَّة والينفقوهنا(*...التوبة.)01 /
يف قصيدة "هيكل إدفو" يتحدث عن الطبقة القوية اليت تقهر الطبقة الضعيفة ،ولكن
اليبقي الدهر كذلك والطبقة القوية الظاملة مقهورة يف النهاية:
وَالدَّهرُ يغتالُ الفَتی املُغتاال
النصاسُ يغتالُ القويُّ ضَعيفَهُم
عَنهُ مَكائِدُ مَن طَغَى وَاحْتاال
قَهصارُ كلِّ القاهِرينَ تَقاصَرت
أسِفاً وما نَقَ الثَّرى مثقاال
ذَهبوا فما هَوَت الكواكبُ بَعدهُم
(العقاد ،د.ت،مج)822 :8

كأنصه يف قوله:وَالدَّهرُ يغتالُ الفَتی املُغتاال .يشري إىلٰ اآلية القرآنية (املستضعفون هم
الوارثون ) يقول الشاعر :إنّ األقوياء يطغون ويظلمون الضعفاء ،ولكنصهم ال يقدرون أن
يهربوا من عدالة اخلالق ،ويف النهاية هم مقهورون وكيدهم أقصر من كيد اخلالق والحيزن
من هالكهم أحدٌ يف العامل.
العدل
يف قصيدة "عدل املوازين" ،يشري الشاعر إىلٰ أمهية إقامة العدالة االجتماعية من جانب
الناس:
عَدلَ األُناسي ال عَدل املَوازين
إنصا نُريدُ إذا ما الظّلمُ حاقَ بِنا
علی املُساواةِ بَنيَ احلُرِّ وَالدُّون
عَدلُ املَوازينَ ظُلمٌ حنيَ تَنصِبُها
بَنيَ احلُليِّ وأَحجارِ الطَّواحِني
ما فَرَّقَتْ كفةُ املِيزانِ أو عَدَلتْ
(العقاد ،د.ت،مج)121 :8

اإلتيان بكلمات العدل واملساواة داللة على ٰ أنصه مصلح اجتماعي يريد إصالح جمتمعه
وإزالة الظلم وإحياء املساواة بينهم ،و يف كلمات عدل األناسي وعدل املوازين مقارنة بني
املعقول واحملسوس .هو يطالب بإقامة العدل أمام الظاملني ويريد من أبناء البشر أن حيكموا
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بينهم وبني الظاملني بالعدل؛ ألنصه خالف بني موازين العدل البشري وبني موازين ليس هلا
شعور ،وتعقّل؛ التفرصق بني احلرص ،والدصون وبني احلُليص وأحجار الطواحني.
إصالح اجملتمع وعاقبته
ير ٰى العقاد يف آخر قصيدة "تأبني" أنّ إصالح اجملتمع يرتبط بإصالح الفرد؛ ألنصه يستطيع
بسالح اإلميان أن يغلب أهوائه وبسالح (العقل) العلم يصلح جمتمعه وهبما يغلب أعدائه
ومسرية الفرد ليست منفصلة عن مسرية اجملتمع ،فكالمها يصبصان يف مصب واحد:
حِجى وإمياناً وَطيدَا
بِاملاضِينيِ
وتَسلَّحوا
ناراً تَلظَّى أو حَديدَا
لَيسَ السصالحُ جَميعُهُ
شَ الدَّهرَ فِي سِلمٍ شَهيدَا
مَن يغلِبُ األَهواءَ عا
(العقاد ،د.ت،مج)128 :2

يقول :إنّ أمضى األسلحة سالحان :العلم واإلميان فليس السالح يف اجلهاد سالحا
حديديا فقط.يف قوله :من يغلب األهواء عاش شهيدا إشارة إىلٰ أحاديث يف هذا اجملال مثل
«مَا املُجاهِدُ الشَّهيدُ يف سَبيلِ اهللِ بِأَعظَمَ أَجرَاً مِمصن قَدَرَ فَعَفَّ»( .هنج البالغة ،احلكمة.)121:
«الواقعية االشتراكية فقد كان لديها إمياهنا البديل ،اإلميان بانتصار الطبقة العاملة يف
العامل كله ،وقيام اجملتمع االشتراكي الذي يضمن السعادة جلميع أفراده» (عياد.)28 :8110،
ولألديب االشتراكي رؤية مستقبلية واضحة ملا جيب أن يكون؛ «ألنصهم مهندسو النفس
البشرية» (األصفر .)811 :8111 ،فيقول العقاد يف قصيدة "عيد النريوز":
مُ فَال بُروقَ وال رُعُود
وَغَداً سَتَنقَشِعُ الغُيو
ينَ لَهُم قرارٌ فِي الوجُود
ما كانَ غريُ الصصالِح
(العقاد ،د.ت،مج)118 :2

يف كلمات «الغيوم والربوق والرعود» كناية عن وجود الظالم واخلوف بسبب الظلم يف
اجملتمع .هو يرجو أن يكون مستقبل األرض دون احلرب واجلدال ،ويستقرص الصاحلون يف
األرض .ينبع ذلك من إميان الشاعر باهلل وبالتعاليم اإلسالمية .يف كلمات الصاحلني وهلم
قرار يف الوجود إشارة إىلٰ اآلية القرآنية؛ *...أنّ األرض يرثها عبادي الصاحلون*
(األنبياء )820 /وهي نقطة االشتراك بني الواقعية اإلسالمية والواقعية االشتراكية؛ ألنصهما
«تلتقيان يف جوانب ظاهرية متعددة ولكنصهما ختتلفان عن البعض جذورا» (ساعي.)80 :8110،
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من الواضح أنّ هذه األمثلة ال حتص ٰى يف شعره ومتثلنا هذا على سبيل املثال ال على سبيل
احلصر.

النتائج

-1بإمكاننا تقسيم أشعار العقاد إىلٰ ما تتصسم بسمات ومعامل املدرسة الرومانسية وبلغة
معقدة نسبيا يف أعمال العقاد الشعرية وهي :التعبري عن احلب ،االعتماد األكثر على
العاطفة منها إىل العقل ،االبتعاد عن القضايا املألوفة امللموسة اجتماعيا ،احلنني إىلٰ
الوطن ،احلرية من كل القيود وإن كانت دينية! حتلي تعابري الشاعر الرومنطيقي بالصدق،
النظر إىل البواطن واالنصراف عن املظاهر امللموسة املادية ،العناية بالفن الراقي يف
التعبري عن االنسان واحلياة والكون وخاصة الطبيعة اليت حتتضن االدباء كاألم احلنون.
-2وأما خصائ املدرسة الواقعية االشتراكية مقارنة بالرومانسية ،أغلبية قصائده
حتكي عن األغراض االجتماعية وحتليلها والنقد االجتماعي وتصوير الشرور واملفاسد يف
اجملتمع كانتشار الفقر والظلم واملعاناة اليت تتواجد يف اجملتمع .وهلذا جند يف شعره و وئاما
وفاقا بني االجتاه الرومانسي والواقعي االشتراكي.
-0إنصه استعان يف بعض األحيان باألحاديث الشريفة واآليات القرآنية خالفا للشعراء
االشتراكيني الغربيني ،وينبع ذلك من إميان الشاعر باهلل وبالتعاليم اإلسالمية.
-1العقاد كان ذا شّصية ذات أبعاد متنوعة ،فلذا اجتاهاته املّتلفة ليست غريبة بل
طبيعية علىٰ غرار نفسيته املتعددة اجلوانب واملفعمة بالتجارب املّتلفة .من هنا نقول إن
نزعة العقاد للواقعية االشتراكية ليست فلسفية وعقدية ،لتنكر احلقائق السماوية والغيب
والوحي اإلهلي ،بل اجتاه اجتماعي للذود عن الكادحني والعمال واحملرومني من حقوقهم
االجتماعية .فجنوحه اىل الرومانسية وترسيم نوع من املدينة الفاضلة  ،حيث تنسجم متاما
ما قام به يف التيار الواقعي حتقيقا للمجتمع الفاضل العادل والبعيد عن كل املظامل والسيما
حبق احملرومني واملظلومني واجلياع وطبقة الكادحني.
-0إنصه بقي خالل حياته الطويلة املثمرة خملصا للدور الذي نصب نفسه له وهو إصالح
اجملتمع اإلنساين ومساندة احلياة األدبية ،أي االضطالع مبهمته االجتماعية واألدبية
والفكرية  .يف النهاية صوصر العقاد  ،ورسم وخطّط مستقبال مشرقا ملصر وميع بلدان
العامل باستقرار دولة الصاحلني يف األرض وباعتبارنا،أخذت هذه الفكرة عن التعليمات
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اإلسالمية وثقافتها ورؤيتها الكونية وهي حلقة االتصال اخلاصة عند العقاد بني الواقعية
اإلسالمية والواقعية االشتراكية.
-1وأخريا سعة شّصية العقاد وجوانبها املتعددة باعث من بواعث مالئمة اجتاهه
للرومانسية والواقعية .كلّما كانت نفسية الفرد واسعة وشاملة حتتمل اجتاهات متنوعة
ومتضادة.
 -2صوصر العقاد كثريا من الظواهر االجتماعية بأساليب رومانسية مبثل ما نری أنصه
يستلهم الطبيعة الغناءة إىلٰ جانب الثقافة االجتماعية التراثية".صوب الغمام" و"جنم
السماء" ظاهرتان طبيعيتان تشريان من جانب إىلٰ واقع صعوبات احلياة ومشاكلها ملن كان
يعيش يف الصحاري القاحلة والذي اليفكر إلّا بزنول األمطار اليت تنقذه وأغنامه من مرارة
العطش ،كما ال جيول يف خاطره إلّا التّل من حرية الظالم باستنجاد النجوم واملعامل.
ومل ينس أنّ البون شاسع جدصا بني فكرة من عاش يف اجلاهلية ومن يعيش يف العصر احلديث
،كما أنّ املتطلبات العصرية ختتلف متاما ،ألنّ الظمأ اجلاهلي قريب من الواقع ،بل حقيقي
ال يتجاوز العطش الذي يعتري ٰ اجلسم ،يف حني أن العطش الذي يعرب عنه العقاد يكون
عطشا نفسيا وفكريا.
كما نری أن العقاد يف قصيدة "سلع الدكاكني" ميدص أذن خياله لتقتن تلك اهليمنة
اخلفية من خلف أبواب الدكاكني فيسمع سلع الدكاكني تقول للناس :البِدارَ أي أسرعوا إىلٰ
جندتنا وأطلقونا من الظلمة ،ليس لنا قرار،نريد أن تعرضونا للبيع قبل أن يصيبنا البل ٰى
والتصمزيق .ويسمع صوت اجلنني يؤثر متاعب الدنيا عل ٰى أمان الغيب .كأنّ العقاد يشجصع يف
هذه القصيدة إىلٰ احلرصية؛ ألنّ حياته السياسية هي عبارة عن صراع مرير بني الظلم
واحلرصية.
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العقاد ،عباس حممود (د.ت) ديوان عابر سبيل ،بريوت :املكتبة العصرية.
العقاد ،عباس حممود (د.ت) ديوان أعاصري مغرب ،بريوت :املكتبة العصرية.
العقاد ،عباس حممود (د.ت) ديوان بعد األعاصري ،بريوت :املكتبة العصرية.
العقاد ،عباس حممود (د.ت) ديوان بعد البعد ،بريوت :املكتبة العصرية.
العقاد ،عباس حممود (8111م) .سارة .ط ،2بريوت :دار الكتاب العريب.
عياد ،شكري حممد (8110م) .املذاهب األدبية والنقدية عندالعرب والغربيني .د ط ،الكويت:
عامل املعرفة.
مرزوق ،حلمي علی (8111م) .تطور النقد والتفكري األديب احلديث يف مصر .ط ،8اإلسكندرية:
دار املعارف.
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