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 مفهوم الشعر لدى عباس محمود العقاد وجهوده األدبية

 أبوبكر العربي المجدوب ــ  كلية التربية العجيالت ــ جامعة الزاوية .د 
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 :المقدمة 

عند األستاذ عباا  محماود العدااد نتناول فى هذا البحث المتواضع مفهوم الشعر     

روادهاا المبارنين ،  جهوده األدبية من خالل مدرسة الديوان التى هو أحادكذلك و، 

تلك المدرسة التى تأثرت بالنزعة الرومانسية العربية والغربية ، حياث أساها العدااد 

إلى تطوير مدوالت الان  األدباي مان خاالل فى النهوض بالدصيدة العربية ، ودعا 

إبداعات األديب ، فدد مثل ذلك أهمياة كبيارة فاى األدب العرباي الحاديث ، وباالثورة 

علاى الداديا فداد تغيار مفهاوم الشاعر ماان خاالل الماذاهب األدبياة الجديادة ، وهاذا مااا 

ى بحثنااا هااذا إلااى ــااـف اد ، ونحاان بعااون ا تعااالى ساانتطر ساانراه عنااد األسااتاذ العداا

 اآلتي : 

 مفهوم الشعر عند العداد  – 1

 ثدافته ودوره فى الجماعة  – 2

 أسلوب العداد الشعري  – 3

 بعض اتجاهاته األدبية  – 4

 ونختتا ذلك بأها النتائج التى توصلنا إليها .   

 : مفهوم الشعر عن العقادــ 1

بال الشاعر  ، دارائ  فتتلدااه العداولالشعر لدى العداد : ) لاي  لغاوات تهاذي باه ال       

  ميا من كل ما للظاهر فى متناول الحوا  جوهر الصالحدائق ، ولب اللباب وحديدة 

 (  1والعدول ... ( ) 

إلى الشعر العصري فى كتابه " ساعات باين الكتاب "     له يشير العداد فى مدال        

وهاو فاى هاذا المداال  ، بمرحلتهوهو وثيق الصلة بكتابه " الديوان "  ووثيق الصلة 

ساجالت وثائديااات للداااايا االجتماعياة أو الحااوارات السياسااية  يارفض أن يكااون الشااعر 

 وإنما هو على حد تعبيره " يعلمنا حب الجمال فيعلمنا الثورة على الظلا والطغيان ، 

فالااذين يبحثااون عاان نصاايب الشااعر فااى حركااة أمااة ناهاااة فينظاارون إلااى عناااوين 

أسااماا الوئااائع يجهلااون الشااعر ويجهلااون النهاااات ويجهلااون النفااو  الحااوادو و

 (  2 ويجهلون فو  هذا أنها يجهلون " )
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ن ظيفاة ،  لكناه ال ينكار أكما أنه ال ينكر وظيفة الشعر أو أن يكون للشعر و          

 : ال يكون الشاعر ئادرات على الديام بوظيفة الشعر كما ينبغي الشعر فيما يدول العداد 

نفثة من نفثات الروح اإللهياة ، نفثاة تفات  للشااعر مغااليق الانف  اإلنساانية ، كاي  " 

يحولها إلى أناشيد فياضة باألحاسي  والمشاعر ، أناشيد يتلداهاا عناه الناا  وكأنماا          

أو ئل كأنما الحياة تخاطب الحياة ، أو بعبارة أد  كأنما الشاعر فصلت من نفوسها ،

 (  3 . )" واحدة وإنما عن جميع النفو  نطق ال عن نف  

خار حياتاه فداد    دية يمثل االتجااه المجادد أماا فاى  فدد كان العداد فى بداية حياته الند  

مساتدبل ولاذا كاان أهاا ماا يشاغله فاى  ؛عين عان االتجااه المحااف  المدافكان من أها 

أكياد علاى أناه لاي    مدتبل حياته الفنية النددية هو مامونة وصلته بنف  ئائلاه ، والت

عماا يادور     ك تصاوير للانف  والوجادان ، وتعبيارفنات لغويات وحساب ، وإنماا هاو كاذل

فهي تجربة ذاتية تنبع من أعما  الشاعر ويصدر فيها عماا يحا  ويشاعر بداخلها ، 

أصحاب المدرسة المحافظة ، وعلى رأسها شاوئي ، الاذي كاان يعاد فناه أئارب إلاى 

 (  4 ) ع بالصنعة منه إلى الصد  الفني والطالتفنن فى وإلى  النظا منه إلى الشعر ،

    بمفهااوم الشااعر رات الفنيااة الخاط ااة التااى تتعلااق ولااذا نجااده ياارفض التصااو        

بأن الشعر هو الخيال ويفها الخيال على أناه الداول ريار المصاد  أي  : كالدول مثالت 

الكذب أو الدول بأن الشعر هاو العاطفاة الرئيداة ويفهاا مان الرئاة الشاكوى واألنوثاة 

الخااط  ،  ياه لاي  علاى هاذا النحاو مان التصاوروذلك بأن الشعر فاى رأ ، والحنان

وإنما هو فى حديدة األمار شايا ريار ذلاك التصاور ، فداد يكاون الكاالم فاى الدرجاة 

ل شااارد وال دمعااة وال  هااة وال  كلمااة العليااا ماان البالرااة الشااعرية ، ولااي  فيااه خيااا

اعرية ، كلماا خاال مان هاذا وال معنى مستكره ، بل هو ئد يكون أبلغ فاى الشاملفوفة 

 . التصنع 

                                                                                                                                   " والطريااق الواضاا  المسااتديا الااذي ينبغااي أن يساالكه الشااعر فااى رأيااه هااو       

 تصااوير حاااالت الاانف  وعلااى هااذا فالشااعر الصاااد  هااو شااعر الحاااالت النفسااية ، 

ات " ـــــاـويراعي العداد أن هذا النوع من الشعر يفتدر إليه ، أدبنا العربي ئديما وحديث

( 5  ) 

ه ماان أخاا   وجاادان ، وهااذا يعااد عناادومااع أنااه الشااعر بحااق ألنااه تعبياار عاان ال       

هاذه الناحياة أي التعبيار   خصائ  الفن الشعري ، فأها ما يميز الشعر فى رأياه هاو

ج الوجاداني فاى شاعره وساار معاه  ولذا فدد حاول أن يانهج هاذا الانه ؛عن الوجدان  

 االتجاه صاحباه المانني وشكري .فى هذا 
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الدعوة إلى شعر الوجدان مان بعادها شاعراا المهجار وجماعاة أباو لاو  وتبنى        

والوائع أن الدعوة إلى مثل هذا االتجاه الشعري فى أدبناا العرباي الحاديث ، ئاد أدت 

ه الفنياة  ـاـإلى تأكيد هذا المامون الوجداني فى تحديد ماهية الشعر وبياان خصائص

( 6 )  

ويباادو أن أصااحاب هااذه الاادعوة تااأثروا فااى ذلااك باابعض االتجاهااات الشااعرية      

 .والنددية فى اآلداب األوربية الحديثة 

مزيجات من   -أحيانات  –على الخيال إال أن ثمة وعلى أية حال فبررا تأكيد العداد      

 ( .  7 العدل والوجدان )

لمفهاوم الشاعر ، إذ ة فاى تحدياده يؤكاد هاذه الناحيا -أيااات  - ولذا نجاد الماانني      

، وأداتاه الخياال أو الخاواطر المتصالة التاي أنه " فن ذهني ررضه العاطفة يراعي 

توجهها العاطفة وجهتها " ويؤكد العداد الماانني فاى ذلاك ويتاا  هاذا مان إشاارته 

إنماا هاو  ، ، إلى أن الشعر لاي  وجادانات خالصاات  "بعد األعاصير " فى مددمة ديوانه

لااذا ئاد يباادو الشااعر فااى نظرتااه إلاى الكااون أو الحياااة  ماان الفكار والوجاادان ؛مازيج 

جاات مان الفكار والوجادان مزي - تبعاات لهاذا -تجربتاه الشاعرية فيلسوفات وجادانيات وتاأتي 

 ( .  8 بالكون أو الحياة " )ومرتبطة 

" إنماا  فن األدبي حياث يداول : وهو يؤكد هذه الناحية فى تحديده لمفهوم هذا ال      

الشعر استيعاب بالمحسوسات ، وئدرة علاى التعبيار عنهاا فاى الدالاب الجميال   وئاد 

تكون هذه المحسوسات عامة وشاملة وئد تكون خاصة محدودة ، وئد تكاون إدراكاات 

وات " ـواعيات لكل ما فى الطبيعة والكون والوجدان وكل ما تتسع لاه األرض والسما

( 9  . ) 

صاااادئة فاااى الشاااعر ذات الطاااابع الفكاااري ، وذات الداللاااة ومااان التجاااارب ال       

 االجتماعية العميدة ئول األستاذ العداد : 

 لو صغرا صغير يطلب الكبرا                    وشيخ َودَّ        

 وخاٍل يشتهي عمالت                     وذو عمل به ضجرا       

 وفى تعب من افتدرا  وَربُّ المال فى تعب                        

 فهل حاروا على األئدار                أم ها حيروا الددرا   ؟        

 (  10)    سوى الخصمين إن حارا    لها حكا                     شكاة ما       

 .إن هذه األبيات توحي بعمق التجربة التى مّر بها الشاعر إيحاات ئويات أصيالت      

ومن هذا يتا  لنا أن العداد يجمع بين االتجاهين الرومانسي والكالسايكي فاى       

فهاا طبيعااة التجربااة الشاعرية ومبعثهااا وذلااك ألناه ياارى أن الباعااث علاى الشااعر ئااد    
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ذاتاه  مان ات يرى الكالسيكيون ، أو شاي ات نابعا يكون أمرات خارجات عن ذات الشاعر كما

 كما يرى الرومانسيون . 

إرفالاه  يعناي وعلى أية حال فإن تعريف العداد للشعر على النحاو الاذي رأينااه ال    

لبعض العناصر الفنية األخارى التاى يتصاف بهاا هاذا الفان األدباي كااللف   والاونن 

 والموسيدى . والمعنى 

 هاااذه العناصااار الفنياااة فاااى الشاااعر  ويبااادو تأكياااد العدااااد علاااى وجاااوب تاااوافر        

وبخاصااة العنصاار الموساايدي ، ئااد انداد فااى الفتاارة التااى ظهاارت فيهااا الاادعوة إلااى 

وتحولاه بسابب ذلاك مان نائاد  ، تحرر الشعر من بعض ئيوده الفنية كالونن والدافية

الموسايدية  ومن ثا فدد أصبحت هذه السامة ، مجدد إلى نائد محاف  حام لحمى الدديا 

الشااعري عنااد العداااد وضاارورة ماان أي الااونن والدافيااة ماان أهااا خصااائ  الفاان 

كونه رؤية وجدانية للكون أو الحيااة أو تعبيارات عان دخائال  على ضروراته ، عالوة

 النف   أو الوجدان . 

فت من الجانب الفكاري النفساي العمياق ، لم  إذا ش  كما أن الصورة الصادئة ئد ت      

ول األسااتاذ ــااـى ، وذلااك كدـااـفاادلت علااى شااعور ومساالك فلساافي تجاااه الحياااة كمااا ه

 ه )  وحي األربعين  ( : ــى ديوانــــاد فـــالعد

 (  11)  ئلت : خير ، بالذي نشتري نبيع ئوم : نينة الدنيا خداع ئال           

التى تصاا  فاى عباارة جميلاة التركياب موسايدية فهو يرى أن الشعر لغة النف       

ألن مصادرها واحاد ؛ إن عواطفناا وأفكارناا مشاتركة  : الرنة ويتا  هذا مان ئولاه

كون واألفكار لكنها ئد تما فى اآلخر من العواطف الواحد منا  فى ن  ، وإهو النفو

ن العواطاااف واألفكاااار إذا ماااا ة وناطداااة ، وإخرسااااا ، إنهاااا فاااى بعاااانا مساااتيدظ

"  رات ــــاـننطق باه شع التركيب موسيدية الرنة كان مات بنفسها بعبارة جميلة استيدظ

( 12  ) 

ا بعباااارة جميلاااة  تمكااان مااان أن يلفظهاااووإن مااان اساااتيدظت عواطفاااه وأفكااااره      

عرفااه ماان وإن كاناات العواطااف واألفكااار هااي كاال مااا نموساايدية الرنااة كااان شاااعرات 

 مظاهر النف  ، فالشعر إذن هو لغة النف  والشاعر هو ترجمان النف  . 

 هاذا المعناى يتفاق ومفهااوم ومان ثاا فالشاعر لغاة وجدانياة منغمااة ، وواضا  أن       

 . ن األوروبيين له ، كما يتفق ومفهوم بعض الرومانسييالعداد للشعر 

صادر المثير للعاطفة واالنفعال ساواا  الشعر هو الكالم المنغاأن وتلخي  ذلك      

وسايلة لتصاوير الطبيعاة أو  تخاذهذلاك عان ذاتاه ووجداناه ، أم افى  ليعبر من شاعر

 ( .  13 ) الحياة أو جانب من جوانبهما
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فاى حيث كان العداد أوض  منهجات وأكثر عمداات فاى دعوتاه إلاى الوحادة العااوية    

يكمل فيها تصاوير إذ يذكر أن الدصيدة ) ينبغي أن تكون عمالت فنيات تامات ( الدصيدة ، 

خاااطر أو خااواطر متجانسااة ، كمااا يكماال التمثااال بأعاااائه والصااورة بأجزائهااا ، 

خاال ذلااك ذا اختلااف الوضاع أو تغياارت النسابة أ، بحيااث إواللحان الموساايدي بأنغاماه 

كل ئسا منها مدام بوحدة الصنعة وأفسدها ، فالدصيدة الشعرية كالجسا الحي ، يدوم 

الناابع عان التجرباة الصاادئة ، حياث  و يحباذ  الشاعروها  ( 14 جهان من أجهزته )

 نب يني ( : يدول فى ئصيدته ) 

 إذا اجتواني األليف وأليفي  وسلوتي وعزائي           ما رجائي             

 منِك ئلبي بحسنه مشغوف    نب يني فلست أعلا ماذا                          

 إن معناك تالد وطريف             كل حسن أراِك أكبر منه               

 كان جميالت ذاك المحيا العفيف        ل وإن          لست أهواِك للجما           

 كان ذكاا يذكي النهى ويشوف        لست أهواِك للذكاا وإن                     

 كان ظريفات يصبو إليه الظريف         لدالل وإن         لست أهواِك ل           

 علينا منها ظل وريف    رف      لست أهواك للخصال وإن             

 واألن  وهو شتى صنوف  للرشائة والرئة             لست أهواكِ            

 ف بالفؤاد يطي سوى )) أنِت (( أنا أهواِك ) أنِت ( أنت فالشيا                  

 (  15 ) جمال الجميل حب ضعيف       إّن حبات يائلب لي  بمنسيَك                     

نتهااي إلااى نتيجتهااا المنطديااة ، ومعانيهااا فالدصاايدة متتابعااة فااى ئياسااها حتااى ت     

مترابطااة محكمااة ، ولكاان إذا أخرجنااا البياات الخااام  مااثالت عاان الساااد  لااا تتغياار 

نا بيتي ) الذكاا والخصاال ( إلاى لو أخرمعاني الدصيدة وال وحدتها ، بل يظهر أننا 

ما بعد البيت الثامن كانت المعاني أشد ترابطا ؛ ألن صلة الجمال بالادالل والرشاائة 

 والرئة واألن  أوثق من صلته بالذكاا والخصال جملة . 

   : ثقافته ودوره فى الجماعةــ 2 

ة األصاايلة والثدافااة الغربيااة  بأنهااا جمعاات بااين العربياا لدااد امتااانت ثدافااة العداااد       

فهو عربي فدد توافر على ئارااة ( .  16 التى اطلع عليها بطريق اللغة اإلنجليزية )

   األمهات العربية فى النثر والشعر والفلسفة والتصرف ، وهاو ررباي التفكيار تازود

من  داب ئرااة األدب اإلنجليزي ، ويتورل فى ئرااة اآلداب الغربياة المختلفاة عان 

  والتيار الغربي واض  فاى شاعر العدااد( .  17 ) ريق اللغة اإلنجليزية التى يتدنهاط

ارتباطااات نسااية وكااان العداااد أكثاار الغربيااة وال ساايما الروما وكااذلك ألااوان ماان الثدافااة

 بالتراو العربي وتعايشات معه . 
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 التسااع الديوان وكان ذلك نتيجة  وظهرت النزعة الرومانسية فى شعر مدرسة      

ددة ساا  ناذاك بطغياان هاذه النزعاة المتجاثدافتها المتصلة بالشعر األوروباي الاذي ات

وفى شاعره نجاد هاذا اإلحساا  المتبارم  ، السوداوية التى طغت على الشعر العربي

 النائا الذي يفيض شعورات بمتنائاات الحياة وتزييف الوائع الذي يعيش فيه اإلنسان

الساعادة  ولكنه يشاركها هذه البسامة وهاو يبحاث عان  ، فهو يدع اآلخرين يبتسمون

 ولكنه ال يجدها . 

  فلداد كاان  ، ونظرة إلى حياة العداد تطلعنا على مدى التجديد فى فكره وشاعره        

ينشأ ذلاك عان ائتنااع  ، ما لاالعداد يؤمن بالحرية الفكرية وعدم االندياد ألراا الغير 

ظاام الدصايدة العربياة فهاو ينكار بحارارة تاأثره علاى ننارى ثورتاه  ذاتي ، ومن هنا

 مما يدل على مدى ما اتسا به من اعتداد بالنف  ، ، بأحد 

أمااا عاان دور العداااد فيعااد إمااام مدرسااة الااديوان فهااو الااذي وضااع األساا  الفنيااة     

والمنهجية لتلك المدرساة فاى كتااب " الاديوان " فاى األدب والنداد الاذي صادر سانة 

كاه فى إرساا ئيا ئد شارررا من أن صاحبيه المانني وشكري وعلى   ال م  1912

لهاا المرساومة إال أنهما انصرفا عنها وعان مواصالة تأصايل أهادافها  تلك المدرسة 

العدااد إماماات لمدرساة  تدعيا ما بدأته المدرسة مماا يجعالوحيدات يواصل وظل العداد 

 (  18 ) وعمق مفاهيمها صورة ومحتوىفلدد حمل لوااها شاعرات ونائدات  ،  الديوان

علاى الجزالاة تناي بأسالوبه عناياة واساعة تداوم وهاو يعونجده مدلادات فاى شاعره       

نان ماع المحافظاة علاى األو - أحياناات  –والمتانة واستخدام اللفا  الفصاي  والغرياب 

 روضـاـوالع ي دون األلفااظ ـاـى المعانـــاـديده كان فالعروضية الدديمة ، فميدان تج

( 19  ). 

 : أسلوب العقاد الشعريــ 3 

اآلداب الغربيااة  - أياااات  – اآلداب العربيااة وحاادها ، فدااد تمثاالالعداااد لااا يتمثاال       

نفذ من خالله إلى ثراا عريض فاى معانياه وهاو ثاراا ال يساتمد فياه مان  دات تمثالت دئي

الاذي يساتدل رراا صنع عدله المشتعل والغرب          فحسب بل بطبعه وبملكاته ، 

محصوله الواسع من الثدافات بتفكيره وإلحاحاه فاى هاذا التفكيار إلحاحاات يتحادو فاى 

ويغلب على أساليبه الوضوح كما (   20 ) من الخواطر واآلراا كثير عن تااعيفه

تغلب المرونة ، ويدخل فى هذا االتجاه محافظتاه علاى األونان العروضاية  الدديماة 

ديد فى األونان وال ممن ينزعون إلى استخدام الموشحات فهو لي  ممن يرون التج

شاكل ئاديا ،  لادائري كثيارات لكناه علاى كال حاال ن كان يستخدم الشعر ااألندلسية وإ

وكأنمااا ياارى التجديااد فااى المعاااني دون األلفاااظ والعااروض وهااذا مااا يجعاال لشااعره 
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يسااتغلها  وهااو إطااار ال يخاارا علااى األوضاااع الدديمااة باال، الجديااد إطاااره المسااتدل 

 . (  21 ) ةـه الحديثـــل تجربتــى جنباتها لتحمــويوسع ف

 - اول التحلال ي الاذي حارهو من هذا الجاناب يختلاف عان شاكفومن رير شك       

صيحة ، وهو يختلف عنه من ناحياة ثانياة فإناه ال يبلاغ من اللغة الجزلة والف -أحيانات 

باال تتااألف أمااام عينيااه فااى ظلمااات يأسااه  ، مبلااغ  البااؤ  والتشاااؤم والحاازن العميااق

اآلمال فهو حزين ولكنه طام  وهو طموح ينتهي عناده فاى كثيار مان األحاوال إلاى 

وهذا هو العدااد عاالا كبيار مان عاوالا شاعرنا ، فرح بالحياة وما فيها من متع ونعيا 

ألنااه يدااوم علااى اسااتيعاب الحااديث وربمااا  كااان أكثاار شااعرائنا أصااالة فااى تجديااده ؛ 

اب الغربيااة والعربيااة جميعااات واسااتخالد صااورة جدياادة للشاااعر ، فيهااا روحااه اآلد

فااى توليااد  -أحيانااات  -وئوتااه وشخصاايته وكاال مااا يمكاان أن تالحاا  عليااه أنااه يساارف 

ن ـااـه مــااـمااا فيساالوب النثااري لالعدليااة ، حتااى يصااب  أساالوب شااعره ئريبااات ماان األ

 . (  22 ) وضوح

التطااور فااى وإحداثااه  العاليااة فااى النثاار األدبااي نزلااة بلورااه ماان المل والعداااد        

التى ساماها : ه بأجزائه األربعة  العداد يمثلها ديواناألسلوب فهو شاعر ، وشاعرية 

وئد أعااد نشار    ( وأشجان الليل، أشباح األصيل ، وهج الظهيرة ،  الصباح يدظة) 

 ،  سااابيل عاااابر،  هدياااة الكااارواناألربعاااين ، وحاااي  )هاااذه األجااازاا فاااى ديواناااه : 

وهذه كلها ثورة شعرية أصيلة تمثال جانباات تجدياديات واضاحات فاى  (وأعاصير مغرب 

 . (  23 ) شعرنا المعاصر

 ه ألنا لمراثاي وشاعر اإلخوانياات ؛المشاركة فاى المادائ  وايحب العداد  كما أن      

عناوينااه ى بواعااث الشااعر ال إلااى ، فدااد نظاار إلاالااا يدااف أمااام هااذه األرااراض جملااة 

إرجاعاه    فاى نداد الشاعر هاووصفوة الدول عنده أن المحك الذي يخط ، ومناسباته

تعاود إليااه ، ووجادانات  عورات مصادره أعمااق مان الحاوا  شاا ، فااإن كاان إلاى مصادره

، ونفحات الزهر إلى عنصر العطر ، فاذلك المحسوسات كما تعود األرذية إلى الدم 

الشاااعر فيمااا يجااري أال يتديااد وحسااب ، شااعر الطبااع الدااوي ، والحديدااة الجوهريااة 

 ( .  24 بمطلب واحد هو التعبير الجميل عن الشعور الصاد  )

أن  ى أراراض ومناسابات يظان الدارساون ق كاان للعدااد شاعر فالومن هذا المنط   

ئصايدته خوانياات  فى عرف التجديد ، فمن شعره فى اإللحاد مجرد االئتراب منها إ

 " أعاصير مغرب " : " إلى األستاذ عماد " فى ديوانه 
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 يا صديق النف  من عهد صباها    

 نصحك الصاد  لو يشفي شفاها                                              

 ة تبلغ فى يوم مداها محن  

 ما تراني صانعات أو ما تراها                                             

 نفته كل شوك يا صديدي أ

 (  25 يخر  الدرع وإْن وئْت عراها )                                             

لعاطفيااة ويختلااف بتلااك النباارة كااان هااذا الشااعر يشااف عاان مأساااة العداااد احيااث       

ون وأنصااف خوانياات الاذي يتبادلاه النظاامسية الصادئة ، عن كثير من شاعر اإلاآل

 .الشعراا 

وأصالة الفردية ، وتددي  الحرية كالهما يشكل أبرن المالم  النددية فى مسيرة      

أن تختااار ،  يؤكااد أن الحريااة ال تنااائض النظااام ؛ ألنهااا تعنااي. وهااو دائمااا العداااد 

 .  (  26)  والفوضى هي أن تفدد كل اختيار

داب الهرم "       ؤياة النددياة ، مان خيار النمااذا ، التاى تادعا هاذه الروئصيدة " الع 

، والدابااة علااى ئيمهاا فااى أحلااك وتؤكاد خصااائ  هاذه الشخصااية المعتازة بااذاتها 

لى الصورة ، كما تبرن ئدرتها على " التفلسف " واالنتدال من الجزئيات إالظروف 

دااب نالاات عنااه ئاوة شاابابه ،  الكلياة التااى تجمعهااا و تخلادها ، فجااثا علااى فهااا هنااا ع 

. فدد حطمته السنون ! وما حوله ال يكف عن الحركاة  األرض عاجزا عن النهوض

مرهاوَب الجاناب ال تداوى  إال الحطام ، لكناه ال يازال ، فى حين لا يعد له من حياته 

صاورة ناه يمثال ه ، حتى بعد أن نالت عنه الساطوة ، إأن تنظر إلي" ب غاو الطير " 

ادية لكان طوته المالمجد المخوف ، المهيب ، المرهوب الجانب ، تذهب مع األيام س

 .  تبدى له الهيبة والرهبة

 يدول العداد :  

  ويعزم إال ريشه لي  يعزم            ثافيجعيبه النهوض وي يهاّ             

 ا ه وهو الكاسر المتدحأئالّ   الجناحين بعدما         ويثدله حمل             

 الطير منها ويهزم  بغاو يفر الطيور مهابة         لعينيك يا شيخ            

 (  27 )  حين يهرم لكل شباب هيبة         عنك الغداة وإنما   وما عجزت            

هلي وئفة الشاعر هنا أمام العداب المحطا شبيهة فى جوهرها بوئفة سلفه الجاإن     

الحااالتين ، أمااا مااامون الخباارة الحسااية  واحااد فااى أمااام الطلاال ، فالدالااب الشااعوري

فيختلف باختالفها عناد كليهماا ، ووحادة الصاورة ماع اخاتالف الماامون تباين أيان 

 ، وأين يكون تفرد الشعراا .  تكون الصلة بين مراحل الشعر ئديمه وحديثه
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 ةيكشف عن أعما  شاعرإلى وجدانه ، ولا يأنف من ضعفه العداد وإذا أصغى      

ه وحيرتاه فاى الحيااة وضاجره ـماا شاجية عذباة مان هماوم اإلنساان وسأتلم  أوتار

  منها .

 : يدول       

 وال األنداا ترويني  داموال عذب الم        مام            ن ال صوب الغظمآن ظمآ      

 اا تهديني معالا األرض فى الغمّ   ان ال نجا السماا وال          حيران حير      

 يلهيني  راطيب الرئاد يدا             ويني وال سمر السمّ يدظان يدظان ال      

زون ـــــــاـن محـعن الدموع نفاها جف  ري دموعي وما بالشعر من عوض  شع     

( 28  ) 

هكذا لا يكن الشعر فنا لغويا وحسب ، وإنما هو كذلك تصاوير للانف  والوجادان ،   

وتعبير عما يدور بداخلها ، فهو تجربة ذاتية تنبع من أعما  الشاعر معبرا فيها عما 

 يح  ويشعر . 

 : بعض اتجاهاته األدبيةــ  4

أماين :  ن العربية ويدول عثمان العداد يرفض الشعر الحر ، ويدافع ع ئد عاش      

تباة   العربياة وكتاباته تازود المك، العداد أديب وفيلسوف ومن المفكرين المحدودين 

خيرة رائعة من مختلاف الثدافاات ، وأدباه يتمياز باألصاالة واالحتفاال    بالتجرباة بذ

واألدب مااا هااو إال جاازا  ماان  ، والمعاناااة ، والتعبياار الجمياال عاان الشااعور الصاااد 

 ( .  29 لحياة ونوع من األبوة )ا

سة النماذا اإلنسانية الخالدة كما أنه من الشعراا الذين أعطوا مكانة كبيرة لدرا      

مان موئاف عين إلى االساتفادة لها دور فى رسا صور جيدة تدفع الدراا والمطال كان

 تلك النماذا . 

اساي والثداافي فاى فتارة       إلاى اإلصاالح االجتمااعي والسي - أيااات  –دعا العداد        

 مبكرة وأكد دور الشعر فى ذلك اإلصالح . 

شاديدة اللهجاة التاى خرجات النددية الحادة  ويؤخذ على العداد بعض االتجاهات      

 .  السليا الندد المنهجي عن

 الخاتمة ونتائج البحث

 يرى العداد أن الشعر جوهر يكون مفهومه فى متناول الحوا  والعدول .   - 1

 ال بد أن تكون للشعر وظيفة .   - 2

 كان العداد من أنصار المجددين أوالت ، ثا اتجه إلى االتجاه المحاف  .   - 3

 الشعر تصوير للنف  والوجدان ، فهو تجربة ذاتية تنبع من أعما  الشاعر .   - 4
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 الحديثة .  ية والنددية فى اآلداب األوروبيةتأثر العداد ببعض االتجاهات الشعر  - 5

 العداد ال يهمل الخيال ، ويشترط أن يكون ممزوجات بالعدل والوجدان .   - 6

 إنه يؤكد على االلتزام بالشعر الصاد  ؛ ألن ذلك يوحي بعمق التجربة .   - 7

 مثير للعاطفة واالنفعال . إن الشعر عنده هو الكالم المنغا ال  - 8

 .  العاوية فى الن  األدبيدعا العداد إلى الوحدة   - 9

 كان العداد يؤمن بالحرية الفكرية وعدم االندياد آلراا اآلخرين .  – 10

يعد العداد إمام مدرساة الاديوان ، فهاو الاذي وضاع األسا  الفنياة والمنهجياة   - 11

  المدرسة .  لتلك

ئد نجد العداد مدلدات فى شعره إالت أنه يعتناي بأسالوبه عناياة واساعة تداوم علاى   - 12

 الجزالة والمتانة واستخدام اللف  الفصي  والغريب . 
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 1 ط، 1ا  –فاجي ، د . محمد عبد المنعا خ  ي الحديثاألدب العربينظر   - 23

 .  78 مكتبة كليات األنهريات  د  –م  1985        

 .  60رواد التجديد فى الشعر العربي الحديث ، د . أن  داوود ، د ينظر   - 24

 .  316د  – 4ا  العداد ) أعاصير مغرب ( دار المعارف الداهرة  ديوان  - 25

 مكتبة نهاة مصر ، الداهرة –محمد مندور  –ينظر الندد والنداد المعاصرون   - 26

 .  82م د  1981        

 . 16م  د  1982بيروت  –دار العودة  –ديوان يدظة الصباح للعداد   - 27

 .  154د  –م  1982الداهرة  – 2ا  –ديوان العداد   - 28

 .  78ي ، د حمد عبد المنعا خفاجلحديث ، د . ماألدب العربي اينظر   - 29 


