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  مقدمة

الحم��د � رب الع��المین، وال��صالة وال��سالم عل��ى أف��صح م��ن نط��ق بال��ضاد 

  "وبعد "– صلى هللا علیھ وسلم –سیدنا محمد 

 فن العربیة األول، وأكثر فنون القول ھیمنة على التاریخ األدبي عند فالشعر

العرب خصوصا فى عصورھا األولى؛ لسھولة حفظھ وتداولھ، وق�د ش�اركتھ ف�ي 

  .األھمیة بعض الفنون األدبیة األخرى كالخطابة

وبعد تطور الكتابة وانتشارھا، واتصال العرب بغیرھم، دخل�ت بقی�ة الفن�ون 

 ف��ي النث��ر بأش��كالھ المختلف��ة لت��ساھم جنب��ا إل��ى جن��ب ف��ي تك��وین األخ��رى المتمثل��ة

  .تراث األدب العربي

ویع��د ال��شعر وثیق��ة یمك��ن االعتم��اد علیھ��ا ف��ي التع��رف عل��ى أح��وال الع��رب 

 ا، ولم�" ال�شعر دی�وان الع�رب: "وبیئاتھم وثقافتھم وتاریخھم ویلخ�ص ذل�ك ق�ولھم

وق والح�س المرھ�ف ل�دى كان األدب بعامة والشعر بخاص�ة ینف�ذ إل�ى أعم�اق ال�ذ

المتلق��ى، ل��ذا ف��ال ی��درك قیمت��ھ وال ُیح��س ببیان��ھ س��وى أص��حاب ال��ذوق الرفی��ع، 

والثقاف���ة العمیق���ة، حی���ث إن األدی���ب ی���شبھ النحل���ة الت���ي تمل���ك الدرب���ة الكافی���ة 

  .المتصاص الرحیق من ثغور األزھار ومن ثم إعادتھ شھدا

ونث��را ف��ي مختل��ف م��ن ھ��ذا المنطل��ق اھ��تم الب��احثون ب��األدب العرب��ي ش��عرا 

ًالعصور األدبی�ة، ف�األدب إذا جھ�د ب�شري، یتفاع�ل م�ع الحی�اة االجتماعی�ة ویت�أثر 

  .بھما ویؤثر فیھا ویصطبغ بلونھا

لذا فق�د اس�تجاب ال�شعر االجتم�اعي لمجری�ات الحی�اة ف�ي ع�صورھا األدبی�ة 

 الحیا، دع�ا فی�ھ إل�ى الث�ورة عل�ى الع�ادات البالی�ةص�المختلفة، فوقف منھ�ا موقف�ا إ

القدیمة التي سادت المجتمع العربي وعلقت بھ خالل فترات الحكم المتالحقة علیھ 

  .قبل النھضة الحدیثة، وتعتبر من مخلفات الفترة المظلمة
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فدعوا إل�ى ف�تح الم�دارس وال�دعوة إل�ى دخولھ�ا بن�ین وبن�ات، وذم التع�صب 

، والتفك�ك  الذي جثم فوق ص�دور الن�اس، وانتق�دوا الحی�اة الالھی�ةواإلقطاعالقبلي 

االجتم��اعي والتكال��ب عل��ى الم��ادة، والظ��واھر االجتماعی��ة ال��سیئة الت��ي ت��سئ إل��ى 

العقیدة واألخالق والعادات، وتلحق ب�المجتمع م�ن األدواء م�ا یق�وض دعائم�ھ، إذا 

  .تركت تعمل عملھا المدمر في كیانھ

ل���ذا أردت أن یك���ون ال���شعر االجتم���اعي ھ���و موض���وع بحث���ي ال���ذي قم���ت 

  ".فیض الشجون"في دیوانھ " محمد بظاظو"لشاعر بدراستھ عند ا

فلم یكتب أحد عن�ھ " محمد بظاظو"ویعد ھذا البحث أول دراسة عن الشاعر 

  .من قبل

  :وقد جاءت خطة الدراسة مشتملة على اآلتي

وفیھ عرضت للشاعر س�یرة وحی�اة، متن�اوال ن�شأتھ وتعلیم�ھ :  التمھید–أوال 

  .عريووظائفھ، وصفاتھ وأخالقھ ونتاجھ الش

األم��ة، والمجتم��ع، : ث��م ختم��ت التمھی��د ب��التعریف بم��صطلحات البح��ث مث��ل

  .والجماعة، ومفھوم الشعر االجتماعي

. وفی���ھ مبحث���ان: بالدراس���ة الموض���وعیة: " الف���صل األول وعنونت���ھ–ثانی���ا 

للظ�واھر ال�سلبیة ف�ي المجتم�ع م�ن " بظ�اظو"وجعلت�ھ خاص�ا بنق�د . المبحث األول

اوة والخ��صام، وإھم��ال ال��شباب، والتق��صیر ف��ي زی��ارة ھم��وم األم��ة، والع��د: "مث��ل

الم��ریض، والتحی��ة، وال��دجل وال��شعوذة، وموال��د األولی��اء، والجریم��ة، والرقاب��ة 

  .الدینیة

، وفی���ھ عرض���ت لت���شجیع "ت���شجیع الظ���واھر اإلیجابی���ة"والمبح���ث الث���اني 

دور العلماء في المجتم�ع، والح�ث "للظواھر اإلیجابیة في المجتمع مثل " بظاظو"

على الزواج، واإلشادة باللغة العربیة، والتعاطف م�ع ال�زمالء، واإلنج�ازات الت�ي 

  ".تمت في قریتھ

الشكل والم�ضمون، : عقدت فیھ دراسة فنیة شاملة من حیث: والفصل الثاني

.  ال���شعریة، والوح���دة الع���ضویةال���صورةواألس���لوب، والموس���یقى، والعاطف���ة، و
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 الع��ادات االجتماعی��ة، ث��م كان��ت للوق��وف عل��ى من��احي اإلب��داع ف��ي ت��صویر ھ��ذه

  .ختاما لھذا البحث. الخاتمة وفھارس المصادر والمراجع

 أعل�م بم�ا بذلت�ھ م�ن جھ�د ف�ي ھ�ذه الدراس�ة – س�بحانھ وتع�الى –فا� : وبعد

المتواض��عة، ف��إن أك��ن ق��د وفق��ت لم��ا ھ��دفت إلی��ھ فبف��ضل هللا تع��الى عل��ى وح��سن 

 جھ�دا وال وقت�ا ف�ي س�بیل انج�از توفیقھ، وإن كانت األخرى فحسبى أنني لم أدخر

ھذا البحث، وال یكلف هللا نفسا إال وسعھا، وما توفیقي إال با� علیھ توكل�ت وإلی�ھ 

  .أنیب

  

  الباحث

  عبد احلافظ عبد املنصف خليف



  
  
 

﴿٣٦٤﴾ 
 

  

  

  

  

  

  

  " التمهــيد "

  

 ".سرية وحياة"حممد إبراهيم بظاظو  -١

  ".مفهوم الشعر االجتماعي" -٢
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  إضاءة على حياة الشاعر

  

  :ولد والنشأةالم

، "كف�ر ال�شیخ"بمحافظ�ة " دس�وق"التابعة لمرك�ز " سنھور المدینة"في قریة 

ف�ي األول م�ن ین�ایر ع�ام ت�سعة " محمد إیراھیم خلی�ل بظ�اظو"ولد الشیخ الشاعر 

  .وعشرین وتسعمائة وألف للمیالد

وكثی��را م��ا تغن��ي ال��شاعر بقریت��ھ الت��ي ن��شأ فیھ��ا، یق��ول عن��د اس��تقبالھ أح��د 

  :بقریتھالمسؤولیین 

  أش���رق فیھ���ا ن���ور طلع���تكم" س���نھور"

 

.
.
ورف����رف الب����شر ف����وق الن����اس  .

وال�دور الالوال�دور  والدور الدور
  أھ��������ال ومرحب��������ة: وق��������ال ق��������ائلھم

 

.
.
  )١(بھ في أرض سنھورسعدنا بمن  .

  ":لغة الكتاب"ویقول في قصیدة  

  ف���ابتھجي" س���نھور"الی���وم یوم���ك ی���ا 

 

.
.
وھن���������ى بط���������ل الف����������صحى  .

  )٢(اعیھ��������������������������������������������������اور

  :ویقول في رثاء أحد أصدقائھ

  مظلم���ة" س���نھور"ب���در ھ���وى فغ���دت 

 

.
.
  )٣(وطوق الحزن أعن�اق الم�صلینا .

نشأ الشاعر ف�ي أس�رة كریم�ة، فق�د ك�ان وال�ده یحف�ظ الق�رآن الك�ریم ویع�شق  

األدب، ویصغي إلى الشعراء في الندوات األدبیة الت�ي كان�ت تق�ام ف�ي المحافظ�ة، 

                                                           

محمد محمد /  جمع د– دیوان فیض الشجون –" ى الزمان لناوكم شكونا فما أصغ"قصیدة  (١)

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ سنة– األولى – ٤١بظاظو ص

 .٣٥السابق ص (٢)

 .٣٢ نفسه ص–على یدیك أطاع اهللا منحرف " قصیدة (٣)
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  .ام ولدهویقرأ كثیرا منھ أم

  :تعلیمھ

عن الطوق، التحق بمكتب تحف�یظ الق�رآن الك�ریم بقریت�ھ، " محمد"ولما شب 

وروى قلب��ھ م��ن بح��ر ن��وره، وھ��و ف��ي الحادی��ة ع��شرة م��ن . فحف��ظ الق��رآن الك��ریم

  .عمره

وف��ي تل��ك األثن��اء خ��اف علی��ھ وال��ده م��ن ض��یاع الق��رآن الك��ریم إذا التح��ق 

  .ون عونا وحصنا لھ في دینھ ودنیاهبالمدارس األمیریة، فاختار لھ األزھر لیك

، ال��ذي ح��صل من��ھ عل��ى "دس�وق"ف�دخل المعھ��د االبت��دائي األزھ��ري بمدین��ة 

، "طنط�ا"م، ث�م انتق�ل إل�ى المعھ�د األحم�دي بمدین�ة ١٩٤٥الشھادة االبتدائی�ة ع�ام 

وفي المعھد األحمدي ظھر نبوغ الشاعر وتفوقھ، فصار وھو صغیر السن ال�شیخ 

لذي یصعد المنابر ویصدح بكلم�ة الح�ق، ال یب�الي بال�شدائد المؤثر في خطابتھ، وا

  .وال بالخطیر من األمور

أص�ول "بعد حصولھ على الثانویة األزھریة، سافر إلى القاھرة ودخ�ل كلی�ة 

م، ثم حصل على تخصص ١٩٥٤عام " العالمیة"وحصل منھا على شھادة " الدین

  .م١٩٥٥التدریس من كلیة اللغة العربیة عام 

  :وظائفھ

ًك�ان ال��شاعر یتمن��ى أن یع�ین مدرس��ا، لك��ن األق��دار كان�ت تع��ده لمھم��ة أش��د، 

ًوھي رسالة الدعاة المصلحین، ورثة األنبیاء وصلة األرض بالسماء، فعین إمام�ا 

 م إنتقل إل�ى ١٩٥٧م،وفى سنة ١٩٥٦عام " الفیوم"ًوخطیبا بأحد مساجد محافظة 

، وفي الخ�امس ع�شر " الشیخبمدینة  كفر""المللك "ثم إلى مسجد " الشھید" مسجد

  ".سنھور المدینة"بقریتھ " ابن ھارون"م انتقل إلى مسجد ١٩٥٩من مایو عام 

ًم س��افر للعم��ل إمام���ا ب��وزارة األوق��اف بدول���ة ١٩٨٤وف��ي أغ��سطس ع���ام 

م حیث ع�اد إل�ى ١٩٩٥وظل ھناك حتى أكتوبر سنة " اإلمارات العربیة المتحدة"

  .وطنھ، وقد أحیل إلى التقاعد

 س�بحانھ – یعم�ل ف�ي مج�ال ال�دعوة إل�ى هللا – مدهللا ف�ي عم�ره –ل وال یزا
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  .)١( كما ال یزال عطاؤه الشعري زاخرا –وتعالى 

  :صفاتھ وأخالقھ

إن ال��ذي یقت��رب م��ن ش��اعرنا یج��ده رج��ال لطی��ف المع��شر، ح��سن ال��سیرة، 

محمود الصفات م�وزون الت�صرفات، ھ�ادئ الطب�اع، تب�دو علی�ھ مالم�ح الرجول�ة 

  .یھ ھذه الصفات من معان فیاضھ تغنینا عن الدخول في التفاصیلبما تنطوي عل

یحب الناس، صاحب م�روءة وش�ھامة، ن�راه یواس�ي . فھو دمث الخلق ودود

بكلمات��ھ المكل��وم، یق��ول معترف��ا بتق��صیره ف��ي زی��ارة أح��د أص��دقائھ ف��ي مرض��ھ 

  :األخیر

.  سعد برؤیت����ھم����ات اإلم����ام ول����م ن����
.
  اف����أین كن����ا؟ وی����ا س����حقا لن����ا دین���� .

.  اذا ج���رى ح���ین أھملن���ا زیارت���ھم���
.
  فتقرن��ا؟ وھ��ل ض��اقت أیادین��ا؟ھ��ل ا .

.  ال، ال ولكن ھ�و التق�صیر ف�ي رج�ل
.
  )٢(لطالم���ا ك���ان ف���ي لط���ف یواس���ینا  .

  :ویشارك بأنغامھ الفرح الجذالن، یقول في تھنئة أحد تالمیذه بالزواج

ْأش����رق علین����ا باس����ما وس����عیدا ِ ْ  .
.
ْوانث�����ر عل�����ى وج�����ھ الزم�����ان ورودا . ُ ْ  

.  وس�ط الكواك�ب خ��ذ مكان�ك عالی��ا
.
  ول������سوف تب������دو واض������حا وفری������دا .

.  إن ف���اخر الب���در الم���ضئ بن���وره
.
  ف������افخر بمج������دك عالم������ا ومجی������دا .

.  وعل��ى ھ��دى م��ن دینن��ا وكتابن��ا
.
  ُعق����د الق����ران وك����ان یوم����ك عی�����دا .

.م�����ن حول�����ك اإلخ�����وان رف�����رف 
.
َعل������م ال������سرور مط������رزا وجدی������دا . َ  

.  وق وج�وھھمأھال بھم والبشر ف�
.
  )٣(س����عداء ج����اءوا یبتغ����ون س����عیدا  .

واضحة جلی�ة ف�ي العدی�د م�ن ق�صائده ف�ي ذك�رى " الوفاء"في شاعرنا صفة 

                                                           

 .٩٤ ص– فیض الشجون –دیوان  (١)

 .٣٢ ص– فیض الشجون –علي یدیك أطاع اهللا منحرف "قصیدة  (٢)

 .٣٤ ص–السابق–" عد ألف منكما عنوانهالس"قصیدة  (٣)
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في حدیثھ عن الكثیر من أصدقائھ وتالمی�ذه، یق�ول " الوفاء"ورثاء، وتتجلى صفة 

  :في ترقیة أحد أصدقائھ

  ھن���أت نف���سي إذ غ���دوت م���دیرا

 

.
.
  وش����كرت م����ن ق����د أح����سن التق����دیرا .

ھ�����م أس�����ندوا ال�����دعوى لخی�����ر  

  رجالھ��������������������������������������������������������������ا

.
.
  ًوتخی��������روا كفئ��������ا لھ��������ا وخبی��������را .

  أنع�����م ب�����ھ م�����ن ع�����الم ومعل�����م 

 

.
.
  ق�������اد ال�������دعاة موجھ�������ا وم�������شیرا .

  ش���ھد الجمی���ع بعلم���ھ وبف���ضلھ 

 

.
.
  )١(واستب���شروا فرح���ا ب���ھ وس���رورا  .

   

  :ویقول مادحا أحد أصدقائھ معترفا بأستاذیتھ لھ

  ف��اض ال��سرور وع��م الب��شر نادین��ا

 

.
.
  وأتح�����ف األن�����س قاص�����ینا ودانین�����ا .

.باس��مي وباس��م جمی��ع الحاض��رین  
.
  )٢(أھ����دى ألس����تاذنا أس����مى تھانین����ا  .

  ":بسیوني خطاب"ویقول في رثاء الشیخ  

.  یا عالما ف�اق ف�ي عل�م وف�ي خل�ق
.
  ی�����ا عاب�����دا ق�����اد أف�����واج الم�����صلینا .

.  الح���������ق مب���������دؤه وهللا غایت���������ھ
.
  إیمان���������ھ ق���������وة كان���������ت تغ���������ذینا .

.   هللا والتوفی��ق ی��صحبھی��دعو إل��ى
.
  ویكشف الزی�ف ال یخ�شى ال�شیاطینا .

.  ب������ا� ذكرن������ا بال������دین م������سكنا
.
  )٣(وبالجھ���اد وح���ب الح���ق یوص���ینا  .

 

                                                           

 . ٢٣ ص- نفسه––" وتجردوا كي تحسنوا التأثیرا"قصیدة  (١)

 .٣٠ ص–نفسه –" لو كنت بالمال تشرى" قصیدة (٢)

 .٣٧ ص– نفسه –" قد كرموك فكانوا مكرمین لنا"قصیدة  (٣)
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  :موھبتھ الشعریة

نشأ الشاعر في أسرة ریفیة محافظ�ة عل�ى التقالی�د الدینی�ة الموروث�ة، ف�األب 

 الكریم، ونال قدرا كبی�را  إال أنھ یحفظ القرآن– من عملھ بالزراعة -على الرغم 

من التعلیم في األزھر الشریف، ویؤدي الشعائر الدینی�ة، ویع�شق ال�صوفیة ویتب�ع 

في ظل ھ�ذا الج�و ال�دیني فت�شبع ب�ھ، " محمد" وكذلك بقیة األسرة، فنشأ –نداوتھا 

ولم یلبث بعد أن أتم عامھ السابع أن التحق بمكتب تحفیظ الق�رآن الك�ریم بالقری�ة، 

ن الكریم، ثم التحق باألزھر، وھناك تفتحت أمامھ أفاق واس�عة ف�صقل فحفظ القرآ

الجانب الدینى عنده بدراسة العل�وم ال�شرعیة ، ولقائ�ھ بال�شیوخ األج�الء وظھ�رت 

النابغ�ة : "موھبتھ الشعریة ، فبدأ یصقلھا بق�راءة ال�دواوین ال�شعریة القدیم�ة أمث�ال

: لمراج���ع األدبی���ة أمث���الوا. وغی���رھم" واب���ن زی���دون"، "عنت���رة"، و "ال���ذبیاني

، "زھ��ر اآلداب" ، و"األم�الي"، و "والبی�ان والتبی�ین"، "العق�د الفری�د"الكام�ل، و "

  .وغیرھا

والتقى بأساتذة األدب وعرض علیھم أشعاره، وی�ذكر ال�شاعر أن م�ن أوائ�ل 

م، وك�ان ١٩٤٤كانت وھو في الصف الراب�ع االبت�دائي ع�ام "القصائد التي ألقاھا 

، ق�د ف�صل أح�د ع�شر طالب�ا م�ن "محمد أحمد العروسي"اك الشیخ شیخ المعھد آنذ

زمالء الشاعر بسبب غیاب الطالب قبل نھایة العام الدراس�ي للم�ذاكرة كم�ا تع�ود 

األزھریون، ورفض شیخ المعھد عودتھم قبل امتحان نھای�ة الع�ام، فق�ام زمالؤھ�م 

ش��یخ المعھ��د بمظ��اھرة للمطالب��ة بع��ودتھم، وھن��ا أن��شد ش��اعرنا ق��صیدة یم��دح فیھ��ا 

  :یقول فیھا. ویرجوه عودة الطالب قبل االمتحان

.  ی��ا ش��یخ معھ��دنا وموض��ع فخرن��ا
.
  ی�����ا عالم�����ا ق�����د خ�����ص باإلتق�����ان .

.  ل����ي عن����دكم طل����ب أری����د ق����ضاءه
.
  ف�������انظر إل�������ى برحم�������ة وحن�������ان .

.  واعط��ف ف��إن العط��ف فی��ك س��جیة
.
  فعل���ى الم���سيء تف���یض باإلح���سان .

.  ی���ا س���یدي إن���ي نظم���ت ق���صیدتي
.
  ك فیھ���ا العف���و ع���ن إخ���وانيأرج���و .

.  وھ��م األل��ى ط��ردوا وط��ال غی��ابھم
.
  عن���ا، وق���د ن���دموا عل���ى الع���صیان .

.  ق�����الوا جمیع�����ا لیتن�����ا ل�����م نتب�����ع
.
  ط���رق الخ���الف وش���رعة ال���شیطان .
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.  فكف�����اھم الحرم�����ان تأدیب�����ا لھ�����م
.
  ف�����ارفق بھ�����م ی�����ا ع�����الي البنی�����ان .

.  واش��فق عل��یھم إنھ��م عزم��وا عل��ى
.
  ج�����انت�����رك الھ�����وى وتجن�����ب الھی .

.  ال ش�����ك أن�����ك أن�����ت أھ�����ل للرج�����ا
.
  ول�������ذا رجوت�������ك ناطق�������ا بل�������سان .

.  وهللا یبق��������یكم ویرف��������ع ق��������دركم
.
  )١(ولك��������م أردد آی��������ة ال���������شكران .

                

    

إل��ى الق��اھرة حی��ث التح��ق بكلی��ة أص��ول " محم��د"م، انتق��ل ١٩٥٠وف��ي ع��ام 

ان�ت تق�ام ف�ي جمعی�ة ال�شبان الدین، وھناك ازدادت صلتھ بالندوات األدبیة الت�ي ك

وعب�د هللا "، "خال�د الجرنوس�ي"المسلمین، وال�شبان الم�سیحیین، والتق�ى بال�شعراء 

  .وغیرھم" محمود جبر"، و "محمد التھامي"، و "شمس الدین

االح��تالل : وف��ي تل��ك األثن��اء عاص��ر أح��داثا وطنی��ة وقومی��ة س��اخنة، أمث��ال

م، والع�دوان ١٩٥٢لی�و ع�ام م، وث�ورة یو١٩٤٨اإلنجلیزي، وحرب فلسیطن عام 

م، وھزیم�ة یونی�و ١٩٥٨م، والوحدة ب�ین م�صر وس�وریا ع�ام ١٩٥٦الثالثي عام 

م، وغیرھ���ا م���ن الث���ورات العربی���ة، ١٩٧٣م، ون���صر اكت���وبر ع���ام ١٩٦٧ع���ام 

  .واألحداث الوطنیة التي عاصرھا

باإلضافة إلى مشاركتھ في العمل االجتماعي الن�ابع م�ن رس�التھ اإلص�الحیة 

  .طیب بوزارة األوقافكإمام وخ

اجتمع��ت ك��ل ھ��ذه الرواف��د لت��صب ف��ي حی��اة ش��اعرنا، وال��ذي تفاع��ل معھ��ا 

بصدق وإیجابیة، وموھبة فطری�ة أص�یلة، فكان�ت ال�شاعریة ال�صافیة العذب�ة الت�ي 

  ".محمد إبراھیم بظاظو"تمثلت في 

  :نتاجھ الشعري

 جمع�ھ ول�ده األس�تاذ" ف�یض ال�شجون"للشاعر دی�وان واح�د مطب�وع بعن�وان 

م، وقد ص�رح ف�ي مقدم�ة ٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣طبعة " محمد محمد بظاظو"الدكتور 

                                                           

 .٢٦ص–ن م ، والقصیدة فى دیوان فیض الشجو٢٠١٣-١- ١٥: من حدیث مع الشاعر بتاریخ ) ١(
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وھ��و " دیوان�ھ ب�أن كثی�را م��ن أش�عار المرحل�ة األول��ى م�ن حی�اة ال��شاعر ق�د ض�اع

  .)١("یقارب ما بقى من شعر المراحل األخیرة

  

  

  

                                                           

 .٨ ص–فیض الشجون  (١)
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  مفهوم الشعر االجتماعي

 إب�راھیم محم�د"یحسن بنا قب�ل أن نل�ج إل�ى ال�شعر االجتم�اعي عن�د ال�شاعر 

، أن نذكر شیئا مما تدعو الحاجة إلیھ فیم�ا یت�صل بمفھ�وم المجتم�ع ولف�ظ "بظاظو

  .الجماعة واألمة، لیكون بمثابة توطئة یسیرة لما بعده

  : تعریف المجتمع–أوال 

ضم األشیاء المتفقة، : مما ال یخفى أن لفظ المجتمع مشتق من جمع، فالجمع

ح�ین ق�ال ف�ي بی�ان معن�ى ھ�ذه " بن منظورا"وضده التفریق واإلفراد، وقد أحسن 

  .)١("اجتمعوا من ھا ھنا وھا ھنا: تجمع القوم: "اللفظة

وح�ین ننظ�ر ف�ي دالل�ة لف�ظ المجتم�ع م�ن حی�ث ھ�و م�صطلح، فإنن�ا نج�د أن 

ع��دد كبی��ر م��ن األف��راد الم��ستقرین، تجمعھ��م رواب��ط اجتماعی��ة، : "المجتم��ع ھ��و

  .)٢("وسلطة ترعاھاومصالح مشتركة، تصحبھا أنظمة تضبط السلوك، 

  :تعریف الجماعة: ثانیا

الطائف��ة م��ن الن��اس یجمعھ��ا رواب��ط ف��أكثر، كالقراب��ة أو : أم��ا الجماع��ة فھ��ي

  .الجنس

والجماعة بھذا المفھوم جزء من مكونات المجتمع، في حین أن مفھوم األمة 

  .أوسع وأشمل وبخاصة في ضوء المنظور اإلسالمي

  :تعریف األمة: ثالثا

                                                           

 .هـ١٤١٨ – الثانیة – بیروت –دار إحیاء التراث العربي  = ٩/٤٠٤ جمع –لسان العرب  (١)

م، وینظر ١٩٩١ األولى – ٤٣ ص–مصطفى شاهین / د= علم االجتماع والمجتمع اإلسالمي  (٢)

 –ر عالم الكتب  دا– ١٢ ص–محمد طاهر الجوابي /  د–المجتمع واألسرة في اإلسالم : أیضا

 .هـ١٤١٢ – الثالثة –الریاض 
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كل جماعة یجمعھم أمرما، إما دین واحد، أو زمان أو : "ولھمتعرف األمة بق

مكان واح�د، س�واء ك�ان ھ�ذا األم�ر الج�امع ت�سخیرا ك�الجنس والل�ون، أم اختی�ارا 

  .)١("كالمعتقد واألرض

ویتع���ذر قب���ول ھ���ذا التعری���ف لألم���ة عل���ى إطالق���ھ، ألن���ھ یجع���ل العوام���ل 

 األمة، وھذا ماال یق�ره واألسباب المادیة والدنیویة كاألرض والجنس من مقومات

اإلسالم مع اعترافھ بأن لھا أثرا إیجابیا، إال أنھا ال تقوى على تكوین أمة واح�دة، 

  .إما لضعفھا كاألرض، وإما لضیقھا كالقرابة

ویمكن تعریف األمة اإلسالمیة في ضوء دالالت الن�صوص ال�شرعیة بأنھ�ا 

وی�شھد " ن أي اعتبارجماعات من الناس تجمعھم عقیدة اإلسالم، بغض النظر ع"

ْكنتم {: لھذا القرآن الكریم بقولھ تعالى ُ ْ َخیر ُ ْ ٍأمة َ َّ َأخرجْت ُ ِ ْ ِللناس ُ َّ : ، وقولھ تع�الى)٢(}ِ

َّوإن{ ِ ِھذه َ ِ ْأمتكم َ ُ ُ َّ ًأمة ُ َّ ًواحدة ُ َ ِ َوأنا َ َ ْربكم َ ُ ُّ ِفاتقون َ ُ َّ َ{)٣(.  

  

  :مفھوم الشعر االجتماعي

 نع�رف ال�شعر االجتم�اعي بأن�ھ وبناء عل�ى م�ا س�بق م�ن تعریف�ات یمك�ن أن

ال���شعر ال���ذي یرص���د الظ���واھر االجتماعی���ة البغی���ضة والح���سنة والدخیل���ة ف���ي "

المجتمع، واألمراض األخالقیة، وینادي بالثورة علیھا ویدعو إلى تطھیر المجتمع 

منھا وتحسین وإبراز المحاسن، لیتدارك المجتمع ما أصابھ وأص�اب أف�راده حت�ى 

  .ة وما یطلبھ اإلسالم من سلوكیات حمیدةیعود إلى الشیم األصیل

  

                                                           

هـ وینظر ١٤١٢ األولى – بیروت – مؤسسة الرسالة – ١٧٦ ص– أبو البقاء الكفوي –الكلیات  (١)

 – دار النهضة المصریة الثانیة - ١٢٢ ص– أحمد عطیة اهللا -القاموس السیاسي  : أیضا

 .م١٩٨٦سنة

 ).١١٠(آل عمران  (٢)

 .٥٢: المؤمنون (٣)
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  الفصل األول

  الدراسة املوضوعية

  نقد الظواهر السلبية: املبحث األول
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  ھموم األمة

منذ العصر الجاھلي والشعراء یحملون ھموم أممھم على عواتقھم م�ن واق�ع 

  .رسالتھم األخالقیة إلى مجتمعاتھم في محاولة منھم لتقویمھ وإصالحھ

 یدعون إلى االتحاد ووحدة الصف في مواجھ�ة األع�داء، كم�ا ت�رى عن�د فھم

  :شوقي في قولھ

.ونح�����ن ف�����ي ال�����شرق والف�����صحى 
.
  )١(ونحن ف�ي الج�رح واآلالم إخ�وان  .

من المثقفین والوطنیین، یتطل�ع إل�ى الی�وم ال�ذي تلتق�ي فی�ھ " ومحمد بظاظو"

أن األرض العربی�ة ھ�ي وط�ن األمة على ھدفھا األثی�ر وھ�و الوح�دة، ألن�ھ ی�ؤمن 

واحد، فنراه یستنھض األمة من كبوتھ�ا، وی�دعوھا إل�ى الوح�دة ونب�ذ الخ�صام ف�ي 

  :قولھ

.  ی������ا أم������ة الق������رآن ال تتفرق������وا
.
  فكف��������ى خالف��������ا بینن��������ا وكف��������اك .

.  عودوا إلى القرآن واعت�صموا ب�ھ
.
  وتماس������كوا وادع������وا لالستم������ساك .

.  فب��دون وح��دة ص��فكم ل��ن تن��صروا
.
  ت فأن�����ت م�����ا أش�����قاكف�����إذا جھل����� .

  :ویشخص الداء ویصف الدواء في قولھ

.  أول��یس یكف��ي ف��ي خ��داع ش��عوبنا
.
  م���ا م���ر م���ن ف���شل وم���ن إخف���اق .

.  ھ��م الع��دو وم��الھم" األم��ر ك��ان"
.
  عن������د األع������ادي ج������اھز لھ������الك .

.  والع�����ون م�����نھم لعب�����ة وخدیع�����ة
.
  جلب������ت لن������ا م������ا ض������رنا وأذاك .

.  إن فاوض�����ونا راوغ�����وا وتلون�����وا
.
  الوا م����ن ن����سیم ھ����واكحت����ى ین���� .

.  دول ال����صلیب تقارب����ت وتوح����دت
.
  وغ����دت م����سیطرة عل����ى األف����الك .

.وغ������زت ش������عوب ال������شرق ف������ي 
.
  وبن���ت لھ���م س���ورا م���ن األش���واك .

.زرع������وا الخ������الف بھ������ا ف������ساء 
.
  وتعرض������ت لل������ضعف واإلنھ������اك .

                                                           

 . بیروت–مكتبات التربیة /  ط٢/٩٣ –الشوقیات  (١)
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.  ی���ا أم���ة ش���رف الزم���ان بمج���دھا
.
  ل���والك م���ا ع���رف الھ���دى ل���والك .

.   الن��وم العمی��ق وأیقظ��ىھب��ى م��ن
.
  ك����ل ال����شعوب وأنق����ذى م����سراك .

.  ًح���دال���و ك���ان ش���عبك مؤمن���ا ومو
.
  ألت����ى خ����صومك یبغ����ون رض����اك .

.  رض ش�روطھمال تخضعوا أب�دا لف�
.
  فعق��������ولھم م���������شدودة ب���������شباك .

.  عی�����شوا رج�����اال م�����ؤمنین أع�����زة
.
  قول���وا ألرض الق���دس ل���ن نن���ساك .

.  س��یروا عل��ى ال��ضرب ال��صحیح وجاھ��دوا
.
  سلحوا ب������������العلم واإلدراكوت������������ .

  

على الساحة العربیة، مؤذنة بخط�ر داھ�م " فلسطین"ومنذ أن ظھرت مشكلة 

یھ�دد الع��رب جمیع��ا، انفج��رت ق��رائح ال��شعراء تطال��ب الزعم��اء الع��رب أن یھب��وا 

  .لنجدة فلسطین، ویعیدوا الحق ألصحابھ

 إل�ى" فل�سطین"وكلما عادت الذكرى تجدد األمل ف�ي نف�وس ال�شعراء بع�ودة 

أھلھا، فیناشدون الزعماء العرب أن یسارعوا لتحریر القدس أولى القبلتین وثال�ث 

  .الحرمین

قصیدة، یندد فیھا ب�الیھود ال�ذین استأس�دوا " فلسطین"في ذكرى " ولشاعرنا"

  :وتنمروا وتبجحوا، وھدموا البیوت، وقتلوا األطفال والشیوخ، یقول فیھا

  م���اذا دھ���اك وم���ا ال���ذي یغ���شاك

 

.
.
  االست����شھاد نح����ن ف����داكی����ا أرض  .

  إن الیھ���ود استأس���دوا وتنم���روا 

 

.
.
  ف�������ي ظ�������ل ك�������ل من�������افق أف�������اك .

  ھدموا البیوت ودم�روا وتبجح�وا 

 

.
.
  م������ستھزئین بك������ل م������ن واس������اك .

  قتل��وا األل��وف ك��أن ش��یئا ل��م یك��ن 

 

.
.
  أك����ذا یھ����ان الح����ر ف����وق ث����راك؟ .

   

ن ث��م یب��ین الموق��ف المخ��زي للزعم��اء الع��رب م��ن الق��ضیة، فل��م یق��دموا الع��و

والم���ساعدة للفل���سطینین وإنم���ا اكتف���وا بال���شجب والتندی���د، وص���یاغة المب���ادرات 

  :الموھومة التي یخفون عجزھم وراءھا، وذلك في قولھ
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.  ُی���ا ق���دس إن الم���ؤمنین ھ���م األل���ى
.
  سی�����صعدون الح�����رب ض�����د ع�����داك .

.  أبطال����ك األح����رار خ����اب رج����اؤھم
.
  فین�������ا وزاد البغ�������ى ف�������وق ث�������راك .

.   دوام�����اتوا عطاش�����ا ال غ�����ذاء وال
.
  ودع����وا فم����ن من����ا أج����اب دع����اك؟ .

.  ن��ادوا فل��م ی��سمع ل��صوتھم ص��دى
.
  ص���رخوا فم���ن من���ا س���عى ف���سقاك؟ .

.  ش�����جب وتندی�����د وتل�����ك ب�����ضاعة
.
  رخ���صت وعن���د ال���شعب م���ا أغ���الك .

.  ص���اغوا مب���ادرة لت���ستر عج���زھم
.
  )١(ولی����صرفوا األنظ����ار ع����ن ق����تالك  .

  

ل�صحیح ال�ذي م�ن س�ار وبعد أن وصف الداء، ذھ�ب لیح�دد مع�الم الطری�ق ا

أن تفیق الشعوب من سكرتھا وتعود مرة أخ�رى إل�ى كت�اب هللا : علیھ اھتدى وھو

، وأن یردوا إلى اإلس�الم ك�ل أم�ورھم فھ�و -  – وسنة نبیھ – سبحانھ وتعالى –

  .العالج من الخنا والزور

  

  :یقول

  یالی��ت ش��عرى ھ��ل تفی��ق ش��عوبنا

 

.
.
  مم�����ا بھ�����ا م�����ن س�����كرة وش�����رور؟ .

  القرآن واعت�صموا ب�ھعودوا إلى  

 

.
.
  وب����������سنة الھ����������ادي وبالم����������أثور .

  ردوا إل����ى اإلس����الم ك����ل أم����وركم 

 

.
.
  فھ����و الع����الج م����ن الخن����ا وال����زور .

  إن تنصروا الرحمن ینصر شعبكم 

 

.
.
  )٢(بالرع��ب ی��سبق ض��ربة الجمھ��ور  .

 ثم یستشھد على ذلك بأن ال�شعوب عن�دما تم�سكت بكت�اب هللا وس�نة نبی�ھ  
  :ھـ، وذلك في قولھ١٣٩٣ى حرب العاشر من رمضان عام كان النصر حلیفھم ف

  
                                                           

 .١٣ ص– فیض الشجون –جراح القدس  (١)

 .٢٤ ص– فیض الشجون –ورفعت أعالم الهدایة  (٢)



  
  
 

﴿٣٧٩﴾ 
 

  عب����روا نھ����ارا ھ����ا تف����ین ب����ربھم

 

.
.
  ی�������ا رب أن�������ت الناص�������ر القھ�������ار .

  هللا أكب��������ر ص��������یحة دوى بھ��������ا 

 

.
.
  ص����وت الجن����ود ف����دمروا وأغ����اروا .

  دك���ت م���دافعھم ح���صون ع���دوھم 

 

.
.
  )١(فتح������ررت أرض وع������ز ج������وار  .

   

                                                           

 .٢٧ ص– السابق –والعیش في ثوب المذلة عار  (١)
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  العداوة والخصام

عل���ى دی���نھم، وائ���تالف قل���وبھم إص���الحا ل���دینھم إن ف���ي اجتم���اع الم���سلمین 

جتماعھم یتمكنون من كل أمر من األمور، ویحصل لھم من المصالح اودنیاھم، فب

كم�ا . ما ال یمكن عدھا من التعاون والتكانف والتالحم والقوة والھیبة أمام أعدائھم

أنھ ف�ي االفت�راق والتع�ادي یخت�ل نظ�امھم، وتنقط�ع روابطھ�م، وی�صیر ك�ل واح�د 

  .یعمل ویسعى لمصلحتھ الشخصیة، ولو أدى ذلك إلى الضرر العام

  :یقول شوقي محذرا من ذلك

  إالم الخل�����������ف بی�����������نكم إالم�����������ا

 

.
.
  وھ������ذه ال������ضجة الكب������رى عالم������ا .

  وف�������یم یكی�������د بع�������ضكم ل�������بعض 

 

.
.
  )١(وتب�������دون الع�������داوة والخ�������صاما  .

   

  وأوج��ب علین��ا ف��ي كتاب��ھ الك��ریم أن– س��بحانھ وتع��الى –ولق��د أمرن��ا ربن��ا 

: نجتمع ونتعاون، ونبتعد كل البعد عن أسباب الشقاق والنزاع والتفرق، قال تعالى

ُواعتصموا { ِ َ ْ ِبحبل َ ْ َ ِهللا ِ ًجمیعا َّ ُتفرقوا َوال َِ َّ َ ُواذكروا َ ُ ْ َنعم�ت َ َ ْ ِهللا ِ ْعل�یكم َّ ُ ْ َ ْإذ َ ْكن�تم ِ ُ ْ ًأع�داء ُ َ ْ َ 

َف���ألف َّ َ َب���ین َ ْ ْقل���وبكم َ ُ ِ ُ ْفأص���بحتم ُ ُ ْ َْ َ ِبنعمت���ھ َ ِ َِ ْ ًإخوان���ا ِ َ ْ ُوأطیع���وا {:  وق���ال تع���الى)٢( }ِ ِ َ َهللا َ َّ 

ُورسولھ َُ َ ُتنازعوا َوال َ َ َ ُفتفشلوا َ َ ْ َ َوتذھب َ َ ْ َ ْریحكم َ ُ ُ ِ {)٣(.  

وم��ن ھ��ذا المنطل��ق ن��رى ش��اعرنا یح��ذر م��ن تفك��ك المجتم��ع وانح��الل ع��راه 

بسبب الخالفات العائلیة، وصراعات المصالح، والتن�ازع عل�ى المناص�ب، فیق�ول 

  :وإذا أراد هللا عز مدینة"ان تحت عنو

  م��ضت ال��شھور وم��رت األع��وام

 

.
.
  وبن����وا المدین����ة ف����ي البی����وت نی����ام .

  ف�إلى مت��ى س�یظل یحكمن��ا الھ��وى 

 

.
.
  وت�������سودنا األحق�������اد واألوھ�������ام؟ .

                                                            

 . بیروت –مكتبة التربیة – ٢/٢٠٣ –الشوقیات  (١)

 ).١٠٥(آل عمران  (٢)

 ).٤٦(األنفال  (٣)
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  م����ن حولن����ا ك����ل ال����بالد تق����دمت

 

.
.
  ورجالن����ا ع����ن حقھ����م ق����د ن����اموا .

  أنت أآلن أضعف قریة" سنھور" 

 

.
.
  رامم�������ع أن أھل�������ك طیب�������ون ك������� .

  ض��عفت قیادتھ��ا ف��ساء م��صیرھا 

 

.
.
  وغ�������دت ك��������أن رجالھ�������ا أیت��������ام .

  ق�����الوا خ�����الف أص�����لھ عمدی�����ة 

 

.
.
  م��ن أجلھ��ا افت��رق الجمی��ع وھ��اموا .

فال��شاعر یرج��ع ض��عف قریت��ھ وتأخرھ��ا ع��ن الق��رى المج��اورة لھ��ا، ب��سبب  

ومن ی�ستحقھ؟، فق�د ان�شغل الن�اس ح�ول " العمدة"الخالف بین أھلھا حول منصب 

ت بی�نھم الع�داوة والبغ�ضاء، وترك�وا حق�وق ق�ریتھم حت�ى ض�عفت المنصب وس�اد

  .القریة وساء مصیرھا

الذین یسعون للتفرقة " النمامین"وفي أثناء الخالف بین الناس، تظھر طائفة 

  .بین الناس بما یفسد قلوبھم ویقطع صالتھم، ویذھب بمودتھم

  :یصف الشاعر ھذه الطائفة من الناس في قولھ

.  ن أوك��ارھموأط��ل أھ��ل ال��سوء م��
.
  م��ن ث��وب م��ن ھ��م ناص��حون عظ��ام .

.  باس��م الن��صیحة ینفث��ون س��مومھم
.
  ویرج������ون ال������شر حی������ث أق�������اموا .

.ن������صحوا فم������ا ص������دقوا وس������اء 
.
  وتف�����������رق األبن�����������اء واألعم�����������ام .

.  وإذا القلوب على ال�صفاء تعارف�ت
.
  وتقارب������������������ت م������������������ستھم اآلالم .

.  وإذا ت�����راھم أعجبت�����ك ج�����سومھم
.
   ض�������احك ب�������ساموالثغ�������ر م�������نھم .

  

یفضح الشاعر ھذه الطائفة من الناس التي تظھ�ر ف�ي ص�ورة الن�ساك العب�اد 

الساعین إلى الخیر والصلح بین الن�اس، وھ�م ف�ي الحقیق�ة أف�اكون من�افقون ك�أنھم 

حیات قاتلة، وثعابین سامة، ذوي وجوه متعددة یتلونون كالحرباء بحسب الموق�ف 

ى یف�سدون ك�ل عالق�ة طیب�ة، ویقطع�ون ك�ل الذي یریدونھ، ال یستریح لھم بال حت

 سبحانھ -آصرة موصولة، ویقلبون النھار لیال، والصلة قطیعة، قال عنھم المولى 

َومن{: وتعالى ِ ِالناس َ ْم�ن َّ َیعجب�ك َ ُ ُِ ُقول�ھ ْ ُ ْ ِالحی�اة ِف�ي َ َ َ َال�دنیا ْ ْ ُوی�ْشھد ُّ ِ ُ َهللا َ َعل�ى َّ  ِف�ي َم�ا َ

ِقلب��ھ ِ ْ َوھ��و َ ُّأل��د َُ َ ِالخ��صام، َ َ ِ ِوإ ْ َّت��ولى َذاَ َ َس��عى َ ِاألرض ِف��ي َ ْ َ َلیف��سد ْ ِ ِْ َفیھ��ا ُ َویھل��ك ِ ِ ْ ُ َالح��رث َ ْ َ ْ 



  
  
 

﴿٣٨٢﴾ 
 

َوالنسل ْ َّ ُوهللا َ َّ ُّیحب ال َ َالفساد، ُِ َ َ َوإذا ْ ِ َقیل َ ُلھ ِ ِاتق َ َهللا َّ ُأخذتھ َّ ْ َ َ ُالعزة َ َّ ِ ِباألثم ْ ْ ِ ْ ُفحسبھ ِ ُ ْ َ ُجھ�نم َ َّ َ َ 

َولبْئس ِ َ ُالمھاد َ َ ِ ْ{)١(.  

تجد م�ن ش�ر : " من أمثال ھؤالء فقال–علیھ وسلم  صلى هللا –وحذر النبي 

  .)٢("الناس یوم القیامة عند هللا ذا الوجھین الذي یأتي ھؤالء بوجھ وھؤالء بوجھ

  .)٣("ال یدخل الجنة نمام: "- صلى هللا علیھ وسلم –وقال 

وفي نھایة القصیدة نرى رسالتھ اإلصالحیة تظھر ف�ي بی�ان المرجعی�ة الت�ي 

كل نزاع، وھي مبادئ الدین وأصولھ، والت�ي علیھ�ا المع�ول ف�ي یعتمد علیھا عند 

  :كل إصالح اجتماعي، یقول موجھا وناصحا ومرشدا

.  ولق�����د وقف�����ت منادی�����ا وموجھ�����ا
.
  وا إن الخ�������صام ح�������رامال ت�������سرف .

.  م����ا بالن����ا نن����سى مب����ادئ دینن����ا
.
  وكتابن�������ا فی�������ھ ھ�������دى وس�������الم؟ .

.  الح����ق بال����سلطان ین����صر دائم����ا
.
  اإلس�������الموبدون������ھ ق�������د یم������رض  .

.  وإذا أراد هللا ع�������������ز مدین�������������ة
.
  )٤(جع����ل الخی����ار بھ����ا ھ����م الحك����ام  .

  

                                                           

 ).٢٠٦ – ٢٠٤(البقرة  (١)

 .رواه اإلمام أحمد في مسنده (٢)

 .رواه البخاري ومسلم (٣)

 .٢٩ ص–فیض الشجون  (٤)
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  إھمال الشباب

إن م��سئولیة تربی��ة وتوجی��ھ ال��شباب تق��ع عل��ى ع��اتق الجمی��ع، ألنھ��ا ق��ضیة 

إنسانیة یجب أن یساھم فیھا كل من لھ عالقة بشكل أو بآخر بال�شباب، وم�ن أج�ل 

د م��ن االط��الع الك��افي عل��ى م��شاكل إرش��ادھم وتمكی��نھم م��ن تحقی��ق ذواتھ��م، الب��

  .الشباب وظروفھم

  

ولذا یجب توظیف طاقات الشباب، وم�نحھم مك�انتھم الحقیقی�ة ف�ي المجتم�ع، 

وإعدادھم وتأھیلھم الستالم المناصب الحساسة، ومن ھنا كان اھتمام الشاعر بھذا 

المحور األص�یل لرس�التھ، فن�راه یوص�ى كثی�ر م�ن زم�الءه المدرس�ین أن یھتم�وا 

  :لشباب، فیقول ألحدھمبا

األخ������الق عل������ى ال������شباب رب������وا 

  واعت��������������������������������������������������������������صموا

.
.
  بال���دین واستم���سكوا ب���الحق والن���ور .

وابن�����وا عل�����ى العل�����م واإلیم�����ان  

  نھ���������������������������������������������������������������ضتكم

.
.
  )١(وطھ��روا أرض��كم م��ن ك��ل م��أجور  .

   

فتربیة الشباب یجب أن تك�ون عل�ى أس�س س�لیمة، وف�ي مقدم�ة ھ�ذه األس�س 

 باإلض�افة – ص�لى هللا علی�ھ وس�لم – النب�ي الدین وفرائضھ وسننھ التي نبھ علیھا

إلى التحل�ي ب�الموازین األخالقی�ة، ألن�ھ ال یمك�ن للحی�اة االجتماعی�ة أن ت�دوم دون 

  .االھتمام باألخالق، ورعایة األعراف االجتماعیة

والتربیة الصحیحة تمكن الشاب م�ن مواجھ�ة االنحراف�ات والم�آزق وتمنح�ھ 

  .ةالثقة بالنفس لمواجھة مشاكل الحیا

والشاب الذي تربى تربیة سلیمة، لن یجد ثمة مشاكل في حیاتھ االجتماعی�ة، 

  .وفي تعاملھ مع اآلخرین، ولن یجد صعوبة في تحقیق استقاللیتھ

  

                                                           

 .٤١ ص– فیض الشجون –وكم شكونا فما أصغى الزمان لنا  (١)



  
  
 

﴿٣٨٤﴾ 
 

وفي قصیدة أخرى ن�راه یوص�ي مربی�ا آخ�ر أن یھ�تم بثقاف�ة ال�شباب ویجم�ع 

  :صفھم، ویمأل فراغھم بالعمل والتوحید، یقول

.  ص��فھثق�ف ش��باب الجی�ل واجم��ع 
.
  وام������أل ف������راغ قل������وبھم توحی������دا .

.  أدرك ش����باب الع����صر إن حیات����ھ
.
  )١(أض����حت فراغ����ا ق����اتال ومبی����دا  .

  

وذلك ألن مشكلة الفراغ تسبب العدید من المشاكل االجتماعیة، ومنھا تفكلك 

عالقة الشاب م�ع أھل�ھ وجیران�ھ، فی�صبح بالت�الي غی�ر محب�وب م�ن قب�ل الجمی�ع، 

  .وانحرافھا عن الجادة الصحیحةوذلك بسبب تغیر شخصیتھ 

  

الف�راغ، : فیستمر الشاب في ھذا الطریق ألنھ وجد نفسھ أمام مشكلتین وھم�ا

وتخلي األحباب عنھ، فیقوم حینئ�ذ بالبح�ث ع�ن ب�دیل ف�ال یج�د غی�ر رفق�اء ال�سوء 

 عز –الذین یشجعونھ على ھذا الطریق، الذي یشتت تفكیره، ویبعده عن ذكر هللا 

ال��صعوبة بمك��ان ح��ل ھ��ذه الم��شكلة ف��ي ھ��ذه الحال��ة ب��سبب ، فیك��ون م��ن -وج��ل 

  .التكاسل والخلود للراحة، وعدم المبادرة في البحث عن عمل

وفي قصیدة أخرى نراه یوصى أحد زمالءه المبعوثین إل�ى الع�راق أن یھ�تم 

بال��شباب ویوص��یھم أن یح��افظوا عل��ى الت��راث، ویت��سلحوا ب��العلم الن��افع، ویحم��وا 

  :لتوحید، یقولالعقیدة، وینشروا ا

  ق���د أوف���دوك إل���ى الع���راق معلم���ا

 

.
.
  تھ�������ب الیق�������ین وتمن�������ع التقلی�������دا .

  ق���ل لل���شباب إذا التقی���ت بجمعھ���م 

 

.
.
  ص���ونوا الت���راث وق���اوموا التھدی���دا .

  وت��سلحوا ب��العلم والتزم��وا الھ��دى 

 

.
.
واحم��وا العقی��دة وان��شروا التوحی��دا  .

)٢(    

                                                           

 .٣٤ ص– السابق –السعد ألف منكما عنوانه  (١)

 .٤٥ ص– فیض الشجون –سر یا خطاب إلیه  (٢)
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زرع فیھا، ل�ذا یج�ب أن فالشباب یشبھون باألرض الخصبة یحصد منھا ما ی

  .یتم زراعتھا بشكل صحیح وسلیم قبل أن یستغلھا اآلخرون

كما أن توجیھ الشباب نحو الخیر والفالح ال یتم إال بإبراز المحبة واالھتم�ام 

  .واالحترام، والتعامل معھم كأصدقاء
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  التقصیر في زیارة المریض

لمسلم، فعن أبي إن زیارة المریض وتفقد حالھ، حق من حقوق المسلم على ا

ح�ق : "- ص�لى هللا علی�ھ وس�لم –قال رسول هللا :  قال– رضي هللا عنھ –ھریرة 

رد السالم، وعیادة الم�ریض، واتب�اع الجن�ائز، وإجاب�ة : المسلم على المسلم خمس

  .)١("الدعوة، وتشمیت العاطس

وزیارة المریض لھا فوائد كثی�رة، منھ�ا م�ا یع�ود عل�ى الم�ریض، ومنھ�ا م�ا 

  .ى الزائریعود عل

أنھ��ا ت��ذكره ب��نعم هللا علی��ھ، وترس��م . فم��ن الثم��رات العائ��دة عل��ى الم��ریض

االبتسامة، وتفتح لھ باب األمل في الحی�اة مم�ا یرف�ع قابلیت�ھ لتقب�ل الع�الج، وتزی�د 

، ونب��ذ - س��بحانھ وتع��الى –األلف��ة والمحب��ة ب��ین الم��ریض والزائ��ر، والتعل��ق ب��ا� 

  .في حالة االحتضارالیأس، وتلقینھ الشھادة إذا كان 

أنھا سبب في كتابة العائ�د م�ن : أما عند الزائر فتعود علیھ بفوائد كثیرة منھا

 ص��لى هللا – أن رس��ول هللا – رض��ي هللا عن��ھ –الجن��ة، فع��ن أب��ي س��عید الخ��دري 

م�ن ع�اد : خمس من عملھن ف�ي ی�وم كتب�ھ هللا م�ن أھ�ل الجن�ة: " قال–علیھ وسلم 

  .)٢("، وراح یوم الجمعة، وأعتق رقبةمریضا، وشھد جنازة، وصام یوما

 ع�ن رس�ول – رض�ي هللا عن�ھ –وھي سبب في مغفرة ال�ذنوب، فع�ن مع�اذ 

م��ن ك��ان ص��ائما، وع��اد مری��ضا وش��ھد : " أن��ھ ق��ال– ص��لى هللا علی��ھ وس��لم –هللا 

                                                           

 .متفق علیه (١)

 حققه وخرج –عالء الدین علي بن بلیان الفارسي / ح ابن حبان بترتیب ابن بلیان األمیرصحی (٢)

 – ٢٧٧١ ح رقم – ٧/٦ ب صالة الجمعة – الصالة – ك –أحادیثه وعلق علیه شعیب األرناؤط 

 .م١٩٩٧هـ سنة ١٤١٨ سنة – الثالثة – بیروت –مؤسسة الرسالة 



  
  
 

﴿٣٨٧﴾ 
 

  .)١("جنازة، غفر لھ من بأس إال أن یحدث من بعد

  

ة إخوان�ھ المرض�ى، فھذه الفضائل وغیرھا تمأل قلب المسلم رغب�ة ف�ي زی�ار

ومن قصر في زیارة المریض حرم من ھذا األج�ر الكبی�ر، وم�ن أج�ل ذل�ك ن�رى 

  :شاعرنا ینتقد ھذا السلوك الخاطئ وھو التقصیر في زیارة المریض، فیقول

م��ات ال��ذي ك��ان ب��األمس القری��ب 

  ھن��������������������������������������������������������������������������ا

.
.
  یؤمن��������ا وإل��������ى الخی��������ر یھ��������دینا .

  فاضت إلى هللا روح أنت صاحبھا 

 

.
.
  دوس المحبین������امقرھ������ا ھ������و ف������ر .

  إن غ���اب عن���ا فم���ا غاب���ت م���آثره 

 

.
.
  وتل������ك آث������اره ق������د خل������دت فین������ا .

َّإن م����ت ف����ي إح����دى الحج����رات  

  مغترب������������������������������������������������������������������ا

.
.
  ف����أنس رب����ك خی����ر م����ن م����ساعینا .

  م���ات اإلم���ام ول���م ن���سعد برؤیت���ھ 

 

.
.
  ف�����أین كن�����ا؟ وی�����ا س�����حقا لنادین�����ا .

  م��اذا ج��رى ح��ین أھملن��ا زیارت��ھ 

 

.
.
  ھ���ل افتقرن���ا وھ���ل ض���اقت أیادین���ا؟ .

  ال، ال ولكن ھو التقصیر في رجل 

 

.
.
  )٢(لطالم��ا ك��ان ف��ي لط��ف یواس��ینا  .

   

ص��دیقھ ال��ذي ت��وفى وحی��دا ف��ي أح��د " ع��زام"یتخ��ذ ال��شاعر م��ن وف��اة ال��شیخ 

المستشفیات ذریعة لنقد ھ�ذا ال�سلوك الخ�اطئ، ویتوج�ھ ب�اللوم والعت�اب إل�ى نف�سھ 

 افتقرن�ا ول�م یك�ن ھ�ل: وإلى أصحاب الشیخ الذین قصروا ف�ي زیارت�ھ ویق�ول لھ�م

معنا ثمن المواصالت التي تنقلن�ا لك�ي ن�ذھب لزیارت�ھ ف�ي مرض�ھ؟ وھ�ل ض�اقت 

  أیادینا عن ذلك؟

                                                           

محمد سلیم إبراهیم /  إعداد–سمیر طه المجذوب /  د– إشراف –المسند لإلمام أحمد بن حنبل  (١)

 سنة – األولى –المكتب اإلسالمي بیروت /  ط– ١٥٣٣٨/  ح رقم– ٤/٤٦٥ –سمارة وآخرون 

 .م١٩٩٣

 .٣٢ ص– فیض الشجون –على یدیك أطاع اهللا منحرف  (٢)



  
  
 

﴿٣٨٨﴾ 
 

أن��ھ ك��ان وفی��ا ودودا یؤمن��ا ف��ي : ث��م یتوج��ھ بالح��دیث إل��ى ص��دیقھ وی��ذكر

  .الصالة، وإلى الخیرات یھدینا، ویشارك األھل واألصدقاء في األفراح واألتراح

 ق�صرنا ف�ي زیارت�ك ف�أنس رب�ك وفردوس�ھ خی�ر م�ن إذا كن�ا ق�د: ثم یقول لھ

  .مساعینا وزیارتنا لك



  
  
 

﴿٣٨٩﴾ 
 

  التحیة

إن المجتمع المسلم الذي شاد القرآن الك�ریم ص�رحھ ال�شامخ، وأرس�ى لبنات�ھ 

 ك��ان مجتمع�ا فری��دا ف�ي ك��ل – ص�لى هللا علی��ھ وس�لم –وقواع�ده نبین�ا الم��صطفى 

 یق�وم عل�ى أس�اس –  س�بحانھ وتع�الى–شيء، فھو مجتم�ع ل�ھ أدب فری�د، م�ع هللا 

ِق��ل إن ص��التي  {:  ع��ز وج��ل–ً امتث��اال عملی��ا لقول��ھ – ع��ز وج��ل –العبودی��ة �  َ َّ ِ ْ ُ

َّون�ُسكي ومحی��اي ومم��اتي � ربِّ الع�المین، ال ش��ریك ل��ُھ وب�ذلك أم��رت وأن��ا أوُل  َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ْ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ ِ َ َ ُِ ْ َّ

َالُمسلمین ِ ِ ْ ْ{ )١(.  

ھ، ت�صان فی�ھ الحرم�ات، وال تنتھ�ك فی�ھ وھو مجتم�ع ل�ھ أدب فری�د م�ع نف�س

  .األعراض، وال تتبع فیھ العورات

وھو مجتمع لھ أدب فرید مع الغیر، فھو یدعو إلى الرحمة والت�سامح، وھ�ذا 

المجتمع النظیف المتسامح لھ شعاره الخاص في التحیة الت�ي أقرھ�ا اإلس�الم فق�ال 

یتم بتحیٍة فحیوا  {: تعالى ُّوإذا ُحیِّ ََّ ََ َِ ِ ِْ ُ َبأحسن منھا أو ُردوھاَ َ َ َُّ ْ َْ َْ ِ ِ{ )٢(.  

، - الصالة وال�سالم -، والسالم ھو تحیة أبینا آدم علیھ"السالم: "والتحیة ھي

ق�ال رس�ول هللا :  ق�ال– رضي هللا عن�ھ –وتحیة ذریتھ من بعده، فعن أبي ھریرة 

خل�ق هللا آدم عل�ى ص�ورتھ س�تون ذراع�ا، فلم�ا خل�ق : "- صلى هللا علی�ھ وس�لم –

اذھ��ب ف��سلم عل��ى أولئ��ك النف��ر م��ن المالئك��ة فاس��تمع م��ا یحیون��ك فإنھ��ا : ، ق��الهللا

ال��سالم عل��یكم ورحم��ة هللا، : ال��سالم عل��یكم، فق��الوا: تحیت��ك وتحی��ة ذریت��ك، فق��ال

ورحمة هللا، فكل من یدخل الجنة على صورة آدم، فلم یزل الخلق ی�نقص : فزادوه

  .)٣("حتى اآلن

 صلى هللا علی�ھ –قال رسول هللا : قال – رضي هللا عنھ –وعن أبي ھریرة 

ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حت�ى تح�ابوا، أف�ال أدلك�م عل�ى : "-وسلم 

                                                           

 ).١٦٣ – ١٦٢(األنعام  (١)

 ).٨٦(النساء  (٢)

 .متفق علیه (٣)



  
  
 

﴿٣٩٠﴾ 
 

  .)١("شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بینكم

 ی�سلم عل�ى – صلى هللا علیھ وس�لم –فالسالم ھو تحیة اإلسالم، وكان النبي 

 قد اس�تعاض - أكثر المسلمون  في عصرنا ھذاالناس جمیعا حتى الصبیان، ولكن

عن ھذا السالم الشرعي الجلیل الجزیل األجر بكالم حقی�ر ض�ئیل ال قیم�ة ل�ھ وال 

  .أجر فیھ

  :ًینبھ على ذلك شاعرنا منتقدا ھذا السلوك الخاطئ في قولھ

" بنج���ور"أو " بن���سوار: "ق���الوا

  قل�������������������������������ت لھ�������������������������������م

.
.
  )٢(ال تعبث��وا وكف��ى جھ��ال وت��سفیھا  .

  ل��دین أول��ى ی��ا ش��باب بك��متحی��ة ا 

 

.
.
  ال تھجروھ���ا وع���ادوا م���ن یعادیھ���ا .

فالشاعر ی�رفض التحی�ة الدخیل�ة علین�ا م�ن اللغ�ات األخ�رى الت�ي ینط�ق بھ�ا  

الشباب في مجتمعاتنا، ویدعوھم إلى نبذھا والعودة إلى تحیة ال�دین الت�ي أم�ر بھ�ا 

  .-سلم  صلى هللا علیھ و–، وأقرھا الرسول - سبحانھ  وتعالى –المولى 

                                                           

 .رواه أبو داود (١)

 .٣٥ ص– فیض الشجون –لغة الكتاب  (٢)



  
  
 

﴿٣٩١﴾ 
 

  الدجل والشعوذة

تستشرى في المجتمعات العربی�ة ظ�اھرة ال�سحر وال�شعوذة وال�دجل وق�راءة 

الفنج��ان والك��ف، وغیرھ��ا م��ن وس��ائل كثی��رة یحت��ال بھ��ا ال��بعض عل��ى كثی��ر م��ن 

البسطاء الذین یتربصون بأي بارقة أمل تنی�ر لھ�م ال�درب، وتزی�ل ع�نھم الك�رب، 

 التي تلجأ في كثی�ر م�ن أمورھ�ا الحیاتی�ة وتریحھم من الھم والغم، وخاصة المرأة

إل��ى ال��دجل وال��سحر بحث��ا ع��ن حل��ول لم��شكالت راس��خة ف��ي العق��ول، أو م��رض 

  .استعصى على الطب

كما أن الظروف االجتماعیة في القرى الت�ي تتمی�ز ب�الفقر وانت�شار البطال�ة، 

وارتف���اع ن���سبة العنوس���ة، وانت���شار األم���راض البیئی���ة وتخل���ف الط���ب، جعل���ت 

وم�ن ھن�ا ی�أتي . ات مھیأة لتقبل انت�شار الم�شعوذین وال�سحرة كالطفیلی�اتالمجتمع

الواجب العظیم في تكثیف الحصانة العقدیة اإلیمانیة ضد ھذه األعمال الشیطانیة، 

كما أن الواجب یحتم علینا القضاء على ھذه الفئات ال�ضالة، لم�ا تمثل�ھ م�ن خط�ر 

د األم��ة، واس��تھانة بعق��ولھم، عل��ى األم��ة، وإخ��الل ب��أمن المجتم��ع، وإف��ساد لعقائ��

ولقد رأى الشاعر أن من رسالتھ الكشف عن ھذه الفئ�ة ال�ضالة . وابتزاز ألموالھم

  :وتحذیر الناس منھم، فقال

  

.جعل����وا الع����صاة ل����رب الع����رش 
.
  وألب���سوھم م���ن التق���دیس جلباب���ا .

.  فت��ركھم ألداء الف���رائض مكرم���ة
.
  وق�����بح أفع�����الھم نلقی�����ھ محبوب�����ا .

.نھم ونخ����شى بأس����ھم نخ����اف م����
.
  ف�����یھم رج�����اال أع�����زاء وأقطاب�����ا .

." س������نھور"ی������ا وی������ح م������سلم 
.
  إن خ���اف بع���د كت���اب هللا مج���ذوبا .

.  سنفضح ال�زور مھم�ا ك�ان قائل�ھ
.
وس��وف نبع��ث حق��ا ك��ان محجوب��ا  .

یفضح الشاعر ھذه الفئة الضالة الت�ي ت�ستر باس�م ال�دین، وت�دعى الغی�ب ف�ي ١

ء والسذج من الناس، والناس ینخدعون فیھم ویعتقدون أنھ�م یعلم�ون خداع البسطا

  .الغیب، ویخافون منھم ویخلعون علیھم ھالة من الرفعة والتقدیس
                                                           

 .٢٢ ص– فیض الشجون –سنفضح الزور  (١)



  
  
 

﴿٣٩٢﴾ 
 

ث��م ین��صح ال��شاعر الب��سطاء م��ن الن��اس، ب��أن ھ��ذه الفئ��ة م��ن الن��اس ك��ذابون 

غشاشون محتالون، وإن تصدیقھم بأنھم یزعم�ون اإلخب�ار ع�ن الغیبی�ات وأن لھ�م 

ارقة یستطیعون م�ن خاللھ�ا جل�ب ش�يء م�ن ال�سعد أو ال�نحس أو ال�ضر أو قوة خ

 سبحانھ –النفع لھو ضالل عظیم، وإثم مبین، فعلم الغیب مما استأثر بھ هللا وحده 

ْقل {:  عز وجل– قال –وتعالى  ُیعلم ال ُ َ ْ ْمن َ ِالسماوات ِفي َ َ َ ِواألرض َّ ْ َ ْ َالغی�ب َ ْ َ َّإال ْ ُهللا ِ َّ 

َوما َیْشعرون َ ُ ُ َأیان َ َّ َیبعثون َ ُ َ ْ ُ{)١(.  

م��ن أت��ى عراف��ا ف��سألھ ل��م تقب��ل ل��ھ ص��الة : "- ص��لى هللا علی��ھ وس��لم –وق��ال 

  .)٢("أربعین یوما

 أن – رض�ي هللا عن�ھ -وأخرج الحاكم وأھل ال�سنن م�ن ح�دیث أب�ي ھری�رة 

م�ن أت�ى عراف�ا أو كاھن�ا ف�صدقھ بم�ا : " ق�ال– صلى هللا علیھ وس�لم –رسول هللا 

  ".– صلى هللا علیھ وسلم –بما أنزل على محمد یقول، فقد كفر 

 – السحر م�ن ال�سبع الموبق�ات – صلى هللا علیھ وسلم –وقد عد المصطفى 

  - رضي ا عنه - كما في الصحیحین من حدیث أبي ھریرة –أي المھلكات 

                                                           

 ).٦٥(النمل  (١)

 .أخرجه مسلم في صحیحه (٢)



  
  
 

﴿٣٩٣﴾ 
 

  موالد األولیاء

ھي ظاھرة عمیقة تمتد جذورھا في ت�اریخ الم�صریین والع�رب وحاض�رھم 

 المستوى الفكري أو االجتم�اعي، ویث�ور الج�دل حولھ�ا م�ا ب�ین المؤی�د سواء على

والمعارض فیما یتعلق بزیارتھا أو حلقات الذكر التي تقام عندھا، ألسباب بعضھا 

  .دیني واآلخر اجتماعي

تلك المناسبات التي تقام لالحتفال الدیني بیوم مولد أو وفاة ولي : ویقصد بھا

الغ��رض م��ن ھ��ذه االحتف��االت تك��ریم ص��احبھا، وق��د م��ن أولی��اء هللا ال��صالحین، و

و " الح�سین"تستمر ھ�ذه االحتف�االت ألی�ام أو ت�صل ألس�ابیع ع�دة، كم�ا ف�ي مول�د 

  .-ما رضي هللا عنھ -السیدة زینب 

وشاعرنا على الرغم من أنھ یعیش في بلد كث�رت فی�ھ مق�ابر األولی�اء أمث�ال 

اه ینك��ر ھ��ذه االحتف��االت وم��ا ، إال أنن��ا ن��ر"اب��ن ھ��ارون"، و "إب��راھیم الدس��وقي"

  ":ابن ھارون"احتفال قریتھ بمولد . یحدث فیھا، یقول مصورا

  ھا ھي قد أقامت حفل�ة" سنھور"

 

.
.
  لتزی��������ل ذنب��������ا ك��������اد أال یغف��������را .

  فلق������د أقم������تم حف������ال لم������زاجكم 

 

.
.
ُّون������سبتموه إل������ى ال������ولى ت������سترا . ََ ِّ َ ْ  

  ورفعتم����وا عل����م التق����رب فوق����ھ 

 

.
.
  م���ا ج���رىفت���دنس العل���م ال���شریف ب .

" ن�������ور ال�������صباح"أب�������صرتموا  

  وص��������������������������������������������������������������نعھا

.
.
  راق��صا م��ستھترا" وح��وح"ورأی��ت  .

  ُأس����فا لم����ن ج����اءوا ب����ھ وبع����ودِه 

 

.
.
  وب�������ضابط اإلیق�������اع ث�������م بك�������وثرا .

فالشاعر ینكر ما حدث في الحفل، فالحفل لم یقام من أجل الولى، وإنم�ا أق�یم  

ات األول�ى م�ن لمزاجھم ونسب إل�ى ال�ولى ت�سترا، فق�د اس�تمر الحف�ل حت�ى ال�ساع

  .الصباح، واحتوى على الغناء والرقص والمزمار، وھذه كلھا بدع منكرة

الذي أقیم االحتف�ال بمناس�بة مول�ده، " ابن ھارون"ثم یبین موقف الولى وھو 

  :فیقول على لسانھ

ال��ذي ج��اءوا " اب��ن ھ��ارون"إن 

  ل��������������������������������������������������������������������������ھ

.
.
  ی���دعو الم���ساھم أن یت���وب لیطھ���را .

 



  
  
 

﴿٣٩٤﴾ 
 

  ولق���د دخل���ت ض���ریحھ فوجدت���ھ

 

.
.
  ًلق�����ا یك�����اد لط�����ردھم أن یظھ�����راق .

 
  ورأیت�����ھ م�����ن رق�����صھم متألم�����ا

 

.
.
  ی�����دعو عل�����یھم أس�����فا مت�����ضجرا .

 
  ھ����ل ك����ان ذل����ك الئق����ا ومناس����با

 

.
.
  لمق������ام قط������ب ال یق������ر المنك������را؟ .

ال��ذي أقم��تم حف��ال لمول��ده غی��ر راض وال م��ستریح بم��ا " اب��ن ھ��ارون"إن  

 ك��ان حی��ا أح��دثتموه ف��ي احتف��الكم، فھ��و یأس��ف ویت��ألم وغاض��ب مم��ا ح��دث، ول��و

  .لطردكم شر طردة

إن ما أحدثتموه لم یك�ن الئق�ا ومناس�با لمق�ام قط�ب ال یق�ر المنك�ر وال یواف�ق 

علیھ، ثم یحول دفة الحدیث إلى ھدف رس�التھ، وغای�ة س�عیھ اإلص�الحي، لیح�دث 

  :مقارنة بین حاضر مخرف فاشل، وماض مجید لألوائل، فیقول

  ھی����ا اق����رءوا تاریخن����ا وتعلم����وا

 

.
.
  ول�����ة والجھ�����اد األكب�����رامن�����ھ البط .

 
  إیمانن��������ا ب��������ا� س��������ر بقائن��������ا

 

.
.
  )١(وبغی��ر وح��دة ص��فنا ل��ن تن��صرا  .

   

                                                           

 .١٧ ص– فیض الشجون –ٕوان لمثلنا أن یحضرا  (١)



  
  
 

﴿٣٩٥﴾ 
 

  الجریمة

االعت��داء عل��ى م��صلحة أو ح��ق یحمی��ھ : الجریم��ة م��شتقة م��ن الج��رم وھ��و

وھ�ي ك�ل س�لوك إن�ساني غی�ر م�شروع إیجابی�ا ك�ان أم س�لبیا، . الشرع أو الق�انون

  .ن جزاء جنائیاًعمدا كان أو غیر عمد، یرتب لھ القانو

 {: وقد ورد لھا ذكر في القرآن الكریم في كثیر من اآلیات، منھا قولھ تعالى

َّإن َالمج��رمین ِ ِ ِ ُْ ٍض��الل ِف��ي ْ ٍوس��عر َ ُ ُ َّإن {: - ع��ز ش��أنھ –، وقول��ھ )١(}َ َال��ذین ِ ِ ُأجرم��وا َّ َ ْ َ 

ُك��انوا َم��ن َ َال��ذین ِ ِ ُآمن��وا َّ َی��ضحكون َ ُ َ ْق��ل {: - ع��ز وع��ال –، وقول��ھ )٢( }َْ  ِف��ي ُیرواِس�� ُ

ِاألرض ْ َ ُفانظروا ْ ُ ْ َكیف َ ْ َكان َ ُعاقبة َ َ ِ َالمجرمین َ ِ ِ ُْ ْ{)٣(.  

والقرآن الكریم أورد ال�سلوك اإلن�ساني المنح�رف ع�ن الطری�ق الق�ویم وھ�و 

في قواعد مبین�ة الج�رم والعق�اب بالن�سبة للح�دود والق�صاص وال�دیات، " اإلجرام"

م�ر یق�وم ب�سن األنظم�ة المح�ددة وما عدا ذلك من الجرائم التعزیری�ة ف�إن ول�ى األ

  .للجرائم وعقوباتھا وفق مقتضیات الصالح العام التي تحمي اإلنسان في المجتمع

وف��ي ال���ستینیات م��ن الق���رن الماض��ي كث���رت ق��ي قری���ة ال��شاعر والق���رى "

المج��اورة لھ��ا ح��وادث العن��ف ب��سبب اعتی��اد األح��داث وص��غار ال��سن عل��ى حم��ل 

 عندئذ انبرى شاعرنا ینبھ على ھذا ال�سلوك ،)٤("المطاوي على سبیل إظھار القوة

  ":جریمة"الخاطئ فقال تحت عنوان 

.  وضع المطاوي في الجیوب جریم�ة
.
  ی�����دعو إل�����ى تحریمھ�����ا اإلس�����الم .

.  فتجنبوھ����������ا وادرءوا أخطارھ����������ا
.
  ی��������ا أیھ��������ا اآلب��������اء والحك��������ام .

.  جرت على الناس الم�صائب واألذى
.
  ف�������إلى مت�������ى یتك�������اثر األیت�������ام .

                                                           

 ).٤٧(القمر  (١)

 ).٢٩(المطففین  (٢)

 ).٦٩(النمل  (٣)

 ".هامش "– ٤٨ص/ فیض الشجون (٤)



  
  
 

﴿٣٩٦﴾ 
 

.  ب�����اء أی�����ن جھ�����ودكم؟ی�����ا أیھ�����ا اآل
.
  أن���تم عل���ى ال���نھج ال���صحیح نی���ام .

.  ربوا الشباب على الف�ضائل والنھ�ى
.
  قول�����وا لھ�����م إن الخ�����صام ح�����رام .

.  ال تفھم��������وا إن ال��������سعادة مأك��������ل
.
  أو مل�����بس ی�����سمو ب�����ھ الھن�����دام .

.  إن ال�����سعادة ف�����ي اتب�����اع كت�����ابكم
.
  فرس���������ولكم للمرس���������لین إم���������ام .

.  أدوا ف����رائض ربك����م: قول����وا لھ����م
.
  ی��������صحبكم التوفی��������ق واإلنع��������ام .

.  أن���تم جن���ود الح���ق فاعت���صموا ب���ھ
.
  )١(إن تن�����صروه ف�����أنتم األع�����الم  .

إن حم��ل المط��اوي واس��تعمالھا ف��ي : فال��شاعر كعادت��ھ ی��شخص ال��داء فیق��ول

اإلیذاء وسفك الدماء جریمة یحرمھا اإلسالم، فقد جرت على الناس في ھذه األیام 

ت ح��وادث القت��ل، ون��تج ع��ن ذل��ك كثی��ر م��ن كثی��را م��ن أن��واع العن��ف، حت��ى كث��ر

  .الیتامي

فیتوج��ھ بالن��داء إل��ى اآلب��اء . وبع��د أن ش��خص ال��داء، ب��دأ ف��ي وص��ف ال��دواء

لق��د . أی�ن جھ��ودكم ف�ي تربی��ة األوالد وال�شباب وتق��ویم س�لوكھم: والحك�ام وی��سألھم

أخطأتم عندما غفلتم عن تربیة أبناءكم، فإن التربیة الصحیحة ھي التي تقوم عل�ى 

ف��ضائل والم��ساواة والع��دل واألخ��الق الحمی��دة، عندئ��ذ تك��ون ال��سعادة الحقیقی��ة، ال

  .فلیست السعادة في المأكل والملبس الذي یسمو بھ الھندام

ال�صیام وال�صالة والزك�اة والح�ج، ف�أنتم : وأیضا علموھم فرائض ال�دین م�ن

ص�حبكم جنود هللا الذین یحملون رسالة اإلسالم، فإن بلغتم رس�التھ ون�صرتم دین�ھ 

  .التوفیق واإلنعام

                                                           

 .٤٨ ص–فیض الشجون  (١)



  
  
 

﴿٣٩٧﴾ 
 

  الرقابة الدینیة

حظیت الدعوة اإلس�المیة ط�وال تاریخھ�ا الطوی�ل برج�ال أش�داء ف�ي الح�ق، 

وم�ن . متجردین في العمل، ب�ارعین ف�ي مقارع�ة خ�صوم اإلس�الم الحج�ة بالحج�ة

الذي خاض معارك جمة من أج�ل الت�صدي " محمد بظاظو"ھؤالء الشاعر الشیخ 

 وق��وانین األح��وال الشخ��صیة الوض��عیة، وس��خر عقل��ھ لم��شروعات تحدی��د الن��سل،

وفكره لمواجھة فتاوى إباحة الربا، ودعاة اإللحاد واإلباحیة في عصر شھدت فیھ 

ال��زخم االش��تراكي ال��ذي حاول��ت فی��ھ ال��سلطة أن ت��صبغ ب��ھ ك��ل ن��واحي " م��صر"

الحی��اة، كم��ا حاول��ت إس��كات ھ��ذا الرج��ل الف��ذ ب��اللین حین��ا، وبال��شدة أحیان��ا دون 

  .، إذ كان ال یساوم على دینھ، وال یبیعھ بعرض من الدنیا زائلجدوى

 ھذا الرج�ل ف�صاحة ف�ي الح�ق، وبالغ�ة – سبحانھ وتعالى –فلقد أعطى هللا 

في الذود عن حیاض اإلسالم، أھلھ ألن یقف صلبا في مواجھة السلطة في عصر 

ن أفرزت عشرات من علماء ال�سلطة ال�ذین ی�دورون ف�ي فلكھ�ا وركابھ�ا، ویرج�و

  .أفكارھا

 برأى یخالف ھوى ال�سلطة، دع�اه – كعادتھ دائما –فحین صدع ذات مرة "

م، ١٩٦٥الح�اكم وأج��رى مع�ھ تحقیق��ا وق��رر اعتقال�ھ، وك��ان ذل��ك ف�ي أبری��ل س��نة 

وعلى نفس النھج ربى أوالده على حب الحق والدفاع عنھ، واالعتزاز ب�ھ، وك�ان 

  :، یقول مصورا ذلك)١("م١٩٨١نتیجة ذلك أن اعتقل اثنین من أوالده عام 

.  كتاب���ك ی����أتیني فی���سعد مھجت����ي
.
  ویم�����أل نف�����سي بھج�����ة وس�����رورا .

.وأن�������ت أخ�������ى وابن�������ي ووارث 
.
  إل����ى هللا ت����دعو راض����یا وش����كورا .

.  وأن��ت م��ن ال��رحمن أعظ��م نعم��ة
.
  حب���اني بھ���ا حت���ى غ���دوت فخ���ورا .

.  تشاركني رأیي وفك�ري وم�ذھبي
.
  وللح���ق ت���دعو م���ذ ن���شأت ص���غیرا .

.أودع���وك ال���سجن فال���سجن ف���إن 
.
  ُّتع�������وده الح�������ر األب�������ي م�������صیرا .

  

                                                           

 ).م٢٠١٣-١-٢٠(من حدیث مع الشاعر بتاریخ  (١)



  
  
 

﴿٣٩٨﴾ 
 

فال��شاعر ی��ستقبل رس��الة ول��ده م��ن ال��سجن ب��الفخر واالعت��زاز وال��سرور، ث��م 

ال�صدع : یفخر بولده بأنھ یسیر على منھجھ ویكمل رس�الة وال�ده الت�ي ب�دأھا وھ�ي

ن ف�ال بكلمة الحق، والزود عن حیاض اإلسالم، وإن ك�ان ذل�ك أدى ب�ھ إل�ى ال�سج

  .یزعجھ وال یقلقھ، فالسجن منزل األحرار، ومصیر األقویاء األعزاء الشرفاء

  

ثم یعود الشاعر إلى رسالتھ، فیعرض القضیة ال باعتبارھا مشكلة شخصیة، 

  :بل باعتبارھا داء في األمة یجب أن تتخلص منھ، یقول

.  وق����الوا تحفظن����ا عل����ى ك����ل واح����د
.
  رأین�������اه م�������ن ال�������شباب خطی�������را .

.  إل���ى اللیم���ان ك���ل م���ذھبوس���اقوا 
.
  ی����شع ھ����دى فین����ا وی����سطع ن����ورا .

.  ش���باب ی���رى اإلس���الم دین���ا ودول���ة
.
  وال یرتج�����ي غی�����ر اإلل�����ھ ن�����صیرا .

.ش�����باب الھ�����دى والن�����ور والح�����ق 
.
  ف����داؤك نف�����سي مؤمن�����ا وطھ�����ورا .

.  یط���ارده الب���ولیس ف���ي ك���ل م���سجد
.
  وی���������ا ویل���������ھ إن ردد التكبی���������را .

.  داوھ���ل ین���صر ال���رحمن إال مجاھ���
.
  أحاط��ت ب��ھ البل��وى فك��ان ص��بورا؟ .

  :ثم یعطى األمل مقرونا بروح الشباب واإلصرار، فیقول

.   وق��وةاس��یبقى رج��ال الح��ق ذخ��ر
.
  ی��صوغون ش��عبا ص��الحا وب��صیرا .

.دع�����وھم، ف�����إن ال�����سجن ل�����یس 
.
فمن خاف غیر اإللھ ع�اش حقی�را  .

١  ال��ذي س��جن –ل��سالم  علی��ھ ال��صالة وا–وی��ستوحي س��یرة نب��ي هللا یوس��ف 

  :ظلما، یستمد منھا السلوى والعبرة، فیقول

.  تط��رف أق��وام فقل��ت لھ��م: ق��الوا
.
بل آث�روا الح�ق ع�شق الح�ق أول�ى  .

.قب������ضنا عل������ى اآلالف : ق������الوا
.
  حت����ى ن����ؤمنكم م����ن ك����ل إرھ����اب .

.  مھ��ال، كت��اب هللا یؤن��سني: فقل��ت
.
  ول���ن یخ���اف تق���ى بط���ش مرت���اب .

                                                           

 .١٦ ص– فیض الشجون –وأنت من الرحمن أعظم نعمة  (١)



  
  
 

﴿٣٩٩﴾ 
 

.  َّمقضى علي بھوالسجن إن كان 
.
  )١(أحب عندي من فردوس ن�صاب  .

.قالھ����ا قبل����ى وق����د " یوس����ف"و 
.
  )٢(َّوأن���ت ی���ا رب تحم���ي ك���ل أواب  .

.ثب��ت عل��ى الح��ق ك��ل المخل��صین 
.
  )٣(وال تمك�����ن لمغ������رور وغ������الب  .

  

                                                           

 .الخداع المحتال: دبر له مكیدة، والنصاب: نصب علیه (١)

ِّرب {–علیه الصالة والسالم –قال تعالى على لسان یوسف  (٢) ُالسجن َ ْ ُّأحب ِّ َ َّإلي َ َ َّمما ِ ِیدعونني ِ َ ُ ْ َإل َ ِیھِ ْ {

 ".٣٣"یوسف 

 .٢١ ص– فیض الشجون –أحب عندي من فردوس نصاب  (٣)
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  املبحث الثاين

  تشجيع الظواهر اإلجيابية



  
  
 

﴿٤٠١﴾ 
 

  اإلشادة باللغة العربية

م��ة جوھری��ة كب��رى ف��ي حی��اة ك��ل أم��ة، فإنھ��ا األداة الت��ى تحم��ل إن للغ��ة قی

األفكار، وتنقل المفاھیم، فتقیم بذلك روابط االتصال بین أبناء األمة الواحدة، وبھا 

  .یتم التقارب والتشابھ واالنسجام بینھم

وقوة اللغة من قوة األمة، فاألمم القویة تشد من أزر لغتھا، وكلما قوی�ت أم�ة 

  .زادت انتشاراقویت لغتھا و

واللغة العربیة ھي اللغة السامیة الوحیدة التي قدر لھا أن تحافظ على كیانھ�ا 

وأن ت��صبح عالمی��ة، وم��ا ك��ان لیتحق��ق ذل��ك ل��وال ن��زول الق��رآن الك��ریم بھ��ا، إذ ال 

یمكن فھم ذلك الكتاب العزیز الفھم ال�صحیح وال�دقیق وت�ذوق إعج�ازه اللغ�وي إال 

  .بقراءتھ بلغتھ العربیة

می��ز اللغ��ة العربی��ة بمجموع��ة م��ن الخ��صائص ق��ل مثیلتھ��ا ف��ي اللغ��ات وتت

المف��ردات، [األخ��رى كم��ا جعلھ��ا أرق��ى اللغ��ات وأغناھ��ا، وم��ن ھ��ذه الخ��صائص 

واألص����وات، والنح����و، وال����صرف، والبالغ����ة، والخ����ط العرب����ي وغیرھ����ا م����ن 

  ].الخصائص

ولم��ا ض��عف ش��أن الم��سلمین والع��رب من��ذ الق��رن ال��سادس ع��شر الم��یالدي، 

ض��ت بالدھ��م للھجم��ات االس��تعماریة، رأي الم��ستعمرون أن أف��ضل وس��یلة وتعر

  .لھدم تماسك المسلمین والعرب، ھي ھدم وحدة الدین واللغة

فقد حاولوا ھدم وحدة اللغة بإحالل اللھجات العامیة محل العربیة الف�صیحة، 

عندئ��ذ . وك��ذلك اتھ��ام اللغ��ة العربی��ة بأن��ھ ع��اجزة ع��ن أن ت��سع الح��ضارة الحدیث��ة

ب��رى علم��اء اللغ��ة وش��عراؤھا لل��دفاع ع��ن اللغ��ة العربی��ة وبی��ان ف��ضلھا، یق��ول ان

  :على لسانھا" حافظ إبراھیم"

.  وس���عت كت���اب هللا لفظ���ا وغای���ة
.
  وم���ا ض���قت ع���ن آي ب���ھ وعظ���ات .

.فكی��ف أض��یق الی��وم ع��ن وص��ف 
.
  وتن�������سیق أس�������ماء لمخترع�������ات .



  
  
 

﴿٤٠٢﴾ 
 

.  أنا البحر في أحشائھ ال�در ك�امن
.
  ص ع�ن ص�دفاتيفھل س�آلوا الغ�وا .

.  فیا ویحك�م أبل�ى وتبل�ى محاس�ني
.
  وم����نكم وإن ع����ز ال����دواء أس����اتي .

.  ف�����ال تكل�����وني للزم�����ان ف�����إنني
.
  أخ����اف عل����یكم أن تح����ین وف����اتي .

.  أرى لرج��ال الغ��رب ع��زا ومنع��ة
.
  )١(وك����م ع����ز أق����وام بع����ز لغ����اتي  .

  

، ن�رى وشاعرنا ال یترك مناسبة إال ویشید بھذه اللغة العریقة، ویبین ف�ضلھا

  :والتي یھنئ فیھا أحد أصدقائھ" لغة الكتاب"ذلك في مثل قولھ في قصیدة 

.  لغة الكتاب وأن�ت الی�وم تحرس�ھا
.
   لھ��ا م��ن بع��ض أھلیھ��ای��دمم��ن یك .

.  ھي عز أمتكم، ھ�ي فخ�ر دول�تكم
.
  ھ����اتوا لن����ا لغ����ة أخ����رى ت����دانیھا .

.  لغ��ة الكت��اب بھ��ا ال��رحمن أنزل��ھ
.
  )٢(ا على النب�ي وھ�ذا الق�در یكفیھ� .

وفي قصیدة أخرى نراه یوصي أحد أقرباءه مدرسي اللغة العربیة المبعوثین 

إل��ى إح��دى ال��دول العربی��ة ب��أن یعل��ى م��ن ش��أن اللغ��ة العربی��ة، وین��شر محاس��نھا، 

وینصح من یھجرھا بأنھا عزنا ومجدنا وفخرنا، وأنھا  الباقیة الخال�دة، وھ�ي لغ�ة 

أراد أن یتعلم غیرھا فلیأخ�ذ م�ن اللغ�ات التخاطب بین الناس یوم القیامة، وأن من 

ما یشاء، شریطة أال یترك لغة الجدود ویھجرھا بدعوى التجدید، كل ھذه المعاني 

  :وغیرھا ضمنھا وصیتھ إلى زمیلھ المبعوث إلى دولة العراق في قولھ

.  ق���د أوف���دوك إل���ى الع���راق معلم���ا
.
  ای�����دتھ�����ب الیق�����ین وتمن�����ع التقل .

.  ةلغ���ة العروب���ة ف���ي ی���دیك أمان���
.
  ف�����انھض ومھ�����د للع�����ال تمھی�����دا .

.  ان���شر محاس���نھا وب���ین ف���ضلھا
.
  واجع���ل لھ���ا ف���ي ك���ل بی���ت عی���دا .

.  ن��زل الكت��اب بھ��ا ف��أعلى ش��أنھا
.
  حت�����ى ت�����سامت رفع�����ة وخل�����ودا .

.  قل للذي أض�حى یواص�ل ھجرھ�ا
.
  وم�����ضى ی�����ردد غیرھ�����ا تردی�����دا .

                                                           

 .م١٩٨٧ سنة–الهیئة المصریة العامة للكتاب /  ط– ٢٥٣ ص–الدیوان  (١)

 .٣٥ ص–فیض الشجون  (٢)



  
  
 

﴿٤٠٣﴾ 
 

.  خذ ما تشاء من اللغ�ات وال ت�دع
.
  ی����دالغ����ة الج����دود وت����دعى التجد .

.ھ���ي مج���دكم، ھ���ي ع���زكم، ھ���ي 
.
  من ذا ال�ذي یرض�ى لھ�ا التھدی�دا؟ .

.  وإذا العب���اد دن���ت نھای���ة ی���ومھم
.
  وق��ضى اإلل��ھ عل��ى ال��ورى لیبی��دا .

.  سقطت لغات الع�المین وس�یطرت
.
  )١(لغ��ة الكت��اب لك��ي تك��ون ن��شیدا  .

  

  :ھویشید بدور األزھر الشریف في حفاظھ على اللغة العربیة في قول

.م����ضت الع�����صور وأن�����ت ص�����رح 
.
  تحم��ي وتحف��ظ لل��ورى دس��تورى .

.  لغ����ة الكت����اب رعیتھ����ا وحفظتھ����ا
.
  )٢(م���ن ك���ل غ���زو واف���د منك���ور  .

  

                                                           

 .٤٥ ص– السابق –سریا خطاب إلیه  (١)

 .٢٤ ص– نفسه –ورفعت أعالم الهدایة  (٢)



  
  
 

﴿٤٠٤﴾ 
 

  دور العلماء في المجتمع

 الناس عموما والدعاة خ�صوصا بواج�ب – سبحانھ وتعالى –لقد وصى هللا 

 وس��عھم ف��ي إیج��اد ال��دعوة إلی��ھ تع��الى، وح��ثھم عل��ى است��شعار الم��سئولیة بب��ذل

 عل��یھم ال��صالة –األس��الیب الناجح��ة لل��دعوة، ودلھ��م عل��ى اتب��اع أس��الیب األنبی��اء 

  . في ذلك، سواء كان بالكالم أو بالقدوة والفعال–والسالم 

وینبغي أن یتحم�ل الم�سلم م�ا یالق�ي ف�ي س�بیل تبلی�غ دع�وة رب�ھ، وأن یك�ون 

.  بن��صر هللا وبل��وغ أم��رهال��دعاة إل��ى هللا تع��الى ع��دتھم ال��صبر وعت��ادھم الیق��ین

م�ن أولئ�ك ال�ذین حمل�وا م�شاعل ال�دعوة إل�ى هللا تع�الى " محمد بظ�اظو"والشاعر 

على مدى أكثر من ستین عاما، فال تكاد تمر مناسبة من تھنئة أو تعزیة أو إھ�داء 

إال وتراه یشد على أیدي الدعاة، ویحثھم عل�ى إعط�اء النم�وذج وتق�دیم الق�دوة ف�ي 

  :س، یقولرسالتھم إلى النا

.  وعل��ى دع��اة الح��ق أن یت��سلحوا
.
  ب����الوعي إن الخط����ب ب����ات خطی����را .

.  أن����تم حم����اة الح����ق أن����تم جن����ده
.
  م�������ن غی�������ركم یتعق�������ب التغیی�������را .

.  أن���تم حم���اة ال���دین ف���انفعلوا ب���ھ
.
  )١(وتج���ردوا ك���ي تح���سنوا الت���أثیرا  .

فال��داعي إل���ى هللا تع��الى یج���ب أن یك���ون بعی��دا ف���ي دعوت��ھ ع���ن الم���صالح 

َوم�ا  {: یة، كي یحسن التأثیر في المجتمع ویستجیب لھ الناس، ق�ال تع�الىالشخص َ

َأسألكم علیھ من أجر إن أجري إال على ربِّ العالمین َ َ َ َ َِ ِ َِ َ َ ُْ َّ ِ ِِ ْ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ْ ُ{ )٢(.  

وال��داعي إل��ى هللا تع��الى یح��زن ویتح��سر لم��رأى جم��وع الب��شر تتخ��بط ف��ي 

شتعال ف�ي ھ�ذا اللی�ل البھ�یم، والظلم�ة دیاجیر الظالم، فیب�ادر لیجع�ل نف�سھ فت�یال م�

المدلھمة، راجی�ا األج�ر م�ن هللا تع�الى أوال، وتنبیھ�ا لل�سائرین، وإیقاظ�ا للن�ائمین، 

وذل��ك بتی��سیر العل��م تألیف��ا وت��دوینا وتلقین��ھ للمجتم��ع ف��ي ب��ساطة وس��ھولة، ی��صور 

  :الشاعر ذلك فیقول

                                                           

 .٢٣ ص– فیض الشجون –وتجردوا كي تحسنوا التأثیرا  (١)

 ).١٠٩(الشعراء  (٢)



  
  
 

﴿٤٠٥﴾ 
 

  

  فی��ا دع��اة الھ��دى والن��ور ال تھن��وا

 

.
.
  رآن وال����دیناوناص����روا الح����ق والق���� .

وق�������اوموا ال�������ضعف واإللح�������اد  

  واتح����������������������������������������������������������������دوا

.
.
  ال تترك��������وا فرص��������ة للم��������ستغلینا .

  وراقب����وا هللا واستوص����وا ب����أمتكم 

 

.
.
  وی������سروا العل������م تألیف������ا وت������دوینا .

ص��وغوا ن��شیدا م���ن الح��ق ال���ذي  

  معك�����������������������������������������������������������������������م

.
.
  ولقن���������وه ألھ���������ل األرض تلقین���������ا .

  إن تنصروا هللا فالرحمن ین�صركم 

 

.
.
  ت م����ساعیناوإن ض����عفتم فق����د خاب���� .

   

 ف�ي ھ�ذه المرثی�ة الت�ي – سبحانھ وتع�الى –ویوضح صفات الداعي إلى هللا 

  :، یقول فیھا)١("بسیوني خطاب"رثى بھا فضیلة الشیخ 

  

  لك��م دع��وت إل��ى اإلس��الم ف��ي ثق��ة

 

.
.
  تك������افح البغ������ى تجت������اح المعادین������ا .

  أخل���صت � ف���ي س���ر وف���ي عل���ن 

 

.
.
  وصحت ال شيء غیر الح�ق یرض�ینا .

 بالم��ال ت��شرى الش��تروك ل��و كن��ت 

  بھ����������������������������������������������������������������������������ا

.
.
  ك���م س���اوموك فل���م تظھ���ر لھ���م لین���ا .

  س��لو المن��ابر عن��ھ ت��سمعوا عجب��ا 

 

.
.
  ح�����رب أخاف�����ت جمی�����ع الم�����ستبدینا .

  ھم ش�ردوه فل�م یرھب�ھ م�ا ص�نعوا 

 

.
.
  م����ا ش����ئتموا ف����افعلوا ف����ا� یحمین����ا .

  ل���م ین���صفوك وق���الوا غی���ر ملت���زم 

 

.
.
  اج������ات المرائین������افل������م تخف������ك لج .

  من أن هللا ناص����رهم����ن ك����ان ی����ؤ 

 

.
.
  فكی����ف یخ����شى أراجی����ف الم����ضلینا .

  من كان إرضاء رب العرش غایتھ 

 

.
.
  یزی���������ده رب���������ھ ع���������زا وتمكین���������ا .

 
                                                           

بالقاهرة، وهو من موالید قریة " عمرو بن العاص"الشیخ بسیوني خطاب، كان إماما لمسجد  (١)

 . هامش٣٠ ص–فیض الشجون . ، ومن زمالء دراسته"سنهور المدینة"الشاعر 



  
  
 

﴿٤٠٦﴾ 
 

  لم������ا رأوك بحب������ل هللا معت������صما

 

.
.
  تھ�������دي وترش�������د آالف المری�������دینا .

  ق��الوا دع��وه ودوروا ح��ول س��احتھ 

 

.
.
  فك����م ل����ھ م����ن عظ����ات أث����رت فین����ا .

  م�����ا دام ی�����ؤثر أال ی�����ستجیب لن�����ا 

 

.
.
  إن یل����زم البی����ت ھ����ذا من����ھ یكفین����ا .

  وم��ا دروا أن ھ��ذا ال��صمت أك��سبھ 

 

.
.
  ح���ب الجم���اھیر ف���ي أعم���اق وادین���ا .

  إن یمنع������وه فق������د أدى رس������التھ 

 

.
.
  ورب ص���مت ع���ال ص���وت المنادین���ا .

  إذا رجال الھدى والح�ق ق�د منع�وا 

 

.
.
  )١(بیین����ا؟ نفم����ن سین����شر می����راث ال .

   

 تحتاج إلى رجال ینف�ذون إل�ى قل�وب –  سبحانھ وتعالى–إن الدعوة إلى هللا 

الناس، ویأس�رونھم بح�سن س�معتھم وخلقھ�م، ویعرف�ونھم ب�ا� وی�ذكرونھم بأیام�ھ، 

ویعینوھم على أنفسھم وعلى الشیطان، وتسھیل طریق الخیر أمام الن�اس، وإزال�ة 

  .العوائق الموھومة، وتألیف قلوبھم، وإشعارھم بمحبة الخیر لھم

  

 یجب أن یقوم بالواجب بغیر ی�أس وال –بحانھ وتعالى  س–والداعي إلى هللا 

 بواج��ب ال��دعوة ال��ف س��نة إال – علی��ھ ال��سالم –" ن��وح"قن��وط، فق��د ق��ام نب��ي هللا 

 –خمسین عاما، وما آمن معھ إال قلیل، ومع ذلك كلھ لم یثنھ ع�ن ال�دعوة إل�ى هللا 

  .-سبحانھ وتعالى 

  

العزیم���ة، ق���وى  یج���ب أن یك���ون ش���دید – ع���ز وج���ل –وال���داعي إل���ى هللا 

َیحیى َیا {: الشكیمة، قال تعالى ِخذ َْ َالكتاب ُ َ ِ ٍبقوة ْ َّ ُ ُخ�ذوا{: - عز ش�أنھ –، وقال )٢(} ِ ُ 

                                                           

 .٣٠ ص– السابق –لو كنت بالمال تشرى  (١)

 ).١٢(مریم  (٢)



  
  
 

﴿٤٠٧﴾ 
 

ْآتین��اكم َم��ا ُ َ ْ ٍبق��وة َ َّ ُ فالم��سألة تحت��اج إل��ى ت��صمیم وعزیم��ة ال ض��عف وت��راخ، . )١( }ِ

  .وحسن توجھ، ونیة خالصة حتى تحصل النتیجة

                                                           

 ).١٧١(األعراف  (١)



  
  
 

﴿٤٠٨﴾ 
 

  الحث على الزواج

 – تب�ارك وتع�الى –سالم عقد ش�ریف مب�ارك، ش�رعھ هللا إن الزواج في اإل

لمصالح عباده ومنافعھم، لیظفروا منھ بالمقاص�د الح�سنة والغای�ات ال�شریفة، فھ�و 

السبیل األمثل إلعداد كل واحد من الزوجین بنفسھ، وإح�صان فرج�ھ حت�ى ال یق�ع 

ُوهللا{: في الفاحشة، أو یسلك مسلكا خاطئا في قضاء شھوتھ، قال تعالى َّ َجع�ل َ َ ْلك�م َ ُ َ 

ْم��ن ْأنف��سكم ِ ُ ِ ُ ْ ًأزواج��ا َ َ ْ َوجع��ل َ َ َ ْلك��م َ ُ ْم��ن َ ْأزواجك��م ِ ُ ِْ َ َبن��ین َ ِ ًوحف��دة َ َ َ َ ْورزقك��م َ ُ َ َ َ َم��ن َ ِالطیب��ات ِ َ ِّ َّ 

ِأفبالباطل ِ َ ْ ِ َ َیؤمنون َ ُ ِ ْ ِوبنعمت ُ َِ ْ ِ ِهللا َ ْھم َّ َیكفرون ُ ُ ُ ْ َ{)١(.  

  

 –ن��ا رس��ول هللا ق��ال ل:  ق��ال– رض��ي هللا عن��ھ -وع��ن عب��د هللا ب��ن م��سعود 

یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیت�زوج فإن�ھ  : "–صلى هللا علیھ وسلم 

  .)٢("أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم یستطع فعلیھ بالصوم فإنھ لھ وجاء

ولقد أحاط الشرع الحنیف الزواج بسیاج منیع وحصن ح�صین ی�صونھ ع�ن 

فی��ھ الوالی��ة والرض��ا م��ن الط��رفین، ال�شبھ ویبع��ده ع��ن األنكح��ة الفاس��دة، فاش�ترط 

  .وشھادة شاھدین عدلین، وإعالنھ بین الناس

: وحرم الشرع ضروبا من األنكحة لما فیھا من المفاسد ومخالفة السنة، مث�ل

نك��اح المتع��ة، وال��شغار، والتحلی��ل، ونك��اح الم��شركة، ونك��اح أكث��ر م��ن أربع��ة، 

  .وغیرھا من األنكحة الفاسدة

كإمام وخطیب وشاعر، نراه في " محمد بظاظو"عر وانطالقا من مكانة الشا

كثیر م�ن خطب�ھ وأش�عاره یح�ث عل�ى ال�زواج، وی�دعو والة األم�ور إل�ى تی�سیره، 

فف�ى إح�دى ق�صائده یب�ین الحكم�ة .  في ذلك– –انطالقا من توجیھات الرسول 

  :من الزواج فیقول

                                                           

 ).٧٢(النحل  (١)

 . رضي اهللا عنه- رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود  (٢)



  
  
 

﴿٤٠٩﴾ 
 

  

ُّم�����ا أس�����عد الن�����اس ل�����و ول�����وا  َ

  وج���������������������������������������������������������وھھم

.
.
   فیھ�اشطر الشریعة واستھدوا بم�ا .

 
  س��ن ال��زواج لن��ا طھ��را ومكرم��ة

 

.
.
  )١(ل��تحفظ ال��نفس مم��ا ق��د یالقیھ��ا  .

   

وفي مناسبة أخرى یبین أن الزواج شریعة محمودة تھ�ب الحی�اة لم�ن یع�یش 

  :وحیدا، وبھ تعز األقوام، وترتفع األمم، وتشاد البیوت الصالحة، یقول

.  إن ال�����زواج ش�����ریعة محم�����ودة
.
  تھ����ب الحی����اة لم����ن یع����یش وحی����دا .

.  وتع������ز أقوام������ا وترف������ع أم������ة
.
  )٢(ًوت�����شید بیت�����ا ص�����الحا وعتی�����دا  .

  

  :ویوصى أحد األزواج في عرسھ فیقول لھ

  فك���ن عل���ى رب���ك الوھ���اب معتم���دا

 

.
.
  واسلك سبیل الھ�دى تنج�و وتنجیھ�ا .

 
وس��ر عل��ى ض��وء ش��رع هللا ف���ي 

  ثق���������������������������������������������������������������������������ة

.
.
  )٣(یزی������دك هللا إلھام������ا وتوجیھ������ا  .

 
  : یقولوفي عقد قران إحدى حفیدتیھ أنشد

  عق����د س����عید وباس����م هللا نب����دؤه

 

.
.
  ف���ي فرح���ة س���یظل ال���دھر یحكیھ���ا .

  لألس��رتین ی��صوغ القل��ب تھنئ��ة 

 

.
.
  الك�����ون والم�����أل األعل�����ى یزكیھ�����ا .

  الب����در یعل����م واألف����الك ش����اھدة 

 

.
.
  ب��������أن أیامن��������ا ب��������یض لیالیھ��������ا .

  أھدى إلیك أخ�ي ح�سناء ط�اھرة 

 

.
.
  نبتت محاس�نھا ف�ي روض س�اقیھا .

                                                            

 .٣٥ ص– فیض الشجون –لغة الكتاب  (١)

 .٣٤ ص– فیض الشجون –السعد ألف منكما عنوانه  (٢)

 .٤٧ ص– السابق –نالت من الزهراء تشبیها  (٣)



  
  
 

﴿٤١٠﴾ 
 

ْص����نھا وص����ن عھ���� ُ دھا واحف����ظ َ

  مودتھ�������������������������������������������������������������ا

.
.
  واس���عد برفقتھ���ا وافخ���ر بأھلیھ���ا .

   رب ب���التوفیق ف���رحتھم ی���اأی���د 

 

.
.
  )١(وھب لھم دائما رشدا وتوجیھ�ا  .

   

                                                           

 .٤٣ ص– نفسه –طلعت كشمس الضحى  (١)



  
  
 

﴿٤١١﴾ 
 

  التعاطف مع الزمالء

إن التواص��ل الشخ��صي م��ع ال��زمالء م��ن خ��الل إظھ��ار التع��اطف واالھتم��ام 

الم��رض ب��بعض أوض��اعھم الشخ��صیة أو االجتماعی��ة، كال��سؤال عل��یھم ف��ي حال��ة 

مثال، أو التحدث معھم بصورة تنم عن التقدیر واالحترام ھو وس�یلة ھام�ة لك�سب 

  .احترام ھؤالء الزمالء

والم��صداقیة ف��ي التعام��ل م��ع ال��زمالء، س��واء كان��ت م��صداقیة ف��ي الق��ول أو 

الفعل لھا دور ھام وفعال في اكتساب االحترام من قبل الكثیر الذین سوف یقدروا 

معھ��م ش��خص ص��ادق ل��ن ی��سبب لھ��م األذى مم��ا یوج��ب ك��ون ال��شخص المتعام��ل 

  .احترامھ

فمن یبدأ باحترام من حولھ یجعلھم ملتزمین باحترامھ دوم�ا، واالحت�رام ب�ین 

الزمالء یصل في كثیر من األحیان إلى ص�داقة، مم�ا ی�ساعد ف�ي بن�اء الكثی�ر م�ن 

  .العالقات االجتماعیة الناجحة

 م�ع زم�الءه ف�ي الدراس�ة، وكان ش�اعرنا عل�ى عالق�ة ح�ب واحت�رام ناجح�ة

أح�د ع�شر طالب�ا " محمد أحمد العروس�ي"فصل شیخ المعھد الشیخ "ولذلك عندما 

م��ن زم��الء ال��شاعر ب��سبب اش��تراكھم ف��ي مظ��اھرة ب��سبب رف��ضھ فك��رة غی��اب 

الطالب قبل نھایة الع�ام الدراس�ي للم�ذاكرة كم�ا تع�ود األزھری�ون وذل�ك ف�ي ع�ام 

وأن�شد ق�صیدة یم�دح فیھ�ا ش�یخ المعھ�د،  تعاطف الشاعر مع زم�الءه، )١("م١٩٤٤

ویطالب��ھ ب��العفو ع��ن زم��الءه، وع��ودتھم ألداء االمتح��ان خوف��ا م��ن ض��یاع الع��ام 

  :الدراسي علیھم، ویستھلھا بمدح شیخ المعھد قائال

.  ی��ا ش��یخ معھ��دنا وموض��ع فخرن��ا
.
  ی�����ا عالم�����ا ق�����د خ�����ص باإلتق�����ان .

  

ین ثنای��ا كالم��ھ ث��م یب��دأ ف��ي ع��رض مطالب��ھ مق��دما االس��تعطاف واالعت��ذار ب��

  :قائال

                                                           

 .امش ه– ٢٦ ص–فیض الشجون  (١)



  
  
 

﴿٤١٢﴾ 
 

.  ل���ي عن���دكم طل���ب أری���د ق���ضاءه
.
  ف�������انظر إل�������ى برحم�������ة وحن�������ان .

.  واعط��ف ف��إن العط��ف فی��ك س��جیة
.
  فعل���ى الم���سيء تف���یض باإلح���سان .

.  ی���ا س���یدي إن���ي نظم���ت ق���صیدتي
.
  أرج���وك فیھ���ا العف���و ع���ن إخ���واني .

.  وھم األولى طردوا وط�ال غی�ابھم
.
  عن���ا، وق���د ن���دموا عل���ى الع���صیان .

  

م یب�ین موق��ف الط�الب بع�د ف��صلھم، فق�د ع�ادوا إل��ى ص�وابھم، وعلم��وا أن ث�

موقفھم ك�ان مجانب�ا لل�صواب، ون�دموا عل�ى م�ا فعل�وا، ورب الع�المین یقب�ل توب�ة 

  .العبد إذا ندم وتاب وأناب

  ق�����الوا جمیع�����ا لیتن�����ا ل�����م نتب�����ع

 

.
.
  ط���رق الخ���الف وش���رعة ال���شیطان .

 
  فكف�����اھم الحرم�����ان تأدیب�����ا لھ�����م

 

.
.
   ی�����ا ع�����الي البنی�����انف�����ارفق بھ�����م .

 
  واشفق عل�یھم إنھ�م عزم�وا عل�ى

 

.
.
  ت�����رك الھ�����وى وتجن�����ب الھیج�����ان .

   

 أن یطی��ل بق��اء ش��یخ – س��بحانھ وتع��الى –وف��ي نھای��ة ق��صیدتھ ی��دعو هللا 

  .المعھد، ویرفع قدره في العالمین

.  ال ش����ك أن����ك أن����ت أھ����ل للرج����ا
.
  ول�������ذا رجوت�������ك ناطق�������ا بل�������سان .

.  وهللا یبق��������یكم ویرف��������ع ق��������دركم
.
   آی�����������ة ال�����������شكراندولك�����������م أرد .

  :ثم یوقع على قصیدتھ بطریقة األلغاز والرمز، فیقول

.  ف������������������المیم أول اس������������������مھ
.
  والب�����������������������اء أول لقب�����������������������ھ .

.  ف������������إذا بحث������������ت وجدت������������ھ
.
  )١(ف������ي الف������صل موثوق������ا ب������ھ  .

  

                                                           

 .٢٦ ص– فیض الشجون –فكفاهم الحرمان  (١)



  
  
 

﴿٤١٣﴾ 
 

  اإلشادة باإلنجازات

إن اإلنجازات في حیاة الفرد والمجتمع ھي تتویج لكثیر من اإلخفاق�ات الت�ي 

صار علیھ��ا، مم��ا ی��شعرنا بحج��م اإلنج��از ف��ي ح��ال تحقق��ھ، واإلخفاق��ات ت��م االنت��

  .بطبعھا أداة دافعة لمن یرید أن یتعلم ولمن یبحث عن التطویر

  

" محم�د بظ�اظو"التي شھدت مولد الشاعر " سنھور المدینة"ولقد ظلت قریة 

تع��انى كثی��را م��ن اإلھم��ال م��ن كثی��ر م��ن أن��واع الخ��دمات كال��صحیة والثقافی��ة 

انی��ة مم��ا ح��دا ب��شاعرنا أن یطال��ب الم��سؤولین ف��ي ك��ل مناس��بة أن ینظ��روا والعمر

قریت�ھ، فاس�تقبلھ " المح�افظ"بعین العطف إل�ى قریت�ھ، فف�ي إح�دى المناس�بات زار 

  :شاعرنا بقصیدة حیاه فیھا، وعرض فیھا مطالب قریتھ قائال

  

.  ی�������وم لعم�������ري م�������شرق ب�������سام
.
  فی����ھ ھم����ام" س����نھور"اك ی����ا واف���� .

.  أرض���نا فت���شرفت" المح���افظ"زار 
.
  وأص��������ابھا خی��������ر وع��������م س��������الم .

.  أھ�������ال ومرحب�������ة ب�������ھ وبركب�������ھ
.
  ع�������شاق خی�������ر مخل�������صون ك�������رام .

.  ف�����الیوم عی�����د إذ حلل�����ت بأرض�����نا
.
  وبمج�������������دھا تتمی�������������ز األی�������������ام .

.  ولن��ا مطال��ب س��وف ن��ذكر بع��ضھا
.
  ف������إذا س������محت فم������ا عل������ى م������الم .

.  ھ���ذى بی���وت هللا إن ھ���ي أص���لحت
.
  ص������لح الجمی������ع وأذن������وا وق������اموا .

.  أدخ�����ل می�����اه النی�����ل فیھ�����ا إنھ�����ا
.
  عط������شى، أتتركھ������ا وأن������ت غم������ام .

.  والعام�����ل الف�����الح ی�����صرخ ق�����ائال
.
  أج������رى ض������ئیل والحی������اة ض������رام .

.  وج���ھ وم���ر ف���الخیر ق���صدك دائم���ا
.
  وارس�������م ف�������نعم القائ�������د الرس�������ام .

.  ف�����إذا أم�����رت فك�����ل ش�����يء ھ�����ین
.
  )١(نح����ن الجن����ود إذن وأن����ت إم�����ام  .

                                                           

 .٢٩ ص– فیض الشجون –والبادئون كرام  (١)



  
  
 

﴿٤١٤﴾ 
 

  

وك�ان م�ن ب�ین " س�نھور"قریة " وزیر الكھرباء"وفي إحدى المناسبات زار 

، ف��اغتنم الفرص��ة واس��تقبلھ بق��صیدة "محم��د بظ��اظو"الم��دعوین الس��تقبالھ ال��شاعر 

  :رحب فیھا وعرض مطالب قریتھ قائال

  إن���ي أحیی���ھ م���ن قلب���ي وأش���كره

 

.
.
  ُباسم المئات األلى حرموا من الن�ور .

 
  بالكھرب���اء أض���اءوا ك���ل منطق���ة

 

.
.
  ا أھ���ل س���نھورم���ن حولن���ا وتناس���و .

 
  وكم شكونا فما أصغى الزمان لن�ا

 

.
.
  )١(حتى خطرت ھنا یا مشرق النور  .

   

فال��شاعر یتفاع��ل م��ع األح��داث الخاص��ة بقریت��ھ ویرص��د التط��ور الثق���افي 

والعمراني بھا، وال یترك مناسبة إال ویخاطب المسئولین ویعرض مطال�ب قریت�ھ 

یدی�ھ، ودخل�ت الكھرب�اء إل�ى دون ككل أو مل�ل حت�ى ب�دأت تتحق�ق المطال�ب عل�ى 

  :قریتھ، عندئذ أنشد یوجھ الشكر إلى المحافظ الذي أوفى بوعده قائال

  

  نع�����م المح�����افظ ج�����اء لیزورن�����ا

 

.
.
ُوھ�����و ال�����ذي ی�����سعى ل�����ھ وی�����سار . َ ُ َ ْ ُ  

  ل����ك ش����كرنا ل����ك حبن����ا ووفاؤن����ا 

 

.
.
  م������ا ج������ن لی������ل أو أض������اء نھ������ار .

ٌّح������ر وف������ي بالوع������د برص������الح  ُ  

 

.
.
  وبمثل������������ھ تتق������������دم األم������������صار .

  ولق��د وع��دت ب���أن ت��ضاء بیوتن���ا 

 

.
.
  فأض�����������أتھا وت�����������ألألت أن�����������وار .

  س���نظل ن���ذكر بالفخ���ار جھ���ودكم 

 

.
.
  )٢(م���ا غ���ردت ف���ي ع���شھا األطی���ار  .

   

                                                           

 .٤١ ص– فیض الشجون –وكم شكونا  (١)

 .٢٧ ص–السابق–والعیش في ثوب المذلة عار  (٢)



  
  
 

﴿٤١٥﴾ 
 

ول��م تقت��صر جھ��ود ال��شاعر عل��ى المطالب��ة بإدخ��ال الكھرب��اء ومی��اه ال��شرب 

النقیة إلى قریتھ، بل استمر في مطالبة المسئولین ببذل الكثیر من الجھ�ود إلع�الء 

ببن��اء " المح��افظ"ش��أن قریت��ھ ب��ین الق��رى المج��اورة، فن��راه م��رة أخ��رى یطال��ب 

المعاھد األزھریة في قریتھ، تلك المعاھ�د الت�ي ت�سمو ب�األخالق واألفھ�ام، وت�سلح 

  :الشباب بالعلم النافع والھادف، وتصون التراث قدیمھ وحدیثھ، یقول

حج����ر األس����اس ض����عوه وابن����وا 

  معھ��������������������������������������������������������������������دا

.
.
  ألفھ�������امت������سمو ب�������ھ األخ�������الق وا .

 
  ابن���وا المعاھ���د لل���شباب وأیقظ���وا

 

.
.
  ب�����العلم م�����ن ھ�����م غ�����افلون نی������ام .

 
  ص���ونوا الت���راث قدیم���ھ وحدیث���ھ

 

.
.
  )١(فت�����راث أم�����تكم ھ�����دى وس�����الم  .

   

وبعد أن بنى المعھد، وانتظم الطالب في الدراسة، حدث خ�الف إداري ب�ین 

ط�الب ع�ن المسئولین في المحافظة واألزھ�ر، انتھ�ى إل�ى غل�ق المعھ�د وإیق�اف ال

الدراس��ة، عندئ��ذ ھ��ب ش��اعرنا ی��زور الم��سئولین ف��ي ك��ل مك��ان ویطال��ب بافتت��اح 

  :المعھد وعودة الطالب مرة ثانیة، یقول في إحدى قصائده التي أنشدھا في ذلك

  أیج����وز أن یلغ����ى ویغل����ق معھ����د

 

.
.
  !وض�����حت ب�����ھ األی�����ام واألحك�����ام؟ .

  !أی�����شرد الط�����الب دون مب�����رر؟ 

 

.
.
  !؟أو یھم�������ل ال�������ضعفاء واألیت�������ام .

  ال وال��ذي رف��ع ال��سماء وص��انھا 

 

.
.
  ل����ن یھ����دموا م����ا ش����اده اإلس����الم .

  ترج��وكم وأن��تم للرج��ا" س��نھور" 

 

.
.
  أھ������ل ف������نعم المن������صف المق������دام .

  ل���ك أیھ���ا ال���ضیف الك���ریم تحی���ة 

 

.
.
  )٢(من�����ا وش�����كر خ�����الص وس�����الم  .

   

واستمر الشاعر في مطالبة المسئولین بفتح المعھد مرة ثانیة وعودة الدراسة 

                                                           

 .٢٠ ص–نفسه- هو للبالد منارة (١)

 .٢٠ ص– فیض الشجون –هو للبالد منارة  (٢)



  
  
 

﴿٤١٦﴾ 
 

 حتى تحقق لھ ما أراد وأشرق نور العلم في جنباتھ، عندئذ توجھ بالشكر إلى إلیھ،

ال�ذي أع�اد الن�ور م�رة ثانی�ة إل�ى المعھ�د، وأش�اد بإنجازات�ھ ف�ي القری�ة " المحافظ"

  ً:قائال

  

.أش�����رق فیھ�����ا ن�����ور " س�����نھور"
.
ورف�����رف الب�����شر ف�����وق الن�����اس  .

.  ھن���ا ت���رى منج���زات ق���ام فاعلھ���ا
.
  د عل���ى األی���ام م���شكوربب���ذل جھ��� .

.  إن������ا ن������شید دور العل������م غالی������ة
.
  )١(ونجتل���ى ك���ل منظ���وم ومنث���ور  .

  

                                                           

 .٤١ص – السابق –وكم شكونا  (١)



  
  
 

﴿٤١٧﴾ 
 

  

  

  

  الفصل الثاين

  الشكل الفين

 الشكل واملضمون -١

 األساليب -٢

 املوسيقى -٣

 العاطفة -٤

 التصوير الشعري -٥

 الوحدة العضوية -٦



  
  
 

﴿٤١٨﴾ 
 

  الشكل والمضمون

ین ال تتك��ون الكلم��ة أو أی��ة وح��دة لغوی��ة تكبرھ��ا م��ن ج��انبین أساس��یین مھم��

  .اللفظ والمعنى: ینفصل أحدھما عن اآلخر ھما

ودراس��ة اللغ��ة ف��ي ح��د ذاتھ��ا تع��د ف��ي جان��ب كبی��ر منھ��ا دراس��ة للعالق��ة ب��ین 

  .ھذین الجانبین

واللفظ ھو الحامل المادي والمقابل الحسي المنطوق للمعن�ى ال�ذي ھ�و فك�رة 

  .ذھنیة مجردة، وأھم ما یمیزه أنھ منطوق

وح ف��ي ت��اریخ األدب العرب��ي وخاص��ة ف��ي وق��د ب��رزت ھ��ذه الق��ضیة بوض��

الق�رنین الث�اني والثال�ث الھج�ریین، وش�غلت األدب�اء والنق�اد، وظل�ت من�اط البح�ث 

اللف��ظ ج��سم وروح��ھ : "بقول��ھ" اب��ن رش��یق"والج��دل فت��رة طویل��ة، حت��ى ح��سمھا 

  .)١("المعنى، وارتباطھ بھ كارتباط الروح بالجسم یضعف بضعفھ، ویقوى بقوتھ

الوس��یلة األدبی��ة إلدراك الق��یم ال��شعوریة ف��ي : "للف��ظ بأن��ھوق��د ع��رف النق��اد ا

 ویق��صد )٢("العم��ل األدب��ي، وھ��و األداة الت��ي ینق��ل بھ��ا األدی��ب تجارب��ھ ال��شعوریة

الحق��ائق اإلن���سانیة أو الوجدانی��ة الت���ي یق��صد األدی���ب إل���ى : "بالمع��اني واألفك���ار

ح�سوا بم�ا أح�س، إیرادھا، ویھدف إلى أن یزفھا إلى المتلقین لیشاركوه فكرتھ، وی

  .)٣("ویتأثروا بما تأثر

ومعانی�ھ ف�ي ال�شعر االجتم�اعي، تب�ین أنھ�ا تت�سم " بظ�اظو"وباستقراء ألفاظ 

  :بالخصائص اآلتیة

                                                           

 .م١٩٧٢ الرابعة سنة – بیروت – دار الجیل – ١/١٢٤محي الدین عبد الحمید /  ت–العمدة  (١)

 .١٩٨٣ دار الشروق سنة – ٧٠ ص– سید قطب –النقد األدبي  (٢)

 –مطبعة األمانة ) بتصرف (١٦٦ ص–سعد عبد المقصود ظالم /  د–مناهج البحث األدبي  (٣)

 .ت. د–القاهرة 



  
  
 

﴿٤١٩﴾ 
 

  مصادر استقاء الكلمة: أوال

  :معجمھ الشعري من البیئات اآلتیة" بظاظو"وقد استقى 

  . القاموس اإلسالمي–أوال 

  :موس اإلسالمي، وذلك كقولھفقد استقى كثیرا من ألفاظھ من القا

  ی������ا أم������ة الق������رآن ال تتفرق������وا

 

.
.
  فكف��������ى خالف��������ا بینن��������ا وكف��������اك .

ع��ودوا إل��ى الق��رآن واعت��صموا  

  ب��������������������������������������������������������������������������ھ

.
.
  وتماس�����كوا وادع�����وا لالستم�����ساك .

  :وقولھ 

.  ی��ا أم��ة المخت��ار ال ت��دعى الھ��دى
.
  ف��������ا� باإلس��������الم ق��������د أغن��������اك .

.  ل���و ك���ان ش���عبك مؤمن���ا وموح���دا
.
  ن رض����اكألت����ى خ����صومك یبتغ����و .

  :وقولھ

  هللا أكب�������ر والجھ�������اد س�������بیلنا

 

.
.
  وكتابن������ا الق������رآن أص������ل ھ������داك .

  هللا ین���صر م���ن یناص���ر ش���رعھ 

 

.
.
  )١(ی���ا ق���دس ص���انك ربن���ا وحم���اك  .

  :وقولھ 

.  لكم دعوت إل�ى اإلس�الم ف�ي ثق�ة
.
  تك�����افح البغ�����ى تجت�����اح المعادین�����ا .

.  أخل��صت � ف��ي س��ر وف��ي عل��ن
.
وص�����حت ال ش�����يء غی�����ر الح�����ق  .

٢ األم���ة، والق���رآن، والتماس���ك، واالعت���صام، والھ���دى، واإلس���الم، "فألف���اظ 

واإلیمان، والتوحی�د، وهللا أكب�ر، والح�ق، والن�صر، وال�شرع، والق�دس، والجھ�اد، 

، م��ن األلف��اظ الت��ي وردت ف��ي الق��رآن الك��ریم، وال��سنة النبوی��ة "وال��سر، والعل��ن

  .الشریفة

                                                           

 .١٤ ص– فیض الشجون –جراح القدس  (١)

 .٣٠ ص– السابق –لو كنت بالمال تشري  (٢)



  
  
 

﴿٤٢٠﴾ 
 

  :وقولھ

  والم���وت ح���ق والجھ���اد فری���ضة

 

.
.
  والح����رب ش����رع وال����سالم ش����عار .

  الم�����رء ل�����یس یم�����وت إال م�����رة 

 

.
.
  )١(والع��یش ف��ي ث��وب المذل��ة ع��ار  .

  :من القاموس السیاسي: ثانیا 

  :وذلك كقولھ

.  قول��وا ألمریك��ا وم��ن وثق��وا بھ��ا
.
  مھ������ال طغ������اة الكف������ر واإلش������راك .

.  ك���ان ھ���م الع���دو وم���الھماألم���ر 
.
  عن�������د األع�������ادي ج�������اھز لھ�������الك .

.  ب���ت وتوح���دتدول ال���صلیب تقار
.
  وغ�����دت م�����سیطرة عل�����ى األف�����الك .

.وغ�����زت ش�����عوب ال�����شرق ف�����ي 
.
   م����ن األش����واكوبن����ت لھ����م س����ورا .

.ی�����ا رم�����ز التعاس�����ة " ش�����ارون"
.
  )٢(وی�������ل لك�������ل مخ�������ادع س�������فاك  .

  

  :وقولھ

  لالش���������تراكیین ص���������رنا ق���������ادة

 

.
.
  )٣(حتم�����ا س�����یتبع نھجن�����ا األق�����وام  .

  :وقولھ 

  ذھبوس��اقوا إل��ى اللیم��ان ك��ل م��

 

.
.
  ع ن����ورای����شع ھ����دى فین����ا وی����سط .

ف���إن أودع���وك ال���سجن فال���سجن  

  من����������������������������������������������������������������������زل

.
.
  تع�������وده الح�������ر األب�������ي م�������صیرا .

  یط��ارده الب��ولیس ف��ي ك��ل م��سجد 

 

.
.
  )٤(وی�������ا ویل�������ھ إن ردد التكبی�������را  .

                                                            

 .٢٧ ص– نفسه –والعیش في ثوب المذلة عار  (١)

 .١٣ ص–نفسه–جراح القدس  (٢)

 .٣٩ ص–فیض الشجون–والبادئون كرام  (٣)

 .١٦ ص–السابق–وأنت من الرحمن أعظم نعمة  (٤)



  
  
 

﴿٤٢١﴾ 
 

 ش�����ارون، – األوط�����ان – ش�����عوب – دول ال�����صلیب –أمریك�����ا "فألف�����اظ 

، وغیرھا من األلفاظ منتشرة "ساالشتراكیة، اللیمان، السجن، والمطاردة، والبولی

  .وشائعة بین السیاسیین

  : من شئون الحیاة الیومیة–ثالثا 

  :وذلك كقولھ

.  جاء الب�شیر بھ�ا ی�سعى إل�ى ب�ابي
.
  طاقی���ة ن���سجت م���ن ص���نع أحب���ابي .

.  :ج��اء الب��شیر فأھ���داھا فقل��ت ل���ھ
.
  ح���ازت لعم���رك تق���دیري وإعج���ابي .

.ك���ل الط���واقي ل���ستر ال���رأس ق���د 
.
  )١( أس��عدت روح�ي وأع��صابي وھ�ذه .

  :وقولھ

  وضع المط�اوي ف�ي الجی�وب جریم�ة

 

.
.
  ی�������دعو إل�������ى تحریمھ�������ا اإلس�������الم .

  ج�رت عل��ى الن�اس الم��صائب واألذى 

 

.
.
  )٢(ف�������إلى مت�������ى یتك�������اثر األیت�������ام  .

  :وقولھ 

" ن�������ور ال�������صباح"أب�������صرتموا 

  وص��������������������������������������������������������������نعھا

.
.
  راق��صا م��ستھترا" وحوح��"ورأی��ت  .

 
  أس���فا لم���ن ج���اءوا ب���ھ وبع���وده

 

.
.
  وب������ضابط اإلیق������اع ث������م بك������وثرا .

الب����شیر، والب����اب، والطاقی����ة، وأحب����ابي، وإعج����ابي، وأس����عدت، "فألف����اظ  

والمطاوي، والجیوب، وجریم�ة، والم�صائب، واألذى، ون�ور ال�صباح، ووح�وح، 

وغیرھا واضحة وسھلة وجمیعھ�ا منتق�اة م�ن " والرقص، والعود، وضابط اإلیقاع

  .لغة الحیاة الیومیة

  

                                                           

 .٢١ ص– نفسه –أحب عندي من فردوس نصاب  (١)

 .٤٨ ص– نفسه –مة جری (٢)



  
  
 

﴿٤٢٢﴾ 
 

  :نتاج األدبي بالواقع االجتماعي ربط ال–ثانیا 

بواقعھ االجتماعي، " فیض الشجون"نتاجھ األدبي في دیوانھ " بظاظو"ربط 

كم�ا " آرنول�د"فكان موجھا ومرشدا وناقدا، وھو بذلك یتف�ق م�ع الع�الم اإلنجلی�زي 

إن الم�ستقبل س�یثبت ب�شكل أكی�د : "الذي یقول" محمود الربیعي"نقل عنھ الدكتور 

 الشعر ونلوذ بھ ال لیساعدنا على تفسیر الحیاة، أو لیخفف عنا م�ن أننا نتحول إلى

ضغطھا فحسب، وإنما لیكم�ل لن�ا ص�ورة الحی�اة، ھ�ذه الحی�اة الت�ي س�تبدو ناق�صة 

دور الشاعر في المجتمع المفتوح الذي اتسعت فیھ دائ�رة "وعنده أن " بالعلم وحده

  .)١("التربیة دور تربوي یقوم على إرشاد اإلنسانیة وھوایتھا

  .فھذا وغیره یرون وجوبا أن یكون المضمون انعكاسا للواقع االجتماعي

ھذه األفكار، فك�ان ھ�دف ج�ل ش�عره ف�ي دیوان�ھ ال�سالف " بظاظو"وقد تبنى 

ال��ذكر إل��ى نھ��ضة األم��ة وإیقاظھ��ا م��ن غفلتھ��ا، ونب��ذ الخ��الف وال��شقاق ورعای��ة 

  .الشباب، واإلشادة بالمنجزات

  : أن تنھض من كبوتھایقول موجھا حدیثھ إلى األمة

.  ی���ا أم���ة ش���رف الزم���ان بمج���دھا
.
  ل����والك م����ا ع����رف الھ����دى ل����والك .

.  ھب��ى م��ن الن��وم العمی��ق وأیقظ��ي
.
  ك�����ل ال�����شعوب وأنق�����ذي م�����سراك .

.  ًل���و ك���ان ش���عبك مؤمن���ا وموح���دا
.
  )٢(ألت���ى خ���صومك یبغ���ون رض���اك  .

  :یقولویدعو إلى االھتمام بالشباب ومنحھم مكانتھم الحقیقیة في المجتمع، 

.  ربواالشباب عل�ى األخ�الق واعت�صموا
.
  بال��دین واستم��سكوا ب��الحق والن��ور .

.وابن�����وا عل�����ى العل�����م واإلیم�����ان 
.
  )٣(وطھروا أرضكم من ك�ل م�أجور  .

  

                                                           

 .ت. د– الثالثة – دار المعارف – ٤٥ ص–محمود الربیعي /  د–في نقد الشعر  (١)

 .١٣ ص– فیض الشجون –جراح القدس  (٢)

 .٤١ ص–السابق–وكم شكونا  (٣)



  
  
 

﴿٤٢٣﴾ 
 

ویشید بالمنجزات التي تمت على أرض قریتھ، ویوجھ ال�شكر إل�ى المح�افظ 

  :الذي وفى بوعده قائال

.  نع������م المح������افظ ج������اء لیزورن������ا
.
ُوھ�����و ال�����ذي ی�����سعى ل�����ھ وی�����سار . َ ُ َ ْ ُ  

.  ل����ك ش����كرنا ل����ك حبن����ا ووفاؤن����ا
.
  م������ا ج������ن لی������ل أو أض������اء نھ������ار .

ٌّح������ر وف������ي بالوع������د برص������الح ُ  .
.
  وبمثل������������ھ تتق������������دم األم������������صار .

.  ولق���د وع���دت ب���أن ت���ضاء بیوتن���ا
.
  فأض�����������أتھا وت�����������ألألت أن�����������وار .

.  س����تظل ن����ذكر بالفخ����ار جھ����ودكم
.
  )١(م���ا غ���ردت ف���ي ع���شھا األطی���ار  .

  

  : مناسبة األلفاظ للمعاني–ثالثا 

فق��د ناس��بت ألفاظ��ھ كثی��را م��ن معانی��ھ ال��شعریة، یق��ول مخاطب��ا القاض��ي ف��ي 

  :ساحة القضاء

.  ی��ا رافع��ا رای��ة الق��انون ف��ي ثق��ة
.
  تھ������دى وت������سعد دنیان������ا وأخران������ا .

.  بالع���دل تن���صف مظلوم���ا وتنق���ذه
.
  ونك����شف الزی����ف ال تعب����أ بغ����ضبانا .

.إن ت��������شرح الب��������اب ت��������ستجلى 
.
  وإن تحاض����ر فن����ور العل����م یغ����شانا .

.  ض���میرك الح���ي عن���وان لنھ���ضتنا
.
ف�انھض بم��صر وض��ع للح��ق برھان��ا  .

)٢(   

 والقانون، وثقة، والع�دل، وتن�صف، والمظل�وم، والزی�ف، –رافعا "فاأللفاظ 

مناسبة تماما لتأدی�ة المع�اني الت�ي " وغضبان، والضمیر الحي، والحق، والبرھان

  .رأرادھا الشاع

  
                                                           

 .٢٧ ص– فیض الشجون –والعیش في ثوب المذلة عار  (١)

 .٥١ ص–السابق-بالعدل  تنصف مظلوما (٢)



  
  
 

﴿٤٢٤﴾ 
 

  :ویقول مخاطبا الطبیب

.  الط���ب رف����ق وتی���سیر ومرحم����ة
.
ل���و أن���صف الن���اس م���ا ض���لوا وم���ا  .

.  ما قیمة العلم إن ل�م یح�م ص�احبھ
.
  م������ن ال������ضیاع فی������أمره وینھ������اه .

.م������ن ك������ان بال������دین واألخ������الق 
.
  یكل����������ل هللا ب����������التوفیق م����������سعاه .

.  م���ن ی���ذكر هللا ف���الرحمن ی����ذكره
.
   كی���ف أن���ساه؟فكی���ف أغف���ل عن���ھ؟ .

.م��ن ذا ال��ذي أوج��د اإلن��سان م��ن 
.
  م��ن ذا ال��ذي ص��اغھ ح��سنا ونم��اه؟ .

.م���ن ذا ال���ذي ف���ي ظ���الم ال���بطن 
.
  م��ن ذا ال��ذي م��ن دم��اء األم غ��ذاه؟ .

.  هللا رب����ي وھ����ذا الك����ون ص����نعتھ
.
  ف������������ال إل������������ھ وال معب������������ود إاله .

.ف���ي الب���ر والبح���ر أو ف���ي الج���و 
.
  ظ�����ھ وألق�����اهف�����ي ك�����ل ش�����يء أالح .

.  عظ��ةی��ا ع��الم الط��ب ك��م ف��ى الج��سم م��ن 
.
  تق����رب العب����د م����ن مرض����اة م����واله .

.ف��ي الج��سم أجھ��زة، ف��ي الج��سم 
.
  )١(تب�������ارك هللا ص�������وره وس�������واه  .

 ف��ي ال��سر – س��بحانھ وتع��الى –فال��شاعر ین��صح الطبی��ب وی��ذكره بق��درة هللا 

دما آی��ات الخ��ضوع والعل��ن، وأال یغف��ل ع��ن م��واله وال ین��ساه لحظ��ة واح��دة، مق��

والرض��ا والعظ��ة الت��ي تق��رب العب��د م��ن م��واله ف��ي ألف��اظ قیم��ة تناس��ب الموق��ف 

  .والمعانى التي أرادھا

  

  : الوضوح والسھولة–رابعا 

وقد استقى كثیرا من ألفاظھ م�ن التعبی�رات الواض�حة ال�سھلة بحی�ث ال یلج�أ 

  :القارئ إلى المعاجم في فھم ألفاظھ، ومن ذلك قولھ

.  بتك ك��ل س��المةس��افر أخ��ي ص��ح
.
  ورع����ت حم����اك عنای����ة الوھ����اب .

                                                           

 .٤٩ ص–نفسه–لشافي هو اهللا هو المعالج وا (١)



  
  
 

﴿٤٢٥﴾ 
 

.  إن الم����سافر إن ی����صل ب����سالمة
.
  كتب������ت أنامل������ھ إل������ى األحب�������اب .

.  وص���لت رس���ائلكم إل���ى إخ���وانكم
.
  )١(یا لیت شعري أین كان خط�ابي؟ .

  

                                                           

 .٤٢ ص– فیض الشجون  –أكرم به من عاتب  (١)



  
  
 

﴿٤٢٦﴾ 
 

  : المحسنات البدیعیة–خامسا 

وھي تكسب الشعر جماال وحسنا بشرط أن تك�ون عفوی�ة وأال تك�ون طاغی�ة 

  .األسلوبعلى 

تبین أن�ھ ال یحف�ل بالمح�سنات " بظاظو"عند " الشعر االجتماعي"وباستقراء 

  :كثیرا، وما جاء منھا كان عفویا غیر متكلف، ومن ذلك الجناس في قولھ

  الم�����رء ل�����یس یم�����وت إال م�����رة

 

.
.
  )١(والم���وت یألف���ھ ال���شجاع الزاك���ي  .

 
  

  :وقولھ

.ف����إن أودع����وك ال����سجن فال����سجن 
.
  )٢(ألب�����ي م�����صیرا تع�����وده الح�����ر ا .

  :والطباق في قولھ

.  نطق��ت ب��الحق ف��ي س��ر وف��ي عل��ن
.
  )٣(وك���ان علم���ك ن���ورا س���اطعا فین���ا  .

  :وقولھ

.  ی��رى البعی��د قریب��ا ف��ي تناول��ھ
.
ویق��ضي العم��ر ن��شوانا وال�صعب س��ھال  .

٤   :ورد العجز على الصدر في قولھ

  ولق���د وع���دت ب���أن ت���ضاء بیوتن���ا

 

.
.
  )٥(فأض���������أتھا وت���������ألألت أن���������وار  .

  :وقولھ 

                                                           

 .١٣ ص– السابق –جراح القدس  (١)

 .١٦ ص– نفسه–وأنت من الرحمن أعظم نعمة  (٢)

 .٣٢ ص–نفسه–على یدیك أطاع اهللا منحرف  (٣)

 .٣٣ ص– نفسه –یا عید أقبل  (٤)

 .٢٧ ص–فیض الشجون–والعیش في ثوب المذلة عار  (٥)



  
  
 

﴿٤٢٧﴾ 
 

.  إن ف����اخر الب����در الم����ضئ بن����وره
.
  )١(ف����افخر بمج����دك عالم����ا ومجی����دا  .

  :وصحة التقسیم في قولھ

.ف���ي الج����سم أجھ����زة، ف����ي الج����سم 
.
  )٢(تب������ارك هللا ص������وره وس������واه  .

  

وق��د وقع��ت ف��ي ش��عره بع��ض األلف��اظ ال��شائعة والمنت��شرة الت��ي تج��ري عل��ى 

  :لھألسنة كثیر من الناس، وذلك في مثل قو

باس��مي وباس��م جمی��ع الحاض��رین 

  مع�����������������������������������������������������������������������ي

.
.
  )٣(أوج���ھ ال����شكر إج���الال وعرفان����ا  .

، تق�ال عل�ى أل�سنة كثی�ر م�ن "باسمي وباسم جمی�ع الحاض�رین مع�ي: "فقولھ 

  .الناس وخاصة في األعیاد والمناسبات

  :وقولھ

  داروا الك��سوف ب��دعمكم وبم��الكم

 

.
.
  )٤(والوغ���د من���شغل بن���صب ش���راك  .

 
  

  .، ال یصلح أن یكون تعبیرا شعریا"داروا الكسوف: "فالتعبیر بقولھ

  :وقولھ

  وهللا یبق�������یكم ویرف�������ع ق�������دركم

 

.
.
  )٥(ولك��������م أردد آی��������ة ال��������شكران  .

  .تعبیر دعائي ولیس شعري" وهللا یبقیكم ویرفع قدركم: "فقولھ 

  
                                                           

 .٣٤ ص–السابق-السعد ألف منكما عنوانه (١)

 .٣٩ ص–نفسه–هو المعالج والشافي اهللا  (٢)

 .٥١ ص–نفسه –بالعدل تنصف مظلوما  (٣)

 .١٣ ص– نفسه –جراح القدس  (٤)

 .٢٦ ص– نفسه –فكفاهم الحرمان  (٥)



  
  
 

﴿٤٢٨﴾ 
 

  :وقولھ

  فك��رت ف��ي ش��يء یناس��ب ق��دركم

 

.
.
  )١(ویك�����ون رم�����ز محب�����ة ووف�����اء  .

م�ن األلف�اظ المنت�شرة ب�ین " ش�يء یناس�ب ق�دركمفكرت في : "فالتعبیر بقولھ 

الن��اس، ویج��ب عل��ى ال��شاعر أن یرتف��ع بألفاظ��ھ ومعانی��ھ ع��ن األلف��اظ ال��شائعة 

  .والمنتشرة، ألن الشعر لھ لغتھ وألفاظھ المنتقاة الجذلة المعبرة

  :وقولھ

.  ومن وثقوا بھ�ا" ألمریكا"قولوا 
.
  مھ������ال طغ������اة الكف������ر واإلش������راك .

.   بك�������ملم�������ا أطعن�������اكم وآمن�������ا
.
  )٢(ص��ب ال��بالء وك��ان ص��نع س��ماك  .

، ألن اإلیم�ان والطاع�ة ال "أطعناكم وآمن�ا بك�م"فقد أخطأ الشاعر في تعبیره 

 ص�لى هللا علی�ھ وس�لم، ق�ال – ورس�ولھ محم�د – سبحانھ وتعالى –یكونان إال � 

ُوأطیع��وا{: تع��الى ِ َ َهللا َ ُورس��ولھ َّ َُ َ ُتن��ازعوا َوال َ َ َ ُفتف��شلوا َ َ ْ َ ْوت��ذ َ َ َھبَ ْریحك��م َ ُ ُ  – وق��ال )٣(}ِ

َأیھ��ا َی��ا{: -ع��ز ش��أنھ  ُّ َال��ذین َ ِ ُآمن��وا َّ ُاتق��وا َ َهللا َّ ُوآمن��وا َّ ِ ِبرس��ولھ َ ِ ُ َ ْی��ؤتكم ِ ُ ِ ْ ِكفل��ین ُ ْ َ ْ ْم��ن ِ ِ 

ِرحمت��ھ ِ َ ْ ْویجع��ل َ َ َْ ْلك��م َ ُ ًن��ورا َ َتم��شون ُ ُ ْ ِب��ھ َ ْویغف��ر ِ ِ ْ َ ْلك��م َ ُ ُوهللا َ َّ ٌغف��ور َ ُ ٌرح��یم َ ِ  ول��یس )٤(}َ

  .ألمریكا وغیرھا

                                                           

 .٤٦ ص- نفسه ––" عالج به مرضى القلوب"قصیدة  (١)

 .١٣ص-فیض الشجون––جراح القدس  (٢)

 ).٤٦(األنفال  (٣)

 ).٢٨(الحدید  (٤)



  
  
 

﴿٤٢٩﴾ 
 

  األسالیب

الطریق��ة الت��ي ی��صوغ فیھ��ا الكات��ب أفك��اره ویب��ین بھ��ا عم��ا "واألس��لوب ھ��و 

  .)١("یجول في نفسھ من العواطف واالنفعاالت

  :كثیرة ومتنوعة، ویمكن تناولھا على النحو اآلتي" بظاظو"واألسالیب عند 

  : كثرة األسالیب اإلنشائیة–أوال 

فاستخدم االستفھام في اإلنكار استعمل الشاعر كثیرا من األسلوب اإلنشائي، 

على األم�ة اإلس�المیة لتخاذلھ�ا ع�ن ن�صرة األق�صى، ورض�اھا بال�ذل رغ�م كث�رة 

  :عددھا، ووفرة سالحھا، فقال

  ی����ا أم����ة الملی����ار أی����ن س����الحكم؟

 

.
.
  )٢(م�ن أس�كت األح�رار؟ م�ن أخ�زاك؟ .

یمة سخریة مرة من العدد الذي ال وزن وال ق" یا أمة الملیار: "فالتعبیر بقولھ 

  .لھ

  :ویتعانق التعجب واالستفھام في تأدیة المضمون بدقة وإتقان في قولھ

س��بحان رب��ي وھ��ل ش��رع ال��زواج 

  لن����������������������������������������������������������������������������ا

.
.
  )٣(!إال لنع�����صم أنف�����سنا ونحمیھ�����ا؟ .

 س�بحانھ –فعبارة التسبیح ت�وحى بقیم�ة ال�زواج وأھمیت�ھ، إذ ش�رعھ الم�ولى  

  . لعباده العلیم بنفوسھم وشھواتھم–وتعالى 

لمسئولین أن یغلق معھد أزھري أقیم لیكون مشعل نور، ومعل�م وینكر على ا

  :ھدایة، فیقول

.  أیج���وز أن یلغ���ى ویغل���ق معھ���د؟
.
  وض������حت ب������ھ اآلی������ات واألحك������ام .

                                                           

 .٤٥١ ص–أحمد بدوي /  د–أسس النقد األدبي عند العرب  (١)

 .١٣ ص– فیض الشجون –جراح القدس  (٢)

 .٤٧ ص– السابق –نالت لعمري من الزهراء تشبیها  (٣)



  
  
 

﴿٤٣٠﴾ 
 

.  أی������شرد الط������الب دون مب������رر؟
.
  )١(أو یھم������ل ال������ضعفاء واألیت������ام؟ .

  :واستخدم األمر في التوجیھ والنصح في قولھ ألحد المعلمین

  تقی���ت بجمعھ���مق���ل لل���شباب إذا ال

 

.
.
  ص���ونوا الت���راث وق���اوموا التھدی���دا .

 
  وت��سلحوا ب��العلم والتزم��وا الھ��دى

 

.
.
واحم��وا العقی��دة وان��شروا التوحی��دا  .

ص���ونوا، وق���اوموا، "فق���د تتابع���ت ف���ي البیت���ین س���تة أس���الیب لألم���ر وھ���ي   )٢(

ون فقد تك"، شكلت فیما بینھا توازنا بیانیا "وتسلحوا، والتزموا، واحموا، وانشروا

كل أسلوب من فعل م�سند إل�ى واو الجم�ع وم�ن بع�ده المفع�ول أو المتعل�ق وتت�ابع 

األس���الیب أش���اع ج���وا م���ن الج���د والح���زم، وك���شف ال���شعور بأھمی���ة الم���ضمون، 

  .)٣("صونوا، وقاموا، وتسلحوا"وبخاصة مع أفعال 

  :واستخدمھ في االستعطاف، كقولھ لشیخ المعھد

.  فكف�����اھم الحرم�����ان تأدیب�����ا لھ�����م
.
  فق بھ�����م ی�����ا ع�����الي البنی�����انف�����ار .

.  واشفق عل�یھم إنھ�م عزم�وا عل�ى
.
  )٤(ت���رك الھ���وى وتجن���ب الھیج���ان  .

  :واستخدمھ في التھنئة، كقولھ

.  ی���ا عی���د أقب����ل وذك���ره بمجل����سنا
.
  وص����ف ل����ھ جمعن����ا أھ����ال وإخوان����ا .

.  ق��د أقب��ل العی��د ف��انعم ی��ا س��عید ب��ھ
.
  )٥(م�����ع الرف�����اق وبلغھ�����م تھانین�����ا  .

  :ي التحذیر، كقولھواستخدم النھي ف

.   ش�روطھمال تخضعوا أبدا لف�رض
.
  )٦(فعق�������ولھم م�������شدودة ب��������شباك  .

                                                           

 .٢٠ ص– نفسه –هو للبالد منارة  (١)

 .٤٥ ص– نفسه –سریا خطاب إلیه  (٢)

 .٧٦ ص–ن فیض الشجو (٣)

 .٢٦ ص– السابق –فكفاهم الحرمان  (٤)

 .٣٣ ص– نفسه –یا عید أقبل  (٥)

 .١٣ ص– نفسه –جراح القدس  (٦)



  
  
 

﴿٤٣١﴾ 
 

وم�زج ب�ین األم��ر والنھ�ي واالس��تفھام ف�ي رس��التھ إل�ى اآلب��اء والم�ربین ف��ي 

  :قولھ

.رب�����وا ال�����شباب عل�����ى الف�����ضائل 
.
  قول������وا لھ������م إن الخ������صام ح������رام .

  ال تفھم������وا إن ال������سعادة مأك������ل 

 

.
.
   ب������ھ الھن������دامأو مل������بس ی������سموا .

  قول����وا لھ����م أدوا ف����رائض ربك����م 

 

.
.
  )١(ی������صحبكم التوفی������ق واإلنع�������ام  .

ی�وحى بأن�ھ یری�د أن ی�صدر األم�ر ب�شكل مباش�ر م�ن " قول�وا"فتكرار األمر  

  .اآلباء إلى األبناء

فی��ھ روح األم��ر، أي كون��وا عل��ى م��ستوى الم��سئولیة، " ال تفھم��وا"والنھ��ي 

س��ى والح��سرة واألل��م عل��ى دور اآلب��اء ؟ ی��وحى باأل"أی��ن جھ��ودكم"واالس��تفھام 

  .المفقود في تربیة األبناء

  :األسلوب الخبري: ثانیا

وأتى باألسلوب الخب�ري لینق�ل أفك�اره عل�ى أنھ�ا حق�ائق واقعی�ة یقررھ�ا ف�ي 

  :ذھن القارئ، وذلك مثل قولھ للدعاة

  أن��������تم حم��������اة ف��������انفعلوا ب��������ھ

 

.
.
  )٢(وتج���ردوا ك���ي تح���سنوا الت���أثیرا  .

  :خبري واإلنشائي في قولھ عن الصھاینة والسفاحینویمزج بین  ال 

  ُقتل��وا األل��وف ك��أن ش��یئا ل��م یك��ن
 

.
.
  )٣(أك����ذا یھ����ان الح����ر ف����وق ث����راك؟ .

  :وقولھ عن اللغة العربیة 

  ھي مجدكم، ھي ع�زكم، ھ�ي فخ�ركم
 

.
.
  )٤(م��ن ذا ال��ذي یرض��ى لھ��ا التبدی��دا  .

 

                                                           

 .٤٨ ص– نفسه –جریمة  (١)

 .٢٣ ص–فیض الشجون  (٢)

 .١٣ ص–السابق  (٣)

 .٤٥ ص– فیض الشجون (٤)



  
  
 

﴿٤٣٢﴾ 
 

  .وغیرھا من األسالیب المنشرة في شعره االجتماعي

  

  : أسلوب الحوار:ثالثا

  :وأحیانا یستخدم أسلوب الحوار، وذلك مثل قولھ في محنة اعتقال ولدیھ

  تط��رف أق��وام، فقل��ت لھ��م: ق��الوا
 

.
.
ب��ل آث��روا الح��ق ع��شق الح��ق أول��ى  .

  ب��������������������������������������������������������������������������������ي
 اآلالف قب�������ضنا عل�������ى: ق�������الوا

  ھمنحب��������������������������������������������������������������س
.
.
  حت�����ى ن�����ؤمنكم م�����ن ك�����ل إرھ�����اب .

 
  مھ���ال كت���اب هللا یؤن���سني: فقل���ت

 
.
.
  )١( مرت��اب ول��ن یخ��اف تق��ى بط��ش .

  :وقولھ في محاربة العادات غیر اإلسالمیة 

قل�ت " بنج�ور"أو " بن�سوار: "قالوا
  لھ��������������������������������������������������������������������������������م

.
.
  ال تعبث����وا وكف����ى جھ����ال وت����سفیھا .

 
  تحی���ة ال���دین أول���ى ی���ا ش���باب بك���م

 
.
.
  )٢(ال تھجروھا وع�ادوا م�ن یعادیھ�ا  .

  ":جراح القدس"وقولھ في قصیدة  

  خدع��ة م��اكر: س��الم، قل��ت: ق��الوا
 

.
.
   عق���ول الق���وم ف���ي إرب����اكوض���عت .

 
  قول���وا ألمریك���ا وم���ن وثق���وا بھ���ا

 
.

.
  )٣(مھ����ال طغ����اة الكف����ر واإلش����راك  .

  :بمعنى أخبروا في مثل قولھ" قالوا"وجاءت  

  ق������الوا خ������الف أص������لھ عمدی������ة
 

.
.
  )٤(من أجلھا افترق الجمیع وھ�اموا  .

  :كقولھ عن اللغة العربیة" بلغوا"وجاءت بمعنى  

  اق��ل لل��ذي أض��حى یواص��ل ھجرھ��
 

.
.
  وم�����ضى ی�����ردد غیرھ�����ا تردی�����دا .

 

                                                           

 .٢١ ص–نفسه  (١)

 .٤٥ ص–نفسه  (٢)

 .٤٩ ص–نفسه  (٣)

 .٣٥ ص–نفسه  (٤)



  
  
 

﴿٤٣٣﴾ 
 

  خ��ذ م��ا ت��شاء م��ن اللغ��ات وال ت��دع
 

.
.
  )١(لغ���ة الج���دود وت���دعي التجدی���دا  .

  :وقولھ یشكر طبیبا 

  قولوا لقومي إذا ما مسھم م�رض
 

.
.
  )٢(زوروا طبیب��ا ی��د ال��رحمن ترع��اه  .

 یع�ود إل�ى طبیع�ة – ف�ي نظ�ري – ومرد اس�تخدم ال�شاعر ألس�لوب الح�وار  
م الشرعیة، وعملھ في حقل الوعظ واإلرشاد الذي یعتمد عل�ى إی�راد دراستھ للعلو

حجة اآلخر ثم یكر علیھا لیبطلھا وخاصة في كتب الفقھ التي تعتم�د عل�ى أس�لوب 
، وربما كان نقل ھذا األسلوب إلى الشعر غیر مالئم لجو ال�شعر "قلنا... فإن قیل"

  .وطبیعتھ المغایرة لعالم الفقھ والتشریع

  :تباساالق: رابعا

، فق�د اقت�بس "محم�د بظ�اظو"واالقتباس من األسالیب التي لجأ إلیھا ال�شاعر 
  .من القرآن الكریم، والسنة النبویة الشریفة، واألمثال العربیة

  :ومن شواھد ذلك

  .من القرآن الكریم: أوال

  ":جراح القدس"یقول في قصیدة 

  وهللا ل���و وج���د التك���افؤ ف���ي اللق���ا
 

.
.
  )٣(ي  وق����ص الح����اكضأرلتزل����زت  .

 
َإذا زلزلت األرُض زلزالھا{: ففي البیت اقتباس من قولھ تعالى َ َ َُ ْ ْ ِْ ِْ َ ِ َ ِ{)٤(.  

  :وقولھ

  م���ن ی���ذكر هللا ف���الرحمن ی���ذكره
 

.
.
  )٥(فكی��ف أغف��ل عن��ھ؟ كی��ف أن��ساه؟ .

َف��اذكُروني أذك��ركم واش��كُروا ل��ي وال {: ف��ي البی��ت اقتب��اس م��ن قول��ھ تع��الى  َِ ُِ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ َْ َ

                                                           

 .٤٥ ص–فیض الشجون  (١)

 .٤٩ ص–السابق  (٢)

 .١٣ ص–نفسه  (٣)

 ).١(سورة الزلزلة  (٤)

 .٤٩ ص–فیض الشجون  (٥)



  
  
 

﴿٤٣٤﴾ 
 

ِتكفُرون ُ ْ َ{)١(.  

  

  :من السنة النبویة الشریفة: نیاثا

 –وق�د اس�توحى ال�شاعر ف�ي ش�عره بع�ض المع�اني م�ن أحادی�ث الم��صطفى 
  :ـ ومن ذلك قولھ-صلى هللا علیھ وسلم 

  ی��ا أم��ة الملی���ار أی��ن س���الحكم
 

.
.
  )٢(م���ن أس���كت األح���رار؟ م���ن أخ���زاك؟ .

 – –فالسخریة من العدد الكثیر یذكرنا بالغثاء الذي عب�ر عن�ھ الم�صطفى  
 علیھ الصالة وال�سالم – أنھ قال – رضي هللا عنھ - الحدیث الذي رواه ثوبان في
أو م�ن : "یوشك أن تداعى علیكم األمم كما تداعى األكلة على ق�صعتھا، ق�الوا: "-

 ولك�نكم یومئ�ذ كثی�ر ولك�ن غث�اء – ك�ال –ال : قلة نحن یؤمئ�ذ ی�ا رس�ول هللا؟ ق�ال
ة من قلوب عدوكم، ویقذف ف�ي قل�وبكم كغثاء السیل، ولیوشكن هللا أن ینزع المھاب

  .)٣("حب الدنیا وكراھیة الموت: "وما الوھن یا رسول هللا؟ قال: قیل" الوھن

  

  :من األمثال العربیة: ثالثا

  :ومن ذلك قولھ

  الحمد � أعطى القوس باریھا
 

.
.
  )٤(وأس���كن ال����دار مالكھ���ا وبانیھ����ا  .

أعط�ى الق�وس : "العرب�ي، اقتب�اس م�ن المث�ل "أعطى الق�وس یاریھ�ا: "فقولھ 
  :بالھمز، ومنھ قول الشاعر" بارئھا"، ویروى "باریھا

                                                           

 ).١٥٢(البقرة  (١)

 .١٣ ص–فیض الشجون  (٢)

 –المسند . ، وسنده صحیح٤٢٩٧، وأبو داود في المالحم برقم ٥/٢٧٨ –رواه أحمد في المسند  (٣)

المكتب / محمد سلیم سمارة وآخرون ط/  إعداد–مجذوب سمیر طه ال/  إشراف–أحمد ابن حنبل 

 .م١٩٩٣ سنة -هـ ١٤١٣ سنة – األولى – بیروت –اإلسالمي 

 .٣٦ ص–فیض الشجون  (٤)



  
  
 

﴿٤٣٥﴾ 
 

ی����ا ب����اري الق����وس بری����ا ل����یس 
  یح���������������������������������������������������������������سنھ

 

.
.
ال تظل������م الق������وس أع������ط الق������وس  .

  )١("باریھ�������������������������������������������������������������������ا
  

  :ونراه یضمن أبیاتھ بعض المصطلحات السیاسیة، وذلك مثل قولھ

ھ�����ذا س�����لوك " ف�����رق ت�����سد"
  ع�����������������������������������������������������������دونا

.
.
  )٢(ف����إلى مت����ى یبق����ى الكی����ان مبعث����را  .

تفریق قوة : مصطلح سیاسي عسكري اقتصادي ویعني"، "فرق تسد: "فقولھ 
الخصم الكبیرة إلى أقسام متفرق�ة لی�صبح أق�ل ق�وة وھ�ي غی�ر متح�دة م�ع بع�ضھا 
البعض مما یسھل التعامل معھا، كذلك یتطرق المصطلح للقوى المتفرق�ة الت�ي ل�م 

ل ق��وة كبی��رة ی��صعب ی��سبق أن اتح��دت، والت��ي ی��راد منعھ��ا م��ن االتح��اد، وت��شكی

  .)٣("التعامل معھا

                                                           

إحسان /  حققه وقدم له د– ٢٩٨ ص– أبو عبید البكري –فصل المقال في شرح كتاب األمثال  (١)

 . الثالثة– بیروت –سالة  مؤسسة الر– دار األمانة – عبد المجید عابدین –عباس 

 .١٧ ص–فیض الشجون  (٢)

 .arwikpedia org/wikiالشبكة العنكبوتیة  (٣)



  
  
 

﴿٤٣٦﴾ 
 

  الموسیقى

  

للموسیقى في الشعر أھمیة عظیمة، فھي من األم�ور الت�ي تمی�ز ال�شعر ع�ن 

النثر، وھ�ي ف�ي ال�شعر تتمث�ل ف�ي ال�وزن والقافی�ة، إض�افة إل�ى اإلیق�اع ال�داخلي، 

  .والتوافق الموسیقى بین الكلمات

 خصائ��صھ البنیوی��ة وھ��ي إح��دى المقوم��ات الفنی��ة ال��ضروریة ل��ھ، وإح��دى

األساس��یة الت��ي تمی��زه ع��ن غی��ره، وھ��ي الت��ي تحم��ل م��ضمونھ وتحق��ق غایت��ھ م��ن 

  .التأثیر وإثارة العواطف واالنفعاالت

ونظرا ألھمیتھا فقد بحث العلماء في مفھوم الموسیقى الشعریة، ولع�ل أب�رز 

ولل��شعر ن��واح ع��دة للجم��ال، ": "إب��راھیم أن��یس"م��ا نج��ده م��ن ذل��ك ق��ول ال��دكتور 

رعھا إلى نفوسنا ما فیھ من جرس األلفاظ، وانسجام في توالي المقاطع، وتردد أس

  .)١("بعضھا بعد قدر معین منھا، وكل ھذا ھو ما نسمیھ بموسیقى الشعر

" موس�یقى"إلى قریب من ھذا عندما بینت أن كلمة " الیزابیث دروا"وتذھب 

الجرس في الشعر التي تستعمل في الشعر ال تعني أكثر من حالوة الجرس، ألن "

ال یصور ش�یئا س�وى المعن�ى، وبھ�ذا فإنن�ا ن�ستطیع الق�ول إن الموس�یقى ال�شعریة 

تتمث��ل ف��ي ج��رس األلف��اظ، وتت��ابع مق��اطع الك��الم وتوالیھ��ا عل��ى م��سافات زمنی��ة 

متساویة، وفق نظام خاص ونسق معین، مضافا إلى ذلك تردد القوافي وتكرارھ�ا 

  .)٢("ي النفسمما یكسب النص إیقاعا ذا أثر عظیم ف

الموس��یقى الخارجی��ة، والموس��یقى : وتنق��سم الموس��یقى ال��شعریة ق��سمین ھم��ا

  .الداخلیة

                                                           

 .م١٩٧٢ سنة – الرابعة – بیروت – دار القلم للطباعة – ٤٠ ص–موسیقى الشعر  (١)

 مكتبة ٢٧ ص–محمد إبراهیم الشوس /  ترجمة– الیزابیث دروا –الشعر كیف نفهمه ونتذوقه  (٢)

 .م١٩٦١ سنة –بیروت  –منیمنة 



  
  
 

﴿٤٣٧﴾ 
 

  :الموسیقى الخارجیة: أوال

وھي الموسیقى التي تتمثل في الوزن والقافی�ة، فھ�ي موس�یقى الع�روض أي 

  .البحور المعروفة التي تضبط العروض

بی��ة، ف���الوزن ھ���و وال��وزن والقافی���ة عن���صران أساس��یان ف���ي الق���صیدة العر

مجموع التفعیالت التي یتألف منھا البیت والبیت في القصیدة العربیة ھو الوحدة "

  .)١("الموسیقیة لھا

آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیھ مع الحركة التي قبل : "والقافیة ھي

: أھمی�ة ال�وزن والقافی�ة بقول�ھ" ع�ز ال�دین إس�ماعیل" ویلخص الدكتور )٢("الساكن

 ھم��ا ع��صب ال��شكل – بعی��دا ع��ن أي م��ذھب جم��الي خ��اص –والقافی��ة ال��وزن "

الشعري، ھما الصفة الخاصة التي قلنا إن�ھ ال ب�د م�ن توافرھ�ا حت�ى یك�ون الك�الم 

المشكل أمامنا شعرا ولیس مجرد كالم، فالشعر كائنا ما كان مذھبنا الجم�الي الب�د 

  .)٣("أن یتوفر على الوزن والقافیة

وجدتھ قد حرص على التزام أوزان الخلیل في " بظاظو"وبالنظر  في شعر 

ال��شعر االجتم��اعي، وباس��تقراء نتاج��ھ ف��ي ھ��ذا المج��ال وج��دت ل��ھ م��ا یق��رب م��ن 

  . قصیدة، وزعت بالنسب التالیة على البحور الشعریة ٣٠"بیتا في " ٤٦٠"

، بلی�ھ الب�سیط الت�ام بن�سبة %٥٠ویأتي في المقدمة بح�ر الكام�ل الت�ام بن�سبة 

  %.٣ل بنسبة ، ثم الطوی%٤٧

وبالنظر في ھذه البحور ونسبھا یتضح أن�ھ ق�د آث�ر البح�ور التقلیدی�ة القدیم�ة 

                                                           

 سنة – بیروت – دار الثقافة – ٤٦٨ ص–محمد غنیمي هالل /  د–النقد األدبي الحدیث  (١)

 .م١٩٧٣

 سنة – بیروت – دار الجیل – ١/١٥٣ –محیي الدین عبد الحمید /  ت– ابن رشیق –العمدة  (٢)

 .م١٩٧٣

 دار الفكر العربي القاهرة – ٨٠ ص–" قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة"الشعر العربي المعاصر  (٣)

 .م١٩٦٦ سنة – الثالثة –



  
  
 

﴿٤٣٨﴾ 
 

وبخاصة البحور الطویلة، ألنھ وجد فیھا فرصة للتحلی�ل والتف�صیل وع�زف عل�ى 

األوت��ار الت��ي ع��زف علیھ��ا الق��دامى والمح��افظون، مم��ا یؤك��د روح األص��الة غی��ر 

إرس�ال ال�شعر أو تحری�ره م�ن بع�ض المتطلعة إلى استخدام شكل موسیقى جدید ك

  .القیود الموسیقیة، أو تنویع للوزن في القصیدة الواحدة

 موھب�ة موس�یقیة بارع�ة جعلت�ھ یعن�ي – سبحانھ وتع�الى –فقد وھبھ المولى 

بالموس��یقى ف��ي اختی��ار األوزان المناس��بة لموض��وعاتھ والت��ي ت��ؤثر ف��ي نف��وس 

  .المتلقین

حدات البی�ت الموس�یقیة بمنزل�ة خاص�ة فقد تفردت دون سائر و: أما القافیة

لدى العروضیین، فأفردوا لھا درسا خاصا لم�ا لھ�ا م�ن أھمی�ة وفائ�دة إیقاعی�ة ف�ي 

البیت الشعري فھي؛ نھایتھ، وھي قراره الموس�یقي، وحروفھ�ا كثی�رة تراع�ى ف�ي 

  .جمیع أبیات القصیدة

ل�م ع"ومن أجل ذلك جعلھ�ا بع�ض الب�احثین علم�ا قائم�ا بذات�ھ، وأطل�ق علی�ھ 

ھو العلم الذي تعرف ب�ھ أواخ�ر األبی�ات ال�شعریة م�ن حرك�ة : "وقال عنھ" القافیة

وس��كون، ول��زوم وج��واز، وف��صاحة وق��بح، فھ��و العل��م ال��ذي یبح��ث ع��ن ح��روف 

القافیة وحركاتھا وما یجب لھا من لوازم وما یعرف لھا م�ن عی�وب، وموض�وعھ 

والقافی�ة عن�د الخلی�ل  )١("ھو آخر األبیات الشعریة من حیث م�ا یع�رض لھ�ا: لذلك

  ".آخر حرف في البیت إلى أول ساكن یلیھ مع الحركة قبل الساكن: "ھي

ك�ل ش�يء ": "اب�ن كی�سان"، وعن�د "آخر كلم�ة ف�ي البی�ت"" "األخفش"وعند 

القافیة الحرف الذي تبنى علی�ھ وھ�و ": "قطرب"، وقال "لزمت إعادتھ آخر البیت

  ".ما یسمى رویا

وال��ذي یثب��ت : "ه اآلراء رأي الخلی��ل وق��الم��ن ھ��ذ" اب��ن جن��ي"وق��د اخت��ار 

                                                           

دار  / ٢١٤ ص–محمود علي السمان /  د–" أوزان الشعر العربي وقوافیه"العروض القدیم  (١)

 .م١٩٨٤ سنة –المعارف 



  
  
 

﴿٤٣٩﴾ 
 

  .)١("عندي صحتھ من ھذه األقوال ھو قول الخلیل

ونظرا لما لھا من األھمیة أثرن�ا أن نخ�صھا باس�تقراء یوض�ح إل�ى أي م�دى 

  . استخدم الشاعر في شعره االجتماعي حروفا بعینھا واجتنب حروفا أخرى

ا ف��ي المرتب��ة األول��ى وعن��د االس��تقراء وج��دنا أن ق��وافي ش��عره ك��ان أكثرھ��

 مرات ٤، یلیھ حرف النون تكرر %٢٧ مرات بنسبة ٨فقد تكرر " الراء"حرف 

تقریب�ا، % ٧لكل منھم، یلیھما حرف الدال الذي تكرر مرتین بنسبة % ١٣بنسبة 

  %.٣وقد ذكر الكاف والھمزة مرة واحدة لكل منھم بنسبة 

الت�اء، والث�اء،  ":وھناك قواف لم تستخدم في شعره االجتم�اعي قاطب�ة وھ�ي

والج��یم، الح��اء، والخ��اء، وال��ذال، ال��زاي، وال��سین، وال��شین، وال��صاد، وال��ضاد، 

  .والطاء، والظاء، والعین، والغین، والفاء، والقاف، والالم، والواو، والیاء

فاس���تخدام ثمانی���ة ح���روف ول���م ی���ستخدم ع���شرون حرف���ا، ومعظ���م الق���وافي 

شعراء الق�دامى م�ن اس�تخدامھا، فحق�ق المستخدمة من القوافي الزلل الت�ي أكث�ر ال�

  .لقوافیھ التمكن وقوة الشاعریة والمقدرة الفنیة

  

  :عیوب القافیة

یقع الشعراء في بعض العی�وب الت�ي تخ�تص بالقافی�ة، وھ�ذه العی�وب تح�دث 

من خلل یتعلق بج�وھر الكلم�ة ف�ي القافی�ة، أو یت�صل بحرك�ات حروفھ�ا، ف�إذا بھ�ا 

نتیجة لتھافت یدل على أن الشاعر غیر آبھ "السمع نابیة عن الذوق، أو ثقیلة على 

بقول��ھ، وال ملتف��ت لم��سئولیتھ، كتك��رار كلم��ة بمعن��ى واح��د دون أن یم��ضى عل��ى 

ذكرھا ما ینسیھا، أو اختالف حركة إعرابھ، أو تنوع ما یراعى قبل�ھ م�ن تأس�یس 

وردف، وم���ن ھن���ا ین���زل الك���الم ع���ن درج���ة ال���شعر ال���ذي یھ���ز القل���ب ویح���رك 

                                                           

 .محیي الدین عبد الحمید/  ت– ١/١٥٣ –، والعمدة ابن رشیق - قفا –اللسان  (١)



  
  
 

﴿٤٤٠﴾ 
 

  .)١("ى منزلة النظم الذي ھو موزون وكفىالوجدان، إل

بع��ضا م��ن ھ��ذه العی��وب، " بظ��اظو"وق��د وق��ع ف��ي ال��شعر االجتم��اعي عن��د 

  :ومنھا

  

  :اإلیطاء

إع��ادة كلم��ة ال��روى بلفظھ��ا ومعناھ��ا دون أن یف��صل بینھم��ا : "واإلیط��اء ھ��و

الف��صل زاد اإلیط��اء قبح��ا، وإنم��ا ك��ان " وكلم��ا ق��ل )٢("ب��سبعة أبی��ات عل��ى األق��ل

  .)٣(" عیبا؛ ألنھ یدل على ضعف موھبة الشاعر وقلة مادتھ اللغویةاإلیطاء

  

  ":أكرم بھ من عاتب"قولھ في قصیدة " بظاظو"ومن اإلیطاء عند 

  إن كنت من ش�رف ال�وداع حرمتن�ي

 

.
.
  أف��ال ذك��رت ل��دى الوص��ول غی��ابي؟ .

 

  :وبعد ثالثة أبیات قال

  ق����د ض����مھ ص����دري وقبل����ھ فم����ي

 

.
.
  )٤(مرح���ي حبی���ب ج���اء بع���د غی���اب  .

ف��ي البیت��ین معناھ��ا واح��د، ولفظھ��ا واح��د، ول��م یف��صل ب��ین " غی��اب"فكلم��ة  

  .البیتین بسبعة أبیات على األقل

  ":جراح القدس"وقولھ في قصیدة 

                                                           

 – دار الفكر – ٨٢ ص–إبراهیم على أبو الخشب /  د–وض الجدید بغیة المستفید من العر (١)

 .القاهرة

 .١٩٠ ص–أمین عبد اهللا سالم /  د–عروض الشعر العربي بین التقلید والتجدید  (٢)

 .٢٩٣ ص–عبد النعیم علي محمد /  د–أوزان الشعر العربي وقوافیه  (٣)

 .٤٢ ص–فیض الشجون  (٤)



  
  
 

﴿٤٤١﴾ 
 

.  ول����ئن بقین����ا ط����وع أم����ر ع����دونا
.
  فلعم�����ر رب������ك ل�����ن یط������ول بق������اك .

  :وبعد بیتین قال

.  ولق����د أص����بت ب����سكتة م����شؤومة
.
  )١(ظن�����ا بأن�����ك ق�����د یط�����ول بق�����اك  .

معناھ��ا ولفظھ��ا واح��د ف��ي البیت��ین، ول��م یف��صل ب��ین البیت��ین " بق��اك"لقافی��ة فا

  .بسبعة أبیات، ولم ینتقل الشاعر لغرض آخر، وھو من اإلیطاء المعیب

  ".بظاظو" عند –ومن عیوب القافیة أیضا 

  

  

  :اإلكفاء

اخ���تالف ال���روى ف���ي الق���صیدة الواح���دة بح���روف متقارب���ة : "واإلكف���اء ھ���و

وإذا اختلف الروى فكان مرة داال، ومرة ذاال أو سینا، "ات وفي اللزومی" المخرج

  .)٢("أو نحو ذلك من الحروف المتقاربة یسمى اإلكفاء

  ":جراح القدس"قولھ في قصیدة " بظاظو"ومن اإلكفاء عند 

.  خدع��ة م��اكر: س��الم قل��ت: ق��الوا
.
  وض�����عت عق�����ول الق�����وم ف�����ي إرب�����اك .

.  خ��دعوا بمع��سول الك��الم رجالن��ا
.
  )٣(ي ن������ا الج������دار ال������واقوت������سلموا م .

فقد جمع بین القاف والكاف رویاوھما متقاربان مخرجا، وس�مى ھ�ذا العی�ب 

وإنما یوجد في : "بذلك ألن الشاعر قلب الروى عن طریقة المألوف، قال المعرى

                                                           

 .١٣ ص–السابق  (١)

 األولى سنة – القاهرة – ٢٩٦ ص–إبراهیم محمد اإلدكاوى /  د–لشعر العربي وقوافیه أوزان ا (٢)

 .هـ١٤١٦

 .١٣ ص–فیض الشجون  (٣)



  
  
 

﴿٤٤٢﴾ 
 

  .)١("أشعار النساء والضعفة من الشعراء

  :وقولھ في القصیدة نفسھا

.  أول���یس یكف���ي ف���ي خ���داع ش���عوبنا
.
   م���ن ف��شل وم��ن إخف���اقم��ا م��ر .

.  األم����ر ك����ان ھ����م الع����دو وم����الھم
.
  عن�����د األع�����ادي ج�����اھز لھ�����الك .

  :الموسیقى الداخلیة: ثانیا

االنسجام الصوتي ال�داخلي ال�ذي ینب�ع م�ن التواف�ق : والموسیقى الداخلیة ھي

. الموسیقي بین الكلمات وداللتھا حینا، أو بین الكلمات بع�ضھا وبع�ض حین�ا آخ�ر

ج���سام الح���روف أوال، وات���ساق األلف���اظ  ثانی���ا، وھ���ي ت���رتبط وھ���ي تن���شأ م���ن ان

بالتأثیرات العاطفیة للشاعر، وذلك ألن للجانب الصوتي أثرا واضحا ف�ي الك�شف 

  .عن أحاسیس الشاعر وانفعاالتھ وعواطفھ ومشاعره

ف�ي أنھ�ا می��دان للمفاض�لة ب�ین ال��شعراء " الموس�یقى الداخلی��ة"وتكم�ن أھمی�ة 

وتج�در .  موسیقى خفیة تدل على قدرة الشاعر وتفردهوسبق بعضھم بعضا، ألنھا

اإلشارة إل�ى أن�ھ ال یف�صل ف�ي ال�شعر ب�ین مھم�ة الموس�یقى الداخلی�ة والخارجی�ة، 

فھما ملتحمتان، وتنزعان نحو ھدف واحد، حیث یخدم اإلیقاع وتواف�ق األص�وات 

ل ف�تح أب�واب الكلم�ة ونواف�ذھا عل�ى م�صراعیھا، وإدخ�ا: والقافیة غایة واحدة ھي

الق��ارئ ف��ي أعماقھ��ا ال��شعریة، فھم��ا یت��ضافران عل��ى خل��ق ج��و موس��یقى یواك��ب 

  .القصیدة العربیة ویعبر عن روحھا

  :تنبع من أشیاء عدة" بظاظو" والموسیقى الداخلیة عند 

  :التصریع: أوال

  .وھو أول ما یقرع األسماع فینبئ عن منزلة القائل وقیمة الشعر

  :في مثل قولھ" بظاظو"والتصریع عند 

                                                           

 .٢٩٨ ص–عبد النعیم علي محمد /  د–أوزان الشعر العربي وقوافیه  (١)



  
  
 

﴿٤٤٣﴾ 
 

  ی������وم لعم������ري م������شرق ب������سام

 

.
.
  )١(فی��ھ ھم��ام " س��نھور"اك ی��ا واف�� .

  :وقولھ 

.  جعلوا العصاة لرب العرش أحباب�ا
.
  )٢(وألب��سوھم م��ن التق��دیس جلباب��ا  .

  

  :االھتمام بالتقفیة: ثانیا

تساوي نھای�ة ال�شطرین ف�ي التفعیل�ة وال�روى ب�دون زی�ادة أو : "والتقفیة ھي

اث زی���ادة أو نق���ص ف���ي الع���روض لتناس���ب ت���ساویھما بإح���د: نق���ص، والت���صریع

  .)٣("الضرب

  :قولھ" بظاظو"ومن المطالع المقفاة عند 

.  س��بحان م��ن خل��ق الم��دائن والق��رى
.
  )٤(وأع��ز ش��أن المتق��ین كم��ا ن��رى  .

  :وقولھ

.  نع��م الطبی��ب الم��داوي ق��د وج��دناه
.
  )٥(ج�������م المك�������ارم وض�������اء محی�������اه  .

عط��ي الق��صیدة روح الت��راث واالھتم��ام بالتقفی��ة والت��صریع ف��ي المط��الع، ی

الق��دیم، وی��ضع قاع��دة موس��یقیة ثابت��ة تتع��ود علیھ��ا األذن وتتوقعھ��ا وھ��و مناس��ب 

  .لألجواء الخطابیة

  
                                                           

 .٣٩ ص–فیض الشجون  (١)

 .٢٠ ص–السابق  (٢)

 . طنطا–كلیة التربیة /  ط– ٢٠٧ ص–سمان محمود ال/  د- فن الموسیقى في الشعر العربي  (٣)

 .١٧ ص–فیض الشجون  (٤)

 .٤٩ ص–السابق  (٥)



  
  
 

﴿٤٤٤﴾ 
 

  :الترصیع: ثالثا

توخي تسجیع مقاطع األجزاء، وت�صییرھا متقاس�مة ال�نظم، : "والترصیع ھو

  .)١("متعادلة الوزن، حتى یشبھ ذلك الحلى في ترصیع جوھره

جمالھ من ندرتھ وطواعیتھ فإذا كثر أو تكلفھ الشاعر ثق�ل، ألن وھو یكتسب 

" قدام�ة ب�ن جعف�ر"اإلسراف ف�ي التج�انس قب�یح ف�ي الموس�یقى وال�شعر، ل�ذا ك�ان 

إن الترصیع یحسن إذا اتفق لھ في البیت موضع یلیق بھ، : "على صواب في قولھ

  .)٢("تعمدوإنھ معیب إذا تواتر واتصل في األبیات ألنھ دال على التكلف وال

  :في مثل قولھ" بظاظو"وقد جاء الترصیع عند 

.ی����ا ربن����ا، ص����ن عرض����نا، ص����ن 
.
 )٣(صن شعبنا، كي ال یعیش مسخرا  .

  :وقولھ

  )٤(من ذا ال�ذي یرض�ى لھ�ا التبدی�دا  ...  ھي مجدكم، ھي عزكم، ھي فخركم

  :وقولھ

.  صنھا،وص������ن عھ������دھا،واحفظ مودتھ������ا
.
  )٥(یھا واسعد برفقتھا، وافخر بأھل .

  :وقولھ

.  ل���ك حبن���ا، ل���ك عھ���دنا، ووفاؤن���ا
.
  )٦(م��ا أش��رقت ش��مس وج��ن ظ��الم  .

                                                           

 –عمر یحیى /  تمهید– ٢٤٥ ص– صنعه الخطیب التبریزي –الوافي في العروض والقوافي  (١)

 .م٢٠٠٧ سنة– السادسة – دمشق – دار الفكر –فخر الدین قباوة / د/ تحقیق

 سنة – األولى – القاهرة –مكتبة الخانجي / ط = ٢٨ ص–كمال مصطفى /  ت–نقد الشعر  (٢)

 .م١٩٤٨

 .١٧ ص–فیض الشجون  (٣)

 .٤٥ ص–السابق (٤)

 .٤٣نفسه ص–(٥)

 .٢٠ ص–نفسه  (٦)



  
  
 

﴿٤٤٥﴾ 
 

  

ومما ال شك فی�ھ أن الترص�یع یزی�د ال�شعر موس�یقى، ألن األص�وات تتك�رر 

ف��ي البی��ت، م��ضافة إل��ى تك��رار القافی��ة وال��وزن، فتجعل��ھ ش��بیھا بفاص��لة موس��یقیة 

  .متعددة النغم



  
  
 

﴿٤٤٦﴾ 
 

  العاطفة

ھام في التجربة الشعریة، فلوالھا لمزج الشعر فكرا للعاطفة دور كبیر وأثر 

محضا، وانح�در م�ن منزل�ة ال�شعر حت�ى ص�ار نظم�ا، كم�ا ن�رى ف�ي نظ�م العل�وم 

" ال�شاطبیة"والنصائح التي تدل على الحقائق وحدھا، كما ف�ي ألفی�ة اب�ن مال�ك، و 

  . وغیرھا

خی�ال، والعاطفة مقرھا القلب، وقد یعب�ر عنھ�ا بالوج�دان، وھ�ي الت�ي تثی�ر ال

  .وتبدع الصور الجزئیة والكلیة

أن تكون صادقة حتى تؤثر في القارئ وال�سامع وم�ن "ویشترط في العاطفة 

  :یقول الزھاوي. یقف أمام النص األدبي

.  إذا الشعر لم یھززك عن�د س�ماعھ
.
  )١(فل���یس ج���دیرا ب���أن یق���ال ل���ھ ش���عر  .

. لجھ�اوتلون�ت ح�سب الموض�وعات الت�ي عا" بظ�اظو"ولقد اختلف�ت عاطف�ة 

فعندما یتحدث عن ھموم األم�ة، نج�د العاطف�ة ال�صادقة الت�ي ت�ستنھض األم�ة م�ن 

  :یقول. كبوتھا، وتدعوھا إلى الوحدة ونبذ الفرقة

.  ی�������ا أم�������ة الق�������رآن ال تتفرق�������وا
.
  فكف�������ى خالف�������ا بینن�������ا وكف�������اك .

.  عودوا إلى الق�رآن واعت�صموا ب�ھ
.
  وتماس���كوا وادع����وا لالستم����ساك .

.   تن��صروافب��دون وح��دة ص��فكم ل��ن
.
  ف����إذا جھل����ت فأن����ت م����ا أش����قاك .

وتب��دو عاطف��ة ال��سخط والغ��ضب عن��دما ی��صور م��ا فعل��ھ الیھ��ود م��ن الھ��دم 

  :والقتل والتدمیر، یقول

.  م����اذا دھ����اك وم����ا ال����ذي یغ����شاك؟
.
  ی�����ا أرض االست�����شھاد نح�����ن ف�����داك .

.  إن الیھ�����ود استأس�����دوا وتنم�����روا
.
  ف��������ي ظ��������ل ك��������ل من��������افق أف��������اك .

                                                           

الهیئة المصریة العامة /  ط– ١٠١ ص–إبراهیم علي أبو الخشب /  د–في محیط النقد األدبي  (١)

 .م١٩٨٥للكتاب سنة 



  
  
 

﴿٤٤٧﴾ 
 

.  تبجح���واھ���دموا البی���وت ودم���روا و
.
  م�������ستھزئین بك�������ل م�������ن واس�������اك .

.  قتل���وا األل���وف ك���أن ش���یئا ل���م یك���ن
.
  )١(أك����ذا یھ����ان الح����ر ف����وق ث����راك؟  .

  

 وتتضح عاطفة السخط والغضب في ھذه األبیات التي یخاط�ب فیھ�ا طائف�ة 

  :الذین یسعون للتفرقة بین الناس، یقول" النمامین"

.  وأط���ل أھ���ل ال���سوء م���ن أوك���ارھم
.
   ناص��حون عظ��امف��ي ث��وب م��ن ھ��م .

.  باس��م الن��صیحة ینفث��ون س��مومھم
.
  ویروج�����ون ال�����شر حی�����ث أق�����اموا .

.  نصحوا فما صدقوا وساء ص�نیعھم
.
  وتف����������رق األبن�����������اء واألعم�����������ام .

.  وإذا القلوب عل�ى ال�صفاء تعارف�ت
.
  وتقارب�����������������ت م�����������������ستھم اآلالم .

.  وإذا ت�����راھم أعجبت�����ك ج�����سومھم
.
  )٢(والثغ�����ر م�����نھم ض�����احك ب�����سام  .

  

م�ن تفك�ك المجتم�ع وانح�الل ع�راه ب�سبب " األس�ى والح�سرة"طف�ة وتبدو عا

  :الخالفات العائلیة وصراع المصالح عندما یقول

.  م���ضت ال���شھور وم���رت األع���وام
.
  وبن����و المدین����ة ف����ي البی����وت نی����ام .

.  ف��إلى مت��ى س��یظل یحكمن��ا الھ��وى
.
  وت��������سودنا األحق��������اد واألوھ��������ام؟ .

.  م����ن حولن����ا ك����ل ال����بالد تق����دمت
.
  ن حقھ�����م ق�����د ن�����امواورجالن�����ا ع����� .

.  أنت اآلن أضعف قریة" سنھور"
.
  م�������ع أن أھل�������ك طیب�������ون ك�������رام .

.  ض���عفت قیادتھ���ا ف���ساء م���صیرھا
.
  وغ��������دت ك��������أن رجالھ��������ا أیت��������ام .

.  ق������الوا خ������الف أص������لھ عمدی������ة
.
  )٣(من أجلھا افترق الجمیع وھاموا  .

                                                           

 .١٣ ص–فیض الشجون  (١)

 .٢٩ ص–لسابق ا (٢)

 .٣٠ ص– فیض الشجون  (٣)



  
  
 

﴿٤٤٨﴾ 
 

  

 عندما یتحدث عن تاریخ األمة اإلسالمیة" اإلعجاب والفخر"وتظھر عاطفة 

  :في إبان عزھا ومجدھا، فیقول

.  ھی���ا اق����رءوا تاریخن���ا وتعلم����وا
.
  من������ھ البطول������ة والجھ������اد األكب������را .

.  إیمانن�������ا ب�������ا� س�������ر بقائن�������ا
.
  )١(وبغی���ر وح���دة ص���فنا ل���ن نن���صرا  .

  

وكذلك عندما یتح�دث ع�ن األزھ�ر المعم�ور موئ�ل الف�صحى، وعل�م الھ�دى، 

  :وحصن الدین ومالذه، وذلك في قولھ

.  معم���ور ط���ود ش���امخواألزھ���ر ال
.
  ھ�����و لل�����شریعة ح�����ارس وإم�����ام .

.  ھ��و ف��ي حی��اة الم��سلمین من��ارة
.
  ش���ھدت بح���سن ص���نیعھ األع���وام .

.  ھ���و للمھن���دس والطبی���ب موج���ھ
.
  )٢(ھ�����و لل�����بالد من�����ارة ووس�����ام  .

  

وتبدو روح الفخر واإلعجاب عندما یصور جھاد المسلمین وانت�صارھم ف�ي 

  .م١٩٩٣حرب العاشر من رمضان عام 

.   تف�����ین ب�����ربھمھ�����ا نھارااوعب�����ر
.
  ی�������ا رب أن�������ت الناص�������ر القھ�������ار .

.  هللا أكب��������ر ص��������یحة دوى بھ��������ا
.
  ص����وت الجن����ود ف����دمروا وأغ����اروا .

.  دك���ت م���دافعھم ح���صون ع���دوھم
.
  )٣(فتح������ررت أرض وع������ز ج������وار  .

  

ص��دیق عم��ره، " ب��سیوني خط��اب"وتب��دو عاطف��ة الوف��اء ف��ي رثائ��ھ لل��شیخ 

                                                           

 .١٧ ص–نفسه  (١)

 .٢٠ ص–نفسه  (٢)

 .٢٧ ص–فیض الشجون  (٣)



  
  
 

﴿٤٤٩﴾ 
 

  :وزمیل دراستھ، وذلك في قولھ

  لم�ا ف�اق ف�ي عل�م وف�ي خل�قیا عا

 

.
.
  ی�����ا عاب�����دا ق�����اد أف�����واج الم�����صلینا .

  الح��������ق مب��������دؤه، وهللا غایت��������ھ 

 

.
.
  إیمان���������ھ ق���������وة كان���������ت تغ���������ذینا .

  ی��دعو إل��ى هللا والتوفی��ق ی��صحبھ 

 

.
.
  ویك�شف الزی��ف ال یخ�شى ال��شیاطینا .

  ب������ا� ذكرن������ا، بال������دین م������سكنا 

 

.
.
  )١(وبالجھ���اد وح���ب الح���ق یوص���ینا  .

   

ات�سمت بال�صدق والق�وة " بظ�اظو"م�اذج ات�ضح أن عاطف�ة من خالل ھذه الن

  .والتنوع تبعا للموقف الذي یقف إزاءه، وللحالة النفسیة التي یعیشھا

                                                           

 .٣٠ ص–السابق  (١)



  
  
 

﴿٤٥٠﴾ 
 

  التصویر الشعري

ال���صورة ال���شعریة ھ���ي اللغ���ة الت���ي تح���ول األش���یاء المج���ردة إل���ى أش���یاء 

 مح��سوسة، باإلض��افة إل��ى العالق��ات اللغوی��ة الت��ي ی��ستخدمھا األدی��ب لخل��ق معن��ى

جدید یظھر المبدع من خاللھ م�دى قدرت�ھ اإلبداعی�ة، ح�ین یح�اول إخ�راج الكلم�ة 

من معناھا المعجمي الضیق إلى معنى أرحب عن طریق العالئق الجدیدة بع�ضھا 

وبعض، بحیث تبعث الحیویة والحركة، وتكسر الجمود والرتاب�ة، فغای�ة ال�صورة 

یترك��ھ منظ��ر م��ن من��اظر ًأن تت��رك ف��ي ال��نفس انطباع��ا جم��یال مبھم��ا أش��بھ بم��ا "

  .)١("الوجود الرائعة في نفس اإلنسان

فمدركات الح�س ھ�ي "بمعنى أن الصورة بنیت على أساس حسى ومنظور، 

المادة الخام التي یبني بھا الشاعر تجاربھ، وال یعن�ي االنح�صار ف�ي إط�ار حاس�ة 

بعینھ��ا، وال تعن��ي محاك��اة اإلح��ساس ب��شكل ع��ام، فھ��ذا یجعلھ��ا أش��بھ بالمحاك��اة 

الروتینی��ة، إنم��ا ھ��ي محت��وى لفك��ر یترك��ز فی��ھ االنتب��اه عل��ى خاص��یة حاس��ة م��ا، 

  .)٢("لیست نسخة مادیة، أو انعكاسا حرفیا لشيء من األشیاء. فالصورة

ومما ال شك فیھ أن الصورة تؤدي دورا ممیزا في اللغة الشعریة، نظرا لم�ا 

  .ن أدائھاع- في إطارھا العادي –تبعثھ من حیویة وحركة قد تقصر اللغة 

فق��درة ال��صورة عل��ى ال��ربط ب��ین المتماث��ل والمت��ضاد م��ن المع��اني، وخل��ق 

ینط��ق األخ���رس، "عالق��ات بینھم��ا أض��فى عل���ى اللغ��ة بع��دا أعم���ق، فالت��صویر 

ویعطی���ك البی���ان م���ن األعج���م، ویری���ك الحی���اة ف���ي الجم���اد، ویری���ك التئ���ام ع���ین 

خل��ق " ال��شعریة ، وألن ال��صورة)٣("األض��داد، فیأتی��ك بالحی��اة والم��وت مجتمع��ین

                                                           

 عمان – دار الفكر للنشر والتوزیع – ٧٩ ص– عبد الفتاح صالح نافع –الصورة في شعر بشار  (١)

 .م١٩٨٣سنة 

 نشر مكتبة نهضة الشرق سنة – ٣١٧ ص–مصطفى أبو العال /  د–شعر المتنبي دراسة فنیة  (٢)

 .م١٩٧٦

 بیروت – دار المسیرة – ١١٨ ص– ریتر - هـ – ت – عبد القاهر الجرجاني –أسرار البالغة  (٣)

 .م١٩٨٣ الثالثة سنة –



  
  
 

﴿٤٥١﴾ 
 

  ،)١("جدید لعالقات جدیدة في طریقة جدیدة من التعبیر

و الشاعر الفذ ھو الذي ی�ستطیع بق�وة ملكت�ھ ال�شعریة أن ی�تقن ت�صویره ف�ي 

عرضھ لتجاربھ، مھما كانت تلك التجارب، قدیمة أم جدی�دة، مفی�دة أم لی�ست ذات 

لفاظھ ومعانیھ تجعلن�ا غناء، فنبوغھ ودقة تصویره وإحكامھ للعالقات القائمة بین أ

  .وكأننا نطلع على تلك الصور للوھلة األولى

، نج�د "محم�د بظ�اظو"وحین نبحث عن الصورة في الشعر االجتماعي عن�د 

أن تعبیره جاء تقریریا ومباشرا وبسیطا، تق�ل فی�ھ ال�صور ب�شكل ملح�وظ، وم�رد 

  : إلى األمور اآلتیة– في نظري –ذلك 

  .بالتلقائیة والبساطة وعدم التكلف شخصیة الشاعر التي تتسم -أوال

 دراس��تھ ال��شرعیة وطبیع��ة الحی��اة ال��شاقة الت��ي خاض��ھا عب��ر ال��سنین -ثانی��ا

  .الطویلة، جعلت أسلوبھ انعكاسا لشخصیتھ التي تشكل بھا

 تمی��زه بالواقعی��ة جعل��ت الخی��ال ال ی��سمح أن ی��سیطر عل��ى تفكی��ره أو -ثالث��ا

لخی�ال، فھ�و عن�صرھا الفع�ال ال�ذي یتدخل في تشكیلھ، والصور تبني غالبا على ا

  .یكسوھا عمقا وإبھارا وجماال

   غلب��ة األس��لوب الخط��ابي عل��ى ش��عره جع��ل ص��وره ت��شبیھیة تقلیدی��ة -رابع��ا

  .ال جدة فیھا إال نادرا

 توظی��ف ال��شاعر ل��شعره ف��ي المناس��بات والتھنئ��ة أض��عف ال��صورة -خام��سا

  .كثیرا عنده

 التن�اول، ین�در فیھ�ا العم�ق، وھكذا تمیزت صوره بأنھ�ا قریب�ة مألوف�ة س�ھلة

  :فضال عن الغرابة أو الغموض، ومن ھذه الصور

  :الصورة المستمدة من القرآن الكریم، وذلك كقولھ

                                                           

 .٢٦٠ ص–إحسان عباس /  د–فن الشعر  (١)



  
  
 

﴿٤٥٢﴾ 
 

  وأط���ل أھ���ل ال���سوء م���ن أوك���ارھم

 

.
.
  ف���ي ث���وب م���ن ھ���م ناص���حون عظ���ام .

  باس��م الن��صیحة ینفث��ون س��مومھم 

 

.
.
  )١(ویروج����ون ال����شر حی����ث أق����اموا  .

فقین الكذابین ذوي الوج�وه المتع�ددة، ال�ذین یق�سمون یصور الشاعر فئة المنا 

للناس أنھم یریدون الخیر لھم، وإذا تواروا عنھم فھم الثعابین والعقارب، وھ�ؤالء 

َوم�ن{:  في قولھ ع�ز ش�أنھ– سبحانھ وتعالى –األقاكون صورھم المولى  ِ ِالن�اس َ َّ 

ْمن َیعجبك َ ُ ُِ ُقولھ ْ ُ ْ ِالحیاة ِفي َ َ َ َالدنیا ْ ْ ِویْشھ ُّ ُ َهللا ُدَ َعل�ى َّ ِقلب�ھ ِف�ي َم�ا َ ِ ْ َوھ�و َ ُّأل�د َُ َ ِالخ�صام، َ َ ِ ْ 

َوإذا ِ َّت��ولى َ َ َس��عى َ ِاألرض ِف��ي َ ْ َ َلیف��سد ْ ِ ِْ َفیھ��ا ُ َویھل��ك ِ ِ ْ ُ َالح��رث َ ْ َ َوالن��سل ْ ْ َّ ُوهللا َ َّ ُّیح��ب ال َ ُِ 

َالفساد، َ َ َوإذا ْ ِ َقیل َ ُلھ ِ ِاتق َ َهللا َّ ُأخذتھ َّ ْ َ َ ُالعزة َ َّ ِ ِباألثم ْ ْ ِ ْ ْفحس ِ َ ُبھَ ُجھنم ُ َّ َ َولبْئس َ ِ َ ُالمھاد َ َ ِ ْ{)٢(.  

  :وقولھ

.  الم������رء ل������یس یم������وت إال م������رة
.
  )٣(والع���یش ف���ي ث���وب المذل���ة ع���ار  .

یتح���دث ال���شاعر ع���ن انت���صار الم���سلمین ف���ي العاش���ر م���ن رم���ضان ع���ام 

ھـ، ویعرج على حالة المسلمین قبل المعرك�ة، ویب�ین أن الم�وت ف�ي س�بیل ١٣٩٣

: الع�یش ف�ي ث�وب المذل�ة، وھ�ذا ی�ذكرنا بقول�ھ تع�الىهللا تعالى خی�ر وأش�رف م�ن 

َفأذاقھا{ َ َ َ ُهللا َ َلباس َّ َ ِالجوع ِ ُ ِوالخوف ْ ْ َ ْ َبما َ ُكانوا ِ َیصنعون َ ُ َ ْ َ{)٤(.  

  :وھناك الصورة التي اعتمد فیھا على المضمون القدیم، من مثل قولھ

.  لدغوا من الحجر الذي وثقوا ب�ھ
.
  )٥(إن یل��دغوا ل��ن یظف��روا بح��راك  .

فھو یقصد األمة العربیة حین وثق�ت بع�دوھا وص�دقتھ، وھ�ذا ی�ذكرنا بالمث�ل 

  ".یؤتى الحذر من مأمنھ: "العربي القدیم

ومن الصور القلیل�ة الت�ي اعتم�د فیھ�ا عل�ى الخی�ال، قول�ھ ع�ن أح�د أص�حاب 
                                                           

 .٢٩ ص–فیض الشجون  (١)

 ).٢٠٦ – ٢٠٤(البقرة  (٢)

 .٢٧ ص–فیض الشجون  (٣)

 ). من سورة النحل١١٢(اآلیة رقم من  (٤)

 .١٣ ص–فیض الشجون  (٥)



  
  
 

﴿٤٥٣﴾ 
 

  ":ابن ھارون"األضرحة في قریتھ ویدعى 

  ولق����د دخل����ت ض����ریحھ فوجدت����ھ

 

.
.
  ااد لط������ردھم أن یظھ������رقلق������ا یك������ .

  ورأیت������ھ م������ن رق������صھم متألم������ا 

 

.
.
  )١(ی����دعو عل����یھم أس����فا مت�����ضجرا  .

فالرج���ل ال���صالح ی���ستنكر ال���رقص والمج���ون ال���ذي ین���سب إلی���ھ، ویخت���رق  

الشاعر بخیالھ حجب المادة، وینفذ إلى لقطة من عالم البرزخ، یرى فیھ�ا ص�احب 

كف��ى : ال��ضریح متألم��ا، یك��اد یخ��رج عل��ى ال��دجالین ش��اھرا س��یفھ، ص��ارخا ف��یھم

  .)٢(ضالال 

  :وقولھ

.ل��و كن��ت بالم��ال ت��شري الش��تروك 
.
  ك���م س���اوموك فل���م تظھ���ر لھ���م لین���ا .

.  س��لوا الم��ساجد تنب��یكم بم��ا س��معت
.
  صوت من المغیب نح�و الح�ق یھ�دینا .

.  رواد م�����سجد عم�����روإن منب�����ركم
.
  یبك���ي فقی���د التق���ى ش���یخ المطیعین���ا .

.  س��لوا المن��ابر عن��ھ ت��سمعوا عجب��ا
.
  )٣(می���ع الم���ستبدینا ح���رب أخاف���ت ج .

.  ھ��م ش��ردوه فل��م یرھب��ھ م��ا ص��نعوا
.
  م����ا ش����ئتموا ف����افعلوا ف����ا� یحمین����ا .

فج��اء الت��شخیص واالس��تعارات المكنی��ة المتوالی��ة لت��دل عل��ى الطھ��ر والعف��ة 

  ".بسیوني خطاب"واألمانة التي كان یتمتع بھا الشیخ 

  

لنأخ�ذ ل�ذلك و" ش�اعرنا" الترابط بین أجزاء الصورة عن�د – كذلك –ونلحظ 

  :مثال قولھ عن األزھر

.  بالخی���ل داس���وا أرض���ھ وتخیل���وا
.
  إس���������كاتھ ب���������المنطق المغ���������رور .

                                                           

 .١٧ ص–السابق  (١)

 .٨٩ ص–نفسه  (٢)

 .١٣ ص–فیض الشجون(٣) 



  
  
 

﴿٤٥٤﴾ 
 

.  ف����إذا كلیب����ر ھ����م یبی����ت مجن����دال
.
ف��ي الط��ین یحك��ى ص��رخة المقھ��ور  .

یصور الشاعر كفاح رجال األزھر على مر العصور، ویعرض لموقف�ھ ف�ي ١

فاق��ھ الج��امع األزھ��ر بخی��ولھم ور" ن��ابلیون"أثن��اء الحمل��ة الفرن��سیة عن��دما دخ��ل 

ولوثوه بأقدامھم، فكان الثأر السریع لكرامة اإلس�الم واألزھ�ر ح�ین جن�دل الم�سلم 

  .قائدھم الثاني، ومرغ في التراب أنف المعتدین" كلیبر" "سلیمان الحلبي"الثائر 

فكان قت�ل قائ�دھم ھ�و الث�أر والمع�ادل ال�ضروري الطبیع�ي ل�دخولھم الج�امع 

في البیت الثاني لتربط ب�ین البیت�ین ربط�ا محكم�ا، " فإذا"وجاءت األزھر بخیلھم، 

إیح�اء للت�دبیر " یبیت"وترتب الثاني على األول ترتب النتیجة على المقدمة، وفي 

من جھة، واإلھانة من جھة أخرى، فالمبیت للمحتلین ی�وحى بحراس�ة ال تخت�رق، 

  .)٢("یزید اإلھانة، ویكسوا المشھد خزیا وندامة" الطین"وذكر 

  :وقولھ

.  لم�����ا رأوك بحب�����ل هللا معتم�����صا
.
  تھ������دي وترش������د آالف المری������دینا .

.  قالوا دعوه ودوروا حول س�احتھ
.
  فك���م ل����ھ م����ن عظ���ات أث����رت فین����ا .

.  م����ا دام ی����ؤثر أال ی����ستجیب لن����ا
.
  إن یل����زم البی����ت ھ����ذا من����ھ یكفین����ا .

ا إلى فالترابط بین أجزاء الصورة جعل أبیاتھا متماسكة متنامیة یؤدي بعضھ

  .بعض في التفكیر والمشاعر

 جدی�دة، قول�ھ ع�ن خط�ة الع�دو م�ع – في نظ�ري –ومن الصور التي أراھا 

  :العرب

  زرعوا الخالف بھا فساء م�صیرھا

 

.
.
  )٣(وتعرض������ت لل������ضعف واإلنھ������اك  .

تعبی��ر جدی��د، ی��وحي بخط��ة الع��دو الت��ي " زرع��وا الخ��الف: "ف��التعبیر بقول��ھ 

                                                           

 .٢٤ ص–السابق(١) 

 .٨٨ ص–نفسه(٢) 

 .١٥ ص– فیض الشجون٣)(



  
  
 

﴿٤٥٥﴾ 
 

 دائم�ا عل�ى تغ�ذیتھا وتنمیتھ�ا وال�نفخ فیھ�ا ، ویعم�ل"ف�رق ت�سد"تعتمد على منط�ق 

كلم�ا قارب�ت عل�ى الم�وت، لیظ�ل الع�دو س�ید الق�رار، والع�رب عل�ى خ�الف دائ��م، 

  .فتسھل السیطرة علیھم

  :ومن الصور الرائعة عنده، قولھ

.  عل���م غزی���ر ون���ور أن���ت م���صدره
.
  والب�����در أن�����ت إل������ى العلی�����اء تھ������دینا .

.  الب��در أرق��ى ومن��ھ الن��ور مقت��بس
.
  )١(لح��ق الب��در م��ن ب��ین المج��دینا م��ن ی .

ال��ذي ترق��ى ف��ي عمل��ھ " مم��دوح ب��در"فال��شاعر ی��ستخدم م��ن اس��م ممدوح��ھ 

وسیلة لیربط بینھ وبین البدر ویوظف صورتھ توظیفا رائعا، فالبدر یھ�دي بن�وره 

الحائر في الظالم، وممدوحھ یھدي الجاھل بعلمھ وجده وتفوقھ، وإذا كان البدر ال 

س أن ی�صل إلی�ھ لعل�وه ومكانت�ھ، فك�ذلك ل�ن ی�ستطیع أح�د أن یستطیع أحد من النا

  .یلحق بممدوحھ لجده وتفوقھ

  :وقولھ

  وما دروا أن ھ�ذا ال�صمت أك�سبھ

 

.
.
  ح���ب الجم���اھیر ف���ي أعم���اق وادین���ا .

  إن یمنع������وه فق������د أدى رس������التھ 

 

.
.
  )٢(ورب صمت عال صوت المنادین�ا  .

خط�ر عل�ى أم�ن " ب�سیوني خط�اب"فعندما رأى المسئولین أن خطب ال�شیخ  

الدول�ة، ق�رروا إحالت��ھ عل�ى المع�اش وتحدی��د إقامت�ھ ف�ي بیت��ھ، وم�ا فطن�وا أن ھ��ذا 

  ".ورب صمت عال صوت المنادینا"الصمت قد زاد حب الناس لھ أكثر مما كان 

                                                           

 .٣٧  ص– السابق(١)

 .٣٠ ص– فیض الشجون (٢)



  
  
 

﴿٤٥٦﴾ 
 

  الوحدة العضویة

وح��دة الموض��وع، : "والوح��دة الع��ضویة كم��ا عرفھ��ا النق��اد المح��دثون ھ��ي

الموض��وع، وم��ا ی��ستلزم ذل��ك ف��ي ترتی��ب األفك��ار ووح��دة الم��شاعر الت��ي یثیرھ��ا 

وال��صور ترتیب��ا ب��ھ تتق��دم الق��صیدة ش��یئا ف��شیئا حت��ى تنتھ��ي إل��ى خاتم��ة ی��ستلزمھا 

ترتیب األفكار والصور، على أن تكون القصیدة كالبنیة الحیة، لكل ج�زء وظیفت�ھ 

  .)١("فیھا، ویؤدي بعضھا إلى بعض عن  طریق التسلسل في التفكیر والمشاعر

  

وح��دة الع��ضویة م��ن مع��الم التجدی��د ف��ي ال��شعر العرب��ي الح��دیث، وك��ان وال

.  أول م��ن نب��ھ إلیھ��ا ودع��ا ال��شعراء إل��ى تطبیقھ��ا ف��ى ق��صائدھم)٢("خلی�ل مط��ران"

م�ن ال�شعراء ال�ذین عن�وا بتطبی�ق الوح�دة الع�ضویة ف�ي " محمد بظاظو"والشاعر 

م��ثال أش��عارھم ، خاص��ة ال��شعر اإلجتم��اعى موض��وع الدراس��ة ، ولنأخ��ذ ل��ذلك 

، والتي یتحدث فیھ�ا ع�ن زی�ارة أح�د "وكم شكونا فما أصغى الزمان لنا" قصیدتھ 

المسؤولین إلى قریتھ، وفیھا یشكو لھ من تجاھ�ل الم�سؤولین ع�ن تق�دیم كثی�ر م�ن 

الخ��دمات ألھ��ل قریت��ھ، ف��ي الوق��ت ال��ذي ق��دمت فی��ھ الخ��دمات لكثی��ر م��ن الق��رى 

  .المجاورة لقریتھ

  :لضیف الزائر قائالیبدأ الشاعر قصیدتھ بتحیة ا

.  أشرق فیھا نور طلعتكم" سنھور"
.
  ورفرف الب�شر ف�وق الن�اس وال�دور .

.  وق������ال ق������ائلھم أھ������ال ومرحب������ة
.
  "س�نھور"بمن سعدنا بھ ف�ي أرض  .

  :ثم یبدأ في عرض ما یرید قائال

.  ش����كرهإن���ي أحیی���ھ م���ن قلب���ي وأ
.
  ُباسم المئ�ات األل�ى حرم�وا م�ن الن�ور .

.  ك����ل منطق����ةبالكھرب����اء أض����اءوا 
.
  "س��نھور"م��ن حولن��ا وتناس��وا أھ��ل  .

                                                           

 .٣٧٣ ص–محمد غنیمي هالل /  د–النقد األدبي الحدیث  (١)

 .٣٧٤ ص–السابق  (٢)



  
  
 

﴿٤٥٧﴾ 
 

ثم یبین أنھ�م ق�د تق�دموا ب�شكاوى إل�ى كثی�ر م�ن الم�سؤولین م�ن أج�ل دخ�ول 

  .المیاه والكھرباء إلى قریتھ ولكن ال حیاة لمن ینادى

  وكم شكونا فما أص�غى الزم�ان لن�ا

 

.
.
  حت��ى خط��رت ھن��ا ی��ا م��شرق الن��ور .

ثی�را م�ن الخ�دمات ف�ي الق�رى المج�اورة، ثم یشید بھذا المسئول الذي أنجز ك 

وفي النھایة یطالب المسؤولین جمیعا أن یھتموا بال�شباب، ویقیم�وا نھ�ضتھم عل�ى 

العل��م واإلیم��ان، ویح��اربوا ال��ضعف والخ��ذالن، ویتم��سكوا ب��اإلخالص وین��صروا 

  .الرحمن ینصرھم

.  إن تنصروا هللا باإلخالص ین�صركم
.
  )١(ویم��نح األرض ش��عبا غی��ر مقھ��ور  .

 ف�ي ال�شعر – إلى ح�د كبی�ر –إن الوحدة العضویة تحققت : ویمكن أن نقول

 إل�ى أن ال�شاعر م�ن – في نظ�ري –، ومرد ذلك "محمد بظاظو"االجتماعي عند 

شعراء الرعیل األول في العصر الحدیث الذین حافظوا على القصیدة العربیة ف�ي 

اعي الت�ي یت�راوح بنائھا وعمودیتھا، یضاف إلى ذلك قصر ق�صائد ال�شعر االجتم�

  .عدد أبیات قصائده بین ستة أبیات وتسعة عشر بیتا في القصیدة الواحدة

                                                           

 .٤١ ص–فیض الشجون  (١)



  
  
 

﴿٤٥٨﴾ 
 

  خامتة نسأل اهللا تعاىل حسنها

بع��د تل��ك الجول��ة العلمی��ة الت��ي دارت ح��ول ال��شعر االجتم��اعي عن��د ال��شاعر 

، نستطیع أن نحكم على ھذا الن�وع م�ن ال�شعر بأن�ھ ج�دیر "محمد إبراھیم بظاظو"

  .حثین واھتمامھمبعنایة البا

  :وأما أھم النتائج التي توصل البحث إلیھا فیمكن إجمالھا فیما یأتي

 أب��ان البح��ث ع��ن المرجعی��ة اإلس��المیة الت��ي ص��در عنھ��ا ال��شاعر ف��ي -أوال

دعوتھ إلى إصالح مجتمعھ، واألخذ بأیدي أبنائھ وتوجیھھم الوجھة الصحیحة في 

  .حیاتھم

 یسعى إلى إیج�اد مجتم�ع ن�اھض خ�ال  إن الشعر االجتماعي شعر بناء-ثانیا

م��ن العی��وب واألدواء ت��سمو فی��ھ الق��یم والمب��ادئ والمث��ل الت��ي أرس��تھا المب��ادئ 

  .اإلسالمیة الغراء، وشریعتھا السمحة

 اھتمام األزھر الشریف بتكوین المقدرة البیانیة والح�س ال�شعري ل�دى -ثالثا

  .أبنائھ، ال یقل عن اھتمامھ بعلوم الشریعة وأصولھا

 غلب��ة اإلیق��اع الخط��ابي الرن��ان عل��ى معظ��م القوال��ب الموس��یقیة الت��ي -بع��ارا

  .وظفھا الشاعر في حمل مضمونھ الفكري ورؤیتھ االجتماعیة

 ح��افظ ال��شاعر عل��ى موروث��ات ال��شعر العرب��ي م��ن وزن وقافی��ة -خام��سا

وعاطفة وتراكیب، ول�م ینج�رف م�ع التی�ارات الواف�دة الت�ي ت�سلب ال�شعر العرب�ي 

  .ھروعتھ وجمال

  . جودة معظمھ وتفوقھ فنیا في أسلوبھ وصوره-سادسا

  . وضع الشاعر عنوانا لكل قصیدة عبر عن معانیھا وأفكارھا-سابعا

 لم یحفل الشاعر كثیرا بالمحسنات البدیعیة إال ما وقع لما ما لتوض�یح -ثامنا

  .المعنى وتزیینھ بال تكلیف

  .ه ظھور معالم شعر العلماء بصورة بارزة في شعر-تاسعا



  
  
 

﴿٤٥٩﴾ 
 

 فقد بذلت جھدي وطاقتي في ھذا البحث المتواضع، ف�إن وفق�ت لم�ا :وختاما

ھ�دفت إلی��ھ، فبف��ضل هللا تع�الى عل��ى وح��سن توفیق�ھ، وإن كان��ت األخ��رى فح��سبي 

أننى لم أدخر جھدا وال وقتا في س�بیل إنج�ازه، وم�ا ت�وفیقي إال ب�ا� علی�ھ توكل�ت 

  .وإلیھ أنیب

  الباحــــث



  
  
 

﴿٤٦٠﴾ 
 

  املصادر واملراجع

  . القرآن الكریم-أوال

  : المصادر والمراجع-ثانیا

 دار – ریت��ر -ھ��ـ /  تحقی��ق– عب��د الق��اھر الجرج��اني –أس��رار البالغ��ة  - ١
 .م١٩٨٣ سنة -ھـ ١٤٠٣ سنة – الثالثة – بیروت –المسیرة 

 دار نھضة مصر للطبع –أحمد بدوي /  د–أسس النقد األدبي عند العرب  - ٢
 .م١٩٧٩ سنة –والنشر 

 – الق�اھرة –إب�راھیم محم�د اإلدك�اوى /  د–وقوافیھ أوزان الشعر العربي  - ٣
 .م١٩٩٦ سنة -ھـ ١٤١٦ سنة –األولى 

 – الق��اھرة –عب��د النع��یم عل��ي محم��د /  د–أوزان ال��شعر العرب��ي وقوافی��ھ  - ٤
 .١٩٨٧سنة 

 دار –إب�راھیم عل�ي أب�و الخ�شب /  د–بغیة المستفید من العروض الجدی�د  - ٥
 . األولى– القاھرة –الفكر 

 الھیئة المصریة العام�ة –أحمد الزین وآخرین /  ت–براھیم دیوان حافظ إ - ٦
 .م١٩٨٧للكتاب سنة 

محمد /  د– جمع ودراسة – محمد إبراھیم بظاظو –دیوان فیض الشجون  - ٧
 .م٢٠٠٢ سنة -ھـ ١٤٢٣ سنة – األولى –محمد إبراھیم بظاظو القاھرة 

 .arwikedia org/ wikiالشبكة العنكبوتیة  - ٨
ع��ز /  د–ق��ضایاه وظ��واھره الفنی��ة والمعنوی��ة "ال��شعر العرب��ي المعاص��ر  - ٩

 .م١٩٦٦ سنة – الثالثة – القاھرة – دار الفكر العربي -الدین إسماعیل
محم��د إب��راھیم /  ترجم��ة – الیزابی��ث دروا –ال��شعر كی��ف نفھم��ھ ونتذوق��ھ  -١٠

 مكتبة منیمنة باالشتراك مع مؤسسة فرنكلین المساھمة للطباع�ة –الشوس 
 .م١٩٦١ سنة –ك  نیویور– بیروت –والنشر 

 مكتب�ة نھ�ضة – ن�شر –مصطفى أبو العال /  د–شعر المتنبي دراسة فنیة  -١١
 .م١٩٧٦ سنة –الشرق 

 .م١٩٨٧ سنة – بیروت – مكتبة التربیة – أحمد شوقي –الشوقیات  -١٢
ع�الء ال�دین عل�ي ب�ن بلی�ان /  األمیر–صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلیان  -١٣

 مؤس�سة – ش�عیب األرن�اؤوط /الفارسي حققھ وخرج أحادیث�ھ وعل�ق علی�ھ
 .م١٩٩٧ سنة -ھـ ١٤١٨ سنة – بیروت الثالثة –الرسالة 

 دار الفك��ر للن��شر – عب��د الفت��اح ص��الح ن��افع –ال��صورة ف��ي ش��عر ب��شار  -١٤
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 .م١٩٨٣ سنة – عمان –والتوزیع 
 –أم��ین عب��د هللا س��الم /  د–ع��روض ال��شعر العرب��ي ب��ین التقلی��د والتجدی��د  -١٥

 .م١٩٨٤ سنة –ولى  األ–مطبعة منجد الحدیثة بنھا 
محمود على السمان /  د–" أوزان الشعر العربي وقوافیھ"العروض القدیم  -١٦

 .م١٩٨٤ سنة – دار المعارف –
 سنة – األولى –مصطفى شاھین /  د–علم االجتماع والمجتمع اإلسالمي  -١٧

 .م١٩٩١
/  ت– اب��ن رش��یق القیروان��ي –العم��دة ف��ي محاس��ن ال��شعر وآداب��ھ ونق��ده  -١٨

 .م١٩٧٢ سنة – الرابعة – بیروت –الحمید دار الجیل محیي الدین عبد 
إح�سان /  ت د– أب�و عبی�د البك�ري –فصل المقال في شرح كتاب األمثال  -١٩

 .ت. د– الثالثة – بیروت – مؤسسة الرسالة –عباس عبد المجید عابدین 
 . الثالثة– بیروت – دار الثقافة –إحسان عباس /  د–فن الشعر  -٢٠
 مكتب�ة كلی�ة –محم�ود عل�ي ال�سمان /  د–رب�ي فن الموسیقى في الشعر الع -٢١

 .ت. د– طنطا –التربیة 
 الھیئ�ة الم�صریة –إب�راھیم عل�ي أب�و الخ�شب /  د–في محیط النقد األدبي  -٢٢

 .م١٩٨٥ سنة –العامة للكتاب 
 .ت. د– الثالثة – دار المعارف –محمود الربیعي /  د–في نقد الشعر  -٢٣
 – الثانی�ة –لنھضة المصریة  دار ا– أحمد عطیة هللا –القاموس السیاسي  -٢٤

 .م١٩٨٦ سنة -ھـ ١٤٠٦سنة 
 – األول��ى – بی��روت – مؤس��سة الرس��الة – أب��و البق��اء الكف��وى –الكلی��ات  -٢٥

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢سنة 
 – بی��روت – دار إحی��اء الت��راث العرب��ي – اب��ن منظ��ور –ل��سان الع��رب  -٢٦

 .١٩٩٨ -ھـ ١٤١٨الثانیة سنة 
 دار ع��الم –ط��اھر الج��وابي محم��د /  د–المجتم��ع واألس��رة ف��ي اإلس��الم  -٢٧

 .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ الثالثة سنة – الریاض –الكتب 
/  إع��داد–س��میر ط��ھ المج��ذوب /  إش��راف د– أحم��د ب��ن حنب��ل –الم��سند  -٢٨

 – بی��روت – المكت��ب اإلس��المي –محم��د س��لیم إب��راھیم س��مارة وآخ��رون 
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣ سنة –األولى 

 – مطبع�ة األمان�ة –الم س�عد عب�د المق�صود ظ�/  د–مناھج البحث األدبي  -٢٩
 .القاھرة

 – بی��روت – دار القل��م للطباع��ة –إب��راھیم أن��یس /  د–موس��یقى ال��شعر  -٣٠
 .م١٩٧٢ سنة –الرابعة 

 .م١٩٨٣ سنة – دار الشروق – سید قطب –النقد األدبي  -٣١
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 – بی�روت – دار الثقاف�ة –محم�د غنیم�ي ھ�الل /  د–النقد األدبي الحدیث  -٣٢
 .م١٩٧٣سنة 

 – مكتب�ة الخ�انجي –كم�ال م�صطفى /  ت-ب�ن جعف�ر  قدام�ة –نقد الشعر  -٣٣
 .م١٩٤٨ سنة –القاھرة األولى 

عم�ر /  تمھی�د–الخطیب التبری�زي / صنعھ/ الوافي في العروض والقوافي -٣٤
 سنة – السادسة – دمشق – دار الفكر –فخر الدین قباوة / د/ یحیى تحقیق

 .م٢٠٠٧

   مقابالت شخصیة–ثالثا 

 .م٢٥/١/٢٠١٣ بتاریخ – محمد إبراھیم بظاظو/ مع الشاعر - ١
  .م٢٥/٢/٢٠١٣محمد محمد إبراھیم بظاظو بتاریخ / مع الدكتور - ٢
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  الصــــورة اللونيــــــــة 
  فـــي 

 شعر ضياء الدين رجب
  

  

  در
ح اا  ط   

  أستاذ مساعد بكلية اللغة العربية باملنصورة
  قسم األدب والنقد
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ا  

  

ضياء "هدف هذا البحث إىل دراسة الصورة اللونية يف شعر الشاعر السعودي ي

ًباعتبار أن اللون عنصر من عناصر الصورة الفنية، متخذا من دواوينه " الدين رجب

ًمنوذجا هلذه الدراسة، وقد قامت هذه الدراسة ]  رثاء – سبحات –زمحة العمر [

ا عند الشاعر دون غريها، هذه ًعلى استجالء ثالثة ألوان كانت األكثر توظيف

ًفضال عن الدالالت ] األبيض مث األمحر مث األسود : [ األلوان هي على الرتتيب 

ْاملتعددة اليت أثرت النص الشعري، وكشفت املزيد من اإلحياءات النفسية والفكرية 

  .والثقافية، يف حماولة للكشف عن قيمها الفنية وداللتها اجلمالية 

* * *  

  

  
  
 
  


