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 ١٨٩  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ا ا ا   

 

حم��د الحم��د � رب الع��المین وال��صالة وال��سالم عل��ى أش��رف المرس��لین س��یدنا م

  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

  ...د ـوبع

 في شعر شاعر الب�راري  المصري المجتمعمالمح" أدبي موضوعھ فھذا بحث 

 وش��اعرنا م��ن ال��شعراء المح��افظین المعاص��رین "دراس��ة تحلیلی��ةمحم��د ال��سید ش��حاتھ 

الذین یحملون بین جنباتھم وعلى كواھلھم ھموم مجتمعھم وما یعانی�ھ م�ن فق�ر وجھ�ل 

ء اجتماعیة، وضع ش�اعرنا یدی�ھ عل�ى ھ�ذه األوب�اء وأظھرھ�ا، وأظھ�ر ومرض وأوبا

منھ�ا موق�ف الطبی�ب م�ن سلبیاتھا ونتائجھا، ووضع ال�دواء والع�الج لبع�ضھا، فوق�ف 

ُّالمریض، ولكنھ زاد علیھ في أنھ یود إصالح مجتم�ع انت�شرت وش�اعت فی�ھ أم�راض 

عی�وب والمثال�ب الت�ي ظاھریة وباطنیة، فغاص في أعم�اق مجتمع�ھ؛ لیب�رز لن�ا ھ�ذه ال

  .بوجھ عام" مصر  "لریفي بوجھ خاص، ومجتمعھ األكبر  بھا مجتمعھ اُمنى

والشاعر في ھذا المضمار یقف من مجتمعھ موقف المصلح المرشد الذي یبغ�ي 

ًمجتمعا مثالیا خالیا من العیوب والمثالب واألمراض ً ً.  

"  األولى بعنوان معت في مجموعتین كبیرتین،وقد قرأت أعمال الشاعر التي ُج

ت�أمالت م�ع " واألخ�رى بعن�وان " الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ 

  ".الحیاة ومختارات نادرة وقصائد لم تنشر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ 

قرأت ھاتین المجموعتین م�رات متع�ددة، فوج�دت أن الجان�ب االجتم�اعي ب�ارز 

َّج م�ن خالل�ھ عاطفت�ھ، یحم�ل ب�ین طی�ات نف�سھ ھم�وم تھ�یو في شعره، ینبض بھ قلبھ،

بیئتھ الریفیة العزیزة على قلبھ ونفسھ، والتي عشقھا بكل جنبات قلبھ، وھذا ما دفعن�ي 

 الم��صري ف��ي ش��عر ش��اغر  المجتم��عمالم��ح"  الجان��ب م��ن ش��عره  ھ��ذاإل��ى اختی��ار

  .لیكون موضوع ھذا البحث"  دراسة تحلیلیةالبراري محمد السید شحاتھ



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ١٩٠  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ْ یك��ن ش�اعرنا ب��أول م�ن ع��الج موض�وعات اجتماعی��ة ف�ي ش��عره، فق�د س��بقھ ول�م َ

الكثیر من شعراء عصره، بل ومن شعراء العصور الت�ي س�بقت ع�صره بكثی�ر، كم�ا 

 –سیتضح ذلك من خـالل الدراسـة، فمن شعـراء عصــره الذیـن طرقوا ھذا الجانـب 

، حي محمد مصطفى الم�ا أحمد شوقي، حافظ ابراھیم،" ـعلى سبیل المثال ال الحصر

َّ أغ�رم أیم�ا إغ�رام  " محم�د ال�سید ش�حاتھ"، وغی�ر ھ�ؤالء كثی�ر، ولك�ن "محمود غنیم

فتھ فائت�ة م�ن رصد ما تقع علیھ عیناه، فلم تیبریفھ المصري فأخذ یجول فیھ بعینیھ، و

ٍنقیصة أو عیب صغیر أو كبیر ً إال وترجم عنھ شعرا ترجمة صادقة، وھذا دلیل على ٍ َّ

ًیفھ الذي لم یرض عنھ بدیال أو یبغي عنھ حوالعشقھ لر ً.  

ًوال أدعي أن ھذا الجانب یمث�ل أكث�ر نت�اج ال�شاعر، لكن�ھ یمث�ل تی�ارا ب�ارزا ف�ي  ً َّ

َّشعره، عبر عنھ الشاعر وصوره في قالب شعري، كشف من خاللھ عن معاناتھ مم�ا  َّ

ى إب�راز تجربت�ھ ًیئن بھ مجتمعھ، مستخدما في ذلك األسالیب العربیة التي ساعدتھ عل

 وھي تجربة ص�ادقة، ت�نم ع�ن نف�س متدین�ة ت�دعو إل�ى الخی�ر، وتنب�ذ ال�شر، الشعریة،

  .تمیل إلى العدل وترفض الظلم والجور بكل صوره وألوانھ

 وخاتم�ة،  وأربع�ة مباح�ثوقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون في مقدمة وتمھید

  .وبعض الفھارس الفنیة

  .بب اختیاري للبحث والخطة التي سرت علیھا فیھَّأما المقدمة فقد بینت فیھا س

  :فالحدیث فیھ یدور حول محورینوأما التمھید 

إطاللة على حیاة الشاعر محمد السید شحاتھ، وتحدثت " بعنوان :  األولالمحور

والمدرس�ة ال�شعریة الت�ي  فیھ ع�ن مول�د ال�شاعر ون�شأتھ، وتعلیم�ھ، ونتاج�ھ ال�شعري،

  .ل حول شعره من آراء لألدباء والنقاد وما قی،ینتمي إلیھا الشاعر

وفی�ھ  "  م�ن منظ�ور ت�اریخيال�شعر االجتم�اعي"  بعن�وان وھو : الثانيالمحور

 لل���شعر االجتم���اعي عب���ر ع���صور األدب ث���م تعرض���ت، عرف���ت ال���شعر االجتم���اعي

 االجتم�اعي ًالمختلفة من الجاھلیة حتى العصر الحدیث، مستشھدا بنم�وذج م�ن ال�شعر

  .رسالتھ في نھایة المبحث على ًجالكل عصر منھا، معر

  :ویندرج تحتھ" قضایا المرأة " وجعلتھ بعنوان : المبحث األول



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ١٩١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  .كساد الزواج في الریف) ب(    .الحجاب والسفور) أ ( 

  .غالء المھور والمماطلة في الزواج) ج(

  ".الخرافات والبدع " وجعلتھ بعنوان : المبحث الثاني

 الظل��م و ومعانات��ھ  الم��صري الف��الح مأس��اة"وجعلت��ھ بعن��وان : الثال��ثالمبح��ث 

  ".االجتماعي وأھم مالمحھ 

  ".انتقادات دینیة "  وجعلتھ بعنوان :الرابعالمبحث 

  .أما الخاتمة فرصدت فیھا أھم النتائج التي توصلت إلیھا من خالل البحث

  

  "َّوما توفیقي إال با� علیھ توكلت وإلیھ أنیب " 

  

  

  

  

  

  



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ١٩٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  :تمھیــد 

  :ولالمحور األ

  :إطاللة على حیاة الشاعر

" ب�یال " مرك�ز " الجرای�دة " في قری�ة " محمد السید علي شحاتھ " ولد الشاعر 

م، وت�وفي ی�وم ١٩٠١في الحادي عشر م�ن ش�ھر إبری�ل ع�ام " كفر الشیخ " محافظة 

 فقد عاش ثنت�ان وس�تون س�نة ،)١(م١٩٦٣االثنین في التاسع عشر من شھر ینایر عام 

  .تقریبونصف على وجھ ال

ًكان أبوه رجال محافظا ً مرموقا في قریتھ، دفع بابنھ إلى الكتاب على ع�ادة أھ�ل ً

َّالریف، لیحفظ القرآن وی�تعلم مب�ادئ الق�راءة والكتاب�ة والح�ساب، إال أن�ھ ل�م ی�تم حف�ظ 

ًالقرآن الكریم كامال، وقد أشار الشاعر إلى نشأتھ األولى قائال ً:  

  ھ���ل ت���ذكرین ونح���ن ف���ي المكت���ب

ْھوان�������ا وال�������صبا یكت�������بُنمل�������ي  ِّ  
  

...  

...  

  ْوجلوس������نا ف������ي مقع������ٍد واح������د

ْف����ي ح����ین ال واش وال حاس����د ٍ
)٢(  

  

التح��ق ال��شاعر ب��التعلیم اإللزام��ي حی��ث ح��صل عل��ى إج��ازة المعلم��ین العلی��ا، ث��م 

، ث�م ط��رأت ل�ھ ظ�روف قاس�یة جعلت��ھ "الجرای�دة " ًوع�ین عل�ى إثرھ�ا مدرس��ا بقریت�ھ 

ًظلما وع�دوانایعاني معاناة شدیدة، وھي سجن أبیھ  اض�طرتھ ظ�روف طبقی�ة "  حی�ث ً

ً عل��ى إثرھ��ا خم��سة ع��شر عام��ا، مم��ا جن ف��ُس)٣(" ل��م یرتكبھ��ا بجری��رةإل�ى االعت��راف 

" بلق�اس"  إلى مدین�ة  أن یھجر موطنھ ومسقط رأسھ، ویطلب نقلھإلى اضطر الشاعر

لع�دوان ً، وقد طاب لھ المقام فیھا، ھاجرا أھل الظلم وا"الدقھلیة " من أعمال محافظة 

                                                 
محم�د ال�سید " ح�ت عن�وان  ت٢٠١٠ ینایر ٣٠السبت " اسماعیل بریك " انظر مدونة الشاعر )   ١(

  ".شحاتھ شاعر البراري 

، "محم�د ال�سید ش�حاتھ" عر الب�راري مختارات نادرة وقصائد لم تنشر لشا: تأمالت مع الحیاة)   ٢(

/ ا للن��شر دَّط مؤس��سة ج��ائزة عب��دالعزیز س��عود لإلب��داع ال��شعري، اختارھ��ا وق��دم لھ��ا وأع��دھ

  ٢٢محمد مصطفى أبو شوارب ص

/ ھ دـ��ـَّدم لـر وق��ــده للن��شـ��ـ أع"ھ ـ��ـد شحاتـد ال��سیـمحم��" ر الب��راري ـی��ر ل��شاعوان الكبـالدی��)   ٣(

  .٢٢ صاسماعیل الصیفي



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ١٩٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

، أرض اإلقط��اع واإلقط��اعیین والطبقی��ة الت��ي أودع��ت أب��اه "الجرای��دة " ف��ي قریت��ھ 

ًالسجن، وقد أث�رت ھ�ذه التجرب�ة ف�ي نف�س ال�شاعر ت�أثیرا عظیم�ا  َّفق�د ق�دم لن�ا س�تة .. ً

إل�ى ص�دیق "  بعن�وان  فق�ال ف�ي ق�صیدة منھ�ا،)١( قصیدة شاجیة في ھذه المأس�اةعشر

  ":ًسجن بریئا 

  َّ إال ب��������ین ش��������وكاٍتُال ینب��������ت ال��������ورد

  ٌھ��������ي الع��������ال غ��������ادة بك��������ر ممتع��������ة

َّأم����ا قن�����وع الفت����ى من�����ا فل����یس س�����وى ِ َّ  

  ْوقاع����ة ال����سجن م����ا دام����ت ب����ال س����بٍب

  كیف قضى" یوسف الصدیق " انظر إلى 
  

...  

...  

...  

...  

...  

  ُن����ال األم����اني ف����ي المنام����اتُوال ت

  ص���داقھا ی���ا أخ���ي حم���ل الم���شقات

  برھان ص�دق عل�ى ك�ذب العزیم�ات

   ف������وق ال������سمواتٌفإنھ������ا قاع������ة

  )٢(في سجنھ ب�ضع أع�وام ط�ویالت
   

ًما یقرب من خمسة عشر عاما، ثم نقل " بلقاس " في مدینة  الشاعر یعمل َّوظل

ًم، وقضى بھا خمسة عشر عاما أخرى ١٩٤٣العامة عام " طنطا " إلى العمل بمكتبة 

  .ًم حیث أحیل إلى المعاش بناء على طلبھ١٩٥٨حتى عام 

، والب�راري "ش�اعر الب�راري " نفسھ بلق�ب " د السید شحاتھ محم" ِّقب الشاعر ل

تتكئ على " كفر الشیخ " ًإطالق شعبي محدد جغرافیا في مصر بمناطق من محافظة 

س��احل البح��ر المتوس��ط، وتنف��تح عل��ى ال��صحراء الغربی��ة، وأط��راف م��ن محافظ��ة 

البحی��رة، وھ��ذه المنطق��ة كان��ت ف��ي زم��ن ال��شاعر وحت��ى وق��ت قری��ب تنت��شر فیھ��ا 

المستنقعات وما یالزمھا من أدغال نبات البحیرات مع قلة الكثافة السكانیة، وھ�ذا ف�ي 

  .)٣(جملتھ ما یحتوي وصف البراري

  :نتاج الشاعر

و " بلق��اس " ًف��ي خ��الل فت��رة الثالث��ین عام��ا الت��ي ق��ضاھا ال��شاعر ب��ین م��دینتي 

  :رتیبًأصدر ثالثة عشر دیوانا من شعر الفصحى مطبوعة، وھي على الت" طنطا "

                                                 
  .٢٣، ص" محمـد السیـد شحاتــھ " الدیـوان الكبیر لشاعـر البراري )   ١(

  .٨٩السابق، ص)   ٢(

اري بت�اریخ محم�د ح�سن عب�دهللا ع�ن ش�اعر الب�ر/ انظر بواب�ة ال�شعر واألدب، مق�ال لل�دكتور)   ٣(

  .م٤/٢/٢٠١٤
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 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

دیوان شاعر البراري الج�زء األول، ط المطبع�ة األھلی�ة الكب�رى بطنط�ا ع�ام  -١
 .م١٩٢٨

دی���وان ش���اعر الب���راري الج���زء الث���اني، ط مطبع���ة ع���روس الزق���ازیق ع���ام  -٢
 .م١٩٢٩

 .م١٩٣٥ط مطبعة الوفاق بلقاس عام " خمر وجمر " دیوان  -٣

 .م١٩٣٦ط مطبعة الوفاق بلقاس عام " نجوم ورجوم " دیوان  -٤

 .م١٩٣٩ط مطبعة الوفاق بلقاس عام " وحي البراري " دیوان  -٥

ط مكتبة نھ�ضة م�صر، الق�اھرة " بین أحضان الطبیعة الجزء األول " دیوان  -٦
 .م١٩٤٢عام 

 .م١٩٤٨ط القاھرة عام " بین أحضان الطبیعة الجزء الثاني " دیوان  -٧

ط مطبع��ة عی��سى الب��ابي الحلب��ي وش��ركاه " م��ع ال��دین الج��زء األول " دی��وان  -٨
 .م١٩٥٤ھرة عام القا

ط مطبع�ة عی�سى الب�ابي الحلب�ي وش�ركاه، " مع ال�دین الج�زء الث�اني " دیوان  -٩
 .م١٩٥٤القاھرة عام 

ط مطبعة عیسى الب�ابي الحلب�ي وش�ركاه، " مع الدین الجزء الثالث " دیوان  -١٠
 .م١٩٥٥القاھرة عام 

 .م١٩٥٦ط عام " بین الماضي والحاضر " دیوان  -١١

 .م١٩٥٧ط " البس النساء مع مجلس األمة حول م" دیوان  -١٢

  .)١(م١٩٦١ط " مع الطبیعة " دیوان  -١٣

  :االمدرسة الشعریة التي ینتمي الشاعر إلیھ

ال ری��ب ف��ي أن ش��اعر الب��راري ق��د ب��دأ محاول��ة نظ��م ال��شعر ف��ي الع��شرینیات 

والثالثینات من المیالد في القرن العشرین، وفي ھذه الفترة كانت الكالس�یكیة الجدی�دة 

التعبیری��ة ف��ي ش��عر أص��حاب الكالس��یكیة القدیم��ة م��ن أمث��ال ش��وقي ق��د بلغ��ت ذروتھ��ا 

  .وحافظ في مصر، والرصافي والزھاوي والجواھري في العراق

                                                 
م�صطفى / مختارات نادرة لشاعر البراري محم�د ال�سید ش�حاتھ، د" تأمالت مع الحیاة " انظر)   ١(

  .١١شوارب، ص



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ١٩٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 إل�ى م�ا حقق�وه لل�شعر ااب الكالس�یكیة الجدی�دة أن یطمئن�ووقد كان یمكن ألص�ح

العربي من مراعاة عمود ال�شعر، وم�ا ی�دعو إلی�ھ م�ن جزال�ة ف�ي اللف�ظ، وش�رف ف�ي 

 – یطمئن�وا من الق�یم الجمالی�ة، وأن وإصابـة فـي التشبیـھ، وسائـر الموروثالمعنى، 

 إل��ى م��ا حقق��وه إل��ى التف��ات إل��ى الحی��اة م��ن ح��ولھم، ی��ستمدون منھ��ا تج��اربھم –ًأی��ضا 

 إلى شيء من ذلك، فشرعوا ی�ستمعون إل�ى ایطمئنوة واالجتماعیة، ولكنھم لم السیاسی

صر، وتؤیدھا أصوات جدی�دة ت�صلھم م�ن  في مظھرانیھمدعوة جدیدة تنبعث من بین 

بع��ض المھ��اجر األمریكی��ة، تح��اول أن تزل��زل األرض م��ن تح��ت أق��دامھم، وتحرثھ��ا 

أص�حاب الم�ذھب " وتھیئھا لموسم شعري جدید وق�د س�مي ال�دعاة أنف�سھم ف�ي م�صر 

  ".مدرسة الدیوان  " َّوسماھم غیرھم "  األدب والنقد الجدید في

 أص��حاب المدرس��ة الكالس��یكیة، وعل��ى بن��اء وھ��ذا الم��ذھب الجدی��د یث��ور عل��ى

ثم ھ�و ی�شید ب�القیم الجمالی�ة الرومان�سیة، فیب�ارك ... القصیدة، وعلى شعر المناسبات 

ًالصدق، ویشترط أن یكون الشعر ترجمانا لشخصیة قائلھ، معبرا ع�ن ھم�وم اإلن�سان  ً

 لالتجاه نحو َّالمعاصر، لما یراه من ُھوة واسعة بین اإلنسان وأحالمھ وواقعھ، ویدعو

ُالطبیعة، وإلى اإلنسان البسیط، وإلى تناول أي شيء ف�ي الوج�ود ق�ل أو ص�غر م�ادام  َ َّ ُّ

ًال��شاعر ی��ستطیع أن ینف��ث فی��ھ م��ن ش��عوره ووجدان��ھ وعاطفت��ھ مم��ا یجعل��ھ موض��وعا 

  .ًشعریا

فحین بدأ جیل ش�اعر الب�راري محاوالت�ھ ال�شعریة كان�ت الكالس�یكیة ف�ي ال�شعر 

تھ���ا، وكان���ت الرومان���سیة ق���د ب���دأت تق���صف بعن���ف ق���الع العرب���ي ق���د بلغ���ت ذرو

الكالس��یكیین، وأخ��ذ ھ��ذا الجی��ل یت��أثر بھ��ذه ال��دعوة الجدی��دة عل��ى اخ��تالف حظ��وظ 

ْشعرائھ، فمنھم من عرف فلسفة ھذا المذھب وعوامل نشأتھ، وعالقة الف�رد ب�المجتمع  َ

والنق��د ف��ي ظل��ھ، وموقف��ھ م��ن الطبیع��ة وال��دین والح��ب، وأث��ره ف��ي األجن��اس األدبی��ة 

  .األدبي

ومنھم من بلغتھ أصداء من ذلك، ومنھم من وعى ذلك وتأثر بھ، ووعى معھ ما 

ًحطیم�ا للمق�درات والتقالی�د یدعو إلیھ، وم�نھم م�ن رأى الم�ذھب ال یخ�رج ع�ن كون�ھ ت

ة في إنشاء الشعر، ورأى أن الخصومة حولھ إنم�ا ھ�ي مھ�اترات وخ�صومات المرعی

  .شخصیة
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لمذھب الجدید أصداء توجبھا المعاصرة، وال تقویھا وكان حظ شاعرنا من ھذا ا

الم�شاركة، ولكنھ�ا أص�داء تتق�ارب وتتالق�ى م��ع فط�رة ش�اعریة س�لیمة، وح�ین یك��ون 

التأثیر نتیجة أصداء تتناھى إلى الشاعر فإن من العب�ث أن نبح�ث ع�ن مع�الم الم�ذھب 

، أن الجدی��د ف��ي ش��عره، وح��سب ش��اعرنا أن خی��ر م��ا دع��اه م��ن دع��اة الم��ذھب الجدی��د

طرح األغراض التقلیدیة من مدح وھجاء ورثاء، واتجھ إلى محراب الطبیعة، والتزم 

بال���صدق ال���شعوري، وت���صویر الوج���دان الف���ردي لل���شاعر، والوج���دان الجمع���ي أو 

الجماعي ألمتھ بمقدار ما تسمح بھ التجربة الشعریة الت�ي یعب�ر عنھ�ا، وق�د ظھ�ر أث�ر 

بین أح�ضان الطبیع�ة بجزأی�ھ، ولكن�ك " انھ ًذلك جلیا في شعر شاعر البراري في دیو

  .)١("ًال تعدم أثرا لذلك من مظاھر أخرى ھنا وھناك خارج ھذا الدیوان

ْوم��ن م��ن ال��شعراء  ً یلت��زم التزام��ا حرفی��ا بمبادئ��ھ – حت��ى دع��اة ھ��ذا الم��ذھب –َ ً

  !!.ودعواتھ ؟

ی�د عاص�ر ال�شاعر ق�ادة التجد: " محمد حسن عب�دهللا، حی�ث ق�ال/ َّوھذا ما أیده د

في بنیة القصیدة أو جاء في أعقابھم من أمثال شوقي وحافظ ومطران والعق�اد وأحم�د 

ًولم یكن عمره طویال حتى ش�ھد االنفج�ار " أبولو " ذكي أبو شادي، وعاصر شعراء 

" ج��ازي الح عبدال��صبور، وأحم��د عب��دالمعطي حص��" الم��دويِّ لق��صیدة التفعیل��ة عن��د 

نھ��ا أوائ�ل الخم��سینیات بال�شعر الح��ر، ول��م ًف�ضال ع��ن ش�عراء الع��راق، وم�ا دع��وه حی

یلتف��ت ش��اعر الب��راري إل��ى ھ��ذا التم��رد الجدی��د عل��ى بنی��ة الق��صیدة، وك��ل جدی��د غی��ر 

َّمأمون في الریف، ال یتعاملون مع�ھ إال ع�ن اض�طرار أو ض�رورة، ول�م یك�ن ش�اعر 

ًالبراري متمردا أو داعیا إلى التمرد، وإن كان صاحب نظریة نقدیة صائبة، تمازج ھا ً

  .)٢(نزعة إنسانیة، ودماثة حفظت لھ طابعھ الریفي

                                                 
  . بتصرف٥٦ – ٥٤ ص١الدیوان الكبیر لشاعر البراري، جانظر )   ١(

ي، ن�شر ف�ي محمد حسن عبدهللا ع�ن ش�اعر الب�رار/ انظر بوابة الشعر واألدب، مقال للدكتور)   ٢(

  .م٢٤/٢/٢٠١٣
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  :شاعر البراري وآراء األدباء والنقاد

َّعلى ال�رغم م�ن غ�زارة النت�اج ال�شعري ل�شاعر الب�راري، إال أن ش�عره ل�م ین�ل 

َّحظا من الدراسة، اللھم إال بعض األضواء الخافتة التي لم تظھ�ر الخط�وط العری�ضة  ً

عن مذھبھ الشعري والمدرسة التي ینتمي إلیھ�ا، ول�م تطلعن�ا لفنونھ الشعریة، ولم تبن 

عما یج�ول ف�ي وج�دان ال�شاعر م�ن أف�راح وأت�راح، وم�ا یثی�ره م�ن ق�ضایا اجتماعی�ة 

  .ضمنھا الكثیر من قصائده ومقطعاتھ الشعریة

َّوقد ج�ال ال�شاعر بب�صره ف�ي الری�ف ال�ذي ع�شقھ، فرص�د ك�ل م�ا وقع�ت علی�ھ  ُ

  .عیناه من مناظر الطبیعة

محم�د " م�ن تن�اول ال�شاعر وش�عره م�ن األدب�اء المعاص�رین، األدی�ب الكبی�ر وم

عرفت شاعر البراري من�ذ س�نین قب�ل أن أراه، وكن�ت أق�رأ : " ، فقال"فرید أبو حدید 

وكن�ت كلم�ا اطلع�ت عل�ى قطع�ة م�ن ... لھ م�ا ین�شره ف�ي األھ�رام والثقاف�ة وغیرھم�ا 

عند طوال القصائد، فقد كان ش�يء ال نفثاتھ القصیرة أقف عندھا ساعة، ال أقف مثلھا 

أستطیع تحدیده، یستوقفني عن�دھا ألس�تعیدھا وأجی�ل ب�صري فیھ�ا، كن�ت أس�أل نف�سي 

َّعن ذلك الشيء الغامض الذي یستوقفني، فال أكاد أھتدي إلى ج�واب، إال أن ف�ي ذل�ك 

  ".ًالشعر روحا یشُع من ثنایا ألفاظھ وصوره 

وتلمس من الفقرة السابقة شھادة م�ن أدی�ب  تلحظ – أیھا القارئ الكریم –ولعلك 

َّكبیر یشھد فیھا لشاعر البراري بالصدق الوجداني، وحرارة العاطفة، وما كل ذلك إال 

ًش��اعر الب��راري یحم��ل ف��ي ص��دره قلب��ا عجیب��ا " ألن  وھ��و رج��ل ق��د ع��رف ق��سوة ... ً

َّریة ھمُھ ً یقف طویال لیحمل البشُّ وھو یدع شعره ینم عن شجنھ من غیر أن،...الحیاة  َ

شاعر وش�عره، فھ�و اإلن�سان ال�ذي ال�، ولم تكن ھذه آخ�ر كلم�ات األدی�ب الكبی�ر ف�ي "

ینطوي على قل�ب "یحب البشریة ویعطف علیھا، بل إن شاعر البراري فوق كل ذلك 

 ٌرج�ل ینط�وي عل�ى وح�ي ص�ادق، ول�ھ قل�ب" ، ول�ذا فھ�و "عاطف على كل ضعیف 

 ال�صور الت�ي یج�د فیھ�ا ال�سعادة الكب�رى، یخفق لإلنسانیة، فقد وھب عطفھ وفن�ھ لك�ل

ً فوق ذلك الوحي وحیا آخرا من اإلنسانیة، فیعرج دائما عل�ى م�ا فیھ�ا م�ن وھو یستمد ً ً

ھم��وم وش��جون، ولكن��ھ ال یب��یح لھ��ا أن تف��سد معن��ى الجم��ال ال��ذي أوح��ت ب��ھ الطبیع��ة 

  ".الفاتنة إلى قلبھ 
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ث ع�ن لغ�ة ال�شاعر وم�ا ثم یترك أدیبنا الصدق الفني والعاطفة الجیاش�ة، ویتح�د

ولغة شاعر البراري تمت�از بال�صفاء ال�ذي یعی�د إل�ى األذھ�ان تل�ك : " تمتاز بھ، فیقول

ًالمی��زة الت��ي امت��از بھ��ا ش��عراء م��صر ال��ذین ملئ��وا ال��وادي غن��اء قب��ل الق��رن العاش��ر 

الھجري سھولة في اللفظ، ورقة في األسلوب، ودیباجة ال تكلف فیھ�ا وال إغ�راق وال 

ح م�ن األص�دقاء فیف�یض ب�روح ع�ذب، ال ري شعره كأنما یتغنى لجم�ع م�قسر، فھو ف

  .)١("َّأستطیع إال أن أسمیھ روح مصر السمح 

ًمعرج��ا عل��ى الموض��وعات " أنط��ون الجمی��ل " ث��م كت��ب عن��ھ األدی��ب الكبی��ر 

ال تجد شاعر الب�راري ی�نظم : " ًالشعریة التي طرقھا شاعر البراري في أشعاره قائال

ھ�ا ی�وحى  بأس�رھا، وك�ل م�ا فیال�دنیا، وقد غنى بھا وبما فیھا عن قریتھَّإال في مناظر 

 وف�ي ك�ل ف�صل فینظم في شروق الشمس وغروبھا الفكر، إلیھ الشعر، ویلھمھ طریق

من فصول السنة، وفي اللیل والنجوم والقمر، وفي نسمات الصباح، وقطرات الن�دى، 

جمی�ع ھ�ذه الموض�وعات الت�ي ی�ستلھم ... وشاطئ النھر والفالح والمحراث والساقیة 

 من��سجمة كالم��اء فياوق��ویق��ع علیھ��ا نظ��ره ك��ل ی��وم مع��اني ناص��عة كزھ��رة الل��ون، 

  .)٢("الرقراق، یجد قوافیھ في كل شيء 

 رف�ي أن ال�شاعر ق�ص" می�ل أنط�ون الج" وإن كنت أخالف رأي األدی�ب الكبی�ر 

ل الفن�ون فنھ الشعري على شعر الطبیعة فقط، فقد صال وجال ش�اعر الب�راري ف�ي ك�

 تفاوت معوغیر ذلك ... ، واجتماعیات تواخوا نیا من مدح، وغزل ورثاء، یةالشعر

 شعره على الطبیعة وحدھا، وإن ك�ان ق�د ربین الفنون في الكم، إذ أن شاعرنا لم یقص

  .أوالھا عنایة كبیرة

محم��د م�صطفى أب��و ش��وارب، / ومم�ن أدل��ى ب�دلوه ف��ي ت�راث ش��اعر الب�راري د

َّل�شاعر عل�ى اخ�تالف مراحل�ھ ال یمك�ن أن یف�سر إال عل�ى الق�ول حیث قرر أن ش�عر ا

بأن شاعریة الشاعر تعتمد على المضمون أكثر من اعتمادھا على العبارة " الصریح 

                                                 
/ ٤محم�د فری�د أب�ي حدی�د، ف�ي /  بقل�م األدی�ب الكبی�ر٢انظر مقدمة دیوان ش�اعر الب�راري، ج)   ١(

  . ٤٠٩ –٤٠٥ص م١٩٤٨ینایر 

ینایر / ٤محمد فرید أبي حدید، في /  بقلم األدیب الكبیر٢  انظر مقدمة دیوان شاعر البراري، ج)٢(

   .  ٣٤٧ م ص١٩٤٨
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وتشكیالتھا، وإن كان ذلك ال یعني عل�ى اإلط�الق افتق�ار نتاج�ھ إل�ى جمالی�ات الكتاب�ة 

لم یكن صاحب مشروع تشكیلي، الشعریة وقیمتھا الفنیة، وإنما یشیر بوضوح إلى أنھ 

 أدوات الف�ن ال�شعري، بق�در م�ا ك�ان ص�احب أفك�ار ورؤى یح�اول یجرب م�ن خالل�ھ

  .)١(" المتلقي وعقلھ، وطبعھا في وجدانھ ومخیلتھ روحإیداعھا 

وخالص��ة ال��رأي ال��سابق أن ال��شاعر ی��ؤثر جان��ب المعن��ى عل��ى اللف��ظ، ویمت��از 

ٍّص�لھ إل�ى المتلق�ي ب�أي م�ن األلف�اظ شعره بالصدق الفني وھو صاحب فكر ی�ود أن یو

  .دون جھد وعناء

  :المحور الثاني

   " من منظور تاریخيالشعر االجتماعي" 

ھو ال�شعر ال�ذي یتن�اول ص�راحة بالتحلی�ل والتف�صیل ق�ضیة : الشعر االجتماعي

من قضایا المجتم�ع مث�ل العدال�ة االجتماعی�ة، ون�شر العل�م، وق�ضایا الم�رأة، وال�شباب 

ًربة االنحالل الخلقي، والحث عل�ى اإلص�الح عموم�ا، ویك�ون التن�اول ّوالعمال، ومحا

  .ًغالبا بتحدید الداء، وتشخیص السبب واقتراح العالج والدواء

 في أن الشعراء العرب في ع�صورھم ال�سابقة ق�د طرق�وا الموض�وعات ال ریب

معھم االجتماعیة، وحاولوا أن ینبھوا إلى العیوب والمثالب التي أصابت بیئ�اتھم ومج�ت

على قدر محیطیھم ال�ذي یعی�شون فی�ھ، وإن كان�ت ھ�ذه األدواء والمثال�ب تختل�ف م�ن 

مجتمع إلى مجتمع آخر حسب ما یتطلبھ كل عصر من العصور، فرصد الشعراء ھذه 

المعایب والمثال�ب، وح�اولوا أن ی�ضعوا لھ�ا الع�الج وال�دواء؛ ألن ال�شاعر ینظ�ر إل�ى 

ًون مجتمعا متكامال خالیا من العیوب واألدواءمجتمعھ نظرة مثالیة، فھو یریده أن یك ًً.  

وقد جاء الشعر االجتماعي في عصور األدب السابقة عبارة ع�ن أبی�ات متن�اثرة 

 العصر الح�دیث، فق�د ك�ان لل�شعراء يفي ثنایا القصیدة، ولم یكن بالكثرة التي علیھا ف

ت االجتماعیة في في مقدمة المشكال" الفقر " أبیات متفرقة، وشذرات متباینة، ویأتي 

                                                 
محم��د م��صطفى أب��و ش��وارب /  الحی��اة؛ مخت��ارات ن��ادرة ل��شاعر الب��راري، دانظ��ر ت��أمالت)   ١(

  ١٨ص . بتصرف
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ع�روة ب�ن ال�ورد " ومن ذلك قول العصر الجاھلي، وبخاصة عند الشعراء الصعالیك 

  :ًمخاطبا زوجتھ" 

  ِّذرین���������ي للغن���������ى أس���������عى ف���������إني

  وأبع�����������دھم وأھ�����������وانھم عل�����������یھم

  ُّویق������������صیھ الن������������دى وتزدری������������ھ
  

...  

...  

...  

ُرأی������ت الن������اس ش������رھم الفقی������ر َ ُ  

ُوإن أم������سى ل������ھ ح������سب وخی������ر ٌ  

  )١(حلیلت��������ھ وینھ��������ره ال��������صغیر
  

وھ��ي أبی��ات تحت��وي عل��ى الح��وار القص��صي ال��دائر بین��ھ وب��ین زوجت��ھ، وھ��ي 

ع�روة "تحاول أن تثني عزمھ عن الخروج في بعض غاراتھ، ولم یتوقف األم�ر عن�د 

عن ظاھرة اجتماعیة إیجابیة، وھي "  سلمى  أبيزھیر بن"  وإنما تحدث "بن الورد 

سنة ال�شھباء العجف�اء الت�ي تم�سك فیھ�ا أن األغنیاء ینفقون أموالھم على الفق�راء ف�ي ال�

  :السماء فیقول

  إذا ال���سنة ال���شھباء بالن���اس أجحف���ت

  رأی���ت ذوي الحاج���ات ح���ول بی���وتھم
  

...  

...  

ُونال كرام الناس في الجحرة األك�ل ُِ  

ُقطین��ا بھ��ا حت��ى إذا نب��ت البق��ل ً)٢(  
  

فالعربي الذي یعتمد على المطر في ك�ل ش�ئون حیات�ھ إذا أم�سكت ال�سماء عن�ھ، 

ِّبخلت علیھ ذاق الویل والعن�ت، وأخ�ذ یقل�ُب نظ�ره فیھ�ا ع�سى أن ی�صیبھ بارق�ة م�ن و

  .سحاب فیطیر إلیھا حتى ینعم بخیرھا

وف��ي ص��در اإلس��الم وبن��ي أمی��ة ظھ��ر ل��دى ال��شعراء آراء م��وجزة ف��ي ق��ضایا 

ًالمجتمع ذات طابع اجتماعي، وذلك مثل نظرة العربي إلى المرأة التي تنجب إناثا ولم 

إل�ى ھ�ذه " مع�ن ب�ن أوس " ًرا، وھم یأنفون من البن�ات وق�د أش�ار ال�شاعر تنجب ذكو

  :ًالقضیة معارضا من یكره البنات ویفضل الذكور علیھم فقال

                                                 
دیوان عروة بن الورد، دراسة وشرح وتحقیق أس�ماء أب�و بك�ر محم�د، ط دار الكت�ب العلمی�ة، )   ١(

  .٧٩ص ،بیروت لبنان

 دة، بی�روتفخ�ر ال�دین قب�ادة، ط دار اآلف�اق الجدی�/ دیوان زھیر، ص�نعة األعل�م ال�شنتمري، د)   ٢(

  ٤١ص .م١٩٧٠
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ًرأی�������ت أناس�������ا یكرھ�������ون بن�������اتھم ُ  
  

ٌ نساء صوالح– ال تكذب –وفیھن   ...
)١(

  

 بعض الشعراء التصرفات الردیئ�ة ل�بعض الم�سؤولین ع�ن أم�ور األم�ة، وفضح

َّم�ن عمال�ھ  " ب�ن العزی�زعم�ر " یح�ذر الخلیف�ة " كع�ب األش�قر "  ذا ال�شاعر وھا ھ�و

  :من بحر الكامل: ًووالتھ على البلدان العربیة فیقول مخاطبا الخلیفة

  

  إذا كن�����ت تحف�����ظ م�����ا یلی�����ك فإنم�����ا

  ل�����ن ی�����ستجیبوا لل�����ذي ت�����دعو ل�����ھ
  

...  

...  

  

  ُ أرض��������ك ب��������البالد ذئ��������ابَّعم��������ال

ُحت�����ى تجل�����د بال�����سیوف الرق�����اب َِ َ ِّ ُ)٢(  
  

 الشعر االجتماعي في الع�صر العباس�ي حت�ى أص�بح مقطوع�ات ش�عریة وتطور

َّبأكملھا، على الرغم من أن بعضھا یفتقر إلى العمق والتحلیل، إال أنھا أعطت صورة 

أب��و فرع��ون " م��صغرة ع��ن حی��اة بع��ض الفئ��ات المح��دودة، وم��ن ھ��ؤالء ال��شعراء 

ًالده المت��ضورین جوع��ا  ح��صر حدیث��ھ ف��ي الفق��ر إذ ی��شكو ح��ال أو ال��ذي)٣("ال��ساسي

  :ًوبردا، فیقول

ِّوص���������بیة مث���������ل ص���������غار ال���������ذر ِ ِ ِِ  

ٍّج����������اءھم الب����������رد وھ����������م ب����������شر َ َُ ُُ  

ِت���������راھم بع���������د ص���������الة الع���������صر َ ِ ُ ُ َ  

ٌوآخ�������������ر ملت�������������صق بظھ�������������ري ِ َ َْ ُ ٌ  
  

...  

...  

...  

...  

ِس������ود الوج������وه ك������سواد الق������در ِ ِ ِ َِ َ  

ِبغی���������ر قط���������ٍف وبغی���������ر دث���������ر ُِ ُ َ ِ  

ِبع���������ضھم ملت���������صق ب���������صدري ْ َ ُ ُ ُ ْ َِ ٌ ْ ُ  

َّإذا بك��������وا عل َ ِتھم ب��������الفجرل��������َ ُ ْ)٤(  
  

                                                 
  .٣٢، ص، تحقیق المستشرق بول شوارتز١٩٠٣، ط لندن  دیوان معن بن أوس)   ١(

دیوان كعب بن معدان األشقري، جمع�ھ وحقق�ھ أحم�د محم�د عبی�د ، ط ھیئ�ة أب�و ظب�ي للثقاف�ة )   ٢(

  ١٨ص ،٢٠١٠والتراث، دار الكتب الوطنیة  

اس ق��دم ًش��اعر عباس��ي ع��اش ف��ي الب��صرة وك��ان ب��دویا)   ٣( ً أعرابی��ا س��ائال ین��سب إل��ى قری��ة ال��سَّ ً

  .البصرة، شعره أكثره رجز وأكثر أغراضھ ال تخرج عن ذكر الفقر، انظر الدیوان العربي

وش�عره ثالث�ون ورق�ة، وھ�و ش�اعر ق�دیم، وق�ال أب�و " .. ش�ویس " أبو فرعون الساسي اسمھ )   ٤(

ًعبیدة كل من ینسب سائسا فھو من العرب  ْ  ب�ن تم�یم، ألن�ھ ك�ان یق�ال ساس�ي ن�اةممن ولد زی�د َ

  . ٥٢٣، ص، ت عبدالستار أحمد فراج، ط دار المعارف طبقات الشعراء البن المعتز" كذا 
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ال��شعراء الق��درة عل��ى الغ��وص ف��ي خبای��ا المجتم��ع ب��شرائحھ المتع��ددة،  ول��بعض

فانتجوا الشعر ووصفوا فیھ بدقة نماذج بشریة مذمومة كالبخالء والجبناء والطفیلیین، 

  : یشكو صعود السفلة وسقوط الشرفاء، فقال)١(ومن ذلك قول ابن الرومي،

  ٌ أحی������اء عل������ى األرض وق������دنح������ن

  ًأص���������بح ال���������سافل من���������ا عالی����������ا
  

...  

...  

  خ�����سف بن�����ا ال�����دھر ث�����م خ�����سف

  وھ����وى أھ����ل المع����الي وال����شرف
  

ً من الشعر االجتماعي في أغلبھ ھادفا وبناء، یبیِّن المعایب وُیشخص وھذا النمط َّ ً

  " ب�ن عم�رو)٢(س�لم" الداء، ویدعو إلى االعتبار، ومن ذلك ما جاء في ق�ول ال�شاعر 

  :بالنفاق في زھده، فیقول " أبا العتاھیة" وھو یتھم 

  م������ا أق������بح التزھی������د م������ن واع������ٍظ

  ًل������و ك������ان ف������ي تزھی������ده ص������ادقا
  

...  

...  

ُیزھ�����������د الن�����������اس وال یزھ�����������د ُ َِّ  

  ُأض�����حى وأم�����سى بیت�����ھ الم�����سجد
  

 ما انتقلنا إلى العصر الممل�وكي والعثم�اني أدرك�ت أن األح�وال االجتماعی�ة وإذا

د ونھبھ�ا، األم�ر ال�ذي جع�ل للبالد ق�د س�اءت ب�سبب تكال�ب الحك�ام عل�ى ث�روات ال�بال

  : یرصد الحالة االجتماعیة للبالد فیقول "شھاب الدین" الشاعر 

  وكیف یروم الرزق في مصر عاقل

  فلت����رك وال����سلطان ثل����ث خراجھ����ا
  

...  

...  

  وم��ن دون��ھ األت��راك بال��سیف والت��رس

  )٣(وللقبط نصف والخالئق في السدس
  

                                                 
لكتب والوث�ائق العلمی�ة ع�ام حسن نصار، ط الھیئة العامة لدار ا/ دیوان ابن الرومي، تحقیق د)   ١(

  ١٥٧٥ ص ٤ج م٢٠٠٣

العباس�یة، ش�اعر مطب�وع م�ن ش�عراء الدول�ة م ب�ن م�رة سلم بن عمرو بن حماد مولى بني تم�ی)   ٢(

ًكة، وكان یلقب بالخاسر ألن أباه خلف لھ ماال فأنفقھ على األدب، فق�ال ًكان منقطعا إلى البرام َّ

 ١١انظ��ر معج��م األدب��اء الی��اقوتي الحم��وي، ج(إن��ك لخاس��ر ال��صفقة فلق��ب ب��ذلك ! بع��ض أھل��ھ

  .٢٣٧ ، ٢٣٦ص
 ب��ن ف�ضل هللا ب��ن س��عد ب��ن س��اعد ال��شیخ ش��ھاب ال��دین  م��ريأحم�د ب��ن یحی��ى ب��ن مخل��وف ب��ن)   ٣(

انظ�ر ال�در (األعرج السعدي المؤدب األدیب اشتغل بالعلم واألدب فمھ�ر وأدب أوالد األك�ابر 

 ھ�ـ١٣٤٩ دار المع�ارف العثمانی�ة ١ط في أعیان المئة الثامنة، البن حج�ر الع�سقالني، نمالكا

  ٣٣٥ ص١ج
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فق�د  – ش�اعر م�ن ش�عرائھ  ب�صدد الح�دیث ع�ن ونحن–َّأما في العصر الحدیث 

ْازدھر الشعر االجتماعي، وأصبح فرضھ أم�را عادی�ا، وم�ن ال�شعراء م�ن ج�اء أكث�ر  َ ً ً

َّشعره اجتماعیا، فما من ش�اعر عرب�ي ف�ي أي قط�ر م�ن أقط�اره إال وأدل�ى ب�دلوه ف�ي  ً

  .قضایا مجتمعھ

عل��ى س��بیل المث��ال ال ـ وم��ن أع��الم ال��شعر االجتم��اعي ف��ي الع��صر الح��دیث 

" خلیل مطران " في مصر و " حافظ وشوقي "في العراق، و " الرصافي  " ـالحصر

ف�ي المھج�ر " إیلیا أبو ماضي " في الجزائر، و " محمد العید آل خلیفة " في الشام، و

  .األمریكي

وھؤالء قد تناولوا موضوعات اجتماعی�ة ب�دافع إص�الحي ترب�وي، یحث�ون فیھ�ا 

ْھم من وظف األسلوب المباشر في نق�د على الفضائل، وینفرون فیھا من الرذائل، ومن َ

ًسلبیات المجتمعات العربیة، فكانت قصائدھم مزیجا من الموعظ�ة والتقریری�ة، وذل�ك 

  ":محمد العید خلیفة " مثل قول الشاعر 

ٍیا شارب الخمر م�ا ترج�وه م�ن دون ُ  

  ِّفحط���م الك���أس واھج���ر ك���ل رفقتھ���ا
  

...  

...  

  ِللع���رض غ���ول عق���ول ل���ص أكی���اس

ًتع��ش س��عیدا وت��   )١(أمن أل��سن الن��اسْ
  

وبعض الشعراء اعتم�دوا األس�لوب غی�ر المباش�ر، وھ�و أس�لوب م�شوق لقدرت�ھ 

  :ًناقدا عجرفة المتكبرین" أبي ماضي " على تجسیم الحقائق وتصویرھا مثل قول 

ُن����سي الط����ین س����اعة أن����ھ ط����ین ُ  

  وك������سا الخ������ز ج������سمھ فتب������اھى

  ِّم����ل بوجھ����ك عن����يُی����ا أخ����ي ال ت
  

...  

...  

...  

  ًھ���������ا وعرب���������دُحقی���������ر ف���������صال تی

  وھ��������وى الم��������ال كی��������سھ فتم��������رد

  )٢(ٌم�����ا أن�����ا فحم�����ة وال أن�����ت فرق�����د
  

َّ الرصافي، فقد ھاجم الفقر، وحث الناس على مساعدة المحتاجین، فیقول ف�ي َّأما

  : المرضعة األرملة" قصیدتھ التي بعنوان 

                                                 
  .٢٥٦ص ، ط دار الھدى عین ملیلة الجزائردیوان محمد العید آل خلیفة، )   ١(

  .٣٠٦ص ٢، جدیوان إیلیا أبو ماضي، ، ط دار العودة بیروت)   ٢(
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  ن���������ي م���������ا ألقاھ���������اتُلقیتھ���������ا لی

ِّأثوابھ������ا رث������ة والرج������ل حافی������ة ٌ  
  

...  

...  

  َّق م����شاھاتم����شي وق����د أثق����ل اإلم����ال

  )١(ِّوال���دمع تذرف���ھ ف���ي الخ���د عیناھ���ا
  

في ق�صیدتھ الطویل�ة ف�ي " شوقي " أشھر الذین نظموا في التربیة والتعلیم ومن 

  :ًالتعلم والتعلیم وقد ضمنھا حكما بالغة، ومما جاء فیھا قولھ

ِّق��������م للمعل��������م وف��������ھ التبج��������یال ُْ  

  ًوإذا المعل���م ل���م یك���ن ع���دال م���شى

ِّوإذا الن�����ساء ن������شأن ف������ي أم   ی������ٍةُ
  

...  

...  

...  

  ك�������اد المعل�������م أن یك�������ون رس�������وال

  ًروح العدال�����ة ف�����ي ال�����شباب ض�����ئال

  )٢(ًرض�����ع الرج�����ال جھال�����ة وخم�����وال
  

ً ساھم الشعر االجتم�اعي ف�ي إص�الح األوض�اع المزری�ة نظ�را قد في النھایة فو

إل��ى م��ا یبث��ھ م��ن وع��ي اجتم��اعي ف��ي نف��وس الن��اس، إذ یلف��ت ال��شعراء االنتب��اه إل��ى 

 التي تعاني منھا بع�ض فئ�ات ال�شعب، ك�الفقر والیت�امى واألرام�ل،  المزریةاألوضاع

والبطالة والشباب المنحرف، یشخص الشعراء ھذه األوضاع، ویضعون أی�دیھم عل�ى 

َّالجرح، وقد یشیرون إلى العالج، ومن ثم كان للشعر االجتم�اعي ال�دور الری�ادي ف�ي 

می��ق ف��ي عملی��ة تغیی��ر عملی��ة اإلص��الح االجتم��اعي لم��ا للكلم��ة المعب��رة م��ن ص��دى ع

  .األوضاع االجتماعیة من الحسن إلى األحسن

                                                 
  ٣٠٣ص .دیوان الرصافي، ، ط مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة)   ١(

  ١٩٣ص .م١٩٨٨األعمال الكاملة ألحمد شوقي، ، ط دار العودة بیروت )   ٢(
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ولاا :  

   اأة) ١( 

  . الحجاب والسفور-أ        

  . كساد الزواج في الریف-ب       

  . غالء المھور والمماطلة في الزواج-ج       
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  :مدخــل

ًریفیة ع�شقا عشق بیئتھ ال" محمد السید شحاتھ " ال ریب في أن شاعر البراري 

 عل�ى ال�رغم م�ن أن�ھ نق�ل م�ن عمل�ھ ف�ي –ًلم یرض عنھ بدیال، ولم ینظر إلى غیرھ�ا 

 فل�م تجذب�ھ المدین�ة ول�م یلتف�ت إلیھ�ا، ول�م ت�ؤثر ف�ي –" طنط�ا " إل�ى مدین�ة " بلقاس "

نف��سھ، ألن��ھ اس��تغنى ببیئت��ھ الریفی��ة عنھ��ا، فان��شغل بھ��ا وبك��ل م��ا تحوی��ھ م��ن من��اظر 

ّ فال تكاد تقع عینھ على منظر من مناظرھ�ا إال كل أنحائھا،طبیعیة، فجال ببصره في 

 الت�ي ی�شدو علیھ�ا ًرصده وترجم عنھ شعرا، ونفث فیھ من ش�اعریتھ، وجعل�ھ قیثارت�ھ

ألحانھ، ویضرب على أوتارھا بألفاظھ وصوره وعاطفتھ وموسیقاه ال�شاجیة، لیخ�رج 

ف�ي جنب�ات ص�دره، لنا نفثة م�ن نفث�ات قلب�ھ، ویت�رجم لن�ا ترجم�ة ص�ادقة عم�ا یج�ول 

فرصد في شعره كل ما تحویھ بیئتھ من أف�راح وأت�راح، وق�ضایا اجتماعی�ة، ك�ان لھ�ا 

  .آثارھا السلبیة على بیئتھ بصفة خاصة، وعلى مجتمعھ بصفة عامة

والشاعر في ھذا المضمار یسلط عدسة ألفاظھ وصوره على األمراض واألوباء 

تع�دوا عنھ�ا، ویج�دوا لھ�ا ال�دواء، التي سادت ف�ي مجتمع�ھ وانت�شرت، لیبرزھ�ا ك�ي یب

  .ویعالجوا ھذه األوباء التي ابتلي بھا مجتمعھم

 الرؤیا من ال�شاعر رؤی�ا إص�الحیة، فھ�و یری�د أن یخل�و مجتمع�ھ م�ن ھ�ذه وھذه

ًالعیوب واآلفات؛ لیصبح مجتمعا مثالیا من وجھة نظره، فأراد أن یبعث ع�دة ن�داءات  ً

ح ع��ن ھ��ذه العی��وب واألم��راض أم��ام أو دع��وات كلھ��ا ترم��ي إل��ى اإلص��الح، فأف��ص

  .جمھوره والمھتمین باإلصالح حتى یتثنى لھم إیجاد حلول لھذه األوباء والعیوب

عدة فرصد الشاعر ھذه العیوب والنقائص التي أصیب بھا مجتمعھ، فتحدث عن 

  :قضایا من أھمھا

 وكساد الزواج في الریف وغ�الء الحجاب والسفور، ومن أبرزھا قضایا المرأة،

  .لمھور والمماطلة في الزواجا

ً اعتن�ى كثی�را ب�المرأة، وأعطاھ�ا م�ساحة كبی�رة ف�ي  ق�د في أن ال�شاعرال ریبو

ًترجمتھ عنھا شعرا، والشاعر عند حدیث�ھ عنھ�ا ینظ�ر إلیھ�ا م�ن زوای�ا مختلف�ة ال م�ن 

ُزاویة واحدة، ینظر إلیھا نظرة مثالیة؛ ألنھ�ا ف�ي نظ�ره تع�د الركی�زة األول�ى ف�ي بن�اء 
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 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ف�ي ھ�ذا النم�وذج فق�د أكث�ر م�ن ن�صف صالح مستقیم، فإذا م�ا ح�دث اعوج�اج مجتمع 

 كبی��ر ف��ي بن��اء األس��رة یف��وق ت��أثیر الرج��ل  أھلیت��ھ لإلص��الح، فللم��رأة ت��أثیرالمجتم��ع

  .بمراحل عدة

 ا أن یق�ف منھ� وح�اول،"الم�رأة " ًومن ھن�ا ع�دد ال�شاعر ص�ورا لھ�ذا النم�وذج 

َموقفا وس�طا، فل�م یق�م بین�ھ وبینھ�ا ع�دا ً ف�ي " الم�رأة " ًء، وإنم�ا أراد ال�شاعر أن ی�رى ً

َّأجمل ص�ورھا، وأن یرفعھ�ا إل�ى ال�ذروة، فم�ا كان�ت نق�دات ال�شاعر لھ�ا إال م�ن أج�ل 

َّالعمل على اإلص�الح م�ن ش�أنھا، وعل�و منزلتھ�ا، فق�د ق�رت عین�ھ لحجابھ�ا، وأنك�رت 

ل�ى ًسفورھا، وأحب�ت نف�سھ القناع�ة والرض�ى، وأنك�رت الطم�ع والج�شع، مست�شھدا ع

ذلك بنساء من القرآن اتخ�ذ م�ن بع�ضھن نم�اذج ص�الحة وم�ن بع�ضھن اآلخ�ر نم�اذج 

ًغیر صالحة، مستدعیا الطبیعة بوجھھا المشرق المعطاء، مع�ادال بینھ�ا وب�ین الم�رأة،  ً

  . للطبیعة– في كثیر من األحیان –ًمنتصرا في النھایة 

  :ًفمن القضایا التي طرقھا الشاعر ووقف عندھا كثیرا قضیة

  :الحجاب والسفور) أ ( 

َال��ستر، وحج��ب ال��شيء یحُجُب��ھ حجب��ا وحجاب��ا، وحجب��ُھ: بفالحج��ا َ َ َ َ َ َ ََّ ً ًِ ْ س��تره، وق��د : ْ

َاحتجب وتحجب َ َ ََّ َ َ ُإذا اكتن من وراء حجاب، وامرأة محُجوبة: ْ َ َ َ َ   .)١(قد سترت بستر: ّ

ُوالسفور، قال األزھ�ري ُِس�مي الم�سافر م�سافرا لك�شفھ قن�اع الك�نِّ ع�ن وجھ�: ُّ ھ، ً

َسفرت فھي س�افُر بغی�ر ھ�اء، وم�سافر الوج�ھ: ِوإذا ألقت المرأة نقابھا قبل َ َْ م�ا یظھ�ر : َ

ًمنھ، وسفرت المرأة وجھھا إذا كشفت النقاب عن وجھھا تسفُر سفورا َ َ َْ ْ َ
)٢(.  

كشف المرأة النقاب عن وجھھا، وتعریض مفاتنھا للغیر، وما یتبع : فالسفور ھو

إن ك�ان ك�شف المف�اتن ھ�و الظ�اھرة الواض�حة ف�ي ٍذلك من لم�س وك�الم وغیرھم�ا، و

  .)٣(السفور

                                                 
  .حجب،:مادة  دار المعارف،ط لسان العرب )   ١(

َسفر: مادة،  السابق)  ٢( ََ.  

 لل�شیخ عطی��ة وس�وعة األس�رة تح�ت رعای�ة اإلس�الم، الحج�اب ب�ین الت�شریع واالجتم�اع،انظ�ر م )  ٣(

  .٢٥٨ص  ٢جمكتبة وھبة   ط ،صقر
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 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 من التعري والسفور، فقال علیھ الصالة - صلى هللا علیھ وسلم -ّوقد حذر النبي 

ي ف��إن معك��م م��ن ال یف��ارقكم إال عن��د الغ��ائط، وح��ین ُیف��ضي " وال��سالم  َّإی��اكم والتع��رِّ ْ َ َّ

  .)١("الرجل إلى أھلھ فاستحیوھم وكرموھم 

ذاع صداھا في الشعر الحدیث، فال تكاد تع�دم لھ�ا " لحجاب والسفور ا" وقضیة 

ًوج�ودا عن�د ك�ل ش�عراء األقط�ار العربی�ة، ك�ل یت�رجم عنھ�ا ح�سب رؤیت�ھ، وش��اعرنا 

ٌواحد من ھؤالء المح�افظین ال�ذین ی�دعون إل�ى حج�اب الم�رأة؛ " محمد السید شحاتھ "

للشرع وإیذاء لھا وتشویھ  زینة لھا وعصمة وتركھ مخالفة – في رأیھ –ألن حجابھا 

وإھدار لكرامتھا، فالشاعر ی�دعو للمحافظ�ة عل�ى الم�رأة وص�ونھا وعفافھ�ا م�ن أع�ین 

الناظرین إلیھا، فھي في رؤیا الشاعر یجب أن تكون كالدرة أو الجوھرة الثمین�ة الت�ي 

ال ینبغي أن تشوه بسھام النظ�ر إلیھ�ا، األم�ر ال�ذي جعل�ھ ین�ادي الفت�اة الم�صریة الت�ي 

َّوزت الح���د بملب���سھا ومظھرھ���ا طری���ق ال���دین وال���شرع، فك���شفت ع���ن س���اقیھا، تج���ا

ًوقصرت ثیابھا، وأظھرت عورتھا، مرشدا إیاھا أن تقتدي بالصالحات من المؤمن�ات  َّ

 – رض�ي هللا عنھ�ا –فاطم�ة الزھ�راء " ًالسابقات الالتي اتخذن الحجاب ش�عارا لھ�ن 

عل�ى ف�ي الت�ستر وع�دم التع�ري، فھي النموذج الذي یج�ب أن ُیحت�ذى، وھ�ي المث�ل األ

  ".سبأ " ملكة " بلقیس " وكذلك 

ًفالفتاة التي تتخذ السفور شعارا لھا بحجة أنھا فتاة عصریة، فقد أغواھا الشیطان 

وأضلھا فأغضبت هللا، وناصرت إبلیس، األمر ال�ذي جع�ل ال�شاعر ی�ضع الم�رأة ب�ین 

أن تم�سك بع�صا : اه، واآلخ�رأن تحیا في ظالل القرآن وتھتدي بھ�د: األول: اختیارین

موسى السحریة وتفتن الناس بمالبسھا، وتسحر بھا عیونھم كم�ا یفع�ل ال�سحرة، فق�ال 

  :ًمنادیا على الفتاة المصریة

  ی��ا بن��ت م��صر الت��ي ح��ادت بملب��سھا

  "فاطم��ة " آذی��ت ب��الملبس المبت��ور 

  ٍإبل��یس راض وح��زب هللا ف��ي غ��ضٍب

...  

...  

...  

  ِن المق�����اییس آذی�����ت المقایی�����ساع�����

  "بلقی�سا " بنت الرس�ول كم�ا آذی�ت 

  على التي ناصرت ف�ي م�صر إبلی�سا

                                                 
ب�شار /د/  ت١٩٩٨ط دار الغرب اإلس�المي بی�روت).٢٨٠٠(سنن الترمذي، باب األدب رقم )   ١(

  ٤٠٩ص٤عواد معروف جـ
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 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  عودي إلى ثوب االستحیاء واستتري

  ِن ل����ك التخیی����ر بینھم����اھم����ا اثنت����ا
  

...  

...  

َیا م�ن عرض�ت لن�ا الخ�ذالن ملبوس�ا ِْ َ  

  )١(ظ��الل ق��رآن ط��ھ أو ع��صى موس��ا
  

ًمق�دما  یوظف في الداللة على رأیھ في الحجاب شخصیتین ت�اریخیتین، فالشاعر

، "س�بأ "ملك�ة " بلقیس"  على شخصیة – رضي هللا عنھا –فاطمة " شخصیة السیدة 

س�ابقة للشخ�صیة األول�ى ف�ي ال�زمن؛ " بلق�یس " على الرغم من أن الشخصیة الثانی�ة 

 ترب�ى ذي یجب أن ُیحت�ذى ھ�و النم�وذج ال�ذيلیدلل من خالل ذلك على أن النموذج ال

  .في حجر النبوة

ّاني لیبین غی�ھ وض�اللھ ث�م عودت�ھ إل�ى الطری�ق الم�ستقیم م�ن وجاء بالنموذج الث

خالل ذھابھ إلى سیدنا سلیمان علیھ السالم، وھنا یستحضر الشاعر اآلیة القرآنیة التي 

:  والتي یقول هللا تع�الى فیھ�ا– علیھ السالم –تحكي قصة ملكة سبأ مع سیدنا سلیمان 

 َقيل هلا ادخيل الرصح فلام ر َّ ََّ ََ َ ْْ
ِ ُِ َ َأته حسبته جلة وكشفت عن ساقيها قال إنه رصح ممرد من قوارير َ ِّ َّ َ َ َِّ َ ٌ ٌ ُ َ ْ َ ُ َ َ َُ َ َ َ ًَ ُّ َ ْْ َّ ْ ِْ َ َُ َ ِ َ

َقالت رب إين ظلمت نفيس وأسلمت مع سليامن هللاَِِّ رب العاملني ُ ُ ِّ ِْ َِ ْ َ َ َ ََ ِّ ْ َ َ َِّ َ ُ َ ْ ْ ْ ََ ْ َ ََ َ ِ )٢(.  

بوسائل متعددة،  الشاعر على إبراز عاطفتھ تجاه معالجة موضوعھ وقد استعان

فل��م " ی��ا بن��ت م��صر " لیقن��ع بھ��ا المخاط��ب ال��ذي اس��تخدم مع��ھ األس��لوب اإلن��شائي، 

ًیخصص ندائھ، وإنما جعلھ عاما لیصل إل�ى ك�ل فتی�ات م�صر ف�ي ك�ل ربوعھ�ا، كم�ا 

عل�ى س�بیل " ع�ودي، اس�تتري " في البیت الثاني في قول�ھ " األمر " استخدم أسلوب 

ھما اثنتان : ي قولھفي البیت األخیر ف"  حسن التقسیم "النصح واإلرشاد، كما استخدم 

 م�ن ض�من –ً أی�ضا –، كم�ا اس�تخدم "الل ق�رآن ط�ھ أو ع�صا موس�ى ظ........... "

  :في قولھ" رد العجز على الصدر " المحسنات البدیعیة 

  ٍإبلیس راض وحزب هللا في غضب
  

  عل��ى الت��ي ناص��رت ف��ي م��صر إبلی��سا  ...
  

؛ لیب�ین قیم�ة " غ�ضب –ٍراض " ولھ في البیت السابق استخدم الطباق في قكما 

  .ٍّكل منھما تجاه المرأة
                                                                                                                            

اس��ماعیل /  دهَّال��دیوان الكبی��ر ل��شاعر الب��راري محم��د ال��سید ش��حاتھ، ، أع��ده للن��شر وص��در)   ١(

  . ٥٠٨ ، ٥٠٧ص ، ط ذات السالسل الكویتالصیفي

  .٤٤آیة : سورة النمل)   ٢(
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عقل الشاعر وقلبھ، فأخذ یطوف بھا ف�ي " الحجاب والسفور " لقد شغلت قضیة 

ًكل مكان، ویبع�ث م�ن خاللھ�ا رس�ائل إل�ى ن�واب ال�شعب ف�ي ع�صره رج�اال ون�ساء،  ً

ان یمن�ع الع�ري وتق�صیر ثی�اب ً فیھا أن یصدروا تشریعا من تح�ت قب�ة البرلم�یطالبھم

النساء، وأن یعملوا جاھدین عل�ى إص�دار ھ�ذا الت�شریع، وم�ن ھ�ذه الرس�ائل ال�شعریة 

  :آنذاك یقول فیھا" المعصرة " نائب " الحافظ  صالح عبد" رسالة إلى النائب 

ُس�����رت دم�����وع قلب�����ي بابت�����سامي َ َْ  

َّي م�����صر ظل�����ي م�����د فیھ�����ارب�����را َ ِّ  

  ف��ي طریق��ي" لیل��ى " ولك��ن ع��ري 

  یطی��ب عی��شي ف��ي الب��راريوكی��ف 

  "لیل���ى " یطی���ب ل���ي ح���ین تق���ول 
  

...  

...  

...  

...  

...  

  ًوجئت�����ك ش�����اكیا ل�����ك م�����ن س�����ھامي

  ربت خی������اميُوب������ین ربوعھ������ا ض������

  أث��������ار غب��������ار ھم��������ي واھتم��������امي

  ٍائھا ع��������ار أم��������امي؟سولح��������م ن��������

ُص���الح الری���ف ألب���سني احت���شامي
)١(  

  

ًب��وال، ال��شاعر متقل��ب ب��ین الرض��ا وال��سخط، فیتحق��ق الرض��ا عن��دما یل��ق طلب��ھ ق

  .رفض طلبھویسخط ویغضب عندما ُی

ًوالشاعر یفصح عن عاطفتھ تجاه ھذه القضیة التي یعالجھا، فقد حل دمعھ بدیال  َّ َ

تحول إلى سھام یصبن قلبھ، فلم یقتصر العري على " لیلى " ألن عري  من ابتسامھ،

 الت��ي ات األخ��رى، ومنھ��ا ب��راري الری��فیئ��الم��دن الكبی��رة المثقف��ة، ب��ل تع��داھا إل��ى الب

ًیعیش في كنفھا شاعرنا، فأصبح حیرانا ولھا معذبا بسبب رؤیت�ھ ت ً ، ودل  الن�ساءيرع�ً

، وإنما "؟وكیف یطیب عیشي في البراري " على استفھامھ في البیت الرابع في قولھ 

َّول��ن یتحق��ق ذل��ك إال " لیل��ى محت��شمة " یطی��ب الع��یش، وی��ستریح القل��ب عن��دما ی��رى 

  .بالدعوة إلى اإلصالح

ل��ب ال��شاعر ف��ي األبی��ات ال��سابقة األس��لوب الخب��ري؛ لیظھ��ر م��ن خالل��ھ وق��د غ

عاطفت��ھ المتأجج��ة تج��اه ع��ري الم��رأة وس��فورھا، وأن ھ��ذا الع��ري یؤلم��ھ وی��سبب ل��ھ 

ًاألوج��اع، مم��ا جعل��ھ ی��شكو س��ھاما أص��ابتھ مم��ا ی��راه م��ن س��فور الن��ساء ف��ي الم��دن 

  .المصریة وریفھا

                                                 
  .٥٦٦الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ، ص)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

أمین�ة " نائب�ة اإلس�كندریة ال�سیدة أرس�لھا ال�شاعر إل�ى ومن ھذه الرسائل رس�الة 

  :في ذلك الحین یطالبھا فیھا بـ أن" شكري 

  ن��ادي بتطوی��ل أث��واب المھ��ا ن��ادي

  َّص������اٍد وال ري ل������ي إال ت������سترھا

  "ش�رائعھم"المرسلون مضوا لكن 

  وال أرى ظبی������ة تن������أى بجانبھ������ا

  فی�����ا أمین�����ة ن�����ادي غی�����ر خائف�����ة
  

...  

...  

...  

...  

...  

  اديتع��رت ف��آذت ش��اعر ال��و" لیل��ى " 

  فحقق�����ي رغب�����ات ال�����شاعر ال�����صادي

ِفین�������ا وأزواجھ�������م من�������ا بمرص�������اد َِّ  

  َّع����نھم وت����سلم م����ن أش����راك ص����یاد

  )١( بتطوی���ل أث���واب المھ���ا ن���اديين��اد
  

 كرر الشاعر األمر بالنداء أربع مرات في األبیات السابقة في قولھ في البیت لقد

 –ي غی�ر خائف�ة ن�اد" وف�ي البی�ت األخی�ر " نادي بتطویل أثواب المھا نادي " األول 

وھذه النداءات المتكررة من الشاعر تدل على الرجاء وكثرة اإللحاح، " نادي بتطویل 

ًوش��دة الرغب��ة ف��ي الت��ستر والحج��اب وع��دم التع��ري، ض��اربا ب��ذلك المث��ل ب��شرائع 

ُّالمرسلین السماویة التي ل�م تق�ر الع�ري وال�سفور وإنم�ا ت�دعو إل�ى الت�ستر والحج�اب، 

ْفكل من حادت عن شرا ئع المرسلین فمصیرھا الوقوع في الخطیئة، األمر الذي جعلھ َ

وم��رة واح��دة " ن��ادي "  الفع��ل  فیھ��ایك��رر نداءات��ھ خم��س م��رات أربع��ة منھ��ا اس��تخدم

ٍحت�ى یبل�غ ص�وتھ ك�ل م�سئول، وك�ل ول�ي أم�ر " یا أمینة " استخدم النداء الذي للبعید  ٍ

ْیبغي المحافظة على من یعول َ.  

عن قضیة الحجاب والسفور، أن الشاعر یستقصي والمالحظ في حدیث الشاعر 

مھ، فأتى بھ عل�ى طری�ق وًھذا المعنى حتى ال یترك لغیره فیھ معنا آخر یطرقھ أو یر

ّ مباش�ر، وال��بعض اآلخ��ر عب��ر ب��ھ ع��ن  بع��ضھا)٢(التت�ابع ف��ي ع��دة مقطوع��ات ش��عریة

م�ن طریق توظیف الطبیعة، لیتخ�ذ منھ�ا النم�وذج ال�ذي ینبغ�ي أن تك�ون علی�ھ الم�رأة 

اھ��ا أن  مؤدةالس��، وم��ن خ��الل ذل��ك أراد أن یبع��ث بروالتعھ��رالت��ستر وع��دم الع��ري 

َّالطبیعة كلما تدخلت فیھا ید اإلنسان عبثت بھا وقبحتھا، وأزھقت جمالھا، وإذا تركتھا  ُ

ًكما ھي زادتك جماال كلما عاودت النظر إلیھا، فینبغي أن یك�ون اإلن�سان ك�ذلك عل�ى 

                                                 
  .٥٦٧، ص شحاتھ الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید)   ١(

  .٥٧٢ ، ٥٧١ ، ٥٧٠ ، ٥٦٩ ، ٥٦٨ ، ٥٦٧ ، ٥٦٦ ، ٥٦٥، صالسابق )   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ً أحدث الشاعر رباطا وثیق�ا ب�ین الطبیع�ة واإلن�سان، فعن�دما اعتبار أنھ جزء منھا، فقد ً

 األرض، فال تجد یأتي الربیع تورق األشجار، وتتفتح أكمام الزھور، وتكسو الخضرة

ًفیھا شیئا عاریا أو مشوھا، ً  وكذلك الطائر ینبت ری�شھ ویغط�ي ك�ل أج�زاء ج�سده ف�ال ً

ًتج��د ج��زء من��ھ عاری��ا، وال��شاعر م��ن خ��الل ذل��ك أراد أن  یبع��ث برس��الة للم��رأة الت��ي ً

ًترت��دي لباس��ا ق��صیرا وع��رت أج��زاء م��ن ج��سدھا أن تتح��شم وت��ستر ھ��ذه األج��زاء  ً ًَّ

ط�ت ج�سدھا غَّالعاریة، كما تح�شم الربی�ع فغط�ى األرض بخ�ضرتھ، وك�ذلك الطی�ور 

ًبریشھا، فلم تترك منھ جزء عاریا فقال ً:  

  ق����يإن الربی����ع یق����ول للطی����ر انط

  س رب��ك مل��ب- َّ ج��ل ج��الل-ال��ریش 

  ط��وفي عل��ى ال��وادي وق��ولي للت��ي
  

...  

...  

...  

  ف����ي دولت����ي ویق����ول للطی����ر اس����لمي

  دان علی������������ك بإذن������������ھ فتق������������دمي

  )١(لب��ست لن��ا الث��وب الق��صیر تح��شمي
  

والشاعر في البیت األول والثاني تنحصر رس�التھ ف�ي وج�ھ ال�شبھ ب�ین الطبیع�ة 

بین كل من الط�ائر ًالكائنة في الربیع والطیور، مستخدما لغة الحوار في البیت الثالث 

ًوالمرأة، عاقدا موازنة بینھما، ساخرا من المرأة الت�ي ل�م تحت�شم ف�ي ثیابھ�ا، منت�صرا  ً ً

عید التي یومئ الشاعر  ذات األثر البالسخریةًومفضال الربیع والطیر علیھا، ثم تلمس 

وك��ذلك " ط��وفي وق��ولي "  ف��ي مخاطبت��ھ للط��ائر ف��ي البی��ت األخی��ر ف��ي قول��ھ اإلیھ��

، "ف�ي لن�ا " إلى الضمیر " س لب" ، وإسناد الفعل "التي " وصول  المالسمل استخدامھ

كل ھذا لھ داللتھ في تعمد المرأة ومرادھا من إغواء الرج�ل ع�ن طری�ق الك�شف ع�ن 

  .أجزاء من جسدھا وعدم تسترھا

 ال�روىة م�رة ثانی�ة ف�ي ق�صیدة ل�ھ تحم�ل نف�س وقد كرر الشاعر المعاني ال�سابق

ًوتتكئ اتكاء كامال ع لب ھذه المعاني في رأسھ، ق بالشاعر تدور وتتيلى معانیھا، وكأنً

فكلما رأى فتاة أو امرأة سافرة أو متعریة تھجم عاطفتھ علیھ ویلھ�ج ل�سانھ م�رة ثانی�ة 

َّبھذا المعنى أو مرات، وربم�ا وق�ع عل�ى األلف�اظ الت�ي عب�ر بھ�ا ف�ي األبی�ات ال�سابقة، 

مت األبی���ات أو رھ���ا، ف���إذا م���ا ُض���وربم���ا كررھ���ا بعینھ���ا وك���رر معھ���ا قافیتھ���ا وبح

المقطوعات إلى بعضھا مثلت أمامك قصیدة معانیھا مكررة، وأنت أیھا القارئ الكریم 

                                                 
  .٥١٤ ص ، لشاعر البراري محمد السید شحاتھالدیوان الكبیر )١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 تدرك ذلك من خالل النظر إلى األبیات السابقة الثالث�ة والنظ�ر إل�ى األبی�ات اآلتی�ة –

  :ًوالتي یقول فیھا مخاطبا الحمامة

ْی���ا م���ن ك���ساك هللا    - َّ ج���ال جالل���ھ-َ

  عل��ى ال��وادي وق��ولي للت��يط��وفي 

ِف��إذا اھت��دیت فلطالم��ا ج��اء الھ��دى ْ  

  ْوإذا أب�����ت فل�����سوف تعلوھ�����ا ثی�����ا
  

...  

...  

...  

...  

  ًثوب����ا م����ن ال����ریش الطوی����ل تق����دمي

  لب���ست لن���ا الث���وب الق���صیر تح���شمي

  م����ن ص����یحة المنق����ار أو نط����ق الف����م

  )١( م�����ن دمٌ م�����ن لھی�����ب أو ثی�����ابٌب
  

دی��د والوعی��د، المترت��ب عل��ى واألم��ر ال��ذي اس��تخدمھ ال��شاعر ھن��ا ی��دل عل��ى التھ

 وذلك من خالل تعبیره بالفعلین الماضیین في البیتین الثالث والراب�ع الھدایة أو عدمھا

 المترت�ب علیھ�ا الھدای�ة وال�ضالل، "إذا "  ش�رط بادتا المسبوقین" ْ أبیت –ْاھتدیت " 

ول�یس  الشاعر األم�ر عل�ى س�بیل الحقیق�ة، خدموالناتج عنھا الثواب والعقاب، وقد است

، وق�د خل�ع "وتح�شمي"ًعلى سبیل المجاز في قولھ مخاطبا المرأة بالح�شمة ف�ي ثیابھ�ا 

الشاعر على الطائر صفات اإلنسان فجعلھ یتحدث بلسانھ ویبعث برسالتھ على طریق 

  .التشخیص

 الطری�ق اس�تخدمھ ال�شاعر ف�ي أبی�ات أخ�رى تحم�ل ھ�ذه ال�دعوة، وت�شتمل وھذا

  ":الربیع " ًي قولھ مخاطبا ٍعلى بعض من المعاني السابقة ف

  ٌأن���������ت أیھ���������ا الربی���������ع جلی���������ل

  ٌأن����ت ی����ا ألط����ف الف����صول غی����ور

ًأن����ت م����ن ناص����ر الحج����اب ف����أھال ْ َ  
  

...  

...  

...  

َّ فی��������ك المحاس��������ن ط��������راٌوجمی��������ل ُ  

  ل�����ست ترض�����ى ل�����ألرض أن تتع�����رى

  )٢(ًب����ك أھ����ال وأطی����ب الع����ام ذك�����رى
  

 وخل�ع علی�ھ  األبیات السابقة یجد أن ال�شاعر خاط�ب الربی�ع ون�اداه،والناظر في

، وم�ن خ�الل ھ�ذه ال�صفة ن�درك أن "غُی�ور " صفات الجمال والجالل ثم وصفھ بأنھ 

  یت�ضمن أن الرج�ل  مؤداھ�ا یبعث برسالة إلى الرجل ال إلى الم�رأة،  أنالشاعر أراد

 أو الغیور على عرضھ سواء تمثل عرضھ ھذا في زوجتھ أو ابنت�ھ أو أخت�ھ أو عمت�ھ

ن یح��افظ عل��یھن م��ن التع��ري وال��سفور، ویرش��دھن إل��ى ، فالواج��ب علی��ھ أ....خالت��ھ 

                                                 
  .٥٩٥، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري)   ١(

  .١٠٣السابق، ص)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

" الربی��ع " الت�ي تحقق�ت ف�ي " غی�ور " الت�ستر والحج�اب إذا تحقق�ت فی�ھ ھ�ذه ال��صفة 

ًالذي أبى أن یترك جزء من أجزاء األرض عاریا، وتكرار الشاعر لضمیر المخاطب  ً

وتقویتھ في ثالث مرات في صدر األبیات لیدلل من خاللھ على تأكید المعنى " أنت " 

  .ذھن السامع

لیدلل من خاللھ على رأیھ الذي یدعو إلیھ ویعتقده " الربیع " وقد وظف الشاعر 

ویعتنقھ ویناص�ره، فل�م یت�رك وس�یلة م�ن الوس�ائل الت�ي ی�دلل بھ�ا عل�ى ص�دق دعوت�ھ 

  ".رأي في الحجاب " َّاإلصالحیة إال جاء بھا فقال في قصیدتھ التي بعنوان 

  وحب����������������ذ یق����������������ل لل����������������ذین

  آل الغ�����������������������واني ك�����������������������الَّإن

ُّل��������م یغ��������ل ق��������در ال��������در غی��������ـ َ ُْ  
  

...  

...  

...  

  َّن س�������������فور رب�������������ات الخ�������������دور

َّل����������ئ م����������ا لھ����������ن ولل����������سفور ؟ ُ  

  )١( ف������ي ق������اع البح������ورثـ������ر المك������
  

لی��دلل م��ن خالل��ھ عل��ى ص��دق دع��واه؛ لیقن��ع " المنط��ق " فق��د اس��تخدم ال��شاعر 

 "ق���ل " ًالحج���اب وی���دعو إل���ى ال���سفور، م���ستخدما فع���ل األم���ر الخ���صم ال���ذي ینك���ر 

ًواالستفھام اإلنكاري في البیت الثاني مشبھا الم�رأة المت�سترة ب�الآللئ الت�ي تمك�ث ف�ي 

  .قاع البحار، بینما المرأة العاریة السافرة كالرمم البالیة التي تطفو فوق سطح الماء

ًثم یرصد الشاعر بعضا من األدوات التي تساعد المرأة عل�ى ال�سفور، م�ن ھ�ذه 

ینة من مساحیق وألوان متعددة، وإسراف في اقتناء الحل�ي األشیاء استخدام أدوات الز

 أن الم��رأة ال��شوھاء القبیح��ة ال تنفعھ��ا أل��وان ًن ب��ھ، باعث��ا برس��الة إلیھ��ا مؤداھ��اوالت��زی

  :الزینة؛ ألن ما قبحھ هللا ال شيء یحسنھ، فقال

ْق�����ل للت�����ي تفان�����ت ْ    ف�����ي تبرجھ�����اُ

ُال ت��سرفي أن��ت ف��ي حل�� ُى وال حل��لِ ٍ  
  

...  

...  

ُوحلیھ�����ا ف   ْوقھ�����ا ض�����اعت محاس�����نھُ

ُھ���ل ش���يء یح���سنھ ؟: َّم���ا ق���بح هللا ِّ
)٢(  

  

َّ األسلوب الخبري في البیت األول، وعبر من خالل�ھ بالفع�ل وقد استخدم الشاعر

ًلیدلل من خاللھ على أن المرأة المتبرجة لم تترك طریقا من طرق " تفانت " الماضي 

  .َّالزینة والتبرج والسفور والعري إال طرقتھ
                                                 

  .١١٣ ص،الدیوان الكبیر لشاعر البراري)   ١(

  .١٨٧السابق، ص)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًم األسلوب اإلنشائي وھو النھي، في قولھ ناھیا لھ�ا ع�دم اإلس�راف ف�ي ثم استخد

ً أی�ضا –، كم�ا اس�تخدم "وال تسرفي " استخدام الحلي والجواھر وما شاكلھا في قولھ 

  ".ھل شيء یحسنھ؟ : َّما قبح هللا" االستفھام التوبیخي في قولھ 

ُل الشاعر وليِّ األمر عبث الفتیات وتبرجھن، وتقص یر ثیابھن؛ ذلك ألن�ھ ثم یحمِّ

غافل عنھن ال یأبھ إلرشادھن وتعلیمھن أمور دینھم وشریعة نبیھم الت�ي تم�نعھن م�ن 

ال�سفور وتق�صیر المالب�س، وال�شاعر یرم�ز لك�ل فت�اة أو ام�رأة اعت�ادت ھ�ذه الع�ادات 

  ً:فینادیھا قائال "لیلى " المذمومة القبیحة بـ 

  أی��ا لیل��ى اعبث��ي م��ا ش��ئت وام��شي

ُإذا الرب�����������ان  ِن�����������ام ألي أم�����������رُّ ِّ  
  

...  

...  

  ْعل�������ى التق�������صیر والعل�������ل الدفین�������ھ

  )١(ْف������ضلي م������ا ب������دالك ی������ا س������فینھ
  

وحتى یصل نداء ال�شاعر لك�ل فت�اة أو ام�رأة قریب�ة أو بعی�دة اس�تخدم أداة الن�داء 

" اعبث�ي وام�شي " ًالتي ت�ستعمل لن�داء البعی�د، م�ستعینا عل�ى ذل�ك بفعل�ي األم�ر " یا "

والوعید، ثم استخدم الشرط في البیت الث�اني ال�ذي ال یكتم�ل  على التھدید اللذان یدالن

الذي یدل على " نام " َّ إال بھ، ثم استخدامھ للفعل الماضي َّإال بالجواب الذي ال یتحقق

ال��سكون وال��سكوت، وع��دم االلتف��ات ألي أم��ر م��ن األم��ور الت��ي ت��ؤدي إل��ى أي عم��ل 

ن�ا ش�بھ ال�شاعر ول�ي األم�ر بقائ�د یتنافى مع الشرع والتقالی�د والع�ادات المتوارث�ة، وھ

َّف�إذا نام�ت عین�اه أو غفل�ت أو غف�ت ض�لت س�فینتھ طریقھ�ا وك�ان " ّالرب�ان " السفینة 

  .مصیرھا الغرق والتیھ

ثم یبین الشاعر ویوضح الثم�رة الت�ي یجنیھ�ا الرج�ل نتیج�ة س�فور الم�رأة وع�دم 

ْتسترھا، وذلك عندما یترك من یعول دون رعایة ووالیة، حبلھ على  غاربھ في أبیاٍت َ

  :قال فیھا" امرأة لوط " لھ یعنوان 

ًخونی��ھ م��ا ش��ئت إعالن��ا وإس��رارا ً ِ  

  وأس�����معیھ األذى ف�����ي ك�����ل آون�����ٍة
  

...  

...  

ًونغ������صي الع������یش إقب������اال وإدب������ارا ً  

  )٢(وف��ي الخت��ام ادخل��ي ی��ا ن��اره الن��ارا
  

وق��د اس��تعان ال��شاعر عل��ى إظھ��ار عاطفت��ھ تج��اه ھ��ذه الم��رأة ال��سافرة بأس��الیب 

ي –خونیھ " ً، فاستخدم أسلوب األمر في قولھ مخاطبا إیاھا متعددة  – أسمعیھ – نغصِّ

                                                 
  .٥١٠ ، ٥٠٩، ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري )١(

  .٥١٤السابق، ص ) ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٦  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًإعالن�ا " وكلھا تدل على التھدید الشدید والوعید ثم استعان بالطباق في قول�ھ " ادخلي 

ُ، لیب�ین ح�االت التم�رد وأوقاتھ�ا الت�ي تتخ�ذھا الم�رأة تج�اه "ً إقباال وإدب�ارا –وإسرارا 

ْزوجھا، أو من یعولھا َ.  

فق�د ج�اء م�ن " ل�وط " ًوإذا كان الشاعر ق�د ض�رب م�ثال للم�رأة ال�سافرة ب�امرأة 

ًالق�رآن الك�ریم بنم�اذج ع��دة مث�اال للعف�اف والطھ�ر والنق��اء، وم�ن ھ�ذه النم�اذج ال��سیدة 

رضي هللا عنھا، فھي نموذج للطھر والحیاء والصدق والعفاف، " مریم ابنة عمران "

 للم�رأة الم�صریة الم�سلمة أن تتخ�ذ ھ�ذا النم�وذج والشاعر بذلك أراد أن یبعث برسالة

م�ریم ابن�ة "قدوة صالحة لھا، حتى یتحقق فخ�ره بھ�ا، فق�ال ف�ي ق�صیدتھ الت�ي یعن�وان 

  :عمران

ْمن في عذارى م�صر ت�شبھ مریم�ا َ  

  ُص�����دیقة والطھ�����ر حلیتن�����ا الت�����ي

ْیا بنت مصر نداء من وقفت بھ ال�ـ َ ُ  

ٌإن الت�����ستر وھ�����و ش�����يء واح�����د ٌ  
  

...  

...  

...  

...  

  ف��ي طھرھ��ا ال��وافي وف��ي اس��تحیائھا

  ْمات�����ت ول�����م نعم�����ل عل�����ى إحیائھ�����ا

  ـ����ذكرى عل����ى أل����ف الحی����اة ویائھ����ا

  )١(یزج���ى إلی���ك الخی���ر م���ن أش����یائھا
  

والشاعر في األبیات السابقة یدعو إلى التستر؛ ألنھ یجلب الخی�ر عل�ى ص�احبھ، 

یك�ون الذي تباھى بھ، وب�اھى ب�ھ ن�ساء م�صر؛ ل" مریم ابنة عمران " وجاء بنموذجھ 

ًنموذجا صالحا لھم یسیرون على ھدیھ، وینتھجون نھجھ ً.  

الت�ي ت�ستر ج�سدھا " القنف�ذة " ثم یعقد الشاعر موازنة بین حی�وان ص�غیر وھ�و 

بفرو بھ شوك تدافع من خاللھ عن نفسھا، ویقیھا من األذى، وبین المرأة التي ك�شفت 

ي، الذي ال یجد ما رعاَّسترھا وعرت جسدھا، فتحولت األنظار إلیھا لتطعن جسدھا ال

  :ًمخاطبا إیاھا" القنفذة " یستر عریھ، فقال في قصیدة لھ بعنوان 

  ی���ا ابن���ة ال���ستر ی���ا مث���ال الحی���اء

  ِی��ا ابن��ة ال��ستر أن��ت أدرى بم��ا ج��د

  َأدركھ������ن قب������ل أن یرس������ل اللـ������ـ

...  

...  

...  

  ُّأي ش������يء وراء ع������ري الن������ساء ؟

  بن�������ات الع�������راء عل�������ى د فط�������وفي

  ى الغب������راءًـ������ھ ش������واظا عل������ى بن������

                                                 
  .٥١٦، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٧  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ٌخط�وة ف��ي الث��رى ی��راد بھ��ا اإلصـ��ـ
  

ٌـ��الح خی��ر م��ن خط��وة ف��ي ال��سماء  ...
)١(  

  

  

وأن��ت ت��رى أن ال��شاعر ق��د خل��ع عل��ى ھ��ذا الحی��وان ال��صغیر ص��فات إن��سانیة 

فشخ��صھ، وأخ��ذ یحدث��ھ، وی��شكو ل��ھ ألم��ھ لم��ا ی��راه ف��ي غ��دوه ورواح��ھ م��ن الن��ساء 

 ؟يء وراء عري النساءأي ش" العاریات، ثم یستفھم الشاعر من ھذا الحیوان الصغیر 

ًوھو استفھام یدل على الحیرة، طالب�ا م�ن ھ�ذا الحی�وان أن یبل�غ رس�التھ إل�ى الن�ساء " 

العاریات قبل أن یدركھن شواظ من نار، وبھ�ذا تك�ون ق�د أدت رس�التھا، فھ�ي رس�الة 

الم��راد منھ��ا اإلص��الح، األم��ر ال��ذي جع��ل ال��شاعر یطل��ب منھ��ا ب��أن تھج��ر جحرھ��ا 

" بابن�ة عم�ران " ب�أن یت�ركن التع�ري، ویتم�ثلن " ل�ى وس�لیمى لی" وتسعى وتخاط�ب 

  ":القنفذة " ًفقال مخاطبا " فاطمة الزھراء " والسیدة 

  فاھجري الجحر واخطري بین لیلى

  ح���دثي العاری���ات ع���ن بن���ت عم���را
  

...  

...  

  وس�������لیمى وح�������دثي ف�������ي اجت�������راء

ِّن وق�����صي م�����ن س�����یرة الزھ�����راء ُ)٢(  
  

  

 –ف��اھجري " لحی��وان ال��صغیر ف��ي قول��ھ  ع��دد ال��شاعر أوام��ره إل��ى ھ��ذا اوق��د

ي –اخطري، حدثي  وھذه األوامر كلھا أتت على س�بیل الرج�اء، فق�د أدرك أن "  قصِّ

اإلصالح ال یأتي عن طری�ق الق�وة واإلل�زام ول�م یكت�ف ال�شاعر بم�ا س�اق م�ن نم�اذج 

ث�م "  وفاطمة الزھراء –ابنة عمران " متعددة كرر بعضھا في قصائد سابقة من مثل 

علیھا ال�سالم بع�د ارتكابھ�ا الخطیئ�ة " حواء " رك وأتى بنماذج جدیدة متمثلة في استد

َفلـام ذاقـا الـشجرة  : ًونزولھا وآدم علیھما السالم من الجنة، مستحضرا قول�ھ تع�الى َ ََّ َّ َ َ ََ

ِبدت هلام سوءاهتام وطفقا خيصفان عليهام من ورق اجلنـة ِ ِ َِّ َْ َ َ َ ُ َ َ َْ َِ َ ْ َ ْ َِ َ َ ُ َْ َ َِ
ُ َ َ )ًح�ضرا ف�ي ھ�ذا ال�سیاق مست )٣

ًعلی�ھ ال�سالم، وق�صتھا م�ع س�یدنا موس�ى علی�ھ ال�سالم، موظف�ا " ابن�ة ش�عیب " ًأیضا 

                                                                                                                            
  .٥٨٠، ص لشاعر البراري الكبیرالدیوان)   ١(

  .٥٨٠السابق، ص)   ٢(

  .٢٢سورة األعراف، آیة )   ٣(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٨  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

َفجاءته إحـدامها  : َّاآلیة القرآنیة التي یقول هللا جل جاللھ فیھا حكایة عن ابنة ش�عیب ُ َ ْْ ُ َِ َ

َمتيش عىل استحياء قالت إن أيب يدعوك ليجزيك أ ََ َ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ َِ ُ ْ َْ ِ َّ َ َِ َ ْ َجر ما سقيت لناَْ َ َ ْ َْ َ َ َ )فقال )١:  

  ًفق��������دیما رأی��������ت ح��������واء فیم��������ا

  ًوق�������دیما رأی�������ت بن�������ت ش�������عیب
  

...  

...  

  ك��������ان بع��������د الخطیئ��������ة الھوج��������اء

  )٢(كی��ف تلق��ى موس��ى عل��ى اس��تحیاء

  

فالشاعر أراد أن یوظف ھاتین الشخصیتین التراثیتین؛ لی�دلل م�ن خاللھم�ا عل�ى 

، وعندما خالفت أوامر هللا ولم تلتزم  "ابنة شعیب" استحیاء المرأة وتسترھا في قصة 

  .تعالیمھ أصابھا الخزي في قصة حواء

  :كساد الزواج في الریف) ب(

حاول الشاعر أن یعالج ظاھرة كساد الزوج ف�ي الری�ف، ویتع�رف عل�ى أس�باب 

وجود ھذه الظاھرة وانتشارھا بین الشباب، ث�م یرج�ع س�بب وج�ود ھ�ذه الظ�اھرة إل�ى 

 فوج��د أن س��بب إع��راض ال��شباب ع��ن – ف��ي األغل��ب األع��م –ال��شباب ال إل��ى الفت��اة 

الزواج ھو أن الشاب یبحث عن الفتاة ذات األموال واألطیان والحسب والنسب، بینما 

  .َّیترك الفتاة الجمیلة الناضرة صاحبة الحسن والجمال ال لشيء إال لفقر أبیھا

شباب ع��ن ُّوال��شاعر ُیع��د ذل��ك ع��ادة س��یئة ابتل��ي بھ��ا الری��ف، وھ��ي إع��راض ال��

الزواج من الفتیات رقیقات الح�ال عل�ى ال�رغم مم�ا یتم�تعن ب�ھ م�ن الن�ضرة والجم�ال 

رب ـ والمشالمأكلوالحسن والبساطة المعھودة في الریف، وعدم التكلف والتصنع في 

  :ن فقالـي غیرھـب فـرض، ورغـن وأعـاب عنھـد عمي الشبـس، فقـوالملب

َّی��ا رب ریحان��ة ف��ي الری��ف ناض��رة ُ  

  ة الح��سن ل��م تع��رف مراوغ��ةَّفتان��

  ق��د اس��تعارت م��ن الب��ستان جنتھ��ا

  لك������ن لفق������ر أبیھ������ا أو ب������ساطتھ
  

...  

...  

...  

...  

  ُق������د أتقنتھ������ا ی������د الخ������الق إتقان������ا

ُراق�����ت جم�����اال ورق�����ت بع�����د وج�����دنا ْ ًْ  

  ث����م اس����تعارت م����ن الغ����زالن أجفان����ا

ًم���روا عل���ى دارھ���ا ص���ما وعمیان���ا َّ ُ
)٣(  

  

                                                 
  .٢٥سورة القصص، آیة )   ١(

  .٥٨٠البراري محمد السید شحاتھ، صالدیوان الكبیر لشاعر )   ٢(

د لم تنشر لشاعر البراري محمد السید ش�حاتھ، ط ـارات نادرة وقصائـاة مختـع الحیـتأمالت م)   ٣(

  .٧١مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود البابطین لإلبداع الشعري، ص



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢١٩  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

في الحسن والجمال لیرغب الشباب في ًفقد خلع الشاعر على الفتاة أوصافا غایة 

كنایة عن طیب " لم تعرف مراوغة " ، "فتانة الحسن " االرتباط بھا، وذلك في قولھ 

ًراقت جماال، ورقت بعد وجدنا " السریرة، وقولھ  لیظھ�ر م�ا تتمت�ع ب�ھ م�ن الظ�اھر " ْ

ث��م والب�اطن، فھ��ي تتمت��ع بالجم��ال م�ن الظ��اھر، وتتمت��ع ب��سالمة الطوای�ا م��ن ال��داخل، 

َّوھما مختلف�ان ف�ي المعن�ى، ف�األول داللت�ھ ح�سیة ت�دل "  ورقت –راقت " جانس بین 

عل��ى جم��ال الظ��اھر، والث��اني داللت��ھ معنوی��ة ت��دل عل��ى ُرق��ي العاطف��ة وحرارتھ��ا، 

  .فالشاعر یرجع السبب في إعراض الشباب عن الزواج إلى فقر الفتیات

ولو كانت ذمیمة ذابلة، ال في حین یتحول الشباب إلى الفتیات ذوات الغنى حتى 

َّ شبیھ امرأة أو فتاة إال ألنھا تمتلك عدة أفدنة وأطی�ان، فق�د ح�سنتھا أطیانھ�ا،  فیھایرى

میم��ة القبیح��ة إل��ى ھیئ��ة جمیل��ة یت��سابق لخطبتھ��ا دَّوجملتھ��ا أموالھ��ا، فحول��ت ھیئتھ��ا ال

نف��ع ال��ذي ال طع��م ل��ھ وال رائح��ة، وال  " جیبال��زر" ال��شباب وال��شیب، فیتح��ول نب��ات 

  :ًتفوح رائحتھ شذى وعبقا فیقول" ریحان " یرجى فیھ إلى 
  

َّورب    ص���فراء ذابل���ة " ةح���زربی" ُ

  أو" ذي الورد المسدد" ّألنھا بنت 

  ی��ا دھ��ر ال تنب��ت الریح��ان ف��ي بل��د
  

...  

...  

...  

  ًت�������سابقوا نحوھ�������ا ش�������یبا وش�������بانا

  ألن تح�����ت اس�����مھا ع�����شرین ف�����دانا

  )١( ریحان��اال��زربیجفی��ھ الغن��ي یجع��ل 
  

ھذه القصیدة عقد الشاعر موازنة ب�ین الفت�اة الجمیل�ة الفقی�رة الت�ي ل�م ت�دنس ففي 

 الذابلة صاحبة الث�روة، فطرتھا بغش ومراوغة وغرور، وبین الفتاة الدمیمة الصفراء

ًمشبھا األولى بالریحانة في النضرة والرائحة الزكیة، ومشبھا الثانیة   الزربیج " بنباتً

؛ ألن "الریح�ان"عل�ى  " ال�زربیج" ، ث�م ی�رجح كف�ھ الذي ال یرج�ى م�ن ورائ�ھ نف�ع" 

َّالشباب أو الفتیان ی�ؤثرون ال�زواج مم�ن عن�دھن أم�وال، وال�ذي عب�ر عن�ھ ف�ي البی�ت 

أو بمن عن�دھن أطی�ان زراعی�ة، األم�ر ال�ذي جع�ل " ذي الورد المسدد " الثاني بقولھ 

 الریح�ان ف�ي بل�د َّویطل�ب من�ھ أال ینب�ت" ی�ا دھ�ر " الشاعر یتوجھ إلى الدھر بالدعاء 

فالشاعر یرفض بكل ما أوتي من قوة أن ین�صرف ال�شباب  " زربیج" َُّیحوُل فیھ إلى 

                                                 
،    د ش�حاتھتأمالت مـع الحیـاة مختـارات نادرة وقصائـد لم تن�شر ل�شاعر الب�راري محم�د ال�سی )١(

  .٧١ص



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٠  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

عن الزواج من الفتیات الجمیالت الناضرات لفقرھن، ویتح�ول بوجھ�ھ إل�ى القبیح�ات 

  .َّالدمیمات لغناُھن

َّ ك�ان ال�شاعر ع��ول ف�ي األبی�ات ال��سابقة عل�ى المظ�اھر الح��سیة للفت�اة، وم��وإذا ا َّ

فھ��و ف��ي األبی��ات التالی��ة تتح��ول نظرت��ھ إل��ى تتمت��ع ب��ھ م��ن جم��ال الھیئ��ة ون��ضرتھا، 

المعاني الدینیة التي ترغب الشباب ف�ي ال�زواج م�ن الفتی�ات الالئ�ي تتحق�ق ف�یھن تل�ك 

م�ن ذل�ك ت�ضطرب خط�ى وعل�ى ال�رغم  " والكف�افالعف�ة " المعاني، وھي كائنة ف�ي 

ھا ھذه المعاني وینفر منھا إلى غیرھا صاحبة  من الفتاة التي تتمثل فیالفتى في زواجھ

الحسب والنسب والجاه والمال، فھي التي یبحث عنھا ویرغب في ال�زواج منھ�ا حت�ى 

ولو كانت دمیمة وفارقتھا العفة وتكبره في السن، وحتى ولو ل�م یتق�دم إلیھ�ا قبل�ھ أح�د 

الج��دود أو  أن یت��زوج م��ن ص��احبة فت��ىلخطبتھ��ا أو االرتب��اط بھ��ا، فك��ل أم��اني ھ��ذا ال

  :النقود فھي الفتاة المشتھاة بالنسبة لھ، فیقول

  ك�����������������سد ال�����������������زواج وال أرى

  لكن����������������ھ ذن����������������ب الفت����������������ى

  ًال یبغ�������������ي زوج�������������ا س�������������وى

  َّأم���������ا العف���������اف عل���������ى الكف���������ا

  ول������������ذاك ل������������م یعب������������أ ب������������ھ

  أو النق������������و" ذات الج������������دود " 

  حت���������ى ول���������و كان���������ت كویـ���������ـ

  حت�������ى ول�������و كان�������ت م�������ن الـ�������ـ

  ْحت��������ى ول���������و ل���������م ی���������رس زو

  ح���������صر المن���������ى فیھ���������ا فی���������ا
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  ٌف����������������ي ذاك ذن����������������ب للفت����������������اة

  ُفھ��������و ال��������ذي اض��������طربت خط��������اه

  إن������������������سانٍة فیھ������������������ا غن������������������اه

  ف فل������������یس ذاك عل������������ى ھ������������واه

  ب���������ل راح یبح���������ث ع���������ن س���������واه

  ھ���������ي الع���������روس الم���������شتھاه" د 

  ـ������������ل أو كلی������������ل ف������������ي دج������������اه

  ِــ�����������سنة الت�����������ي ول�����������دت أب�����������اه

  ِّرقھ������������ا عل������������ى ب������������ر النج������������اه

ُرب ال������������ورى خی������������ب من������������اه
)١(  

  

اعر في إظھار صورة الفتاة الغنی�ة الت�ي یبتغیھ�ا الفت�ى، وال یحی�د  اعتمد الشوقد

فكالھم�ا یعب�ر " حت�ى ول�و كان�ت كوی�ل أو كلی�ل " عن طریقھا على الجناس في قولھ 

                                                 
ال��دیوان الكبی��ر ل��شاعر الب��راري محم��د ال��سید ش��حاتھ، من��شورات ذات ال��سالسل، الكوی��ت، )   ١(

  .٣١٨ص



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًویدل على العتاب والحیرة، ثم استعان بالكنای�ة ف�ي البی�ت ال�ذي یلی�ھ ف�ي قول�ھ مخب�را 

 س��نھا، فك��م م��ن الفتی��ان ی��ؤثر كنای��ة ع��ن كب��ر" م��ن ال��سنة الت��ي ول��دت أب��اه " عنھ��ا 

صویحبات األموال حتى ولو كانت في سن أمھ، ثم بالكنایة ال�صارخة ف�ي البی�ت قب�ل 

لم یرس زورقھا على " األخیر التي تدل على عدم براءة العرض من الدنس في قولھ 

ات لفتیان من النساء أو الفتیوھنا یبلغ الشاعر الذروة في تنفیر الشباب أو ا" برِّ النجاه 

ن ال�شاعر یق�ف موق�ف الم�صلح المرش�د  تتحقق ف�یھن مث�ل ھ�ذه ال�صفات، وك�أالالتي

الذي یتطلع إلى مجتمع معتدل یسوده الوفاق والوئام، وال یختلط فی�ھ ال�صالح بالط�الح 

  .وال الحق بالباطل

ً الشاعر یلح على ھ�ذا المعن�ى یستق�صیھ، ملتقط�ا منظ�را م�ن واق�ع ریف�ھ والزال ً

ًحا م�ن خاللھم�ا ح�ال ال�شاب ال�ذي ت�زوج بفت�اة أو ام�رأة غنی�ة ُوضع في بیتین، موض

  :فقال" الكاریكاتیر " شوھاء في نقد الذع ساخر أشبھ بـ 

  ش��������بل غ��������ا" ی��������ا للف��������ضیحة 

  ویری�������������د أن یحی�������������ا عل�������������ى
  

...  

...  

  ِّیحتم���������ي ف���������ي ظ���������ل ش���������اه" ب 

  )١( ترب�������������ت ی�������������داه–إیرادھ������������ا 
  

ًالفقی�رات، مبین�ا لھ�م قدم على الزواج م�ن الفتی�ات  یحفز الشاعر الشباب بأن ُیثم

وا ع��ن المظ��اھر دًأن الغن��ى والفق��ر بی��دي هللا س��بحانھ وتع��الى، داعی��ا إی��اھم أن یبتع��

  :الزائفة، فقال

  أق���������دم عل����������ى تل���������ك القفیـ����������ـ

  ودع المظ�����������������اھر والظ�����������������وا
  

...  

...  

  ـ�����������رة إنم�����������ا المغن�����������ي اإلل�����������ھ

ُّھ����������ـر طالب����������ا ل����������ب الحی����������اة ً
)٢(  

  

لداللة عل�ى "  دع –أقدم " ھ وقد استعان الشاعر على دعواه بفعل األمر في قول

لیؤكد من خالل ھذا " إنما المغني اإللھ " النصح واإلرشاد، وأسلوب القصر في قولھ 

األسلوب أن طریق الغنى مقصور على هللا سبحانھ وتعالى دون غیره، فھو الذي بیده 

  .الغنى والفقر، وذلك حتى یعود الشباب إلى رشده، ویطلب ما یصلحھ في دینھ ودنیاه

                                                 
  .٣١٨، ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ)  ١(

  .السابق، نفس الصفحة)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 ق�د وق�ف بجان�ب الفتی�ات، وبخاص�ة – ف�ي األبی�ات ال�سابقة – كان ال�شاعر إذاو

الفقیرات منھن وح�ارب وداف�ع دونھ�ن بك�ل األس�لحة، ووق�ف ف�ي وج�ھ ال�شباب ال�ذي 

یتج��ھ بفك��ره وعقل��ھ إل��ى الن��ساء أو الفتی��ات الالئ��ي یتم��تعن ب��الغنى والث��روة، فھ��و ف��ي 

ی�رة ت�ؤثر ال�زواج م�ن بع�ض الفتی�ان األبیات التالیة یرصد لنا ص�ورة عك�سیة لفت�اة فق

األغنی��اء، وال تلتف��ت إل��ى م��ا یماثلھ��ا م��ن الفتی��ان الفق��راء، فكان��ت النتیج��ة أن ك��سدت 

َّسوقھا وطعنت في السن، وأعرض عنھا الفتیان الفقراء قبل األغنیاء، وما ذلك إال من 

  :، فقالسھا، والغرور الذي سیطر علیھاأجل ما أصابھا من الفتنة بنف

  ٍت�����ازت بج�����زء م�����ن جم�����الإذا ام

  ًوظن������ت نف������سھا بنت������ا لك������سرى

ٍتمن�������ي نف�������سھا ب�������سراة ق�������وم ِ ُ ِّ ُ  

  ٍوھ���م ل���و أص���بحت م���ن بع���د م���اء

ًوت�����رفض م�����ن یماثلھ�����ا غ�����رورا َ ُْ  

   عل������ى ك������ساٍدُفینھیھ������ا الغ������رور
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ْتراھ������ا ق������د تناس������ت م������ن أبوھ������ا َ  

َّوأن الن�����������اس أجم�����������ع طالبوھ�����������ا َّ  

  وتح������زن إن ھم������و ل������م یخطبوھ������ا

  م�����ن ظم�����أ ل�����م ی�����شربوھاوم�����اتوا 

  ول����ى ل����م یرغبوھ����اُوتطم����ع ف����ي األ

ُویھت��������ف حمقھ��������ا ال تعربوھ��������ا ْ ُ ُ
)١(  

  

 وبخاصة في البیت الثاني الذي  اعتمد الشاعر على األسلوب السافر الالذع،وقد

صور فیھ الشاعر ھذه الفتاة التي ركبھا الشطط والغرور والخیالء، فظنت ف�ي ق�رارة 

 یطم��ح إل��ى وفقی��رھموأن ك��ل الن��اس غن��یھم نف��سھا أنھ��ا بن��ت ك��سرى مل��ك الف��رس، 

َّ وما كل ذل�ك إال ألنھ�ا تتمت�ع بق�سط م�ن الجم�ال فوھم�ت، فكان�ت النتیج�ة أن خطبتھا،

  .قعدت بھا الحیاة عن رغباتھا

 ث��م تأم��ل توظی��ف ال��شاعر لألفع��ال الم��ضارعة ف��ي األبی��ات ال��سابقة ودالل��ة ھ��ذه

 اآلخ�ر  ع�ن دالل�ةدالل�ة تختل�ف أن ك�ل فع�ل ل�ھ – بعد النظ�ر إلیھ�ا –، فستجد األفعال

" فاألول یدل على األمل والرغبة في تحقیق مرادھا، و "  تحزن –تمنى " ومن ذلك 

دوام واس��تمرار " ت��رفض " ی��دل عل��ى ض��یاع ھ��ذا األم��ل والح��زن علی��ھ، و " تح��زن 

تج�دد لھ�ذا األم�ل واس�تمرار ف�ي " تطمع "  ممن ھم من طبقتھا، و لھاثیمالرفض من 

                                                 
  .١٤٤، ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

بتھا ممن ل�یس م�ن طبقتھ�ا، وك�ل ذل�ك مرجع�ھ إل�ى الغ�رور والفتن�ة أن یقبل على خط

  .التي أصابتھا فكانت النتیجة مخزیة

 فتاة العصر عدم وفائھا لخ�لِّ، فقلبھ�ا متقل�ب ال یثب�ت عل�ى  علىثم ینعى الشاعر

  :ًحال، فھو مع أحدھم الیوم، ومع اآلخر غدا، فقال

  فت��������������اة ھ��������������ذا الع��������������صر ال

  ً فت���������ىُتح���������ب ف���������ي ال���������سبت

   ق�����������ال ل�����������يوك�����������اذب م�����������ن
  

...  

...  

...  

  ِ كم�������������������دل�������������������صٍبتف�������������������ي 

  ِره ف������������������ي األح������������������دی������������������وغ

  )١(قل������������ب فت������������اة ف������������ي ی������������دي
  

 أن الشاعر ل�م یحالف�ھ التوفی�ق ف�ي األبی�ات ال�سابقة، وھ�و ال�ذي ق�رر ف�ي واعتقد

ْأبیات سابقة أن من الفتیات من یتمعنن بالعفاف والكفاف والوفاء، فكی�ف یت�أتى ل�ھ أن  َ

 للفت�اة أو الم�رأة، ویق�رر – بصفة عامة –ینتصر  وھو الذي !!؟یطلق الحكم وال یقیده

َّفي األبیات اآلتی�ة حریتھ�ا ف�ي اختیارھ�ا ش�ریك حیاتھ�ا الت�ي تعلق�ت ب�ھ، وإال س�یجني 

األھ��ل الف��ضیحة والف��ساد فیق��ول ف��ي أبیات��ھ الت��ي بعن��وان " دكتاتوری��ة " المجتم��ع م��ن 

  ".اقتلوني فلن أتزوج سواه "

  َّعلمتھ��������������ا الح��������������ب أطی��������������ا

  اَّث�����������������م أخفت�����������������ھ ولم������������������

  فن������������������������صحتم فف������������������������شلتم

  ِّض��������مدوا الج��������رح بم��������ن ھ��������ا
  

...  

...  

...  

...  

  وح ف��������������صیحھدر عل��������������ى ال��������������

  ف�������������اض ج�������������اءتكم ص��������������ریحھ

  ل����������یس ف����������ي الح����������ب ن����������صیحھ

ُم ب��������������ھ قل��������������ب الجریح��������������ھ
)٢(  

  

أل��م یق��رر !! أل��یس ھن��ا وف��اء لم��ن تعلق��ت ب��ھ الفت��اة وتم��سكت ف��ي الوص��ال ب��ھ ؟

ال��شاعر إل��ى ت��ضمید أل��م ی��دعو !!  یھ��واه قلبھ��ا؟ْال��شاعر للفت��اة الحری��ة ف��ي اختی��ار م��ن

َّ كل ذل�ك إن دل فإنم�ا ی�دل عل�ى ! المجتمع بالفساد واالنحالل؟ابالجروح حتى ال یص

تقدیم الشاعر العالج لھذه األوباء التي شاعت وانتشرت في مجتمعھ، فال�شاعر طبی�ب 

  .یشخص الداء، ویصف الدواء

                                                 
  .٣٣١، صلشاعر البراري الدیوان الكبیر  ) ١(

  .١٥٠، صالسابق)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ومجابھة "أة  نفسھ للوقوف بجانب المرَّجندوإذا كان الشاعر في األبیات السابقة 

الشباب، والوق�وف ف�ي وجھ�ھ إلعراض�ھ ع�ن ال�زواج م�ن الفتی�ات الفقی�رات، وإیث�اره 

َّال��زواج م��ن غی��رھن مم��ن یم��تلكن األم��وال واألطی��ان، وق��دم م��ن خ��الل ھ��ذه األبی��ات 

نصائح للشباب مع نقد الذع ساخر تجاه ھ�ذا الت�صرف، فھ�و ف�ي األبی�ات التالی�ة یق�دم 

َّنیھا من الرجل إال تلبیة حاجاتھا ورغباتھا والوفاء بھا، فإذا ما ًانتقادا للمرأة التي ال یع

ح��دث من��ھ تق��صیر ألي س��بب م��ن األس��باب ك��شفت ع��ن وجھھ��ا اآلخ��ر، وأظھ��رت 

  .أسلحتھا، وأعلنت الحرب علیھ

وال��شاعر یب��دأ أبیات��ھ بالبدای��ة ال��صحیحة، وی��سوقھا ف��ي س��یاق ق��صص س��ردي، 

 المزای�ا وال�صفات ًاالرجل بالمرأة، مظھ�ریظھر من خاللھ البدایات األولى في عالقة 

التي یتمتع بھا الرجل وتجعل المرأة راغبة فیھ، ومقبلة علیھ غیر مدبرة، تمنحھ حبھا 

ًوعطفھا، فتنظر إلیھ من الخارج فتج�د مظھ�ره لطیف�ا أنیق�ا ف�ي ملب�سھ، یرت�دي قفطان�ا  ً ً

ن نف�سھ الطی�ر، ی�ذب بھ�ا ع�" وف�ي ی�ده الیمن�ى مذب�ھ  " ھیأجلس" ًوجبة، وینتعل حذاء 

ذوي ُفتعج��ب الم��رأة ھ��ذه المظ��اھر، وتظ��ن ف��ي نف��سھا أن ص��احب ھ��ذه المظ��اھر م��ن 

فتعمل جاھدة كي ت�صید جیب�ھ، وتخط�ف " ب والضیاع العز" األمالك الذین یمتلكون 

قلبھ، ویظن الرجل أن المرأة صادقة في ھواھ�ا ب�ھ، ث�م یب�ین ال�شاعر ح�ال الرج�ل إذا 

ال�دوار، وال یب�ق عل�ى حال�ة واح�دة ث�م یب�ین حال�ھ عن�د غابت ھذه المرأة عنھ، یصیبھ 

َّلقائ��ھ بھ��ا، ومقابلت��ھ إیاھ��ا، فكلم��ا قابلت��ھ قابلت��ھ بالترح��اب والتھلی��ل ووج��دھا ف��ي كام��ل 

زینتھا، فمن قرٍط في أذنیھا إلى بالطوه وفستان، األمر الذي جعل�ھ یعتن�ي بھ�ا ویعم�ل 

 أو ن�سیان أو تق�صیر قلب�ت ل�ھ على إرضائھا، وتلبیة رغباتھا، فإذا ما حدث منھ س�ھو

  .راقھا منھ، مانعة حبھا وودھا عنھ وكشفت عن وجھھا العابس، معلنة فظھر المجن،

َّ الشاعر من ھذا السرد أن المرأة ال ترغب إال في الرجل الذي یحق�ق لھ�ا ومراد

رغباتھا فإذا لم تتحقق تلك الرغبات، فتكون النتیج�ة ف�راق وتقطی�ع ألواص�ر المحب�ة، 

ُُّح�ب الی�وم، والت�ي " ا أراد ال�شاعر أن یك�شف عن�ھ ف�ي ق�صیدتھ الت�ي بعن�وان وھذا م

  :یقول فیھا

ُیری�������د الحل�������و من�������ي أن أحب�������ھ ِّ  

  "أجل����سیھ " وف���ي رجل����ي ح���ذاء 

...  

...  

َّألن عل��������������ي قفطان��������������ا وجب��������������ھ ُ ًَّ َّ  

َّوطبع������ا ف������ي ی������دي الیمن������ى مذب������ھ ِ ً  



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًمظ�����اھر إن رأتھ�����ا ال�����ست یوم�����ا ُ  

  فتعم�����ل جاھ�����دة لت�����صید جبیب�����ي

  فتخ���تلس ی���ا أخ���ي عقل���ي وم���الي

ًأفی���������ق إذا ب���������دت وأدوخ ج���������دا ُ  

ً أھ��������ال وس��������ھالاب��������لتقُ وك��������ل ً  

  "لم����انطو لب����اطوه " فم����ن ق����رط 

  َّوإن ق�����صرت ف�����ي طل�����ب ب�����سیٍط
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

َّتظ����ن ب�����أن ل����ي ف�����ي الح����ي عزب�����ھ ُّ  

  َّورا قلب�������ي لتجل�������ب ل�������ي الم�������سبھ

َّاي ص��������بھ أنھ��������ا بھ��������ويوح��������سب ِ  

َإن غاب��������ت ع��������ن العین��������ین ح   َّب��������ھْ

  بھ ی������ا أخ������ي لل������ست ح������سُوأع������زم

ُلف����������ستان یب����������ین ك����������ل ركب����������   ھِّ

  )١(تطلقن����������ي وتنقط����������ع المحب�����������ة

  

 ص��ورة للم��رأة وعالقتھ��ا بالرج��ل، وإن ك��ان ال��شاعر فیھ��ا ینت��صر للرج��ل ھ��ذه

ویظھر المرأة جائرة علیھ ھاضمة لحقھ، وإن كان ھذا الحكم من الشاعر على الم�رأة 

ْفھو ال ینسحب على كل النساء، فإن فیھن من لم یضع،   .ن للمظاھر والرغبات حسابَ

  

  :غالء المھر والمماطلة في الزواج) ج(

وغالء المھور في ومن القضایا التي رصدھا الشاعر واعتنى بھا قضیة الزواج 

 والمماطلة في ال�زواج، وق�د رص�د ال�شاعر لن�ا ق�صة تمث�ل – بصفة خاصة –الریف 

  :مأساة لشاب ھام بفتاة وتعلق قلبھ بھا فإذا ھي

َّھیمت�����������ھ بح   بھ�����������ا فاس�����������تھاماَ

ًكلم�����ا ل�����یم ف�����ي ال�����صبابة یوم�����ا َ ِ َّ ُ  
  

...  

...  

  ًل����م یخ����ف ف����ي الھی����ام یوم����ا كالم����ا

َزاده الل���������وم ص���������بوة وھیام���������ا ُ ً ُ
)٢(  

  

ل الشاب وأھل�ھ  لكن أباھا قد غالى في مھرھا، وقبأقدم الشاب على خطبة الفتاة،

من فقره م لشدة تعلق الشاب بھا، وحبھ لھا، على الرغم ھالمھر الذي فرضھ أبوھا علی

ًوعوزه، فلم یجد بدا من قبول ھذا المھر الج�ائر المتكل�ف، فق�د جل�ب علی�ھ الكثی�ر م�ن 

یھون ك�ل ذل�ك ف�ي س�بیل الح�صول عل�ى المتاعب والمشاق، والخطوب الجسام ولكن 

  :ْمن یھوھا قلبھ، ویتعلق بھا فؤاده، فقال

                                                 
  .٣٠٠ ، ٢٩٩دیوان تأمالت مع الحیاة، ص)   ١(

  .٦٥تأمالت مع الحیاة، ص)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٦  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  َّخطبوھ��������ا ل��������ھ فح��������د أبوھ��������ا

ُخطب������ة بع������دھا خ   ٌ ج������سامٌط������وبِ

  ًی�����را ولك�����نك�����ان ھ�����ذا الفت�����ى فق

َق�����سم ال�����نفس ب�����ین وج�����ٍد وج�����ٍد َّ َ  
  

...  

...  

...  

...  

َّلھ����������م المھ����������ر ج����������ائرا ظالم����������ا ً  

   الج����ساماَ الخط����وبُوالھ����وى یحق����ر

َّك�������ان ح�������را إل�������ى الع�������ال قوام�������ا َّ ًُ  

ٍك������م نف������وس تع������ودت االنق������ساما
)١(  

  

َّ زین الشاعر أبیاتھ السابقة بألوان من البدیع تعینھ عل�ى إب�راز عاطفت�ھ نح�و وقد

ًلذي تحمل عبأ ثقیال تئن من�ھ الجب�ال، فنج�د الجن�اس متم�ثال ب�ین ھذا الشاب ا خطب�ة " ً

وھما مختلفان في المعنى، وكذلك في البیت الرابع من األبیات السابقة بین " وخطوب 

د ھ�و ش�دة ِ ش�دة الح�ب، والج�دج�فالوًوھما أیضا مختلفان في المعنى،  " ٍدِوجـ وجد " 

" ن ألوان البدیع وھو رد العج�ز عل�ى ال�صدر النشاط، ثم استعان الشاعر بلون آخر م

ف�ي البی�ت " َّق�سم واالنق�ساما " في البیت الثاني، وقولھ "  الجساما –جسام " في قولھ 

  .الرابع

ثم تأمل الفعل الماضي في البیت األول وما یوحى بھ من شدة وجور وظلم لھ�ذا 

ا التضعیف في الفع�ل َّفدل ھذ" َّفحد "  على الخاطب ھ أبو المخطوبة الذي فرضرالمھ

  .على التغلیظ

لقد فارق النوم عیني الشاب، وانتابھ القلق واالضطراب الدائم، بسبب ھذا المھر 

َّالذي فرضھ أبو الفتاة علیھ، وأصبحت اللیالي عبئا ثقیال على قلبھ تمر وكأنھا أعوام،  ً ً

مل�ھ، وق�د فقد شغل ھذا الصداق تفكیره لدرجة أن الحیاة أسودت في وجھھ لثقل م�ا تح

َّمر عام ولم یوف الصداق، ففكر في السفر عساه أن یوف ھ�ذا ال�دین، ویح�صل عل�ى 

ما تمناه قلبھ، ورنت إلیھ نفسھ، وقد ش�غل ال�سفر عقل�ھ لكن�ھ ف�ي النھای�ة اس�تقر ق�راره 

على السفر، وت�رك األھ�ل، وھ�ذا الح�وار النف�سي ال�ذي مل�ك عل�ى ال�شاب ك�ل تفكی�ره 

بفتات�ھ، وإل�ى أي م�دى حرص�ھ علیھ�ا مھم�ا تحم�ل ف�ي  مدى تعلق ال�شاب علىیطلعنا 

سبیل ذلك المتاعب والمشاق والغربة وف�راق م�ن یح�ب وی�أنس، وال�شاعر ی�صور لن�ا 

  :ھذا الحوار النفسي الھامس فیقول

  ٍف����������ي لی����������ال یخالھ����������ا أعوام����������ا  ...  َّواس�����تمر الفت�����ى عل�����ى ذا وھ�����ذا

                                                 
  .٦٦، ص  تأمالت مع الحیاة)  ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٧  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  وم����ا ال" ال����صداق " كلم����ا ی����ذكر 

َّم�������ر ع�������ام وم�������ا تمك�������ن فی�������ھ َ  

  رف�����ع الط�����رف لل�����سماء وس�����الت

   عزی��������ز علی��������ھترك��������ھ أھل��������ھ

  َّخی�����ر ال�����نفس ب�����ین ھ�����ذا وھ�����ذا
  

...  

...  

...  

...  

...  

َّب������د من������ھ ی������رى ال������ضیاء ظالم������ا ُ  

  ُع�����اف المقام�����افٍم�����ن ص�����داق لھ�����ا 

  ى الخ������دود ان������سجاماُعبرت������اه عل������

  ست����������ضاماُیوعزی����������ز علی����������ھ أن 

َّوأخی������را خل������ى الع������شیر وقام������ا ً
)١(  

  

ري السردي، وفي بعض األحیان یجول والشاعر ھنا یعتمد على األسلوب التقری

  . في حواره الداخليً كوامنھا ویظھر بعضا من أسرارھاداخل النفس یكشف عن

ثم ینتقل الشاعر من مكان إلى مكان، فقد رصد الشاعر في البدایة المكان األول 

وھو موطن الفتى األول، ثم انتقل في األبیات التالیة لرصد أحداث المكان الثاني وھو 

 غربتھ، وما عانھ الشاب من بؤس وسوء حال، وفراق من یھواھا قلبھ، والشقاء مكان

  .الذي عایشھ وعاینھ وعاناه

ثم تلت ھذه العقد عقدة " الصداق "  في األبیات السالفة جعل العقدة في والشاعر

  :أخرى متمثلة في سوء الحال والشقاء، فقال

  ال ت����سلني ع����ن حال����ھ ف����ي ن����واه

  َّف�������ر م�������ن بؤس�������ھ كم�������ن ف�������ا

  ٍ، وغ������رام، وغرب������ٍةٍح������ال ؤس������

  ُ وھ��������و مق��������یمُآلمت��������ھ الحی��������اة

  ٍھك�����ذا ظ�����ل ف�����ي ش�����قاء وھ�����ون
  

...  

...  

...  

...  

...  

  وص������ف ذا الح������ال یعج������ز األقالم������ا

  ًرق لیث�����������ا فقاب�����������ل ال������������ضرغاما

   یزی�����������������ده أالم�����������������اٍوعن�����������������اء

  ث�������م زادت�������ھ ف�������ي الن�������وى إیالم�������ا

  )٢(ل������م یج������د م������ن زمان������ھ إكرام������ا
  

ُّثم تنفرج األزم�ة وتح�ل العق�دة، وذل�ك عن�دما َ ُ ی�أتي ال�شاب الف�تُح م�ن هللا، ویج�د ُ

ًعمال یمكنھ من التغل�ب عل�ى ظروف�ھ القاس�یة، ویح�صل م�ن خالل�ھ عل�ى الم�ال ال�ذي 

ًیوصلھ إلى مبتغاه، ثم یع�ود م�ن غربت�ھ م�سرورا مق�بال عل�ى الحی�اة، موقن�ا بالنج�اح،  ً ً

ُّمحققا لرغبات نفسھ التي تقر عینھ بھا فقال ً:  

                                                                                                                            
  .٦٦، صتأمالت مع الحیاة) ١(

  .٦٦، ص   السابق )٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٨  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًث���������م لم���������ا أراد رب���������ك فتح���������ا َّ َ  

  ت���ھ الظ���روف م���ن جم���ع م���المكن

   ض���حوٍكٍغ���رثع���اد نح���و الحم���ى ب

ْقاب������ل األھ������ل والرف������اق وق������رت َّ  

  ب��القران، عل��ى أن(وانتھ��ى األم��ر 
  

...  

...  

...  

...  

...  

َّللفت�������ى س��������ھل األم��������ور العظام��������ا َ  

ًف������ي لی�������ال وك������ان م�������اال ج�������ساما ٍ  

َّل�����م یع�����ود فیم�����ا م�����ضى االبت�����ساما ُ  

َّة ول���������ذعین���������ھ غبط���������    المقام���������اً

ْیمھ������ل    )١(ام������اَّأی) ال������زوج ص������ھره(ُ
  

" أزم�ة المھ�ر" وما أن بدت العقدة في االنفراج واالنزیاح والخروج من األزمة 

  ".المماطلة في الزواج " َّإال لتبدأ عقدة جدیدة وأزمة ثانیة وھي 

لقد عقد الفتى قرانھ، واس�تراح م�ن معانات�ھ وألم�ھ وبؤس�ھ، وط�رق الن�وم عینی�ھ 

ًبعدما فارقھا زمنا طویال، وھدأت نفسھ، و َّاستراح قلب�ھ، إال أن ص�ھره ن�ام عن�ھ، ول�م ً

ْی��وف بم��ا وع��د وم��ر ش��ھر وش��ھور حت��ى وص��لت إل��ى ع��ام وأع��وام، ف��زادت العق��دة  َّ

، ال یطالب صھره بعد ھذه يحیَّواستعصت على الحل مرة ثانیة والفتى ساكت ساكن 

األعوام التي أمھلھا إی�اه أن یجھ�ز ل�ھ عروس�ھ، وك�ان م�ن نتیج�ة ھ�ذا المط�ل أن ك�ره 

ٌ صھره، وحدث خصام بینھما، في حین أنھ ال یوجد سبب مقنع لھ�ذا المط�ل أو شاُبال

المطال، وإنما ھي عادة ریفیة س�یئة درج علیھ�ا أھ�ل الری�ف فبئ�ست ھ�ذه الع�ادة الت�ي 

  :تفرق بین الحبیبین وال تجمع بینھما في وئام وحب، فقال

  ن�����ام عنھ�����ا وص�����ھره ن�����ام عن�����ھ

َّم����ر ش����ھر، وم����ر ش����ھر وش����ھر ٌ َّ  

  ًمط������ل أش������ھرا تنق������ضيَّظ������ن لل

ْم������دة كرھ������ت إلی������ھ  ٌ َّ   "أباھ������ا " ُ

ٍل������م یك������ن ث������م موج������ب لمط������ال ٌ َّ  

  َّع������ادة بی������نھم تف������شت وبئ������ست
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

ُل�������م یجھ�������ز ول�������م ی   ً كالم�������ارق�������دِّ

ًوالفت������ى س������اكت حی������ا واحت�������شاما َ ٌ  

ًفاس��������تمر المط��������ال عام��������ا فعام��������ا َُّ  

  واس������تحال الوف������اق فیھ������ا خ������صاما

ُلی���ت ش���عري ھ���ذا المط���ال عالم���   !ا ؟َ

  )٢(ع������ادة ت������سلب القل������وب الوئام������ا
  

فالشاعر یتعجب ویستنكر ھذا المطال الذي تولدت عنھ الخالفات دون داع إلیھ، 

  .َّإال أنھ عادة سیئة انتشرت في ریف الشاعر، وربما تجاوزتھ إلى بیئات أخرى

                                                 
  .٦٧، ص   تأمالت مع الحیاة )١(

  .٦٨، ص السابق) ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٢٩  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًل�ق ل�ھ ب�اال، ؟ وص�ھره ال ُی"المط�ال " ماذا یصنع الشاب تجاه ھذه العادة السیئة 

ًعره اھتماما، حینئ�ذ ل�زم ال�شاب ال�صمت وال�سكوت، لك�ن أھل�ھ أش�اروا علی�ھ أن  ُیولم

یرفع أمره للقضاء لیفصل بینھ وب�ین ص�ھره ف�ي أم�ر عروس�ھ، فع�ارض ال�شاب ھ�ذه 

َّ ولد لھ األوجاع واألسقام، وجره إلى نھای�ة مخزی�ة الفكرة، وكتم غیظھ في قلبھ، الذي ّ

 ببیت یحتوي على الحكمة الضاربة بجذورھا في ةمؤلمة، ثم یختتم الشاعر أبیاتھ اآلتی

 فق�ال  م�ع لئ�ام النف�وس،ال�شقاءاھا، أن أص�حاب النف�وس الكریم�ة دائم�ة  مؤدمجتمعھ 

  :ًعارضا لھذا الحوار

ًث�������م لم�������ا رأى المط�������ال دوام�������ا َ  

  وھن�������ا أھل��������ھ أش�������اروا علی��������ھ

  فك������رة ت������ضمن النج������اح ولك������ن

  ٍم����ل ل����شرورًض����اق ذرع����ا ول����م ی

ْوالنف�����وس الك�����رم ت�����ش   ًراقى كثی�����ُ
  

...  

...  

...  

...  

...  

  ل������زم ال������صمت وال������سكوت دوام������ا

  ًیرف�������ع األم�������ر للق�������ضاء احتكام�������ا

  ًق����������د أباھ����������ا تأدب����������ا واحترام����������ا

  ك��������تم الغ��������یظ فاس��������تحال س��������قاما

  )١(إن تم������شت م�������ع اللئ�������ام كرام�������ا
  

ث��م م��اذا بع��د؟ كان��ت النھای��ة القاس��یة، وھن��ا یبل��غ العن��صر ال��درامي عن��د ال��شاعر 

ًولد سقما في جسده جرى في كل أعضائھ، فأصبح ذروتھ، لقد كتم الشاب غیظھ الذي  َّ

اء ال�داء، وعج�ز ففي معاناة دائمة معاناة مرضیة، ومعاناة نفسیة، فعجز الدواء عن ش

األطباء عن تطبیب�ھ وأص�بحت المنی�ة من�ھ ق�اب قوس�ین أو أدن�ى، ث�م ج�اء الی�وم ال�ذي 

، وكانت ھذه مامِالحَّف إلى ُزف إلى عروسھ زفاضت فیھ روحھ إلى بارئھا فبدل أن ُی

 الت�ي ال یجن�ي الم�رُء" المماطل�ة " النھایة التعسة البائسة، وكان السبب ف�ي ذل�ك ھ�ذه 

  : إلى مصیره المحتوم، فقالیوصالنھَّمن ورائھا إال الشقاء والبؤس اللذان 

َقاب������ل ال������سقم ب������القبول وم�������اذا ُّ  

  ًقماُل������م ی������زل ھك������ذا یكاب������د س������

  واللی������الي ت������دني المنای������ا إلی������ھ

ُج������اء ی������وم م������ ًدمم ب������دال م������نٌَ ٌ َّ  

ِفاض���ت ال���روح نح���و ع���رش إل���ھ ْ َ  

...  

...  

...  

...  

...  

  ك������ان یج������دى ل������و عات������ب األیام������ا

ًویع�������������انى ص�������������بابة وغرام�������������ا ُ  

  ك�������ل ی�������وم، حت�������ى م�������ثلن أمام�������ا

َّأن ی����زف والع����روس    َّزف الحمام����ا" ُ

   ف�����ي ال�����زواج حرام�����اَیج�����د المط�����ل

                                                 
  .٦٩ ، ٦٨، ص   تأمالت مع الحیاة)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٣٠  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ٍفاض��ت ال��روح ت��شتكي م��ن مط��ال
  

  )١(الزام��اًص��ار فرض��ا عل��ى الب��راري   ...
  ن

 ك��رر ال��شاعر المط��ل والمط��ال ف��ي أكث��ر م��ن موض��ع؛ لیؤك��د عل��ى أن ھ��ذه وق��د

  .َّالعادة السیئة التي انتشرت في ریفیھ لم یجن المرُء من ورائھا إال كل بؤس وشقاء

ثم یرجع الشاعر السبب في غالء المھر والمماطلة في الزواج إلى الجھ�ل ال�ذي 

كان المدن، ویسألھم عن ھ�ذه الع�ادة  الریف، األمر الذي جعلھ ینادي على ُسيتفشى ف

  :فقال....... ْ، ھل تفشت عندھم أم ال المزولة

  لم�ونمھل أنتم " المدن " یا ساكني 

ٍغ��الء مھ��ر ومط��ل "  ٍ   ق��د أباحھم��ا" ُ
  

...  

...  

  ؤذین���ا؟ُت" الری���ف " ي بحال���ة عن���دنا ف���

  )٢(على طول المدى فین�ا" تفشى" ٌجھل 
  

 ال��شباب ی�ضرب ع�ن ال�زواج، وجع��ل ث�م ی�شیر ال�شاعر إل��ى ال�سبب ال�ذي جع�ل

الذي أدى إل�ى ك�ساد " غالء المھر " ًالفتیات تبلغ سنا یتجاوز الثالثین دون زواج ھو 

ًالزواج ف�ي الری�ف ب�صفة عام�ة وال�شاعر یت�رجم ع�ن ھ�ذا ال�سبب موض�حا أض�راره 

  :خاصة على الفتاة فقال

  من مھفھفٍة" دیار البراري " كم في 

  تظرتُجن���ى علیھ���ا غ���الء المھ���ر ف���ان

   مائ���ةمھرھ���اّردوا الخطی���ب وق���الوا 
  

...  

...  

...  

  ًوجناتھ���������ا أنبت���������ت وردا ون���������سرینا

   الثالثین��اُف��ي الخ��در حت��ى انتھ��ى عھ��د

  )٣(؟)خمسینا(َّما ضر لو یجعلون المھر 
  

ثم یشیر الشاعر في ثنایا ھذه القضیة إلى م�ا یت�ردد عل�ى أل�سنة أھ�ل المخطوب�ة 

ًن الخاط�ب ق�د ب�اع أطیان�ا أو عق�ارا ف�ي س�بیل من المباھاة بكثرة مھرھا، مفتخرین ب�أ ً

                                                                                                                            
  .٦٩، صتأمالت مع الحیاة) ١(

، ط األول����ى  .، مطبع����ة ع����روس الزق����ازیق دی����وان ش����اعر الب����راري محم����د ال����سید ش����حاتھ) ٢(

   ٢٦ص٢ج١٩٢٩

 ، ، مطبع�ة ع�روس الزق�ازیق١٩٢٩ ، ط األول�ى٢دیوان شاعر البراري محمد السید ش�حاتھ، ج)٣(

    .٢٦ص



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٣١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 عام أو ع�امین حی�ث مطلًالحصول على صداقھا إرضاء ألھلھا، ثم یلي عقد الزواج 

  :یقول

  ی���سرھم أن یق���ول الن���اس خاطبھ���ا

  حتى إذا عقدوا عقد ال�زواج ق�ضوا
  

...  

...  

ًق���د ب���اع دارا ل���ھ ف���ي المھ���ر أو طین���ا ً  

ًع���امین مط���ال وعام���ا بع���د تمكین���ا ً ً)١(  
  

والشاعر ھن�ا ی�سخر م�ن فعلھ�م وع�اداتھم الت�ي تع�ودوا علیھ�ا، وھ�ي ع�ادات ل�م 

 – ص�لى هللا علی�ھ وس�لم –یقرھا شرع وترفضھا ال�سنة النبوی�ة المطھ�رة، ألن النب�ي 

األمر الذي جع�ل ال�شاعر یلج�أ ألول�ي األم�ر ف�ي "  أكثرھن بركة ًأقلھن صداقا: " قال

مبل�غ مع�ین، كم�ا یطل�ب ب المھ�ر وتح�دده ًالحكومة المصریة ب�أن ی�ضعوا قانون�ا لغ�الء

ُّمنھا أن تضع قانونا آخر یحد من المطال في الزواج فقال ً:  

  إن أنصفتنا فضعي" حكومة " فیا 
  

  )٢("قانونا " للمھر والمطل في األریاف   ...
  

والشاعر یرج�ع ك�ساد زواج الفتی�ات ف�ي األری�اف إل�ى ال�شھرة وح�بِّ الظھ�ور، 

 مھ��ر الفت��اة إل��ى مائ��ة جنیھ��ا، – عل��ى عھ��د ال��شاعر –وغ��الء المھ��ور، فق��د وص��ل 

  :والشاعر یعتبر ھذا مغاالة في المھور، مما یتسبب في تأخیر زواج الفتیات، فقال

  ومھ������ر مائ������ة" ف������الح " بن������ت 

  ت��������رك الواح��������د م��������نھم بنت��������ھی

  ٌلی�����ت ش�����عري ھ�����ل لھ�����ذا س�����بب
  

...  

...  

...  

  ْأن�������ا ب�������الرحمن م�������نھم م�������ستجیر

  َّس���������نوات رغ���������م خط���������اب كثی���������ر

ْغی��ر م��وت ِّ الق��وم ف��ي ح��ب الظھ��ورَ ِ
)٣(  

  

ول��م یكت��ف ال��شاعر بھ��ذه األس��باب، وإنم��ا ذك��ر م��ا یترت��ب وم��ا یتول��د ع��ن ھ��ذه 

ًاألسباب من جور لآلباء على حقوق بناتھم، فق�د یأتی�ھ الك�فء خاطب�ا ویرف�ضھ، بغی�ة 

ً م�ن ی�دفع ثمن�ا أكث�ر اأن یعطیھا لمن یرفع مھرھا وكأنھا متاع یباع وی�شترى، یعطیھ� ْ َ

ً صغیرا أم كبیرا أمیرا أم حقیرا، األمر الذي جعل ال�شاعر یخاط�ب أولی�اء سواء أكان ً ً ً

ًخطابا ساخرا، یقولاألمور  ً:  
                                                 

  .٢٧ ، ٢٦، ص٢ي جـدیوان شاعر لبرار)  ١(

  .٢٧ صالسابق، نفسھ)  ٢(

  .٣٥، ص١٩٢٩، ط األولى ٢دیوان شاعر البراري محمد السید شحاتھ، ج )٣(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٣٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ُی�����رفض الك�����فء ویعطیھ�����ا لم�����ن

  م�����سموح ب�����ھ) كمت�����اع ال�����سوق(
  

...  

...  

  ر أو ص�������غیری�������كب: ُیرف�������ع المھ�������ر

ٌأمی����������ر أو حقی����������ر: لل����������ذي زاد
)١(  

  

ویجھ�د نف�سھ فیھ�ا حت�ى ال ًوالشاعر یل�ح عل�ى ھ�ذه المع�اني كثی�را ویستق�صیھا، 

ًیترك مقاال أو قوال لغیره فیھا، وھذه خاصیة من خ�صائص ش�عر ال�شاعر، وبخاص�ة  ً

ًعن�دما یع�الج ق��ضیة م�ن الق�ضایا تلم��س م�ن قری��ب أو بعی�د جانب�ا م��ن جوان�ب ال��دین، 

َّفالدین ومبادئھ وتعالیمھ لم تدعو إل�ى المغ�االة ف�ي المھ�ور، ب�ل إن ھن�اك مواقف�ا زوج  ً

 بع�ض ص�حابتھ بم�ا مع�ھ م�ن الق�رآن، ھ�ذه ھ�ي – صلى هللا علی�ھ وس�لم –بي فیھا الن

  .رؤیا الشاعر ودعوتھ، وھي لیست مخالفة لما جاء بھ دیننا الحنیف

ًومن قضایا الشباب التي رصدھا الشاعر منتق�دا بع�ض المظ�اھر وال�صور الت�ي 

  .علیھا الشباب، لیس في الریف وحده بل في الریف وغیره من المدن

ْلشباب من أصبح فمن ا ٍّمتخنثا یشبھ الن�ساء إل�ى ح�د كبی�ر ف�ي م�شیتھ وخالعت�ھ، َ ً

 ف�ي مالب�سھ م�ن ارتدائ�ھ –ً أی�ضا –ووضع بعض المساحیق على وجھھ، كم�ا انتق�ده 

 الحی�اة كائن�ة ف�ي ت�شبیھھم بالن�ساء، المالبس الضیقة التي ترقق الخ�صر، معتق�دین أن

تج عنھ تخل�ف أوط�انھم فق�د ك�ان أم�ل فالشاعر ینعي علیھم تأخرھم وتخلفھم، والذي ن

وط��نھم ف��یھم كبی��ر ف��ي تح��ضره وتقدم��ھ، فق��د خیب��وا أمل��ھ، ث��م ی��سخر ال��شاعر م��نھم 

ویصفھم بأنھم قد زادوا من عداد اآلنسات في المجتم�ع دون رادع م�ن دی�ن أو تأنی�ب 

فع بھم الوطن، ولو أن لینت َّلشاعر لو أن ھؤالء الشباب صخورمن ضمیر، ثم یتمنى ا

  :ًھم انصفوا لواروھم التراب، فقال واصفا ھؤالءَآباء

  متخنث��������������ون فل��������������ست ت��������������د

  وض����������عوا الم����������ساحیق الت����������ي

  وتعلم��������������وا م��������������نھن كی��������������ـ

  وت������������������������أنقوا وت������������������������ألقوا

  فل���������������و اطلع���������������ت عل���������������یھم

  ظن��������وا الحی��������اة ھ��������ي الت��������شبــ

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  رك ھ��������������ل إن��������������اث أم ذك��������������ور

ْص��������������نعت لرب��������������ات الخ��������������دور ُ  

  ـ��������ف یك��������ون ترقی��������ق الخ��������صور

  وس���������رى العبی���������ر إل���������ى العبی���������ر

  ًلرأی���������������ت اش���������������جارا ت���������������سیر

  ـ����������������ھ بالج����������������آذر والب����������������دور

                                                 
  .٣٦، ص٢دیوان شاعر البراري جـ)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٣٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ی����������ا خیب����������ة األوط����������ان ف����������ي

  ِزادوا ع��������������������داد اآلن��������������������سـا

  إل�����������ى مت�����������ى تل�����������ك الرق�����������ا

  ی���������ا لی���������ت ع���������دتھم صخ���������ـو

  آب���������������اؤھم ل���������������و ین���������������صفو
  

...  

...  

...  

...  

...  

  ھ��������������ذا ال��������������شباب الم��������������ستطیر

  ت ول��������������م ی��������������ؤنبھم ض��������������میر

  ع��������ة ف��������ي الت��������شبھ والغ��������رور ؟

  ر فانتفعن����������������������ا بال����������������������صخور

  )١(ن لزوج������������وھم م������������ن قب������������ور
  

 استخدم الشاعر في توضیح معانیھ ال�سابقة األس�لوب الخب�ري التقری�ري، ث�م لقد

أتى باألسلوب اإلنشائي المتمثل ف�ي االس�تفھام والتمن�ي عل�ى س�بیل ال�سخریة وال�تھكم 

من أفعال ھؤالء الشباب الذین یفترض فیھم الشاعر أنھم سواعد الوطن القویة، لك�نھم 

  .ھھم بالفتیاتبأفعالھم خیبوا ظنھ برقاعتھم وتشب

ْث��م یرص��د ال��شاعر ق��ضیة أخ��رى م��ن ق��ضایا ال��شباب، وھ��ي س��ی  ء الفتی��ان ورارَ

الفتی��ات ف��ي الطرق��ات ول��یس لھ��م عم��ل یقت��اتون من��ھ، وأص��بحت وظیف��ة ھ��ذا ال��شاب 

ًاألساسیة غرامھ بالفتیات، فیبین الشاعر عن ھذا اللون من ال�شباب س�اخرا من�ھ ومم�ا 

  ً:یفعلھ قائال

   كلھ�����اوظیفت�����ھ ف�����وق الوظ�����ائف

  ھث��ف��إن ش��ئت ھنئ��ھ وإن ش��ئت فار
  

...  

...  

  ٌف������ال ھ������و م������سئول وال ھ������و ع������ان

  )٢(وظیفت������ھ مع������شوق بن������ت ف������الن
  

  .ولعلك تدرك مدى التھكم والسخریة من ھؤالء الذین یقومون بمثل ھذا الفعل

 ب�ل ف�ي – لیس في الریف الم�صري وح�ده –قضایا الشباب التي انتشرت ومن 

وع��دم إعط��اء "  الحج��ر عل��ى أفك��ار ال��شباب "القط��ر الم��صري ب��صفة عام��ة ق��ضیة 

ًالحریة لھ�م وت�داول اآلراء معھ�م، فال�شاعر ی�صور موقف�ا م�ن ھ�ذه المواق�ف ونتیجت�ھ 

َّالمؤلمة المؤسفة، وھو موق�ف ل�شاب أح�ب فت�اة وتعل�ق قلب�ھ بھ�ا وطل�ب م�ن وال�ده أن 

یخطبھ��ا ل��ھ فاس��تھزأ الوال��د بم��شاعر ال��شاب، ورف��ض الفك��رة، واس��تخدم ك��ل وس��ائل 

ضغط على ھذا الشاب أن یمحوا الفكرة من رأسھ، فضاقت على الشاب األرض بما ال

َّرحبت، ولم یجد أمامھ إال االنتحار الذي یخلصھ من ھذه المعاناة األلیمة، فأشعل النار 

                                                                                                                            
  .١٤٦، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري )   ١(

  .١٨٥، ص السابق)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٣٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًف�ي ج��سده ف��رارا م��ن ھ�ذه الحی��اة، فال��شاعر یرص��د ھ�ذه الق��ضیة وی��سجل ھ��ذه الق��صة 

  :ًشعرا في أبیاتھ التي یقول فیھا

  قت األرض عل�������ى التلمــ�������ـض�������ا

ٍكی��������������ف والح��������������ب ق��������������اس ُّ  

  ٌش��������������غف أق��������������سم أن ین��������������ـ

َّوأب ص������������������������ب علی������������������������ھ ٌ  

  - ی������ا لھ������ف نف������سي - فم������ضى

  لك������������نَّف������������ر م������������ن دنی������������اه 
  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

  ًـ����������������������������یذ دارا بع����������������������������د دار

  واألم����������������اني ف����������������ي انھی����������������ار

  ـ�����������فى الك�����������رى بع�����������د الق�����������رار

  ك�����������������ل ض�����������������غط واحتق�����������������ار

  طف������������������ئ الن�������������������ار بن�������������������ارُی

  )١(غی��������������ر م��������������شكور الف��������������رار
  

الشاعر أظھر تحسره على ھذا الشاب، فھذا التحسر ناتج ع�ن انتح�اره وإذا كان 

الذي یخالف تعالیم الدین الحنیف، ویزداد ھ�ذا التح�سر م�ن موق�ف ھ�ذا األب ال�ذي ل�م 

یرع شعور ولده، فكان یمكن لھ أن یع�الج ھ�ذا األم�ر بغی�ر ھ�ذه الطریق�ة الت�ي فعلھ�ا، 

  .فذ ال محالةویتفادى ھذا الحادث األلیم، ولكن قضاء هللا نا

  

                                                 
  .١٢٦، صتأمالت مع الحیاة لشاعر البراري )   ١(
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ما ا:  

  اات واع
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  )١(اات واع

  ب�صفة عام�ة بع�ُض في مجتمع الشاعر بصفة خاص�ة والمجتم�ع الم�صريشاع

 والب�دع الت�ي ال تتواف�ق م�ع تع�الیم الق�رآن الك�ریم وال�سنة النبوی�ة المطھ�رة، الخرافات

لجھل والسفھ والجور، وتعدي ح�دود األمر الذي جعلھ یثور علیھا ویرمي أصحابھا با

ًهللا، متھم��ا أص��حابھا ب��أنھم ارتكب��وا كثی��را م��ن اآلث��ام وال��ذنوب؛ ألن اعتق��ادھم باط��ل  ً

  .وزعمھم مكذوب

ًأن الری���ف بظروف���ھ االجتماعی���ة ك���ان أرض���ا خ���صبا النت���شار وال ری���ب ف���ي  ً

 الت�ي الخرافات والبدع فیھ؛ ألنھ كلم�ا ازدادت الحی�اة ص�عوبة، وكلم�ا زادت األخط�اء

تھدد كیان الجماعة دون أن یجدوا الوسائل اإلیجابیة الفاعلة لعالجھا أو تجنبھا والبعد 

عنھا انتشرت الخرافات والبدع، وتكثر بانتشار حاالت القت�ل واالض�طراب وال�شعور 

بالضعف والعجز عن مواجھة مشكالت الحی�اة ومخاطرھ�ا، وع�ادة م�ا تمث�ل الخراف�ة 

ًإرثا تاریخیا تتناقلھ األ �ة " جیال، ومن ھذه الخرافات التي رصدھا الشاعر خراف�ة ً جنیِّ

تخرج من البحر إلى البرِّ ف�ي " الجنیِّة " ، وفحوى ھذه الخرافة أن ھذا الكائن "البحر 

إن جسدھا یعل�وه ش�عر یزی�د : وقت الظھیرة وقد رآھا الناس، ووصفوا جسدھا، فقالوا

عین�ان ك�الجمر م�ن ش�دة الحم�رة، طولھ عن متر، ووجھھا مثل وجھ اإلنسان لك�ن ب�ھ 

ٌیخرج منھما شرر تضطرب من�ھ األفئ�دة، فال�شاعر ینك�ر عل�ى مجتمع�ھ ھ�ذه الخراف�ة 

ًالتي یتداولھا مجتمعھ، بل إن الخرافات انتشرت فیھ وزادت عن الحصر، فق�ال ناعی�ا 

  :على مجتمعھ ھذه الخرافة

  خراف�����������������ات ال�����������������ورى زادت

  وش�����������نقي اآلن ف�����������ي ش�����������الي

...  

...  

  ع���������������ن التع���������������داد والح���������������صر

  وال جنی����������������������������ة البح����������������������������ر

                                                 
 المكذوب، وھ�ي ف�ي المجتم�ع كلم�ة متداول�ة ب�ین الن�اس ت�شیر إل�ى حتملالمسالحدیث : لخرافةا)   ١(

  .الكذب أو الخیال أو البعد عن الواقع

 وال ال�صحابة وال – صلى هللا علیھ وسلم –ٍإحداث أمر جدید في الدین لم یفعلھ النبي : البدعة  

  ً.الشيء الذي یكون أوال: والبدع، "ًقل ما كنت بدعا من الرسل: " التابعین، وفي التنزیل

  ). بدع–خرف ( لسان العرب البن منظور، مادتي : انظر  
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   م���������ن بن���������ي ع���������صريكثی���������ر

  ل لق���������������د رأیناھ���������������ایق���������������و

  ٌلھ����������������ا ج����������������سم تغطی����������������ھ

  ووج����������������ھ مثلن����������������ا لك����������������ن

  ٌتن���������������اثر منھم���������������ا ش���������������رر
  

...  

...  

...  

...  

...  

  وویل����������ي م����������ن بن����������ي الع����������صر

ِّوق�����������د طلع�����������ت عل�����������ى الب�����������ر ْ  

  ب����������������شعر زاد ع����������������ن مت����������������ر

  ب�����������������ھ عین�����������������ان ك�����������������الجمر

َیخی��������ف الم��������رء ف��������ي الظھ��������ر ُ
)١(  

  

أن ال�شاعر ینق�ل أحادی�ث الن�اس الب�سطاء  – أیھا القارئ الك�ریم –ولعلك تدرك 

ًعن ھذه الخرافة نقال أمینا، وھذه كانت منتشرة في كل الریف المصري، ولم یقت�صر  ً

  .ھذا األمر على ریف الشاعر وحده

ْالخراف�ة وھ�م َّثم یوضح الشاعر ویبین أن م�ا یعتق�ده الن�اس ویزعمون�ھ ف�ي ھ�ذه 

قسم بماء النیل وطمیھ الذي ینتف�ع ب�ھ ٌوباطل، ثم أراد أن یبرھن على صدق دعواه، فأ

  :ًالفالح في حقلھ، ویعود علیھ بالخیر والنماء، فقال مخاطبا من یعتقد في ھذه الخرافة

ًأال ی���������������ا قومن���������������ا ق���������������سما َ  

  وب������������التفن ال�������������ذي یم�������������شي

  ٌلھ������������������ذا كل������������������ھ وھ������������������م
  

...  

...  

...  

  بم���������������اء النی���������������ل إذ یج���������������ري

  إل�����������������ى الف�����������������الح ب�����������������الخیر

ُار ب�����������������ال خب�����������������رب�����������������وإخ ٌ
)٢(  

  

كنای��ة ع��ن أن ھ��ذه " وإخب��ار ب��ال خب��ر "  األخی��ر ف��ي قول��ھ وتعبی��ره ف��ي البی��ت

  .الخرافة ال أصل لھا، وإنما ھي كذب ومحض افتراء

ومن البدع التي ش�اعت ف�ي ع�صر ال�شاعر، ومازال�ت آثارھ�ا باقی�ة حت�ى الی�وم 

ً، فال�شاعر یرص�د بك�امیرا ألفاظ�ھ منظ�را لطائف�ة م�ن "بدعة تقبیل أضرحة األولی�اء "

یقبلونھا، األمر الذي یجعلھ ینكر عل�یھم " أحمد البدوي " صورة الناس یكبون على مق

ًھذا الفعل مبینا لھم أن الذي یكبون علیھ ویقبلونھ جمادا ال ینف�ع وال ی�ضر، م�صنوعا  ُّ ً ً

أحم�د " من النحاس، واألجدى لكم واألنفع لدینكم أن تتعلم�وا المب�ادئ الت�ي دع�ا إلیھ�ا 

  :اھاالشاعر أن یبعث برسالة لھؤالء مؤدد ال أن تقبلوا مقصورتھ، فأرا" البدوي 

                                                                                                                            
ت��أمالت م��ع الحی��اة مخت��ارات ن��ادرة وق��صائد ل��م تن��شر ل��شاعر الب��راري محم��د ال��سید ش��حاتھ، )   ١(

  .٩٧ص

  .١٠٠السابق، ص)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٣٨  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ًی����������ا ص����������اح دعھ����������ا جانب����������ا

  ی���������ا" م���������ا أحم���������د الب���������دوي 
  

...  

...  

ُوارج���������ع إل���������ى وأن���������ت ھ���������ادئ َّ  

ُب��������ل مب��������ادئ" ّھ��������ذا نح��������اس 
)١(  

  

والذي قوى من ھذه الرسالة التي بعث بھا ال�شاعر إل�ى ھ�ؤالء اس�تخدامھ الن�داء 

دعھا " ألمر وتكراره في قولھ المرخم، وكذا استخدامھ أسلوب ا" یا صاح " في قولھ 

َّوإن دل ذلك فإنما یدل على مدى صدق الشاعر فیما یدعو إلیھ من ناحی�ة، "  ارجع –

  .ین یكبون على تقبیل ھذه المقصورة من ناحیة أخرىوبطالن ما یعتقده اآلخرون الذ

ُث��م ی��شیر ال��شاعر إل��ى عبثی��ة القب��اب واألض��رحة الت��ي أقیم��ت وش��یِّدت عل��ى 

ت��واروا  یع��رف حقیق�ة ھ��ؤالء، ف�ي ح�ین أن ھن��اك الكثی�ر م��ن األولی�اء أص�حابھا، ول�م

ًتحت التراب، ولم یعرف لھم اسما، ولم تقام علیھم قباب، ولم یشید لھم ض�ریحا، ول�م  ً

  ":األولیاء " ًُیعرف لھم قبرا، فقال في قصیدتھ التي بعنوان 

ُ نحاس�ي أق�یم س�دىٍكم م�ن ض�ریح ٌ  

  ٍّوك���م ول���ي ت���وارى ب���التراب ول���م
  

   

   

  یدت ی�����ا ص�����احبي عبث�����اُش�����: وقب�����ٍة

ًنذكر لھ اسما، ول�م تع�رف ل�ھ ج�دثا
)٢(  

  

في البیتین السابقین كنایة ع�ن كث�رة الع�دد، كم�ا أن�ھ " كم " واستخدام الشاعر لـ 

 ًاستخدمھا للمقابلة بین القباب واألضرحة التي أقیمت سدى وعبثا وبین األولیاء ال�ذین

  .ُّلم تعرف أسماؤھم، ولم ُیدل على قبورھموراھم التراب، ولم تبن علیھم قباب، و

" بھـا بدعـة ى أصحاـا علـر وأنكرھـع الشاعـي مجتمـت فـدع التي شاعـومن الب

ْدعاء من م  والطواف حول األضرحة، واالستنجاد ات من الصالحین أو الغائبین منھمَ

ف�ریج ًبأھلھا، زعما م�نھم أنھ�م ش�فعاء لھ�م عن�د هللا ووس�طاء ف�ي ق�ضاء ح�وائجھم، وت

  .كروبھم

القی�ام عل�ى األض�رحة، " فالشاعر یرصد بكامیرا ألفاظھ وصوره وخیال�ھ بدع�ة 

ْودعوة من في الضریح، واعتقادھم بأن من في الضریح قادر على نفعھم أو ضرھم،  َْ َ

ثم یسخر الشاعر من ھؤالء الذین یعتقدون في أصحاب ھذه األض�رحة وین�سون ب�اب 

َّلنف��ع وال��ضر، فعل��ى الم��سلم أن ال یلج��أ إال إل��ى هللا، هللا س��بحانھ وتع��الى ال��ذي بی��ده ا ُّ
                                                 

  .٤٨٩الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ، ص)   ١(

  .٥٣٨ص ،لسابقا)   ٢(
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ًویترك أصحاب األضرحة الذین ال یملكون ألنفسھم ضرا وال نفع�ا فق�ال  ف�ي ق�صیدتھ ً

  ":القیام على األضرحة " التي بعنوان 

ًی��ا م��ن تق��وم عل��ى ال��ضریح منادی��ا ُ ْ َ  

ْم���ن ذا ال���ذي نادی���ت؟ م���ا ت���أثیره؟ َ  

ًت���ا� إن���ك ل���و نظ���رت عل���ى ھ���دى َ  

  نف����ض ی����دیك ون����اد رب����ك وح����دها
  

...  

...  

...  

...  

  ھ����ذا عم����ى، فمت����ى تع����ود ب����صیرا؟

  أت�������راه یمل�������ك لألم�������ور م�������صیرا؟

  ُلرأی�������ت ب��������اع الع��������المین ق��������صیرا

  )١("ًوكف���ى برب���ك ھادی���ا ون���صیرا " 
  

ً استخدم الشاعر في اإلبانة عن المعاني السابقة عددا من األسالیب اإلن�شائیة وقد

ْیا من " منھا النداء في قولھ  الت�ي للبعی�د لی�صل ص�وتھ " ی�ا " واس�تخدم م�ن أدوات�ھ " َ

في كل مكان في عالم�ھ " القیام على األضرحة " إلى كل من یقوم بھذا الفعل المشین 

 عل�ى م�ا یح�دث ف�ي ریف�ھ وح�ده أو قریت�ھ أو الم�دن ًالمسلم، إذ لم یكن األمر مقت�صرا

 ھ��ذا العم��ل بأن��ھ  ب��ل ل��یعمم الن��داء ك��ل عالم��ھ الم��سلم، ث��م وص��ف،م��صرالمج��اورة أو 

ْ من –متى " عمى، وعدم إدراك لتعالیم دیننا الحنیف، ثم استفھم بعدة أدوات بـ   م�ا –َ

ا موقعھ��ا ف��ي الك��الم وت��أثیره فی��ھ، وتع��داد االس��تفھام وتك��راره ولك��ل منھ��" ھم��زة  ال–

یثب�ت بط�الن ھ�ذه البدع�ة، ومخالفتھ�ا ن بأدوات متنوعة دالل�ة عل�ى أن ال�شاعر أراد أ

ُّآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، ولكي یؤكد ھذا البطالن أت�ى بالق�سم ف�ي لھدى القر

عل��ى س��بیل الن��صح "  ن��اد –انق��ض : " ، ث��م بأس��لوب األم��ر ف��ي قول��ھ"ت��ا� " قول��ھ 

 بھ��ا الكثی��ر م��ن العام��ة، ب��ل واإلرش��اد وال��تخلص م��ن ھ��ذه التراھ��ات الت��ي أص��یب

 لكي یؤكد ویدلل على صدق ق�ضیتھ ثموالخاصة الذین لم یثقفوا ثقافة دینیة صحیحة، 

ًوكفى بربك هاديـا ونـصريا :قولھ تعالىبس من القرآن شطر بیتھ األخیر في تاق
ِ َ َ ً ِّ َ

ِ
َ َ َ ِ َ َ)٢(  

  .ًلیزین بھذا االقتباس أبیاتھ، ویكسبھا روعة وبھاء كافیك بھدایتھ ونصره؛ فا�

  

                                                 
   .٤٨٥، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ )   ١(

  .٣١آیھ:سورة الفرقان ) ٢(
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 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

لك ویتكھم، وال یزال الشاعر یمقت بدعة تقبیل األضرحة ویسخر ممن یفعلون ذ

َّویستخف بأفعالھم، فمن یفعل ذلك ال عقل لھ، وجاھ�ل ب�أمور دین�ھ، وكأنم�ا ھ�و نف�سھ 

  :ضریح مال على ضریح لیقبلھ فھذا فاقد للرشد، غارق في الغي والضالل، فقال

  ُم������ال ال������ضریح عل������ى ال������ضریــ

  ی��������ا قبل��������ة الجھ��������ل ال��������صریــ

ِی�����ا م�����ن تمی�����ل عل�����ى ال�����ضرب ْ َ  

  فمت������������ى ت������������ضمد جرح������������ھ ؟
  

  

  

  الجھ������ل ال������صریح" ة بقبل������" ـ������ح 

  ـ�����ح لم�����ا انطبع�����ت عل�����ى ال�����ضریح

  ُـ��������ح ھ��������داك ف��������ي ھ��������ذا ج��������ریح

ُومت����������ى ت����������ریح وت����������ستریح ؟
)١(  

  

 في ثالثة أبیات متوالیة؛ لیؤك�د خمس مرات" الضریح "  كرر الشاعر كلمة فقد

ُّعلى صدق اعتقاده بأن ھذه األضرحة ال تنفع وال ت�ضر، وأن تقبی�ل الن�اس لھ�ا درب 

م�ال " من دروب الجھل بتعالیم دینھم وقد استخدم الشاعر األسلوب الساخر ف�ي قول�ھ 

 "ف�ي قول�ھ " الجناس " ً على الضریح، ثم استخدم لونا من ألوان البدیع وھو الضریح

"  وغ�ایر بینھم�ا ف�ي البی�ت الث�اني ف�ي قول�ھ  األول،ف�ي البی�ت" ریح ض ال�–الضریح 

؛ لیؤكد على استقصاء فكرتھ ودورانھ حولھا، لیدلل على بطالن "الضریح والضریح 

ْھذا االعتقاد، األمر الذي جعلھ في البیت الثاني یخاطب ویقرر أن من یفعل ھذا الفعل  َ

ُھ�داك ف�ي " الوھن بالجرح في قولھ في البیت الثالث في دینھ وھن، ولذا عبر عن ھذا

ًفقد أبرز المعنوي، وحولھ إلى إن�سان ج�ریح تن�زف جُروح�ھ، متمنی�ا أن " ھذا جریح 

  .تضمد ھذه الجروح المعنویة، كي یستریح ویریح غیره

ت ومن البدع التي ذاعت وانتشرت في مجتمع الشاعر، والتي تعم ك�ل المجتمع�ا

ًجد في المدن األكثر اتساعا سوقا رائجة لھ�ا ھ�ي بدع�ة ھ، بل وقد تالریفیة المماثلة ل ً "

 جھل – كما تبین اشعاره ـَوھذا في رأي الشاعر" االستغاثة باألموات واالستعانة بھم 

وضالل، وعلى المسلم أن یستعین ویستغیث با� وحده ال ش�ریك ل�ھ، فھ�ذا م�ن كم�ال 

 أج�ساد ھ�ؤالء ال�ذین یعتق�دون ف�ي ھ�ذه  ال�شاعر یلھ�ب جع�لالدین القویم، األم�ر ال�ذي

ًالبدعة بسیاط من ألفاظھ، یذمھم بھا ویذم بدعتھم ویحمل عل�یھم متھكم�ا مم�ا یعتق�دون 

  :فیھ فیقول

                                                 
 .٤٨٦، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري   )١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ْأرأی��ت م��ن ی��دعو ال��دفین لمأ   ٍم��ل ؟َ

  ی�����دعوه أو ی�����دعو ب�����ھ ودع�����اؤه

  ًی���ا م���ستغیثا بال���دفین م���ن ال���ورى

  ّال ت����ستغث ب����المیتین ب����ل اس����تغث
  

...  

...  

...  

...  

  ؟َی�����ت تف�����صیل ال�����ضالل المجم�����لأرأ

   م����ن ال����دعاء المھم����ل- أراه -فیم����ا 

  ارج�����ع إل�����ى دی�����ن الق�����ویم األكم�����ل

  )١( واعل��م واعم��ل- وھ��و هللا - يب��الح
  

 ك�رره م�رتین ف�ي بدای�ة ال�شطر األول م�ن  الشاعر باالس�تفھام ال�ذيوقد استعان

 وسخریتھ على تھكمھأرأیت وبدایة الشطر الثاني من نفس البیت، لیدل " البیت األول 

من ھؤالء الذین یقومون بمثل ھذه األعمال، ولذا نھ�اھم ف�ي البی�ت األخی�ر ع�ن القی�ام 

" بل استغث بالحي " ال تستغث بالمیتین، ثم اضرب بـ : " بمثل ھذه األعمال في قولھ

  .ًوھو هللا سبحانھ وتعالى، مرشدا إلى العلم الذي أراد بھ علم الدین والعمل بھ

رب عل��ى أوت��ار ھ��ذه البدع��ة، وھ��ي طل��ب األحی��اء الم��دد وال ی��زال ال��شاعر ی��ض

والعون من األموات، والوقوف على قبورھم وسؤالھم، وطلب مع�ونتھم، األم�ر ال�ذي 

ًجعل الشاعر یتھكم منھم، ومن اعتقادھم مشبھا إیاھم بأن میتا یطل�ب م�ن میِّ�ت م�ددا،  ً ً

ي تشرب تعالیم دین�ھ وھذا مخالف ومناقض لما جاء بھ الدین الحنیف، فعلى المرء الذ

َّالصحیح أن ال یسأل إال هللا الذي فضلھ ال ینتھي وعطایاه ال تنفد، وھناك م�ن اآلی�ات 

، فاألولی�اء ال ی�ستغاث  ما یدل على صدق الشاعر واعتقادهالقرآنیة واألحادیث النبویة

 ًبھم، وال یطلب منھم شیئا؛ ألنھم لیسوا قادرین على اإلغاثة، وال عل�ى تحقی�ق الطل�ب

  :وإجابتھ، ومن اعتقد غیر ذلك فقد تبرأ من اإلسالم، ووھن دینھ، فیقول

  اً م�ن دف�ین ف�ي الث�رى م�ددًیا طالبا

ْكیف اتجھت إلى من مات ت�سألھ ؟ َ  

ٌإن����ا وإی����اه أم����وات، و َّ   ی����ا عجب����ا َّ

   ب�����دینك أن تغ�����شاه غاش�����یةارب�����أ

  ٍّم��اذا ت���رى ف���ي ول���ي ت���ستغیث ب���ھ
 

...  

...  

...  

...  

... 

  ًظامئ�����ا أب�����داٍرو بم�����ُل�����یس ال�����سراب 

ْس����ل ال����ذي ف����ضلھ ال ینتھ����ي ع����د   ادَ

  ِّلمی������ٍت یبتغ������ي م������ن می������ٍت م������ددا

  َّم����ن الف����ساد وإال ض����اع من����ك س����دى

  )٢(ٌأواج�����د أن�����ت غی�����ر هللا ملتح�����دا ؟
 

                                                 
  .٤٨٦، ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري )١(

 .٥١٨، ص السابق)  ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

َّثم ینعى الشاعر على الذین یتوسلون باألولیاء، متھما إیاھم  بأن ما یفعلونھ كذب ً

ھ��اد ف��ي س��بیلھ ھم��ا الوس��یلة وافت��راء وبھت��ان وض��الل؛ ألن تق��وى هللا س��بحانھ والج

ّالحقیقیة التي تنفع صاحبھا یوم القیامة، فمن ضیع السجود الذي یوصلھ للقرب من هللا 

  :َّلم یجن إال البعد عن طریقھ سبحانھ وتعالى، فقال

  تق�����������وى المھ�����������یمن والجھ�����������ا

  َّأم���������������ا التوس���������������ل بالعب���������������ا

ْم�������ن ض�������یع اس�������جد واقت�������رب َّ َْ  
 

...  

...  

... 

  د ھم��������ا الوس��������یلة ف��������ي المع��������اد

  ی������������������غ مع������������������ادز فإن������������������ھ د

  )١(َّل��������������م یج��������������ن إال االبتع��������������اد
 

زنة بین المتمسك بحبل هللا والمتمسك بحبل الشیخ، فحبل هللا اثم یعقد الشاعر مو

  :متین قوي وحبل الشیخ واٍه ضعیف، ولذا أمر بقطعھ واالستمساك بحبل هللا فقال

  ُأرأی�������ت حب�������ل ال�������شیخ ؟ حبـ�������ـ

  فاقطع����������ھ واستم����������سك بحبـ����������ـ
 

...  

... 

   م�������������ضطربـ������������ل ال������������شیخ واٍه

  )٢ ("واس������جد واقت������رب " ـ������ل هللا 
 

فجع��ل ال��شاعر االستم��ساك بحب��ل هللا طریق��ة ال��سجود واالقت��راب من��ھ س��بحانھ 

ْك��ال ال تطع��ھ واس��جد   : بقول��ھ تع��الىینوتع��الى، فزی��ل بھ��ذا االقتب��اس بیتی��ھ ال��سابق ُ ْ َ ُْ ِ ُ ََ َّ

ْواقترب َِ َ ْ )٢(  

ھ وحده، بل في ك�ل أق�الیم ًثم یلتقط الشاعر بدعة انتشرت وشاعت لیس في إقلیم

، فال�دین "الموال�د " مصر ومدنھا ومازالت ھذه البدعة قائم�ة حت�ى الی�وم وھ�ي بدع�ة 

ُّاإلسالمي الحنیف ال یق�ر بھ�ا وینكرھ�ا، األم�ر ال�ذي جع�ل ال�شاعر ی�دعو إل�ى تطھی�ر 

ال��بالد منھ��ا؛ ألنھ��ا تتن��افى م��ع تع��الیم ال��دین الحنی��ف، ویتمن��ى ال��شاعر أن ت��زول ھ��ذه 

ْ من البالد، وأن یقیض هللا لھا من یقضي علیھا؛ ألن ما یحدث في ھ�ذه الموال�دالبدعة َ 

  :من موبقات یؤذي الدین وأھلھ، فقال

َّت����أذى الن����اس مم����ا ف����ي الموال����د   وأط���������رق ب���������ین وال���������دة ووال���������د  ...  ُ

                                                 
  .٤٧٨، ص   الدیوان الكبیر لشاعر البراري   )١(

 .٤٧٩ص ،ابق الس) ٢ (

  .١٩: سورة العلق   آیة )٣(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًول��������و رد اإلل��������ھ إلی��������ھ ش��������یئا َّ  

  فھ���ل ف���ي م���صر م���ن بط���ل ین���ادي
 

...  

... 

  َّم�����ن الماض�����ي لج�����رد س�����یف خال�����د

  )١(ل�������بالد م�������ن الموال�������دبتطھی�������ر ا
 

الم���ضروب ب���ھ المث���ل ف���ي " خال���د ب���ن الولی���د " فال���شاعر استح���ضر شخ���صیة 

ْض هللا م�ن مثل�ھ ل�یقض عل�ى یستنھض الھمم ویشحذ العزائم، ویق�یالتضحیة والفداء، ل َ

  .ھذه البدعة ویبطلھا

، فالفراغ عندھم كثی�ر إلى أھل البطالة،" الموالد " ثم یعزو الشاعر وجود بدعة 

دوا أن ی��شغلوا وق��ت ف��راغھم ف��اختلقوا ھ��ذه البدع��ة، وق��د تب��رأت منھ��ا ال��شریعة ف��أرا

  :اإلسالمیة وأنكرتھا فقال

  أھ�������������ل البطال�������������ة أح�������������دثوا

  فتب��������������رأت منھ��������������ا الھ��������������دا

  وال�����������شرع یك�����������ره أن ی�����������رى
 

...  

...  

... 

  تل��������������ك ال��������������ضاللة بالبطال��������������ة

  ی��������ـة وانط��������وت عنھ��������ا الدالل��������ة

  )٢(ب��������ین ال��������ورى تل��������ك ال��������ضاللة
 

لى البدعة ووصفھا بأنھا ضاللة، وعمى أحدثوھا، وھم وضع الشاعر یدیھ عفقد 

دالل�ة عل��ى أن ھ�ذه البدع��ة ال " أح�دثوا " أھ�ل البطال�ة، وف��ي تعبی�ره بالفع�ل الماض��ي 

ًأصل لھا من دین أو شرع، إنما استحدثت في زمن وج�دت فی�ھ أرض�ا خ�صبة للنم�اء 

  .والشیوع واالنتشار، وملء الفراغ

 بم�ا فیھ�ا اع صداھا في كل البیئات المصریةثم یشیر الشاعر إلى بدعة أخرى ذ

" ق�راءة الق�رآن ف�ي الم�آتم " الریف والمدینة، ومازالت باقی�ة حت�ى الی�وم وھ�ي بدع�ة 

ْمبینا أن من یقرون بھذه البدعة قد ضلوا وأضلوا، فقد یكون المتوفى مدین ولم یق�ض  َ ً

ًتغن�ي عن�ھ ش�یئا؛ عنھ دینھ، فاألولى واألجدى أن یقضي عنھ دینھ، وق�راءة الق�رآن ال 

ًألن ما كسبت یداه سیحاسبھ علیھ خیرا أو شرا، مستعینا ف�ي ذل�ك  ً القرآن الك�ریم ف�ي ب�ً

ُّكل  : قولھ تعالى ِ بما كسب رھینٍنفسُ َ َ َ ََ   :ً فقال منتقدا ھذه البدعة)١( ٌةِ

                                                                                                                            
 .٥١٩، صدیوان الكبیر لشاعر البراريال)   ١(

  .٥٥٦السابق، ص)   ٢(

  



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ال����شیخ یق����رأ والمرح����وم مغب����ون

ًیا من ضللتم وأض�للتم كف�ى ش�ططا ْ َ  

  رتت���الوة ال���ذكر ال تغن���ي ول���و كث���
 

...  

...  

... 

  ُفي األجر ال شيء بین الناس م�وزون

  أن�����تم م�����دینون والمرح�����وم م�����دیون

  )١(َّب�����ل بم�����ا ك�����سبت كف�����اه مرھ�����ون
 

ًوم��ن الب��دع الت��ي ینكرھ��ا ال��شاعر ووج��دت لھ��ا أرض��ا خ��صبا   وبخاص��ة ف��ي –ً

زی��ارة المق��ابر للن��ساء، فال��شرع وال��شاعر یرف��ضان ھ��ذه "  بدع��ة –مجتمع��ھ الریف��ي 

م زیارة النساء الالتي یجلبن الفتنة والشاعر یؤی�د فت�وى ال�شرع، البدعة، فالشرع ُی حرِّ

  ً:األمر الذي جعلھ یستفھم قائال

  م���������������ا للن���������������ساء وللمق���������������ا

  ْال������������شرع یك������������ره أن ی������������رى
 

...  

... 

   ی��������������رحم هللا األك��������������ابر؟ب��������������ـر

  )٢(تل��������ك المق��������ابر ف��������ي المق��������ابر
 

المق�ابر، ف�ي " المق�ابر " والشاعر في البیت الثاني عمد إلى المجان�سة ف�ي قول�ھ 

ًلیبین من خاللھا أن زیارة النساء الالئي حولھن إلى مقابر ال تجدي شیئا، وال تنفع بل  َّ َ

  . الشرع زیارتھنهكر ُّتضر، ولذا

وتنتشر ھذه " الزار " ومن البدع المرزولة والتي مازالت باقیة حتى الیوم بدعة 

ً، ولیس عندھم قسطا من البدعة ویروج لھا بین أفراد المجتمع الذین یشیع بینھم الجھل

ًالتعلیم، والذین ض�عف عن�دھم ال�وازع ال�دیني، فتج�د ھ�ذه البدع�ة أرض�ا خ�صبة تنم�و 

فیھا، وقد اتخ�ذ بع�ض األش�رار ھ�ذه البدع�ة وس�یلة م�ن وس�ائل الك�سب، وخ�دعوا بھ�ا 

�ل –یخرج الجن من البی�وت " الزار " ضعفاء النفوس والعقول، وأقنعوھم بأن   ویجمِّ

  .ًم عار من الصحة تماماالحیاة، وھو كال

                                                 
 .  ٣٨  سورة المدثر آیة)١(

  .٥٥٧، صدیوان الكبیر لشاعر البراريال  )٢(

  .  .٥٥٧السابق، ص) ٣ (
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 ٢٤٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

مھنة لھن ی�بعن م�ن خالل�ھ الح�ظ للفتی�ات " الزار " وقد اتخذت بائعات الوجدان 

ال��ضعیفات الالئ��ي ف��اتھن قط��ار ال��زواج ف��ي الری��ف واألم��صار، األم��ر ال��ذي جع��ل 

  ".ما العفریت ؟ " ، "ما الجن ؟ " " ما الزار ؟ " یستفھم ویستنكر ویتھكم الشاعر 

الت��ي تم��س  ع��ن حفل��ة راق��صة تق��ام لط��رد األرواح الخبیث��ة  البدع��ة عب��ارةوھ��ذه

  .أجسام بعض الناس في زعمھم

ًث��م یق��ف ال��شاعر موق��ف الناص��ح المرش��د الموج��ھ تج��اه ھ��ذه البدع��ة م��ستخدما 

مظاھر الطبیعة كأداة یعبر بھا عم�ا یج�ول ف�ي خ�اطره، فق�د أخجل�ت ھ�ذه البدع�ة نی�ل 

لغ�روب بأنھ�ا ق�د أص�ابتھا عل�ة مصر فاحمر وجھھ، ثم یعل�ل اص�فرار ال�شمس وق�ت ا

ج لھا، فقالقدبسبب ھذه البدعة فالعار كل العار على من یعت   : في ھذه البدعة ویروِّ

  ف���ي ال���دار" ُال���زار"َّدار الزم���ان وظ���ل 

  راف�����ة نھرھ�����ا الموب�����ؤ ق�����د ش�����ربتخ

  ٍة األم�����صار ف�����ي زم�����نجم�����خراف�����ة 

  ْفق���������ل لبائع���������ة الوج���������دان عابث���������ة

  ما الزار؟ ما الجن؟ ما العفریت مالك لم

ٍاحم��ر ف��ي م��صر وج��ھ النی��ل م��ن خج��ل َّ  

  ٌع�����ار عل�����ى ش�����اربات م�����ن جداول�����ھ

  َّما اصفرت الشمس وقت الغروب سدى
 

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

... 

ٌواس���تغفلت لب���أة ض���رغامھا ال���ضاري ُ ْ  

  من����ھ الكواع����ب ف����ي ری����ٍف وأم����صار

  تظف�����ر بأن�����صارفی�����ھ الحق�����ائق ل�����م 

  ك ال����شاريُردی����ھ ردی����ھ م����ن عفریت����

  م�ن ث�ار"رط لق�ذات ا"نعرف ل�ھ عن�د 

  َّلم������ا رأى جن������ة ت������سعى إل������ى ن������ار

  ِّأن ینغم������سن بن������ا ف������ي ش������ر تی������ار

ٌلك���ن بھ���ا عل���ة م���ن بدع���ة ال���زار َّ ِ)١(  
 

إلظھار مساوئ ھذه " نیل وشمس " ّولعلك تدرك أن الشاعر وظف الطبیعة من 

ٌالبدعة، ثم انظر إلى البیت األول لتجد أن المرأة لھا دور كبیر في انتشار وذیوع ھذه 

امھا ال�ضاري ُستغفلت لب�أة ض�رغوا" ، وذلك من خالل الشطر الثاني في قولھ البدعة

ًحیث تأثیر المرأة قویا إلقناع الرجل االعتقاد واالعتراف بھذه البدع�ة، مھم�ا كان�ت " 

  .قوتھ وضراوتھ

                                                 
 .٣٠٩، ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري)  ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٦  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 ف���ي )١(حل���ول الخ���الق" وم���ن الب���دع الت���ي رص���دھا ال���شاعر ورف���ضھا فك���رة 

 أص�حاب الط�رق ال�صوفیة، وھ�ي فك�رة ھ�ا بع�ض م�نب، وھ�ي فك�رة ن�ادى "المخل�وق

  .- صلى هللا علیھ وسلم–كفریة یأباھا العقل والنقل، ینكرھا القرآن الكریم وسنة النبي 

یدعون لھا یحمل الشاعر علیھم، ویصفھم وھؤالء الذین یعتقدون في ھذه الفكرة 

 يبأنھم قد أصابھم الخبال، وجمح بھم الخی�ال ع�ن طری�ق الھ�دى والرش�اد، األم�ر ال�ذ

 الشاعر یدعو ھؤالء الذین یعتنقون ھذه الفكرة بأن یفیقوا ویعودوا إل�ى رش�دھم، جعل

  ً:قائال

  العق����ل یرف����ضھا وال ی����رض بھ����ا

  ھ�����ي فك�����رة كفری�����ة ن�����ادى بھ�����ا

  ُق�����ام الخی�����ال أو الخب�����ال ب�����دوره

  ی������ا ق������ائلین بھ������ا أفیق������وا إنك������م
 

...  

...  

...  

... 

ُأب����������دا ودی����������ن محم����������د یأباھ����������ا ً  

  س�������فھاء ال ی�������درون م�������ا عقباھ�������ا

  َّی�������ا وی�������ل ال�������ذي لباھ�������ا یھ�������ا وف

  )٢(ل������ستم رج������ال ھ������دى وال أش������باه
 

ُل علیھم في انت�شار ھ�ذه الب�دع الت�ي ال تتواف�ق م�ع  ثم ُیدیُن الشاعر العلماء ویعوِّ

مب�ادئ ال��دین اإلس�المي وتعالیم��ھ، فھ��م یتحمل�ون تباع��ات وذی��وع وانت�شار ھ��ذه الب��دع 

  :ًفیقول موجھا الخطاب إلیھم

  ف������ي ذم������ة العلم������اء ھ������ذه كل������ھ
 

  )٣(إن ك�������ان فیم�������ا بینن�������ا علم�������اء ...
 

فالشاعر من خالل البیت السابق یستنكر وجود العلماء بدلیل شیوع وانتشار ھذه 

  .البدع

والشاعر یبعث ببرقیة إلى مشایخ الطرق الصوفیة یخبرھم من خاللھا بأن الدین 

مناظر ًاإلسالمي لم یكن في یوم من األیام مقصورا على المظاھر الزائفة والصور وال

                                                 
َّعبارة عن اتحاد الجسمین بحیث تكون اإلش�ارة إل�ى أح�دھما : لخالق في المخلوقفكرة حلول ا)   ١(

  .إشارة إلى اآلخر

معجم التعریفات للعالم�ة عل�ي ب�ن محم�د ال�سید ال�شریف الجرج�اني، ت محم�د ص�دیق : انظر  

  .٨٢المنشاوي، ط دار الفضیلة، ص

 .٤٨٣الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ، ص)   ٢(

 .٤٨١، ص   الدیوان الكبیر لشاعر البراري )٣(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٧  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 لخی�ر ھ��دى األن��ام، وذل��ك ألن هللا س��بحانھ وتع��الى  واتب��اعٌس��یرالبراق�ة، ب��ل إن ال��دین 

ونب�یكم علی�ھ ال�سالم ش�اھد ،تل�ون عمال ال على الصور والھیئات فال یحاسب على األ

  :على حسابكم، فیقول

  ی��ا ت��ابعین جن��ود الم��صطفى ص��ورا

  س����یبعث هللا ف����یكم م����ن یحاس����بكم
 

...  

... 

  ود الم���صطفى س���یراَّھ���ال اتبع���تم جن���

  )١(كم والم���صطفى س���یرىنل���وتعل���ى 
 

ر من خاللھ عما یحویھ خاطره بویستخدم الشاعر براعتھ في استخدام البدیع لیع

حف�ز لی" َّھ�ال " یض ضح�ف�ي البی�ت األول، ث�م اس�تخدم أداة الت" صور وس�یر  " فجاء

جن�ود " وأص�حابھ، وذل�ك م�ن خ�الل – علی�ھ ال�سالم –ھؤالء على اتباع س�یرة النب�ي 

  ".المصطفى 

ثم ینكر الشاعر على بعض أصحاب الطرق الصوفیة بع�ض الع�ادات المذموم�ة 

ویندد بأفعالھم، ومن ھذه العادات المنبوذة والمذمومة جمعھم النذور، وھذا مخالف لما 

جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة، األمر الذي جعل الشاعر ی�بغض أص�حاب تل�ك الط�رق 

ًستحواذ علیھا بحجة أنھ ینفع وی�ضر، م�صورا إی�اه بأن�ھ لتكلفھم في جمع األموال واال

عبارة عن ص�ندوق ن�ذور یتنق�ل م�ن مك�ان إل�ى مك�ان یخ�دع العام�ة م�ن الن�اس ال�ذین 

یعتقدون فیما یقول، في ح�ین أن ھ�ذا ال�شیخ ق�د جل�ب ال�ضرر لنف�سھ، وأوق�ع ال�ضرر 

شیخ الطریقة  یبعث برسالة إلى على من یعتقدون فیما یفعل، األمر الذي جعل الشاعر

  :اھامؤد

  ی��������ا ش��������یخ ش��������یخ أن��������ت ؟ أم

  ی������ا ش������یخ ح������سبك م������ا جمعــ������ـ

  ی�������ا ش�������یخ م�������ا ھ�������ذا التكلــ�������ـ

  ع����������دو ای����������ھ����������ذا التكل����������ف 
 

...  

...  

...  

... 

  ص���������ندوق ن���������ذر ق���������د تح���������رك ؟

َّـ�����ت فك�����ف واكف�����ى الن�����اس ش�����رك َّ  

ُّـ�������������������������������������������ف ؟ ال أدر هللا درك ََّ  

ُّال����������شرع ض����������رھمو وض����������رك
)٢(  

 

ث��الث " ی�ا ش��یخ " داء ف�ي قول��ھ ك م�ن خ��الل ھ�ذه الرس��الة تك�رار الن��روأن�ت ت��د

، ف��ي قول��ھ ش��یخ أن��ت ؟ أم  األول والثال��ث وتك��رار االس��تفھام م��رتین ف��ي البی��تم��رات

                                                 
 .٥٤٥، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري ) ١(

 .٤٧٦، ص السابق)  ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٨  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

م��ا ھ��ذا التكل��ف؟ ًالثال��ث مخاطب��ا ال��شیخ، ص��ندوق ن��ذر ق��د تح��رك؟ وقول��ھ ف��ي البی��ت 

م اس��تخدام ال��شاعر ل��صیغة األم��ر الت��ي تتناس��ب م��ع واالس��تفھام إنك��اري ت��وبیخي ث��

، ث�م "َّفكف واكفى الن�اس ش�رك " رسالة في قولھ في البیت الثاني مضمون وفحوى ال

" ی�ا" ، ثم استخدامھ ألداة الن�داء "ك َّال أدر هللا در" استخدامھ لصیغة الدعاء في قولھ 

وتكرارھ��ا حت��ى ی��صل ص��وتھ ال��ذي یح��وي رس��التھ إل��ى أذن أص��حاب الط��رق ال��ذین 

  .یقومون بھذه األفعال المنكرة

 أصحاب الن�ذور ال�ذین یق�دمون ن�ذورھم ألص�حاب القب�ور  الشاعر علىثم ینعى

ّوالقباب، ممن یعتقدون فیھم النفع والضر، فینذرون إلیھم األموال وال�ذبائح، ف�ي ح�ین 

ًأنھم یتركون الفقراء والمساكین والمحتاجین یتضورون جوعا وعریا ومرض�ا، فك�ان  ً ً

یھم بالنفع واألجر العظ�یم األولى واألجدى بھم أن یتوجھوا بنذورھم لھؤالء؛ لتعود عل

  ."النذور " من هللا سبحانھ وتعالى، فقال في قصیدتھ التي بعنوان 

  نذروا ألص�حاب القب�اب عل�ى عم�ى

  ٌالن������ذر ب������ذر والفقی������ر خ������صوبة
 

...  

... 

  َّال ك���������ان م���������ال ق���������دموه ن���������ذورا

  )١(ف���انثر ن���ذورك ف���ي الفقی���ر ب���ذورا
 

شایخ الطرق ال�صوفیة،  مُثم یستفھم الشاعر عن بعض األلقاب التي أطلقت على

النقباء، والنجباء، والغ�وث، واألوت�اد، والقط�ب " ا ھم على أنفسھم من مثل أو أطلقوھ

َّمن ھذه األلقاب ویستفھم عنھ�ا، وعم�ا ینط�وي تحتھ�ا،  فالشاعر یتعجب  وغیرھا،)٢("

                                                 
 .٤٨٧، ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ)١(

ھو الواحد الذي ھو موضع نظر هللا تع�الى م�ن الع�الم ف�ي ك�ل زم�ان وھ�و عل�ى قل�ب : القطب)   ٢(

  .اسرافیل

ھم الذین تحققوا باسم الباطن فأشرفوا على بواطن الناس، واستخرجوا خفایا ال�ضمائر : لنقباءا  

  .ةثالثمائالنكشاف الستائر لھم عن وجود السرائر وھم 

  .ھو القطب حین یلتجأ إلیھ: الغوث  

ھم الرجال األربعة الذین ھم على منازل الجھ�ات األرب�ع م�ن الع�الم ال�شرق والغ�رب : األوتاد  

  .مال والجنوب بھم یحفظ هللا تلك الجھات ألنھم محل نظره تعالىوالش

انظ�ر معج�م اص�طالحات . ھم األربعون القائمون بإصالح أمور الناس وحمل أثقالھم: النجباء  

عب�دالعال / ھ�ـ تحقی�ق وتق�دیم وتعلی�ق د٧٣٠عبدالرازق الكاش�اني المت�وفى / یفصنالصوفیة ت

  .١٥٨ ، ١٦٢ ، ١١٦ ، ١١٤صفحات ص ،م١٩٩٢شاھین، ط دار المنار 



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٤٩  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ثم یجیب عن استفھاماتھ فیقرر أن ھذه األسماء واأللقاب ال ش�يء؛ ألنھ�ا ال تعل�ل، ث�م 

 بین الماضي والحاضر ویعق�د موازن�ة بینھم�ا فیق�رر أن ال�سابقین م�ن ال�صحابة یربط

ْوالتابعین لم یفتنوا الناس؛ ألنھ�م أمن�اء عمل�وا بعلمھ�م فل�م یفتن�وا م�ن اقت�دى بھ�م، ول�م  َ

  .ٌ بین الناس، ولم یمسھم كبر وال خیالءتسنموھاتفتنھم منزلتھم التي 

ًقد اتبع�وا أھ�واءھم، وابت�دعوا ب�دعا  من أصحاب الطرق الصوفیة فالالحقونَّأما  َ

ت��بعھم فیھ��ا الجھ��الء، وم��ن خاللھ��ا جمع��وا األم��وال واألعطی��ات، ولك��ن ال��ذي جمع��وه 

ًسیذھب ھباء منثورا، فقال ً:  

  ما القطب؟ ما الخلفاء؟ ما النقب�اء؟

  م���ا ھ���ذه األس���ماء؟ م���اذا خلفھ���ا؟

  السابقون مضوا وما فتن�وا ال�ورى

ُّعمل��وا بم��ا علم��وا وغ��رو م��ا اغـ��   ـُ

  والالحق���ون م���ضوا عل���ى أھ���وائھم

ٌب�����دع بھ�����ا جمع�����وا األم�����وال م�����ا ْ  

   ولك���ن ال نع���ي–ب���دع تق���ول لن���ا 
 

...  

...  

...  

...  

...  

...  

... 

  م��ا الغ��وث؟ م��ا األوت��اد؟ م��ا النجب��اء؟

  َّال ش�������������يء إال أنھ�������������ا أس�������������ماء

  ، ألنھ���������م أمن���������اء"بالترھ���������ات " 

  ـ������تروا وم������ا لحق������ت بھ������م خ������یالء

  أرأی������ت م������ا فعل������ت بن������ا األھ������واء؟

  جم������وع الھب������اء ھب������اءجمع������وا وم

  )١(م�������ا ھ�������ؤالء وھ�������ؤالء س�������واء
 

ت��سع م��رات ف��ي أبیات��ھ ال��سابقة، وتك��رار " م��ا " لق��د ك��رر ال��شاعر االس��تفھام ب��ـ 

االستفھام یدل على الحیرة والتعجب واالستغراب، ثم ی�صف ال�شاعر ھ�ذه األلق�اب أو 

ھ�ا اتخذھا جماعة من أص�حاب الط�رق ال�صوفیة لیخ�دعوا ب" ترھات " األسماء بأنھا 

  .الجھالء والعامة من الناس، ثم وصفھا بأنھا بدع استخدموھا لجمع األموال وحصدھا

 دیُن تصون ال دین – صلى هللا علیھ وسلم –ثم یشیر الشاعر إلى أن دین النبي 

ف�ي رؤی�ا ال�شاعر، والواج�ب  تصوف؛ ألن لفظة الت�صوف فق�دت داللتھ�ا عن�د ھ�ؤالء

ل��ذي یح��ث عل��ى الرج��اء والخ��وف، وینط��ق عل��ى الم��سلم أن یھت��دي بھ��دى كت��اب هللا ا

بالت��صون وین��ادي ب��ھ، فھ��و ن��ور یبی��د ظلم��ات الط��رق المتع��ددة الت��ي ی��دعي أص��حاُبھا 

  :التصوف، فیقول

  ألب����������������اب مفق����������������ود الدالل����������������ھ  ...  لف�����ظ الت�����صوف ی�����ا أول�����ى الـ�����ـ

                                                 
 .٤٨١، ص لشاعر البراريالدیوان الكبیر)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٠  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  واللف�������������ظ إن فق�������������د ال��������������دال

  كتاب�����ك ھ�����و أھ�����دى م�����ا س�����معنا

   وھ�����و ن�����ورنویھت�����ف بالت�����صو
 

...  

...  

... 

  ن�������سج ال�������ضاللھل�������ة ك�������ان م�������ن 

  ُّیح������ض عل������ى الترج������ي والتخ������وف

  )١(یب������دد م������ا یق������ال ل������ھ الت������صوف
 

والشاعر یبني أبیاتھ على المنطق، فیستخدم العقل لیقن�ع قارئ�ھ ب�صدق م�ا یقول�ھ 

ویقرره، ثم یبین الشاعر أن المظاھر والمالبس وارتداء العمائم وتطویل اللحي لیست 

دین، األمر الذي جعل الشاعر یقرر ًمن أصول الدین ولیست دلیال على التصوف والت

 بھ ھذه المظاھر الخادعة الجارفة، ت قد عبث– صلى هللا علیھ وسلم –بأن دین محمد 

  :فاستحلوا بھا الحرام، وتعدوا بھا حدود هللا فقال

  ُدی����������������ن النب����������������ي محم����������������د

  أكل����������وا ب����������ھ لح����������م الحم����������ا

  ًأكل������������وا ب������������ھ ن������������ارا تلـ������������ـ

  ٌبق��������ر یط��������وف عل��������ى الم��������را
 

...  

...  

...  

... 

  تل�����������ك العم�����������ائم ب�����������ھ تعبث�����������

  ئ�����������م ناش�����������رین ب�����������ھ التم�����������ائم

  ـ���������ظى ب���������ین أجنح���������ة الحم���������ائم

  )٢(ع�����������ي ال حب�����������ال وال كم�����������ائم
 

لكثی�ر الیس كل من لبس العمائم یندرج تحت الحكم ال�ذي ق�رره ال�شاعر، فھن�اك 

َّمنھم تنأى نفسھ عن ھذه التھم التي ألصقھا الشاعر بھم، فكان یج�ب عل�ى ال�شاعر أال 

ظ�ر  ُین، ال�ذي عل�ى ك�ل م�ن ارت�دى ھ�ذا ال�زيھ حكمیعمم القول في ذلك، وال ینسحب

ٍالل وإكب�ار، ب�ل إن م�ن ھ�ؤالء م�ن یح�اربون الب�دع جإلى صاحبھ بافتخار واحتفاء وإ

ویقفون في وجھھا، ویعلمون الناس صحیح دینھم، ول�یس م�ن ح�ق ال�شاعر أن یرم�ي 

ح ھ�ذا  إن ص�–ھؤالء بھذا الھجاء ال�الذع فیخل�ع عل�یھم ص�فة الحیوانی�ة أو البھائمی�ة 

الخ، فھذه صورة مذری�ة ال تلی�ق ب�أن ..... ٌبقر " ، في قولھ في البیت األخیر ـ التعبیر

  !!تخلع على بني البشر؟

ًث��م یرص��د ال��شاعر بك��امیرا ألفاظ��ھ حلق��ات ال��ذكر موض��حا ھیئ��ات ھ��ؤالء ال��ذین 

ًیتمایلون یمینا ویسارا وشرقا وغربا، وكأنھم یرقصون على أنغام الموس�یقى، ودق�ات  ًً ً

َّلطبول والدفوف، ویدعون أن ذلك ذكر وھیئاتھم ال تمت إلى الذكر بصلة م�ن قری�ب ا

                                                                                                                            
 .٥٣٦ص، الدیوان الكبیر لشاعر البراري ) ١(

 .٥٠٠، ص السابق)٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

وه بھا الدین الحنیف ومن البدع المستنكرة التي یأباھ�ا ُأو بعید، وھذا من البدع التي ش

  :الدین وینفر منھا، فقال

ٍانظ��ر إل��ى ذك��رھم رق��ص عل��ى نغ��م ٌ  

ٌیا رب قد ش�وھت دی�ن الھ�دى ب�دع َ َِ ْ  
 

...  

... 

ُرقص ذك����ر وال األنغ����ام ت����ذكیرال ال���� ٌ ُ  

  )١(م��������ستنكرات وأش��������یاخ من��������اكیر
 

ثم یؤرخ الشاعر للموالد التي تقام في ربوع مصر بعھد الف�اطمیین ال�ذین جلب�وا 

ًدھم كان عھدا مظلما بائسا، مبین�ًالبدع وأحدثوھا، مقررا بأن عھ ً ً ا ب�أن ھ�ذه الموال�د ل�م ً

مر الذي جع�ل ال�شاعر ی�ستغیث ب�ا� ًتضف شیئا ذا بال للدین، بل إنھا أضرت بھ، األ

ف�اتح م�صر، وناش�ر اإلس�الم " عم�رو ب�ن الع�اص " ًمن ھذه الموالد، مستنجدا بسیدنا 

ومبادئھ وتعالیمھ الصحیحة فیھا، لكي یخلصھ من ھذه البدع التي یعاني منھا ال�شاعر 

  :معاناة قاسیة فیقول

  ی����������ا عم����������رو ھ����������ذا بی����������رق

  ی���������ا عم���������رو ھاتی���������ك الم���������وا

  لف��������واْدرج��������ت عل��������ى عھ��������د ا

  انن���������������َدرج���������������ت لتكب���������������ر بی

  ی�����������ا دی�����������ن آذت�����������ك الم�����������وا
 

...  

...  

...  

...  

... 

   عل����������ى س����������یف ومنب����������رب����������ىأر

  ل�����������د مظھ�����������ر ن�����������اب ومخب�����������ر

  ط������م عھ������دھم ف������ي م������صر أغب������ر

ُی�����������ا لیتھ�����������ا درج�����������ت لتقب�����������ر ِ  

  )٢(ل����������د فاس����������تغث ب����������ا� أكب����������ر
 

ـ رض��ي هللا عن��ھ ـ�� " بعم��رو ب��ن الع��اص " ًوال ی��زال ح��دیث ال��شاعر مت��صال 

ًس�المي ومم�ثال ل�ھ ف�ي م�صر بع�د فتحھ�ا، موازن�ا ب�ین ال�دین ًباعتباره رم�زا لل�دین اإل ً

عندما دخل مصر على ید فاتحھا، وكیف أنھ وط�د دعائم�ھ، وثب�ت أركان�ھ، وظل�ل ب�ھ 

رب��وع م��صر الت��ي كان��ت ف��ي اش��تیاق لھ��ذا ال��دین، وھ��ذا النب��ع ال��زالل ف��ي ھ��ذه الفت��رة 

 تعالیم�ھ ال�صحیحة، العمریة، وبین الدین بعدما انقضت ھذه الفترة، وابتعد الناس ع�ن

ًومبادئھ القویمة، فاستحدثوا فیھ بدعا، ونسوا المنھج القویم المعتدل، واستبدلوه بم�نھج 

معت��ل طغ��ى فی��ھ ال��ضالل عل��ى الھ��دى، وبغ��ي فی��ھ الح��رام عل��ى الح��الل وانقلب��ت 

                                                 
 .٤٨٥، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري )  ١(

 .٤٨٤ صالسابق)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًالموازین، وأصبح الباط�ل حق�ا والح�ق ب�اطال، ول�یس ھن�اك حیل�ة أو مخ�رج م�ن ھ�ذه  ً

  .لخلقیة التي أصیب بھا المجتمعاألزمة الدینیة وا

عل�ى " عم�رو ب�ن الع�اص " فالشاعر یوازن بین ما كان علیھ الدین أی�ام خالف�ة 

مصر وبین الفترة التي تلتھا، وھي فترة كلھا م�ساوئ وأغ�الل وطغی�ان، األم�ر ال�ذي 

  ً:جعل الشاعر یخاطب الدین قائال

  ُی�������ا دی�������ن ق�������د وافی�������ت م�������صــ

  ُوافی��������ت تحم��������ل ف��������ي یدیــ��������ـ

   ظم���������أ فجئــ���������ـكان���������ت عل���������ى

  ف����������������ي فت����������������رة عمری����������������ٍة

ِث��������م اس��������تعیض ع��������ن ال��������روا ُ  

   وح������������وٌواس������������تحدثت ب������������دع

  وخب�������������ت ن�������������وافح االت�������������زا

  وطغ������ى ال������ضالل عل������ى الھ������دى

  ُّن���������������ور ت���������������أثر بال���������������دجى

  ی��������ا دی��������ن ھ��������ل م��������ن حیل��������ٍة
 

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

... 

  ـ����������ر وأن����������ت مم����������دود الظ����������الل

   رب���������ك ذي الج���������اللَـ���������ك كت���������اب

َ تق�����������دم النب�����������عَـ�����������ت ُ    ال�����������زاللِّ

  ّثل�����������������ى مؤذنھ�����������������ا ب�����������������اللُم

  ب������������ي بع������������د ذل������������ك ب������������التالل

  رب االعت�������������������دال ب�������������������االعتالل

  ن ل�������������دى ل�������������وافح االخ�������������تالل

  وبغ��������ي الح��������رام عل��������ى الح��������الل

  َّوھ���������دى تعث���������ر ف���������ي ال���������ضالل

  )١(لع�������������الج ھ�������������ذا االنح�������������الل؟
 

َّلقد استعان الشاعر بعدة وسائل تعبیریة لإلبان�ة عم�ا یج�ول ف�ي نف�سھ وخ�اطره، 

ف�ي البیت�ین األول واألخی�ر، عل�ى ال�رغم "  دین یا" ومن ھذه الوسائل النداء في قولھ 

الذي ھو مقصده ورجاؤه بطرق متعددة أخرى، فعبر عن�ھ " الدین " َّمن أنھ عبر عن 

 –وافی��ت " ر عن��ھ بال��ضمیر المت��صل بالفع��ل فق��ال َّعب��و" أن��ت " بال��ضمیر المنف��صل 

ن وف��ي ذل��ك دالل��ة عل��ى أن ال��شاعر یل��ح عل��ى العم��ل بال��دی"  تق��دم – جئ��ت –تحم��ل 

  .الصحیح الخالي من البدع والترھات التي استحدثت في عصره

 م�ن مث�ل الطب�اق ف�ي ق�ول ف�ي ًثم استخدم الشاعر بعضا من المح�سنات البدیعی�ة

في قولھ في البیت السادس " الجناس " ثم استخدم " الروابي والتالل " البیت الخامس 

ب�ین قول�ھ " المقابل�ة " دم  ثم استخوھما متضادان في المعنى،" االعتدال واالعتالل " 

                                                 
 .٤٦٦، صدیوان الكبیر لشاعر البراري ال)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

وك�ذا ف�ي البی�ت ال�ذي یلی�ھ ف�ي "  لوافح االخ�تالل –نوافح االتزان " في البیت السابع 

  ". وبغي الحرام على الحالل –وطغى الضالل على الھدى : " قولھ

وھ�دى تعث�ر ف�ي "  ف�ي ص�ورة المح�سوس الم�شاھد ف�ي قول�ھ يوعنثم صور الم

 بصورة إنسان یسیر في طریق شائك كلما "ي معنو" َّ، فصور الھدى وھو "الضالل 

 ی��دل عل��ى ھ��ذا المعن��ى ویقوی��ھ "تعث��ر " والفع��ل ،وض��ع ق��دم ف��ي مك��ان أص��یبت فی��ھ 

ویؤیده، ثم جعل ھذا التعثر في الضالل، لیوضح أن ال�ضالل وطرق�ھ أوس�ع وأرح�ب 

وط�ُرق ال�ضالل " الھ�دى " ًمن طرق الھدایة والرش�اد، ولھ�ذا ك�ان طری�ق هللا واح�دا 

َوأن ھذا صراطي مستقیما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتف�رق   :دة، فقال سبحانھمتعد َّ ُ ُّ ُ َ ُ ُ ً ْ ُ َ ََ َ َ ََ َّ َ َّ ََ ْ ِ َِ ِ ِ ِ َ َّ َ

َبك��م ع��ن س��بیلھ ذلك��م وص��اكم ب��ھ لعلك��م تتق��ون ُ ََّ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َّْ ََ َّ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ )االنح��الل ال��ذي أش��ار إلی��ھ وھ��ذا  )١

  .ھا الشرع والدین اإلسالمي الحنیفالشاعر كائن في ھذه البدع والخرافات التي ینكر

یخاطب الشاعر مشایخ الطرق الصوفیة ویھاجمھم، وینعي علیھم غرقھم ف�ي ثم 

وغشوھم بھا، فانحرفوا عن طری�ق الح�ق، الضالالت التي أوھموا الناس بأنھا حقائق 

  :َّ إیاھمً مخاطبافقال

َّی������ا م������ن دس������ست ال������سم ف������ي ْ َ  

  ُقل�����������ت ال�����������شریعة والحقیـ�����������ـ

  ؟ٌأش���������������������ریعة وحقیق���������������������ة 

  إن الحقیق�����������ة ف�����������ي ال�����������شریـ
 

...  

...  

...  

... 

  دس�������������م ال�������������ضالالت العمیق�������������ة

  ـ��������قة فانحرف��������ت ع��������ن الطریق��������ة

  ألن ك���������ان م���������ن ف���������تن الخلیف���������ة

  )٢(ـ������عة وال������شریعة ف������ي الحقیق������ة
 

  

فالشریعة في نظر الشاعر ھي الحقیقة التي ال یعتریھا ش�ك، لكن�ھ ینتق�د فل�سفات 

ل�شریعة زاعم�ین أن ال�شریعة المشایخ أصحاب الط�رق ال�ذین یفرق�ون ب�ین الحقیق�ة وا

ًشيء والحقیقة شيء آخر، فرد الشاعر على ھ�ذا ال�زعم الباط�ل موض�حا أنھم�ا ش�يء  َّ

  .واحد

                                                 
  .١٥٣آیة : سورة األنعام)   ١(

 .٤٧٨الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ، ص)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  

  

  

  

  

ا ا:  

  .ة اح اي وم - أ  

  . ا ا- ب 

  



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  :مأساة الفالح المصري ومعاناتھ) أ ( 

تھ، فترجم عنھا ترجم�ة ص�ادقة باعتب�اره َّ الفالح وأحس بمعانا الشاعرلقد عایش

ًشاعر الریف، وباعتبار الفالح جزء من ھذا الریف ورمزا  من رموز العطاء والكفاح ً

والنماء، فأراد الشاعر أن یعبر ع�ن آالم�ھ وأوجاع�ھ ومعانات�ھ، وبخاص�ة ف�ي ع�صره 

  .الذي لم توجد فیھ آالت حدیثة تخفف من بعض معاناتھ كما في عصرنا الحاضر

ُ الكثی�ر م�ن المتاع�ب والم�شاق، وظل�م – وم�ازال – تحمل الفالح ف�ي م�صر لقد

ُّالرغم من أنھ یشقى ویج�د لفقر والفاقة، فثیابھ بالیة رثة على وُسلب حقھ، فھو یعاني ا

ٌفي حقلھ؛ لی�سعد غی�ره وی�شقى، ف�الفالح كن�ز ل�بالده، وس�بب م�ن أس�باب تق�دم ش�عبھ، 

ر بمساعدتھ، فیفسحوا لھ سبل الغنى بترویج األمر الذي جعل الشاعر یطالب والة األم

ّبضاعتھ، وتسھیل موارده، حتى ال یخیم الضنك على قباب بیت�ھ، لك�ن ذھب�ت دعوات�ھ 

أدراج الریاح، فال یزال الفالح یعاني ویكد حتى یومنا الحاضر من التضییق علیھ في 

ًكل مناحي الحیاة حتى أصبح یائسا بائسا، ترجم الشاعر عن ھذه المعاني  في قصیدتھ ً

  :فقال"  الفالح المصري "التي بعنوان 

ُبلی���������ت م���������ن فق���������ره أثواب���������ھ ْ  

ٌحق���ھ ف���ي م���صر م���سلوب     وف���ي–َُّ

  ٌی��������ا والة األم��������ر ھ��������ذا عام��������ل

  فاف���سحوا ف���ي وجھ���ھ س���بل الغن���ى

  ٌھ����و كن����ز ف����ي الحم����ى ال ینتھ����ي
 

...  

...  

...  

...  

... 

ِّولب����������اس الج����������د م����������ن أثواب����������ھ ٌ  

  ٍ ك����م ح����ق ش����كا م����ن س����لبھ–م����صر 

  ى أبواب���������ھِّخ���������یم ال���������ضنك عل���������

  وم����������روا أیام����������ھ ت����������رأف ب����������ھ

ٌھ������و س������تر ف������ي مع������الي ش������عبھ
)١(  

 

لقد نظر الشاعر إلى الفالح من الخارج فوصف ھیئتھ الرث�ة المتمثل�ة ف�ي ثیاب�ھ، 

" أثواب�ھ " رد العج�ز عل�ى ال�صدر ف�ي قول�ھ " ًمستعینا على ذلك بمحسن بدیعي وھو 

 معاناتھ الداخلی�ة فأش�ار آخر الشطر الثاني ثم نظر إلى" وأثوابھ " آخر الشطر األول 

ًإل��ى حق��ھ الم��سلوب المنھ��وب ال��ذي ال یق��در عل��ى أخ��ذه أو رده، م��ستعینا عل��ى ذل��ك 

كم من حقوق مسلوبة في مصر " بضرب المثل الذي یوحى بھ الشطر الثاني وفحواه 

َّوالفالح واحد منھا، إال أن الشاعر أس�ند ال�شكوى إل�ى الحق�وق، وك�أن الحق�وق ھ�ي "  ٌ

                                                 
 .٨٣تأمالت مع الحیاة، ص)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٦  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

الحق "  وعملت على ردھا وشكت من سالبیھا، فجسد الشاعر المعنوي التي قامت بھا

ًمع�وال عل�ى األس�لوب " النداء " ًوجعلھ یشكو، ثم دعا الشاعر والة األمر مستخدما " 

فافسحوا "  في قولھ، "الترجي " الدال على " األمر " ًاإلنشائي، مستخدما من أسالیبھ 

" ٌ ھ�و س�تر –ٌھ�و كن�ز " قریري في قول�ھ ثم استخدم األسلوب الخبري الت"  ومروا –

ھو س�تُر ف�ي "لیوضح من خاللھ أھمیتھ في المجتمع، بدلیل أنھ ذیِّل بیتھ األخیر بقولھ 

   ".ھشعبمعالي 

ثم یبین الشاعر ما لھذا العامل من أھمی�ة ف�ي بن�اء م�ستقبل وطن�ھ، فوطن�ھ یتق�دم 

  .اةویرتقي ویرتفع إذا ما تحسنت أحوالھ، وتوافرت لھ سبل الحی

ُّالرغم مما یتحملھ من شقاء ومعاناة فال یكل وال یمل، ویتحدى ھذا الشقاء وعلى  ُّ

صخرة الت��ي تتح��دى عوام��ل ظھ��ر تجل��ده وقوت��ھ أمامھم��ا، فكأن��ھ كال��وھ��ذه المعان��اة وُی

، وك�م تحم�ل العط�ش لی�روي اآلخ�رینال تتأثر بھا، فكم تحمل الجوع لیشبع الطبیعة و

 الت�ي الت�ضحیات الج�سامعل�ى ال�رغم م�ن ك�ل ھ�ذه غیره، وكم تعرى لیك�سو ش�عبھ، و

ًقدمھا، والمجھود الذي بذلھ فإن أحدا ال یسمع شكواه وأنینھ، فلم تئن لھ وتسمع لشكواه 

َّإال ال��سواقي، ول��م یب��ك ل��ھ إال الن��دى ال��ذي یت��ساقط عل��ى أوراق الزھ��ور، وق��د عب��ر  َّ

  :الشاعر عن ھذه المعاني بقولھ

ًول��م أر ك��الفالح ف��ي م��صر مخل��ص   اِ

  یغ���ذوھا ویظم���أ لترت���وي یج���وع و

ًوإن أن یوم���ا أوش���كا س���وء حال���ھ َّ  

ْم��وم اللی��الي خیم��ت ف��وق كوخ��ھھ ّ  

  ٍغ��دا ال تبخ��ل بإس��عاف ب��ائسی��ا  و
 

...  

...  

...  

...  

... 

ُیع����اني العن����ا فیھ����ا وی   ب����دي التجل����داُ

ْویع����ري ویك����سوھا وی����شقى لت����سعدا َ  

  َّفأنات�����ھ ف�����ي م�����صر ذاھب�����ة س�����دى

  ًكوخ���ھ ص���برا فق���د تنجل���ي غ���دا فی���ا

  )١(ویبك���ي ل���ھ الن���دى: ت���ئن س���واقیھ
 

لق��د اس��تعان ال��شاعر بع��دة وس��ائل تعبیری��ة إلظھ��ار معانی��ھ ال��سابقة، وم��ن ھ��ذه 

 –یع�اني " واالستمرار في قولھ الوسائل استخدامھ الفعل المضارع الدال على التجدد 

 ل�د ال�ذيجوإسناد األول إلى العناء الذي بمعنى التعب والمشقة والث�اني إل�ى الت" یبدي 

  . والعزم والصبربمعنى القوة والشدة

                                                 
 .٨٧، ص تأمالت مع الحیاة)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٧  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 ب�ھ ب�ین یط�ابقكرره ثم�ان م�رات الفعل المضارع في البیت الثاني وثم استخدم 

یع�ري " و "  یرت�وي – ویظمأ –یغذوھا و –یجوع " كل لفظة وجارتھا فیطابق بین 

، وذل��ك لیب��ین ال��شاعر م��ن خ��الل ھ��ذا الطب��اق م��دى "ی��شقى وت��سعدا " و " ویك��سوھا 

 وعل�ى ال�رغم م�ن ذل�ك فق�د ض�ربت تي یقدمھا الف�الح ل�شعبھ ومق�دارھا،التضحیات ال

 على كوخھ، لیوحي من خالل ذلك إلى مقدار المعاناة والبؤس والشقاء بخیامھاالھموم 

ًال��ذي یعانی��ھ الف��الح، ف��إذا ك��ان أول��و األم��ر ق��د أھمل��وه، ول��م یقل��و ب��اال ألنات��ھ وتعاس��تھ 

َّدى إلی��ھ، فأن��ات ال��سواقي ت��ئن لمعانات��ھ، وقط��رات الن��" ال��سواقي " َّوبؤس��ھ فق��د حن��ت 

وقطرات الندى تب�ك لدموع�ھ، وق�د أج�اد ال�شاعر عن�دما وظ�ف الطبیعی�ة لیجع�ل منھ�ا 

ّمعادال موضوعیا للفالح، فالسواقي والندى یعادالن أناتھ ودموعھ ً ً.  

ً الشاعر بمعاناة الفالح وشاركھ فیھا مشاركة فاعل�ة، فل�م یت�رك مظھ�را َّحسلقد أ

ً معاناتھ إال شاركھ فیھ لیال ونھارا صباحا ومساء، األمر الذي جعلھ ینادي من مظاھر ً ً ً ّ

 وی�أمره أن یم�شي ف�ي رب�وع م�صر – وھو أح�د عناص�ر الطبیع�ة –النیل ویشخصھ 

َّعلى خجل؛ ألنھ لم یناصر فالحھا الذي صور الشاعر أناتھ بأنھا  ات محتضر؛ ألنھ َّأنَّ

ل علی�ھ ف�ي تح�سین حال�ھ، وھ�ذه صیبة كبی�رة، وق�د ك�بم�أصیب ف�ي مح�صولھ  ان یع�وِّ

  :ًالمصیبة ھي بخس ثمن القطن، فقال مخاطبا النیل

  ر على خج�لمصیا نیل مصر امش في 

  َّس����ألھ تح����ت ال����ضحى عم����ا ی����سایرها

ِّنھ�������اره ع�������رق ی�������ا م�������ن یجفف�������ھ ْ َ  

ُأنات����������ھ بینن����������ا أن����������ات َّ   ٍ محت����������ضرَّ
 

...  

...  

...  

... 

  َّف�������إن فالحھ�������ا ق�������د ق�������ل ناص�������ره

  َّعم���ا ی���ساورهُّس���ألھ تح���ت ال���دجى او

ْولیل��������ھ أرق ی��������ا م��������ن ی��������سامره َ  

ٌحم����ل ثقی����ل وقط����ن ح����ط ط����ائره
)١(  

 

لقد ولج الشاعر إلى عالم الفالح النفسي، لیوضح مدى ما یعانیھ في لیلھ ونھاره 

" ً بھا في البیت الث�اني مق�ابال ب�ین ال�شطر األول ف�ي قول�ھ ءمن خالل المقابلة التي جا

واسألھ تحت الدجى عما " ھ في الشطر الثاني وقول " َّاسألھ تحت الضحى عما یسایره

ٌ، فالمسایرة فكر وأعباء والمساورة ھموم وأحزان، وكالھما یلتقي مع اآلخر "یساوره  ٌ ٌ

                                                 
 .٨٩ ، ٨٨، صتأمالت مع الحیاة)   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٨  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

َّفي معان�اة الف�الح، ث�م إن ھ�ذه المعان�اة كائن�ة ف�ي أنات�ھ وأعبائ�ھ الثقیل�ة الت�ي ك�ل منھ�ا 

  .كاھلھ

على جودة عالمیة، وقد ت القطن المصري من المحاصیل الزراعیة التي حصلو

 االقتصاد المصري، وقد عنیت ب�ھ م�صر عنای�ة فائق�ة، وم�ن ط�رق ھ�ذه یمثل عصب

ُالعنای��ة أن ق��دمت للف��الح ط ًرق��اَّ ٍ لوقایت��ھ م��ن اآلف��ات والح��شرات، ولك��ن ف��ي ع��ام م��ن ً
األع��وام أص��یب الف��الح بنك��سة كبی��رة ف��ي ھ��ذا المح��صول ب��سبب اآلف��ات، وم��ن ھ��ذه 

أت�ت عل�ى المح�صول، وذھ�ب جھ�د الف�الح س�دى، وعج�زت اآلفات دودة القطن الت�ي 

 جع�ل ال�شاعر یرص�د بك�امیرا ألفاظ�ھ ص�ورة مم�ابل الوقایة الدولة عن أن توفر لھ ُس

الدود الذي ش�بھھ ب�الجیوش ف�ي كثرتھ�ا وش�دة فتكھ�ا وق�ضائھا عل�ى أع�دائھا، ث�م ش�بھ 

ن بالنعج�ة الدود بالحمى التي تسري في الجسد العلیل فتمزق�ھ وتمرغ�ھ، ث�م ش�بھ القط�

ًالتي سقطت بین مخالب أسد فمزقھا كل ممزق، وكأنما ھ�ذا الحق�ل س�ار قب�را احت�وى 

على زبانیة العذاب، وھذه الصورة صورة قاتمة سوداء تتناسب مع معاناة الفالح، ث�م 

المفترض فیھا أن تكون بیضاء ناصعة البیاض من صور الشاعر زھرة القطن والتي 

س�وداء قاتم�ة ال�سواد، ث�م ی�ربط ب�ین الفع�ل ول�ون زھ�رة فتحولت بفعل ھذه اآلف�ة إل�ى 

عول من خالل ذلك على یة ذابلة سوداء، ل وبین قلوب الناس التي أصبحت ذوایالقطن

برھن من خالل ھذه ی األسباب لاه یبحث داخل النفس اإلنسانیة عنالعامل النفسي، فنر

شاعر دودة القط�ن األسباب على ھذه الم�صیبة الت�ي ابتل�ى بھ�ا الف�الح، ث�م ی�شخص ال�

ًویدیر حوارا بینھ وبینھا، ویستفھم منھا عن سبب فعلھا بھذا المحصول وتدمیره بھ�ذه 

الھیئ��ة الت��ي ھ��و علی��ھ، فت��أمره بال��سكوت وع��دم الك��الم؛ ألنھ��ا ال تأب��ھ ل��ھ، وال ی��شغلھا 

َّانتقاده إیاھ�ا، ول�ن یثنیھ�ا االنتق�اد ع�ن فعلھ�ا، ث�م ت�أمره أن یتركھ�ا لتكم�ل مھمتھ�ا، ث�م 

 إل�ى أن أص�حاب – عل�ى ل�سان ال�دودة –عزو الشاعر ال�سبب ف�ي ھ�الك المح�صول ی

  :الحقول لم یؤدوا زكاة زروعھم إلى المساكین والفقراء، فقال

َّی����ا قط����ن می����ة بالعلی����اء فال����سند ُ  

  ُوقف��ت ف��ي الحق��ل س��اعات أس��ائلھ

  ًفی��ھ وم��ا فی��ھ غی��ر ال��دود منت��شرا

َّكأنم����ا الحق����ل قب�����ر ض����م جانب�����ھ ٌُ  

...  

...  

...  

...  

  ُأق�����وى وط�����ال علی�����ھ س�����الف األم�����د

  ًأعی��ا جواب��ا وم��ا ف��ي الحق��ل م��ن أح��د

  دم����ا ب����ین عج����الن ف����ي فت����ٍك ومتئ����

  عل�����ى زبانی�����ة س�����یقت إل�����ى رف�����دي



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٥٩  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ًدود رافع��ةم��شت ھن��اك جی��وش ال��

ًنزل��ت ف��ي القط��ن تمزیق��ا ومرمغ��ة ْ  

ًفاس��ود مث��ل قل��وب الن��اس منطفئ��ا َّ  

  ص��ٍھ: فقل��ت ی��ا دود م��ا ھ��ذا؟ فق��ال

ً أخ���رب دی���ارا أھلھ���ا منع���وادعن���ي ُ ِّ ُ  
 

...  

...  

...  

...  

... 

   الصیف في الجسدىمُحھا مشى َأعالم

  ْف����ال تق����ل نعج����ة ف����ي مخلب����ي أس����د

ِم�������ن ل�������وزه ك�������ل ض�������یاء ومتق�������د َّ ِ  

َفل������ن یق������صر جھ������دي نق������د منتق������د ُ َ ُِّ  

  )١(دف��ع الزك��اة إل��ى الم��سكین ف��ي البل��د
 

ن ال��ذبیاني الت��ي م��دح بھ��ا النعم��ان ب��َّلق��د وظ��ف ال��شاعر مقدم��ة ق��صیدة النابغ��ة 

 ف�ي أم�ر المتج�ردة، وھ�ي قری�ع، واعتذر إلیھ مما بلغھ عنھ فیم�ا وش�ى ب�ھ بن�و المنذر

  :ًدالیة مشھورة قال في مطلعھا مخاطبا صاحبتھ

َّی������ا دار می������ة بالعلی������اء فال������سند َّ  

ُوقف�����ت فیھ�����ا أ    أس�����ائلھا اًئْیالص�����ُ
 

...  

... 

  ُأق����وت وط����ال علیھ����ا س����الف األم����د

ّعی�� ً جواب��ا، وم��ا ب��الربع م��ن أح��دْتَ
)٢(  

 

                                                                                                                                                                                                                           ص������������اب ی������������ر تج������������اه ھ������������ذا الح������������ادث األل������������یم ال������������ذي أبالتعف������������ي 

  .القطن، وكان لھ األثر السلبي على الفالح فزاد في معاناتھ

ا للكف�اح والنم�اء، ًوالزال الشاعر یدافع عن الفالح ویأس�ى لحال�ھ باعتب�اره رم�ز

وقد كرر الشاعر معاني األبیات التالیة في قصیدة سابقة، وھذا ی�دلنا عل�ى أن ال�شاعر 

أراد أن یستقصي قضیة عناء الفالح وفقره، وما یجابھھ م�ن م�شاكل وعوائ�ق؛ لیلف�ت 

أنظار أولي األمر إلیھ حتى یخرجوه من فقره ویخففوا عنھ معاناتھ؛ ألن�ھ یق�دم الكثی�ر 

ُّم أحد شیئا لھ، فھو كالسیف الماضي ال یكل وال یمل، فإذا ما انتھى من ح�رب وال یقد ُّ ً ٌ

  :بدأ في حرب أخرى، وكل ذلك كنایة عن الجد واالجتھاد، فقال

ٍوأي ح��������سام كف��������الح م��������صر ؟ ُّ  

  یغ���ذي ال���ورى، ویقاس���ي الط����وى

  وأمراض���������ھ ف���������وق ھ���������ذا وذاك

  ورث الجدی���������دان م���������ن حول���������ھ

...  

...  

...  

...  

  إذا م������ا انتھ�������ى م������ن جھ�������اد ب�������دأ

  وی������روي الث������رى، ویع������اني الظم������أ

  تناھب����������������ھ كمب����������������اح الك����������������أل

  ول�����������م یل�����������ق بینھم�����������ا ملتج�����������أ

                                                 
 .٩١ ، ٩٠، ص    تأمالت مع الحیاة)١(

 .١٤ھیم، صبیاني، ط، دار المعارف، تحقیق محمد أبو الفضل إبرادیوان النابغة الذ )٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٠  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ْفیالی������ت ش������عري مت������ى یعتن������ى ُ  
 

  )١(ب��������ھ وی��������ضأ ل��������ھ م��������ا انطف��������أ ...
 

لقد استعان الشاعر على إظھار معاناة الفالح بعدة وسائل تعبیریة كاالستفھام في 

فالح بالسیف في القوة وشدة فقد شبھ ال" التشبیھ " وكذلك " وأي حسام " البیت األول 

" وكذا بین " بدأ وانتھى " فطابق بین " الطباق " القطع، ثم استعان بالمحسن البدیعي 

  ".ویعاني الظمأ " یروي الثرى " یغذي الورى، ویقاس الطوى، وبین 

ً حقیقیا عن ًلبیت الثالث، وعبرت تعبیراثم ھذه الصورة التي وقعت موقعھا في ا

ق��د ص��ور ال��شاعر األم��راض ب��الحیوان المفت��رس ال��ذي یھج��م عل��ى معان��اة الف��الح، ف

ًفریستھ في غی�ر ال رأف�ة وال رحم�ة فیق�ضمھا ق�ضما، وینتھبھ�ا انتھاب�ا ك�الكأل المب�اح  ً

 م��ا یع��اني –ً دائم��ا –ٍألي راع یرع��اه، وھ��ي ص��ورة معب��رة ع��ن ح��ال الف��الح ال��ذي 

  .األمراض لفقره وسوء حالھ

الة األم��ر بمراع��اة الف��الح واالھتم��ام ب��ھ ل��م یج��د ال��شاعر ج��دوى م��ن ولم��ا ث��م 

ھ�ا ھ�ذه العنای�ة والرعای�ة لھ�ذا الب�ائس فیوتح�سین أحوال�ھ لج�أ إل�ى الطبیعی�ة عل�ھ یج�د 

  ً:الیائس فخاطب الربیع قائال

ُسل یا ربیع    ع�ن ف�الح م�صر أس�ىْ

  م����ا بال����ھ یل����بس ال����دنیا س����عادتھا
 

...  

... 

  ًف���شیئھ ل���م ی���زل ف���ي م���صر مبخوس���ا

  )٢(ملبوس���ا ؟ ھ���و بالحرم���ان يویكتف���
 

 بال�شاعر أراد أن یجیب�ھ ع�ن ت�ساؤالتھ واس�تفھاماتھ الت�ي ض�منھا البیت�ین يوكأن

ُ بال��شاعر ف��ي حی��رة م��ن أم��ر ھ��ذا الف��الح ال��ذي ض��اع حق��ھ، وأنك��ر ال��سابقین، وك��ان

  !!!مجھوده، وُحرم من السعادة 

ْ وما أق�رت ھ�ي عین�ھ ف�ي ی�وم م�ن األی�ام، فأھم، الكثیرمصرلَّلقد قدم الفالح  لت�ھ َّ

وتركتھ یشقى ویعاني، ویشتكي وتصم آذانھ�ا ع�ن ش�كواه، األم�ر ال�ذي جع�ل ال�شاعر 

  :ًینادي مصر معاتبا

  َّ بمجھ�������وده وم�������ا ق�������ر عین�������اُـ�������ر  ...  َّق���د أق���ر الف���الح عین���ك م���ا م���صــ

                                                                                                                            
 .٣٩٦، ٣٩٥شاعر البراري محمد السید شحاتھ،الدیوان الكبیر ل)   ١(

 .٤١٤، صسابقال)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  ًب����ات یم����شي إل����ى الفن����اء حثیث����ا

  م�������ا یع�������اني ولك�������نمی�������شتكي 
 

...  

... 

  وس���واه یم���شي إل���ى الفن���اء الھوین���ا

ْأی����ن م����ن ی����سمع ال   )١(ت����شكي؟ أی����ن؟َ
 

وتكرار االستفھام في البیت األخیر یدل على الحی�رة والول�ھ وفق�دان ال�ذات الت�ي 

  .تسمع لشكوى الفالح

  

  :الظلم االجتماعي) ب(

  :وتتمثل مالمحھ في

 یرص�د ال�شاعر ، فم�ن واق�ع ھ�ذین المتناق�ضینالمدقعالغنى الفاحش والفقر   -١

اء ب�أموالھم عل�ى الفق�راء، وم�ن خ�الل ذل�ك ًلونا من ألوان ھذا الظلم وھو بخ�ل األغنی�

َّیوظف الشاعر الطبیعة ج�اعال منھ�ا مع�ادال موض�وعیا للغن�ى إال أنھ�ا تج�ود وتعط�ي  ً ً ً

وتنفق، والغنى یشح ویبخل، فالشاعر م�ن خ�الل أبیات�ھ التالی�ة أراد أن یوض�ح رس�الة 

دي ٍّك��ل م��ن زھ��ور الرواب��ي، وزھ��ور المت��رفین م��ن األغنی��اء، فزھ��ور الرواب��ي ت��ؤ

ق بین غني وفقیر،  ٍّرسالتھا على أكمل وجھ وتنشر عطرھا على اإلنسانیة كلھا ال تفرِّ

َّ وال ب��ین ص��غیر وكبی��ر، أم��ا زھ��ور وال ب��ین عزی��ز وحقی��ر، وال ب��ین جمی��ل وقب��یح،

وعطرھ�ا عل�ى  ش�ذھاالمترفین من األغنیاء فقد امتنعت ع�ن أداء رس�التھا، فل�م تن�شر 

ٌ جور وظل�م، ف�الغني ل�م یط�ع – في رأي الشاعر –ھذا عثراتھم، والفقراء، ولم تقیھم 

َّلجأ أمر الفقیر إلى هللا جل َّإال نھمھ وجشعھ وطمعھ وبخلھ، األمر الذي جعل الشاعر ُی

  :ًفي عاله، فقال مستفھما

  ُم��ا ب��ال زھ��ر المت��رفین ذوي الغن��ى

ُأزھ��ر الرب��ى ی   ج��دي وین��شر عدل��ھُّ

  ل�����ك هللا ی�����ا ع�����افى فإن�����ا غنین�����ا
 

...  

...  

... 

  ف������اة رس������التھ؟ُب������ى أن ی������ؤدي للعأ

  ُوزھ��ر الغن��ى یك��دى ویط��وي عدالت��ھ؟

ُغن�����ي مطی������ع ش�����حھ أو عدالت������ھ َّ ٌ ٌُّ)٢(  
 

                                                                                                                            
 .٣١٧، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السید شحاتھ )   ١(

 .٣٥٧، ص السابق)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

 المتمث�ل ف�ي َّلقد غلب الشاعر في التعبیر عن معانیھ ال�سابقة األس�لوب اإلن�شائي

االستفھام اإلنكاري في البیت األول، واالستفھام الدال على التعجب في البی�ت الث�اني، 

  .ي البیت الثالثوالدعاء ف

  

أشجار الصفصاف النابتة على ضفاف النیل لھا داللة في فصل الشتاء، وداللة و

في فصل الربیع، فھ�ي ف�ي ف�صل ال�شتاء ج�رداء متدلی�ة فروعھ�ا، مت�ساقطة أوراقھ�ا، 

َوفي فصل الربیع تنبت أوراقھا وتخضر أغصانھا، لكنھا في ك�ل ف�صول الع�ام خالی�ة  ُّ

َّ ظ�ن أن�ھ –، والت�دلي ھ�ذا من الثمر وفروعھا متدلیة ع�ن الخ�زي ال�ذي لح�ق   كنای�ة–ُ

 علیھ��ا، ویقل��ب ھ��ذا الظ��ن، وذاك یحن��وبھ��ذه ال��شجرة لع��دم إثمارھ��ا، لك��ن ال��شاعر 

َّاالعتقاد، موضحا أن الخزي لم یلحق إال المثرى البخیل الذي  ّینسى الفقراء، ولم یقدم ً

ًلھم شیئا یسعدھم بھ، فقال مخاطبا الصفصافة ً:  

  تھنى النیل ال تخزي وال أصفصافة

  ھمَك الناس����ون أم����تطرق����باأول����ى 
 

...  

... 

ٍم������ا الخ������زي إال لمث������ر بین������ا بخ������ال َّ  

  )١( األول��ى ل��م یعمل��وا عم��الواألغنی��اء
 

  

َّلق�د ق��سم ال�شاعر أس��لوبھ ب��ین اإلن�شائي والخب��ري، ف��آثر األس�لوب اإلن��شائي ف��ي 

 ف�ي ، ث�م النھ�ي"صف�صافة أ" ف�ي قول�ھ " الھمزة " البیت األول والمتمثل في النداء بـ 

  ". وال تخزي وال تھني "قولھ

ال�ذي خلع�ھ " الت�شخیص " ثم األسلوب الخبري ف�ي البی�ت الث�اني، ع�الوة عل�ى 

  .ًعلى الصفصافة حیث جعل منھا شخصا یخاطبھ ویخاطبھا

ًوكثی��را م��ا یم��زج ال��شاعر ق��ضایاه بالطبیع��ة، وف��صول الع��ام، فخاط��ب الربی��ع 

ٍر كل غني راتع في ًمشخصا إیاه، آمره بأن یخب خ�ضرة ن�اه بأن�ھ ق�د ك�سى الری�اض غٍّ

ًوأریجا وعطرا وزھورا وحسنا مستفھما متھكما من الغنى ھل كسوت أجساد الفق�راء  ً ً ً ًً

  :فقال!! العاریة؟

                                                 
 .٣٩٨ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري ) ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ُق��������ل ی��������ا ربی��������ع لك��������ل م ْ   ثـ��������ـُ

  أن�������ا ق�������د ك�������سوت ل�������ك الری�������ا
 

...  

... 

  ٍـ������������ر رات������������ع ف������������ي أكثری������������ھ

  )١(َض، فھ�����ل ك�����سوت ل�����ي البری�����ة؟
 

شاعر یعقد موازنة بین الربی�ع وب�ین األغنی�اء م�ن بن�ي قوم�ھ، وذل�ك وال یزال ال

ً ب�أن ینظ�ر إل�ى أھ�ل الب�راري ص�باحا ھألن الربیع كلھ عط�اء ورخ�اء وم�نح، فیخاطب�

ِومساء، وأن ینظ�ر إل�ى أم�الك ض� یاع وب�ؤس وقھ�ر الفق�راء، وق�د َیاع األغنی�اء، وض�ً

" ن ب�یو" یاع المت�رفین ِض�" فج�انس ب�ین " الجناس " أجاد الشاعر وأحسن باستخدام 

 لیظھ��ر م��ن خالل��ھ ظل��م وق��د وظ��ف ال��شاعر ھ��ذا المح��سن الب��دیعي" یاع الفق��راء َض��

  :وھم لخدمتھم دون مراعاة لحقوقھم، فقالاألغنیاء للفقراء، فقد سخر

  

ُق��ف ی��ا ربی��ع عل��ى الب��راري وقف��ة ْ  

َوانظ��ر ض��یاع المت��رفین وق��ل لھ��ا ِ  
 

...  

... 

  م���������شكورة اإلص���������باح واإلم���������ساء

ٍیاع فی�����ك للفق�����راءَك�����م م�����ن ض�����
)٢(  

 

َّإذا ك���ان ال���شاعر ق���د وظ���ف الطبیع���ة األرض���یة والمتمثل���ة ف���ي زھ���ر الرب���ى، 

 العلوی��ةیاع المت��رفین، فھ��و ف��ي األبی��ات التالی��ة یوظ��ف الطبیع��ة ِوالصف��صافة، وض��

لیعقد موازنة بین�ھ وب�ین أغنی�اء الری�ف م�ن بن�ي قوم�ھ، فج�اء " القمر " والمتمثلة في 

ُّوال�ذي یك�سو بن�وره الك�ون كل�ھ، فی�ستفید ك�ل م�ن فی�ھ م�ن إن�سان ًبالقمر رمزا للنور،  ُ

ًوحیوان وجماد، مخاطبا األغنیاء أن یشتبھوا ب�ھ، فیغ�دقون م�ن أم�والھم عل�ى الفق�راء 

ور، لك�نھم ق�ساة قل�وب، حب�َوالمحتاجین ویحولوا بؤسھم وشقاءھم إلى بھجة وسعادة و

  :ًوجفاة شعور، فقال مخاطبا القمر

  لریف الطریف وقلاسكب شعاعك في ا

ٌأن���تم ق���ساة عل���ى أھ���ل الق���رى، وأن���ا ُ  

ِكون����وا غ����صونا یغ����ن ال����دھر ف����وقكم ُ ً  
 

...  

...  

... 

ْمن منكم تشبھ ب�ي؟: یا مترفي الریف َ  

  بوالحم���د � ذو عط���ف عل���ى ال���شھ

  )٣(بفالدھر كالطیر ال یشدو على الخر
 

                                                 
 .٤١٢صد شحاتھ الدیوان الكبیر لشاعر البراري محمد السی )١(

 .٤١٣صالسابق ) ٢(

 .٨٣تأمالت مع الحیاة، ص)   ٣(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ن خالل�ھ ًفي البیت األول مرتین مخاطبا م" األمر " لقد استخدم الشاعر أسلوب 

ًمخاطبا من خاللھ األغنیاء على س�بیل الن�صح " كونوا " وفي البیت الثالث " القمر " 

 بك�م بع�دما تنتقل�ون إل�ى ُرِذكَّواإلرشاد، حیث لم یب�ق إال ھ�ذا العط�اء واإلنف�اق ال�ذي ُی�

  .الحیاة اآلخرة، ثم شبھ الدھر بالطیر بجامع بقاء الذكر والسیرة العطرة

وھ�و " اللی�ل " ًصدر المال الذي جمع�ھ األغنی�اء مخاطب�ا ثم یشیر الشاعر إلى م

ٍھل األغنیاء جمعوه من حالل أم م�ن ح�رام؟ " المال " أحد عناصر الطبیعة أن یسأل 

ویسأل الفقیر ھل ضاقت األرض علیھ برغم سعتھا وترام�ي أطرافھ�ا؟ وی�سأل الغن�ي 

ًس�ببا ف�ي ص�یانة البخیل بما لھ ماذا یق�ول لرب�ھ ی�وم الع�رض علی�ھ؟ وھ�ل م�ا ل�ھ ك�ان 

الھ؟ كل ھذه األسئلة وجھھ�ا ال�شاعر إل�ى مًعرضھ أم أن عرضھ كان سببا في صیانة 

َّوأراد اإلجاب��ة من��ھ، ولك��ن أن��ى ل��ھ أن یجی��ب، وال��شاعر یعل��م ح��ق العل��م أن " اللی��ل " 

فھو في حیرة دائمة من أمر ھؤالء األغنیاء " اللیل " ًاستفھاماتھ ال یجد لھا جوابا عند 

  :نون بأموالھم على الفقراء والمساكین فقالالذین یض

  اق��ضي باللی��ل للنج��وم بم��ا ف��ي األر

  اس����أل الم����ال ھ����ل ھم����و جمع����وه

  ْواس����أل الب����ائس الفقی����ر أض����اقت

   البخی���ل بعف���و ال���ـيث���رمواس���أل ال

ُث����م س����لھ ْ ٍ عرض����ا بم����ال؟ٍنأص����ا: َ ً  
 

...  

...  

...  

...  

... 

   أھ������ل األرضدض واش������رح جم������و

ٍم����ن ح����الل أم م����ن ح����رام مح����ض؟ ٍ  

   األرض وھ����ي ذات الع����رض؟حول����ھ

  ـ�����مال م�����اذا یق�����ول ی�����وم الع�����رض؟

ٍال ورب��ي، ب��ل ص��ان م��ال بع��رض؟
)١(  

 

وال��شاعر ینب��ذ م��ن ط��رف خف��ي ف��ي البی��ت األخی��ر ویق��رر ب��أن بع��ض األغنی��اء 

  حافظوا على أموالھم عن طریق التفریط في أعراضھم

ًوالشاعر یعتني بالفكرة عنایة كبیرة ویستقصیھا استق�صاء ش�دیدا، وُیعم�ل  فك�ره ً

ًفیھا فال یدعھا حتى ال یترك لشاعر فیھا قوال، األمر الذي جعلھ یكررھ�ا ف�ي م�واطن 

 وبألفاظ متقاربة في المعنى، فقد تكاد تكون المعاني متحدة في متعددة وبصور مختلفة

  .لھم وشحھم بأموالھم على الفقراءبخكل أبیاتھ التي تحدث فیھا عن األغنیاء و

                                                 
 .٢٨٩، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري )   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ًدا حقیقیا، وترجم عنھا ترجمة ص�ادقة، ف�وازن م�ن وقد رصد الشاعر بیئتھ رص ً

ًخاللھ�ا ب�ین الغن�ى والفق�ر وب�ین الق�صر والك�وخ، وب�ین ال�صالح والط�الح، معل�ال ب�أن 

ص��حاب األم��وال، األم��ر ال��ذي جعل��ھ ی��صف بیئت��ھ ب��أن ألھ��و م��صدر الغن��ى " الرب��ا "

ساد الظ��الم ق��د ض��رب بخیام��ھ علیھ��ا، ث��م ی��شیر إل��ى م��صادر ھ��ذا الظ��الم ومنھ��ا الف��

  ً:والبؤس والفقر قائال

  ھ������ذه بیئت������ي وھ������ذي جراح������ي

  َّبیئ��������ة خ��������یم الظ��������الم علیھ��������ا

ٍب�����ائس ی�����شرب ال�����دموع ومث�����ر ٌ  

  وق��������������صور مق��������������صرات ودور
 

...  

...  

...  

... 

  فاس������ألوني عنھ������ا وع������ن أتراح������ي

ْوتم������ش    ف������ي اإلص������الحُى اإلف������سادَ

  ُی�������شرب الك�������أس م�������ن دم الف�������الح

َّدر فیھ������ا الرب������ا ب������شكل إب������احي
)١(  

 

ٍیئتھ، وعلم بما یجري فیھا، وما تحویھ من ظلم وج�ور، األم�ر لقد خبر الشاعر ب ٍ
لیف�سد ال�صالح، وق�د " الم�شي "  ویخل�ع علی�ھ ص�فة اإلن�سان الذي جعلھ یج�سد الف�ساد

  .لیبین لك مدى قوة ھذا الفساد ونفاذه" َّتمشى " َّضعف الشاعر العین في الفعل 

البائس الفقیر والغن�ي ثم یبدع الشاعر في بیتھ الثالث في اختراع صورة كل من 

المثري فاألول یشرب الدموع، واآلخر یشرب خمره من دم الفالح الذي یمثل الب�ؤس 

ى ھ��ذا ًوالفق��ر، م��ستعینا عل��ى ت��شكیل ھ��ذه ال��صورة بالطب��اق، وإن ك��ان ال��شاعر أخف��

ر طباق، ولكن لما كان البؤس یحمل معنى الفق�ر وزی�ادة الطباق، فلیس بین بائس ومث

ما، ثم یصف الشاعر قصور األغنیاء وما تحویھ من عمارة فارھ�ة طابق الشاعر بینھ

 –ودور " ً یجري في جنباتھا، مستعینا على إظھار ذلك بالجناس في قولھ باَّإال أن الر

  ".َّدر فیھا الربا 

َّثم یشیر الشاعر إلى قضیة لدى أصحاب األموال إال وھي ق�ضیة عقمھ�م وع�دم 

ًكنھ یتمنى أن لو رزقھ هللا ولدا أعمى أو بنتا دمیمة، إنجابھم، فالكثیر من ھؤالء عقیم ل ً

 وح��سن ح��ال أبیھ��ا وس��عتھ س��یحولھا إل��ى وس��یمة ً،فالم��ال سیعوض��ھا ویك��سبھا جم��اال

جمیلة، لكن ال�شاعر ی�دخل إل�ى حنای�ا النف�وس ویف�ش ف�ي خبایاھ�ا لیب�ین ل�ك أن تمن�ى 

                                                 
 .٢٧٠ص  الدیوان الكبیر لشاعر البراري ) ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٦  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

د ذك�ره، لكن�ھ یخ�شى ُّ منھ فیمن یحمل اسمھ، ویخلرغبةًالغنى للولد لیس حبا فیھ، وال 

  :بعد موتھ أن تضیع أموالھ، وتذھب لغیره ممن ال تربطھ بھم صالت قرابة فقال

  ٍتع����الى هللا ك�����م ف�����ي الق�����وم مث�����ر

ٌل�������ھ نع�������م م�������ن األی�������ام كث�������ر ٌ ِ  

ًتمن��������اه ول��������و أعم��������ى دمیم��������ا َّ  

  ًجم������ال الم������ال یك������سبھا جم������اال

ٍیخ����اف عل����ى ض����یاع م����ن ض����یاع ٍ ِ ُ  
 

...  

...  

...  

...  

... 

  یم������ھ ص������دره ح������رى ألل������و اع������ج

ْوینق�������������صھ نع�������������یم أو نعیم�������������ھ ٌ  

  وأملھ���������ا ول���������و عم���������ى دمیم���������ھ

  ُوح������سن الح������ال یجعلھ������ا وس������یمھ

  )١(ودنی��������اه ب��������ھ لی��������ست رحیم��������ھ
 

ولعلك تدرك من خالل األبیات السابقة أن الشاعر قد رك�ز عل�ى العام�ل النف�سي 

والمعنوي أكثر من تركیزه على الشكل الذي یحوي ھذین العاملین السابقین ثم یوازن 

 ال��ذي فق��د الذری��ة، ویخ��شى أن ت��ذھب أموال��ھ س��دى، وب��ین الموس��رھ��ذا ال��شاعر ب��ین 

َّالمعسر الذي وھبھ هللا ذریة ومل من كثرة البنین والبنات، فكیف بھذه الذریة وھو في 

 بدج العلیل، فقد أزھر زھرة نبتت في جیبةفقر مدقع، فحیاتھ كئیبة سقیمة علیلة مثل 

  :الحیاة فقال

ٍوك�����م م�����ن مع�����سر كث�����رت بن�����وه ْ ُ  

ًرآھ���������ا زھ���������رة لك���������ن ج���������دبا ً  

ٌوكی�����ف ی�����سره ی�����ا ص�����اح ن�����سل ُّ  

  غ��������الم حبی��������ب وال��������ده علی��������ل
 

...  

...  

...  

... 

ْفم��������ل حی��������اة فھم��������ي أو فھیم��������ھ َّ  

  َّتناولھ������������ا ف������������صیرھا س������������قیمة

   ف����������ي كآبت����������ھ المقیم����������ةٌمق����������یم

  )٢(ق����ذى ف����ي ع����ین وال����ده ال����سلیمة
 

ًلقد عول الشاعر كثیرا على المال، وجعلھ عامال أساسیا في الحیاة  ًً  كذلك  وھو–َّ

ًر وللمعسر معا، فھو بالنسبة للمعسر شحیح قلیل، یتولد  وذكر ما یترتب علیھ للموس–

ماء عنھ البؤس والحرمان، ویجلب علیھ الفقر والمرض، وكأنھ یعیش في صحراء ال 

ر كثیر یتقلب بسببھ في رغد الحی�اة، وینفق�ھ فیم�ا ینف�ع فیھا وال زرع، وبالنسبة للموس

َّنة هللا ف�ي خلق�ھ، لك�ن ال�شاعر ود وت�شوقت نف�سھ إل�ى الت�رابط وفیما ال ینفع، وھذه س�

ر ي والفقیر وأعطى الموس�المجتمعي، وتمنى أن لو حدث تكامل في المجتمع بین الغن

                                                 
 .٧٢دیوان تأمالت مع الحیاة، ص)   ١(

 .السابق نفس الصفحة)   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٧  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ُّحق المعسر في مالھ وھو بذلك ینظر إلى المجتمع من وجھة دینیة یود لو أنھا تحققت 

  .بصفة خاصة" یفالر"في المجتمع المسلم بصفة عامة ومجتمعھ الصغیر 

فال�شاعر م�ن "  ال�دخل –قضیة األج�ور " ومن القضایا التي أشار إلیھا الشاعر 

أصحاب الوظائف الحكومیة، وبالت�الي فھ�و م�ن أص�حاب األج�ور والمھای�ا وھ�ي م�ن 

القلة بمكان وال تفي بالتزامات األسرة، وأصحابھا یعانون من ھ�ذه القل�ة، وال یزال�ون 

" الكاریكاتیر"الشاعر یسوق أبیاتھ التالیة في صورة أشبھ بـ یعانون، األمر الذي جعل 

َّمقسما بأشیاء م�ا أن�زل هللا بھ�ا م�ن س�لطان لی�دعم ویق�وى ویرك�ز م�ن ھ�ذه ال�صورة،  ً

الفارغ�ة " المع�دات " فأقسم بُعمد األسرة المجوفة الفارغة الت�ي ت�سحر العی�ون، وك�ذا 

بت وفرغ�ت م�ن ك�ل م�ا تحوی�ھ  التي خررامكبالًظھرا في نھار رمضان، وكذا بدور 

ًعلی��ھ ال��سالم موظف��ا اآلی��ة " أم موس��ى " أی��ام الرش��ید ی��وم أن دھمھ��ا، ك��م أق��سم بقل��ب 

ِوأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي بھ   :القرآنیة التي یقول هللا تعالى فیھا ِِ ِْ َ ُ َ َ ْ َُ ََ ًْ َ ُِ َ ُِّ ُ ََ

ِلوال أن ربطنا على قلبھا لتك�ون م� َِ ُ َ ََ َ َ َّ ِْ ْ َ َ ََ ْ َن الم�ؤمنینَ َِ ِ ْ ُ ْ )وك�ل م�ا أق�سم ب�ھ ال�شاعر ی�دل  )١

  :ناسب مع جیوب أصحاب المھایا والمرتبات فقالیتعلى الفراغ الذي 

  یم������ین هللا م������ا عم������د ال������سرائر

  ًوالمع�����دات ف�����ي رم�����ضان ظھ�����را

  رام�������������ك ی�������������وم دارتودور الب

  "بموس����ى " ْوقل����ب الت����ي ألق����ت 

  ب����أفرغ م����ن جی����وب ذوي المھای����ا
+++ 

...  

...  

...  

...  

... 

  رظالن��������واْوإن خ��������دعت مناظرھ��������ا 

  "ُنف������ح الفط������ائر" َی������سیل لعابھ������ا 

  ُّعل��������ى أص��������حابھا ش��������ر ال��������دوائر

  ًولی���������دا ب���������ین أم���������واج زواخ���������ر

  )١(إذا دھم�������تھم الع�������شر واألواخ�������ر
 

َّفالفكرة األساس�یة الت�ي رك�ز علیھ�ا ال�شاعر م�ن خ�الل أبیات�ھ ال�سابقة ھ�ي فك�رة 

 من الشھر، ولو ظ�ل ال�شاعر عل�ى َّفراغ الجیوب من النقود في األیام العشرة األخیرة

إذا دھم��تھم الع��شرون " قی��د الحی��اة لغی��ر رأی��ھ وأب��دل الع��شرة إل��ى ع��شرین، ولق��ال 

  "!!األواخر 

                                                 
  ١٠:سورة القصص آیة) ١(

  .١٣٧ ، ١٣٦، صتأمالت في الحیاة) ٢(

 



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٨  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

بطش األقوی�اء بال�ضعفاء " وھناك لون آخر من الظلم االجتماعي متمثل في  -٢

، ومن ھنا یبدي الشاعر رأی�ھ ف�ي ھ�ذا الل�ون م�ن الظل�م، وینظ�ر إلی�ھ نظ�رة الع�ابس "

المتشائم، األمر الذي جعلھ یرفضھ بك�ل ألوان�ھ وأش�كالھ، ویق�رر أن ال أح�د ی�سلم م�ن 

ھذا الظلم فالوجود كلھ یئن منھ، ومن خالل ذلك یعقد موازن�ة ب�ین ال�ضعیف المظل�وم 

 ب�ین – فقط –المسالم وبین القوي الظالم غیر المسالم، وقد وھم الشاعر أن الظلم یقع 

ذا ال�وھم، وذاك ال�زعم وھ�ذا االعتق�اد، فع�اد وق�رر أن اإلنسانیة، لكن�ھ ع�اد ف�صحح ھ�

َّالظلم عم جمیع المخلوقات من إنس وغیر إنس، األم�ر ال�ذي جعل�ھ ی�ود الھ�روب م�ن  َّ

  :فقال!! ھذا العالم المكتظ بالظلم إلى عالم یسود فیھ العدل، ولكن أنى لھ ذلك ؟

  ُأقل��ب طرف��ي ف��ي الوج��ود ف��ال أرى

ٍفھ���ذا ض���عیف ال���ركن ج���د م���سالم َّ  

  وكنت أظن الظلم في الناس وحدھم

  بغیت على غیري وغی�ري ق�د بغ�ى

ًوم��ن ب��ات م��ن ظل��م البری��ة س��الما َْ  
 

...  

...  

...  

...  

... 

  ب������ھ غی�������ر مظل������وم ی�������ئن وظ�������الم

  وھ����ذا ش����دید ال����بطش غی����ر م����سالم

  فم��������ا أراه ف��������ي جمی��������ع الع��������والم

  ُ دنی����اك دنی����ا مظ����الم–عل����ى غی����ره 

  )١(فم���ا ھ���و م���ن ظل���م اللی���الي ب���سالم
 

ب��صیغة الفاع��ل والمفع��ول والم��صدر، " ظل��م " رر ال��شاعر م��ادة انظ��ر كی��ف ك��

 ب�صفة –َّعم انتشر وع�م ك�ل المخلوق�ات، ث�م یرك�ز ي الذ" الظلم " لیؤكد على فكرتھ 

 على شیوعھ وانتشاره ب�ین الن�اس وذل�ك م�ن خ�الل توظیف�ھ للفع�ل الماض�ي –خاصة 

وى وق���وي وك���أن ھن���اك درج���ات وس���اللم لھ���ذا الظل���م، فھن���اك أق���"  بغ���ى –َبغی���ت "

  .وضعیف، وفي النھایة یعم الظلم وال یتوقف

" أطف�ال ال�شوارع " ثم رصد صورة من صور الظلم االجتماعي وھ�ي ص�ورة 

 انت�شرت ف�ي الم�دن وامت�دت ةًالذین ال مأوى لھم وال مسكن موض�حا أن ھ�ذه الظ�اھر

  :رصدھا وترجم عنھا في بیتین قال فیھمالى الریف المصري في عصر الشاعر، فإ

   ال��شمس ف��ي وق��ت ال��شروقت��راه

  نن������������ا ألبن������������اء الطری������������قِلتلق
 

...  

... 

  فتم���������سحھ بك���������ٍف م���������ن عقی���������ق

ٍفق����د ض����اعوا وف����ي م����صر ك����رام
)٢(  

 

                                                 
 .٣٣٨ص الدیوان الكبیر لشاعر البراري) ١(

 .١٠٧، ص السابق)٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٦٩  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ال��رغم م��ن أن ف��ي ش��ردوا وم��صیرھم ال��ضیاع والحرم�ان، عل��ى فھ�ؤالء أطف��ال 

َّمصر من من هللا علیھم بثروات وأموال، وعندھم القدرة على انتشال ھؤالء األطف�ال  َ َْ

  . عن تشرید وضیاع ھؤالء األطفالةفالشاعر یحمل األغنیاء المسئولیمن الضیاع، 

ًوال یزال الشاعر یضرب على أوتار الثروة وأص�حابھا موض�حا م�صادرھا ف�ي 

 والم�ساكین ًم�دمجا ف�ي ثنایاھ�ا ظل�م أص�حابھا للفق�راء" الثروة " قصیدتھ التي بعنوان 

 ف��ي نظ��ر –ل��م، ف��الثروة َّ یجن��ون م��ن وراء ھ��ذه الث��روات إال الخ��زي والظ الال��ذین

ً لیست مقصورة على المال وحده، فقد تكون ماال لكن صاحبھ ظالم جائر وقد -الشاعر

ًتكون أخالقا تحسن من صاحبھا، وقد تكون غطرسة وكب�را تح�ط م�ن ص�احبھا، وق�د  ً

ًتكون كربا وھما تضیق على صاحبھا سبل الحیاة، وقد تكون آھات�ا وجراح�ا ودموع�ا  ً ً ًً

ن في النھایة ال تنظر إلى صاحب المال على أنھ سعید وصاحب ح�ظ وغیر ذلك، ولك

لنظ�ر إل�ى ب�واطن األم�ور ال إل�ى ًلھ وب�اال علی�ھ، فال�شاعر ی�دعو  لوفیر، فقد یكون ما

ْظواھرھا، ثم یقرر الشاعر من ھم أصحاب الثروة الحقیقیة، ھم أصحاب القلوب التي  َ

  :وب ھم الثروة الحقیقیة فقالُّتحس وتشعر وتدرك بكل حواسھا، فأصحاب ھذه القل

  

  تع����������الى هللا ث����������روة ذاك م����������ال

  ِوث�������روة ھ�������ذا أخ�������الق ح�������سان

  وث��������روة ذاك غطرس��������ة وكب��������ر

ٌوث��������روة ھ��������ذا ھ��������م م��������ستمر ٌّ َ  

  ِوث����������روة ذاك آھ����������ات ط����������وال

  وث�����روة ذاك ح�����ظ ح�����ین یرم�����ي

  وث�����روة ذاك ف�����ي ال�����دنیا ج�����راح

  وث�����روة ذاك ف�����ي ال�����دنیا دم�����وع

  ٍف����ال تغ����بط أخ����ا م����ال ب����ل اغ����بط
 

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

...  

... 

  ٌّت��������رف عل��������ى جوانب��������ھ ال��������ذنوب

  عی������������ت لمكرم������������ة تجی������������بُذا دإ

  بعی��������ب ك��������ل م��������ا فی��������ھ معی��������ب

  ت��������ضیق ب��������ھ جن��������وب ال جی��������وب

  ب���������ضاعتھا ش���������روق أو غ���������روب

  ی������صیب وك������م حظ������وظ ال ت������صیب

  م�������ن األی�������ام ل�������یس لھ�������ا طبی�������ب

  ٍذا س�������كبت عل�������ى ص�������خر ی�������ذوبإ

  )١(فت�����ى ی�����ا ص�����اح ثروت�����ھ قل�����وب
 

                                                 
 .١٤٩، صالدیوان لكبیر لشاعر لبراري )   ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٧٠  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ا ع��ن طری��ق العط��ف ب��الواو ث��روة منھ��وثم��رة ك��ل َّلق��د ع��دد ال��شاعر الث��روات 

ًارة في بیت مفرد ال عالقة لھ بم�ا قبل�ھ أو بع�ده، فل�و رتبن�ا األبی�ات ترتیب�ا آخ�ر شواإل

  .غیر الذي في الدیوان لم یضر ھذا الترتیب

ومن صور الظل�م االجتم�اعي والت�ي یرف�ضھا ال�شاعر وینكرھ�ا عل�ى أص�حابھا 

ثم یتظاھر بین الناس بأنھ یفعل الخی�ر، صورة اإلنسان الذي یبغي في الباطن ویظلم، 

فھ��و ف��ي الخف��اء وح��ش متجب��ر، وف��ي الظ��اھر ودی��ع م��سالم وق��د نق��ل ال��شاعر لن��ا ھ��ذه 

  :الصورة عن طریق التقابل فقال

ًم�������د ب�������البغي ی�������دا، ث�������م أثن�������ى َّ َ  

  ًال أراه م����������سلما ھ����������ذا ال����������ذي
 

...  

... 

  ًم�������سدیا ی�������ا ص�������اح لل�������دین ی�������دا

  )١(یھ������دم الن������اس ویبن������ي م������سجدا
 

ف�صاحبھ ی�ضمر خ�الف م�ا یظھ�ر، ف�ال " نف�اق " ع�ل ف�ي نظ�ر ال�شاعر وھذا الف

  .جدوى في الخیر الذي یقدمھ

ًوالمظاھر البراق�ة، فق�د تج�د إن�سانا " الخداع " ومن صور الظلم االجتماعي  -٣

ُّأنیقا جم�یال ض�خما یج�ذبك مظھ�ره وت�سر ب�ھ، ولكن�ك إن فت�شت ع�ن قلب�ھ وض�میره،  ُ ً ً ً

م�ن ص�ورة رص�دھا ال�شاعر لیح�ذر منھ�ا، ویبع�ث وجدتھ ب�ال قل�ب وال ض�میر وھ�ذه 

  :َّاھا أال ینخدعوا بالصور والمظاھر البراقة، فقالخاللھا برسالة إلى البشریة مؤد

  خلیل��ي ال یخ��دعنك ذو مظھ���ر وإن

  ٌفك����م بینن����ا ض����خم جمی����ل، وإنم����ا
 

...  

... 

ًتلقی��������ت من��������ھ ن��������ضرة وس��������رورا ْ ّ  

  )٢(ًنم����ا ج����سدا فین����ا وم����ات ض����میرا
 

ة أخ��رى م��ن ص��ور الظل��م االجتم��اعي ف��ي أبیات��ھ الت��ي ث��م یل��تقط ال��شاعر ص��ور

َّ، فقد شخص الشاعر القصر وجعلھ یخاط�ب ص�احبھ "قصر یناجي صاحبھ " بعنوان 

ُخطاب المنكر علیھ أفعالھ اآلثمة الظالم�ة الج�ائرة، فق�د رف�ع أعم�دة ش�ُرفھ، ول�م یرف�ع 

ّأعم��دة ش��رفھ، وش��یده عل��ى الظل��م والع��دوان، وھ��و ب��ذلك ق��د ھ��دم نف��سھ و َ فن��ى ب��سبب َ

  .أوزاره

                                                 
 .١٩٥، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري )   ١(

 .١٧٠، صالسابق )   ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٧١  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

وقد عاصر الشاعر اإلقطاع في الریف المصري، فقد ك�ان ل�ھ ھیمن�ة وجب�روت 

وصولجان وتحك�م ف�األكواخ بجان�ب الق�صور، والفق�ر الم�دقع بجان�ب الغن�ى الف�احش، 

والماء األسن بجانب الماء الصافي الرائق البارد، والمع�دات الخاوی�ة الفارغ�ة بجان�ب 

بألوان األطعمة، وغیر ذل�ك م�ن ض�روب الموازن�ات العلی�ا المعدات الممتلئة المكتظة 

  :والدنیا، فقال

ًأعلیتن��ي ش��رفا، ول��م تعلن��ي ش��رفا َ ْ َُ ُ ًُ  

  ًعل��ى المظ��الم ق��د ش��ید تن��ي وغ��دا
 

...  

... 

َھ�����دمت نف�����سك لم�����ا قم�����ت تبنین�����ي ْْ َُّ َ  

ًأفنی��ك وزرا وص��رف ال��دھر یفنین��ي
)١(  

 

تمع، فالشاعر في أبیاتھ وانتشاره في المج" الربا " ومن صور ھذا الظلم شیوع 

ّالتالیة یتوجھ بالخطاب إلى من یت�صفون بھ�ذه ال�صفة الذمیم�ة، وی�ودون أداء فری�ضة 

ًالحج آمرا إی�اھم أن ی�ردوا المظ�الم إل�ى أھلھ�ا قب�ل أداء ھ�ذه الفری�ضة حت�ى یتقب�ل هللا 

وأن ی��ؤدوا م��ا عل��یھم م��ن حق��وق، وإن ل��م " الرب��ا " م��نھم، وأن یطھ��روا أم��والھم م��ن 

ا فقد ذھبوا بعیوبھم التي یشقى بسببھا الحجاز ونجد، وكأني بال�شاعر ینب�ذ إل�یھم یفعلو

من طرف خفي إلى أن ھذه العی�وب م�ن ظل�م ورب�ا وع�دم أداء الحق�وق ألص�حابھا ال 

تبلغكم غایتكم لرضى ربكم علیكم حتى ولو كان الطریق إلیھ ھو حج بیت هللا الحرام، 

  :فقال

  ردوا المظ������������������الم للبریــ������������������ـ

  جم�����������ع م�����������ن رب�����������اٌم�����������ال ت

  أدوا حق����������وق الن����������اس قبــ����������ـ

  ال ت����������������������ذھبوا بعی����������������������وبكم
 

...  

...  

...  

... 

  ـ����������ة قب����������ل ح����������ج البی����������ت ردوا

  ھیھ�����������ات ینف�����������ع من�����������ھ رف�����������د

  ـ����������ل حقوق�����������ھ ی�����������ا ق�����������وم أدوا

  )٢(ی��������شقى الحج��������از بك��������م ونج��������د
 

والشاعر استخدم في اإلبانة عن معانیھ السابقة أسلوبي األمر والنھي على سبیل 

، ث�م اس�تبعد ال�شاعر أن ینف�ع " ال ت�ذھبوا – أدوا –ا ردو" النصح واإلرشاد في قولھ 

ًص�احبھ أو أن یجن�ي م�ن ورائ�ھ أج�را، وذل�ك " الرب�ا " المال الذي ُجم�ع ع�ن طری�ق 

  ".َبُعد " الذي بمعنى " ھیھات " خالل تعبیره باسم فعل الماضي 

                                                 
 .١٧٣، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري )   ١(

 .١٣٨، صالسابق )  ٢(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٧٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  

  

  

  

  

  

  

 ااا:  

دات دام  

  



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٧٣  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

فرائض اإلسالم من زكاة وصیام، وال یحالفھ ینتقد الشاعر مجتمعھ الذي یجھل تطبیق 

ًالتوفیق في تطبیقھا تطبیق�ا یتواف�ق م�ع تع�الیم ال�دین الحنی�ف كم�ا ج�اء ف�ي كت�اب ربن�ا 

  :، األمر الذي جعلھ یقول- صلى هللا علیھ وسلم –العزیز وسنة نبیھ الكریم 

  ٌالن������اس أش������باه، ولك������ن ط������اھر

  انظ���ر أدی���م األرض ی���ا ھ���ذا وق���ل
 

...  

... 

  مل���������������وث برب���������������اهبزكات���������������ھ و

َش���������تان ب���������ین تالل���������ھ ورب���������اه ُ َّ)١(  
 

 م��افال��شاعر ف��ي بیتی��ھ ال��سابقین اس��تخدم المع��ادل الموض��وعي؛ لیب��رز م��ن خاللھ

ًالداء ویصف الدواء، وقد یوفق أحیانا ویخفق أحیانا أخرى، فأراد أن یترجم ع�ن أھ�م  ً

ًركی��زة م��ن رك��ائز اإلس��الم، ویب��ین أنھ��ا طھ��رة لل��نفس والم��ال، ج��اعال م��ن  " رب��ا ال" ُ

ًمعادال موضوعیا لھا على اعتباره ملوث للم�ال، وی�ورد ص�احبھ م�وارد الھ�الك، ف�ي  ً

ًف�ي البی�ت الث�اني مع�ادال موض�وعیا " التالل والروابي " حین جعل الشاعر  للزك�اة " ً

فكل منھما لن یتساوى مع اآلخر في المنزلة واألجر، كما ال تت�ساوى ال�تالل " والربا 

وأخرى "  ملوث –طاھر " ً، مستعینا مرة بالطباق الخفي بین مع الروابي في المنزلة

  ".التالل والروابي " بالطباق الظاھر الواضح بین 

أو " زك�اة الفط�ر " ثم یركز الشاعر على نوع أو لون م�ن أل�وان الزك�اة، وھ�ي 

ًصدقة الفطر، موضحا حكمة مشروعیتھا من أنھا تنفق من األغنیاء على الفقراء حتى 

ال��سؤال ف��ي ی��وم الفط��ر، ولك��ن الطم��ع والج��شع ال��ذي انت��شر ف��ي مجتم��ع یغن��وھم ع��ن 

ال��شاعر جع��ل ال��ذین ُوكل��وا بھ��ذه الزك��اة ال ی��صرفونھا ف��ي م��صاریفھا ال��شرعیة، ب��ل 

لھ�م الم�شین اتخذوھا غنیمة ألنفسھم، مما جعل الشاعر یؤنبھم ویبكتھم ویسخر م�ن فع

 غیر المستحقین، بینما ح�رم منھ�ا  ال یتوافق مع تعالیم دیننا الحنیف، فأخذ الزكاةالذي

الم��ستحق، األم��ر ال��ذي جع��ل ال��شاعر ی��ستجیر ب��ا� م��ن ھ��ؤالء ال��ذین ی��أكلون أم��وال 

َّالزكاة بالباطل، فقال موجھا الخطاب إلى هللا جل في عاله ً:  

  ب��������ك م��������ن عبی��������دك اس��������تجیر

  َأوجب�������������ت ی�������������ا رب الزك�������������ا

  ــت لغی������������ر الم������������ستحشفم������������

...  

...  

...  

ْ م����������ن بقب����������ضتك األم����������وری����������ا َ  

  ة ل������������صاحب الح������������ال الع������������سیر

  ـ������������ق وأن������������ت أدرى بالم������������صیر

                                                 
 .٤٦٠صالبراري الدیوان الكبیر لشاعر )  ١(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٧٤  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

ُإن��������������ي أل��������������وم ول��������������ست أد ّ  
 

ْري م������ن أل������وم م������ن الع������شیر ؟ ... َ
)١(  

 

 ال��شاعر ی��ضرب بقیثارت��ھ عل��ى أوت��ار زك��اة الفط��ر وھ��ذا دأب��ھ ف��ي ك��ل ی��زالالو

موضوعاتھ التي یقوم بمعالجتھا فیذكر أكثر من صورة، ویلتقط أكثر من منظر، فبعد 

ة في أبیاتھ السابقة، جاء في ھذه األبیات التالیة، لیبین ویفضح  القول في الزكامَّأن عم

ً، فیوضح أن بعض فقھاء القری�ة وبع�ضا م�ن الفالح�ین ینعیھمآكلة الزكاة دون حق، و

ًالموكل إلیھم جمع الزكاة تآمروا على أكل الزكاة، مصورا وواصف ا ھ�ؤالء ب�أن م�نھم ً

ولى ت�دل عل�ى الخ�داع، والثانی�ة ت�دل واأل" َّبالف "  ومنھم من ھو "٢"ُّغر " من ھو 

على الخفة والسرعة فالشاعر یرص�د ھ�ذه الحادث�ة وی�سجلھا عل�ى الفقی�ھ ویدین�ھ، وق�د 

اختار لنفسھ النصیب األكبر منھا بحجة أنھ فقیھ الدار وطالما أنھ ك�ذلك فالق�در الكثی�ر 

ًانا، ً ظلم�ا وع�دوهمن الزك�اة م�ن ن�صیبھ، وھ�و بھ�ذا الفع�ل ی�ستبیح لنف�سھ حق�وق غی�ر

ًمتخذا الضالل سبیال لھ، األمر الذي جعل الشاعر یستنكر علیھ فعلھ المشین، فیقول ً:  

  فالحھ�����������������������م وفق�����������������������یھھم

  عة التــ���������ـھ���������ذا یؤك���������ل س���������ا

  إن�����������ي فقی�����������ھ ال�����������دار ی������������ا

  یھ���������ا ال���������شیخ الفقیــ���������ـی���������ا أ

  كی������ف اس������تبحت حق������وق غیــ������ـ

  ُأل���������ك الكثی���������ر م���������ن الزك���������اة
 

...  

...  

...  

...  

...  

... 

ٌّغ����������������ر   ٌ وب����������������الف ق����������������دیر)٢(ِ

  ع ذاك وذا یج���������������������ورـ���������������������وزی

  ھ�����������ذا ول�����������ي الك�����������وم الكبی�����������ر

  ـ����������ھ وأیھ����������ا الرج����������ل المكی����������ر

  ـ�����������رك بال�����������ضالل الم������������ستطیر؟

  )٣(وأھلھ�����������ا لھم�����������و الی�����������سیر ؟
 

 نداءات الشاعر واستفھاماتھ المتك�ررة الت�ي – أیھا القارئ الكریم –لعلك تدرك 

ت��دل عل��ى التعج��ب والحی��رة واس��تنكار ھ��ذا الفع��ل عل��ى الفقی��ھ ومعاون��ة ال��ذي وص��ف 

وفي ھ�ذا إدان�ة بالغ�ة للفقی�ھ؛ ألن�ھ " َّبالف " واآلخر بأنھ " ُّر ِغ" أحدھما بأنھ الشاعر 

 معاونھ والذي ال –على قدر من العلم، ومع ذلك استحوذ علیھ الطمع، فما بال الفالح 

  !!.یملك مؤھالت الفقیھ ؟

                                                                                                                            
 .٩٣ ، ٩٢ص،تأمالت في الحیاة )  ١(

ٌغر )   ٢( َغرر: انظر لسان العرب، مادة:  خدعھ وأطعمھ بالباطل–ِ ُ َ.  

 .٩٣ ، ٩٢ص،تأمالت في الحیاة )   ٣(



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٧٥  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

وإذا كان الشاعر قد رصد الزكاة، وھي ركن م�ن أرك�ان اإلس�الم، ودعام�ة م�ن 

ًق��د رص��د ركن��ا آخ��ردعائم��ھ، ف َّ ال��ركن الب��د أن م��ن زاوی��ة أن ھ��ذا" ال��صیام " ا وھ��و ً

ًیتعاون فیھ المسلمون فیما بینھم، وبخاصة األغنیاء منھم فھؤالء ال یترك�ون لون�ا م�ن 

ًألوان األطعمة إال ووجدت على موائدھم، بینم�ا الفق�راء یت�ضورون جوع�ا وحرمان�ا،  ًَّ

ل إن رس��التھ ھ��ي التع��اون وم��د ی��د الع��ون  ب��ف��ي ح��ین أن ھ��ذه لی��ست رس��الة ال��صیام،

زم الصائم ھ�ذه اآلداب تللمحتاجین والبعد عن الغطرسة والكبریاء والخیالء، فإذا لم یل

  .فال فائدة من صیامھ؛ ألن الصیام یصون المسلم من الوقوع في الحرمات والزالت

 وك��أنى بال��شاعر أراد أن ینع��ى عل��ى بع��ض ال��صائمین ال��ذین ل��م یلتزم��وا تع��الیم

اإلسالم، ولم یصونوا أنفسھم عن الوقوع في الحرمات بأن ص�یامھم ال فائ�دة من�ھ وال 

  :ثمرة لھ، فكأنھم صاموا وما صاموا فقال

ْص���������منا ولك���������ن م���������ا منحـ���������ـ ُ  

ْص���������منا ولك���������ن م���������ا تركـ���������ـ ُ  

ْص���������منا ولك���������ن م���������ا م���������شینا ُ  

ْص������م: ُی������ا ص������وم، رب������ي ق������ال ُ  
 

...  

...  

...  

... 

ْـ��������نا ال��������صائم الم��������سكین عون��������ا َ  

  الفط��������ر لون��������اـ��������نا م��������ن طع��������ام 

  ف������������وق ظھ������������ر األرض ھون������������ا

ْلتك������ون ل������ي ی������ا ص������وم ص������ونا َ ُ
)١(  

 

ًلقد أكد الشاعر على ھذا الركن تأكیدا قویا بدلیل أن الشاعر كرره ف�ي ك�ل بی�ت  ً َّ

، وقد جانس الشاعر " صوم – الصائم –صمنا " من أبیاتھ السابقة وبصیغ مختلفة كـ 

ملھ�ا ت�ضم لوح�ات إرش�ادیة واألبی�ات ف�ي مج" ص�وم وص�ون " في بیتھ األخی�ر ب�ین 

  .ینبغي أن یطبقھا ویعمل على تنفیذھا الصائمون

ثم یسجل الشاعر لنا صورة لشخ�صیة یرف�ضھا وی�رفض أفعالھ�ا، ھ�ذه ال�صورة 

ھي الشخصیة التي تحافظ على الصلوات الخم�س ف�ي الم�سجد ف�ي الظ�اھر، لك�ن ف�ي 

خ�ذ م�ن ال�صالة مظل�ة َّحقیقة أمرھا ال ترع في مؤمن إال وال ذم�ة، فھ�ذه الشخ�صیة تت

َم�ن  "– ص�لى هللا علی�ھ وس�لم –ًتؤذي من خاللھا الناس، موظفا الشاعر حدیث النبي 

  :، وقد ترجم الشاعر عن ھذه المعاني فقال"لم تنھھ صالتھ فال صالة لھ 

  َّة ف�����ي الق�����وم یرع�����ى وال إالوال ذم����  ...  عجی��ب ی��صلي الخم��س بع��د أذانھ��ا

                                                 
 .٤٦٠ص،الدیوان الكبیر لشاعر البراري )  ١(
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  أی���ؤذي س���واه تح���ت ظ���ل ص���التھ

  إذا ل�����م تنھن�����ا ص�����الة ع�����ن األذى
 

...  

... 

  ُویح���سبھا ترض���ي إل���ھ ال���ورى؟ ك���ال

َّف���ال س���لم الم���ولى علین���ا وال ص���لى َ
)١(  

 

  .وقد أنكر الشاعر بتعجبھ واستفھامھ اإلنكاري على ھذه الشخصیة فعلھا

عدم "ومن الظواھر االجتماعیة التي تتصل بالنقد االجتماعي تلك الظاھرة وھي 

ْ یتناسب معھا أو مع من یلقیھا، وھذا إرشاد أدبي م�ن أو ردھا بأسلوب ال" رد التحیة  َ

َّالشاعر یدعو إلیھ ویحث على ذلك فحوى اآلیة الكریمة التي یقول هللا عز وج�ل فی    ھ�اَّ

 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������)فقال )٢:  

  ُّولق���������د أم���������ر ول���������م أحیھم���������و

  ت������رك التحی������ة بع������د ألی������ق ب������ي

  ّحی������ى الجم������اد وال تحی������ى فت������ى

ًإن رد ك����������ان ال����������رد مقت����������ضبا ُّ َّ  

  إن التحی��������������ة ك��������������العروس إذا
 

...  

...  

...  

...  

... 

  ًم��������ا ل��������م أج��������د لتحیت��������ي أھ��������ال

  ِّم��������ن أن أح��������ي الكب��������ر والجھ��������ال

ِّرد ال��������������سالم یع��������������ده ف��������������ضال ُُّ  

ًأو ق����������د ی����������رد مم����������ددا رج����������ال ُّ  

  )٣(ھا ف�������اختر لھ�������ا بع�������الأع�������ددت
 

َّفالذین ال یأبھون للتحیة فمن األفضل أال یلق التحیة علیھم، ومن األولى أن ُیحيِّ 

َّالجم��اد وال یحی��یھم، ث��م ع��دد ص��ور م��ن ی��رد التحی��ة، فم��نھم م��ن ی��رد ویع��د ھ��ذا ال��رد  َّْ َ َّ

ًتفضال منھ على من یلق التحیة، ومنھم من كان رده مقتضیا  ّ ْ َ  وھ�و ، ومنھم م�ن ی�رد"ً

ْعلى ھیئة غیر الئقة، وفي رؤیا الشاعر أن التحیة ال تلق إال عل�ى م�ن یع�رف حقھ�ا،  َ َّ

ْألق السالم على من تعرف  " – صلى هللا علیھ وسلم –وھو بذلك مخالف لقول النبي  َ

، ث��م ی��شبھ ال��شاعر التحی��ة ب��العروس الت��ي یخت��ار أبوھ��ا لھ��ا ال��زوج "وم��ن ال تع��رف 

  .المناسب

                                                                                                                            
  .١٧٣، صالدیوان الكبیر لشاعر البراري  )١(

  .٨٦: سورة النساء آیة ) ٢(

 .١٧٢الدیوان الكبیر لشاعر البراري ص ) ٣(
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ا  

 في أن الشعر االجتماعي في الع�صر الح�دیث ق�د تف�وق عل�ى غی�ره م�ن ال ریب

ًاألغ��راض األخ��رى حت��ى أص��بح فن��ا قائم��ا بنف��سھ؛ وذل��ك ألن حاج��ة الع��صر إلی��ھ  ً

 –أصبحـت ملحـة، إذ لـم تصبـح قصیـدة الشعر تحوي في ثنایاھـا البیت والبیتین منھ 

 دواوین شعراء العصر  بل أصبح قصائد منتشرة في–كما حدث في العصور السابقة 

الحدیث، كل حسب میولھ ونزعاتھ النفسیة ورؤیت�ھ اإلبداعی�ة، وق�د تتف�ق ھ�ذه الرؤی�ة 

  .وقد تختلف من شاعر آلخر

َّ ك�ل عی�وب – م�ن وجھ�ة نظ�ره –وشاعر البراري من الشعراء ال�ذین رص�دوا  ُ

ًمجتمعھ وأظھرھا، واض�عا لھ�ا الع�الج ف�ي أحی�ان كثی�رة، فأح�سن بریف�ھ ال�ذي ع�شقھ 

َّوآلمھ الكثیر مما یعانیھ وأعتقد أن قضایا المجتمع التي عبر عنھا الشاعر طرقھا كثیر 

َّقبلھ من شعراء عصره، إال أن شاعرنا قصد معالجتھ بھذه القضایا على الری�ف، وإن 

كانت ھذه القضایا منتشرة في مدن وریف مصر ولیست مقصورة على الریف وحده، 

ًی��ف مث��اال یحت��ذى بعی��دا ع��ن ع��ادات وتقالی��د المدین��ة، َّإال أن��ھ أراد أن یجع��ل م��ن الر ً

  .فالریف لھ عاداتھ وتقالیده التي ال تتوافق مع تقالید المدینة وعاداتھا

ًوق��د قم��ت بدراس��ة ش��عر المجتم��ع عن��د ش��اعر الب��راري، فوجدت��ھ یرك��ز تركی��زا 

َّشدیدا على سلبیات المجتمع، ولم یذكر إال القلیل من إیجابیاتھ،  وھو من خال ل إظھار ً

 تجن���ب ھ���ذه ال���سلبیات  علیھ���ا أراد أن یبل���غ رس���الة مؤداھ���اھ���ذه ال���سلبیات والتركی���ز

ومعالجتھا، والشاعر بذلك یق�ف موق�ف المرش�د والم�صالح االجتم�اعي، وھ�ي رس�الة 

الشاعر، بل اإلنسانیة كلھا، ومن خالل ھذه الدراس�ة الت�ي قم�ت بھ�ا فق�د خل�صت إل�ى 

بن��اه عل��ى أكث��ر نت��اج ال��شاعر ف��ي ش��عر نق��د المجتم��ع أن :  منھ��االنت��ائج التالی��ة والت��ي

 م��ن البیت��ین أو الثالث��ة أو –المقطع��ات ال��شعریة والت��ي تتك��ون ف��ي أغل��ب األحی��ان 

َّاألربعة، ولم یأت في شعر نقد المجتمع عنده بقصائد إال في القلیل النادر وذلك عندما 

  .موضوعیقصد إلى الحوار القصصي التي تمیزت بھ بعض قصائده في ھذا ال
  

  .أن شعر نقد المجتمع عنده یتمیز بالصدق وحرارة العاطفة: ومنھا
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ُّأن شعر نقد المجتمع عند الشاعر ُیعد من أبرز الموض�وعات الت�ي تب�ین : ومنھا

  .مدى المحافظة على عادات الریف وتقالیده

اس��تخدم ال��شاعر الطبیع��ة ووظفھ��ا كمع��ادل موض��وعي للق��ضایا الت��ي : ومنھ��ا

 تحویھ من أنھار وریاض وزروع وحی�وان وأرض وس�ماء، وھ�ذا م�ا یعالجھا بكل ما

  .یضعھ في مصاف الشعراء الرومانسیین في العصر الحدیث

 الموض��وعات الت�ي یعالجھ��ا، ویل��ح – ب��صفة دائم�ة –أن ال��شاعر یك�رر : ومنھ�ا

علیھا في أكثر من موضع ویستق�صي معانیھ�ا بأش�كال مختلف�ة م�ن التعبی�ر والت�شكیل 

  .ويالداللي واللغ

ًأن الشاعر عول كثیرا في نقد مجتمعھ عل�ى العام�ل ال�دیني، إذ ال تواف�ق : ومنھا َّ

  .بین ھذه السلبیات التي عالجھا وبین الشریعة اإلسالمیة الغراء

 أن الشاعر استخدم وسائل تعبیریة متعددة للتعبیر عن تجربت�ھ ال�شعریة، :ومنھا

ًیھ إال أنھ ل�م یع�ول كثی�را عل�ى جان�ب بكل ألوانھ، والتشب" البدیع " ومن ھذه الوسائل  ّ َّ

ال��صورة الخیالی���ة، ف���أكثر ص��ورة م���ن واق���ع بیئت��ھ، ف���أكثر م���ا یتك��ئ عل���ى ال���صور 

  .المحسوسة

أن الشاعر في القلیل من األحیان یستخدم األسلوب الدارج، وقد یلجأ إلى : ومنھا

" ي ق�صیدتھ التعبیر ببعض الكلم�ات واأللف�اظ الت�ي تملیھ�ا علی�ھ بیئت�ھ الریفی�ة، كم�ا ف�

  ."زكاة الفطر في الریف 

أن الشاعر قد یلجأ إلى التصویر الكاریكاتوري ال�ساخر ف�ي التعبی�ر ع�ن : ومنھا

  .تجربتھ الشعریة وإظھار عاطفتھ نحو الموضوع الذي یعالجھ

أن البحث أعطى ص�ورة م�وجزة ع�ن حی�اة ال�شاعر، وأش�ار إل�ى بع�ض : ومنھا

  .یة عند الشاعرالمالمح النقدیة واإلصالحیة واإلرشاد

�������������������������������� �

�������������������������� �

      ا  
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ادر واا   

 .م١٩٨٨األعمال الكاملة ألحمد شوقي، ط دار العودة، بیروت  -

ش�اعر " محم�د ح�سن عب�دهللا، بعن�وان /  ال�شعر واألدب، مق�ال لل�دكتوربوابة -

 .م٤/٢/٢٠١٣بتاریخ " البراري 

تأمالت مع الحیاة وقصائد لم تنشر ل�شاعر الب�راري محم�د ال�سید ش�حاتھ، ط  -

َّمؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود لإلبداع الشعري، اختارھا وقدم لھ�ا وأع�دھا  َّ

 .محمد مصطفى أبو شوارب/ للنشر د

َّدی��وان اب��ن الروم��ي، تحقی��ق ح��سین ن��صار، ط الھیئ��ة العام��ة ل��دار الكت��ب  -

 .م٢٠٠٣والوثائق العلمیة 

 .دیوان إیلیا أبي ماضي، ط دار العودة، بیروت -

 .دیوان الرصافي، ط مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة -

فخر الدین قباوة، ط / دیوان زھیر بن أبي سلمى، صنعة األعلم الشنتمري، د -

 .م١٩٧٠دار اآلفاق الجدیدة، بیروت 

ط "  أبو حدید محمد فرید" َّ قدم لھ األدیب الكبیر ٢دیوان شاعر البراري، ج -

 .مطبعة عروس الزقازیق

دیوان عروة بن الورد، دراسة وتحقیق أسماء أبو بكر محم�د، ط دار الكت�ب  -

 .العلمیة، بیروت لبنان

/ الدیوان الكبیر ل�شاعر الب�راري محم�د ال�سید ش�حاتھ أع�ده للن�شر وق�دم ل�ھ د -

 .اسماعیل الصیفي، ط دار السالسل الكویت

 جمع�ھ وحقق�ھ أحم�د محم�د عبی�د، ط ھیئ�ة دیوان كعب ب�ن مع�دان األش�قري، -

 .م٢٠١٠أبي ظبي للثقافة والتراث والكتب الوطنیة سنة 

 ".بول سوارتز " م تحقیق المستشرق ١٩٠٣دیوان معن بن أوس، لندن  -

 .دیوان محمد آل عید آل خلیفة، ط دار الھدى عین ملیلة الجزائر -
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 .، ط دار المعارفدیوان النابغة الزبیاني، تحقیق محمد أبو الفضل ابراھیم -

الدرر الكامنة في أعیان المئة الثامنة البن حجر العسقالني، ط دار المعارف  -

 .ھـ١٣٤٩العثمانیة، 

 .سنن الترمذي تحقیق بشار عواد معروف الناشر دار الغرب اإلسالمي -

 .طبقات الشعراء البن المعتز، تحقیق عبد الستار فراج، ط دار المعارف -

 .ط دار المعارفلسان العرب البن منظور،  -

م تح��ت ٢٠١٠ ین��ایر ٣٠مدون��ة ال��شاعر اس��ماعیل بری��ك ال��سبت المواف��ق  -

 ".محمد السید شحاتھ شاعر البراري "عنوان 

 .معجم األدباء لیاقوت الحموي، مطبوعات دار المأمون -

معج�م التعریف��ات للعالم��ة ح��سن عل��ي ب�ن محم��د ال��سید ال��شریف الجرج��اني،  -

 . الفضیلةتحقیق محمد صدیق المنشاوي، ط دار

ھـ، تحقی�ق ٧٣٠معجم المصطلحات الصوفیة، تصنیف عبدالرازق الكاشاني  -

 .م١٩٩٢عبدالعال شاھین، ط دار المنار / وتعلیق د

موس��وعة األس��رة تح��ت رعای��ة اإلس��الم ب��ین الت��شریع واالجتم��اع لل��شیخ   - -

 بة وھبةمكتعطیھ صقر، ط 
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 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

  س ات                               

عا  ا ر  

  ١٨٩  .............................................................................................................. تقدیم

 : اول     ار

 ..................................................................إطاللة على حیاة الشاعر  -

 .............................درسة الشعریة التي ینتمي إلیھا الشاعر الم -

 ................................................. البراري وآراء األدباء والنقاد شاعر -

 : ام     ار

 .................................................................................الشعر االجتماعي  -

- ولاقضایا المرأة:  ا. 

 ........................................................................................................مدخل  -

  ............................................................................ الحجاب والسفور -أ  

  ..........................................................د الزواج في الریف  كسا–ب 

  ........................................ غالء المھر والمماطلة في الزواج –ج 

     ما ا: 

 ....................................................................................الخرافات والبدع  -

      اا:  

  ...................................................... مأساة الفالح المصري ومعاناتھ -أ  

  .................................................. الظلم االجتماعي وأھم مالمحھ –ب 

  

  

١٩٢  

١٩٤  

١٩٧  

  

١٩٩  

  

  

٢٠٦  

٢٠٧  

٢١٨  

٢٢٥  

  
٢٣٦  

  

  

٢٥٥  

٢٦١  

  



        
 
 

 
 
 
 

 
 
  
 

 ٢٨٢  

 باإلسكندرية للبنات عربيةوال اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السادس املجلد
 

 " دراسة حتليلية" حممد السيد عيل شحاته شعر شاعر الرباري يف مالمح املجتمع املرصي

عا  ا ر  

         ااا: 

 ......................................................................................انتقادات دینیة  -

  .....................................................................................................الخاتمة  -

  ..................................................................قائمة المصادر والمراجع  -

  ...............................................................................فھرس الموضوعات  -

  

  
٢٧٣  

٢٧٧  

٢٧٩  

٢٨١  

 

  

  


