
782 / RumeliDE  Journal of Language and Literature Studies 2021.22 (March) 

Common components in the poems of Hafiz Ibrahim and Mehmet Akif Ersoy / R. Işık; F. E. B. Abdelaal (pp. 782-800) 

Adres 
RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi 

Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - İSTANBUL / TÜRKİYE 34714 

e-posta: editor@rumelide.com 
tel: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

Address 
RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 
Osmanağa Mahallesi, Mürver Çiçeği Sokak, No:14/8 
Kadıköy - ISTANBUL / TURKEY 34714 
e-mail: editor@rumelide.com,  
phone: +90 505 7958124, +90 216 773 0 616 

 

براھیم ومحمد عاكف أرصويإالسمات المشتركة في أشعار حافظ   

Rıfat IŞIK1 

Fawzy Eid Bekhit ABDELAAL2 

APA: Işık, R.; Abdelaal, F. E. B. (2021). Hafız İbrahim ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde ortak 
unsurlar. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (22), 782-800. DOI: 
10.29000/rumelide.897370. 

 الملخص

، التي عاشا فیھا والمواضیع التي تناوالھا في قصائدھما یتشابھان إلى حد كبیر من حیث البیئةُ  ظ إبراھیم ومحمد عاكف أرصويإن كال من حاف

 المجتمع. ھذا الشاعران المتمیزاناألساسي الذي تعتمد علیھ أشعارھما ھو  العنصروربما كان یعتبران من أبرز الشعراء في عصرھما. و

لھما مكانة مھمة في الشعر االجتماعي، ففي  وفي الوقت ذاتھ یتشابھان كثیراھما وموضوعات أشعارھما عن معاصریھما من حیث أسلوبُ  یختلفان

المجتمع وھمومھ وأحزانھ وأفراحھ في قصائدھما. وانطالقا من ھذه النقطة یستمد الشاعران أفكارھما من  مشاكلِ  تصویرالمجتمع من حیث 

رین. إلى جانب حیاة ھذین الشاعرین ھناك العدید من النقاط المتشابھة وقبل ذلك كلھ من المجتمع بدال من المفكِّ ، الشارع واألسرة والثقافة التقلیدیة

المشتركة التي تبرز في  السماتالوطن والوحدة ومعارضة االحتالل والدین والتشاؤم واألمل من بین  :مثلفموضوعات  في قصائدھما.

وبسیط ویمكن أن  ٍس قصائدھما. وھناك نقطة أخرى مھمة ھي أنھما ینقالن الموضوعات التي تناوالھا في قصائدھما إلى القارئ بأسلوب سلِ 

الشخصیتان التي ارتبطتا بالشعر منذ صغرھما نجحتا في نقل أفكارھما للقارئ بكل وضوح من خالل ھ كل طبقة من طبقات المجتمع. ھاتان تفھمَ 

فقد سردنا أھم المعلومات حول حیاة حافظ إبراھیم أحد أبرز الشعراء المصریین والذي ُعرف بشاعر التعریف بھما نقطة  وانطالقا من  .الشعر

، ثم محمد عاكف أرصوي) الذي عرف أیضا بشاعر الشعب وشاعر نشید االستقالل( ل حیاةحو ثم أعقبنا ذلك بسرد أھم المعلومات، الشعب

  .ل موضوعيكین عرضھا للقارئ بشمتوخِّ  ذكر نماذج من شعر الشاعرینإلى  انتقلنا

 األدب المقارن، مجتمع، وطن، محمد عاكف أرصوي، براھیمإحافظ  الكلمات الدالة:

49. Hafız İbrahim ve Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinde ortak unsurlar 

Öz 

Gerek yaşamış oldukları ortam gerekse şiirlerinde ele almış oldukları konular itibariyle birbirlerine 

çok benzeyen Hafız İbrahim ve Mehmet Akif Ersoy, dönemlerinin önde gelen şairleri arasında yer 

almaktadır. Onların şiirlerini besleyen en temel unsur toplumdur. Üslupları ve işledikleri konu 

itibariyle muasırlarından ayrılan bu iki güzide şair, adeta toplumun aynası konumundadır. 

Toplumun problemlerini, sıkıntılarını, hüzünlerini ve sevinçlerini şiirlerinde yansıtmaları açısından 

toplum içinde önemli bir konuma sahiptirler. Buradan hareketle iki şair de fikirlerini 

düşünürlerden daha çok sokaktan, aileden, klasik kültürden ve en önemlisi toplumdan almaktadır. 

Bu iki şairin yaşantılarının yanısıra şiirlerinde de birçok benzer nokta bulunmaktadır. Vatan, birlik, 

işgal karşıtlığı, din, karamsarlık ve umut gibi konular, şiirlerinde ön plana çıkan ortak unsurlar 

arasından yer almaktadır. Şiirlerinde ele aldıkları konuları toplumdan her tabakanın anlayabileceği 

şekilde sade ve akıcı bir üslup ile okuyucuya aktarmaları, önemli hususlardan bir diğeridir. Genç 

yaşlarından itibaren şiirle iç içe olan bu iki şahsiyet, fikirlerini şiir vasıtasıyla bütün netliği ile 

okuyucuya ulaştırmayı başarmıştır. Buradan hareketle bu çalışmada, Mısır’ın önde gelen 

şairlerinden olan ve toplum şairi olarak kabul edilen Hafız İbrahim’in hayatı hakkında öne çıkan 
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bilgiler aktarılmıştır. Ardından yine toplum şairi ve İstiklal Marşı şairi olarak bilinen Mehmet Akif 

Ersoy’un hayatı hakkında önemli bilgiler aktarılmıştır. Bunlarla birlikte bu iki şairin şiirlerinde 

ortak olan unsurlar tematik açıdan incelenerek okuyucuya sunulmuştur.  

Anahtar kelimeler: Hafız İbrahim, Mehmet Akif Ersoy, vatan, toplum, karşılaştırmalı edebiyat 

Common components in the poems of Hafiz Ibrahim and Mehmet Akif Ersoy 

Abstract 

Hafiz Ibrahim and Mehmet Akif Ersoy, who were very similar to each other in terms of both the 

environment they lived in and the subjects they dealt with in their poems, are among the leading 

poets of their time. The most fundamental element that feeds their poems is society. These two 

distinguished poets, who differ from their contemporaries in terms of their style and subject matter, 

are fairly represent their societies. They have an important position in the society in terms of 

reflecting the problems, troubles, sorrows and joys of the society in their poems. From this point of 

view, both poets draw their ideas from the street, family, classical culture and öoreover from 

society, rather than philosophers. In addition to the lives of these two poets, there are many similar 

points in their poems. Topics such as homeland, unity, opposition to occupation, religion, 

pessimism and hope are among the common elements that come to the fore in his poems. Another 

important point is that they convey the subjects they dealt with in their poems to the reader in a 

plain and fluent style that every layer from the society can understand. These two personalities, who 

had been intertwined with poetry since their young ages, had succeeded in conveying their ideas to 

the reader with all the clarity through poetry. By the way, in this study, prominent information 

about the life of Hafiz Ibrahim, one of the leading poets of Egypt and accepted as a social poet, will 

be presented. Then, important information will be given about the life of Mehmet Akif Ersoy, who is 

also known as the poet of the society and the poet of Turkish National Anthem. Afterward, the 

common elements in the poems of these two poets were examined thematically and presented to 

the reader. 

Keywords: Hafiz Ibrahim, Mehmet Akif Ersoy, homeland, society, comparative literature 

  قدمةامل

  :حياته وشخصيته األدبية - حافظ إبراهيم

ا كبیرا بالثقافة المصریة حیث رً وتأثر بالثقافة التركیة لكنھ تأثر تأثُّ ، لد ألم مصریة وأب تركيوُ ، اسمھ محمد حافظ بن إبراھیم فھمي
وولد حافظ في سفینة صغیرة على شاطئ نھر النیل ببلدة ، .كان أبوه مھندًسا)101، 100 صفحة، ت، د، فضی ( كان یعیش بمصر

 ).136صفحة ، 1986الفاخوري,  ( وسافر مع أمھ إلى القاھرة لیعیشا ھناك مع خالھ، ي أبوه وھو في الرابعة من عمرهتوفِّ ، دیروط

 عاش في الفترة بین تتفق الكثیر من المصادر حول تاریخ میالد ووفاة حافظ إبراھیم. فالشاعر الذي عرف بلقب شاعر النیل

في ).136صفحة ، 1986، الفاخوري، 162صفحة ، 1جـزء ، 2004الجابري, . ()ھـ1351/م1932 -  ھـ1287/م1871(

لقب الخدیوي  ونمصر یحمل ونیحكم نالذی كاممد علي باشا وكان الحالفترة التي عاش فیھا حافظ كانت مصر تحت حكم عائلة مح
ت ( السلطان حسین كامل، )1914ت ( عباس حلمي الثاني، )1892ت ( محمد توفیق، ) 1895ت ( وھم بالترتیب: إسماعیل

لیزي اإلنج ) تعرضت مصر لالحتاللم1881( ). عندما بلغ حافظ إبراھیم عامھ العاشر1936ت ( الملك أحمد فؤاد، )1917

 ).15، 14صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم() م1956واستمر ذلك حتى عام (
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وھناك تعلم ، ھ محمد نیازي إلى أقرب مدرسة إلى بیتھ وھي المدرسة الخیریةعندما وصل حافظ إبراھیم إلى سن الدراسة أرسلھ خالُ 

ھ األساسي أیًضا في المدرسة ثم درس بعد ذلك تعلیمَ ، دینیةالقلیل من اللغة العربیة والریاضیات والمعلومات الوالقراءة والكتابة 

من المصادر أن حافظ إبراھیم لم  یلوحالقرابیة. أما دراستھ الثانویة فقد أتمھا في مدرسة الُمبتدیان والمدرسة الخدیویة. ولكن الذي 

  ).21، 20صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( یكن منضبطا أو ملتزما في دروسھ

 رَ عاوكان على رأس ما قرأه أش، من الشعر القدیم والجدید أفقر، إلى الشعر واألدب یظھر عندما التحق بالمعھد األحمديوبدأ میلھ 

ولكن خالھ انزعج من اھتمامھ الزائد باألدب والذي فاق اھتمامھ بدراستھ.  ).101صفحة ، ت، د، ضیف، (محمود سامي البارودي

  ):58صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم، 101صفحة ، د، ت، ضیف( عنھ وقال ھذین البیتین بانزعاج خالھ فقرر أن یفترقظ أحس حاف

  أھمیة الشعر في حیاة حافظ.ومدى ، خالھ باھتمامھ بالشعر من خالل ھذین البیتین یتضح لنا مدى األثر الذي تركھ استخفافُ 

، الفاخوري( القومیة العربیةبوبأنھ شخص مؤمن ، بالعاطفة والفكاھة والصراحة والكرم عرف ھذا الشاعر الكبیر في المصادریُ 

أحد - ده عباستفاد من الدروس التي تلقاھا على ید الشیخ محمد  كان حافظ صاحب شخصیة حساسة وقد ).141 -138صفحة ، 1986

في تطویر شاعریتھ وشخصیتھ األدبیة. ولم یكن الشعراء في ھذه الفترة تحت حمایة الخلفاء واألمراء  - الشخصیات في عصرهأھم 

واحدا من  ظلیھم أن یؤمنوا تكالیف حیاتھم بمكاسبھم الخاصة. وكان حافعكما كان الحال في العصر األُموي والعباسي. بالعكس كان 

  جالس األصدقاء ویقرأ علیھم شعره.ھؤالء الشعراء فكان یشترك في م

 حافظ باھتمام خاص في ھذه المجالس فكان في بعض األحیان یكتب في ھذه األجواء قصائد تدعو إلى اإلصالح. حظيَ 

، توزجو( وفي فترات متقدمة من حیاتھ استطاع حافظ أن یطور نفسھ وأصبح من أھم األسماء التي كونت المدرسة الكالسیكیة الجدیدة

وإلى جانب ذلك فإن  .)154صفحة ، 2016، الحسامي( مع محمود سامي البارودي وأحمد شوقي )126، 107صفحة ، 2002

حتى ، ل قدرا كبیرا من الثقافة األجنبیةحمد شوقي؛ ولھذا لم یحّصِ أراطیة مثل محمود سامي البارودي وحافظا لم ینشأ في بیئة أرستق

نتیجة للبیئة التي كان یعیش  -مثل خلیل مطران-وقد تأخر عن األشخاص الذین كانوا یتقنون الفرنسیة . نھ لم یشعر باحتیاجھ إلى ذلكإ

وفي ھذا الجانب لم یذھب حافظ إلى أي مكان سوى مصر والسودان وفي األصل كانت ھذه ) 104صفحة ، 1991، ساوران( فیھا

  المجتمع.أھم األسباب التي جعلتھ شاعر  الحیاة التي عاشھا الشاعر أحدَ 

ل ھذه األفكار ، الكتَّاب والخطباء الذي كانوا یعیشون في وقتھ استوعب حافظ أفكارَ فقد ، في شعره ھي العاطفة األبرز عنصروال فحوَّ

في شعره الكثیر من  دَ انتقَ  فقد لتأثره بالبیئة التي نشأ فیھا ونتیجةً ، ُمضیفًا إلیھا من فیِض عاطفتھ. وبسبب ھذه النزعة العاطفیة إلى شعرٍ 

ین. حافظ الذي كتب الكثیر من األشعار في الجانب السیاسي واالجتماعي وكان من لِّ ات مثل صمت المصریین أمام المحتالموضوع

الكثیر في الشعر من ناحیة األھداف والموضوعات  دجدِّ ی استطاع أن قد حادثة دنشواي)( أجمل أشعاره تلك القصیدة التي كتبھا في

مالھ ومشاكلھ.و كانت النقطة التي ركز علیھا في شعره ھي الحدیث عن المشاكل الموجودة في آآالمھ و دَ رَ ه إلى المجتمع فسَ وجھ شعر

وعن حلول ھذه المشاكل. وقد تمیز بذلك عن الكثیر من الشعراء المعاصرین لھ. وإلى جانب ذلك ، اإلسالمي مصر والشرق والعالم

من أمثال محمود  الشعراءوقد مكنھ ذلك من احتالل مكانة رفیعة بین ُمعاصریھ من ، مة لدى المجتمعامتاز ببساطة لغتھ وكونھا مفھو

) ومحمد عبد 1923ت ( وإسماعیل صبري باشا، )1921ت ( وولي الدین یكن، وخلیل مطران، وأحمد شوقي، ديوسامي البار

، صفحة 2107؛ یلدز 75-49، 35-34صفحة  1987، حافظ إبراھیم ؛108 - 107صفحة ، ت، د، ضیف ، ()1931ت ( المطلب

  مشاكل المجتمع. على  یلقي بھا الضوءومن ھذه النقطة یتضح لنا حافظا قد جعل الشعر وسیلة ) 72-73

ن عمر بن عوإضافة إلى ما سبق فإننا نجد القومیة العربیة واإلسالمیة واضحة في شعره. كما أن األشعار اإلسالمیة التي قالھا حافظ 

، ساوران( نظم الشعر كذلك في موضوعات الغزل والخمریاتإلى ما سبق فقد  وإضافة لالھتمام. الخالفة العثمانیة مثیرةٌ الخطاب و

موقفھ الناقد ، وجعلتھ شخصا محبوبا في عیون الشعبأشعاره التي كتبھا في حب الوطن ومقاومة االحتالل و .)105صفحة ، 1991

. )199صفحة ، 2017، یلدز( "والمجتمعنھ من االستحواذ على لقب "شاعر النیل مكَّ في شعره لسیطرة اإلنجلیز على حكم مصر 

والوطن والخالفة والشرق  االجتماعیةَ  وإضافة إلى ما سبق فإن من أھم المواضیع المركزیة التي تناولھا حافظ في شعره الحیاةَ 

  .)89 -82صفحة ، 2017، یلدز( والمجتمع الشرقي واإلنسانیة

 نَتِي ولَْت َعلَْیَك َمؤُ ثَقُ  إنّي أراھا واِھیھْ 

 فَاْفَرْح فَإنّي ذَاھب ُمتََوّجھ في داھیھ
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ل ورغم حصولھ على لقب شاعر النیل فإنھ فضَّ ، حصل حافظ إبراھیم على نیشان النیل التي تلت تلك الفترة من حیاتھوفي المراحل 

  أن یلقب بشاعر المجتمع في العالم العربي واإلسالمي. 

د أربعة أشھر بع 1932من یولیو/ تموز سنة  12فجر یوم الخمیس ، في بیت صغیر بحي الزیتون بالقاھرة الكبیر توفي ھذا الشاعر

 .)66، 28، 27صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( دهونصف تقریبا من تقاعُ 

  آثاره:

في دار الھالل عام  الدیوان. طبع ھذه الدیوان ثالث مرات وقد تغیر عدد مجلداتھ حسب الطبعات. أحدھا نشره محمد إبراھیم ھالل- 1

المعاھد. وإلى جانب ذلك فقد طبعتھ دار الكتب المصریة في مجلدین  بع في نفس العام في ثالثة أجزاء في مطبعة. وبعد ذلك طُ 1922

بع في دار الكتب المصریة وأحمد الزین وإبراھیم اإلبیاري, وھذا األثر الذي طُ  زھا أحمد أمینوجھَّ ، ھا خلیل مطرانمقدمتَ  بَ كتَ  عةً طبْ 

، والتقریظات، واألھاجي، ھ ھي : المدائح والتھانيبع مرارا. والموضوعات التي تناولھا حافظ في دیوانحظي باھتمام الناس وطُ 

  والشكوى والمراثي.، واإلخوانیات والوصف والخمریات والغزل واالجتماعیات والسیاسیات

وكان أكثر الموضوعات التي أظھرت میل الشاعر إلى التعرض للموضوعات التي تتناول الحیاة الیومیة مثل المدح والتھاني 

كما و )101، 93، 91 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم، 280صفحة  ،2جزء ، 1983، داغر( االجتماعیاتوالمراثي والسیاسیات و

  نتیجة ألسباب متعددة.لم تذكر في دیوانھ ولم تصل إلینا فإن كلَّ أشعار حافظ  سبقتِ 

ھذا األثر عبارة عن مقاالت بأسلوب المقامات كتبھا الشاعر في الموضوعات اإلصالحیة في مجالس األصدقاء  :لیالي سطیح -2

 إلى سرد الكثیر من أفكاره االجتماعیة. اف الجاھل سطیح وسیلةً متأثرا بأفكار محمد عبده اإلصالحیة. في ھذا العمل جعل حافظ العرَّ 

  .)103صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( عیسى بن ھشام) للمویلحي حدیثوھو حكایة اجتماعیة كتبت على نمط (

  ).2012(حافظ إبراھیم،  وقد طبع ھذا األثر في مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة عام

مترجمة) في فترة ما حاول حافظ إبراھیم أن یتقن اللغة الفرنسیة لكنھ لم ینجح في ذلك. ترجم كتاب البؤساء لفكتور ( البؤساء -3

ھوغو. ورغم بعض المشاكل والزیادة والنقصان الناتجة عن عدم تمكنھ من الفرنسیة إال أنھ قد نجح في الحفاظ على روح ھذا العمل. 

في مجلدین. مؤخرا عادل عبد المنعم أبو العباس وطبع في مطابع مطبعة العبور الحدیثة عام  طبع ھذا الكتاب أوال في مصدر وصدر

 )2014، حافظ إبراھیم 103، صفحة، 1987، حافظ إبراھیم، 103، 102صفحة ،  1991، ساوران( 2014

صفحة. كما أن  48مطبعة الصباح في  في 1981 عام  طبعت ذكرى حافظ) و( ریة حافظ: شرحھا مصطفي الدمیاطي باسمُعمَ  - 4

  صفحة. 90وطبع في مطبعة السعادة وخرج في ، باسم شرح القصیدة العمریة أخرجھا 1933نفس الشخص في عام 

 D’êconomie( ) واسمھ باللغة األصلیةPaul Leroy-Beaulieu( الموجز في االقتصاد السیاسي: أصلھ بالفرنسیة للكاتب - 5

Politiqueشمت إبراھیم وخلیل مطران حتى یتم تدریسھ بالثانویات المصریة بطلب من وزیر المعارف المصري حِ  ) ترجمھ حافظ

  ).110صفحة ، 2014، بلعباس، 142صفحة ، 1986الفاخوري,  ( باشا.

، داغر، 106صفحة ،  1991، ساوران( مطبوع في مجلدین وال توجد معلومات مفصلة بخصوصھ. أثرٌ ، التربیة واألخالق - 6

  ).280صفحة ، 2صفحة جزء ، 1983

وفضال عن اآلثار التي تمت اإلشارة إلیھا لحافظ إبراھیم فقد كتبت عنھ الكثیر من الكتب واألبحاث المستقلة والدراسات والمقاالت. 

، صفحة ،2، جزء 1983، داغر( .ي كتابھ مصادر الدراسات األدبیةیوسف أسد داغر ) ف( وھذه الدراسات المشار إلیھا قد جمعھا

280-285(  

  :3محمد عاكف أرصوي حیاتھ وشخصیتھ األدبیة

                                                             
 )2002(أورون،  من الدراسات المشابھة في ھذا المجال ینظر:  3
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حتى یومنا ھذا توجد الكثیر من المعلومات في الكثیر من الدراسات عن محمد عاكف وحیاتھ. وعلى الرغم من وجود الكثیر من 

المعلومات حول حیاتھ فإننا نعتقد أنھ سیكون من المفید تقدیم معلومات موجزة عن حیاتھ وشخصیتھ األدبیة بھدف التعرف على 

 سنحاول، إبراھیم المذكور سابقا بشكل أكثر وضوًحا كما یقتضي ھذا البحث. وأثناء القیام بذلك العناصر المشتركة بینھ وبین حافظ 

 االعتماد على المصادر األساسیة المكتوبة عنھ.

وحارب من أجل جمھوریة ، وحارب في أكثر من جبھة، بالطبع لیس من السھل الحدیث عن شاعر شھد سقوط امبراطوریة

  االستقالل. 

ووالدتھ في الفاتح باسطنبول جعلھ صاحب موقع مركزي بین الشرق ، وأم من بخارى، ف منحدرا من أب من رومیليكون محمد عاك

. محمد عاكف شاعر صفحات ونشید االستقالل ولد في حي ساري غوزیل  )5صفحة ، 1987، قاراقوش( والغرب والعالم اإلسالمي

شریفة توقاتلي. توفي أبوه عندما  وأمھ السیدة أمینة، والده محمد طاھر أفندي. )5، 3صفحة ، 1971، بیلغغیل( 1873عام  باسطنبول

ودفن في مقابر أدرنة كابي. محمد طاھر أفندي أرسل ابنھ إلى مدرسة حي األمیر بوھاري عندما كان  بلغ الرابعة عشرة من عمره

على التوالي. لكن والده ھو الذ ي اعتني شخصیا  المركزیة االبتدائیة والثانویةفي الخامسة من عمره. ثم أدخلھ إلى المدرسة الموفقیة 

ورغب وخالف رغبتھ فقد اضطر إلى دخول ، على الرغم من أنھ بدأ في المدرسة الملكیة بھدف استكمال تعلیمھ ، بتعلیمھ . بعد ذلك 

ا باألدب العربي وأخذ دروًسا في ھذا كان مھتمً ، من أجل إعالة أسرتھ. بعد التخرج من ھنا ، مدرسة حالقالي بیطار بعد وفاة والده 
والفارسیة كما كان یتقن  یعرف اللغة الفرنسیةكان الموضوع من مفتي الھرسك علي فھمي أفندي. من المعروف أن محمد عاكف 

 . 4العربیة

 ول أثر منظوم قرأه ھوبالشعر في فترة الثانویة وفي ھذه الفترة قرأ الكثیر من الكتب وقد أخبر عن نفسھ بأن أ بدأ شغف محمد عاكف

بدأ في ذلك الوقت كتابة بعض المنظومات مع زمیلھ في الفصل ابن ، ومع ذلك  لیلى والمجنون). ( كتاب الفضولي المعروف بـ

 األمین محمود كمال. 

كتب عاكف العدید من المنظومات في الفترات الالحقة ، بعد أن كان مشغوالً للغایة بالشعر خاصة في العامین األخیرین من دراستھ 

. في وقت 5وصف المشاكل التي واجھھا بعد وفاة والده، وكتب رسائل طویلة منظومة إلى أصدقائھ. حتى في إحدى ھذه القصائد 

ما في حیاتھ وتلك  ولم یسلم من تلك القصائد إال بعض القصائد التي تم نشرھا في مكان، محا ما كتبھ في ھذه السنوات ، الحق 

قصیدة غزلیة من سبعة أبیات) ( الموجودة في دفاتر بعض المھتمین بشعره. أول عمل مطبوع معروف لـ محمد عاكف أرصوي ھو

 .6 1893دیسمبر  28خزینة الفنون) في ( تم نشره في مجلة

  :المنظومةآثاره 

و مكتوب على مقتضى قواعد وھ، تھ طبع في مجلد واحدولكن بعد وفا، صفحات: ھو كتاب طبع في حیاة محمد في سبعة أجزاء -1

  قطعة.  108ومصراعا  11.240ویتكون من  العروض.

جبھ عولھ أشعار كتبھا وھي ما یزال في مراحل الدراسة لكنھ أفاد أنھا لم تكن ت، شعر االستقالل، أشعاره خارج كتاب صفحات -2

من أشعاره ما أرسلھ ألصدقائھ وما نشره في المجالت. وأشھر منظوماتھ خارج صفحات ھو "نشید  مَ ولھذا مزقھا ولم ینشرھا. وقد سلِ 

 ).148-147، صفحة 1997(دوزداغ،  " الذي قال عنھ: إنھ لیس لي إنھ ألمتياالستقالل

  آثاره المنثورة:

حول  53مؤلفا آخر منھا  57حات. كما أن لھ منظومة وھي موجودة في صف 18رسالة في التفسیر. منھا  75. التفاسیر: كتب محمد عاكف 1

  حول األحادیث. 4باآلیات و

  ).149، صفحة 1997. (دوزداغ، . المواعظ: ھي تسعة مواعظ جمعھا الشاعر في كتاب2

  .)150صفحة ، 1997، دوزداغ( خمسون بحثا كتبھا في الموضوعات الفكریة واألدبیة المختلفة . المقاالت: ھي3

                                                             
 ).353 -352، 40-38) صفحة 1966(جانتاي،   حول اللغة العربیة والفارسیة والفرنسیة عند محمد عاكف ینظر: دللمزی 4

  ).9، صفحة 1997(دوزداغ،  للمزید حول ھذه المنظومة: 5 
  ).12، صفحة 1997(دوزداغ،  حول منظومة الغزلیة ینظر: للمزید 6 
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اسما مستعارا. وھذه  "السعدي". الترجمات: قدم محمد عاكف خالل حیاتھ حوالي ستة وخمسین ترجمة. واستخدم في بعضھا 4

دفاع ، المرأة المسلمة  الخمسة األول منھا بالعربیة والباقي بالفرنسیة. والتراجم المنشورة ھي: ب مختلفیناكتالتراجم كتب أصلھا ستة 

 .)152، 150صفحة ، 1997، دوزداغ( الرد على الكنیسة األنجلیكانیة، األسلمة ، ضد ھجوم ھانوتو  الشیخ محمد عبده اإلسالمي

. الرسائل: نشر لمحمد عاكف حتي ھذه اللحظة حوالي خمسین رسالة لھ من الرسائل المتفرقة بین أیدي البعض ما یقدر بمئات 5

 ).153صفحة ، 1997، دوزداغ( الرسائل

في مبنى مصر بمحلة  1936عام من دیسمبر  27 مساء یوم األحد رحَل عن عالمناة أشھر ثم علكبدي لمدة سبف اأصیب عاكف بالتلیُّ 

  ).22صفحة ، 1966، جانتاي( وغلوأباي 

وقد كتبت عنھ وعن حیاتھ الكثیر من الدراسات مثل المشاریع البحثیة واألطروحات والمقاالت والمؤتمرات. كما أن ھناك العدید من 

محمد  وإلى جانب ذلك أیًضا یمكن النظر إلى البحث الذي أعده .7كتبت عنھ وعن مؤلفاتھ باللغة العربیة التيالدراسات باللغة العربیة 

، كورد أغلو( ". حول التسلسل الزمني لمحمد عاكف أرصوي.شاعر االستقالل محمد عاكف في زاویة تاج الدین"كوت أوغلو باسم 

 ).173، 167صفحة ، 2016

  الوطن

ه ، ضیف( ُولدَ بھ أم لم یولد، وإلیھ انتماُؤه ، في المعجم الوسیط: َوَطَن بالمكان یَِطُن : أقام بھ. والوطن: مكان إقامة اإلنسان ومقرُّ

أن السمة الممیزة . عندما نلقي نظرة على دیوان حافظ إبراھیم ودیوان محمد عاكف فمن السھل أن نرى )1085صفحة ، 2011

ة.، لشعرھما ھي المكانة التي یحتلھا الوطن في شعر كل منھا   وھو أمر لیس بالغریب؛ فكل منھما شاعر الوطن وكل منھما شاعر األمَّ

وھو الذي سجل في ، ھم الشعراء في تاریخ تركیا الحدیث ویلقب بشاعر الوطن وشاعر اإلسالمفبالنسبة لمحمد عاكف ھو أحد أ 

ج ذلك بأن كتب نشید االستقالل الذي یُردِّ ، أشعاره مشاكل وطنھ وھمومھ وحروبھ وانتصاراتھ ه الشعب التركي منذ ما یقارب دُ وتوَّ

ھ تركي باسم الوطن واسم نشید االستقالل الذي صاغ عاكف كلماتِ ولھذا ارتبط اسم محمد عاكف في ذھن المواطن ال، المائة عام

  . )537 -533، صفحة 2013(عیسى قیزي،  الرائعة

ھموم المصریین وآالمھم،  عنمست كلماتھم وجدان الشعب المصري وعبروا فھو من أكثر الشعراء الذین ال، وبالنسبة لحافظ إبراھیم

جعل المصریین یطلقون علیھ شاعر الشعب وشاعر  وآمالھم وھو مااعیة وطموحاتھم سجل في أشعاره مشاكلھم السیاسیة واالجتمف

لكن كلماتھ ظلت كان ذلك من قدر عاكف،  صحیح أنھ لم یكتب لحافظ أن یصوغ نشیدا وطنیا كما .)11 صفحة، 1997، نوفل( النیل

إطار الحدیث عن الوطن ربما تكون النقطة مصر تتحدث عن نفسھا). وفي ( خالدة في وجدان المصریین السیما قصیدتھ الشھیرة

  حب الوطن) وھي تبدو واضحة في شعر كل منھما.  ( األولى التي یمكن التحدث عنھا ھي

    :)505صفحة ، 2012، أرصوي( نشید االستقالل) یشیر إلى حب الوطن من أكثر من جانب( القطعة التالیة من فمحمد عاكف في

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı, اعرف قیمة التراب الذي تمشي علیھ وال تظن أنھ محض تراب 

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. فكر في آالف الراقدین تحتھ بال كفن. 

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı, أنت ابن الشھداء فال تحزن األجداد 

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 8ال تبع ھذه الجنة ولو أخذت كل الدنیا 

وأول ما یتناولھ عاكف في ھذه القطعة ھو تراب ، من شكلفي ھذه القطعة من نشید االستقالل تناول عاكف حب الوطن من أكثر 

ھذا التراب ألن تحت كل شبر  الوطن فیقول إن تراب الوطن لیس ترابا عادیا تدوسھ األقدام وإن على كل شخص أن ینتبھ إلى قیمة

وبعد أن عرض عاكف لكفاح األجداد ودفاعھم عن الوطن یوجھ خطابھ ، منھ آالف الشھداء الذین فقدوا حیاتھم دفاعا عن ھذا الوطن

إلى األحفاد مذكرا إیاھم بأنھم أبناء الشھداء وھذا یتطلب أن یسیروا على نفس الطریق الذي سار علیھ أسالفھم طالبا منھم إكمال 

ذا وجدوا أن األحفاد لم یقوموا بما یجب علیھم المسیرة التي بدأھا األجداد في الكفاح من أجل الوطن؛ حتى ال یحزن ھؤالء األجداد إ

                                                             
  ).33-21، صفحة 2019داشجي أوغلو والحسیني،  للمزید حول الدراسات المتعلقة بحیاة محمد عاكف وأثاره ینظر: 7 
 .شعار عاكف مترجمة إلى العربیةقمنا بترجمة أشعار محمد عاكف أرصوي من اللغة التركیة إلى العربیة وذلك لتعذر الوصول إلى دراسات سابقة أل 8 
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القیام بھ في حق الوطن. ثم في المصراع األخیر یدعو كل مواطن إلى عدم التخلي عن الوطن الذي یشبھھ بالجنة ویشیر إلى أنھ أغلى 

   :)505صفحة ، 2012، أرصوي( من كل شيء في الدنیا

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? الذي ال یكون لھذا الوطن فداء من 

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. ترابھ یفیض بالشھداء أینما مشیت 

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda, وإن أخذ هللا روحي وكل ما أملكھ وأحبھ 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.  فأدعو أال یبعدني عن وطني 

وبعد أن تكلم عاكف عن األجداد والشھداء الذین أھدوا حیاتھم للوطن وطلب من األبناء أن یعرفوا قدر التضحیات التي قدمھا أجدادھم 

م لھذا وصور الشھادة على أنھا أقل ما یقدَّ ، عاد إلى فكرة الشھادة في سبیل الوطن وإلى تشبیھ الوطن بالجنة مرة أخرى، الشھداء

تراب ھذا الوطن یتفجر بالشھداء في  ذلك الذي ال یقدم روحھ فداء لھذا الوطن؟ وأن شھداء الوطن لكثرتھم فإنَّ  الوطن ویتساءل من

ذلك إلى أن الحیاة دون ھذا  ، وینتقل منمھ اإلنسانفھو یشیر إلى فكرة أن الشھادة في سبیل الوطن ھي أقل من یقدِّ ، كل قطعة منھ

 نس فیھا.الوطن ال قیمة لھا وال سعادة وال أُ 

 اومن الجدیر بالذكر في ھذا المجال أن نشیر إلى أن حافظً ، فإذا جئنا إلى حافظ إبراھیم فإننا نجد الكثیر من قصائده تتغنى بحب الوطن

ل حافظا على شوقي كان یفضلھ ، حمد شوقيأعاصره أمیر الشعراء ع على عرش الشعر المصري مع صدیقھ ومتربَّ  ومن كان یُفّضِ

الموجود في شعر  فإذا انتقلنا إلى دیوانھ فإنا نجد ذلك الملمح الحماسيَّ  ).37 صفحة، 1997، نوفل( لتفوقھ في فن الشعرال ، لوطنیتھ

 -وقف الخلق) وإن لم تكن النشید الوطني لمصر  ( مصر تتحدث عن نفسھا) أو أیضا عند حافظ، فقصیدتھ الرائعة ( اعاكف موجودً 

وربما ال نكون مبالغین إذا قلنا إنھا ال تقل ، لكنھا تقوم مقام النشید الوطني عند المصریین - لعاكفكما ھو الحال مع نشید االستقالل 

  :)403صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( وفیھا یقول، أھمیة عنھ

  كیف أبني قواعد المجد وحدي  وقف الخلق ینظرون جمیعا     

  كفوني الكالم عند التحدي  وبناة األھرام في سالف الدھر

اتھ فرائد عقدي  أنا تاج العالء في مفرق   الشرق ودرَّ

 :) 404، صفحة 1987، حافظ إبراھیم( وفیھا یقول

  أس بعديالرَّ  ال ترى الشرق یرفعُ   اإللھ مماتي رَ أنا إن قدَّ 

  نديهللا جُ  من قدیم عنایةُ   اوراح سلیمً  ما رماني رامٍ 

الذي یمأل قلبھ جعل ھذه القصیدة  والصدقَ ، على لسان ھذا الوطن قصیدةً  ل في نفس حافظ دفعھ إلى أن ینشدإن حب الوطن المتأّصِ 

  ال تُمحى من األدب المصري الحدیث.  قطعةً 

وھو ، وحافظ قارئ جید لتاریخ بلده ولھذا ھو ال یغفل دور وطنھ وحضارتھ القدیمة التي تحتل مكان ممتازا بین حضارات العالم القدیم

وإذا كان ھناك حدیث عن التاریخ والعلم فمن الطبیعي أن یتطرق عاكف ، ن مصر كیف تبني المجدویصور العالم وقد وقف یتعلم م

  إلى الحدیث عن المصریین القدماء وما أنجزوه من حضارة وما تركوه من آثار ومن أھمھا األھرامات. 

یستخدم  ، وفي القطعة الثانیةوالُملك وھو یشبھ مكانة مصر بالنسبة للشرق بالتاج الذي یوضع على رأس الملوك فیكون رمز العزة

كنایة عن  ، وعدم رفع الرأسأسلوب الكنایة لیصور حال الشرق بدون مصر وأن الشرق ال یمكن أن یرفع رأسھ دون وجود مصر

  للشرق وموت مصر ذلة للشرق. مصر عزةٌ  فھو یرى أن وجودَ ، الذلة

فحافظ إبراھیم في ، أحیانا یأتي مغلَّفا في صورة من العشق والغرامف، ب فقطانعند حافظ ال یقتصر على ذلك الج ولكن حب الوطن

القصیدة التي قالھا  علىل لذلك فیمكننا أن نلقي نظرة أكثر من موضع في شعره یخاطب الوطن مخاطبة المعشوق وإذا أردنا أن نَُمثِّ 

فكان الغرض األساسي ، لجمع اإلعانات لھذه المدرسة لقیت ھذه القصیدة في حفل أقیموقد أُ ، في افتتاح مدرسة البنات بمدینة بورسعید

فھو ، ولذا ساھم في نشر العلم بین بنات ونساء ھذه المدینةالناس إلى البذل والمساعدة في إقامة المدرسة التي ستُ  من القصیدة دعوةَ 

 :)279 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم( یبدأ قصیدتھ ھذه بقولھ
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  اقشَّ مصر كثیرة العُ  في حب  ویالقي كابد عاشقٌ كم ذا یُ 

  واقیا مصر قد خرجت عن األطْ   إني ألحمل في ھواك صبابةً 

  راقي شعبٌ  حماكِ  یحمي كریمَ   متى أراك طلیقة لھفي علیكِ 

  فاقل بین یدیك واإلنْ بالبذْ   مٌ تیَّ بمحمود الخصال مُ  فٌ لِ كَ 

اجتماعي لكن حافًظا ابتدأ  في إنشادھا نرى أن موضوعھا األساسي موضوعٌ الرئیِس  وعند النظر إلى موضوع القصیدة والسببِ 

بین فیھ أن ثم أتبعھ بالمصراع الثاني الذي یُ  ، وقد استخدم "كم" التي تفید التكثیر، للوطنر عن مدى حبھ وعشقھ األبیات بكلمات تعبِّ 

شدید من الشاعر؛ ألنھ یحاول أن یوقظ  ذكاءٌ  - في رأینا –مصر كثیرون وھو  اقَ وأن عشَّ ، ا على حافظ وحدهرً كْ حب مصر لیس حِ 

  مشاعر الوطنیة في نفوس السامعین.

مأل علیھ قلبھ حتى خرج عن كل  ثم یغلب علیھ عشقھ للوطن فیرجع في الشطر الثاني ویتكلم بصیغة المفرد ویقول إن عشقھ لمصر قد

؛ فھو یتمنى وطنھ بالشكل الذي یلیق بھ ظھر مدى شوق الشاعر إلى أن یرىلذي یُ الوطن بقولھ "لھفي علیك" ا یخاطب. وھو حد

  ن:لوطنھ وشعبھ شیئیْ 

لقدر الكافي ع بالقي الضوء على أن مصر في ھذه الفترة لم تكن تتمتَّ وھذا األسلوب منھ یُ ، رةة ومتحرِّ أي حرَّ ، أن یرى مصر طلیقة -1

  .رمن الحریة أو التحرُّ 

ثم یذكر عالمة من عالمات ، قي ھو الذي یحمي حمى الوطنرا ویرى أن ذلك الرُّ ا متحّضِ شعب مصرا راقیً  ویتمنى أن یرى -2

  غرما باإلنفاق في سبیل وطنھ. مُ ، یا بالصفات الجمیلةالرقي والتحضر وھي أن یكون الشعب متحلِّ 

  االتحاد والفرقة

.ھذا الموضوع یسوقنا إلى تناول )1059صفحة ، 2011، ضیف( في المعجم الوسیط: اتحد الشیئان أو األشیاء صارت شیئا واحدا

األولى صورة الوطن المحدود الذي ولد  الصورةُ  :مختلفین صورتینھما یرى الوطن في فكال، فكرة مفھوم الوطن عند حافظ وعاكف

لكلیھما  حالة حافظ. ولكنَّ  وھو تركیا في حالة عاكف ومصر في، لت ثقافتھه وتشكَّ ن فكرُ وفیھ تكوَّ ، الشاعر فیھ وعاش في أرضھ

و في العصر ، ي الحدود واللغة والعرقأخرى وھي الصورة األشمل لمفھوم الوطن وھو الوطن اإلسالمي الذي یتخطَّ  أیضا صورةً 

ة وكانت الدولة العثمانی، فقد كان یمر بمرحلة من مراحل الضعف والفرقة، م تكن حالة العالم اإلسالمي جیدةالذي عاشھ الشاعران ل

جلین.  ى، وقد انعكس ذلك علتعیش أیامھا األخیرة   أشعار الرَّ

كننا أن ویم )8صفحة ، 2013، یوریك( وتْرك الفرقة دعا إلى الوحدة ولذا، فرقة المسلمینكان عاكف یشعر بالحزن لما یراه من  

صفحة ، 2012، أرصوي( یقولره فھو وقد تناول عاكف ھذا الموضوع في أكثر من موضع من شع .نرى ذلك في أكثر من موضع

446(:    

Ey millet-i merhûme, güneş battı... Uyansan! یا أیتھا األمة المرحومة غربت الشمس فانھِضي 

Hâlâ mı, hükûmetleri, dünyâları sarsan, أال تزالین راقدة؟ أغنیة نومك الذي استمر قرونا تجيء إلیك 

Seylâbelerin sesleri, âfâkın enîni,  لقد كانت أصوات السیول 

A’sâra süren uykun için gelmede ninni? وأنین اآلفاق یھزان كل الدنیا والحكومات 

Efrâdı hemen milyar olur bir sürü akvâm,  الملیار الذین یجاوزونالكثیر من األقوام  

Te’mîn-i bekâ nâmına eyler durur ikdâm. یجددون إقدامھم لتأمین البقاء 

Bambaşka iken her birinin ırkı, lisânı, بینما ھم مختلفون في عرقھم ولسانھم 

Ahlâkı, telâkkileri, iklîmi, cihanı, ومفاھیمھم وإقلیمھم وأخالقھم وسلوكھم 

Yekpâre kesilmiş tutulan gâye için de, توحدوا تحت غایتھم المنشودة 

Vahdetten eser yok bir avuç halkın içinde! لیس لدینا أي أثر للوحدة في ھذه الحفنة من األمة 

Post üstüne hem kavgaların hepsi nihâyet; ولكن في األصل كل الصراعات من أجل المقام في النھایة 
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Hâlâ mı boğuşmak? Bu ne gaflet, ne rezâlet! إلى متى التناُحر؟ ما ھذه الغفلة وذلك الخزي! 

لى الوحدة ویجعل لھا قصیدة باسم "وحدة" ویحذر من الفرقة ویرى أن الفرقة ھي السبب الذي أوصل الشرق وعاكف أیضا یدعو إ

  :)469صفحة ، 2012، أرصوي( كما یرى أن الفرقة ھي سم یقتل األمة إذا سرى في بدنھا فیقول، إلى ما ھو فیھ من حال سيء

Şark’ın ki mefâhir dolu, mâzî-i kemâli,  ماضي ذلك الشرق بالمفاخرلمن یمتلئ 

Yâ Rab, ne onulmaz yaradır şimdiki hâli! یا رب ما ھذا الجرح الذي ال یلتئم 

Şîrâzesi kopmuş gibi, manzûme-i îman, كأن نظام اإلیمان فقد توازنھ 

Yaprakları yırtık, sürünür yerde, perîşan. .أوراقھ ممزقة تزحف على األرض 

“Vahdet” mi şiârıydı? Görün şimdi gelin de: أكانت الوحدة شعاره ؟تعالوا وانظروا إلیھ اآلن 

Her parçası bir mel’abe eyyâmın elinde! أصبحت كل قطعة منھ لعبة في ید األیام 

Târîhine mev’ûd-i ezelken “ebediyyet”, .بینما ھي موعودة في األزل بالتاریخ األبدي 

Ey, tefrika zehriyle şaşırmış giden, ümmet!  ُالتفرقة مِّ أیتھا األمة التي ضلت بس 

“Nisyân”a çıkan yolda mı kaldın güm-râh? أبقیت في طریق النسیان أیتھا الضائعة 

Lâ-havle ve lâ-kuvvete illâ billâh! ال حول وال قوة إال با� 

ومدى الغفلة التي تعیشھا. وال ، المزریة التي وصلت إلیھا األمة اإلسالمیةنرى ھنا مدى الحزن الذي یشعر بھ عاكف بسبب الحالة 

ا یؤدي إلى قتل األمة وأن  یكتفي عاكف بالدعوة إلى الوحدة بل یصور الفرقة وأثرھا السيء الذي تتركھ في األمة فھو یرى الفرقة سُم�

  األمة المتفرقة أمة ضائعة.

، أرصوي( فعاكف یقول، وھي نقطة یتفق فیھا مع حافظ كما سیأتي، رقا بین مسلم وآخروفي حدیث عاكف عن الوحدة نراه ال یرى ف

 : )189صفحة ، 2012

Şark’ı baştan başa yıllarca dolaştım, gezdim; تجولت سنوات في الشرق من أقصاه إلى أقصاه 

Hem de oldukça görürdüm... Kafa gezdirmezdim! لم أتجول فقط ، تجولت ورأیت 

Bu Arapmış, bu Acemmiş, bu Tatarmış, demedim. لم أقل أبدًا ھذا عربي وھذا أعجميٌّ أو تتري 

Müslüman unsurunun hepsini gördüm kendim. نظرت إلى جمیع عناصر المسلمین 

Küçük âdemlerinin rûhunu tedkîk ettim, دقَّْقُت النظر في أرواح البسطاء من بني آدم 

Büyük âdemlerinin fikrini ta’mîk ettim. ْقُت في أفكار العلماء  وتَعَمَّ

لقد أتاحت الظروف لعاكف أن یتجول في أكثر من بلد في الشرق اإلسالمي وھو في جوالتھ ھذه لم یكن ینظر إلى البالد اإلسالمیة 

- 55صفحة ، 2012، أیدن( ھ من رجال الفكرالتي یزورھا نظرة السائح بل كان یحلل الجانب االجتماعي ویناقش من یمكنھ مناقشت

فأول ، ّيٍ رِ تَ لكن الذي یعنینا ھنا في موضوع الوحدة ھو كالم عاكف الذي یشیر فیھ إلى أنھ ال یرى فرقا بین عربي وعجمي وتَ  )56

ي نلحظھا في شعر نفسھا الت ال فضل لعربي على أعجمي إال بالتقوى) وھذه ھي السمة ( ما یتبادر إلى أذھاننا ھو الحدیث الشریف

 :)268صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( یقولنراه ا بین بالد المسلمین ففحافظ في شعره یدعو إلى الوحدة وال یرى فرقِ ، حافظ

  ھنا العال وھناك المجد والحسب  ب    لمصر أم لربوع الشام تنتسِ 

  بیجِ  قلب الھالل علیھا خافقٌ   وعھما    ركنان للشرق ال زالت ربُ 

أن ال فرق بین أن  فھو یرى، من منظور حافظ تأخذ شكال مختلفا وھو أنھ یرى البالد العربیة والبالد اإلسالمیة وطنا واحدا الوحدة

وركن مكین للعالم اإلسالمي أیضا الذي أشار إلیھ حافظ ، مكین للشرق ركنٌ  -سوریا ومصر- ا فكال البلدین سوری�  ا أوتكون مصری� 

  بالھالل. 
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ویصور وحدة المشاعر في العالم ، فھو یرى العالم اإلسالمي وحدة ال تتجزأ، الدول العربیة حافظ ال تقتصر على والوحدة في نظر

  : )461صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( فیقول في رثائھه، اإلسالمي عند وفاة األستاذ محمد عبد

  اترَ وفاضت عیون الكون بالعبَ   ةً ت لھ األرض رجَّ بكى الشرق فارتجَّ 

  الحسرات دائمُ  وفي مصر باكٍ       وفي الصین جازعٌ الھند محزونٌ ففي 

  راتفَ وفي تونس ما شئت من زَ   وفي الفرس نادب    وفي الشام مفجوعٌ

  الشبھات اللیالي ھادمَ  سراجَ   عصره     بكى عالَم اإلسالم عاِلمَ 

حادث مؤسف على الصعید الدیني فإن جمیع البالد وعندما یوجد ، فھو یرى أن اإلسالم ھو الرابطة الكبرى التي تجمع الشرق

ولھذا فھو في رثائھ لألستاذ محمد عبده ال یرى أن المصریین أو العرب وحدھم ھم الذین یحزنون ، اإلسالمیة تتأثر بھذا الحادث

تجة عن وفاة األستاذ محمد فحالة الحزن النا، لوفاتھ بل إن العالم اإلسالمي كلھ یحزن لوفاتھ في الھند ومصر والصین والشام وتونس

  د العالم اإلسالمي حین یبكي عاِلَم العصر.ومشاعر الجزع توحِّ ، عبده تركت أثرھا في كل بلد من بالد المسلمین 

  حین یتحدَّث عن الوحدة یركز على نقطتین:  -ومثلھ حافظ- اونالحظ ھنا أن عاكفً 

  ھو الشرق. األولالجانب 

  الجانب الثاني ھو اإلسالم.  

 االحتالل ضد

كانت الفترة التي عاش فیھا  .) 200صفحة ، 2011، ضیف( منھا قْھرا االحتالل: استیالء دولة على بالد دولة أخرى أو جزء

الشاعران الكبیران فترة حرجة وصعبة في تاریخ العالم اإلسالمي حیث شھدا فترة ضعف الخالفة العثمانیة ثم سقوطھا وفي تلك 

ومصر كانت تخضع للتدخالت ، فتركیا تعرضت لالحتالل من الجیش الیوناني، األثناء تعرضت الدول اإلسالمیة للغزو العسكري

ومن الطبیعي أن الشاعر الوطني سیقوم بواجبھ في الدفاع عن وطنھ وإلھاب حماس أبناء األمة وقد قام كل منھما  یة البریطانیةالفرنس

ربما كانت مقاومة المحتل تحتل في شعر حافظ مكانا أكبر من الذي تحتلھ في شعر عاكف ، بما یجب علیھ القیام بھ في ھذا الخصوص

ففي قصیدة "البلبل" ، وشھداء جناق قالي) خیر مثال على ذلك، البلبل ( أیضا وقصیدتاه المشھورتانلكن شعر عاكف لم یخل منھا 

    :)456صفحة ، 2012، أرصوي( یقول عاكف

Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin; إلفك موجود وعشك موجود وربیعك وموجود وبإمكانك االنتظار 

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir 
derdin? 

 فما مشكلتك؟ لماذا تكثر الصیاح

O zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat 
kurdun; 

 جلست على ھذا العرش الزمردي وأقمت سلطنة سماویة

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin 
yurdun, 

 وإن انتُھك العالم فلن ینتھك وطنك

Bugün bir yemyeşil vadi yarın bir kıpkızıl gülşen أنت اآلن في واد أخضر وغدا في حدیقة ورد حمراء  

Gezersin hanümanın şen için şen kâinatın şen .تتجول مرحا ونفسك سعیدة وعالمك سعید وبیتك سعید  

Hazansız bir zemınşayed ruh-i ser-bazın فیھ. متى أرادت روحك الشجاعة مكانا ال خریف  

Ufuklar bud–i mutlaklar bütün mahkum-ı 
pervazın 

  اآلفاق واألماكن البعیدة كلھا في طاعتك/ مذللة أمامك

  :)456صفحة ، 2012، أرصوي( وفي ھذه القصیدة یعبر عن مدى حزنھ فیقول

 :Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım    لیس من حقك أن تحزن فالحزن حقي أنا

 !Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım  ھناك عصور ال تعرف آفاقي ما ھو النور
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 ;Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda  لیس لي نصیب من الصبر فالخریف یبكي في ربیعي

د  !Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda  أنا الیوم في وطني ضائع مشرَّ

ثم یعود ، ك الذي أسستھ لنفسك فأنت تجلس في عشك كما یجلس السلطان في سلطنتھفیقول: لدیك وطنك وعشُّ  یخاطب عاكف البُلبُلَ 

تعیش في وطنك دون إزعاج.  أما أنت فمحظوظ، فوطني یتعرض لالحتالل، أنا الجدیر بالحزن ال أنت :فیقول مخاطبا ذلك الطائر

  األمر لیس لدیھ من یخفف عنھ شیئا من حزنھ بسبب الموقف الذي تعیشھ بلده. نھ في ھذاتطرق إلى أوی

اعر بشكل خاص یشعر بالعجز من ناحیة أخرى فمن الطبیعي أن احتالل دولة أجنبیة لتراب الوطن یجعل اإلنسان بشكل عام والش

وعاكف ، یكون أكثر معرفة بتاریخ الوطن - يال سیما الشاعر الوطن –أن الشاعر  ربما یكون السبب في ذلك ،ولوم النفس، والخزي

من شعور الذل والضعف الناتج عن  مَ ولھذا ال یمكن أن یسلَ ، شاعر وطني ومفكر إسالمي وكان یعیش في دولة الخالفة اإلسالمیة

  :)456صفحة ، 2012، أرصوي( لفیقو، احتالل قطعة من أرض الوطن

Ne husrandır ki: Şark'ın ben vefâsız, kansız evlâdı, ما كل ھذه الخیبة وأنا ابن الشرق عدیم الوفاء وعدیم الدم  

Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı! تركت الغرب ینتھك حق أجدادي  

Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim herc ü merc oldu,  بینما تمر ھذه األفكار في خیالي  

Salâhaddîn-i Eyyûbî'lerin, Fatih'lerin yurdu. سقط وطن أبناء الفاتح وصالح الدین  

Ne hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâp olsun; ما كل ھذا الحزن بسبب ذلك الماضي المتوھج الذي أصبح سرابا  

O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun! وھذه القدرة والسطوة التي صارت خرابا وترابا 

ال یمكن أن یقف صامتا عندما ، والذي ال یَُصفُِّق للظلم، وصاحب الشخصیة القویة، عاكف الذي كان مصارعا في صدر شبابھ

یرافق ذلك شعور بالضعف والعجز؛ حیث یرى أنھ ال ، بشيء من الصدمة  -أول األمر –لكنھ یشعر ، یتعرض وطنھ لالحتالل

ویستدعي من ، سبة نفسھ. ومثلھ في ذلك مثل غیره من الشعراء والُكتَّاب یلجأ إلى تاریخھیستطیع أن یفعل شیئا لبالده فیتجھ إلى محا

بالحسرة ألن  یصاحب ذكر ھذه الشخصیات الكبیرة شعورٌ ، ذلك التاریخِ الشخصیات العظیمة مثل محمد الفاتح وصالح الدین األیوبي

ط فیھ األحفاد.   التراب الذي شھد عظمة ھؤالء األجداد قد فرَّ

ھ شعره إلى الجنود المحاربیل ن في حماسة وقوة فیقول في قصیدتھ كننا نرى عاكفا وقت الحرب وقد تخلص من ھذه الصدمة ووجَّ

  : )509صفحة ، 2012، أرصوي( أغنیة الحرب) التي حث فیھا الجنود على المشاركة في حرب البلقان(

Ey sürüden arkaya kalmış yiğit! الركب أیھا المقدام الذي تخلف عن  

Arkadaşın gitti, yetiş, sen de git. ذھب رفیقك فاذھب والحق بھ  

Bak ne diyor, cedd-i şehîdin, işit: انتبھ واسمع ماذا یقول جدُّك الشھید  

“Durma git evlâdım, uğurlar ola! ال تتوقف یا بني وفَّق هللا سعیك  

Durma git evlâdım, açıktır yolun...  بني یسر هللا دربكال تتوقف یا  

Cenge sıvansın o bükülmez kolun;  ر للحرب ذراعك الذي ال یُْلوى   ولتُشّمِ

Süngünü tak, ön safa geçmiş bulun, ز حْربتك وكن في الصفوف األمامیة   جّھِ

Uğrun açık olsun, uğurlar ola! .وفق هللا سعیك وجعل الحظ رفیقك  

را إیاھم  ، ھنا یدخل عاكف على خط المعركة ویدعو الجنود الذین تأخروا عن اللحاق بالمحاربین إلى اإلسراع إلى الحرب مذَّكِ

ومتمنیا لھم بالتوفیق في حربھم ، وداعیا إیاھم إلى أن یكون في الصفوف األمامیةلذین سبقوھم إلى میدان المعركة ، بأصدقائھم ا

  الشریفة.

وسجل ذلك في قصیدتھ التي تكلم فیھا عن حادثة دنشواي التي أشعل ، االحتالل من جرائموبالنسبة لحافظ فقد رأى بعینیھ ما ارتكبھ 

ولم یكتف االحتالل ، فیھا الجنود اإلنجلیز النار في تلك القریة فلما ثار علیھم الفالحون أطلق الجنود النار علیھم وقتلوا عددا منھم

سجل حافظ تلك الحادثة في شعره في ، وصدرت أحكام باإلعدام ضدھمد المحاكمات للفالحین المظلومین قَ عاإلنجلیزي بذلك بل 
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حافظ ( . یقول حافظ في قصیدتھ ھذه)38 صفحة، 1997، نوفل( قصیدة "حادثة دنشواي" بعد خمسة أیام من صدور أحكام اإلعدام

 :) 335 صفحة، 1987، إبراھیم

  أَْم َعْھدُ نِیُروَن َعادَاـتِیِش َعادَْت   لَْیَت ِشْعِري أَتِْلَك َمْحَكَمةُ التَّْفـ

  ِمْن َضِعیٍف أَْلقَى إِلَْیِھ اْلِقیَادَا  َكْیَف یَْحلُو ِمَن اْلقَِوّيِ التََّشفِّي

  ـِظ َولَْسنا ِلغَْیِظُكْم أَْندَادَا  إِنََّھا ُمثْلَةٌ تَُشفُّ َعِن اْلغَْیـ

ومدى العجز الذي كانوا یعانون منھ ویرى أن ما  االحتاللفي ھذه األبیات یصور حافظ مدى الظلم الذي تعرض لھ المصریون تحت 

  كان یفعلھ االحتالل ال سبب لھ إال الغیظ والحقد ثم یقر بأن المصریین ال قبل لھم لمواجھة كل ھذا الحقد الكامن في نفوس المحتلِّین. 

اللورد كرومروكرر اإلشارة إلى ھذه الحادثة في قصیدتھ التي قالھا عند استقبال 
9

 حیث قال: ،

  لَِعَب اْلقََضاُء بِنَا َوَعزَّ اْلَمْھَربُ   فِي ِدْنِشَواَي َوأَْنَت َعنَّا َغائِبٌ 

بُوا  َحِسبُوا النُّفُوَس ِمَن اْلَحَماِم بَِدیلَةً    فَتََسابَقُوا فِي َصْیِدِھنَّ َوَصوَّ

حین حیث كانوا یصیدون الحمام ثم استخدموا في حدیثھ إلى اللورد كرومر أشار حافظ إلى جریمة الجنود اإلنجلیز في حق الفال

البنادق التي یصیدون بھا الحمام وصوبوھا نحو الفالحین. ونحن ال نظن أن حافظا كان ینتظر من اللورد كرومر أن یعاقب الجنود 

  بل ھي طریقة ذكیة من حافظ لتسجیل الواقعة في تاریخ المصریین. ، اإلنجلیز

 ودان. فعلى سبیل المثال كان حافظبل كان یھاجمھ في كل بلد عربي مثل لیبیا والس، مصر فقط یھاجم االحتالل في ولم یكن حافظ

، 1987، حافظ إبراھیم( وفي ھذا یقول، یتوقع سعي اإلنجلیز إلى االستیالء على مصر كما سبق وأحكموا قبضتھم على السودان

 :)319صفحة 

  وتنظر ما یأتي بھ الحدثان  مانرویدك حتى یخفق العلَ 

  ولكنھا مرھونة ألوان  فما مصر كالسودان لقمة جائع

  كر القوم شق زمانيمفإني ب  دعوني وما أرجفتما باحتمالھ

  رد والفیكنت یستبقانبھا اللُّ   د واحداھنأرى مصر والسودان وال

  قترنانویوم نشور الخلق مُ   وأغلب ظني أن یوم جالئھم

لكن استیالءھم على السودان كان ، م یریدون أن یأخذوا مصر كما أخذوا السودانیشیر حافظ ھنا إلى أطماع المحتلین ومكرھم وأنھ

 )319صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( ھم یؤجلونھ إلى أجل معینفإنسھال في حین أن االستیالء على مصر لیس بھذه السھولة ولھذا 

أي أنھم ال یفكرون في الخروج في ھذه الدول التي ، بیوم القیامة ویرى كذلك أن جالء المحتلین عن مصر والسودان والھند مقترنٌ 

  احتلوھا.

 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم( شكوى مصر من االحتالل) یصور وضع مصر تحت االحتالل فیقول( وفي قصیدة أخرى اسمھا

339( : 

بَتْ وْ لم فَ َكاَن فِینَا الظُّ  لقد   ى باَت ظلماً ُمنَظََّماتَحواِشیِھ ح  ضى فَُھذِّ

  َوأَْن أَْصبََح المصريُّ ُحّراً ُمنَعََّما  ب الثََّرىعلینا الیوَم أَن أَْخصَ تَُمنُّ 

  ي رأیُت اْلـَمنَّ أنكى َوآلََمانفَإِ   أَِعْد َعْھدَ إِسماعیَل َجْلداً َوسُْخَرةً 

  فَأَْغلَْیتُُم ِطیناً َوأَرَخْصتُُم دََما  َعِمْلتُْم َعلَى ِعّزِ اْلـَجماد َوذُلِّنَا

َما  أَْخَصبَْت أَْرٌض َوأَْجدََب أَْھلَُھاإِذَا    فََال أَْطلَعَْت نَْبتاً َوَال َجادََھا السَّ

ینَاِر َحتَّى إِذَا َمَشى   بِِھ َربُّھُ ِللسُّوِق أَْلفَاهُ ِدْرَھَما  نََھشُّ إِلَى الدِّ

                                                             
) شغل وظیفة المعتمد اإلنجلیزي في مصر وأحد أھم الشخصیات اإلداریة في المملكة البریطانیة في النصف الثاني من القرن 1917 -1841اللورد  كرومر او إیفلن بیرنج، (   9

  ).2004 أوین -19،صفحة 2014التاسع عشر. لمزید من المعلومات عنھ ینظر :  (بیرنج، 
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  َن اْلفَْقِر َمْغنََماَمتَاعاً َولَْم تَْعِصْم مِ   فََال تَْحَسبُوا فِي َوْفَرةِ اْلَماِل لَْم تُِفدْ 

  قَِلیٌل إِذَا َحلَّ اْلغََالُء َوَخیََّما  فَإِنَّ َكثِیَر اْلَماِل َواْلـَخْفُض َواِرفٌ 

رغم أن حافظا تناول فظاعة االحتالل األجنبي وسجل جرائمھ التي اقترفھا في مصر وغیرھا من البالد العربیة في الكثیر من 

فاالحتالل یھتم بالزراعة لكن من ، جانب مھم من جوانب الحیاة المصریة تحت االحتالل االنجلیزيإال أنھ ھنا ركز على ، قصائده

فاالحتالل یھتم بخیرات ، ون ویتعبون والمحتّل ھو الذي یستفید من خیرات مصروالمصریون یزرعُ ، أجل نفسھ ال من أجل المصریین

م اال وكأنَّ حافظا ھنا یشیر إلى مسألة ، مصر ویُھمل المصریین م یترك للمصریین ل قتصادي والغالء الذي مأل كل مكانالتضخُّ

 فرصة االستفادة بما في أیدیھم من مال. 

 الفھم الخاطئ للدین

سبق وأشرنا إلى الروح اإلسالمیة التي  .)318صفحة ، 2011، ضیف( واإلسالم، والملة، واسم لجمیع ما یتعبد هللا بھ، الدین: الدیانة

والروح اإلسالمیة ھذه تقتضي أن ینبھ الشاعُر مجتمعَھ الذي یعیش فیھ إذا رأى أن ھذا المجتمع یفھم ، یتسم بھا كل من حافظ وعاكف

ة لعاكف نراه في بشكل غیر صحیح. ویمكن أن نقول إن الشاعرین الكبیرین لم یھمال ھذه النقطة أیًضا. فبالنسب بعض نقاط الدین

اة حیث یرى أن المجتمع یفھم التوكل بمعني الكسل وترك ، التوكل بعد العزم) یتجھ إلى الفھم المغلوط لمفھوم التوكل ( قصیدتھ المسمَّ

  : )450صفحة ، 2012، أرصوي( العمل فیشیر إلى ذلك في ھذه القصیدة فیقول

“Bir kerre de azmettin mi, artık Allah’a dayan...” فإذا عزمت فتوكل على هللا  

“Allâh’a dayanmak mı? Asırlarca dayandık! أھو االعتماد على هللا؟ فقد اعتمدنا على هللا قرونا  

Düştükse bu hüsrâna, onun nârına yandık! وإن سقطنا في الخیبة واحترقنا بنار عشقھ 

  ویجدر بنا ھنا أن نشیر إلى شیئین وھما:

  فإذا عزمت فتوكل على هللا).( القصیدة بقولھ تعالىصدّر عاكف  -1

  بدأ بالقصیدة بذكر اسم هللا. - 2 

ربما یكون ذلك إشارة من عاكف إلى أن الفھم المغلوط لمفھوم التوكل ال یوافق القرآن الكریم وال مراد هللا من اإلنسان. أو أنھ وھو 

  یا باآلیات القرآنیة. حتمِ ینتقد ھذا التصرف الموجود في زمنھ یدافع عن رأیھ مُ 

  : )451صفحة ، 2012، أرصوي( فیقولتوكال،  ل الذي یسمیھ بعض الناسثم نرى عاكفا مستنكرا ھذا التكاسُ 

“Allah’a dayandım!” diye sen çıkma yataktan... ...ال تغادُر فراشك ألنك توكلت على هللا 

Ma’nâ-yı tevekkül bu mudur? Hey gidi nâdan! التوكل أیھا الجاھل أھذا معنى! 

Ecdâdını, zannetme, asırlarca uyurdu; ال تظن أن أجدادك قضوا قرونا نائمین 

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? وإال كیف كنت ستجد الوطن الذي بین یدیك؟ 

Üç kıt’ada, yer yer, kanayan izleri şâhid:  قاراتآثار جراحھم الدامیة شاھدة في ثالث 

Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücâhid. ھذا الجیل المجاھد العظیم لم یسترح یوما 

Âlemde “tevekkül” demek olsaydı “atâlet”, لو كان معنى التوكل ھو الكسل والخمول 

Mîrâs-ı diyânetle yaşar mıydı bu millet? ؟مأكانت ھذه األمة تعیش بمیراث اإلسال 

Çoktan kürenin meş’al-i tevhîdi sönerdi; لو كان كذلك النطفأ مشعل التوحید منذ وقت طویل 

Kur’an duramaz, nezd-i İlâhî’ye dönerdi. ولما بقي القرآن ولعاد إلى ربھ 

“Dünyâ koşuyor” söz mü? Berâber koşacaktın; الدنیا تجري" أھذا قول فحسب؟ علیك أن تجري معھا" 

Heyhât, bütün azmi sen arkanda bıraktın! ھیھات تركت خلفك العزم كلھ 
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را بأن ، فھو ینطلق من نقطة الفھم الخطأ لمفھوم التوكُّل لیربط ذلك بتاریخ الوطن، مرة أخرى نري عاكفا یربط كل شيء بالوطن مذّكِ

یلقي اللوم على ھؤالء المتواكلین ویحملھم  األجداد لم یؤسسوا األوطان ویحموھا بالنوم والكسل بل بالجھد والعمل. وھو بھذا الشكل

  مسؤولیة الوطن ومسؤولیة الدین في آن واحد.

الفھم المغلوط لبعض موضوعات الدین لكنھ یختلف عن عاكف في أنھ  المجتمع یعاني من أنَّ بالنسبة لحافظ إبراھیم، فھو یرى أما 

ل على علماء الدین الذین علیھم أ ومن الطبیعي أن أھم علماء الدین عند حافظ ، مفاھیمھم المغلوطة حول الدینحوا للناس صحِّ یُ  نیُعّوِ

 :)458صفحة ، 1987، حافظ إبراھیم( ھو أستاذه الشیخ محمد عبده. والدلیل على ذلك ما قالھ حافظ في رثائھ للشیخ محمد عبده

  ماةفي الدنیا بغیر حُ  كُ رَ تْ أیُ   تباركت ھذا الدین دین محمد

  زاتمَ والنت قناة الدین للغَ   الدین قد مضىتباركت ھذا عالم 

 :) 459 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم( القصیدة یقول مخاطبا الشیخ محمد عبده أیضا هوفي ھذ

  بین النور والظلمات تَ وفرقْ   لنا التنزیل نورا وحكمة تَ نْ بَ أَ 

  فأطلعت نورا من ثالث جھات  بین الدین والعلم والحجا تَ قْ ووفَّ 

من ھذه القصیدة الرائعة ترشدنا إلى إجاللھ لدور علماء الدین بشكل عام واألستاذ محمد عبده بشكل خاص في تصحیح ھذه األبیات 

  الفھم الخاطئ الذي یحصل عند بعض المسلمین لبعض مفاھیم الدین.

المصریین یقدمون لھا القرابین  وكان من أكثر المفاھیم الخاطئة والمنتشرة في المجتمع مسألة "قبور األولیاء" التي كان عدد كبیر من

، 1987، حافظ إبراھیم( ویرمون في صنادیقھا النقود. وقد سجل حافظ ھذه المسألة مخاطبا الشیخ محمد عبده في قصیدة أخرى

 :)22صفحة 

  لھم بدعا عنھا الشریعة تعِزف  إمام الھدى إني أرى القوم أبدعوا

  قبور وطوفوافقاموا إلى تلك ال  رأوا في قبور المیتین حیاتھم

  فُ على صنم للجاھلیة عكَّ   وباتوا علیھا جاثمین كأنھم

ویرى أن الناس قد ، من خالل ھذه األبیات نرى أن حافظا كان یرى ما یحدث عند ھذه القبور بدعة ال عالقة لھا بالدین وال بالشریعة

یجعل حالھم شبیھا بحال الناس في الجاھلیة حیث كان الناس یذبحون  - في رأي حافظ –وھذا ، أھملوا حیاتھم واھتموا بحیاة األموات

  القرابین لألصنام ویطوفون حولھا ویتقدون قدرتھا على النفع والضرر. 

حافظ فقیرا في فترات طویلة من عاش ؛ فقد یاة حافظ نفسھ وبمشاكلھا الشخصیةوربما كان تسجیلھ ھذه النقطة في شعره لھ صلة بح

حافظ ( فیقول في ذلك، إسراف الناس فیما یقدمون لھذه القبور من أموال بینما ھو ال یجد من النقود قلیال وال كثیرا وكان یرى، حیاتھ

 :)318صفحة ، 1987، إبراھیم

َ   أحیاؤنا ال یُرزقون بدرھم   یرزق األمواتُ  فٍ لْ أَ  فِ لْ وبأ

  قامت على أحجارھا الصلواتُ   النائمین بغرفة من لي بحظِّ 

وتمنیھ أن یحصل على شيء من ھذا المال الذي بحظي بھ ، كما یبدو األلم الذي كان یشعر بھ، واضحة في ھذین البیتینتبدو الشكوى 

  النائمون في ھذه الضرائح.

  العلم

ربما كان الشعراء .)646صفحة ، 2011، ضیف. (والمعرفة، ونور یقذفھ هللا في قلب من یحب، والیقین، العلم: إدراك الشيء بحقیقتھ

وتعلم في طفولتھ أربع ، وعاكف لیس شاعرا فحسب بل ھو شاعر ومفكر وعالم، والمفكرون أكثر الناس احتراما للعلم ودعوة إلیھ

فمن الطبیعي أن یأخذ العلم ، وقرأ لألدباء والشعراء الكبار بالعربیة والفارسیة والفرنسیة، لغات وھو ما یزال في المدرسة االبتدائیة
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، أرصوي( فھو یقول في إحدى قصائده، لكننا نالحظ أن عاكفا یربط العلم بھویة األمة ومستقبلھا، ما في شعرهوالتعلیم حیِّزا مھ

  :)266صفحة ، 2012

Mahalle mektebidir işte en birinci adım; مدرسة الحي ھي الخطوة األولى  

Fakat; bu hatveyi ilkin tasarlamak lâzım.  أواللكن ھذه الخطوة یجب تصمیمھا  

Muallim ordusu derken, çekirge orduları جیش المعلمین لیس كجیوش الجراد  

Çıkarsa ortaya, artık hesâb edin zararı! یكفي أن یظھر لتحسبوا قدر الضرر  

"Muallimim " diyen olmak gerektir îmanlı; من یقول أنا معلم علیھ أن یتحلى باإلیمان  

Edebli, sonra liyâkatli, sonra vicdanlı.  واألدب ثم األھلیة والوجدان 

الخطوة  الواضحة التي یراھا عاكف في ھذه األبیات تختلط شخصیة عاكف المفكر بشخصیة عاكف الشاعر فتنتج لنا ھذه الرؤیة

رؤیة مبنیة على أفكار محددة مناسبة  وإذا دققنا النظر في ھذه الرؤیة التي طرحھا عاكف نجد أنَّھا، األولى للنھوض بعقول أبناء األمة

  لھویة األمة اإلسالمیة بشكل عام واألمة التركیة بشكل خاص. وأھم ما یمیز ھذه الرؤیة:

  وبسواعدھم تبني األمم وبضعفھم تنھار.، النقطة األولى: االھتمام بالنشء ألنھم طالب الیوم ومعلمو الغد -1

، سة الحّي) الذي یتكلم عنھا عاكف یجب أن تكون في كل حي لتھتم بتعلیم أبناء ذلك الحيمدر( فإن، النقطة الثانیة: تعمیم العلم -2

وال بطبقة معینة من الناس ، فال یكون خاصا بمكان دون مكان، جدیدة في كل مكان في أرجاء الوطنوھكذا یكون االھتمام باألجیال ال

  دون الطبقات األخرى. 

ال یرى أن دور المعلم ھو و، یدرك عاكف جیدا أھمیة المعلم الذي سیتولى مسؤولیة تعلیم الناشئة، النقطة الثالثة: صفات المعلم - 3

دور المعلم في تربیة الطالب واألثر الذي یتركھ  ابل یدرك جید، یقتصر على تعلیم الطالب معلومات مجردة في فروع العلم المختلفة

فالمعلم ، ح أن التعلیم مھنة نبیلة ولیس كل شخص یصلح ألن یؤدي ھذه المھنةولھذا فعاكف یقرر بوضو، في نفوسھم سلبًا أو إیجابًا

الذي یؤسس أكثر من جیل من أجیال الوطن ال بد أن یكو مؤھال ألداء ھذه المھنة كما أنھ ال بد أن یكون صاحب إیمان وأدب 

ال أن عاكفا في اھتمامھ بدور المعلم یقترب حافظ إبراھیم إ ووجدان. ورغم أننا نرى أن أكثر الشعراء المصریین شبھا بعاكف ھو

، شوقي( أحمد شوقي) الذي یقول في في مطلع إحدى قصائده متحدثا عن نفس الفكرة( أكثر من فكر أمیر الشعراء المصرین والعرب

 :)245صفحة ، 2012

  كاد المعلم أن یكون رسوال  بجیالھ التَّ قم للمعلم وفِّ 

  قوالسا وعُ نشئ أنفُ یبني ویُ   من الذي أو أجلَّ  أرأیت أشرفَ 

  حیث ركز فیھا شوقي على أھمیة دور المعلم في بناء األجیال وأثره في نفوس وضرورة تحلیھ باألخالق والعلم معا. 

وفي دیوانھ الكثیر من القصائد التي قالھا في افتتاح المدارس سواء ، وبالنسبة لحافظ إبراھیم فھو أیًضا یھتم بالعلم اھتماما كبیرا

 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم( ولحافظ في العلم أبیات مشھورة متداولة بین أھل األدب وھي التي یقول فیھا، لذكور أو لإلناثل

280(: 

  تحمیھ كان مطیة اإلخفاق  ھ شمائلفْ نِ والعلم إن لم تكتَ 

  ما لم یتوج ربھ بخالق  ال تحسبن العلم ینفع وحده

  وقطیعة وفراقلوقیعة   العلوم حبائال دَّ مَ  كم عالمٍ 

فھو یربط العلم باألخالق ، كما سبق وأشار عاكف إلى العالقة بین العلم واألخالق واإلیمان نرى حافظا أیًضا یؤكد على ھذه النقطة

ثم ، ویرى أن العلم بال أخالق ال قیمة لھ وال فائدة فیھ ألن األخالق ھي التي توجھ اإلنسان إلى استخدام العلم فیما فیھ مصلحة الناس

  أغراض تضر الناس وال تفیدھم وتفرقھم وال تجمعھم.إلى  أشار حافظ إلى أن الكثیر من العلماء قد جعلوا علمھم وسیلة
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وربما یفھم من كالم حافظ أن العلم الذي أشار إلیھ ودعا إلى استخدامھ بشكل صحیح وموافق لألخالق القویمة وحذر من عكس ذلك 

والحقیقة أن حافظا كما قصد ذلك العلم الدنیوي قصد أیًضا العلم ، طب والصناعة والتجارة والتقنیةھو العلم الدنیوي الذي یتعلق بال

فالفقیھ الذي یطوع فقھھ لألھواء واألغراض الدنیویة ال فرق بینھ وبین الطبیب الذي یستخدم علمھ وطبَّھ لخدمة ، الدیني والشرعي

  .)281، 280 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم( المرضىمصالح الشخصیة على حساب 

 :)375 صفحة، 1987، حافظ إبراھیم( فیقول و الذي یرفع األمم ویمنحھا القوةوحافظ یدرك قیمة العلم وأن العلم ھ

  غلقابق بابا للسعادة مُ لم یُ   موا فالعلم مفتاح العالفتعلَّ 

  تَّقَيإن القوي بكل أرض یُ   وا منھ كل قواكمدُّ ثم استمِ 

تھمیدعو حافظ إلى العلم  ت األنظار إلى أنَّ ثم یلفِ ، ألنھ مفتاح السعادة التي تنشدھا األمم كما یدعو الشباب إلى أن یكون العلم مصدر قوَّ

  من یمتلك اللم یملك القوة ومن یمتلك القوة یحظى بالھیبة واالحترام في كل مكان. 

  الیأس واألمل

، ضیف( . واألمل:الرجاء والترقب)1108صفحة ، 2011، ضیف( في المعجم الوسیط: منھ ییأس وییئس یأسا: انقطع منھ أمال

. من واجب الشعراء الكبار الذین یحملون ھم الوطن أن یبعثوا األمل في نفوس الشعوب وأن یطردوا الیأس من )26صفحة ، 2011

عالم اإلسالمي. ففي تركیا قلوبھم. ومن المعروف أن الفترة التي عاشھا الشاعران كانت ملیئة باإلخفاقات والنكبات التي حلت بال

بل تعرض أراضي الدولة التركیة نفسھا للغزو كما ، سالمیة تحت رایة واحدةأسقطت الخالفة العثمانیة التي كانت تجمع كل البالد اإل

الشعب أشرنا سابقا وبالنسبة لحافظ إبراھیم فقد كان الوضع في مصر أشد سوءا ومن شأن ھذه اإلخفاقات أن تصیب الكثیر من أبناء 

موضوع األمل بقصیدة فخصَّ  أدرك ھذه النقطة بالیأس وھا یأتي دور الشعراء والمفكرین في إحیاء األمل في النفوس. وعاكف

  10قال ومن یقنط من رحمة ربھ إال الضالون)( وقد صدرھا باآلیة الكریمة "ال للیأس "خاصة اسمھا 

  :)448صفحة ، 2012، أرصوي( األمل في روحھ فیقولیبدأ عاكف قصیدتھ بمخاطبة ذلك اإلنسان الذي خبت شعلة 

Lâkin, hani bir nefhası yok sende ümîdin! لكنك لیس لدیك نفحة من األمل 

“Ölmüş” mü dedin? Âh onu öldürmeli miydin? أقلت إنھ مات؟ آه ، أكان علیك أن تقتلھ؟ 

Hakkın ezelî fecri boğulmazdı, a zâlim,  ال یغرق أیھا الظالمفجر الحق األزلي 

Ferdâların artık göreceksin ki ne muzlim! سوف ترى بعدُ كم أن المستقبل مظلم 

Onsuz yürürüm dersen, emîn ol ki yürünmez; إن قلت یمكنني أن أمشي دونھ فثق أنھ ال یمكن 

Yıllarca bakınsan, bir ufak lem’a görünmez.  أمامك لمعة نوروأن تلفتَّ سنوات فلن تظھر 

ونالحظ أیضا أن عاكفا كما ، كما یرى أن الیأس ال یضئ طریقا وال یوصل إلى غایة، یدعو عاكف إلى الخروج من نفق الیأس المظلم

فعل نفس الشيء في حدیثھ عن الیأس واألمل فصدَّر القصیدة بآیة قرآنیة  لمسألة التوكل وصاغھا في قالب إسالميفعل في تناولھ 

  :)449صفحة ، 2012، أرصوي( مل باالعتماد على هللاوربَط األ

Mâzîdeki hicranları susturmaya başla; ابدأ بإسكات أحزان الماضي  

Evlâdına sağlam bir emel mâyesi aşıla, لقِّح أوالدك بلقاح األمل  

Allah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete râm ol...  العملتوكل على هللا واطلب الحكمة والزم  

Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. إن كان ھناك طریق فھذا ھو، ال أعرف لھ من بدل 

وذلك یبدأ في نظره بترك الماضي ، بل یدعوه إلى أن یكون طاقة أمل لمحیطھ القریب منھ، عاكف ال یدعو اإلنسان إلى األمل فحسب 

وال یرى طریقا صحیحا للحیاة غیر ھذا ، ویرى أن اإلنسان ال بد أن یكون طالبا للحكمة إیجاد واقع أفضل واالعتماد على هللا ومحاولة

  الطریق. 

                                                             
 .56سورة الحجر،  10
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 :417صفحة ، 1987، حافظ إبراھیمإذ یقول ( أما حافظ إبراھیم فھو أیًضا یدعو إلى األمل ویحاول بثَّھ في نُفوس الُمجتمع

 قُْم یَا اْبَن ِمْصَر فَأَْنَت ُحرٌّ َواْستَِعدْ 
 

 

 
 دَ اْلُجدُوِد َوَال تَعُْد ِلَمَراحِ َمجْ 
 

 
ْر َوَكافِْح فِي اْلَحیَاةِ فََھِذهِ   َشّمِ

 
 دُْنیَاَك دَاُر تَنَاُحٍر َوِكفَاحِ  

 

اِل ِمْن َعْذِب اْلَحیَا  َواْنَھْل َمَع النُّھَّ
 

 
 فَإِذَا َرقَا فَاْمتَْح َمَع اْلُمتَّاحِ 

 
 

 تَُھنْ َوإِذَا أَلَحَّ َعلَْیَك َخْطٌب َال 
 

 
ْلَحاحِ  ْلَحاحِ بِاْإلِ  َواْضِرْب َعلَى اْإلِ

 

 َوُخِض اْلَحیَاةَ َوإِْن تََالَطَم َمْوُجَھا
 

 

 َخْوُض اْلِبَحاِر ِریَاَضةُ السَّبَّاحِ  
 

 َواْجعَْل ِعیَانََك َقْبَل َخْطِوَك َراِئداً  
 

 

 
ْحَضاحِ   َال تَْحَسبَنَّ اْلغَْمَر َكالضَّ

 
 اْجتََوتَْك َمَحلَّةٌ َوتَنَكََّرتْ َوإِذَا  

 
 

 
احِ   لََك فَاْعدَُھا َواْنَزْح َمَع النُّزَّ

 
 

 فِي اْلبَْحِر َال تَثْنِیَك نَاُر بََواِرجٍ 
 

 

 
 فِي اْلبَّرِ َال یَْلِویَك َغاُب ِرَماحِ 

 
 

 َواْنُظْر إِلَى اْلغَْربِّيِ َكْیَف َسَمْت بِھِ 
 

 

 
 اْلَكدَّاحِ بَْیَن الشُّعُوِب َطبِیعَةُ 

 
 

ِ َما بَلَغَْت َبنُو اْلغَْرِب اْلُمنَى  َوا�َّ
 

 

 
 إِالَّ بِنِیَّاٍت ُھنَاَك ِصَحاحِ 

 
 

دَ َماُؤَھا  َرِكبُوا اْلبَِحاَر َوقَْد تََجمَّ
 

 

 
 َواْلَجوَّ بَْیَن تَنَاُوحِ اْألَْرَواحِ 

 
جاً    َواْلبَرُّ َمْصُھوَر اْلَحَصى ُمتَأَّجِ

 
 

 
احِ یَْرِمي  اعِ الشََّوى لَوَّ  بِنَزَّ

 
 

ةٍ  َماَن بِـِھمَّ  یَلقَى فَتِیُُّھُم الزَّ
 

 

 
 َعَجٍب َوَوْجٍھ فِي اْلُخُطوِب َوَقاحِ 

 
 َویَُشقُّ أَْجَواَز اْلِقفَاِر ُمغَاِمراً  

 
 

 
ْحَصاحِ   َوْعُر الطَِّریِق لَدَْیِھ َكالصَّ

 
 

 َوابن اْلِكنَانَِة فِي اْلِكنَانَِة َراِكدٌ 
 

 

 
 یَْرنُو بِعَْیٍن َغْیِر ذَاِت ِطَماحِ 

 
 

 ال یَْستَِغلُّ َكَما َعِلْمَت ذََكاَءهُ 
 

 

 
احِ   َوذََكاُؤهُ َكاْلَخاِطِف اللَّمَّ

 
 أَْمَسى َكَماِء النَّْھِر َضاَع فَُراتُھُ  

 
 

 
 فِي اْلبَْحِر بَْیَن أَُجاِجِھ اْلُمْندَاحِ 

 
 

وأثناء ، من خالل األبیات نرى أن حافظا غیر راض عن حال المصریین ولھذا فھو یحاول أن یبعث روح األمل في المصري  

الكفاح والقوة والصبر ومحاولة الوصول  ویدعوھم إلى، محاولتھ ھذه یحاول أن یذكرھم بتاریخ بالدھم ویطالبھم باستعادة مجد الجدود

ولو استلزم ذلك خروجھ من المكان الذي یعیش فیھ. نالحظ أن حافظا في محاولتھ لبعث األمل في إلى ھدفھ مھما قابلھ من صعوبات 

  النفوس ال یخجل من ضرب المثل بالغربي الذي استطاع أن یسخر البحر والجو بھمتھ العالیة ودأبھ المستمر.

، 1987، حافظ إبراھیم( حافظ نموذجا للغربي الناجح نراه یعطي مثاال أیضا من الشرق حیث یتكلم عن الیابان فیقول ىوكما أعط

 :)569 صفحة

  ركزت أعالمھا فوق القمم  وانظروا الیابان في الشرق وقد
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  في دجى عمیائھ حتى انھزم  حاربوا الجھل وكانوا مثلنا

  تحتل أبراج الھممإنھا   فاسألوا عنھا الثریا ال الثرى

  أنبل الغایات ال یدري السأم  ھمم یمشي  بھا  العلم إلى

نرى أن الشاعر في ھذه األبیات یقول : إذا كنتم ترون أن اللحاق بالغرب صعب وأنھم أمة مختلفة عنا في العادات والثقافة ونمط 

وقد كانوا یعانون مما نعانیھ من الجھل ، ا من الغربالحیاة فانظروا إلى شعب الیابان وھم من شعوب الشرق مثلنا فھم أقرب إلین

  وكل ذلك بسبب الھمة العالیة لھذا الشعب التي رفعتھ إلى القمة.، ولكنھم حاربوا الجھل حتى انتصروا علیھ

  الخاتمة

ھما یشتركان في و، وأصبح لكل منھما مكانة مرموقة في وطنھ، ھا في القرن العشرینھذه الدراسة تتناول شاعرین كبیرین بزغ نجمُ 

الشاعرین قسم مشترك في الجانب الثقافي فكالھما یعرف العربیة والفرنسیة وكالھما قرأ المتنبي وفكتور  ىأكثر من صفة، فلدَ 

من كفة حافظ حیث كان یتقن اللغة  جانب معرفة اللغات األجنبیة أرجحوتأثر بالشیخ محمد عبده. ولكن كفة عاكف في ، ھوجو

  ان أیضا في أنھما عمال في وظائف الدولة. الفارسیة . ویشترك

ولھذا نجد الشخصیات الدینیة والتاریخیة المھمة ، وكل منھما أیضا كان على درجة كبیرة من اإللمام بتاریخھ وتراثھ الدیني والثقافي

طورا اھتمامھما ھا ولكنھما احاضرة في شعر كل منھما. كما أنھما لم یدرسا األدب دراسة متخصصة نتیجة للظروف التي عاش

  متقدمة من حیاتیھما. بالشعر في مراحلَ 

كما أن الوسط الثقافي الذي تأثر بھ كل منھما متشابھ أیضا. واألشعار التي كتبھا كل منھما لم تكن متعلقة بمسائل تھم قسما معینا من 

ھ. ومن السمات المشتركة في إنتاجھما بل بمسائل تھم عموم الشعب. فقد كان كل منھما قریبا من مشاكل شعبھ وأمت، أبناء الشعب

كما یظھر بوضوح اإلحساس بمشاكل الوطن ، األدبي أن أشعارھما تھتم بالدین والوطن وتجعل لھما موضع الصدارة في كتاباتھما

  والمجتمع . 

حیة الدینیة واالجتماعیة كانت الفترة التي عاش فیھا الشاعران فترة صعبة للغایة لتركیا ومصر والعالم اإلسالمي بشكل عام من النا

من الدعوة  وفي ھذا السیاق قام الشاعران بما یجب علیھما القیام بھ ففي الجانب الوطني نلحظ في أشعارھما حب الوطن، والسیاسیة 

ترن بالتنفیر والدعوة إلى الوحدة واالتحاد دائًما ما تق، إلى وحدة الوطن الجغرافیة والدعوة إلى اتحاد دول العالم اإلسالمي بشكل عام

من الفرقة بیان أضرارھا كما یظھر بوضوح مقاومة االحتالل . ورغم اتفاقھما في حب الوطن إال أنھ یكثر في شعر عاكف تشبیھ 

  الوطن بالجنة بینما یتكرر في شعر حافظ مخاطبة الوطن خطاب المعشوق. 

نقرأ في أشعارھما أسماء الشخصیات اإلسالمیة الھامة یة واضحة في أشعارھما وآیة ذلك وفي الجانب الدیني: نرى الروح اإلسالم

بل یعكسان ذلك على الواقع فیالحظان ، كما أنھما ال یكتفیان بسرد التاریخ اإلسالمي، مثل عمر بن الخطاب وصالح الدین األیوبي

ح المفاھیم الدینیة المغلوطة التي رصدھا كل منھما في بیئتھ مدى فھم المجتمع لمفاھیم الدین والتزامھ بأوامره ویحاوالن تصحی

    ومجتمعھ.

في الجانب االجتماعي نجد أن كال منھما یرى مشاكل المجتمع وینبھ علیھا ویحاول أن یضع لھا الحلول المناسبة. اھتم كل منھما  

الجامعات التي تشكل وعي الشباب وتبني فكره. كما بالعلم والتعلیم إلى جانب التربیة واألخالق وعرف كل منھما أھمیة المدارس و

ال تتقدم إال باألمل وأن الیأس عدو النجاح فبذال وسعھما في  ةأنھما أدركا أھمیة األمل في حیاة الفرد والمجتمع وأدركا كذلك أن األم

بب الحالة المزریة التي كانت بث روح األمل في نفوس الشعب ومحاولة التخلص من مشاعر الیأس التي یبدو أنھا كانت شائعة بس

  لیھا البالد اإلسالمیة في ذلك الوقت.ع
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