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  چکیده
و  .رود به شمار می هاي ادبی معاصر عرب ترین جریان اجتماعی به عنوان یکی از نیرومندترین و زنده -اشعار سیاسی

دف مبارزه در مقابل استبداد و به امید بر طرف ها و استعمارگران با ه عراق، در پی افزایش ظلم و ستم حکومتدر بویژه 
ها، پیکار و پایداري،  تمام نماي دردها و رنج ۀاین اشعار آیین. هاي اجتماعی شکل گرفت ها و عوامل نابسامانی شدن ریشه

، جمیل صدقی زهاويآزادي و بیانگر معضالت اجتماعی اقشار مختلف جوامع بشري است که شاعران زیادي از جمله 
  . آیند دیان حقیقی آن به شمار میمنا

بـه سـبب آزادي فکـري و     .رود وي شاعر بزرگ عراق از پیشگامان نهضت در عراق به شمار می جمیل صدقی زها
. زندگی پریشانی داشت موجب سوءظن حکومت عثمانی و خشم مردم نسبت به او گردید ،پیشگامی در اقدامات مترقیانه

ها و قید و بندهاي موجود در جامعه  خود برافراشت و در راه آزاد نمودن زن از سنتاو پرچم علم آموزي را در جامعه 
، ولی به مبارزه خـویش ادامـه داد و   ها و انتقادهاي فراوانی روبرو شد هاي فراوانی نمود و در این راه با مقاومت تالش

هـایی کـه    رح زندگی او، سپس به آسیبدر این نوشتار ابتدا ش. عقاید خود را شجاعانه و بدون هیچ تردیدي بیان نمود
تـا آرا و  و سعی شده  .به آن اشاره کرده، پرداخته شده است تواند تاروپود یک جامعه را از هم بگسلد و زهاوي هم  می

، و کـرده  بنـدي و در نهایـت بررسـی    هاي سیاسی اجتماعی او را از خـالل اشـعار دیـوانش اسـتخراج، دسـته      اندیشه
  .آن را تا حد امکان مشخص نماید هاي فکري در گیري جهت

  
  .آموزش ،هاي اجتماعی، زن جمیل صدقی الزهاوي،آسیب: ها کلید واژه
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  مقدمه
عقـب مانـدگی    ،نادرست مملکت، نا آرامی در کشور ةعثمانی به دلیل ادار ةدر دور

شعر نیز دچار آشفتگی  ،اي روح فردي و نظام قبیله ةاجتماعی، اقتصادي و فکري، سیطر
این حرکـت در  . دل در عراق به پا خاستند در این شرایط بود که افرادي بیدار. شده بود

شعر نیز تأثیر گذار بود و آن را از گرایشات فردي و منافع شخصی به سـوي تفکـر در   
 شاعران از مدح و رثا دست کشیدند و. زندگی و پرداختن به مشکالت جامعه سوق داد

شـد شـعر سـرودند و ظلـم و      ز ناشی مـی موضوعات جدیدي که از حوادث رو ةدربار
عدالتی حکوت حمیدي را محکوم کردند، والیان را مورد هجوم قرار دادند، مـردم را   بی

ها فرا خواندند، با تعصـب و کوتـه    تبه سوي رهایی از یوغ واپس گرایی و بندگی سنّ
کردند و علیه اختالفات طبقاتی قیام  ،اندیشی مبارزه کردند، حقوق زن را خواستار شدند

جدیدي از شـعر عـراق    ۀبدین ترتیب مرحل. عدالت اجتماعی را هدف خود قرار دادند
ابوسـعد،  ( .تجلـی یافـت   »جمیـل صـدقی الزهـاوي   «پدید آمد که درشعر افرادي چون 

  )5ص ،1959
اي فرهیخته در بغداد به دنیا  جمیل صدقی زهاوي معروف به شاعر عراق در خانواده

 :گویـد  الد وي اختالف نظر دارند دکتر محمد السوربونی مـی مورخین در تاریخ می. آمد
). 2/23 ،1912 ،دصـبري محم( ».هجـري بـه دنیـا آمـد    1281زهاوي در بغداد درسـال  «

اي مارکسیسـتی و سوسیالیسـتی از    حمایت از طبقات محـروم جامعـه و تأییـد اندیشـه    
فنـی در   ایـن قصـاید از نظـر   . اسـت » جمیل صدقی الزهاوي«مهمترین مضامین اشعار 

هاي خطابی  اسلوبی محکم، همراه با تصاویر زنده و پویا و پر تحرك و شیرین، و لهجه
فقـر وعقـب   . هی بـر مخاطـب داشـته باشـد    سروده است که باعث شده تأثیر قابل توج

کرد و آثار این رنجش، بازتاب عمیقی در شعر  ماندگی جامعه، شاعر را آزرده خاطر می
گفت، بنـابراین   براي بر انگیختن احساسات مردم شعر میزهاوي . و ادبیات وي داشت

قصاید سیاسی شاعر نیـز خـود گویـاي بسـیاري از     . شعر او رنگ وبوي خطابی داشت
هاست که از یک سو بر تاریخ سیاسی معاصر عراق داللت دارد و از سوي دیگر  واقعیت

ید در رشد این قصا. ت و افکار و نظریات سیاسی خود شاعر استشخصی ةنشان دهند
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آنها را براي تالش در راه آزادي وطنشان  ر بود ووبیداري آگاهی عمومی ملت عراق مؤثّ
  .کرد دعوت می

زیرا شعر زهاوي تصویري  ،یابد ت او را درمیهرکس شعر زهاوي را بخواند شخصی
او اهل تأمل و تحقیق بود و به سبب . هاي مختلف اوست از هیجانات درونی و گرایش

 ،شعر او.این زمینه نسبت به مردم روزگار و به خصوص هموطنانش بدبین شداغراق در 
است که در آن روزها رفته رفتـه در  .. .سیاسی و ،فکري ۀگویاي گرایشات آزادیخواهان

هـاي کهـن    اما این اشعار به سبک قدیم ودر همان قالـب . کرد میمیان ملت عراق رشد 
بـه   .خـورد  مـی کاري در آن به چشـم ن ابت شد ودر شکل ظاهري، نو آوري و سروده می

اعتـراض بـه وضـعیت اسـفناك جامعـه زنـدگی       سبب آزادي فکري و پیشـگامیش در  
  .پریشانی داشت و موجب سوءظن حکومت عثمانی و خشم مردم نسبت به او گردید

 کتـاب : از زهاوي آثار متعددي بر جاي مانده اسـت کـه برخـی از آنهـا عبارتنـد از     
رباعیـات  «، »الکلـم المنظـوم  «: هـاي  و نیز در شعر به نام» ما أريالمجمل م«، »الکائنات«

  )728، ص1383 ،الفاخوري. (، دیوان اشعار وغیره»الزهاوي
  

  تحقیق  ۀپیشین
درمورد جمیل صدقی الزهاوي مطالب اندکی منتشر شده که این مطالب هم پیرامون 

هایی  بیان آسیب وي تعهد به مسائل اجتماعی و. باشد زندگی و شخصیت و آثار وي می
دهد و  مضامین شعري خود قرار می ۀدهد سرلوح که جامعه را در معرض خطر قرار می

بـه رغـم   . سـراید  هایی را در راستاي مفاهیم اجتماعی و حل مشکالت جامعه مـی  نغمه
اهمیت و ارزش موضوع اساساً پژوهش خاصی کـه مسـتقیماً پاسـخگوي مسـأله مـورد      

رسد که موضوع مـورد بحـث نتوانسـته     است و به نظر میبررسی ما باشد، انجام نشده 
بـر طبـق   . هـاي مـرتبط و مختلـف داشـته باشـد      ورودي جدي و معناداري در پژوهش

اي تحت عنوان زن در دیـدگاه جمیـل صـدقی الزهـاوي      هاي انجام شده با مقاله بررسی
کـه   خـوریم  برمـی ) سرگروه دبیران عربی استان اصفهان(دکتر محمدجعفر ورزي  ۀنوشت

  . این نوشته فقط به یکی از مسائل مورد بحث در این پژوهش پرداخته است
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***  
تأثیر زیادي در زندگی روزمره و احساسات مردم  ،حوادث سیاسی اوایل قرن بیستم

کردند که کرامتشان از بین رفته و امیدشان بـر بـاد رفتـه     مردم عراق احساس می .داشت
گرایش ملت به سمت مسائل سیاسی باشـد تـا    در چنین شرایطی، طبیعی بود که. است

هاي دیگر زندگی اجتماعی تا حدودي  در نتیجه جنبه. راهی براي نجات خود پیدا کنند
  .فراموش شده بود

تفاوت چندانی  ،مشکالت اجتماعی عراق، با مشکالت دیگر کشورهاي عقب مانده
تأثیر زیـادي در   ....جهل، عدم اهتمام به شخصیت زن و ،نداشت استبداد، استعمار، فقر

  . عقب ماندگی اجتماعی این کشور داشته است
گسسـت،   اش را از هـم مـی    هـا کـه تـاروپود جامعـه     زهاوي در مقابـل ایـن آسـیب   

ها از دیدگاه وي پرداخته شده  توانست خاموش بماند در این پژوهش به این آسیب نمی
    :است که عبارتنداز

  عدم آزادي 
که موضوع اصلی شـعر شـاعران معاصـر اسـت، سـتایش      یکی از بارزترین مواردي 

دعوت به آن و تشویق به رهایی و خالص از هر قید و بندي است که جامعه را  ،آزادي
با توجه به حوادثی که دنیاي عرب . از پیشرفت باز داشته و مانع آزادي عمل شده است

تبداد و اسـتعمار و اسـ   ،در دوقرن اخیـر شـاهد آن بـوده از جملـه جنـگ و خـونریزي      
هاي عربی زنجیر و بر دهانشان مهر خاموشی زده  دیکتاتوري سران که بر دست سرزمین

شاعران را بر آن داشت تا مردم را از فضاي سرشـار از خفقـان و تـاریکی بیـرون      ،بود
برخی با دعوت  ،کشیده و آنان را از حقوقشان آگاه کنند سپس علم آزادي را برافراشتند

شـورانیدند؛ قسـمتی از    در وضع موجود، آنان را بر ضـد ظلـم مـی    مردم به ایجاد تغییر
هاي بر بـاد رفتـه اسـت و برخـی از      قصاید آنان در یادآوري خاطرات گذشته و آزادي

و هرگـاه قهـر و ظلـم    . زننـد  حاصل در راه پیروزي و آزادي دم مـی  خستگی تالش بی
هـا و   شاعران بـه شـیوه  اي سلب گردد،  گیرد و آزادي مردم در هر زمینه سیاسی اوج می
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اي غیرمستقیم پرده از افکـار و   شوند تا از آن طریق به گونه اي متمسک می هاي ویژه راه
  . هایشان بردارند اندیشه

آمریکایی و هم -به خاطر استعمار انگلیسی ،ملت عراق در طول دوران زندگی خود
ن آزادي را چنین اختناق شدید سیاسی حاکم در دوران حزب بعث تاکنون طعـم شـیری  

مردم را  ةدر میان این ملت غالباً شاعران با اشعار و افکار خود عزم و اراد. نچشیده است
آنها عالوه بر آزادي وطن، خواهان آزادي فکر و اندیشه بودنـد  . داشتند به حرکت وا می

شـود، بایـد از سـر راه     و عقیده داشتند، تمام موانعی که سد راه فکر آزاد و روشـن مـی  
وي بـه  . دانسـتند  هـا مـی   ه شود و گاه آزادي اندیشه را مبنا و اساس دیگر آزاديبرداشت

  :  کند که عبارتنداز میر بر ایجاد عدم آزادي در یک جامعه اشاره عوامل مؤثّ
  استعمار )الف(

هاي به وجود آمده در سطح جهان باعث شـد تـا شـعرا بیـنش      تغییرات و دگرگونی
اال برده و آنان را نسبت به مسائل اطراف خود آگاه وطنان خویش را ب سیاسی و ملی هم

ها از جملـه مسـائلی    نمایند و دعوت به آزادي، اتحاد و تقویت روح ملی در میان عرب
پژواك حوادث سیاسی، اجتمـاعی در شـعر شـعراي    . است که شعرا به آن توجه کردند

، »زهـاوي «، »جـواهري « ،»رصـافی «برخـی از آنـان همچـون     .عراق به یک اندازه نبـود 
قصـاید فراوانـی را در اغلـب موضـوعات و حـوادث سیاسـی       » کاظمی«و » بحرالعلوم«

کمتر این مسائل را مورد » شبیبی«و برادران » صافی نجفی« بعضی نیز همچون. سرودند
  )334، ص1974الواعظ، ( توجه قرار دادند

اسـی  دعوت به اتحاد و همدلی شعار نخستین فریاد شعراي معاصر در مبـارزات سی 
در اهمیت این شعار همـین بـس اسـت کـه در مقابـل شـعار        .خود علیه استعمار است

شعرا نخست بـه جایگـاه ایـن مهـم در      ،»تفرقه بینداز و حکومت کن«معروف استعمار 
تـوان بـه مبـارزه بـا اسـتعمار       جامعه واقف هستند که تنها در سایه اتحاد و همدلی مـی 

 .پرداخت
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هاي مختلفـی اسـتفاده    و القاي آن به افرد جامعه از شیوه البته شعرا در بیان این معنا
جمیل «همچنانکه . گیرد کردند گاهی این دعوت همراه با بیان فوائد وحدت صورت می

  :گوید می» صدقی الزهاوي
ـاجٍ  وهـ مـن کوکبٍ للرُّشـد نفدیک  

  

ه ِفــی لَیلـِنــا داجٍ     لی ضَوئـ نَمشـی عـ  
  

أعتصم إن کنـت نهـــاجٍ       ،معتصمـاً بِاإلتِّحادــی خیـــرُ م   فـإنّـَه للـتــرقـِّ
  

  )274، ص1924الزهاوي، (
ستاره فروزان هدایت را و در شب تاریکمان در نور ) اي وطن(سازیم  میفداي تو «

  .رویم میآن راه 
اگر پایبند هستی به ریسمان اتحاد چنگ بزن  همانا اتحاد بهترین چراغ هدایت براي 

  ».پیشرفت است
آیـد در ابتـداي کـار بـه      ما زهاوي که از بزرگترین شاعران این دوره به حساب میا

زهاوي از دسته شاعرانی است که انگلـیس   .پردازد تمجید از انگلیس و سیاست آنها می
از همین جهت آنها را مظهر خیـر و پیشـرفت جامعـه عـراق      .داند می ها را بهتر از ترك

ان بسیار انـدك اسـت و بسـیاري از آنـان در ادامـه بـا       البته که تعداد این شاعر .داند می
مشخص شدن چهـره واقعـی انگلـیس دسـت از تمجیـد از آن برداشـتند و بـه تقبـیح         

  :یش پرداختندها سیاست
أولی احتشـام   االنکلیزَ وجدت  

  

  أبــــاة الضــــیم حفــــاظ الــــذمام  
  

  جد أخـالق صـدقٍ  فصادقهم تَ
  

ــرام     ــیم الک ــن ش ــدق م ــم و الص   له
  

  یومـاً  ی المـذعور إذا بهم احتم
  

    حـــامرأي مـــنهم لـــه أقـــوي م  
  

  و بات علی فراش األمن خلـواً 
  

ــت عینُــــ    ــا مونامــ ــامه أهنــ   نــ
  

کنند و بـر عهـد و پیمـان     میانگلیس را از نخستین بزرگان یافتم که از ظلم دوري «
  »خود پایبندند

پس با آنان دوستی کن، اخالق دوستی را در آنـان خـواهی یافـت کـه دوسـتی از      «
  »الق بزرگان استاخ

  »ترین حامیان یافته است هرگاه که فردي هراسان به آنها پناه برده است آنها را قوي«
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  »و این فرد بر بستر امنیت خوابیده است و بهترین خواب بر دیدگانش آمده است«
او در ادامه سبب عالقه اش به انگلیس را عدل آنها، از بـین بـردن ظلـم و سیاسـت     

   :داند میاز بین بردن مشکالت  حکیمانه آنان براي
ــطفیهم   ــز و أصـ ــب االنکلیـ   أحـ

  

ــام     ــن األنـ ــاء مـ   لمرضـــی اإلخـ
  

جلوا فی المظلمـۀَ کـلِ ظـالمٍ    لک  
  

ــام     ــدر التمـ ــاء کالبـ ــدلٍ ضـ   بعـ
  

ــو د ــلَ کّ ــ وا بالسیاســۀ ک عبٍص   
  

  و خاضـــوا بحـــره والبحرطـــامی  
  

ــو   ضــاء رأيٍري بمفقــد ساســوا ال
  

  ــلــه فــی الم   ســامالح باعضــالت شَ
  

ـمت علَمــاً فکانَــت     هــم سـبالد  
  

  جمالَ األرض فـی حسـن النظـام     
  

  )218 - 223، صص1971مقدسی، (
انگلیس را به خاطر رضایتی که از برادري آنان از بین مردم دارم دوست دارم و بـر  «
  »گزینم می

  »در مملکتشان با عدلی درخشان همچون ماه تمام، ظلمی بر جاي نگذاشتند«
ست هر مشکلی را حل کردند و بر دریاي مشکالت در حالیکه مـتالطم بـود   با سیا«

  »چیره شدند
با اندیشه درستشان بر مردم رهبري کردند، اندیشه اي که در مشـکالت ماننـد لبـه    «

  » کند میشمشیر عمل 
کشورشان به عنوان علمی در بین سـایر کشـورها قـرار گرفـت و در سـازماندهی      «

   »درست در دنیا یگانه گشت
اما زهاوي که به مانند سایر هم قطاران خود، که گفتیم تعدادشـان انـدك بودنـد بـا     

ي متناقض ها ي استعماري انگلیس پی برد و اینگونه سیاستها گذشت زمان به سیاست
  :آنها را به باد سخره گرفت

عطونـا الخیـارا  أ مـرِ نا اختـاروا و مـا فـی األ   قالوا ل  
  

  
  

  قالوا استقلوا ثم سحراراحف و اعتقلوا األوا الصد  
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ــۀَ إنّ ــا تُ السیاســ ــی أقطارهــ ــدي ازورارافــ   بــ
  ج

ــراً      ــی أجوائهــا نظ ــل إل ــع رَتَــ أرس   اراالمثُــ النق
  ج

  )201، ص1974الواعظ، (
گفتند کـه   .به ما گفتند که خودتان انتخاب کنید ولی در عمل اختیاري به ما ندادند«

  »را اسیر کردندرا بستند و مردم  ها مستقل شوید و سپس روزنامه
) مستعمراتشـان (ي آنهـا دروغ و مکـر اسـت، بـه آسـمان      هـا  سیاست در سـرزمین «

  »بنگر تا غبار برخواسته را ببینی
 خواهد که غل و زنجیري که در پاهایشان است را در هم شکنند و میاو از مردمش 

به این وضعیت که در آن اجنبی سیر است و خـود مـردم عـراق در گرسـنگی بـه سـر       
  :رند پایان دهندب می

  یــا قــوم فُکّــوا عــنکم األصــفاد أنکــم أســاري 
  

  
  

عارا    الدخیلُ و أنکم تشکون فی الوطن السـ شبع  
  

  )201، ص1974الواعظ، (
را پاره کنید، شما اسیرید، اجنبی سیر است ) که بر پاهایتان است( زنجیرها! اي مردم«

  » برید یمدر حالیکه شما در کشور خودتان از گرسنگی شدید رنج 
، 1965 ،عزالدین( :او نتوانست در برابر ظلم آنان سکوت کند و اینچنین آرزو کرد

  )138 ص
  شـــــلّی لـــــمِیـــــا أیـــــدي الظُ

  

ــ    ــا بِـــــ ــتقلّی الدو یـــــ   اســـــ
  

 ــاء ــا رجـــــ ــزز و یـــــ   تعـــــ
  

  ــا م ــیذُ صـــــــاعبو یـــــ   لّـــــ
  

ــیس ــاةُ لـــــ ــزٍ الحیـــــ   بعـــــ
  

  لٍمثـــــــل الحیـــــــاة بـــــــذُ    
  

 ــوم ــاء یـــ ــد جـــ ــدي قـــ   بأیـــ
  

  لّــــــــیفیــــــــه أکســــــــر غُ  
  

ـــ  إنّ ال ــن الغیــــ ــوب مــــ   قلــــ
  

  ظ غلــــــــــیتَ راجــــــــــلِکالم  
  

  )295، ص1924الزهاوي، (
  »اي دستان ظلم فلج شوید و اي کشور مستقل شو«
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  »و اي امید جلوه گر شو و اي مشکالت خوار شو«
  »زندگی با عزت مانند زندگی با ذلت نیست«
  »کنم میروزي آمده که در آن با دستانم غل و زنجیرم را پاره «
  »جوشند میاز شدت خشم مانند دیگ  ها لبراستی که د«
  استبداد )ب(

از جمله قضایاي مهمی است که گرایش  آنهاهاي  ها و بیدادگري عثمانی ۀسلط ۀقضی
اگرچه اغلب شعرا در برخورد ایـن  . سیاسی شعر معاصر را پر شاخ و برگ نموده است

میدان بسیار در دار این  مسأله محتاطانه عمل کردند ولی جرأت و جسارت زهاوي طالیه
او بار دیگر پس . تر است برجسته» زهاوي«بازتاب این قضیه در شعر  .خور تقدیر است

هـاي   حتی آرا و اندیشه» زهاوي«. از استقرار حکومت در عراق این مسأله را تکرار کرد
. گـردآوري کـرده اسـت   » المجمـل ممـا اري  «خود را در خصوص این مسأله در کتاب 

  :شود وري از نظر او در چند بیت زیر خالصه میهاي حکومت جمه ویژگی
  ـمهـوریــۀٌ و حکـومــۀُ الـبلــدانِ جـُ

  

ـــا      لطانـ سـ ـــرد ـــطیع لـمف ـــا إن تُ   م
  

ـــه  ـطَبـعـ ـــالم ـب ـــذُ الس تَّخـــاك ی   فهن
   

کانـــاً    روبِ مـ ن الحـ بـیـنَ األنــامِ عـ  
  

دالـــۀُ بـینَهــم    تَشتَهِــرُ العـ و هنــاك  
  

وانــــا و   یـ لُ الحــــشم ـــی تَ ـــم حتّ تَـع  
  ج

  )265، ص1924االزهاوي، (
  .حکومت کشورهاي جمهوري مطیع قدرت یک فرد نیست«

جـایی را اتخـاذ    هـا  پس در اینجا صلح به میل خود در میان مردم در  قبـال جنـگ  
 .نماید می

ی کـه  یابـد تـا جـای    مـی شـود و عمومیـت    مـی در اینجا عدالت در بین آنها مشهور  
  ».شود میحیوانات را نیز شامل 

همانطور که اشاره شد از معدود مسائلی که کمتر مورد توجه شعراي آن دوره قـرار  
محمـود  «، »رصـافی «، »زهاوي« :اگر چه شاعرانی چون. گرفته است، قانون گرایی است

به این مسأله پرداختند و خواهان وضع قانون و اجـراي آن  » علی المکشوف«و » المالح
بـراي مثـال    ،در عراق شدند، ولی هیچ یک از آنان در مورد اصـول آن بحـث نکردنـد   
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اي، ضمن تمسخر کردن حکومت وقـت و تشـکیالت آن، خواهـان     در قصیده» زهاوي«
  .آورد ولی از مبادي و اصول آن سخنی به میان نمی. شود اجراي قانون می

ـــۀٍ  ـــس أمـ جل و مـ ـــور   علــــم و دست
  

ن ا ـرَّف   کُـلٌّ عـ حـحیــحِ م عنــی الصـلم  
  

ـوي لفـاظهـــا    لنــا سـ لَیـس أسمــاء  
  

عانیـهـــا فَـــلَیست تُــعــــرَف ـــا مـ أمـ  
  

  )168، ص1924الزهاوي، (
 .دانش و قانون اساسی و مجلس ملت تماما از معناي صحیح خود منحرفند«

 ».شود میشناخته نیی که فقط الفاظ آنها متعلق به ما است و معانی آنها ها نام

سـراید کـه بیـانگر اعتراضـش بـه حاکمـان و        جمیل صدقی الزهاوي اشعاري را می
  :سیاستمدارن بود

ـ  قومـاً  الذي ساس انّ و هو جهلهـم ی  
  

  ــی ی ــودأعم ــرِبظَ ق ــو ه ــاع عرِال   میان
  

 ــی ــالوا س ــق قبل یوم ــه م ــعدةُفی   س
  

  ــت ــانَ فقلـ ــوم أیـ ــا ذاك الیـ   أیانـ
  

  )264ص، 1924 الزهاوي،(
شناسد مانند نابینایی است که در راههاي  میهمانا کسی که قومی را تربیت کند که ن

 کند میسنگالخ نابینایان را راهنمایی 

آن روز کی  :گفتم .گفتند روزي خواهد آمد که سراسر سعادت و خوش یمنی است
 است؟ براستی کی است؟

  :سراید و همچنین دردمندانه می
ــفلَ ــی ر نَ ه ــی عل ــات شَــ فس   بابٍف
  

  ـ طحــنَ طحنــتهم الرحـی النائبــات  
  

ــألت الرُ  ــو س ــاتل ــا  ذا  د ف ــاهم   ه
  

ــ   ــتکی م ــمِالش ــو ن ظل ــات الةِال   الرف
  

  وجــه البــیض الحســان ســطور فــوقَ
  

ــ      کاةُکتبـــت بالــــدموع فیهــــا شَــ
  

ــب ــا ح وهـــ ــاًاهللا للرعایـــ   قوقـــ
  

   الةُصـــبتها مـــن الرعایـــا الـــو    غَ  
  

ــکوت   ــتم ســ ــوکم ذال وأنــ   ارهقــ
   

  أیـــن األُبـــاةُ االحـــرار أیـــنَ أیـــنَ  
  

  )286، ص1924الزهاوي، (
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را آرد  آنهـا ها همچون سنگ آسیاب  افسوس بر نفسم به خاطر جوانانی که مصیبت 
  .و نابود کرد

اگر از استخوانهاي پوسیده سوال کنی چه چیزي شما را نابود کـرد از ظلـم و سـتم    
  .کنند والیان شکایت می

را با اشک بـر روي آن   ها طرهایی وجود دارد که شکوهبر باالي پیشانی زیبارویان س
  .نوشته است

خداوند براي رعیت حق و حقوقی را بخشیده است که والیان آن را از رعیت غصب 
  .کردند

شما را با ذلت و خواري نابود کردند و شما ساکت ماندید کجایند آزادگان و تسلیم 
  . ناپذیران

کشد براي زهاوي فابل  والیان را به تصویر میگویی دیدن مناظري که اسنبداد و ظلم 
 :تحمل نیست

ـی أن تنظــرا الــی   عـ زُّ علــی عینــی  
  

  ــالد ــا قُ تَ ب ــاس فیه ــارودســوس الن   ه
  

ــی أن تریـــا بهـــاعـ زُّ علـــی عینـــی  
  

  أُخــدودها  فرٌمــن االحــرار صــ شــباباً  
  

  )284، ص1924الزهاوي، (
هـا بـر آن ریاسـت     میمـون  هایی کـه  بر چشمان من سنگین است که ببینند سرزمین

  کنند می
 اي اسـت کـه   بر چشمان من سنگین اسـت کـه ببیننـد در کشورشـان جوانـان آزاده     

  .ها یشان زرد است چهره
  

  عدم توجه به علم وآموزش
جهـل و اوهـام شـکوفا     ۀعلم همان راه نجات اسـت و زنـدگی اجتمـاعی در سـای    

شـرق در   ،شـود  اصـل نمـی  ماندگی ح شود و زندگی سعادتمندانه با کوري و عقب نمی
دارد وبـه غـرب    گذشته مرکز روشنی عالم بوده و چه شده که امروز در اوهام گام برمی
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اینها به خاطر جهل و نادانی اسـت و   .نگاه ذلیلی که قادر به حرکت نیست ،کند نگاه می
  .اي است جهل بیماري کشنده

جب فرزانگـان  طلوع خوش سیماي قرن بیستم با زرق وبرقهایش بر جهان غرب، تع
و روشنفکران عرب را برانگیخت و آنان را براي یافتن علّت بیشرفت ترغیب و تشویق 

دیدنـد،  اکنون درمانده و بیچاره مـی   ها سروري آنان که ملّت خود را پس از سال. نمود
بـه  . دیدنـد  و دانـش  علـم   وفراگیـري   باجهـل    را در مبارزه تنها راه فرار از این بیچارگی 

توان گفت در زیـر سـایه ي علـم و آگـاهی امکـان حـل مشـکالت و رفـع          یجرأت م
ي اجتماعی وجود دارد لذا به دلیل اهمیت این موضوع بیشـتر بـه آن پرداختـه    ها آسیب

شده است و گویی زهاوي هم به این مهم پی برده و از قضایایی کـه مـورد توجـه وي    
دانـش و   ۀقضـی  ،کیـد داشـته  بوده و همیشه در اشعار خود به عنوان سر فصل بـر آن تا 

ها به نصیحت  وي به عنوان یک مصلح اجتماعی در اغلب زمینه. فراگیري آن بوده است
او در این راستا براي بیداري مردم عوام از انجام هـیچ کـاري دریـغ    . روي آورده است

از آنجـا کـه خـود فرهیختـه و دانـش دوسـت بـود، تنهـا راه نجـات و          . نورزیده است
از نظر . کند نان خود را در فراگیري دانش و کسب معرفت جستجو میوط رستگاري هم

وي تنها در سایه علم ودانش است که انسان آگاهی الزم را بـراي برخـورد منطقـی بـا     
وي معتقد است اگر فراگیري دانش کورکورانه و همراه با . آورد میبه دست  ،مسائل روز

مقدمات عقب ماندگی را نیـز فـراهم    تعصب باشد، آن نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه
  )7، ص1ج ،1923 ،رفائیل( .خواهد کرد

رأة ً    أرجو فـی الـرؤوس جـ قـد کُنت  
  

  فـاذا الــروس  تَــلــوذُ بِـاألذنــاب     
   

ـــاً  ــدمِ صالح ـــاً للتّق ـــدوا طَریق جـو  
  

  فَمشَـوا بِــه لـکـن إلــی األعـقــابِ    
  

  )64، ص1924 الزهاوي،(
که سرها به ) دریافتم(به ناگاه ) اما(بردم  میجرات را امید ) ن وسرانبزرگا(در سرها«

  .برد میدمها پناه 
حرکـت  (راهی شایسته براي پیشرفت یافتنـد پـس در آن راه رفتنـد امـا بـه عقـب       

  ».)نمودند
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  :کندرا یگانه پناهگاه آزادگان توصیف می و سرانجام آن
  فـال شعـب الّا و هـو بالعلــم وحــده  

  ج

ـم الفـَجـائــــِعِ   سع   و َالّا کــانَ جـ ـید  
  

  )223، ص1924 الزهاوي،(
تمـام  ) در بردارنـده (به دانش سعادتمند و بـدون دانـش آن ملـت    ) فقط(هر ملتی «

  ».است ها مصیبت
  :گویدزند و میخود را مهر تأیید می ۀو در جائی دیگر گفت

  علـم یـا کُـلَّ الهِدایـۀِ للــوري یــا
  

ـ    لـَّ صـ  و األبــــرار ـی عـلیــک اللـــه  
  

  بـالعلـمِ قَــد طالــت فَأَدرکـت المنــی    
  

     صــار ن الغَــرضِ الــرفیــعِ قـ عـ أیـد  
  

  )229، ص1924 الزهاوي،(
  .اي دانش اي تمام هدایت براي مردم پروردگار و نیکوکاران بر تو درود فرستادند«

  ».از هدف عالی کوتاه بود یی کهها به وسیله دانش به آرزو دست یافت دست
او . زهاوي در زندگی خود، پرچم دعوت به تعلیم وعلم آموزي را به دست گرفـت 

   :اشعار بسیاري را سرود که در آن دوري از جهل و روي آوردن به علم را سرداد
ــا لجألــیس الرِ   حطــۀً اکبــرَ هــلِضــی ب

  

  ــیس ذ ــمِ راعألـ ــدر العلـ   رافـــعِ اقـ
  

ــولُی ــانُ ق ــدهرِ لس ــا ال ــوم ی ــم ق   انک
  

ــهجعـــتُ   ــاجعِ لـــیس رَم و ان الشـَّ   بهـ
  

ــد ــاً نریـ ــحن تَاَ جمیعـ ــاعقولُ صـ   نـ
  

ــ کــرعو نَ   ــی س ــلِ مٍف ــن الجه ــاقعِ م   ن
  

 انّ خــذ العلــم  مــالٌ العلــم لعــدمٍ م  
  

   ــوت ــان و قــ ــائعِ وري لعطشــ   لجــ
  

  )223ص ،1924 الزهاوي،(
ـ   آیا رضایت دادن به جهـل بزرگتـرین عامـل شکسـت نیسـت؟ و      ازوان علـم  آیـا ب

 زورمندتر و باالتر نیست؟

 .نکه شر خوابیده نیستآاي قوم شما در خوابید حال : گوید زبان روزگار می

 .نوشیم میجهل را  ةخواهیم خردهایمان سالم شود در حالیکه زهر کشند میما ۀ هم

 .علم بیاموز که علم مال تهیدست و سیر آبی تشنه و قوت گرسنه است

 .ش امت و جهل باعث محرومیت و نابودي آنها ستآسای ۀعلم ثروت و مای
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  نموده است روشن زپاي در آورده و تاریکی شب راچون روعلم کوهها را از  
و با  متالشی کند تواند کوهها را میاو معتقد است که علم، ثروت یک ملت است که 

  :توان لباس تمدن را بر تن عراق پوشاند میآن 
العــم ــروةُ لــ ــۀٍ ثــ ــارو ی أمــ    ســ

  

  والجــل ح ــ  رمـــانٌهـ ــا و بـ   وارلهـ
  

ــم ــد د العلـ ــالَقـ ــد ك الجبـ   هافهـ
   

  ــو أضـــاء جـنح اللیـــل فهـــو نهـــار  
  

ــالعلمِ ــبس  ب ــد ل ــ ق راقُالع ــارةًح   ض
  

 
  

  ـــصار ـــها االمـ ــردت مثلـ ــا ان ت   م
   

  )229همان، ص(
 .آسایش امت و جهل باعث محرومیت و نابودي آنها ست ۀعلم ثروت و مای

  نموده است   روشن زپاي در آورده و تاریکی شب راچون روا از علم کوهها ر
مینـی آن را  زعلم لباس تمدنی را بر تن کرده کـه هـیچ سـر     ۀطمین عراق بواسزسر

  نپوشیده است
رود و هر  به عقیده زهاوي جهل ونادانی مشکل بزرگی در جامعه بشري به شمار می

او . رنوشت آن تباهی و نابودي استس ،سوادي در آن رواج یابد اي که جهل و بی جامعه
، خواند زند و آنان را به علم و آگاهی فرا می پیوسته بر سر مردم سرزمین خود فریاد می

رستگاري و پیروزي است و زندگی اجتماعی در سایه جهـل و عقـب    هزیرا علم تنها را
  :رسد ماندگی به شکوفایی و سعادت نمی

ــ إذا هـــ  م ــالوا سـ ــوم أن ینـ   عادةًقـ
  

  فـــإنّ اقتنـــاء العلـــمِ کـــلُّ الـــذرائعِ   
  

  )223، ص1924الزهاوي، (
تمـام اسـباب آن فراگیـري    ) باید بدانند(قومی اراده کردند به سعادت برسند گاه هر

  .علم است
کند و هـیچ جنبـه از جوانـب     زهاوي این چنین در موضوعات اجتماعی حرکت می

دهـد و هـیچ دلیلـی از     قرار مـی  کند مگر این که آن را مورد بررسی موضوع را رها نمی
کند مگر این که به اصالح آن و تبدیل آن به نیروي  ت را بیان نمیماندگی ملّ دالیل عقب

شود به خاطر سـختی راه   ورزد و اگر شکایتش زیاد و فریادش بلند می تمدن، اهتمام می
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 آورد و شـود و فریـاد بـر مـی     امـا او مـأیوس نمـی   . و کري متحجرین و متعصبین است
  :گوید می

مــا إن یجــداً مـَ ـنــال الـشـعــب  
  

ـــّ   ـــدای یــُحـت ـــه جـُهـ ـــی من   القـ
  

ـــالُ  ـــت اآلمــ ـــد خــاب ـــی قـ   فـ
  

ـــداد هــــلِـعـــبٍ مــــن الجشَ     ااستم
  

ـــاري الــــیلـــا یـَ ـهـتــــدي الـسـ  
  

  العـــاء ـــم ی لیـ ـــا ل ـــدام ـــقَ وقـ   لـ
  

  ) 265، ص1924 الزهاوي،(
 .رسد مگر اینکه تالش و کوشش نماید جد وبزرگی نمیملتی، به  م«

 .دست نیافتنی است ،جویند میآرزوها در ملتی که از جهل یاري  

  ».یابد میذر نیابد به سوي تعالی راه ن) علم(رونده تا زمانی که نور  
رود و حتـی بـراي    شاعر ابتدا نصـیحت گرانـه پـیش مـی    » فی آذانهم صمم« ةقصید

اگر سخنانم ضرر : کند گیرد و بیان می قلم و کاغذ را شاهد می خلوص نیت خود علم و
آنگاه بعد از این مقدمه این ابیات . داشت براي من و اگر نفع و سودي داشت براي شما

  : سراید را از عمق جان می
  عبـــده و ی ـقتـنــی مــاالً  ـذي یلّل لـِقـُ

  

ـ  ـ  بـــلٍد اعتصمــت بح قَ سـوف ینفصـــم  
   

  تـــه عمکثــاراً لـن إـی العـلــم  أنـفـقـۀ ف
  

  عــم یضـها الن ستقـی مــن ف تلک التـی تَ
  

 لــو ع لمـــوا اثمــاره غـرســوا   النـاس  
  

  اشجـاره غیـر ان النــاس مــا عـلمــوا   
   

  )222ص1924الزهاوي، ( 
کند، بگو کـه بـه ریسـمانی     به کسی که مالی را به دست آورده و آن را پرستش می«

  .شود به زودي پاره میچنگ زدي که 
هـا   مال خود را براي ازدیاد نعمت خرج کن این چیزي است که از فیض آن، نعمت

  .جوشد می
 آنهـا کاشـتند ولـی    دانسـتند درختـان آن را مـی    علـم را مـی   ةاگر مردم فایده و ثمـر 

  ».دانند نمی
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رود و  بشري به شمار مـی  ۀنادانی مشکل بزرگی در جامع از دیدگاه زهاوي، جهل و
سرنوشـت محتـوم آن تبـاهی و     ،سـوادي در آن رواج یابـد   اي که جهل و بی هر جامعه

زند و آنان را بـه فراگیـري     او پیوسته بر سر مردم سرزمین خود فریاد می. نابودي است
رسـتگاري و پیـروزي اسـت و     ه، زیرا علم تنها راکند علم و بینش و آگاهی هدایت می

 :رسد ماندگی به شکوفایی و سعادت نمی جهل و عقب ۀزندگی اجتماعی در سای

اکبــرَ بالجهــلِ ضـیِالرِ ألیس ـطــۀ ح  
   

  ألیـــس ذالـعـلـــمِ راع رافــــعٍ اقــــدر  
  

کــم  یــا قـوم   الدهـرِ یـقـول لسـانُ   اـن
  

  هـاجــعٍ م و ان الشـر لیــس بـِ هجعتــُ  
  

ُ   عقولـنـــا  صــح ان تـَ جـمیعـاً ریـدـن
  

  مـن الجهــل ناقــعِ    مٍفـی سـُ و نکـرع  
  

خـذ العلــم  مــالٌ  ان العلـــم عــدمٍ لم  
  

  ـــعِ وري  لعـطشــــان و قـــوت   لـجـائ
  

ـــوم ـــم ق ـــوا سـَان یـَ اذا ه ـــادةًنـال   ع
   

   کـل الذرائــعِ   ـلــمِ فـان اقـتـنــاء الـع  
  

فـال شعـب    هاال و هــو بالـعلــم وحـد  
  

  ـ  سـعیـد   ئــعِ الـفجـا ـمو اال کــان جـَ
  

  اذا شـاع فیـه العـلـم فالعیــش نـافــع  
   

   یــس بنافــعِ  لَ وان لـم یشـع فالعیــش  
  

ـــع ـــدا لَأري ال ـــوا أراه مـبـع   م مـجـفّ
  

  الـمنـافــعِ  مـریــداً و هــو جــَ  أراه طَ  
  

  وقـف عنـه الـشعــب ی دافـعــاً  طلــب  
  

  دافـــعِ  و ان احـتیـاج الشعــب اکبــرُ    
  

  )223، ص1924الزهاوي، (
آیا رضایت دادن به جهـل بزرگتـرین عامـل شکسـت نیسـت؟ وآیـا بـازوان علـم         «

  زورمندتر و باالتر نیست؟
  .اي قوم شـما در خوابیـد حـال انکـه شـر خوابیـده نیسـت       : گوید میزبان روزگار 

  .نوشیم میجهل را  ةخواهیم خردهایمان سالم شود در حالیکه زهر کشند میما  مۀه 
  .مال تهیدست و سیر آبی تشنه و قوت گرسنه است علم بیاموز که علم

تمام اسـباب آن فراگیـري   ) باید بدانند(قومی اراده کردند به سعادت برسند گاه هر 
  .علم است

تمـام  ) در بردارنـده (به دانش سـعادتمند و بـدون دانـش آن ملـت     ) فقط(هر ملتی 
  .است ها مصیبت
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باشد و اگر شیوع پیدا نکند زنـدگی   می زندگی سودمند .علم در آن منتشر شود اگر
  .هم بدون فایده است

بینم در حالی که سرشار از  حاصل و رانده شده می ارزش و بی علم را بی) در شرق(
  .سود و فایده است

در حالی که همان نیـاز ملـت   . هستند  اي و دنبال انگیزه. ملت از علم دست کشیدند
  ».ترین انگیزه است بزرگ )علم وآگاهی(

        
دهد که همگی بـر آن   بار به جامعه از فرجام نیک چیزي خبرمی وي با نگاهی تأسف

بدون اینکه نیاز . کنند اند و خردها به آن راهنمایی می اتفاق دارند، ادیان به آن حکم کرده
  :  به اثبات آن باشد

إ یا قومن العلـم   واقـــبِ العـَ باالجمـاع محمــود  
   

إ یا قـومـل بالتعلــم و التَّ   ن العلـم حصـجـاربِ ی  
  

ي المعایـبِ من أخـزَ فی ذا العصـرِ  ن الجهلَإ یاقوم  
  

إ یا قـومن العلـم    العلــم ثـم العلـم ثـم  واجــب  
   

  )226، ص1924 الزهاوي،(
  .عاقبت و فرجام علم در نزد همه ستودنی است! اي قوم«

  .آید علم با یادگیري و تجربه به دست می! اي قوم
  .ترین عیبهاست جهل در این دوره پست! وماي ق

  ».علم پس علم سپس علم واجب است! اي قوم
هـاي جنگـی را دور    او سالحی به نام علم را بر دوش گرفته و بـراي جهـاد سـالح   

داند سالح علم اسـت و از مـردم    می  میریزد و تنها سالحی که پیروزي با آن را حت می
رنـد و سـربلندي عـراق را در علـم مردمـانش      خواهد که آنرا بر دوش گی سرزمینش می

اي جاودان  با بیانی کوبنده مشتاق ایجاد حماسه» اشحذ سالح« ةدر قصید دانست، او می
  :است
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ـــاةِ -و اســتعد کذ ســالحاشحـــَ ـــرك الحی ــه لمعت   ب
  

اشــحذ ســالحک صــاللخ- م ورــــزاةِالـغُ د غـــارات  
  

ذ سالحـــَاشــحللبقــا ک- ء و دــ عادیـــۀ رء ـداةِالــع  
  

ــ ـذ سالحـــَاشحللــدفاع عــن الحقــوقِ ک ــات   الواجب
  

ــ ــاشح ـذ سالحـک و هـــو علـــم تقتنیــه بــال فــوات  
  

ـــر ع الحیـــاةَ انَّ ـــمٍبـغی ـــزةٌ -ل ـــات نـهـ   لـلـحـادث
  

ــ عـــدأن ی – أجـــدر هـنالـــک بالمعـلـــمِ داةِمــن اله  
  

حقیــقِ فـی التَ  الشـیء    للشـ  مثــل العلـم أجمـعتات  
  

ی بقـی بـنــاء البنــاةِ  هانـاًعلــی فضـلِ  -بـر  ـلــمِ الع  
  

 دجـلــۀٍ  فـالعلم بـینَ   بالعـلم تحیـا االرض  و الفـرات  
  

ـ یـَ بمـا ینـا   راقُرقـی الع-  ل العلـم    فیـه مـن الهــبات  
   

ــ و مـــنَ ـدارس ـــات و مثلَ لـلطـالبـی   .هـــا للــطالب
  

  )228، ص 1924هاوي، الز(                                 
  !سالحت را تیز کن و براي نبرد زندگی آماده شو«

  !شوند، تیز کن سالحت را براي دشمنانی که وارد جنگ با جنگجویان می
  !آن را براي جاودانگی و دفع تجاوز متجاوز تیز کن

  !سالحت را براي دفاع از حقوق واجب  تیز کن
است که آن را بدون فوت وقت به سالحت را تیز کن در حالی که آن سالح، دانش 

  دست آوردي 
  .زندگی بدون علم شکار بال و حوادث است

  .شود مقام معلم چه شایسته است و او از هدایتگران محسوب می
  .دهد هیچ چیز مانند علم پراکندگی و آشفتگی را سامان نمی

  .بناي علم، برهانی است براي بانیان آن
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  است) عراق(یان دجله و فرات و آن  م. شود با علم زمین زنده می
  .رسد هاي علم به پیشرفت می عراق با بخشش

  ».مدارسی براي پسران و مانند آن براي دختران
خواهد با گفتارش از علم دفاع کنـد   خودش می» یاجهل«در قصیده زیبا و تأثیرگذار 

و جهل را همچون انسانی در محضر خود کشانده و اکنون با نگاهی سرشار از خشم و 
کند که ارزش علم  و مردم را سرزنش می. نامد غضب اورا متهم اصلی مظلومیت علم می

  .در نزدشان محو شده است
هـلُیا ج  أنــت  و االدبِ لــمِ بــرغم الع  

   
ـــَّعمـُ   ـــوِبـع  مت ـــاه و الرُ ل ـــبِالـج   تـ

  

هـلُیـا ج یأتیـک فــوا مــا تحاولــه  ع  
  

  عـبِ من غیر سعــی منـک او تَ   هـلُیا ج  
  

رقِفی الشَّ ال شـیء أعلی منـک نزلــۀً م  
  

  هـلُیا ج حسبـ  هذا العزُ ک مســبِ ن ح  
  

  ـهغـیتـــعـجـــز عـــن ادراك بی لـــمالعـِ
  

  و مــا تَ  تبلـغُ انـت ـ  رجــوه ن کثــبِ م  
   

  کرمــۀٍ تـَبـِ حـفوفــاً م حافـلُتأتـی المـَ
   

  و العلـم ی ـ   طــروداً رجــع م   ـبِالـی العقَ
  

  ـرفـــۀٌ ـزخـَمـُ لـعلـم اردانُل ن أیـنَمـِ
  

ـ  أطـواقٌ  لعـلـمِن أیـن لمـِ   الذهــبِ  نَم  
  

ـ ربتُ ـحبــوب الم طــنُ الو ـحد أصبقـَ   هتُ
  

  و النُــوبِ  د االحـداث فـی یـَ ألـعـوبـۀً  
  

ـ  نُ القـوم ماأنقـذَ ـ صحــی م ـوایتهمـن غ  
  

  و الأفادـــري و ال خُهــــم ش ــطَعـ   ـیِبـ
  

ـ م فــإنَّ الـمــال م  إذا أقـمـتــُ   ـزعـنـتَ
  

  حلتُو ان رلــبِ فــی الطَ  ـم فـإنَّ النـار  
    

  )290ص ،1924الزهاوي، (
  .مند هستی اي جهل تو بر خالف علم و دانش از جایگاه بلندي بهره«

خواهی بدون سـعی و تـالش و خسـتگی، ناگهـان برایـت       هر آنچه را می! اي جهل
  .آید می

همـین انـدازه   ! اي جهـل . شرق مقام و منزلت هیچ چیز به اندازه تو باال نیسـت در 
  . عزت براي تو کافی است
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بـه هـر آنچـه    ) از نزدیـک (علم از رسیدن به هدفش ناتوان است ولی تو به راحتی 
  .رسی بخواهی می

شوي ولی علم در حالی که طردشده  با پوششی از احترام و کرامت وارد مجالس می
  . گردد رمیبه عقب ب

  .بندهایی از طال بوده است هاي نگارین و آراسته و گردن چه زمانی براي علم لباس 
  .اي در دست نورسیدگان و حوادث شده است خاك محبوب وطن اکنون بازیچه

اي  فایده آنهارا از گمراهیشان نجات نداد و شعر و سخن من براي  آنهانصیحت من 
  .  نداشت

  ».گیرند و اگر کوچ کنید آتش در پی شماست می اگر بمانید اموالتان را
داننـد ولـی    شعراي قدیم، عزاداران شخص از دنیا رفته را افراد مهم یا کائنـات مـی  

کند شاید بزرگوارتر  گران شخص مرده را علم معرفی می زهاوي یکی از عزاداران و مویه
مـثال در  .  اسـت شناسد و براي شخص از دنیا رفته افتخار بزرگـی   از علم کسی را نمی

  :گوید رثاي دوستش فؤاد می
َ عیـــونُـب   ِتـــهبیـبعـلـــی شَ کـــت اـل

  

ـــمو  بـَ   ـــی الـعــلــ   االدب  ـکــــ
  

  )170ص ،1924الزهاوي، ( 
  » .ها و علم و ادب بر جوانیش گریه کردند چشم«

  :سراید و در رثاي برادرش عبد الغنی الزهاوي می
  علــم القـبــرُ  ـنــک لــو ی  ضـمـن متـَ

  

   أدیبـاً بکـاه النــاس و الع و الشـعرُ  لـم  
  

  )166ص ،1924الزهاوي، ( 
دانست ادیبـی را در خـود جـاي داد کـه      قبري که تو را در برگرفته است کاش می«

  ».مردم و علم و شعر بر او گریستند
  :گوید در رثاي دوستش اسماعیل حقی البابان می

ــا و العأ    ـداد عـلیـهالـح بـسـنـا ثـوبـد لَقَ ــمن ــو الحـِ ل   ـالديجـــی و بِ
  ج

  )162، ص1924الزهاوي، (
  »    .من و علم و عقل و کشورم لباس عزا پوشیدیم«
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  عدم اهتمام به شخصیت زن
قرن و بیسـتم و اوایـل قـرن     ،عراق ۀیکی از تاریکترین مراحل زندگی زن در جامع

بجـز مـوارد    ز منـزل زنان در خانه زندانی بودنـد و اجـازه خـروج ا   . بیست و یکم بود
اجتماع حاضر شود و تا آنجا که  ۀشود که زنی در صحن میبسیار کم . ضروري نداشتند

 ،از همه بدتر اینکه دختـران . شد میدور نگه داشته  ،ممکن بود از دنیاي خارج از منزل
  .حق آموختن خواندن و نوشتن را نداشتند

زهـاوي بلنـد شـد کـه     صداي بزرگانی چـون جمیـل صـدقی ال    ،در آغاز قرن بیستم
این مسأله را از حقوق  خواند و میدختران را به برداشتن حجاب و به آموختن علم فرا 

  .شمرد میاجتماعی زن، و از آزادیهاي طبیعی او 
از جملـه   ،آموزش، شـغل و مشـارکت در امـور جامعـه     ۀدفاع از حقوق زن در زمین

او در . اختصـاص داده اسـت  مسائلی است که بخش زیادي از اشعار زهاوي را به خود 
کاهد، همچـون طـالق،    یی که از شأن و منزلت زن میها اشعار خود با بسیاري از عادت

  .تعدد زوجات و ازدواج نابرابر به مبارزه پرداخت
زهاوي معتقد است که دادن حق طالق به مردان همچون شمشیري است که مرد بر 

انی همسرش ایـن شمشـیر را فـرود    گردن زن قرار داده است و زن نمی داند که چه زم
او می گوید در چنین شرایطی مرد همچون سروري است که بدون هیچ سؤال . آورد می

اي است که هیچ قدرت و  و نظري کارهاي خود را انجام می دهد و زن نیز همچون برده
  )485، ص2007تقی زاده، ( .اختیاري ندارد

عی است و هر اجتمـاعی بایـد   زهاوي زندگی زناشویی یک زندگی اجتما ةبه عقید
یک رئیس داشته باشد تا وحدت و نظام جامعه دچار اختالل نشود، و ریاست در اینجا 
. به معناي راهنمایی و مراقبت و نظارت است نه به معناي زور گفتن و سلب اراده از زن

 رسند، بنـا  زن و مرد به منزله اعضاي بدن یک انسان هستند که با یکدیگر به تکامل می
براین عادالنه نیست که یکی از آن دو نسبت به دیگري با تحکم برخورد کند و همچون 

بـه  . اي او را خوار و ذلیل سازد و از او براي رسیدن به اهدافش سوء استفاده نماید برده
در نـزد خداونـد   ... ، ثواب، کیفر وها زهاوي زن نیز همچون مرد در زمینه عبادت ةعقید
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و من یعمل من الصالحات من ذَکَرٍ أو أنثى و هـو  «: ی مستقل استمتعال داراي مسؤولیت
از نظر او زن و مرد با هم در جهـت   1» مومنٌ فأولئک یدخلونَ الجنّۀَ و ال یظلمون نَقیرا

کوشند همانگونه که پرنده نیز با هر دوبال خـود   اعتالي شأن و منزلت ملت خویش می
  :کند پرواز می

ــاث  ــعب إنـ ــع الشـ ــذکور یرفـ   و الـ
   

ــه یطیــرُ       ــلِ الطــائرُ إال بجناحی   و ه
  

  )517، ص1979 زهاوي،(
  .کند میو پرنده فقط با دو بالش پرواز . بخشند میمرد و زن ملت را اعتال 

حقوق و اعمال با یکدیگر برابرند همانگونه که  ۀاز دیدگاه زهاوي زن و مرد در زمین
ي ا گر ندارند و عالوه بر این از چنان عاطفهدر ذات و شعور و عقل هیچ تفاوتی با یکدی

  :کنند میگذارند آنجا را سرشار از عاطفه  میبرخوردار هستند که هرجا قدم 
ــاً   ال تَبخســــــــوهنَّ حقــــــ

  

ــ     خسِ عـــب ــی الـ ــیس فـ   دلُفلـ
  

  ــرء ــوم للمـــ ــالمرأةُ الیـــ   فـــ
  

 م ــه ــی الحقیقــــ ــلُفــــ   ثــــ
  

ع قـــــــــلٍو أنّهـــــــــا ذات  
  

 ع ــو ــه هـــ ــا لـــ   قـــــلُکمـــ
  

ــا ع ــه وأنّهــ ــمِ نــ ــی الفهــ   فــ
  

ــى ال تقــــــــلُّ   ـــــ جـو الح  
  

ــا لَ ــو إنّهـــــــ   - یعذتُـــــــ
  

 ــالم ــثُح الســـ ــلُّتَ یـــ   حـــ
  

ــ ــــــ والعـــی یش   إن هـــــــ
  

ــ  ــم تَلَـ ــا هـ ــه فمـ ــو وحلـ   یحلـ
   

  )312، ص1924الزهاوي، (
 .حق زنان را ضایع نکنید که در ضایع کردن عدالت نیست

 . به راستی که همانند اوست .زن براي مرد است ،امروز

 .رد از عقل برخوردار استزن همانند م

 .از نظر فهم و درك چیزي کم ندارد و

 .دهد میاو هر کجا وارد شود صلح و آرامش را نشر 

                                                        

  124النساء، -١
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 . شود میوجود زن و مرد شیرین  زندگی با
  

  :داند او نابودي زن را نابودي تمام جامعه می
  لنســـــاء ردیـــــنَ فـــــی وإذا ا

  

ــ   ــرد شَـ ــعب یـ ــإنّ الشـ   ىعبٍ فـ
   

  )326، ص1979الزهاوي (
 .شود میآن جامعه نابود  ،اي زنان نابود شوند اگر در جامعه

گویـد اگـر زن اصـالح     کند و مـی  بنابراین زهاوي بر اصالح زن در جامعه تأکید می
شود، ولی اگر زن به حال خـود رهـا شـود و در اصـالح او      جامعه نیز اصالح می ،شود

  :شود کوتاهی صورت گیرد، جامعه دچار مرگ و خسران می
  ملکــۀٍ إنّ إصــالحها إصــالح مو 

  

ــ    ــا م ــرانُوت و خُوإنّ إهمالَه   س
   

  )77ص ،1998یاسین، (
 . مرگ و زیان است ،و سهل انگاري نسبت به او .اصالح زن، اصالح مملکت است

زهاوي با شجاعت و بدون هیچگونه تردیدي بیزاري خود را نسبت به وضعیت زنان 
بی براي آزادسازي زن از قید و بندهاي موجود در در عراق نشان داد و مردم را به انقال

او معتقد بود که زن باید در دستگاه قضـایی جامعـه جایگـاه ویـژه و     . جامعه فرا خواند
واالیی داشته باشد، همچنین باید جهت ارتقاي سطح فرهنگ و تمدن موجود در جامعه 

  :داشته باشد کننده ي سیاسی نیز حضوري فعال و تعیینها تالش نماید و در صحنه
لفی م لمرأةِ الیومم حلُّجلسِ القضاء  
الحقائقِ شُل فی استکشاف غلُلمرأةِ الیوم  
فی تَل لمرأةِ الیومضارةِ فضلُحسینِ الح  
لفی الب لمرأةِ الیومو ح لُّرلمانِ عقد   

  )213ص ،1924 الزهاوي،(
او در  .اه هستندامروز زنان در مجلس قضاوت و در کشف حقایق  داراي جایگ
 . باشد میپیشبرد تمدن صاحب فضیلت است و در پارلمان صاحب منصب 
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ي نابرابر از نظر سنی بـود و آن را علـت بـدبختی جامعـه     ها زهاوي مخالف ازدواج
از نظر او چنین ازدواجی بر اساس مودت و عشـق و احتـرام نیسـت، زیـرا     . دانست می

و حسی میان زن و مرد نیست بلکه راهی است  اي براي ارتباط بدنی ازدواج تنها وسیله
براي ایجاد ارتباط عاطفی و تکامل شعوري میان زن و مرد تا هر یک از آن دو همچون 

پوشاند و از او حمایت مـی کنـد، همانگونـه کـه      لباسی براي دیگري باشد که او را می
زهـاوي ازدواج   ةبـه عقیـد  1»هنّ لباس لکم وأنتم لبـاس لهـنّ  «: فرماید خداوند متعال می

ي روانی می ها کند و باعث ابتالي او به بیماري نابرابر، زن را دچار فشارهاي فراوانی می
گویـد ایـن    کنـد و مـی   او بر ضرورت برابري و هماهنگی میان زن ومرد تأکید می. شود

شود  برابري شامل سن و سال، افکار و آرزوها، سطح فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي می
ي برابر به این نکته اشاره مـی  ها او همچنین در تأکید خود بر ازدواج).  488 تقی زاده،(

  :کند که مردان پلید متعلق به زنان پلید و مردان پاك متعلق به زنان پاك هستند
باتبونَ للطیفی الشرعۀِ و الطی 320، ص1979 زهاوي،( الخبیثونَ للخبیثات(  

  .باشند میاك براي زنان پاك مردان پلید، براي زنان پلید و مردان  پ
الخبیثات للخبیثـینَ و  «: فرماید اي است به سخن خداوند متعال که می این بیت اشاره

م     ونَ لَهـ ا یقوـل رَّءونَ ممـبم أولئک باتبونَ للطیبینَ و الطیللطی و الطیبات الخبیثونَ للخبیثات
2مغفرةٌ و رزقٌ کریم«  

آن سخن می گوید، ازدواج دختـران بـا مـردان     مشکل بزرگ دیگري که زهاوي از 
چنـین  . شـود  سالخورده است که این امر ظلم بزرگی نسبت به دختـران محسـوب مـی   

در دیدگاه زهـاوي  . افتد اتفاق می آنهاازدواجی در نتیجه ضعف دختران و طمع والدین 
مرد سالخورده هر قدر هم که خوب باشد، در چشم یک دختر جوان خس و خاشـاکی  

را خـوار و  خود ، و اگر مردي سالخورده با دختر جوان ازدواج کند طبیعت نیست بیش

                                                        

  187 ،بقره -1
    26نور، -2
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گناه را فراهم سـاخته   ي بر هم زدن آسایش و سالمتی دختري بیها حقیر دانسته و زمینه
  :است

ـ    ینِ الفتــاةِمــا الشــیخُ فــی عـ  
  

  ــ م سـ ــاب ــا طـ ــ ىوهمـ   ذاةِالقُـ
  

  پیر مرد درچشم دخترکان جزء خار و خاشاکی نیست
ــیخُ یال ــرُ الطبیعــــۀَ شــ   حتقــ

  

  إن تـــــــــزوج بالفتـــــــــاةِ  
  

ــ ـ ــو فـ ــاهــ ــه بهــ   ی تزوجِــ
  

  ــ ی ـ ــالمۀَ فـ ــی الســ   ی األذاةِ لقــ
   

  )454، ص1928الزهاوي، (
  .اگر پیرمرد با دختر جوان ازدواج کند در واقع ماهیت خود را زیر سوال برده است

  .او با این ازدواج آرامش آن دختر را بر هم زده است 

ي مطلـوب خـود در همسـر    ها زن ومرد حق دارند از وجود ویژگی ،وياز نظر زها
آینده شان اطمینان حاصل نمایند و بـا آگـاهی یکـدیگر را انتخـاب نماینـد و چنانچـه       

متقابل بنا نشود محیطی که قرار بوده در آن افت  ۀزندگی مشترك بر اساس عشق و عالق
آرامش و تسلی خاطر یکدیگر  ۀیمحور ارتباط زن ومرد باشد و آن دو نیز ما ،و عطوفت

شود کـه تحمـل طـرفین عـذاب آور و غیـر ممکـن        میباشند به جهنمی سوزان تبدیل 
  :شود می

 ـ و إذ لــم ی ـ کُـ ــن  هنـــا لَـ ک حـب  
  

  ــزَّ فح ــاة الـ ــ جین تُیـ ــی عـ   ذابامسـ
  

ــاً کـــان امـــرُ ــفبِ الـــزواج یومـ   کـ
  

ــال ً   ــا  امـ ــم خابـ ــا ثـ ــی فوادهـ   فـ
  

  )327، ص1928 الزهاوي،(
شوهر رنج  و عذاب  زندگی مشترك زن و ،اي وجود نداشته باشد قهاگر عشق و عال

 .است

اینـک او را   ،ازدواج که روزي قلب آن دختر را سرشار از امیـد و آرزو کـرده بـود    
  مایوس کرد

گوید که بعد از ازدواج اگر چه به همسران خود  اي سخن می او از زنان مصیبت زده
تا شاید همسرانشان نیز به آنـان توجـه کننـد و     ورزند کنند و به آنان عشق می توجه می
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نسبت به آنان مهر ومحبت روا دارند، ولی این مردان سنگدل هیچگونه توجهی نسـبت  
  :به زنان خود ندارند و از عشق ورزیدن به آنان نیز روي گردانند

الــزواجِ فمــام همــا بــه احتَفلــت بعــد  
  

ـ  ىسـو  ىتَلقَ     حتفـلِ رورٍ غیـرِ م ذي غُ
  

  هواهـــا کـــی یجازیهـــا لـــه تبـــثُّ
  

  ـ بالمثلِ و ه فـی شُـغُلِ    و ع ن األهـواء  
  

  )318، ص1979الزهاوي، (
کند ولی او از همسرش جز غرور  چه بسا که زنی بعد ازدواج به همسرش توجه می

 . بیند میو بی توجهی  چیزي ن

ق ن را انجام دهد ولـی مـرد از عشـ   آکند تا او هم متقابال  مثل  میعشقش را نثار او 
  .گرداند میورزیدن روي بر 

کننـد و از مـردان خـود     چنین زنانی با تمام وجود بـه همسـران خـود خـدمت مـی     
، ولی این مردان هیچ تمایلی نسبت به زنان خود نشان خواهند که به آنان روي آورند می

  :دهند نمی
 ج ــه ــت بخدمت ها قامتــتطاع ــد اس   ه

  

ـ  تُ   ــا مـ ــه له ــد من ــم یری ــلیالً فل م  
  

  )نهما(
خواهـد کـه بـه او     مـی کنـد و از او   میبا تمام وجود و توان، به همسر خود خدمت 
  .توجه کند ولی  همسرش هیچ تمایلی به او ندارد

این شاعر بزرگ در آثار خود در مورد زن مسائل مختلفی همچون مسـأله حجـاب،   
  .را مطرح نموده است... آموزش زن، ازدواج، دفاع از حقوق زن و

  
  فقر 

توان انکار کرد که  نمی ،چه در گذشته و چه اکنون ،جوامع ۀاحوال و در هم ۀدر هم
 .ترین شکل اجتماعی استترین استبدادها و زشت مخوف ،ها ترین خشونت سخت ،فقر

در جامعه اي که از نان مردم دزدیده شود و جان مردم در خطر استثمارگران اقتصادي و 
ودر نتیجه سطح آگاهی آن جامعه . نیست  ستمگران سیاسی و فرهنگی باشد، آزادي هم

  .     آید هم پایین می
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در دوران گذشــته، شــعر، فــردي بــود و غالبــاً در خــدمت ســالطین و حاکمــان و  
خویش نداشتند و اگر گاهی  ۀمندان قرار داشت و شاعران تعهدي نسبت به جامع قدرت

گشودند،  به سخن میگنجاندند و در آن لب  چون فقر را در اشعار خود می مشکالتی،هم
نوزدهم به بعد جایگاه ممتاز خود را  ةاما شعر عربی ازسد. تقریباً جملگی آن فردي بود

در زندگی بشر پیدا نمود و به توانـایی خـود در متحـول سـاختن اوضـاع اجتمـاعی و       
  .بنابراین از الك فردیت خارج گردید. سی ایمان آورد سیا

ی است کـه بـر سـبک زنـدگی و شـرایط      وضعیت اقتصادي یکی از مهمترین عوامل
هـاي   سـاز بسـیاري از زیرسـاخت    ایـن عامـل زمینـه   . گذارد مختلف هر کشور تأثیر می

ي دیگـر بـر   هـا  بطوري که آموزش، صنعت، فرهنگ و بسیاري از زمینه. اجتماعی است
ادبیات با مسائل مختلف جامعه در ارتبـاط  . شود ریزي می اساس مسائل اقتصادي برنامه

وضـعیت نابسـامان   . تواند بازتاب این تأثیر و تأثرات را نشان دهـد  میراحتی  است، به
اقتصادي در عراق که باعث فقر در میان قشرهاي مختلف این کشور شده بود، یکـی از  

با نگاه به تاریخ عراق و آگاهی از وضعیت . بارزترین موضوعات ادبیات این کشور بود
بینیم که یک سرزمین همـواره در طـی    می ،نیي جهاها ي عثمانی و جنگها آن در دوره

پیوسته چون کـاالیی مـورد خریـد و فـروش قـرار گرفتـه اسـت، تـا          ،تاریخی طوالنی
هاي حاکم در آن بتوانند به منظور حفظ منافع خود از نیروهاي انسانی و طبیعـی   قدرت

د؛ بـه  بدون اینکه به فکر بهبود بخشیدن بـه اوضـاع آن باشـن   . مند شوند این کشور بهره
هاي نمایان در سرزمین عراق  توانیم به این راحتی فقر را از نکته همین دلیل است که می

ایـن وضـعیت شـاعران    . علت اصلی اوضاع نابسامان در عراق از فقر مردم است. ببینیم
با این دردهاي  آنهاعراقی را ساکت نگذاشت، وجود اکثر آنها در متن جامعه، و ارتباط 

بود که بتوانند تصویري صادقانه از مشکالت اجتماعی ارائه دهند  جان سوز، سبب شده
و خواستار تغییر نظام اجتماعی موجود شوند؛ تا عـدالت اجتمـاعی بیشـتري، در میـان     

  . ر شوداقشرهاي مختلف جامعه برقر
زهاوي از جمله مبارزانی بود که در راه پیشرفت و گریز از عقـب مانـدگی تـالش     
اي مارکسیستی و سوسیالیستی از  و تأیید اندیشه ،محروم جامعه حمایت از طبقات. کرد



142     نقد ادب معاصر عربی   

این قصاید از نظر فنی در اسلوبی . مهمترین مضامین اشعار جمیل صدقی الزهاوي است
ي خطابی سـروده  ها محکم، همراه با تصاویر زنده و پویا و پر تحرك و شیرین، و لهجه

فقـر وعقـب مانـدگی    . باشـد  است که باعث شده تأثیر قابل توجهی بر مخاطب داشـته 
کرد و آثار این رنجش بازتاب عمیقی در شعر و ادبیـات   میجامعه شاعر را آزرده خاطر 

گفت، بنابر ایـن شـعر او    زهاوي براي بر انگیختن احساسات مردم شعر می. وي داشت
بیداري آگـاهی عمـومی ملـت عـراق      این قصاید در رشد و. رنگ وبوي خطابی داشت

  .کرد را براي تالش در راه آزادي وطنشان دعوت میمؤثر بود وآنها 
کند که شرق اسیر قید وبنـدها   کند و بیان می زهاوي غرب وشرق را باهم مقایسه می

  :باشد و اصول خرافی خود می
  دبیرِالــــی التَــــ مســــتند ربلغَــــ ا

  

ــ   ــی التَ  رقُوالشَـ ــد علـ ــدیرِمعتمـ   قـ
  

ــ ا ــ ربلغَــ ـ رٌّحـ ــود م ــللقیــ   عقطّــ
  

ــ   ــه کاســـی مـــن عاد رقُوالشَـ   اتـ
  

ــ ــذَ  ربالغَ ــد أخ ــاب ق ــهل اللب   نفس
  

ــ   ــورِقُب هاهلُـــــ اله رقُوالشَـــ   شـــ
  

  )267، ص1924 الزهاوي،( 
 .غرب بر فکر و اندیشه تکیه دارد ولی شرق بر تقدیر و گمان

 غرب از قید وبندها خارج شده ولی شرق، لباس عاداتش را پوشیده است 

 .ردمانش را با ظواهر سرگرم کردولی شرق م. غرب عقل را براي خودش برگزید

اش را نصیحت و آنها را به پیشـرفت و نجـات از وضـعیت     او گاهی مردمان جامعه
 کند که آنهـا کـر   کند ولی با یاس و ناامیدي چون احساس می دردناك جامعه دعوت می

  :هستند
للقوم فی شعرٍ نصحت معوافما س  

  

ـ       ــم صـ ــی آذانه ــوم ف ــا الق   ممکأنم
  

ــ     هممدقَلهم ارجو تَاخلصت نصحی  ــم شَ ــی انه ــنهم جزائ ــان م   مواتَفک
  

  )221ص، 1924 الزهاوي،( 
  .وشهایشان کر شده بودگملت را نصیحت کردم ولی نشنیدند گویی 

ولی پاداش من از جانـب  . امید به پیشرفتشان داشتم ،را نصیحت کردم آنهاخالصانه 
  .آنها سر زنش بود
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بینـد مـردم    بی داشته باشیم  زمانی که شاعر مـی اگر نگاهی به دیوان این شاعر انقال
زند شاید مردم از این بانـگ و فریـاد بیـدار     خاموش وغافلند آنگاه برسر ملت بانگ می

  :دارد داند که فقط او مردم را باز می میشوند و خودش را به صورت رهبري 
ــ أیهـــا النـــاس مـالالهـــی رَّ وقـــت  

  

ــ   أیهـــاس ــاهی  ا النـ ــا نـ ــا أنـ   انمـ
  

ــا ا ــاسأیه ــد د لن ــتکم دق ــیه   واه
  

ــ   أیهـــاس ــاه  ا النـ ــارعوا النتبـ   سـ
  

   قادأیها الناس أنتم فی الرُ
  

  )229، ص1924 الزهاوي،(
 .اي مردم من فقط نهی کننده هستم. وقت لهو ولعب گذشت! اي مردم 

 .بشتابید به سوي  آگاهی و بیداري .، شما را گرفتار کردها مصیبت! اي مردم   

  .در خوابید شما! اي مردم  
کند و هـیچ جنبـه از جوانـب     میزهاوي این چنین در موضوعات اجتماعی حرکت 

دهـد و هـیچ دلیلـی از     کند مگر این که آن را مورد بررسی قرار مـی  موضوع را رها نمی
کند مگر این کـه بـه اصـالح آن و تبـدیل آن بـه       دالیل عقب ماندگی ملت را بیان نمی

شـود بـه    شود و فریادش بلند می میاگر شکایتش زیاد  ورزد و نیروي تمدن، اهتمام می
شود و فریاد بر  اما او مأیوس نمی. خاطر سختی راه و کري متحجرین و متعصبین است

  :گوید و می آورد می
مــــا إن ینــــال الشــــعب جــــداًم  

  

  ــی ی ــدا  حتــ ــه جهــ ــی منــ   القــ
  

ــد خابــــت اآلمــــالُ     فــــی قــ
  

ــشَـــ   ان الجهـــل اســـتمداد عبٍ مـ   
  

ــــ ال ی اري الـــــیهتـــــدي السـ  
  

  ــاء ــم ی  العلیـ ــا لـ ــقَ ومـ ــ لـ   داقَـ
   

  )265، ص1924الزهاوي، (
 .رسد مگر اینکه تالش و کوشش نماید ملتی، به  مجد وبزرگی نمی

 .دست نیافتنی است جویند، میآرزوها در ملتی که از جهل یاري  

  .یابد میذنیابد به سوي تعالی راه ن) علم(رونده تا زمانی که نور 
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  گیري نتیجه
و داراي کـار کـردي     .گـذارد  مـی بیات، زندگی را در تمـام ابعـاد آن بـه نمـایش     اد

آید و جدا از ساختارهاي مختلف جامعـه   باشد و امري فردي به شمار نمی میاجتماعی 
خالق یک اثر ادبی بنا به شرایط اقتصادي، اجتماعی، سیاسی جامعه و جهـان،  . باشد نمی

رساند که با عینیت بخشـیدن بـه ایـن     ثبت می درك و معناهاي مختلفی را در ذهنش به
خود و هم بـه طـور عـام در     ۀمعانی، هم به اعتالي فکر و وجدان بشر، در سطح جامع

هیچ محصول ادبی و هنري نباید بدون در نظر گرفتن شرایط اجتماعی . پردازد میجهان 
اکـنش  هاي اجتماعی در عراق، زهاوي را بـه و  همان طور که وجود آسیب. بررسی شود

وا داشته و اورا به سرودن اشعاري سوق داده که همگان را به مبارزه با آن فـرا خوانـده   
هـا بیشـتر ازعـدم آزادي، پایمـال شـدن حقـوق و        شاعر از میان ایـن نابسـامانی  . است

کند و خواستار اصالح این  هاي زنان، عدم توجه به امر آموزش و فقر، شکوه می خواسته
  :باشد ها می آسیب

در واقع هدف از شـعر را   آورد و میگویی در  ي شعر را در خدمت حق و حقزهاو
  .   داند نه لذت و استماع ادبی بیان حقایق می

تـوان   مـی ي اجتمـاعی را  ها ي زهاوي در مورد بر خورد با بعضی از آسیبها دیدگاه
  . بطور خالصه این چنین بیان کرد

  .ان و مستبدیناهتمام به آزادي اندیشه و رهایی از یوغ بیگانگ - 1
توجه ویژه به زن بـه عنـوان یـک عضـو فعـال در جامعـه و قـرار دادن او در         - 2

جایگاهی که شایسته اوست و ظلم نکردن به او و آزادسازي او از تمامی قید و بندهاي 
یی که از حقوق زن در جامعه و نقش او در زندگی ها مقابله با سنت وموجود در جامعه 

 .می کاهد

ــردن  -3 ــراي علــم ســوادي علمــی و فرهنگــی و بــیاز بــین ب ــوزي و  تــالش ب آم
هاي اجتمـاعی را   که زهاوي تنها شاهراه حل مشکالت و رفع آسیب اندوزي افراد دانش

 .داند در آموختن علم و دوري از جهل می

 .تالش براي ارتقاي سطح اجتماعی و اقتصادي جامعه -  4
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  ية من منظار الزهاو يالخسارات االجتماع
  

  ١ي ناظر نيحس
  ٢يعصومه حممودآبادم

  
  الملخص

ّ و أحية و االجتماعياسيتعترب االشعار الس  يما فييالس. ثةية احلدية العربيارات األدبيی التية من اهم
َ تکاثر ظلم الدول االستعمار  ة هادفةً مقاومة االستعمار و قلع اجلذور ية االجنبيالعراق تطورت تلو

ها اآلالم و الکفاحات و يکمرآة تتجلی ف  هذه االشعار. ةيو عوامل االضطرابات االجتماع
تمعات البشر  ة لألقشار املختلفة يفية و تتحدث عن املشاکل اإلجتماعياملقاومات و احلر  ة و يا

  . هلاينيقي حقينيمناد يالزهاو  يل صدقيون خاصةً مجري عترب الشعرا الکثي
ة و يته الفکر يکانت حر .العراق ة يفي من رواد النهضة االدبريالکب يالعراق الشاعر يتسب الزهاو حي

لواء  يرفع الزهاو  .ة و سخط الناس لهية سبباً لسوء الظن دولة العثمانياألعمال الراق رئادته يف
تمع و واجه  ود املوجودة يفية املرأة من السنن و القيل حر يسب ًا يفري جمتمعه و عمل کث م يفيالتعل ا

ال کث يف ً ري هذا ا ّ  عقائده باجلسارة دون أنيلکنه داوم کفاحه و ب .اداتمن املقاومات و اإلنتق ا  ي
تمع،  اته، مث املشاکل اليتية شرح حيالبدا عاجل هذا النص يفي. شکِّ  تقدر أن تقطع صدی حلمة ا

ة من خالل ية و االجتماعياسياستخرج املؤّلف آرائه و افکاره الس. هايإل يأشار الزهاو  املشاکل اليت
  .ة حدّ االمکانيظهر مواقفه الفکر يو سعی أن . تَّبها حسب حاجة النصة ر يالنها وانه و يفيد
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