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األ(ة اللسان المبينيلفص )دب العربيبحوث في
 محكمة عليها

 1390الخامس، خريف ة، المسلسل الجديد، العددالسنة الثالث

االرصافمعروف و نزعته اإلجتماعية *لي المرأة والفقري

 بوالفضل رضاييأالدكتور
 ستاذ مساعد في جامعة شهيد بهشتيأ

 الدكتور عبداهللا شفيعي
 ستاذ مساعد في الجهاد الجامعيأ

ص الملخّ

و احد أعالم النهضة قد معروف الرصافي شاعر العراق الكبير و من كبار شعراء المدرسة الكالسيكية األدبية

غ و و طرق اغلب ابواب الشعر القديمة من مدح ورثاء و خمريات؛ ولكن تميز بشعره السياسي و وصف زل

و اشتهرب من» شاعر البؤساء«و» شاعر الحرية«اإلجتماعي لما نظمه من أشعار ثوروية ملتهبة ولما عالجه

و سياسية لشعره ميزات عديدة فهو فضالً عن متانة اللغة ورصانة األسلوب يالزم روح. قضايا إجتماعية

و مطالبه .العصر مقاصده

و حرمان دعت الرصافي و الفاقة و معيشته المملوءة بالكثير من الوان الفقر بيئة الشاعر الحافلة باألحداث

هذه العوامل المذكورة.اإلجتماعية التي يعانيها مواطنيهالي إهتمام بشوؤن الناس والوطن والموضوعات 

و ساعدته علي و اجتماعيا و يتأثر بها جعلت الشاعر شاعراً ثورويا نحن عندما نقرأ. أن يشعر آالم الناس

و الثورات  و نتعمق في قصائده اإلجتماعية، نراه كمراة تنعكس فيها كل الحوادث السياسية ديوان شعره

و حركات الوطنية التي وقعت في عصره  نحن. فهو شاعر انفرد بالشعر اإلجتماعي في العراق. اإلجتماعية

و تركنا غير هما في هذه المقالة عال و الفقر جنا الموضوعين الهامين من نزعة الشاعر اإلجتماعية هما المرأة

و الحشومن الموضوعات إجت ً من إطالة الكالم .نابا

 الكلمات الدليلية

.، عراق، شعر الحديثالمرأة الفقر،،النزعة اإلجتماعية،الرصافي

 25/04/1390:تاريخ القبول 12/02/1389: تاريخ الوصول-*
-A: اإللكترونيعنوان بريد الكاتب Rezayi@sbu.ac.ir 
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اإل/122 و نزعته امعروف الرصافي و الفقرجتماعية  لي المرأة

ةمقدم-1

و السياسية الحوادث فإن. لعصره ناطقة صورة كانالعصر الحاضر أديبأن الواقع
 توجيه كلها إلي أدت الغربية باألمم واالحتكاك الوطنيةو الحركات االجتماعية الثورات
في جديدة نحو اتجاهات العربي األدب في نعم. تياراتها أخذ يسير  أدب العربي لقد ظهر

أنر نزعاتالعصو خالل تطوره في  فيها منذ فجر النهضةشب التي الحياة ظروف شتي، إلّا
شديد، فرأيناه قبلمن القوة هذه يعرفها عليلم جديدة يمتاز بنزعات جعلته اليوم حتي
و.رنمنذ فجر هذا الق العربية تحياها األمة التي اليومية بالحياة الصلة وثيق الواقعية الصفة

عن،الحديث العربي لقد أخذ األدب منو يصبح العربية األمة وعي يعبر  وجوه وجها
فيو قام بالحرية الشعب فإذا ما طالب االتصال  أول األدب كان.المستعمر وجه مناضال

أن عدد النضالمن عدة  القومية هو نزعتهيثأدبنا الحد ميزت أبرز نزعةإن نقولو يمكننا
و النزعة الوطنية من العرب استيقاظ فقد رافق. االصالحية االجتماعية نزعتههي الثانية،
 المنادين تري فكنت.و االستقرار االجتماعي االصالح تبغي اجتماعية حركات سباتهم
أن االجتماعية األوضاع إصالح بضرورة  أوضاع فتعرضوا إلي.ها وصفا مستهجناًوصفو بعد
و بحثوا قضيةو ضرورة المرأة و الحجاب تعليمها و المجتمعفي المرأةو واجب السفور ،
 عليو التوكل الزهد الكاذبو ازدراء فكرة العيش كسبفي السعي إلي الدعوة ظهرت

و ظهر النضا اللّه علي التوكل الغير باسم  بينو االلحاد كما ظهر النضال الدين بينل،
) 2001:304، الركابي(.الخالعةو بين األخالق الموروثة علي المحافظة
بشاعر شاعر العراق المعروف الرصافي معروف،هذا العصرفي النزعة شعراء هذهو من

و تركّ االجتم الثوروي األنظار بشعره استوعي البؤساء الذي مواطنيه قلبفي اعي 
من باآلالم المنكوبين و أعاد للمرأة األمل أثراً و حريتها حقوقها المضيعة والرجاء
من. خالداً القلوبفيو بقي المسلوبة  واضحة تأثيراتمنله لما كان يعرفأنو هو أشهر

من. خصوصاًةالعراقيو االجتماعية السياسية الحياة في  األولي الوطنية الطالئعو هو يعد
،فنحن نريدأن نريكم نظرته ذلك علي خير دليلو مواقفه فقصائده. شعراء هذا القرن من

و الفقر و نركّز علي المسألتين الهامتين هما المراة . اإلجتماعية في قصائده
تي تطرقت الي هذا الموضوع غير في طريق كتابة المقالة هذه واجهنا بعض البحوث ال

و جدناها بعد القراءة غير مشبعة الي  مباشرة في ثوب الكتاب أو المقالة أو األطروحة
مقصدنا فما منعتنا عن مواصلة الطريق ألنها نظرت الي الموضوع نظرة عابرة غيرمحلّلة بل 
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األ(اللسان المبينةفصلي الةالسن)دب العربيبحوث في  123/ 1390الخامس، خريف عددالثالثة، المسلسل الجديد،

في من أهمها أطروحتان.شوقتنا أكثرمن قبل إلي الورود في هذا البحث الهام ،أطروحة
و  جامعة تربيت مدرس وأخري في جامعة طهران عالجتا اآلراء اإلجتماعية والسياسية

و الفقر معالجة عابرة .بعض المظاهر اإلجتماعية في شعر الرصافي مثل الجهل
من نرسمأن المقالة هذهفي نحاولو نحن وو حياته الرصافيالمعروف تصويراً موجزا

 االجتماعية المفاهيمو أشرنا إلي.هأشعارفي االجتماعية النزعة وجوهو أهم آثاره، أفكاره
و ذكرنا لها علي المرائي شتيمن شاملةو عالجنا بعضها معالجة أشعاره في قدر بضاعتنا

في. ديوانهمن شواهد شعرية من النهايةو في العمل واصلةم توفيقا يقودنا إلياهللا نرجو
. القريب المستقبل
 تصور عام-2

في محمود الرّصافي عبدالغني ولد معروف في الرُّصافة جانبمن القرغول محلة ببغداد
و أصل عربية وامه كردي األصل فوالد الرصافي. الميالدمن 1875 سنة  ينتمي أبيه النُجار
من تدعي التي الجبارة عشيرة إلي  المدرسةفي االبتدائية دروسه تعلّم. العلوية السادة أنها

لم العسكرية الرشدية من. شهادتها ينلو دروسهاو تلقّي الكثيرة خاللها الكتابو زار
و أتم قراءة فيها الخطو تعلم» األفندي منيف« مدرسة تسمي أهلية مدرسة: جميعاً فمنها

لم الكريم القرآن فيو دخل. عشر سنوات يناهز عمرهو  ألنّ أمه العسكرية المدرسة أيضاً
أن كانت في يكون تحب يد عليو األدبية اللغوية علومهو هكذا تلقي الجيش ابنها ضابطا

في أشهرأساتذة واحد من  محمود شكري، هو الشيخو اللغوية الدينية الدرسات بغداد
و عندما قامت سنة عشرة اثنتي قرابة،يداآللوسي علي يدرس الرصافي بقي. اآللوسي
 المعرفةمن عالية درجة قد بلغ الرصافي كان،بغدادعن اآللوسي بنفي العثمانية السلطات

في إلي، كالزهاوي الرّصافيو قد ذهب.و الشعرالقديم باللغة  القرنمن العقد األول تركيا
من اجتمعيثح العشرين قد كانت التي الفرنسية بأفكار الثورةو اتصل األتراك باألحرار
 الذين الثوريينمن الشبان جيل األفكار سريعا بين هذهو قد انتشرت. التركية إلي ترجمت

من عبدالحميد الثاني اسقاط استطاعوا بعد ذلك وةالعثماني الخالفة تقويض بعدهو جميعاً
، غربال؛ 1986:268، الزركلي(.و صادقة االفكار عميقة هذه إلي الرصافي استجابة كانت

1986:870(
في تاريخفي السياسية باألحداث الرصافي اسم يرتبط  القرنمن العقود األولي العراق
فيفي بالتصور االجتماعي كما يرتبط العشرين و نجد من شعره العراق،  خطا مستمرا

و العالقات التطور في يتردد كان أنه رغم. الزهاوي أكثر مما نجد لدي السياسية األفكار
 الرسمية المناصب تسنّمفيو رغبته العامة بالحياة ترتبط مسيرته كانت مواقفه أحيانا في

و الرفض؛ لكن أو وطنية أو بريطانية عثمانية:و رفضها السلطة قبول بين يراوح جعلته
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اإل/124 و نزعته امعروف الرصافي و الفقرجتماعية  لي المرأة

 مندفعة أبية الرّصافي طبيعة انتك.و شعره حياتهفي أبرز المواقف التمرّد كانا إجماال من
في التسوية يستطع فلم من حياتهفي عرفو لذلك التليق التي المواقف عموما الفقر شيئا

 طموحه غالبا بسبب تحدثو الحين الحين بين السياسية تقلباتهو كانت.و البطالةو النفي
و هو أمر مألوف المناصب إلي ةنتيج كذلك كما تحدث. الشاعر العربي تقليدي لدي،

هي السياسيةو سذاجته المندفع التأثري لمزاجه العقودفي المألوفة المواصفاتمنو
) 1996:250، الجيوسي(.العشرين القرنمن األولي
التفكيرفيو الرجعيةةالتقليدي كسر طوق األساليبفي شعراء جيله طليعة الرصافي كان

و شرها حولهمن الحياة بالشعر إلي فخرجو التعبير السياسي نصراًلكذو كان. بخيرها
 المعاصرة التيارات« كتابهفي طبانة أما بدوي.)252:المصدر نفس( كبيراً للشعر الحديث

 وفدت التي الغربية الجديدة تأثروا بالمبادييناألدباء الذ زمرةمن فيعده،» النقد األدبي في
من العنيفة المعارك خاللمن العربية األمة علي ، فلهذا يجد الرّصافي التناقضو بينها كثير

مناتركي رجال حيناً من في إلي الدعاةو و توطيد حكمها و يجده بالد العروبة سيادتها
من الثوار عليمةمقد حيناً آخر في و بعدو يجده العربية األمة وحدة إلي الدعاة حكمها

من استعمار البالد العربيةفي االنجليز خلفاء األتراك يصلي ذلك ، طبانة( شعره شواظاً
و الذاتية وكان يسلك تارة طريق القدماءحتي.)1985:27 وقد تذبذب شعره بين التقليد

و ياً من روح العصروتيارته ويساير تارة أخري مĤسيهليبدو خال وتقلبات زمانه فيبدو ذاتياً
و العبارات اقرب الي القديم منها من الحديث .لكن األلفاظ والصور

في عصر الرصافي كان و تطور ـ عصر تغيير إذ. الفكر واالجتماعـ كما أشرنا بالموجز
و نثر كتّفي جلية تظهر بالغرب االتصال نتائج أخذت و أخذ. العربابشعر الشعراء

و األدباء يتصلون و يشعرون الشعراء  آمالَهم معهمو يعيشونو آالمهم مشاكلهم بالجماهير
فيو تطلعاتهم و جعلها تقترب لغة مما أثر و أفهامهم لغةمن هؤالء الشعراء و. الجماهير
الشعراء، انقسمو االجتماعية السياسية فرضتها الظروف التي ييراتوالتغ التطورات إزاء هذه

له إلي و مخالف و التجديد  بين فيه موقفا وسطا جمعو قد اتخذ الرصافي. مؤيد للتغيير
منفي واضحة فالمحافظة.و التجديد المحافظة  أوائلفي ما نظمه، خاصة قصائده العديد

و تأثر بألفاظهمو شعرهم الشعراء القداميو قد درس العربية طالبا للعلوم عندما كان شبابه
في.و تعابيرهم )253: 1996،الجيوسي(.القصائد تلك بعض فجاء هذا التأثر جليا

 البارودي مقدمتها محمود ساميفي كان التي الكالسيكية تلميذ المدرسة الرصافي كان
في أعالممن كان الذي)م1904ـ1839( ، حيثُ قرأ التراث الحديث الشعر العربي التجديد
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األ(اللسان المبينةفصلي الةالسن)دب العربيبحوث في  125/ 1390الخامس، خريف عددالثالثة، المسلسل الجديد،

فيو تأثر بالشعراء الذين عصوره مختلففي القديم الشعري ك نشأوا  أبيأبهر العصور
، الخفاجي(.و غيرهمو المعرّيو المتنبي الروميو ابنو البحتري تمامو أبي نواس

1992:143(
 المفردات استعمال إلي لجوئهفي فيتمثل،الصعيد اللغوي علي أما تجديد الرصافي

و المثقفين لديو السهلة المألوفة من.و الجرائد حافةالص لغة تشبه، التي الجماهير و
و التزامهمعو تعاطفه الشاعر بالمجتمع هذا التجديد تعلق أسباب في برسالته الجماهير
حريصا فنجده. يواجهها التيو صعابه مشاكلهو معالجتهو التبشير بأهدافه قضاياه خدمة

فيو يتضح. ألفهاما تدركه بأسلوبو موضوعه إبراز فكرته علي كلّ الحرص  هذا التجديد
)96: 1998عبود شراد،(.و السياسية االجتماعية قصائده الكثير من
و بناء القصيدة صناعة حيث أما من هو فنراه،و أسلوبه الشعر و  شاعراً سليقياً صناعياً

و تفنّن لبدوي، رقّةا جزالة إلي شعرهو قد جمع. سليقتهفي منه أبرع صناعته في الحضري 
يفضّلو شعره. العصري أو القصصي دقّةمن بما فيه شعره سائر ضروب علي الروائي 
و براعةو رقّة الوصف و تحريك إلي الديباجةو بداعة األسلوب التعبير  استفراز الشعور
 الشعر فال نكونمن هذا النوعفيهشعراء عصر قد انفرد بين إذا قلنا إنه حتي العواطف
به. مغالين في إنّ الرصافي نقولأنو يجدر ،»بغدادفي السجن«قصائده أشعر الشعراء

في إنّ شوقي كما نقول،» اليتيمأم«،» شعرال عالم« رثاء«،» الحرب صدي« أشهر الشعراء
حا» تراه البوسفور كأنّك«و» إسماعيل و قصيدة» األستاذ االمام مرثية«في أشعرهمفظو

د الرصافي(» محرر المرأة« .31-32:ت.، (
ابياتهافي فالكلمات بالبحتري شبيه الديباجةو نمنمة السهولة مزيتيفيو الرصافي

وال فال تقديم المعاني ترتيب بحسبو قد رتبت. منتقاة مختارة حشو والتعقيدو التأخير
تسمعهاو أنت تدريفال شعرالرصافيمن القصيدة عليكو قد تتلي. بعيدة وال استعارات

: شعره يصف نفسه كما قال. نظماً منثوراً أو نثراً موزوناً تسمع كنت ان
نثراًالنشادهفيحسبه المصغيوارسلته نظماً يروق انسجامه

: قولهو مثله
عـالسمفيلمستـمعٍ إلّا لــتغربحقيقةٍشمسما اطلعتفانّي

عـرفأمما قلتبخفضٍ لفظأكانسامعيبعد إفهاماُباليولست
في الرصافي كما أشبه أباالطيب، أشبه ديباجو ناشري ألفاظ هذا فكانا شاعري البحتري 

في.و برهان حجةو حكيم شاعر معان معه فكان المتنبي من فهو  المعاني يستخرج مواقفه كثير
و التلميحاتو الحكمالاألمث شعرهو يضمن. فخمو أسلوب جزلةو يعبر عنها بألفاظ الدقيقة

في التهويل طريقو كثيراً ما سلك.و التاريخو الفلسفة قضايا العلم إلي حتي الوصفو الغلو 
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اإل/126 و نزعته امعروف الرصافي و الفقرجتماعية  لي المرأة

في لوال كلمات المتنبي أنه إليك ليخيل انما تقرأ أنك إلي تنبهك شعره أو تعابير تجدها أحيانا
:و هذا كقوله)13:المصدر نفس( شعراً للمعاصرين

يــحـــإنّ الركـــمـعـــل ال ا شاء في المفندــمأال فليقلدـتقيــــرَّ
دـمقصقةــالحقيغير تبيانبهدتـي نشــــلالقصيد فليسإذا انا قصدت

انشدعندالشعر ما كنتهانانهــلـــزّ نيـــاعــطلبــــمعريــــــبش
نــا أنـــــمعد دونــبمـــفللنج ا أنشدـــما أنوللدر قدر دوناشدـــا
و ما أنا إالـــمالنفسعزّةجنبتنيو كم وردـمالذلعـملكنبهيطيبنهالً
و حينا أغوحــانةـــــــــــر ذولـــــــــــــــــشاع رّدـبها حينا

)74:المصدر نفس(
و قوافيه ميزانفي الرفيع األدب« كتابهفي أما للرصافي و مالحظات آراء قيمة» الشعر

و عالقتهفي مهمة الشعر وليد لما كان«: الرصافي يقول.' األخري األدبية بالفنون الشعر
و قرينه الو إيقاع ألحانمن مطابقا لما فيه يكونأن لزم الغناء  إلّا إذا كان كذلك يكونو
فيو السكنات الحركاتفي األلحان موازناً لتلك و بهذا تبينو هذا هو الوزنُ لك الشعر

و فلسفتهفي حكمةُ وجود الوزن ) 223: 1990البقاعي،(.»... الشعر
ا ما أمكن البديع انواع فهو تجنّب،هذا المجالفي الخاص أما رأيه  يكون بأن لعنايةو

و لذا تسمعه : يقول الشعر سلساً مفهوماً
جناسهيصيبجزافاً لكياللفظيرسلو لست بالشاعر الذي

ال أبتغي و سالسةسهولةفي'ريــماجإالظــاللفنـمانا
التباسهاللبيبح يأمنــــواضعر معنيـالشمنانما غايتي

دالرصافي( )9:ت.،
منلم فانه) الرصافي(و هكذا شاعرنا ثم ايضا فمن الشعر إلّا بالبيان تزايين يعد يعبأ

من. النثرفي بامير البيان1األمير شكيب الشعر كما لقبفي بأمير البيان يلقبان وجب و
له انحصر بها الرصافي التي الميزات  وغي« ذلك فمن نسمعها لغيرهلم تعابير خاصه أنّ
 يكثر فيها الضحب وغي الحياة عليو الزّحام للعيش فجعل الحرب جلبةو الوغي» العيش

. الدهر نوائبهو خني القولفي الخَنا الفحشو اصل» الطبع خني«و قوله.و الجلبة
)25:المصدر نفس(

و موضوعاته أما فنون الشعر ابواب فقد طرق الشاعر فيها اغلب، الرصافي لدي الشعر
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األ(اللسان المبينةفصلي الةالسن)دب العربيبحوث في  127/ 1390الخامس، خريف عددالثالثة، المسلسل الجديد،

و الخمريات المدحمن القديمة و السياسيو تميز بشعره. والوصفو الغزلو الرثاء
من كان الوصففي. االجتماعي و السيارة مثل الحديثة المخترعات وصف الشاعر قد اكثر

فيله كانت كذلك. وغيرهاو القاطرة الطائرة . للطبيعة الحسي الوصف قصائد
و األدب مجاليفي آثاراً قيمة الرّصافي ترك،و األدبية اآلثار الفكرية أما في  الفكر

من.و غيرالمطبوع منها المطبوع ( المطبوعة أهم آثارهو  جمها نامقتر رواية(الرؤيا)1:
(م 1909 بغداد سنةفيطُبعـ التركي الكاتب كمال و الخطيب الخطابةفي الطيب نفح)2).

 التعليقات رسائل)5( العربية اللغة آداب تاريخفي دروس)4(و التربية التعليم تمائم)3(
و ميزانفي الرفيع األدب)8( الذباب عالم)7(العالء أبي سجن باب علي)6( الشعر

)11( المتنبي حياةفي إجمالية نظرة)10( العربي األدبفي محاضرات)9( قوافيه
و آراء أبي (12( العالء المعرّي شعر  األجزاء المختلفة يشتمل الذي ديوانه) النهاية وفي)

ــ الوصفياتـ الفلسفياتـ االجتماعيات ياتالكون: فمنها شتّي موضوعات في
و المقطّعاتـ الحربياتـ السياسياتـ التاريخياتـ النسائياتـ المراثي الحريقيات

.35:ت.د، الرصافي( (
 االجتماعية نزعته-3

وسالبؤ بألوان المملوءةو معيشته باألحداث الحافلة حياة الرصافي كانت و الشقاء
هي عاش التي بيئته و من مثقلة فيها و الحرمان بالكثير من مظاهر الفقر و بالعديد

وو بأيادي الخفية بالتياراتو هو يموج فيه عاشو العصر الذي المشكالت االستعمار
في التيو المؤثرات العواملمن كلّه ذلك كان. المؤامرات الكثير من في عصره نجدها  سببا

و دقّةحس دقّة منو كان الحياةفي االنسانية الجوانب بكل تأثّرهو شدة مشاعره الشاعر
و انتباهه يقظة، نتيجته و لكل الشريفةو الغايات المثلمنو جليل ما هودقيق لكل الشاعر

) 1992:173، الخفاجي(.و بالناسةالشاعر باالنساني يربط انساني احساس
فن،و الشعر االجتماعي به هو و الرصافيفي حافظ انفرد شعر يشمل.العراقفي مصر

و دعوتهفيو التعليمو اليتامي السجون وصففي المجتمع و افتتاح لالحسان بغداد
فو إنشاء دور اليتاميو تحرير المرأة المدارس و العرب ولرجاالت للعاملين تكريمهيو
 وفي عند الرصافي الشعر الجاهلي موضوعات شتيمنو غير ذلك الوطنيين للساسة
)178:المصدر نفس(.» االجتماعيات« كبير عنوانه باب ديوانه

و الوطن بشؤون االهتمام إلي الزهاوي كما دعت الرُّصافي العصر دعتو أحوال البيئة
ظلمتها،من المرأة، إخراج الجهلو القضاء علي نشر العلم:هيو الموضوعات الناس

إنها ... ائسةالب الطبقة وإنصاف، نشرلواء العدلو التخاذلو نبذ التواكل النفس االعتماد علي
في اصواتو ترددت الكتها األلسنة موضوعات و قدعالجها شاعرنا بكلّ كلّ مكان دعاتها
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اإل/128 و نزعته امعروف الرصافي و الفقرجتماعية  لي المرأة

من الناس يوقظأن األول همه كان.»شاعر البؤساء«بـ عرف حتي قوةمن ما أوتي
من الوجود تطلع فيتطلّعوا إلي غفلتهم و يخرجوا من الحركة الجمود إلي احياء و الخمولو
) 1986:488، الفاخوري(.و يرفع ينفع الذي العمل إلي التشنج

 أعلي مثل إلي بصرهو قد يمتد لمواطنيهو انّما يعيش لنفسه فإذا شاعرنا اليعيش
في لالنسانية فيعيش و هو و يلحقةو الفردي الذاتية عالممن ينفصل جميعه ذلك كلّها
أنو حري عنه بعيدونهمو ممن حوله ممن بالناس فيه يتصل أوسع بمحيط  بالشاعر

في معهم يعيش ما يفكر فيمن يفكر اول أنو كوارثهم آالمهمو أن شعره لهم يهبو و
عن يجعله بمشاعر قلبه يكتظ،احيةالن هذهمنو الرصافي. االنسانية حقوقهم منفذا للتعبير
 التعاطف إلي واسعة إذ يدعودعوة ديوانهمن جانبكلفي نراها ماثلة رقيقة انسانيه

و المعوزين االنساني كلّعن التخلي إلي واسعة يدعو دعوةو ايضاً إنهو البر بالفقراء
و إنشاء يشيد دائماً بالعلم كان ذلك أجلمنو لعلهو عقولهم اخالق قومه مايشين

و المدارس أن. حقوقها إعطاء المرأة يدعو إلي كما كان المعاهد كل يزيل فهو يريد
، ضيف(. العالم شعوب بين قدميه عليو الوقوف النهوضعن تعوق شعبه الحواجز التي

)62:ت.د
، الساحقة اكثريته جانب الشعب بجانب االجتماعي الصراعفي الرصافيو قد وقف

 الرصافيو كان القومية، جانب والمساواة الحرّية، جانب االجتماعيةو العدالة التقدم جانب
الشعرو جعل آثارها قائمة بعض التزال رائعة،شعرية مهد لثورة،شاعراً ثائراً مجدداً

، تقاليد المجتمع شاعراً مصلحاً ثائراً علي كانو إنه المعنيليإ اللفظمنو تحول للشعب
من فيضمن مزاج فشعره و ) 1992:168، الخفاجي(.عميقة عامة ثقافة الشعور

في مساوينا االجتماعيةعنو إذا تكلّم  لموضع المتفطنين المصلحين منحي القول نحا
و اآلداب نقد السياسةفي تكلمو هكذا إذا الداءالدفين و.و التقاليد والعاداتو األخالق

و مطالبها حياتنا الحاضرة وصففي القول أبدع بالدنا شاعر مثلهفي اليوم إلي يقم ربما لم
عن ماقاله صدق عليه حتي العليا إبداعه : شعره هو

العصرمنذا العصر الالخاليبوشيقائلُهو أجود الشعر ما يكسوه
 البؤس وصففي فإنه مشارك االجتماعية الشعرية األغراض هذهفي إذا شاركه أنّه علي

في القرينو البؤساء منقطع من يشبههلم عليهم الشفقة إثارةو الشعراء المعروفين أحد.
) الباء:ت.د، الرصافي(

مع عاملتبال كما تميز شعره  علي ساعده ذلكو لعل. عصره لحياة الظواهر اآلنية المباشر
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األ(اللسان المبينةفصلي الةالسن)دب العربيبحوث في  129/ 1390الخامس، خريف عددالثالثة، المسلسل الجديد،

و يواسيهمو ينفعل الناس آالم يتحسس أن من بتعبيراته بها  الشعراء الذين عنها اكثر
و أعنف ولهذا كان. عاصرهم و انتصار الدستوريين قبل العثماني نقداً للسلطان أشد مقتاً

.بعد الدستور العامة صدق تصويراً لألحوالأ
 أهم الموضوعات اإلجتماعية في شعره-4
و دورها في المجتمع أشعاراً كثيرة في شتّي: المرأة-4-1 أنشد الرصافي حول المرأة

و المدركين ألهمية دورالمرأة كأم  و المناسبات، حيث جعله في مقدمة المفكرين المجاالت
و استغاثوا بينٰأقصيٰالنظام األجتماعي الذين رفعوا صوتهم إليو ركن هام في  نقاط العالم

و التربية في الدرجة  و الرجل من ناحية الحقوق التي يتمتّع بها الرجال كالتّعليم المرأة
و المعلم  و رفعوا شأنها كشأن الرجل ألنهم عدوها مربية اولي قبل مرحلة المدرسة االولي

و األمهات«من قصائده الهامة في هذا المجال قصيدة. اعيةو البيئة اإلجتم و» التربية
و في هاتين القصيدتين، يشير الرصافي إلي أسباب تأخر» المرأة في الشّرق«قصيدة

و األمراء في هذا و دورالحكام و العراقية فيه و تأثير المرأة العربية و جموده المجتمع
و التأخّر .التخلف

كثيرة في المرأة شأن أكثر الشعراء ولكنّّه يمتاز عن اولئك الشعراء بأنه للرصافي أشعار
و قومه،  و غيرته علي ابناء وطنه و انسانيته الرحبة و ذهنه الذكي الحظ بعينه الفاحصة
و نظرة  و حجابها و جهلها و العربية الحظ الحالة اإلجتماعية المنحطّة للمرأة العراقية

و الرجال إليها فشنها حر و علي الجامدين و الهدنة علي المتسلطين با شعواء الهوادة فيها
و مساواتها التامة مع الرجل لتتم  و انقاذها و التعليم مطالبا بانصفاها علي رجال التربية

واهم ما نظمه من القصائد الخاصة بمفهومه الجديد عن المرأة قصيدته. سعادة المجتمع
و األمهات« قد» التربية حمدي«أجاد احد تالمذة الرصافي في القدس األستاذ الّتي

في«عندما كتب عنها بانها» الحسني و اعمقه تأثيراً تعتبر من اقواي انواع الشعر األجتماعي
و  و التزال تشع بنورها القوي في نفوس الفتيات العربيات فيستضئن بنورها نفس األمة

و التظن فتاة عربية واحدة دخلت  و لم تحفظ هذه القصيدةيعتدين بهديها .»المدرسة
)50ـ51: 1992العبطة،(

و منزلتها في و ثالثين صفحة من ديوانه، للمرأة و خصص الرصافي قرابة خمس
و حقوقها فيه علي عنوان و هذه األشعار غير القصائد التي أنشدها» النسائيات«المجتمع
علي ثماني قصائد قصيرة أم طويلةو تشتمل نسائياته. في المجاالت المختلفة حول المرأة

«المرأة في الشرق«كـ  و«،»المرأة المسلمة«،»الزواج عندنا حرية«،»نساؤنا» التربية
«األمهات أما قصيدته.»هوان المرأة عندنا«و» إلي الحجابيين«،»مشهد الحسد في الحزن»

و األمهات« و» التربية آداب المعاملة التي من أفضل قصائده تعلمنا علم األخالق
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اإل/130 و نزعته امعروف الرصافي و الفقرجتماعية  لي المرأة

و المفاهيم األخالقية الرفيعة مع :فمن أبيات هذه القصيده. اآلخرين
قيت بماء المكرماتإذا ست كالنباتــي األخالق تنبــه
علي ساق الفضيلة مثمراتربيــدها المـــوم إذا تعهـــتق

اةــكما اتّسقت أنابيب القناقــارم باتّســو للمكــو تسم
وعاتــا متضــبأزهار لهمن صميم المجد روحاًو تنعش

م ن األمهاتــا كحضـيهذّبهلّـــن محـــو لم أرللخلئق
م تــفحضن األم و الـبتسامتـدرسة بناتـــربية البنين

)349:ت.دالرصافي،(
و مربياً يمثل نجد الرّصافي في هذه القصيدة اي القصيدة التائية معلما، واعظاً، مصلحاً

و يصورها تصويراً بديعا في  و المعاني اإلنسانية الرفيعة تمثيالً رائعاً فيها المفاهيم األخالقية
و العناية بحفظها بنشأة النبات. بعضها حيث لم يسلك فيه احد قبله و نموها يشبه األخالق

و سقيها التي بالمدرسة) حضن األم(و في رؤية اخري نري أنه شبه الحضن.و نموها
و تخرج من اخالق أمهمي و أخالقهم جميعاً تنبع و يربون بها و البنات و. نهض منها البنون

لفتاة عذراء يتضمن علي صدرها» األمومة«في أبياتها األخري غيرالمذكورة يتصور تصوير
و في  و حنان الطفل الذي تنعكس فيه صورة المرأة و يحتوي صدرها علي حب طفال

و زاوية اخري،  و حنانها التي تبخل علي أطفالها في تعليمهم يتصور المرأة الجاهلية
و الحنان في  و يثبت أن النتيجة معكوس ألنّ العطوفة و الثقافة إرسالهم إلي مكاتب العلم

و التأخّر و الظالم .غير مكانه يجعل األطفال في حالة الجهل
من تثقيفها ألنها مربيةو مرجعو البد آرائه في هذا الباب إلي أنّ المرأة العربية جاهلة

و هي  و البد من تحريرها ألنها انسان كامل اإلنسانية و مظلومة و هي محتقرة الناشئة
و هي معرّضة  و البد من إطالقها ألنها كالرجل خلقت لتعمل و الحجاب سجينة الدار

ي يقارن ما بين المرأة المسلمة للطالق بغير سبب معق و الرصاف و هنا شيء غير مقبول ول
و المرأة العربية القديمة  ).492: 1986الفاخوري،(اليوم

راتـــس كاتبات شاعـأوانالــألم نَرَ في الحسان الغيد قب
ق يرحن إلي الحروب مع الغزاةدماــو قد كانت نساء القوم

علكُ ياتـو يضمدن الجروح الدامناوــنّ لهم علي األعداء
و أدوا البنات فقد قب ل المماتـــجميع نسائنا قبرناــلئن
بــفعشمعانيـحجبنا هنّ عن طلب ال جهلهنّ مهتكاتــنَ
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األ(اللسان المبينةفصلي الةالسن)دب العربيبحوث في  131/ 1390الخامس، خريف عددالثالثة، المسلسل الجديد،

اةِــبفّاء األُــدا بين األعــبهـوجفـو ما ضرّ العفيفة كش
فاةِجــو إن وصفوا لدينا بالدي لخالئق األعراب نفسيـف

)351:ت.الرصافي،د(
و ضمانة حقوقها في اختيار و مشاركتها الرجل في الحياة العامة و دعا إلي تحرير المرأة
و نبذ العرف الذي كان يتبع في العراق عذر خطوبة الفتاة إذا حرمت من حق الزوج

و كانت تساق  و ذلك بسبب المال الذي دفع األختيار إلي بيت زوجها مرغما علي نفسها
ألن. إلي أهلها و شقاء و تعيش في ذل و يصف المرأة في الشرق بأنها مقيدة باألغالل

و أجبرتها بالخضوع لهذه المظاهر التعسفية و التقاليد هي التي حكمت المرأة و. العادات
و يعتقد الشرقيون بأن المرأة التصلح لمزاو و اشتراكها في المناصب الحكومية لة األعمال

و الوطنية فما هي إالّ متعة من متاعهم ).98: 1376حاج ابراهيمي،(النشاطات اإلجتماعية
و يشبهها باألمتعة علي منوال تفكر الشرق يصف الرصافي مأساة المرأة في الشرق بقوله

و يقول :و يعيرهم جميعا
م مــفما هنّ إالّ متعة و شراءـو إن صنّ عن بيع لهتاعهمــن م

مات فأصبحواــنّ األمهـأهانوا به اءــؤمـن األم اللــبما فعلوا
من كرامةـــوا لهــم أبقــو لو أنه ن الكرماءـــلكانوا بما أبقوا

علي الذل شبوا في حجور اماءوا عبيدا ألنهمـــم أمسـم ترهـأل
جنساؤهمو هان عليهم حين هانت اسة الغرباءـور الســـتحملّ

السفحاءسخطو إن كان قولي مبــول ألهل الشرق قول مؤلّـأق
لـداع فهــل من ستجيب دعائيأال يا شبـاب القوم إني إلي العلي

د( )343:ت.الرصافي،
مقال في اإلصالحٰو هي ليست سوي» المطلّقة«و للرّصافي قصيدة أخري أيضا باسم

أو. اإلسالمي فهو بعد أن وصفها وصفا حزينا عاد فاستبشع الطالق عن غير قصد إيقاعه
و عاب الجمود في الفقه .إيقاعه ثالثاً بلفظ واحد

و لكن باسلوب الشاعر و التزال تقوض البيوت اآلمنة يعالج فيها مشكلة مهمة قوضت
. القصائد التي تمثل الوحدة الموضوعية عنده الفنان حتي عدها الدكتور بدوي طبانة من

و يتدخل بينهما يعالج الرصافي مشكلة الطالق بعرضه لصورة زوجين منسجين في حياتهما
و يجري الشاعر علي لسانهما  و يؤيد القاضي الطالق اهل السوء فيطلق الزوج زوجته

و هو يري أن الطالق بهذه الصورة لي ست من الشرع اإلسالمي حوراراً مؤثراً حين فراقهما
و تعسير في تفهم األحكام الشرعية (في شيء بل يدل علي غلو ).66: 1992العبطة،:

ف بما في الشرع ليس له وجوبيهـي الطالق لموقعـــاألقل
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اإل/132 و نزعته امعروف الرصافي و الفقرجتماعية  لي المرأة

بــيضيق ببعضه الشرع الرحيواـكم غلــــغلوتم في ديانت
ي و اتـــــسيــأراد اهللا روبــضدكمـمن التعسير عنمـرا
ح كلّت بامتــوقد لــم فيهـلكروبــكم ال هــم الذنوبن

يكاد إذا نفخت لــه يـــذوبو هي حبل الزواج ورق حتي
د( )57:ت.الرصافي،

و األمهات الرصافي الينسي الجوانب المضيئة من مجتمعه فهو مع اهتمامه بقضايا التربية
و خطورة الطالق، الينسي  فيو رأيه في موضوع مواقف الشجاعة التي يقفها المرأة

.المواقف الداعية
و لعلّ الرصافي أول شاعر عربي يخص المرأة بالوافر من الشعر العالي مما كان له أثره
و و إصرار عجيب و كشف الحجب بصراحة متناهية و في بث الوعي في الحياة اإلجتماعية

و حامل لواء تحرّرها العشرينات علي أنه شاعر من حقه أن يتوج في و ناصرها المرأة
).57: 1992العبطة،(

و الفقر-4-2  البؤس
و و الفقراء و البؤساء والفقر بـ لقّب حتيو األيتام اليتيمكثيرا ما عرض الرصافي للبؤس

 نظم إلي عندي أشد الدواعيمن مشاهد البؤس كانت«:له حديثفي قال» شاعر البؤساء«
 شتيفي مبثوثةو األوصافو أقاصيص عنده أوصاف هذهو لمشاهد البؤس.»شعرال

و هناك تقع قصائده هي ديوانهمن عليها هنا و قائمتها ينتشر الحزن الصورة أبداً واقعيةو
و يحاول األلم أن فيها إنتشاراً شديداً في الشاعر و يبدي يجعلها  آراءهعنها إطار مؤثّر

في الحزينةو أما األقاصيص أو الظالمة الغافلة للسلطةو انتقاده االصالحية قصائد فنجدها
و السقام«،»العيدفي اليتيم« مثلمن مشهورة قد» مشهد حريقفي الطفلام«و» الفقر و

و تحاولال تحتضنأن إلي القصائد بمظهر االنسانية هذه ظهر الشاعر في  شقاء احتضانا
 كبير تمألهو قلبو الشفقة بالحنان حافلة كريمةو روح خيرة بعاطفة الجراح بلسمة

و كثيرا ما نراه علي الدمع تذرف سخيةو عين االنسان المحبة لبني  فيها يتوجه شقاء البشر
 إليو مد يد المعونة األغنياء طالبا الشفقة إليو يتوجه للبائسين طالبا الرّحمة اللّه إلي

: جميعاًو يناديهم). 583: 1991، الفاخوري( المعوزين
و أين حال دون الطبيب فقر عصيبالطبيبمنييا طبيبا

بـر شيء عجيـإن سقم الفقيال أصاب الفقبر داء مصيب
 بطلب فيه حكمة األسباب
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األ(اللسان المبينةفصلي الةالسن)دب العربيبحوث في  133/ 1390الخامس، خريف عددالثالثة، المسلسل الجديد،

رحمتمنعم اهللا حيث ما إنمـظلمتيها األغنياء كم قد
و نمتمسهر بهناء من بعد ما قد طعمـتمالبائسون جوعا

و شراب  من طعام منوع
السفاهونــا متــوركبتم بهكم بذلتم أموالكم في المالهي

أيها الموسرون بعض انتبــاهق اإللهبخلتم منــها بحــــ
 يتابأفتدرون أنكم في

د( )95و 102:ت.الرصافي،
و الحرما الظلمو يتحسس برؤيا مشاركة الناس بؤس يري فقد كان  تحسسانو الفقر

عاو يصور السلطان باالهمال الحاكمةتالسلطا يصف كان ذلكو بموجب؛ذاتيا اًتيجباراً
و رعاية شهواتهو اشباع ارضاء نزواته سويله الهم،فاجر فاسق أنهو ظالماً مستبداً بل

: مايلي منه نقتطف واصفاً بشعر مخمس عنه، فيقول ذاته
و ليس يعدو القول جداً داــلسلطان تجبرو استبأقول
و ما استعدا أال يا ايها الملك المفديتعدي في األمور
 الوجودفينكلم لوالهو من

)119: نفس المصدر(
و يمثله يصور اليتيم» العيدفي اليتيم« قصيدته هو في و كأنه تصويرا رائعا  تمثيال بديعا

و يغتصبون ينهبون األغنياء كلهم يري  ليبنونو إنهم أيديهم كلّما جنته حقوق الفقراء
 سببو يريو آالمهم أحزانهم عليو لذاتهمممسراتهو يقيمون كواهلهم علي قصورهم
في البؤس : عندما ينادي.و جشعه طمعهو ثمرة الغني جنايةو الفقر

و ترجعتمضياألفراحضجيحاً بهالشرق يسمعالعيد فيأطلّ صباح
طلعـموهمــها إال التــلســولياــشمسهالمسرةديـتببهصباح
مـطدامـــويعوز ذااالعيـذوالغنبالوشييختالبهصباح رقّعـــمر
المضيعمـاليتيكيـــا لها يبــثيابهدـيــولسو الغنيــيكبهصباح

و الســجالحزنبهاـو انمزنـحنــيرينا سرورا بي رور تصنعـــد
ســنُك'رميمـالعيد لكنّ بؤسهقد ابيض وجه عـو أيقــفهودابهــتا

)58:المصدر نفس(
و هو يري األول مؤذنا و المرض، و كثيراً ما اقترن الفقر في ذهن الرصافي بالسقام

و اوجاعه و السقام«و قصيدته. بالثاني مؤهال له، معدا للنزول في اوصابه من أروع» الفقر
ف و يها حكي قصة رجل معسر يسمي بشيراً كان األمثلة لهذا القران النكد المشئوم الطالع؛

و يكسب لنفسه قوتا يسيرا، شاكرا لربه راجيا حسن المĤب،  و كان يعول أختا يعمل اجيرا
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و أنفق كل ما و اإلكتساب له يطعمها من كده فاعتراه داء المفاصل حتي عاقه عن العمل
ب و هنا نراه يناجيها ملكت يداه بل كل ماربحته أخته فاطمة من غزلها قبل أن ينزل ه الداء

و و شكت حالتها و لم تلبث أخته أن سعت إلي جارتها و تحرضه عل العمل أن تمرضه
و مازاال به  و الفقر علي بشير و ألح المرض حال أخيها فأعانتها ببعض ما سدابه رمقهما

د...(حتي فاضت روحه )68ـ69:ت.ضيف،
ر حساسا شديد الحساسية الرصافيو كان منظرا مؤثرا لمنكود الشعور فكاد اليترك قيق،

و األسي رسما حزينا يبعث بريشته إلّا رسمه او منكوب  يعرفو كان النفسفي' الشجا
و آالممن المكروب قلب عليه' ما انطوي يصف كيف  كانت«: يقول عنه؛ فلقد نقل افكار

 صدق قولهو لعل)2006:52اد، عو(» الشعر نظم إلي عندي الدواعيمن مشاهد البؤس
: يقول» المرضعة األرملة« قصيدةفي فيما نظمه يتجلي

كــملقيتها ليتني االمالق ممشاهاو قد أثقلتمشياهاــألقنتــا
اهاــالخد عينيـفتذرفهوالدمعافيةـحلــجو الرَّها رثةــأثواب
محياهاجوعمنواصفرّ كالورساـمدامعهالفقر فاحمرّتمنبكت
يسعدهاكانالذيمات و اهاــد بالفقر أشقــبعفالدهر منيحميها

و الفقالموت و الغـوالهم انحلعهاــر اوجـأفجعها ناهاــأضمــها
بـمشهحزنـفمنظر ال بمرآهارونــمقةرآـموالبؤسمنظرهاـود

دالرصافي( )206:ت.،
لم، تمزّقت فقيرة ألرملة رائعة لوحة القصيدةو هذه و من عليها ثيابها  يعدلها ما يحميها
لممن البرد بل و في العري، و يا لمرارتها! الحياة وليدها يا لبوئسبه ثديها ما ترضع يعد

بل في أن ئيبةالك الصورة يجلو علينا هذه ذهب الذي الرصافيفمفي فمها  نفسو يظهر
من علي تنطوي كانت الرصافي في دائم فكانو الشفقةو الحنان المروءة كثير  هذه التفكير

لم يعرها عنايته فلم نبذها المجتمع التي المحرومة الشقية الطبقة النقود حتي يولها اهتمامهو
و تحول القليلة  يبصرون لعلهم الناسفي بوقاً فهو ينفخ مايشبه إلي الرصافي ضنّ بها عليها

.65و66:ت.د، ضيف( مضنيةو أوجاع مشجية آالممن اعينهم ما تحت (
:لهذه كلها يقول الرصافي

ساـوح فإنهـي أن تنـفحقّ لسلم نــمن العيش اقعا تتجرّعـما
يبكيها اليتيم المضيعضحي العيدفال غَرْو من أم اليتيم إذا غدت

د( )63:ت.الرصافي،
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ةالنتيج
و كانشيكل قبلو اجتماعي شاعر ثوروي الرصافي معروف  لحوادث ناطقة صورةء

و الثورات السياسية فيها كلّ الحوادث كمرآةٍ تنعكس االجتماعية أشعارهو ديوان. ايامه
قوضوا الذين الشعراء طليعة كان إنّه. عصرهفي حدثت التي الوطنيةو الحركات االجتماعية

و التعبير السياسيفيو الرجعية التقليدية بناء األساليب  الحياة بالشعر إلي فخرج التفكير
و شرها حوله من ال شاعر عربيو لعلَّه أول. بخيرها منفقيخص و الشعر العالير بالكثير

عن يتحدث من الرصافي لعل. ساءبشاعر البؤ لقب والبؤساء حتي البؤس كثيراً  اكثر توفيقا
 الحركة قبلو تصويرهاو تصوير مظاهر الحياة معالجةفي الشعراء العراقيينمن معاصريه

من شعرهفي الرصافي فقد استعرضو بعد الدستورية أو المفقودة االنسانية الخصال الكثير
و عالج تعرضت التي في المتنوعة االجتماعيةو الحاالت المĤسيمنالكثير لالختفاء؛

و أحوال التربية سبل معالجةفي االسرة اصالح فيه ما رأي شعرهفي؛ فطرح مرحلته
.و غيرها... المرأة

و التقاليد التي سيطرت علي رصافي شاعر الحرية يحب أن يحرر المرأة من قيود العادات
يعتقد أن المرأة المشرقية تعيش في ذلّ.زمتها بقبول الظلم والتحكم المرأة في الشرق وأل

و مشاركتها  و القيود الموروثة ويدعو الناس الي تحريرها وشقاء مادامت مقيدة باألغالل
القاريء لقصائد الرصافي يجد أنّ موضوع المرأة والسياسةيطغي.الرجل في الحياةالعامة 

و الرجل.علي كل قصائده  عند الرصافي مخلوق انساني واحد يسعي لحريته المرأة
و ماعليه و الواجبات يعي ما له و هو كامل الحقوق شعر الرصافي. واإلعالن عن وجوده

و مĤسيهم وشقاوة المرأة انعكاسا واضحاً ملموساً .كمرآة صافية تنعكس فيها معاناة الناس
 الهوامش

و كاتب) 1946-1869(االمير شكيب أرسالن-1 وقف حياته.و مورخ لبناني سياسي
و العرب  ـ عربي، منير بعلبكي(علي خدمة اإلسالم .)المورد؛ قاموس االنكليزي

و المراجع : المصادر
دارالعلم للماليين، الطبعة: بيروت،»أدب عصر النهضة«.)1990(.البقاعي،شفيق-1

.األولي
العلم دار: بيروت،»عربي–المورد قاموس اإلنكليزي«.)2006(.بعلبكي ،منير-2

.للماليين ،الطبعة األربعون
 الشعر العربيفي والحركات االتجاهات«.)1996.(الخضراء، سلميـ الجيوسي3

، الطبعةو ادباء االمارات اتحاد كتاب، منشورات عبدالواحد لؤلؤة:، ترجمة»الحديث
.االولي
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:اصفهان،»الحديث العربي األدب تاريخ«.)1376(.، محمد كاظم ابراهيمي حاج-4
. االولي، الطبعة اصفهان جامعة

و الحديث العربي األدبفي دراسات«.)1992(.، محمد عبدالمنعمـ الخفاجي5
. االولي، الطبعة دارالجيل: بيروت،»مدارسه

. الحياة دارمكتبة:بيروت،» ديوان«.)ت.د(.، معروفـ الرصافي6
:بيروت،»االزدهار االنحدار اليمن العربي األدب«.)2001(. ،جودتـ الركابي7

. الثانية، الطبعةردارالفكر المعاص
.للماليين دارالعلم:بيروت، تراجم قاموس،»األعالم«.)1986(.، خيرالدينـ الزركلي8
، دارالمعارف:القاهرة،»المعاصر الشعر العربيفي دراسات«).ت.د(.، شوقيـ ضيف9
. التاسعة الطبعة
. دارالثقافة:بيروت،» النقد األدبيفي المعاصرة التّيارات«.)1985(.، بدويـ طبانة10
:بغداد،»و مواقفهو آثاره حياته«.)1992(. الرصافي محمود، معروف،ـ العبطة11

. االولي، الطبعة العلمية الثقافية دارالشؤون
دار مجد الوي:عمان،»تطور الشعر العربي الحديث«.)1998(.شلتاغـ عبود شراد،12

.للنشر،الطبعة أألولي
و األدب اللغةفي دراسات«.)2006(.عبدالحسين،عواد-13  مؤسسة:بيروت،»و النقد

.للمطبوعات العارف
غر14 . دارنهضة:لبنان،» الميسرة العربية الموسوعة«.)1986(.، محمد شفيق بالـ

. دارالجيل: بيروت،»العربي األدب تاريخفي الجامع«.)1986.(، حنّاـ الفاخوري15
في«.)1991(.--------ـ16 ، دارالجيل:بيروت،»و تاريخه العربي األدب الموجز

. الثانية الطبعة
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)پژوهش ادب عربي(ي لسان مبينفصلنامه
)پژوهشي–علمي(

 1390ي پنجم، پاييزي جديد، شمارهسال سوم، دوره
و فقر و گرايش اجتماعي وي به زن *معروف الرصافي

 دكتر ابوالفضل رضايي
 استاديار دانشگاه شهيد بهشتي
 دكتر عبداهللا شفيعي
 استاد يار جهاد دانشگاهي

 چكيده

و از شاعران بزرگ مكتب،معروف الرصافي و يكي از پيشگامان نهضت ادبي شاعر بزرگ عراق
كه كالسيك و خمريات ،شعر است و وصف و رثا وغزل در اكثر اغراض شعري قديم از مدح

و او به خاطر.شاعري منحصر به فرد است،اجتماعي سروده است اما در داشتن شعر سياسي
و سياسي به  و پرداختن به مسائل اجتماعي و آتشين شاعر«و»شاعر الحرية«داشتن اشعار انقالبي

و صالبت شعر او ويژگي هاي زيادي دارد؛.ملقب گشته است» البوساء گذشته از متانت زبان
و خواسته محيط سرشار از حوادث.هاي آن پيش رفته استو نيازها اسلوب ،همسو وهمراه زمانه

و محروميتشاعر وزندگي پر از انواع فق و نداري ور،ر و مردم صافي را به سوي امور ملت
شاعري، اين عوامل از رصافي.رنج مي بردند كشاندمردمانش ازآن موضوعات اجتماعي كه 

و از آن متاثر شود و انقالبي ساخت وسبب شد تا او دردهاي مردم را احساس كند وقتي.اجتماعي
و در قصاديوان اشعارش  فرو مي رويم، آن را چون آينه اي مي بينيماشاجتماعييدرا مي خوانيم

و انقالب هاي اجتماعي او.ملي زمان شاعر درآن ديده مي شودو جنبش هاي كه حوادث سياسي
از.تنها شاعر عراقي است كه به شعر اجتماعي متمايز است ما در اين مقاله به دو موضوع مهم

و فقر پرداخته و گرايش اجتماعي شاعر يعني زن و براي جلو گيري از طوالني شدن بحث ايم
.ساير موضوعات را فرو نهاديم حشو

يواژگان كليد
.فقر،زن معروف الرصافي،،عراق،گرايش اجتماعي، شعر حديث

 25/04/1390:تاريخ پذيرش نهائي 12/12/1389: تاريخ دريافت مقاله-*
-A:نشاني پست الكترونيكي نويسنده Rezayi@sbu.ac.ir 
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