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 شعار حافظ إبراهيم االجتماعيةأبده يف تأثري آراء حممد ع

  ٢أمحد اميدوار ، ١ علي پرياين شالالدكتور

  خص املل
 بالشيخ ،يف أثناء نضاله اتصلف ، مع ظروف بيئته جعله حمبباً إلی النفوس،شاعر النيلإنّ نضال حافظ إبراهيم، 

دفاع عن اللتعليم و التربية واملرأة واو يف آرائه جول  .يف أشعاره السياسية واالجتماعيةه أثّر بتعبده و حممد
إنه يف جمال السياسة يردد نغمات الشيخ فيعجب باإلجنليزيني ويطري مزاياهم رغم وطنيته و يعلّل  .حقوقها

قوم بالشوری و العدل و التعاون ونراه يودع اللورد کرومر الداهية و يثين عليه ألنه کان صديقاً حملمد عبده 
و يف جمال التربية و التعليم يؤکّد  .إالبنوع من اللباقة و احليلة اليت کانت من تأثريات الشيخ يزواليثورعلی اإلجنل

م أمر التربية علی التعليم و يدعو إلی تربية البنات و دعو الناس إلی حتسني أخالقهم و يقعلی آراء الشيخ و يد
  جمال املرأة يقف حافظ کأستاذه إلیويف .يفضل العصر اجلاهلي علی العصر املعاصر لفساد أخالق الناس

 إصالح األمة فيذم وجانبها و يدافع عنها داعياً إلی مجيع ما هلا من احلقوق و يری أنّ إصالح املرأة و األسرة ه
بيت و يردد نغمة الشيخ يف احلجاب فيذهب إلی أن الإلی لزوم املرأة  دعا ذلكتقييد النساء و إذالهلا لکنه مع 

  .  املشروعات اإلسالميةالنقاب ليس من
  

  .حافظ إبراهيم، الشيخ حممدعبده، السياسة، التربية و التعليم، املرأة: رئيسةات الفردامل
  

  مقدمة
نّ الشاعر اليزال يتأثر مبا يتصل به و من الغفلة أن نظّن أنه يعيش يف دنياه اخليالية بشخصية مستقلة إ

عکس عليها حياة أهله کما تنعکس عليه ينناصعة صافية وإن الشعر يف احلقيقة مرآة .اليؤثر فيها شيء
  .ما تأثر به ناشده من االتصال باآلخرين
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عن هذه التأثرات يف الظروف اليت کانت مصر تعيش » شاعر النيل« وليس يستثنی حافظ إبراهيم
 خضاع مصر و يفإ حتت نرياإلجنليزيني الذين حاولوا بکل مالديهم من حيل و سطوة مستمريف عذاب 

يف هذه احلقبة کثري من مصلحي األمة منهم .  فيهاالظروف اليت کان اجلهل فاشياً و الوعي ضئيالً
 بلدهم أمالً يف تقدمجبانب الناس يدعوم إىل إصالح النفوس و التربية إلی الشيخ حممد عبده وقفوا 

  .فاختلط حافظ بالشيخ حممد عبده
 اهتموا بديوان حافظ و شرحوا أشعاره السياسية و إنّ کثريا من النقاد  و مؤرخي األدب العريب

کتاباً تاماً أوغامزين إليها من خالل دراسام و أشاروا إىل تأثري الشيخ يف  هلاصصني االجتماعية خم
أشعاره إشارة وجيزة ومل يبينوا لنا أبعاد هذه التأثريات إال يف القليل النادر کما إننا ما وجدنا کتاباً 

فلذلك كان املقصود يف هذا البحث تبيناً جلوانب هذه ا اجلانب بشكل خاص ل هذاوحبثاً يتناو
هذا املقال يتناول  .رى كيف ظهرت وأين بدتنالتأثريات و مقارنة آراء الشيخ بأشعار حافظ کي 

  .من كتب األدب العريبعلی عدة عتمد فيه ا و بشكل خاصهذا املوضوع 
  

  نبذة عن حياة حافظ إبراهيم

 م١٨٧٠سنة د حافظ فذهب بعضهم إلی أن مولده کانأقوال العلماء يف سنة والدة حمماختلفت 
وذهب الفريق الثالث إلی أنه  )٤٨الباوي،ص( م١٨٧١والبعض اآلخر إلی أنه کان سنة )١٠٠ضيف،ص(

علی  ولد يف سفينة ذهبية کانت ترسو واتفقت علی أن حافظاً )١٦٢کردعلي،ص( م١٨٧٢کان سنة 
مسه إبراهيم فهمي و أم ام بلدة  ديروط  يف أعلی صعيد مصر، من أٍب مصري مهندس شاطئ النيل أما
تويف والده وعمره أربع سنوات و توفيت . لست هامن کرمية أمحد البورصة يلامسها اترکية األصل 

و قرض الشعر، مث  مث انتقل مع خاله إىل طنطا و مأل فراغه باملطالعة. والدته فظل يعيش يف بيت خاله
 ١٨٩٦ب إىل احملاماة فأخفق فانتقل إىل القاهرة و التحق باملدرسة احلربية فتخرج ظابطاً و يف سنة أک

 الضياع و یيف ثورة مع بعض الضباط فعوقب فعاد إىل مصر فقاسك للميالد أرسل إىل السودان فاشتر
شاعرالنيل وتويف . عبده  يف تلك احلقبة جمالس األستاذ اإلمام حممدی کان يغش،احلاجة و قلة  األمل

  ).١٠١_١٠٢ضيف، صص ( للميالد ١٩٣٢سنة 
  

  نبذة عن حياة الشيخ حممد عبده
» حملة نصر«  م، ولكنه نشأ بقرية١٨٤٩ ولد حممد عبده حبصة شبشري من قری إقليم الغربية يف سنة 

 )٤٧العقاد، ص. (من قری مركز شرباخيت بإ قليم البحرية حيث نشأ والده و نشأت أسرته من قبله
و الکتابة و حفظ القرآن بالقرية مث ذهب إلی اجلامع ءة تلقی الشيخ  حممد تعليمه األول، القرا



 ٢٥شعار حافظ إبراهيم االجتماعية    أثريآراء حممد عبده يف تأ

األمحدي بطنطا ولکن أساليب التدريس العقيمة قد صدته عن قبول الدروس، فقرر هجران الدراسة 
اليه  فألقی - خال والده –بعد هذه الفترة التقی بالشيخ درويش خضر  بعد عام من شروعه فيها و

 فعادت إليه الرغبة يف طلب العلم و ببعض من أفکار التصوف و قاده إلی شیٍء من السلوك الصويف
 م عين يف منصب مفيت ١٨٩٩عاد إلی اجلامع األمحدي و األسدي خبدمات جلية فيها و يف سنة 

داً من  م أسس مجيعة إحياء العلوم العربية اليت حققت و نشرت عد١٩٠٠الديار املصرية و يف سنة 
 متوز ١١آثار التراث العريب االسالمي الفکرية اهلامة و استمر يف ذلك زهاء ست سنواٍت إلی وفاته يف 

  ).٤١- ٤٤الباوي صص. ( م يف مدينة اإلسکندرية عن عمر سبعة و مخسني عاما١٩٠٥ًسنة 
  

 اتصال حافظ إبراهيم مبحمد عبده وتأثري هذا االتصال
و إنّ ارتباط األديب بقضايا عصره  )١٨٨تيمور،ص( التعبري عن احلياة إنّ األدب يف أبسط تعريف له هو

علی اختالف أنواعها و مبشكالت احلياة يف اتمع الذي يعيش فيه ليس شيئا غريباً علی طبيعة األديب 
إمساعيل، (وإنّ احلس املرهف ال ميكن أن يسمح لألديب أن يعيش يف عزلة عن قضايا بيئته و مشكالا 

 األهرام و ةوإنّ حافظاً يستجيب لنداء هذا احلس خاصة بعدماحاول أن يشتغل يف صحيف )٣٧٤ص 
    عن اتصاله بالشيخأما هو فيقول . فاجته إىل الشيخ حممدعبده فلزمه يف وجههلکنها أغلقت أبواا

کان إنه ). ١٠٢ص ضيف،(»  داره و أرده أاره و التقط أمثارهلقد کنت ألصق الناس باإلمام و أغشی«
عبده  يف قلب   و بعض املؤرخني يتکلمون عن هذ احلب و احلزن  بعد وفاة حممد.حيب أستاذه

يروي کتاب سريته أنه بعد وفاة الشيخ شعر بالفراغ فتلمس السلوى عن هذه البلوی يف . حافظ
ا فکّر مث کان يترقب املوت لکثرة م) ٢٠شرارة، ص(الزواج و اقترن بابنة رجل من أثرياء حي العابدين 

به أيامه اخلالية و کثرة ما وقف علی املنابر مؤنباً يشيع أصدقائه و حمبيه إلی العامل اآلخر منذ وفاة  
  )٤٠نفسه،  ص (أستاذه الشيخ حممدعبده حتی أيامه األخرية 
مغموراً  کان فقرياً فأعانه وجاهالً فعلّمه و ألنه «حافظ؟ فما هوسبب هذا احلب و احلزن عند

 ٢الدسوقي، (» ... و عرفه بکثري من عظماء مصر و علمائها فال بدع  اذا  انتهج منهجهفرفع ذکره
ذا احلزن ولکن هل أثّرهذا االتصال يف شعر هأينا فال بدع أن حيبه هذا احلب و حيزن ملوته ريوف) ١٠٨/

  حافظ؟
ي ما عطف مفيت املصر الشيخ حممدعبده علی حافظ عطفاً خاصاً و أخذ يلقنه من طرف خف «فقد

جيب إدخاله يف الشعر من جتدد و يريده أن يطرق معاين جديدة يف اإلصالح من حض املصرين علی 
عتصام حبب لغتهم و اإلعجاب بتأرخيهم و االالنهوض ودعوم إىل حتسني األخالق و التربية و إىل 
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و ) ١٦٣كرد علي، ص(» احملافظة علی شخصيتهم و شعائرهم و إنکارهم ظلم القابضني علی أمرهم
إن کنت تريد ما يضطرب يف قلوب زعماء مصر و مصلحيها من دعوات عقلية و روحية و  «لذلك

ضيف، (»األنغام وکأا تعتصرها اعتصاراً  هذه نفسها تتدفق عليها) أشعارحافظ(سياسية فالقيثارة 

  و کان يف بذلك هيأ له اتصاله بالشيخ حممدعبده أن يعيش يف البيئة الطاحمة إىل اإلصالح«و) ١٠٣ص
  ). ١٤حممد عويضة، ص(»...الوقت نفسه يعيش يف بيئة الشعب الفقرية اليت نشأ فيها و خيتلط حبکم بؤسه

ولقد تأثر حافظ مبنهج «و» ليايل سطيح «الشيخ و هو کتابب هناك دليل أوضح لتأثر حافظ و
إال من وحي تعليم ليس » ليايل سطيح «أستاذه اإلمام منذ اتصل به يف السياسة و اإلصالح فکتابه

 و قصائده االجتماعية و نقده للمجتمع املصري يف شتی أحواله و خمتلف رجاله ليس إال تأثراً .اإلمام
 علی طريقة املقامات صور ةمقاالت نثري....  «أما هذا الکتاب فهو) ٢/١٠٦الدسوقي، (» مبنهج اإلمام

ب االجتماعية متأثراً يف ذلك أوضح فيها علی لسان سطيح الکاهن اجلاهلي کثرياً من عيوب الشع
  ).١٠٣ضيف، ص (» التأثر بآراء الشيخ حممدعبده اإلصالحية

حمد عبده يف هذا الکتاب الذي يعرب عن آرائه اليت أدخلها يف أشعاره  مبإنّ حافظاً تأثرفو هکذا 
من  «:قولو يری الدکتور زکي مبارك أنّ آراء حافظ يف شعره و أدبه هي  آرائه يف ليايل سطيح و ي

و حافظ أيضاً يصدق هذ ) ٥٦مبارك، ص (» مل ير حافظاً يف ليايل سطيح فهو عن أدبه من الغافلني
  :التأثري يف ديوانه ويقول

  
  ف ـانَ يرتِجـد ما کـين بعـفَـقَر يِقي    صِحبت اهلُدي ِعِشرين يوماً و لَيـلَةً        

  دري ِمن الِْحلِْم مصحفـو يف ص  وعدت              أِس صاِرمحت و ِفي نفِْسي ِمن اليُ  فَر
  ١ِف يوصفـو کانَ کَمن يف سورة الکَه  اِشئاًـبن ِعمرانَ ناو کُنت کَما کانَ 

  )   ٢١ص ، حافظ                                                                                    (  
  الشعراء و األدباء اآلخرينبلتأثر ا إبراهيم وحافظ

 دور يف توجيه أمل يكن هلم سؤال آخر و هو أن شاعر النيل اختلط بکثري من ابناء الشعب بقي هنا
بلی ولکن تأثري حممد عبده كان أکرب تأثري يف أشعاره و أن تأثري هوالء يف : شعره؟ فال بدلنا من القول

  :حافظ کان يف ظلّ تأثري الشيخ

                                                                                                              
  ).ع(مع اخلضر ) ع( قصة نيب اهللا موسي يشري إلی .1



 ٢٧شعار حافظ إبراهيم االجتماعية    أثريآراء حممد عبده يف تأ

 والء هذا من جهة و من جهة اخری أنّ هوالء الختالط ألن حممدعبده  هوالذي مهد حلافظ ا
عبده ولكنه عن طريق  هذا التأثري کان حملمد فإن کانوا أنفسهم تالميذ الشيخ و متأثرين بآرائه و هلذا،

  .تالميذه
ب أمثاهلم  مثلی منهم التجوء وإىل وعسون و رضامطران و برکات و صحةصحب حافظ طبق«

... من العلماء املصريني وأدبائهم أمثال قاسم أمني و حسن عاصم و أمحد فتحي زغلول و أمحدزکي 
و واسطة العقد األستاذ حممد عبده و کان ... و أضرام من الرجال املصريني اختارهم أو اختاروه 

وان أرباب القرائح مرتله يف عني الشمس جممع العلماء و األدباء يضم إليه أصناف الرجال و أل
فقد تعرف عن طريقه علی الطبقة املمتازة من  «فکما ذکرنا آنفا). ١٤كرد علي، ص (» والعبقرية
ضيف، ص (» وهي الطبقة اليت کانت تفکر يف اإلصالح الديين و االجتماعي و السياسي... املصريني

 منهم أن جيعلوا الشيخ و إن حافظاً نفسه يری يف هذه الطبقة املمتازة روح الشيخ و يريد) ١٠٣
إىل ناظر  «أيام الشيخ يف قصيدة عنواا منوذجاً و أسوة حليام فيطلب إىل سعد زغلول أن حييي

  : »املعارف سعد زغلول باشا
  

  ك سعداـاماً تؤملْ فيـت  رأيــد إنَّ بِِِمصـا سع ي
    نَ الِعلِم ِضيق احلاِل سدا   ام بينهـم و بيــد قـقَ
ـْت أَرجوا أنْ أراـم ـَاً و أنْ ألْقاك جدا  ا ِزلـ   ك أب
  ١ِم وکُن ِبنا الرجلُ املُفَدی  ا عهـد اإلمـاـاردد لَنـفَ

  )٢١٨ص ، حافظ              (
رثاء  «کان شأن قاسم أمني الذي يری حافظ فيه الشيخ و ينشد يف قصيدة عنواا و مثل هذا
  :»قاسم أمني بك

تذَکــراً يـومطَِل                 به »اإلماِم «مالب بذلك تِويتان يوم  
  )٣٨٩ص‘ نفسه                                                                                  (

البحث  يف توجيه آراء حافظ إبراهيم يف أشعاره فلذلك جدير بنا اً رئيساًفقد عرفنا أن للشيخ دور
  :عن ااالت اليت جتلی فيها تأثر شاعرنا بأستاذه الشيخ حممدعبده و أهم هذه ااالت

                                                                                                              
  .اإلمام هو الشيخ حممد عبده. ١
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  جمال  السياسة: األول
  آراء حممد عبده يف جمال السياسة

. ه يف جمال السياسةء لفهم تأثري آراء الشيخ السياسية يف أشعار حافظ البد لنا إال أن نعرف آرا
ولکنه مع هذا «).٣٢٤ص، أمني(» بالصمت عن املفاسدی    ديين اليرضإن وجداً يف«:حممدعبده يقول

 و يکره الطفرة و يريد أن يهيي األمة و يعدها ألن حتکم نفسها ءالوجد يدعو إىل اإلصالح البطي
حکماً صحيحاً بالتعليم وارتقاع الشعب حتی ينشأ جيل قوي يستطيع أن ينال االستقالل و حيافظ 

إنه کان يشعر حبرية يف نقد الشوؤن االجتماعية والعادات  «و) ٢/١٠٦الدسوقي، ) (٦٠نفسه، ص(» عليه
الدينية ولکن ال يديل برأيه بصراحةً فيما يتعلق بالقضايا السياسية نزوالً ملا تقتضيه الوظيفة احلکومية و 

» سياسيمع الشيخ حممدعبده بالتدرج يف اإلصالح ال کان يعتقد انسجاماً مع أفکار رياض باشا الذي
  ).١/١٤٦رشيد رضا، (

فإن شئت أن  «إنه کان يری تقدم شعبه عن طريق التعليم و التربية و کان يکره السياسة و يقول
تقول إنّ السياسة تضطهد الفکر أو العلم أو الدين فأنا معك من الشاهدين أعوذ باهللا من السياسة و 

 کلمة السياسة و من کل خيال خيطر من لفظ السياسة و من معنی السياسة و من کل حرف يلفظ من
ببايل من السياسة ومن کل أرض تذکر فيها السياسة و من کل شخص يتکلم أو يتعلم أو جين أو 

  ).٣٥٧كرد علي، ص(» يعقل يف السياسة و من ساس و يسوس و سائس و مسوس

رادته ولکنه مع ذلك اضطر إلی رکوب مراکب السياسة و ما کان يدخل فيها، زج فيها رغم إ «
لذلك رأيناه يتخلی عن السياسة بعد أن صفا له اجلو و مل يرض الدخول يف غمارها بالفعل و القلب 

نفسه، (» معلماً و مرشداً أي أنه شارك يف السياسة بالقدر الذي أراده مث نقض يده منها إال قليالً
  ).٣٥٠ص

قد ١غري أن لقاء بالثورة العرابية» ثورياً«ال» اصالحياً« إنّ حممدعبده بدأ حياته السياسية املستقلة«و
و لکن » الثوري« و اقترب به خطوات قليلة من املوقع» اإلصالحي« ابتعد به خطوات قليلة عن املوقع

و عاد ا الرجل إىل ) ١٨٨٢ للميالد  إىل يوليو ١٨٨١أوکتوبر (عمر هذه الفترة مل يتجاوز أشهر 
يری طريق الثورة بل يغمزه و يلمزه حيناً و يهامجه يف ال» مصلحاً« جذوره الفکرية العميقة و األصيلة

  ).١/١٤٣عبده،(» کثري من األحيان

  فما هو سبب هذا اللني عند الشيخ خاصة إزاء اإلجنليزيني ؟

                                                                                                              
  . م١٨٨٢ثورة أمحد العرايب اليت قام به سنة  .١



 ٢٩شعار حافظ إبراهيم االجتماعية    أثريآراء حممد عبده يف تأ

 أن يسري يف  و ميکنه من)اخلديو(کان صديقاً لللورد کرومر ألنه کان يدفع عنه بطش عباس  «إنه
ألن عباساً مل يکن خملصاً يف وطنيته «و) ٢/١٠٦الدسوقي، (» لقضاءاصالحاته باألزهر و األوقاف و ا

فال ) ١/٣٧٦نفسه، (» الهم له إال مجع املال و إيداعه باملصارف األجنبية خشية أن يعزله اإلجنليز فجأة
خاصة بعدما  «بد له من أن يلوذ يف کنف اإلجنليزيني و هذا هو الذي کََََلّ سيفه يف جمال السياسة و

زارة رياض باشا بقيام الثورة العرابية و کان الشيخ يومئذ اليقول بالثورة و يصرح أنّ األمة سقطت و
هکذا  «و) ٣٥٠كرد علي، ص(» غري مستعدة  للحکم الدستوري و أن الواجب تعليمها و ذيبها أوالً

وت مث بعد أن خاب ظن حممدعبده يف السياسة و السياسيني إثر فشل ثورة العرايب و نفيه إىل بري
إخفاق مجعية العروة الوثقی وإقفال جريدا أصبح الشيخ يشك يف اإلصالح مبفهومه السياسي، فرجع  

حسني (» إىل اإلصالح الفکري لرفع الوعي االجتماعي يف العامل االسالمي عن طريق الدين الصحيح
  ولکنه هل يقضي هذا السلوك علی کل ما کان حملمدعبده من جمد؟). ٨٧الدسوقي، ص

أيه السياسي حينذاك کثري من زعماء األمة کسعد زغلول و فتحي رياللهم ال فقد شارکه ف «
زغلول وحسن عاصم، و حممود عاصم، وحممود سليمان،و سلطان وغريهم إال أنه تعرض للهجمات 

  ).٣/٢٤٢رشيد رضا، (» ...اکثر منهم 
  

  حافظ إبراهيم و أشعاره يف جمال السياسة
وکما ) ٢/١٠٦الدسوقي، ( أستاذه يف أشعاره السياسية واالجتماعية مند اتصل به  لقد تأثر حافظ مبنهج

و إن کنت تريد ما يضطرب يف قلوب زعمائه و مصلحيه من دعوات عقلية و  «مر بنا ذکره آنفاً
نفسها تتدفق عليها هذه األنغام کأا تعتصرها ) أشعار حافظ(ة روحية و سياسية و وطنية فالقيثار

تأثريف موقفه مع اإلجنليز برأي أستاذه الفهيم، « فهکذا نری أن حافظاً) ١٠٦ضيف، ص  (»إعتصاراً
 نغمة اإلعجاب م و - علی رغم من وطنيته- فتراه يردد تلك النغمة اليت کان يرددها حممدعبده 

فأعانه علی حافظ فقد کان فقرياً ی  ألنّ حملمد عبده أيادي التنس« )٢/١٠٧الدسوقي، (» اإلطراء ملزاياهم
 إذا انتهج عو جاهالً فعلمه و مغموراً فرفع ذکره و عرفه بکثري من عظماء مصرو علمائها فال بد

فنراه ) ٢/١٠٨نفسه،(» منهجه يف موادعتهم ومعرفة مرتلتهم واالعتراف مبا يسدونه إىل مصر من مجيل
  »نئة جاللة إدوارد السابع بتتوجيه« ينشد و ميدحهم يف قصيدة عنواا

  
را      دولَةً فوق أعالٍم هلـا أســــديا أَ ز ذا  إ ا  ي ن د ل ه ا ر ِد ا و ب ی  خشت     

را     باألمِس کانت عليِك الشمس ضـاِحيةً فَ قد س ر د ب ل ِك ا ذُرا  قو يوم فَ ل      وا
     ٍ  إنْ غابِت الشمس أولَت تاجها القَمرا     يؤولُ عرشــِك من شمٍس إىل قَـمر
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يةٌ ا      من ذا ينـاِويك و األقـدار جاِر ر ه قَ  ن ملَ ا  ي ن د ل ا و ، ني ئ ا ش ت ا  مب      
ا      ذا ابتسمِت لنــا فـالدهـر متبسمإ ر ش ِه کَ ِب ا عن ن ا  ن رتِ ل ش کَ       وإنْ 

  )١٩-٢٠، صص حافظ                                                                              (
  :ويعلّل قوة اإل جنليز بالشوری و  العدل و التعاون و يقول

   
ـَبن ِلملــٍك عز جاِنبــه   راـه أثَـعاونُ لَم تنظُر لـوال التَـل  التعج
  ١غَدرا د يف السلْطانِِ منـعدلٌ، وال م  مــا ثلَّ ربّك عرشـاً حيرســـه

 مهتـربواخِهرقـد س مالقَـو و املَلْـوع  فرأَيت راِفِقِهمِهراـلی مك قد س  
  ٍر إىل من يغِرس الشجراـى وزيـإل  تشــاوروا يف أموِر املُلِك ِمن مِلٍك

  )٢٠نفسه، ص                                                                                         (
و إنه يودع اللورد کرومر الداهية و يثين عليه و إذا ذکرنا أنّ کرومر کان مکروهاً من عباس و 

  : »وداع اللورد کرومر «صديقاً حملمدعبده التعجب ملوقف حافظ فينشد يف قصيدة عنواا
   

تـها ض فَ أَ يت قد  ل ياديك ا أ ي   ِر نطْ ا        س يد ل ا  د ح ج ت ةً  م أ ا  ن س لَ ف ا  ن ي ل        ع
نا حمي ضعيفَ ِب ت لْ يم القَ لدهِر إنْ عدا        و کنت رِح ثَ ا ِد فَع عنا حا د و ت        
عةٌ و واي و لَ ِش ن ســى يف ِد أَ دا        و لوال  ب كْ أَ و  ا  وب ل قُ  ت م د أَ ةٌ  ع ِج ا ف       و 
الً ـِب غـاِف صع لت با اً  ب ع ش يك مي         و ر ق ر ش ل ك ا ر ي ِو ص اوت د ر ج م اً  غر      
نــا ِع ألن دا الو يـوم نـا أَسی ا        لَذُب دد و ت ملُ ا  ح ِل ص ملُ ا  ك ذا يك  ی ِف ر َن      

  )٢٠٧نفسه، ص                                                                                       (
» إني أخاف السجن و لست أحتمله «جييبأكان حافظ حيب اإلجنليزيني حبا صادقا؟ نفسه 

فهو  «رت العبارةا األجنيب و إن النت اإلشارة و استداالحتاللولکنه کان يرفض ) ٦١واصف، ص(
اليثور علی اإلنکليز ثورة عنيفة بل يشجع الثورة عليهم بضرب من اللباقة و احليلة حتی يتقي غياهب 

  حافظاليت كان) منهم حممدعبده(بقة املثقفة املمتازة  هذا اإلحتياط جاء من الط أنأيناريسجوم و ف
ذا مدح الغربيني أو تبرم م فإا بتوخي حثّ إإنَّ حافظاً «و) ٣١حممد عويضة، ص(» يعيش يف کنفها

  )                                    ١٧٠ص كرد علي،(» املصريني علی النهوض و تطهري أخالقهم و عادام
  

                                                                                                              
  .أي هدم ملکهم و أذهب عنهم عزهم : ثلّ اهللا عرشهم. ١
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دعبده يف أشعارحافظ إبراهيم السياسية                                                                                              تأثريموت حمم
إنّ شاعر النيل غيرموقفه إزاء اإلجنليزيني بعد موت الشيخ ألنه کان يف طبعه وطنياً ومل يکن ممن 

 أستاذه يستجيب لنداء وطنيته الکامنة يف نفسه ولنداء الرجال يؤيدون حکم اإلجنليز مبصر فبعد موت
الوطنيني الذين ال يرون يف احملتلني ورجاهلم خرياً و الذين هلم جرائد فيها أقالم مرهفة کالسيوف مضاء 

  )١٠٨-٢/١٠٩الدسوقي، (و حدة 
ة للميالدحتی أذاع قصيدة بعد صدور احلکم خبمس١٩٠٦سنة»دنشواي «فما إن وقعت حادثة

  :أيام فيقول فيها
مـونَ باَألمِر ِفينــا دادا     أيـها القاِئ نا و الِو يتم  والَء      هلْ نِس

ـَاموا هنينـاً      و ابتغوا صيدکُم  وجوبوا الِبالدا    خفِّضوا جيشکُم و ن
باد     إذا أَعـوزتــکُـم ذات طَوٍق      بني تلك الربا فِصيدوا الِع
ٌء وا س  م ما و احلَ مـا حنن  ن     مل تغاِدر أطْواقُنـا اَألجيـادا     إ

  )٢٩١- ٢٩٢حافظ، صص                                                                         (

وبعد إنشاد قصائد الذعة تنبه اإلجنليز إلی أنّ حافظاً قد جتاوز حده وإلی أنه قد انضم صراحة إلی 
اجلبهةالوطنية وصار شاعرها الفذ فعملوا علی وضعه يف قفص الوظيفة حتی يسکت عنهم أو يرجع 
إلی سياسته القدمية من مهادنتهم فعين علی يد حشمت باشا ناظر املعارف رئيساً للقسم األديب يف دار 

  )٢/١١٤الدسوقي،.(للميالد وبذلك کبل حافظ بقيود الوظيفة١٩١١الکتب املصرية سنة
  
  جمال التربية و التعليم : اينالث

أما اال الذي ال ميكن إغماض العني عنه يف تأثري حممد عبده يف أشعار حافظ إبراهيم هو جمال التربية 
 والتعليم خاصة کما مر بنا ذکره آنفاً يف باب حبث عن السياسة أنّ حممد عبده بدأ حياته السياسية

قد  «:عثمان أمني أستاذ الفلسفة يف جامعة القاهرة و يقولو هذا ما يؤيده » ثورياً«وال» اصالحياً«
إصالح العقلية و العقيدة و األخالق هي الرسالة األولی » جواين «قلنا و کررنا بأنّ قضية اإلصالح

  ).٨٨حسني الدسوقي، ص(» ...اليت اضطلع ا األستاذ اإلمام 
  

  آراء حممدعبده يف  جمال التربية و التعليم
 )٣٥٣كرد علي، ص (»  بفساد أخالقها أکرب من مجيع مصائبهاةذه األمة هإنّ مصيب«:هيقول حممدعبد

 إال يف إتقان التربية و بعد ذلك يأيت له مجيع ما يطلبه إن کان طالباً یفمن يريد خري البالد فاليسع«
بية و إنّ اول ما جيب أن يبدأ به التر «و) ١/٤٦عبده، (» حقاً بدون إتعاب الفکر و إجهاد النفس
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التعليم لتکوين رجال يقومون بأعمال احلکومة النيابية علی بصرية مؤيدة بالعزمية و محل احلکومة على 
و ... انَّ مطلوبکم احملبوب هو العلم «:کما يقول ) ١٤٦-٢/١٤٧رشيد رضا، (» ...العدل و اإلصالح

و كل أدب هلا هو يف الدين  للنفوس و هو علم أدب النفس ی العلم حمي... کل مفقود يفقد بفقد العلم 
- ١/٦٥٠عبده، (» فما فقدناه  هوالتبحر يف آداب الدين و ما حنس من أنفسنا طلبه هو التفقه يف الدين

٦٤٩(   
إن کان الشخص «:و يؤکد علی وجوب التربية مالزمة و متکاتفة بل متقدمة علی التعليم و يقول

ع علوم الدنيا  فال ريب أن يکون شقياً يف ضعيف اإلدراك أوفاسد األخالق، و إن کان عاملاً جبمي
نفسه و سياء يف الشقاء لغريه و التغين عنه املعلومات بل ذهب بعض احلکماء إىل أنه الينال العلم من 

  ).٣/٢٧نفسه، (» أي نوٍع کان حقيقة إال بعد أن حتلّی النفس بالصفات اجلملية
» فت قلوباً متيقظةً عاملة بوجه احلاجة إليهانّ الکتب التفيد القلوب العمي إال إذا صادأ «:و يرى

إنّ الشيخ يفضل العصر اجلاهلي علی العصر املعاصر لعدم فهم الناس و فساد ). ٣٥٦كرد علي، ص(
ليتين أشکو إىل اهللا جهل العاملني، و محق املعلّمني يف مثل هذه اجلاهلية اليت بعث «:شعورهم و يقول

ا، تلك اجلاهلية کان الضالل فيها بعيداً ولکن فهم القول جديداً، النيب حملو أحکامها و إزالة أيامه
أما اليوم ... هم صوت الداعي أجابوه علذلك عند ما الح هلم ضوء اهلدی أبصروه و عندما قرع أمسا

فإمنا أشکومن قلة الفهم  و ضعف العقل و اختالل نظام اإلدراك و فساد الشعور عند اخلاصة، 
بلغ منهم بالغة و غاية ما يطلبون أن حيمدوا مبا مل يفعلوا و أن يوصفوا بالعلم فالجتذم فصاحة و الت

  ).٣٦٤نفسه، ص(»...و إن مل يعقلوا، و أن تقتضي حاجام إذا سألوا و أن ترفع مکانتهم و إن ترتلوا 
يب حنن نتن «:جانب تربية النساء و قال يف خطبة باجلمعية اخلريية  اإلسالميةو هو ال ينسي أيضاً 
و إىل غري ذلك من  )٢٢٨البقرة، ( ﴾و لَهن ِمثلُ الذّي عليِهم ِباملَعروِف﴿: بناتنا فإنّ اهللا تعاىل يقول

و ترك البنات يفترسهن ... آاليات الکرمية اليت تشرك الرجل و املرأة يف التکاليف الدينية و الدنيوية
التعاون  «و کان غرض هذه اجلمعية). ٣٥٧هدارة، ص(» اجلهل و تستويهن الغباوة من اجلرم العظيم

كرد علي، (» علی تربية أوالد الفقراء و املساکني من املسلمني و إعانة العاجزين منهم علی الکسب

  ).٣٥٤ص
هذه اآلراء و األعمال أثّرت يف تالميذه کما نری أنّ الغالييين يقدم کأستاذه أمر التربية علی 

 و أنبل من التعليم ألنّ العاقل اخلري جيد يف نفسه ارتياحاً لقوٍم إنّ التربية أشرف «:التعليم فيقول
   ).١٠١حسني الدسوقي، ص(» حسنت تربيتهم و نبلت  أخالقهم و کرمت نفوسهم
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  حافظ إبراهيم و أشعاره يف جمال التربية و التعليم
إلصالح من حض  يف اةأن يطرق معاين جديد) حافظ(يريده ...  « فکما مر بنا ذکره آنفاً أنّ الشيخ

أنّ  «و).١٦٣كرد علي، ص(» ...املصريني علی النهوض و دعوم إىل حتسني األخالق و التربية 
خمتلف رجاله ليس إال تأثراً مبنهج  قصائده االجتماعية و نقده للمجتمع املصري يف شتی أحواله و

مدرسة البنات  «اافنراه يقول يف حسن األخالق يف قصيدة عنو) ٢/١٠٦الدسوقي، (» .....اإلمام
  :»ببورسعيد

  ما البــاِبلّيـةُ يف صفاِء ِمزاِجهـا           و الشرب بني تنافٍُس و ِسبـاِق
  و الشمس تبدو يف الکُؤوس و تختفي         و البدر يشِرق ِمن جبِني الساقـي

ـهتجلُـٍق کـرٍمي طاهــٍر          قـد مازـةُ األذْواِقبـألذَّ ِمن خالمس   
  فـإذا رِزقْت خليـقـةً مـحمودةً         قـد اصطَفـاك مـقَسم األرزاقِِ 

  )٢٢٨ص ، حافظ                                                                           (
  :و يقدم کأستاذه أمر التربية علی التعليم و يردد نغمة الشيخ

لْ    ِع ل ـلُ              وا ِئ ا م ش  ه فْ ِن ت تکْ مل  إنْ   قِ                           م ا ف خ إل ا ةَ  ي طِ م نَ  کا ه  ي ل ع               ت
                   ه د ح و  ع فَ ن ي  م لْ ِع ل ا  ن ب س ح القِ          الت خب ه  ب ّر  ج و ت ي م  لَ ا            م
                  لـوقـيعٍة و قَـِطيـعـٍة و ِفــراقِِ                               کـم عاٍمل مـد العـــلوم  حبـاِئالًً         
هه قْ ِف  صد ر ي ظلَّ  ٍم  قو ِه  ي ق فَ القِ                    و طَ لِّ  ح ت س م و  أ ٍة  مکيـد               ِل

  )٢٢٩نفسه، ص                                                                                (
  :و يدعو کالشيخ بتربية البنات و يقول

لّةُ ذِلك اإلخفاِق          من يل بترِبـيِة  النـسـاِء فإنهـا      يف الشرِق ِع
     أعددت شعباً طيب األعراِق          األم مدرســةٌ إذا أعـددتـها
ا حلي ه ا د ه ع ت إنْ   ض و ر  ألم قِ        ا ا ر ي ِإ ا  مي أ  ق ر و أ ي  ر ل ا     ب
ـذَِة اُألل م مدی اآلفاِقشغلَت مآ         ی اُألم أستـاذُ  األسـاِت هر     ِث

  )٢٣٠نفسه، ص (
  

  :و يفضل کأستاذه العصر اجلاهلي علی العصر املعاصر و يقول
ـَةً   ١ِمن هوِلها أُم الصواِعق تفْرق  الهم إنّ الغــرب أصبـح شعل

                                                                                                              
 .اللهم :  الهم.١
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  رقاُء ال تترفَّقـدِنيةٌ خــم  الِعلْـم يـذْکـي نـارها و تثريها
  تأسو الضعيف و رمحةً تتدفَّق  قـد حِسبت الِعلْم فينـا ِنـعمةًول
  و إذا بَِـرحمِتِه قَضاٌء مطِْبق  رِهقـالٌء مــإذا بنعمتِه بــف

  فينا فـعهد اجلاِهليِة أَرفَـق  ِم هذا شأنهـان عهد الِعلـإنْ ک
  )٣٣٦-٣٣٧نفسه، صص                                 (                                         

  .فهکذا رأينا آراء الشيخ بارزة يف أشعار حافظ إبراهيم يف جمال التربية و التعليم
  
  جمال املرأة و الدعوة  إىل حقوقها:الثالث

  آراء الشيخ يف جمال املرأة والدعوة إلی حقوقها
ها و يدافع عنها داعياً إىل مجيع حقوقها و کمامر بنا ذکره  يف باب املرأة آراء الشيخ کثرية فيقف جبانب

  آنفاً يف باب التربية و التعليم أن الشيخ دعا إىل تربية النساء و تعليمهن مستشهداً بقول اهللا تعاىل 
  ).٢٢٨البقرة،  (﴾و لَهن ِمثلُ الذّي عليِهم ِباملَعروِف﴿

العائالت فصالحها، صالح األمة ومن مل يکن له بيت تتألف من البيوت أو  « فهو يری أنّ األمة
ال تکن له أمة، و ذلك أن عاطفة التراحم و داعية التعاون إنما تکونان علی أشدمها و أکملها يف 

/ ٤عبده، (» الفطرة بني الوالدين و األوالد، مث بني سائر األقربني، فمن فسدت فطرته الخري فيه ألهله
٢٢٥.(  

 ﴾الرجالُ قَََوامونَ علی النساِء﴿  لرجل والية علی املرأة و يعلَّل قول اهللا تعاىلو يری الشيخ أنّ ل

املراد بالقيام هنا هو الرئاسة اليت يتصرف فيها املروؤس بإرادته و اختياره و  «:و يقول) ٣٤، نساء(
ه رئيسه، فإنّ کون ليس معناه أن يکون املرؤس مقهوراً مسلوب اإلرادة اليعمل عمالً إال ما يوجهه إلي

الشخص قيماً علی آخر هو عبارة عن إرشاده و املراقبة عليه يف تنفيذ ما يرشده إليه أي مالحظته يف 
أعماله و تربيته و منها حفظ املرتل و عدم مفارقته، و لو لنحو زيارة أولی القربی إال يف األوقات و  

  ) ٥/٢٠١نفسه، (» األحوال اليت يأذن ا الرجل و يرضي
و أکّد علی تربية املرأة و تعليمها و دور البيوت يف إصالح األمة و هاجم تقييد املرأة يف الزواج و 

أکثر حقوقهامل يستطع أن يتجاوز و ببعده ولکن رغم ما طلب الشيخ من تعليم املرأة و املطالبة  
وعدم اخلروج إال خيالف روح العصر السائدة يف ذلك الوقت، و اليت کانت جترب املرأة بلزوم بيتها 

أنّ اهللا سبحانه و تعاىل قد حصر وظيفة املرأة يف العائلة و حصر الوظائف « فلذلك نراه يعتقد، للضروة
» العمومية يف الرجال و ليس يف ذلك ما مينع من ترقي املرأة و الوصول ا إىل أعلی مرتبة تستحقها

  ).١٥٧حسني الدسوقي، ص(



 ٣٥شعار حافظ إبراهيم االجتماعية    أثريآراء حممد عبده يف تأ

 أنّ اإلسالم أباح کشف الوجه والکفني مستشهداً مبا ورد و يف الکالم عن احلجاب وجد الشيخ
فأعرض  وعليها ثياب رقاق، )ص( إنّ أمساء بنت أيب بکر دخلت علی رسول اللّه«:يف احلديث

 إال هذا وهذا وأشار إلی ايا أمساء إذا بلغت املرأة احمليض مل يصلح أن يری منه :عنهاو قال) ص(النيب
عا إىل رفع النقاب بعد أن اعترب أنه ليس من «  الشيخ ولذلك فإنّ)٥/٤٢، السيوطي( »وجهه و کفيه
نه يعيق حترك املرأة يف حياا أبل من العادات القدمية السابقة علی اإلسالم و  اإلسالمية املشروعات

االجتماعية بل دفعه استنکاره ألمر النقاب أن اعتربه آلة متکن للمرأة أن تستخدمها ألغراض غري 
  )١٥٩حسني الدسوقي، ص. (»ي يف ذلك خلفه شخصيتهاشريفة ختتف

  
  حافظ إبراهيم و أشعاره يف جمال املرأة و الدعوة إلی حقوقها

ظلّ بعيداً  «دفاع عن املرأة، فما هي احلال بالنسبة إىل حافظ إبراهيم  الذيالرأينا آراء حممدعبده يف 
خالف  ما هي حاهلا مع سائر عن املرأة مل تستهوه قط يف شيء والشغلت من کيانه حيزا يذکر

» الشباب «الشعراء و خالف ما هي حال الشعراء معها، بوجه عام حتی ليحسب املرء أنه مل مير بدور
إن  «: و هناك شائعة مفادهامل يكن ناجحاًزواجه أنّ وذکرنا أيضاً » )٢٠حممد عويضة، ص(يف حياته 

. »...دم علی الزواج علی اقتناع منه أو رغبة أو حب أمه هي اليت زينت له احلياة الزوجية و أنه مل يق
  )٢١نفسه، ص(

 أن يدافع عنهن و يقف جبانبهن داعياً للنساءهذه کانت حال حافظ فکيف ميکن للذي الحب له 
 بالنساء فيقول يف مدح التغزلو يعجبك األمر أنه مل يکن ماجناً و يکره . إىل مجيع ما هلن من احلقوق

  :»نئة األستاذ اإلمام الشيخ حممدعبده، مبنصب اإلفتاء «قصيدة عنوااحممدعبده يف 
ـَغزِل     و لَما أِقف بني اهلَوی و التذَلُّّل    بلَغتك و مل أنسب و مل أتـ
    وملْ أنتِحلْ فخـراً و مل أَتنبـِل    و ملّا أَِصف کأساً و ملْ أبك منزالًً

    تجولُ به ِذکْری حبيٍب و منِزِل      مدحيك موِضعـاًفلم يبِق يف قليب
  )١٠حافظ، ص  (                                                                                 

ا يد أنّ تقييد املرأة و إذالهلا و کل ذلك آل مبصر إىل احلالة التخلفية اليت ختتبط فيهيفالبد لنا من تأ
  .کل ذلك کان هدفاً لثورة حافظ و انتفاضته اإلصالحية بروح اإلمام حممدعبده

وکما مر بنا ذکره  آنفاً يف باب التربية و التعليم أنه يری کالشيخ حق التعليم للمرأة ويؤکّد علی 
فرأيه يف السفور و احلجاب متوسط و هو أشبه باحلجاب «.تربيتها و أنّ إصالحها، إصالح األمة

  :و يری کأستاذه بلزوم بيت املرأة و يقول) ١٠١كرد علي، ص(» رعيالش
راً ِف وا ساَء سلن وا ا عِق      أنا ال أقولُ د ا و ألس ا يف   ن لْ ج ي ِل  جا ر ل ا     بني 
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ن واِزعٍٍٍ ي     يدرجن حيثُ أَردنَ ال ِم ق ا و ن  ِم ال  و ه  ت ب قْ ِر نَ  ر ذَ حي     
ي ِق     ـاً يـفعلن أفعالَ الرجاِل لواِه حدا اَأل سِ  ِع وا ن تِ  ا ب ِج ا و ن  ع     

ـهن کثـريةٌ ون ؤش ن ِه وِر د ِق     يف  را ز ِمل و ا يفِ  س ل رب ا ون  ؤ کش    
  )٢٣٠حافظ، ص                                                                                     (

  : هذا االو ينشد يف ذم تقييد املرأة کآراء أستاذه يف
وا فُ ِر س أنْ ت ــم وکُ ع أد ا وال         يف احلَجِب وا لتضييِق و اِإلرهاِق         کلّ
راً ِه ا و و ج  لی ح  م ؤکُ سا ت ِن يس لَ       خوف الضياِع تصانُ يف اَألحقاِق         
تنی أثاثاً يـقْ  ساؤکُـم ـِ ٍع          لَيست ن ِد ِقيف الدوِر بني مخا با و ِط        
ها ِر وا أد مــانُ يف  کَّلُ األزش ت ت والًً و هن علی اجلُموِد بواقي           د      

ِني و أَ وا يف احلالَت وسطُ ت وانـ ف فُ الِق         ِص اإلطْ و  يد  ي ق ت ل يف ا  ر ش ل ا      ف
  )٢٣٠نفسه،                    (                                                                  

فع ريو يؤکّد علی رأي أستاذه الشيخ ف» حترير املرأة« و يف قصيدة خاطب قاسم أمني صاحب
  :النقاب و يقول

به    ْ أقاِسم إنَّ القوم ماتت قُلُوبــهم   ُو ملْ يفْقَهوا يف السفِر ما أنت کاِت
به    مُ  إىل اليوِم ملْ يرفَع حجاب ِضالِلِه يه فمن ذا تعاِت   ِفمن ذا تناِد
موا رجالَهعيد أنّ شخصاً قـام غائَبه    فَلَور تقامتِع الِنقاِب لَاسضُِلو  
حواُء آمن يف مصر تطَره    اُ و لوخ ب ِق را ن ا و  ن ا لَ اه ي ح م  وح لُ   ُي
نا من    اُو يف يدها العذْراء يسفر وجههـ   ُ تری و تخاِطبهتصافَح ِم

  ُوجيش ِمن األمالِك ماجت کواِکبه     خلْفَهـا موسی و عيسی و أمحدو
ا    ٌرفْع الِنقاِب محلَّل: ُو قالوا لَنـا ن لْ قُ ه: لَ ب ِن ا ج ن  کن ول  م ع ُن  

  )١٨٧لي، صكرد ع                                                                               (
  .حممد كردعلي هذه األبيات يف ديوان الشاعرد جي مل 

» رثاء قاسم أمني بك «يد رأي أستاذه و قاسم أمني يف قصيدة عنواايو يف مکان آخر ينشد يف تأ
  :همائو يدعي أنّ املستقبل ليثبت صحة آرا

  
رأياً يف اِحلجاِب و لَـم يتال         إنْ ر راِتبفتلك م ،مصعِلتس ُر    
سِل        احلُکْم لأليـــــام مرِجعـه و الت مفن فيما رأيت    
هِل         و کــذا طُهـاةُ الرأي تتركُـه ه على مج ِض هِر ينللد    



 ٣٧شعار حافظ إبراهيم االجتماعية    أثريآراء حممد عبده يف تأ

لَِل        فــإذا أَصبـت فأنت خيـر فَتى     وضع الدواَء مواضع الِع
     و ترکْت يف دنياك ِمن عمِل        ه أوْ لَا فحسبـك مـا شرفت بـ

  )٣٨٩حافظ، ص                                                                                 (
 أنه يف هذه القصيدة نفسها يشري إىل أنه يتذکر بقاسم أمني حممدعبده، و کأنه ينشد ی  ولکننا الننس

  :ولهذه القصيدة للشيخ و يق
   يوم  انتُِويت بذلك البطَِل          متذکِّراً يوم اإلماِم  به  

  )٣٨٩نفسه، ص                                                                                  (
  ختام البحث

تماعية و بعد ما بعد ما التمسنا من وجوه تأثريات الشيخ علی أشعار شاعر النيل السياسية و االج
قطعناه من البحث و االستقصاء وصلنا إىل جممل البحث أنّ حافظاً تأثر من أستاذه بالشك و أن هذه 
التأثريات ظهرت يف جمال السياسة و التربية و التعليم واملرأة و الدعوة إلی حقوقها فهکذا تری أشعاره  

  .حيانبل تری حافظاً ينضد آراء الشيخ يف بعض األآلرائه مماثلة 
فإنه کان يردد نغمات الشيخ يف جمال السياسةو يدعوکأستاذه إلی کسب العلم و تزکية النفس و 

جانب النساء و يدافع عنهن لکن الباحث احلقيقي اليسقط کل ما ميتاز به الشاعر من مسات إلی يقف 
 خاصة من فردية و ذاتية و ال ينکر عليه ذوقه الشخصي من خالل إخضاعه لشخص خاص أو قوانني

ؤثرات يف شعره بل کل ما يعنينا املأمثال تأثري العامل اجلغرايف أو الثقايف فلذلك لسنا ندعي دراسة کل 
تقصيه هو تأثري آراء الشيخ يف أشعاره و ال غري و أبواب البحث عن املؤثرات األخری مادامت 

  .مفتوحة أمام الباحثني
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  حافظ إبراهیم ر اجتماعی اشعادر  محمد عبده هاياندیشهتأثیر 
  پیرانی شال علی دکتر

   دانشگاه تربیت معلمیاستادیار گروه زبان ادبیات عرب
  احمد امیدوار

   زبان وادبیات عربی دانشگاه تربیت معلمکارشناس ارشد
  

  چکیده 
 از وي دراشعار اجتماعی خویش متأثر. از شعراي مشهور مصر است» شاعر نیل «هیمحافظ ابرا

ي سیاست، تربیت و تعلیم و دفاع از زن و حقوق ها هاین تاثیرات در زمین. شیخ محمدعبده بود
در زمینه سیاست، وي همانند عبده، به نظریه اصالح و اعتراض دور از . کند وي خودنمایی می
ها به خصوص لورد کرومر را در   در اشعار خویش راه سازش با انگلیسیافراط معتقد است و

مرگ شیخ بر این . کند همراه با نوعی چرب زبانی است  آنها اعتراضی میهب گیرد و اگر میپیش 
ترین مصیبت جامعه را فساد اخالق و  وي بزرگ.تازد ها می انگلیسیلذا برگذارد  رویه تاثیر می
خستین امر ضروري براي پیشرفت جامعه در نظر او کسب علم و تزکیه داند و نجهل مردم می
خواستار حق آموزش زنان است و معتقد داند، و  آموزش می را مقدم بر پرورشنفس است و 

و  دانداست که اصالح آنان اصالح جامعه است؛ ولی زنان را ملزم به امور خانه داري می
 را رد می کند و آن را از روبندت و همچون شیخ مخالف در قید و بند کردن افراطی زنان اس

  .داندامور شرعی نمی
  
  حافظ ابراهیم، محمد عبده، سیاست، تعلیم و تربیت، زن :ها هکلیدواژ
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