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 الشاعر عبداحلسني األزري دراسة يف حياته
 وأبرز اجتاهاته الشعرية
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 الممخص:
يتناوؿ البحث دراسة حياة الشاعر عبدالحسيف األزري وأبرز اتجاىاتو الشعرية؛ إذ ُيسمط 
الضوء عمى حياتِو ومصادر ثقافتو وتعميمو، وأبرز األحداث التي واجييا وضمَّنيا في شعره، كما 
يسمط الضوء عمى االتجاىات الميمة في شعره وىي االتجاه االجتماعي، والذي عالج فيو قضايا 

ماعية عاصرىا في حياتو ، واالتجاه الوطني الذي كاف أشُد وضوحًا في تجربتو الشعرية ؛ لما مرَّ اجت
بو العراؽ مف تقمبات عنيفة في زمف الشاعر تّمثؿ بالتخمص مف االحتالؿ العثماني والوقوع في شرؾ 

ي وأىؿ بيتو ورثاء االحتالؿ االنكميزي مرورًا بتأسيس الحكـ الممكي ، كما وأبدع الشاعر في مدح النب
 اإلماـ الحسيف )ع( وىذا ما مثؿ االتجاه الديني في شعره. 

 الكممات المفتاحية: )الشاعر عبدالحسين األزري، االتجاىات الشعرية، االتجاه الوطني(.
The poet Abdul-Hussein Al-Azari, a study in his life and his most 

prominent poetic trends 

Raad Javed Hussein 

Dhi Qar Governorate Education Directorate 

Abstract : 

This research examines the life of the poet Abdul Hussein Al-Uzri 

and his most prominent poetic trends. It sheds light on the poet’s life and the 

sources of his culture and education, and the most prominent events that the 

poet encountered in his life and included them in his poetry. It also sheds 

light on the important trends in his poetry, which is the social trend, in which 

he dealt with social issues that he experienced in his life, and the national 

trend that was more evident in his experience. Noodles; As Iraq went through 

violent fluctuations in the poet’s time, it was exemplified by getting rid of the 

Ottoman occupation and falling into the trap of the British occupation, 

passing through the establishment of the monarchy, and the poet also 

excelled in praising the Prophet, his family and the lament of Imam Hussein 

(pbuh). This is what represented the religious trend in his poetry. 

Keywords: (poet Abdul-Hussein Al-Azari, poetic trends, national 

trend). 
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 المبحث األول
 حياتو

 أواًل : سيرتو :
األديب والشاعر عبدالحسيف األزري مف أبرز شعراء العراؽ في النصؼ األوؿ مف 
القرف العشريف، في حقبة ميمة مف تاريخ العراؽ الحديث امتدت لنصؼ قرف، منذ أْف 

إلى ما قبؿ استقاللو  كاف العراؽ يرزح تحت الحكـ العثماني، جزءًا مف سمطتو الواسعة
واتخاذه الحكـ الجميوري ببضع سنيف، مرورًا باالحتالؿ البريطاني وتأسيس الحكـ 
الوطني، إذ كاف مف أبرز شعراء تمؾ المرحمة الذيف نقموا الشعر مف مرحمة الضعؼ 
والتأخر إلى فجر اليقظة والتحرر، حيث ارتقوا بالشعر إلى مكانة أرفع مف أف يكوف أداًة 

ب أو جعمِو سمعة تُباع وُتشترى في سوؽ الجاه، أو طرفة لمتندر وقضاء أوقات لمتكس
الفراغ ليس لو مف صفة الشعر إاّل الوزف والقافية، ففتحوا لو أبوابًا جديدة حمَّموه مف 
خالليا كؿ آماليـ بالتحرر ونيؿ الحرية والعيش الكريـ والذود عف قضايا الوطف 

 لقرف العشريف.والمجتمع التي كاف يعجُّ بيا ا
ـ، وتوفي سنة ٓٛٛٔىػ/ٜٕٛٔولد الشاعر عبدالحسيف األزري سنة 

 .(ٔ)ـٜٗ٘ٔىػ/ٖٖٚٔ
وقد عَّدُه مير بصري مف شعراء الطبقة الثانية بعد رائدي النيضة األدبية الزىاوي 

، ويرجع نسبو إلى قبيمة بني تميـ، فيو ابف الحاج يوسؼ األزري بف الحاج (ٕ)والرصافي
، أما لقب األزري فقد جاءىـ مف (ٖ)محمد األزري بف الحاج محمود الحضيري التميمي

خالؿ مصاىرة أحد الحضرييف بيت األزري والذيف اشتيروا بقرض الشعر وأبرزىـ 
مدح أىؿ البيت )ع(، وأخوه الشاعر الشاعر كاظـ األزري صاحب اليائية الشييرة في 

. ىذه العائمة كانت تتاجر بالمنسوجات القطنية وتمتيف بيع األُزر (ٗ)محمد رضا األزري
لذا ُلقبت بآؿ االزري، وبعد مصاىرة أحد أبناء الحضيرييف ليذه العائمة انتقؿ المقب إلى 

 األولى فمقب شاعرنا باألزري. 
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تابو تاريخ القزويني نقاًل عف نجؿ الشاعر الوزير ويذكر الدكتور جودت القزويني في ك
السابؽ عبدالكريـ األزري انو قاؿ: ))ال أعرؼ شاعرًا تمّيز بالموىبة الشعرية وبرز فييا 
كثيرًا مف شعراء زمانو الذيف طبَّقت شيرتيـ اآلفاؽ مثؿ المرحوـ والدي الحاج 

كما يتجّمى ذلؾ بوضوح  عبدالحسيف األزري الذي يعتبر حقًا مف أبرز شعراء زمانو،
معاف ديواف شعره والذي ُطبَع مؤخرًا في سنة  ـ، أي بعد ٜٔٛٔلكؿ َمْف يقرأ بعناية وا 

 .(٘)مرور ربع قرف عمى وفاتو((
 ثانيًا : عصرُه :

لقد تزامنت نشأة األزري مع اليقظة العربية، إذ ولد في العقد التاسع مف القرف التاسع 
النيضة العربية تتشكؿ لمتخمص مف االحتالؿ عشر وىو العصر الذي بدأت فيو 

العثماني خاصة بعد سيطرة جمعية االتحاد والترقي عمى مقاليد الحكـ في الدولة 
ـ، وىذا بدوره أدى إلى تشكيؿ ٜٛٓٔالعثمانية والتي ميدت إلى إعالف الدستور 

كف جمعيات سرية عربية تدعو إلى االنسالخ عف جسد الدولة العثمانية، كؿ ىذا لـ ي
ببعيد عف نظر الشاعر إذ انتمى إلى حزب )االئتالؼ( والذي أسسو طالب باشا النقيب 

وسيأتينا خالؿ البحث انَّو أسس ثالث صحؼ كميا ُأغمقت ما يدلؿ عمى  (ٙ)ٜٔٔٔسنة 
أفَّ الشاعر كاف مندكًا في قضايا عصره ووطنو الذي كاف ُيكافح لمخالص مف نير 

 لعثماني.االحتالؿ البريطاني ومف قبمو ا
كؿ ىذا عرَّض الشاعر لمنفي إلى األناضوؿ وذلؾ بعد أف وقؼ بوجو سياسة التتريؾ 

( والذي كفؿ ٜٛٓٔمف خالؿ الصحؼ التي أسسيا بعد إعالف الدستور العثماني )
فأصدر صحفًا عدة كانت أوالىا صحيفة )مصباح الشرؽ(  (ٚ)حرية الكالـ والصحافة

ثـ أصدر صحيفتو الثانية )المصباح(  ثـ ُعطمت بعد شير مف صدورىا، ٜٓٔٔ
وُعطمت أيضًا، واصدر كذلؾ )المصباح األغر( وُعطمت أيضًا، وكاف في كؿ  ٜٔٔٔ

صحفو التي أسسيا يدعو إلى الوقوؼ بوجو سياسة التتريؾ ويطالب بالتحرر مف ربقة 
مف ، وبسبب مواقفو الوطنية تمؾ نفتو السمطات العثمانية مع لفيؼ (ٛ)السمطة العثمانية

ـ إلى األناضوؿ وادي ٜٗٔٔأحرار العراؽ بعد أف نشبت الحرب العالمية األولى 
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ارجيوس وسمح لو بالعودة إلى بمده بعد أف مكث سنتيف القى فييا مرارة النفي والحنيف 
 . (ٜ)إلى الوطف والغربة

وخوفًا مف أف ُيمقى القبض عميو مرًة أخرى فرَّ إلى النجؼ وبقي فييا إلى أف انتيت 
، وقد روى ما شاىد ألسرتو مف أىواؿ النفي ٜٚٔٔحرب العظمى في العراؽ منتصؼ ال

حيث سيؽ ىو ورفاقو إلى األناضوؿ في وادي )ارجيوس( في قصيرى مشيًا عمى 
 , وقد وصؼ ذلؾ مف خالؿ شعره إذ يقوؿ:(ٓٔ)األقداـ مما أثَّر عمى صحتو

 

 وادي ارجيػػػػػػػػػوس حسػػػػػػػػػبي مػػػػػػػػػا ُأقاسػػػػػػػػػيو
 

 نواصػػػػػػػػيوشػػػػػػػػْيبَت رأسػػػػػػػػي كمػػػػػػػػا شػػػػػػػػابت  
 كفػػػػػػػػػاَؾ سػػػػػػػػػجُف غريػػػػػػػػػٍب بػػػػػػػػػيف مجتمػػػػػػػػػعٍ  

 
 ُيعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّده كأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أعاديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّعَت شػػػػػػػػػػػػػػػػػطرًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػػػػػبيبتوِ  
| 

 قػػػػػػػػػػػد ظنَّػػػػػػػػػػػُو برغيػػػػػػػػػػػِد العػػػػػػػػػػػيِش يقضػػػػػػػػػػػيو 
 يشػػػػكو إلػػػػى الميػػػػؿ مػػػػف صػػػػبٍح يعيػػػػُد لػػػػو 

 
 البمػػػػػػػػوى، ولمصػػػػػػػػبح مػػػػػػػػف ليػػػػػػػػٍؿ يداجيػػػػػػػػو 

 عػػػػػػػاميف فيػػػػػػػَؾ وقػػػػػػػد مثمػػػػػػػت لػػػػػػػي بيمػػػػػػػا 
 

 (ٔٔ)مػػػػػػا لػػػػػػـ يمثمػػػػػػو عصػػػػػػٌر فػػػػػػي مآسػػػػػػيو 
  

قرر الشاعر بعد ذلؾ اف يعتزؿ السياسة وتأسيس الصحؼ، السيما بعد ثورة العشريف 
وتأسيس الحكـ الوطني في العراؽ )أي الممكي(، لكنُو استمر ينتقد الواقع السياسي 
واالجتماعي الذي رافؽ العيد الممكي بقصائد تؤكد أفَّ جذوة الروح الوطنية الزالت متقدة 

 في روحو المرىفة.     
 الثًا : مصادر ثقافة األزري :ث

يمتمؾ الشاعر عبدالحسيف األزري ثقافة متميزة وىذا ما تجسد في رصيده الشعري عمى 
الرغـ مف أنو لـ يدخؿ المدارس الرسمية في عصره عمى قمتيا لكّنو استطاع أف يتزود 

 مف معارؼ عصره ويوظفيا في بناء نصوصو الشعرية.
يدية الشائعة في عصره وىي امتداد لمطريقة التي كاف اتجو األزري إلى الدراسة التقم

يتبعيا السمؼ، إذ استطاع الحصوؿ عمى ثقافة ال بأس بيا مف خالؿ دراستو عمى يد 
مشاىير المشايخ المعروفيف إذ كاف في بغداد يوميا مدارس كثيرة لعموـ العربية والفقو 

كانت أنديتيا الميمية تعج برز فييا أئمة أىؿ العمـ آؿ اآللوسي وبيت النائب وكذلؾ 
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باألدباء وكانت األحاديث تطعـ باألدب والتاريخ اإلسالمي والنصوص الشعرية العربية 
والمأثور مف األقواؿ، ومف أشير تمؾ البيوتات التي تنعقد فييا الندوات بيت )آؿ كبة( 

لحمة وىـ أسرة بغدادية تميزت بالعمـ واألدب والثراء، وكانت دارىـ مقصدًا لشعراء ا
وكاف ىذا المصدر األساسي الذي اغترؼ منو األزري لبناء ثقافتو  (ٕٔ)والنجؼ وبغداد

 والتي صقمت موىبتو الشعرية.
وكانت ُجّؿ تممذتو عمى يد الشيخ )شكر( الذي أصبح فيما بعد مديرًا لممدرسة الجعفرية 

ا انيمؾ في ، كم(ٖٔ)وقاضيًا لممحكمة الجعفرية بصورة رسمية بعد االحتالؿ البريطاني
تثقيؼ نفسو ثقافة واسعة مما يكشؼ عف روح عصامية لديو مكنتو ألف يكوف شاعرًا 
ُيشار لو بالبناف كأقرانو مف أمثاؿ الشبيبي وعمي الشرقي وغيرىـ ممف حمموا راية الشعر 
ودافعوا فيو عف التحرر والقيـ االجتماعية والقومية التي كانت تعبر عف قضايا وطنيـ 

 وؿ مف القرف العشريف.في النصؼ األ
وكاف لمحواضر الدينية تأثيرًا في صقؿ ثقافة الشاعر؛ إذ كانت الكاظمية المدينة 
المقدسة مف المراكز الدينية الميمة لدراسة الفقو واألصوؿ وعموـ العربية التي كاف 

، كؿ ىذا ساىـ (ٗٔ)يقصدىا الشاعر لمتزود مف العموـ والمعارؼ التي كانت تدرس فييا
ناء شخصية الشاعر الثقافية التي انعكست عمى تجربتو الشعرية، إذ نرى ذلؾ في ب

واضحًا في النصوص الشعرية إذ اغترؼ مف مرجعياتو الثقافية التي كاف ليا دوٌر بارٌز 
في صقؿ موىبتو الشعرية، ومف آثار ثقافتو ىو اتجاىو إلى تأسيس الصحؼ، إذ أنشأ 

ت مف قبؿ السمطات العثمانية؛ ألنيا كانت الشاعر كما مر ثالث صحؼ والتي ُأغمق
تجاىر بالوقوؼ بوجو سياسة التتريؾ وتطالب بالتحرر، وكذلؾ كانت لو تجربة في 
كتابة القصة والرواية منيا )قصر التاج، بوراف، بطؿ الحمة( وكذلؾ لو مقاالت في 

مف ـ أي بعد مرور أكثر ٜٔٛٔالسياسة واألدب، فضاًل عف ديواف شعر تـ طبعو سنة 
، أذف مف خالؿ االطالع عمى تراث األزري الشعري وفي مجاؿ (٘ٔ)ربع قرف عمى وفاتو

الرواية والمقاالت وتأسيس الصحؼ ُيثبت أفَّ الشاعر كاف عمى درجة عالية مف الثقافة 
التي انعكست عمى فنوف األدب التي مارسيا الشاعر، كما كاف يتقف المغة الفرنسية 

 .(ٙٔ)في األناضوؿ وتعمميا عندما كاف منفياً 
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 المبحث الثاني
 أبرز اتجاىات األزري الشعرية

 أواًل : االتجاه الوطني : 
لعؿَّ االتجاه السياسي في شعر عبدالحسيف األزري مف أكثر االتجاىات بروزًا في شعره؛ 
ذلؾ الفَّ المرحمة التي عاشيا الشاعر وىي نياية القرف التاسع عشر والنصؼ األوؿ 
مف القرف العشريف تمثؿ حقبة التحوالت الكبرى في العالـ العربي؛ إذ مثمت انييار الدولة 

رب العالمية األولى وكذلؾ بداية حقبة االحتالؿ االنكميزي ونشوب ثورة العثمانية بعد الح
العشريف وما تالىا مف تأسيس الحكـ الممكي بزعامة الممؾ فيصؿ األوؿ وحصوؿ 
العراؽ عمى االستقالؿ في بداية العقد الرابع، كؿ ىذه األحداث لـ تكف غائبة عف 

العثمانية مف تأسيس الصحؼ الشاعر، السيما وقد عرفنا نضالو في زمف الدولة 
وناىضة سياسة التتريؾ والدعوة إلى التحرر والذي دفع ثمنو النفي إلى األناضوؿ لمدة 

 سنتيف, وىذا ما يمثؿ شغؼ شعراء الحقبة الكالسيكية ) االحيائية( بالقضايا الوطنية. 
ظة في إذ مثَّؿ ))حب الوطف لدى شعراء التيار الكالسيكي الجديد، ظاىرة جديدة وممحو 

ميداف الشعر وارتبط ارتباطًا عضويًا بالمعاني السياسية والوطنية واألفكار السياسية 
والدينية، ومرد ذلؾ ألفَّ االقطار العربية ظمت أسيرة لمدة قروف لالحتالؿ والسيطرة 

وىذا ما يؤكد بروز ىذا االتجاه عند األزري وكذلؾ شعراء المرحمة  (ٚٔ)األجنبية((
لشعر العراقي أمثاؿ الجواىري والزىاوي والرصافي والشبيبي وعمي الكالسيكية في ا
 الشرقي وغيرىـ.

 : (ٛٔ)ومف شعره الوطني قصيدة بعنواف )الوطف(
 وطنػػػػػػػػي ألجمػػػػػػػػَؾ قَػػػػػػػػْد ُعػػػػػػػػِدمُت حيػػػػػػػػاتي

 
 وسػػػػػػػػػػئمُت فيػػػػػػػػػػؾ حيػػػػػػػػػػاُة ىػػػػػػػػػػذي الػػػػػػػػػػدارِ  

 أقضػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػدُّجى أزفػػػػػػػػػًا كػػػػػػػػػأفَّ ىػػػػػػػػػدوَءهُ  
 

 أنيسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وأفَّ ىواجَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّماري 
 أتَػػػػػػػػَنفَُّس الصػػػػػػػػػعداُء مػػػػػػػػػا بقػػػػػػػػػَي الػػػػػػػػػدُّجى 

 
 حتّػػػػػػػػػػػػػػػػى ُأَكػػػػػػػػػػػػػػػػد ُر نسػػػػػػػػػػػػػػػػمَة اأُلسػػػػػػػػػػػػػػػػحارِ  

ـْ ُيحرنػػػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػػػػاُف بصػػػػػػػػػػػرفوِ    أنػػػػػػػػػػػا لَػػػػػػػػػػػ
 

 كػػػػػػػػػػػػػال وأْف َسػػػػػػػػػػػػػَمَب الزمػػػػػػػػػػػػػاُف َخَيػػػػػػػػػػػػػاِري 
| 
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األبيات تمثؿ تغني الشاعر بوطنو العراؽ وحبو لو، السيما وىو يغني لو بأجمؿ 
 : (ٜٔ)و ىذه إذ يقوؿاألشعار، إذ يقسـ عمى حبو ىذا في أبياتو قصيدت

 تػػػػػػػػػػػػاُر يػػػػػػػػػػػػا وطػػػػػػػػػػػػف الرشػػػػػػػػػػػػيد ونجمػػػػػػػػػػػػػوِ 
 

 ومعَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِس الطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائي  والمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارِ  
 لػػػػػػػـ تمينػػػػػػػي َعْنػػػػػػػَؾ الحسػػػػػػػاُف وال الطػػػػػػػال 

 
 ىييػػػػػػػػػػػػػػػاَت تمػػػػػػػػػػػػػػػؾ سػػػػػػػػػػػػػػػجيُة األغػػػػػػػػػػػػػػػرارِ  

 إذ نجد المشاعر ىنا ال تحتاج إلى دليؿ لتؤكد وطنية الشاعر وحبو لبمده. 
في الديوانية في ذكرى ثورة العشريف  ٖٜٔٔومف شعره الوطني قصيدتو التي ألقيت عاـ 

 :(ٕٓ)إذ يقوؿ
 لمسػػػػػػػػػعي فػػػػػػػػػي طمػػػػػػػػػِب العميػػػػػػػػػاُء ُمتَّسػػػػػػػػػعُ 

 
 ومػػػػا فػػػػي الحيػػػػاِة عمػػػػى السػػػػاعيف متمتػػػػعُ  

 ولمجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِد إذا تابعتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌ  
 

 ولمثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِت واصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتو نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعُ  
 ُقػػػػػػػػػْؿ لمػػػػػػػػػبالد التػػػػػػػػػي قَػػػػػػػػػْد ثػػػػػػػػػار ثائرىػػػػػػػػػا 

 
 ىػػػػػػػػػػػػذا دواؤِؾ مػػػػػػػػػػػػا إْف مسػػػػػػػػػػػػؾ الوجػػػػػػػػػػػػعُ  

 السػػػػػػػػيُؼ منخػػػػػػػػذؿُ الحػػػػػػػؽُّ اْف لػػػػػػػػـ َيعنػػػػػػػػُو  
 

 والممػػػػػػػػػؾ إْف لػػػػػػػػػـ يعنػػػػػػػػػُو العػػػػػػػػػدُؿ منتَػػػػػػػػػزعُ  
وىي قصيدة طويمة يتغنى فييا بأمجاد ورجاالت ثورة العشريف الخالدة التي فتحت الباب  

 لتأسيس الحكـ الوطني في العراؽ، وظمت عالقة في ذاكرة األجياؿ إلى يومنا ىذا.
أوضاع العراؽ وما يمر بو في ومف قصيدة لو نظميا في أواخر الثالثينات شرح فييا 

 :(ٕٔ)تمؾ المرحمة إذ يقوؿ
 وطػػػػػػػػػػػٌف يرانػػػػػػػػػػػا الخيػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػف غربائػػػػػػػػػػػوِ 

 
 وتعػػػػػػػػػػػػػػػػػّدنا النكبػػػػػػػػػػػػػػػػػاُت مػػػػػػػػػػػػػػػػػف أبنائػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ  

 وتكػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُد تنكرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُة َكأنََّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َلْسػػػػػػػػػػػػنا بيػػػػػػػػػػػػذا الُقطػػػػػػػػػػػػِر ِمػػػػػػػػػػػػْف أحيائػػػػػػػػػػػػوِ  
 :(ٕٕ)ثـ يصؼ شواطئ الرافديف الجميؿ إذ يقوؿ 

 والجػػػػػػػػػوُّ يعطػػػػػػػػػُر ِمػػػػػػػػػْف ىبػػػػػػػػػوِب نسػػػػػػػػػيموِ 
 

 والبػػػػػػػػػػاُف يسػػػػػػػػػػكُر مػػػػػػػػػػف عذوبػػػػػػػػػػِة مائػػػػػػػػػػوِ  
 ثانيًا : االتجاه االجتماعي :  

عانى العراؽ مطمع القرف العشريف بسػبب وقوعػو بػيف احتاللػيف العثمػاني واالنكميػزي مػف 
مشػػاكؿ عديػػدة، وعمػػى رأس تمػػؾ المشػػاكؿ الفقػػر والجيػػؿ والمػػرض ومػػا يتفػػرع عنيمػػا مػػف 

في والزىػػػاوي والجػػػواىري والشػػػبيبي مشػػػاكؿ أخػػػرى، لػػػذلؾ تسػػػابؽ الشػػػعراء أمثػػػاؿ الرصػػػا
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والشرقي لوصؼ ىذا الواقع وكاف ليـ دوٌر بارز في ىذا المجػاؿ، لػذا كػاف األزري كغيػره 
مػػػف الشػػػعراء مشػػػدودًا إلػػػى قضػػػايا مجتمعػػػو يػػػرى مػػػا أصػػػاب المجتمػػػع مػػػف فقػػػر وجيػػػؿ 
وأمػػراض وغيرىػػا، لػػذا حػػاوؿ بقػػوة إلصػػالح ىػػذا الواقػػع؛ ألف الفنػػاف إنسػػاف ينشػػأ فػػي بيئػػة 
اجتماعيػػػة، وفػػػي ثورتػػػو عمػػػى مجتمعػػػو إنمػػػػا ُيبػػػيف شػػػدة تعمقػػػو بمجتمعػػػو لممسػػػاىمة فػػػػي 

، لػػػذا نجػػػد األزري أفػػػرد قسػػػطًا وافػػػرًا مػػػف شػػػعره لمتعبيػػػر عػػػف ىمػػػوـ وقضػػػايا (ٖٕ)إصػػػالحو
مجتمعػػػو )العػػػراؽ( وسػػػاىـ بقػػػوة ألف يػػػنيض ويتقػػػدـ بػػػيف الشػػػعوب األخػػػرى؛ وذلػػػؾ ألف 

 .(ٕٗ)اعية واالقتصادية والفكرية(())األدب عماد النيضات السياسية واالجتم
فمػػػػف قصػػػػيدة لػػػػو ينػػػػدد بالفروقػػػػات الطبقيػػػػة فػػػػي حفمػػػػة أقامتيػػػػا الجمعيػػػػة االقتصػػػػادية إذ 

 : (ٕ٘)يقوؿ
 ُوطّػػػػػػػػػػػػػػػػػِدوا الُمْمػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍؿ شػػػػػػػػػػػػػػػػػامؿٍ 

 
 يجعػػػػػػػػػػػػػػػػػُؿ الوحػػػػػػػػػػػػػػػػػدَة سػػػػػػػػػػػػػػػػػّدًا محكمػػػػػػػػػػػػػػػػػاً  

 ثـ يقوؿ تألمًا: 
 واسػػػػػػػػػػػػػػػألوا األريػػػػػػػػػػػػػػػاَؼ َعْنػػػػػػػػػػػػػػػُو تِجػػػػػػػػػػػػػػػُدوا

 
 َمْأَتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ داٍر قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد أقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت  

 ثـ يقوؿ: 
 إنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػا المجيػػػػػػػػػػػػػػػػػوُؿ فػػػػػػػػػػػػػػػػػي أوطانػػػػػػػػػػػػػػػػػوِ 

 
 ُىػػػػػػػػػػػػَو َمػػػػػػػػػػػػْف كػػػػػػػػػػػػاَف ضػػػػػػػػػػػػعيفًا ُمْعػػػػػػػػػػػػَدما 

 كيػػػػػػَؼ ترجػػػػػػػو الػػػػػػػذوَد مْنػػػػػػُو َعػػػػػػػْف حمػػػػػػػى 
 

 َوُىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَو ال َيْممُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؾ فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو َمْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدما 
فالشػػاعر فػػي أبياتػػو التػػي مػػّرت نجػػْدُه يحػػارب الطبقيػػة بشػػدَّة السػػيما بػػيف الريػػؼ والمدينػػة  

الفترة التي تحدث عنيا الشاعر كاف يعيش أوضاعًا مزرية مػع خصوصًا وأف الريؼ في 
 انو يمُُّد المدينة بما تحتاجو مف السالؿ الغذائية!

ويتوجو الشاعر إلػى رجػاؿ الريػؼ حاثػًا إيػاىـ إلػى التمسػؾ بػالريؼ وتػرؾ مبػاذؿ المدينػة؛ 
 الف ذلػػؾ يػػؤدي إلػػى اخػػتالؿ فػػي تػػوازف بنيػػة المجتمػػع مػػف خػػالؿ ىجرتػػو أرضػػو والتوجػػو

 :(ٕٙ)صوب المدينة إذ يقوؿ
ـْ رّدوا  رّدوا إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاِفُك

 
 ال الكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأُس شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنكـُ وال الرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  

 ال ُتميكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌر مّزيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ  
 

 عّنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يتزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ النقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
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 َمْعَنػػػػػػػػػػػػػػػػى الفضػػػػػػػػػػػػػػػػيمِة ِعْنػػػػػػػػػػػػػػػػدىا شػػػػػػػػػػػػػػػػرهٌ 
 

 والغػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مفيوميػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رشػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 ................................... 

 بحقُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػولكـْ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَس عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
 

 َغيػػػػػػػػػػػػػػػػَر الفضػػػػػػػػػػػػػػػػيمة ينبػػػػػػػػػػػػػػػػُت الَمْجػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  
 العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزُّ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافكـ وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا 

 
 تعتػػػػػػػػػػػػػػػػػُز وسػػػػػػػػػػػػػػػػػَط َعريَنيَػػػػػػػػػػػػػػػػػا اأُلْسػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ  

 الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌب عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُدُه فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ذا  
 

 عصػػػػػػػػػػػػػػػػػفْت بػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ىوجػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء يشػػػػػػػػػػػػػػػػػتدُّ  
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػُر الحواضػػػػػػػػػػػػػػػػػػِر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بتربتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 َتْشػػػػػػػػػػػػػػػقى الجمػػػػػػػػػػػػػػػوُع ويسػػػػػػػػػػػػػػػعُد الفػػػػػػػػػػػػػػػردُ  

النيػا صػوٌر مزيفػة تجػذب فالشاعر يطمب مف أىؿ الريؼ عدـ االنبيار بمفػاتف المدينػة؛  
إلييا اإلنساف مف خػالؿ تشػبيو زيػؼ المدينػة بزيػؼ النقػود، ويػرى أفَّ مكػاف الريػؼ ألىمػو 
يمثؿ العز والمنعة كما األسد في عرينو عٌز لو، ثـ يؤكد أف شر المػدف التػي تشػقى فييػا 
 جموع الناس عمى حساب فرد؛ وليذا كانت دعوة الشاعر ألىؿ الريؼ لمتمسؾ بأرضيـ.

 :(ٕٚ)ومف أبيات لو يصؼ فييا تردي األخالؽ يقوؿ فييا
 يػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػيُّ فػػػػػػػػػفُّ المكػػػػػػػػػِر أصػػػػػػػػػبَح راقيػػػػػػػػػاً 

 
 يمشػػػػػػػي عمػػػػػػػػى أسػػػػػػػػموِب عصػػػػػػػػٍر راقػػػػػػػػي 

ـْ مجػػػػػػػػرـٍ فػػػػػػػػي الحػػػػػػػػي  وىػػػػػػػػو ُمبجػػػػػػػػؿٌ    كػػػػػػػػ
 

 والقػػػػػػػػػػػػوـُ بػػػػػػػػػػػػيف يديػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػي إطػػػػػػػػػػػػػراؽِ  
 مػػػػػػػػػػػػػػا أكثػػػػػػػػػػػػػػر المتضػػػػػػػػػػػػػػّمعيف بمكػػػػػػػػػػػػػػرىـ 

 
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػو تممكػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَف ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػارَة الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػذَّاؽِ  

 كػػػػػػػػػػػػػأنيـومجػػػػػػػػػػػػػرديَف َعػػػػػػػػػػػػػِف الخالئػػػػػػػػػػػػػِؽ  
 

 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٌر مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردٌة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف األوراؽِ  
 ألفػػػػػػػػػػػػػْت نفوسػػػػػػػػػػػػػُيـ النفػػػػػػػػػػػػػاَؽ فػػػػػػػػػػػػػأجَمُعوا 

 
 َيػػػػػػػػػػػػػػْرُووَف عنػػػػػػػػػػػػػػُو مكػػػػػػػػػػػػػػارـَ األخػػػػػػػػػػػػػػػالؽِ  

نػػرى الشػػاعر يشػػفَّ ىجومػػًا عنيفػػًا عمػػػى النفػػاؽ االجتمػػاعي وكػػذلؾ الفػػردي ويصػػؼ مػػػف  
، الف صػاحبو ال يممػؾ مػف األخػالؽ شػيء كمػا الشػجر بػال  يتمبس بيػذا المػرض بػالمجـر

 لذا صارت نفوسيـ تألؼ ىذا المرض االجتماعي الخطير.أوراؽ، 
ومف أجمؿ ما نظمو عف دور الشاعر في المجتمع أبياتو التي يصػؼ فييػا دور الشػاعر 

 :(ٕٛ)في المجتمع، ذلؾ ألفَّ الشاعر شديد الصمة بالمجتمع وقضاياه، إذ يقوؿ
 قَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْد كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف ينبوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا ولكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف

 
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؤُه أرقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى المشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعْر  
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 حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَؿ جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري فتنبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُت 
 

 ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوانُح والخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواطْر  
ـْ ينسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكْب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاُء الفضيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػمِة فػػػػػػػػػػػػػػػػي إنػػػػػػػػػػػػػػػػاٍء غيػػػػػػػػػػػػػػػػر طػػػػػػػػػػػػػػػػاىْر  

 عػػػػػػػػػػػػرَؼ الجمػػػػػػػػػػػػيَّ مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػّبطِف فػػػػػػػػػػػػػ 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأزدرى كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ المظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىْر  
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؿ رجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغيوب 

 
 ، ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف لمطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر زاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر  

 َفَمَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُّنيا َكَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 َتْمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العواصػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ واألعاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػْر  
 الكػػػػػػػػػػػػػػػػػدِر الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػاةُ ُطبعػػػػػػػػػػػػػػػػػت عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى  

 
 وحاربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَؼ السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرائْر  

ـْ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْف بػػػػػػػػػػػػػػػػػريٍء قَػػػػػػػػػػػػػػػػػْد أديػػػػػػػػػػػػػػػػػفَ    كػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 وُبّرئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاحاُت فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاجْر  
نالحظ أفَّ الشاعر بوصفو لدور الشاعر في المجتمع كأّنما يصؼ نفسو، فيو يصؼ  

طيارة وصفاء روح الشاعر، ثـ يصؼ فراسة الشاعر مف خالؿ كشفو عف المنافؽ الذي 
ليشف ثورة عمى تقمبات الحياة التي يصير فييا البريء مذنبًا يظير خالؼ ما يبطف، 

 ويصبح الفاجر بريئًا.
 ثالثًا : االتجاه الديني : 

أفرد الشاعر عبدالحسيف األزري مساحة واسعة لمقصائد الدينية، وىي مدائح لمنبي  
( )ص( ومراثي أىؿ البيت )ع( وىو باب تجمت فيو موىبَتُو السيما في قصيدتو )الدالية

في مدح النبي )ص( وقصيدتو األخرى )نيج الحسيف ع(، إذ تعداف مف أبدع ما نظـ 
في ىذا الجانب، وىذا االتجاه مف أبرز االتجاىات التي طغت عمى نصوص شعراء 
براىيـ الطباطبائي  ُكثر في النصؼ األوؿ مف القرف العشريف أمثاؿ السيد حيدر الحمي وا 

أكثروا مف النظـ في مدح النبي )ص( ومراثي أىؿ إذ  (ٜٕ)والسيد جعفر الحمي وغيرىـ
البيت )ع(، مصوريف ما جرى عمى اإلماـ الحسيف )ع( وأىؿ بيتو وأصحابو في 
كربالء، ولكف الذي ُيؤخذ عمييـ ىو تسجيؿ األحداث التي جرت عمى تمؾ الشخصيات 

جاه نمى مف دوف اف يستغموا الطاقات التي تصبح بيا ليبروا عف الواقع المعيش، وىو ات
وتطور في النصؼ الثاني مف القرف العشريف إذ استطاع الشاعر أْف يعبر بتمؾ 
الشخصيات عف واقعو لما تمتمكو تمؾ الشخصيات والسيما اإلماـ الحسيف )ع( مف 
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طاقة ثورية ىائمة، ومف أبرز قصائده في ىذا االتجاه ىي داليتو النبوية التي ُألقيت في 
، إذ يصؼ فييا الشاعر بعد اف ُٕٜٙٔأقيـ في بغداد سنة  المولد النبوي الشريؼ الذي

بيف العناصر والفضائؿ التي تميز فييا النبي )ص( وأوضاع العرب قبؿ ظيور اإلسالـ 
 : (ٖٓ)إذ يقوؿ

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـٌ بزْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت بُأفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو مولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا
 

 ُبعػػػػػػػػث الػػػػػػػػورى فػػػػػػػػي المشػػػػػػػػرقيَف َجِديػػػػػػػػَدا 
 وتػػػػػػػػػػػػػػػنَّفَس الصػػػػػػػػػػػػػػػعداَء فيػػػػػػػػػػػػػػػَؾ كأّنمػػػػػػػػػػػػػػػا 

 
 وُجػػػػػػػػػػػػػػودا أعطػػػػػػػػػػػػػى وجػػػػػػػػػػػػػػودَؾ لمحيػػػػػػػػػػػػػاةِ  

 فمػػػػػػػػػػذلؾ اتخػػػػػػػػػػػذتَؾ َمػػػػػػػػػػْف سػػػػػػػػػػػعدت بػػػػػػػػػػػوِ  
 

 عيػػػػػػػػػػػدًا عمػػػػػػػػػػػى مػػػػػػػػػػػر  الزمػػػػػػػػػػػاِف َسػػػػػػػػػػػِعيدا 
 وَجػػػػػػػػػػػػػَدْت بػػػػػػػػػػػػػَؾ البشػػػػػػػػػػػػػريُة اطمأنانيػػػػػػػػػػػػػا 

 
 وصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحيا وأمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا المفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا 

يصور الشاعر اليوـ الذي ولد فيو النبي )ص( كالشمس التي بزغت وأنارت المشػرقيف،   
 وكيؼ أفَّ مجيئو أعاد األمؿ إلى الناس وسعدت بيذا اليوـ الذي صار عيدًا ليـ.

ثػػـ ينتقػػؿ ليصػػور حالػػة النػػاس فػػي الجزيػػرة العربيػػة قبػػؿ مبعػػث النبػػي )ص( مػػف انتشػػار 
ة بعضػيـ لخخػر، وكيػؼ كانػت األرض التػي عمييػا الفقر والجيػؿ وتقطػع الكممػة ومحاربػ

يسكنوف قفرًا خالية مف الحياة بسبب الجفاؼ، وصور كذلؾ عقائدىـ وعبادة التماثيؿ، إذ 
وصػػؿ بيػػػـ األمػػػر إلػػػى صػػناعة التماثيػػػؿ مػػػف التمػػػر وعنػػد جػػػوعيـ يأكمونيػػػا، وىػػػو بػػػذلؾ 

 : (ٖٔ)يقوؿيكشؼ عمؽ الحالة المأساوية التي كاف عمييا العرب قبؿ اإلسالـ ثـ 
 يػػػػػػا أييػػػػػػا اليػػػػػػادي األُلػػػػػػى ِمػػػػػػْف ضػػػػػػعفيـ

 
ـْ يػػػػػػػػػػػػػػػػألفوا كػػػػػػػػػػػػػػػػالوحِش إاّل البيػػػػػػػػػػػػػػػػدا   لَػػػػػػػػػػػػػػػ

 متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرقيَف ُيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارُب َبعُضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ 
 

 بعضػػػػػػػػػػػػػػػػًا محاربػػػػػػػػػػػػػػػػَة المػػػػػػػػػػػػػػػػدوِد لَػػػػػػػػػػػػػػػػُدودا 
 فكأّنمػػػػػػػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػػػػػػػَؾ الصػػػػػػػػػػػػػػػدور مراجػػػػػػػػػػػػػػػؿٌ  

 
 َتْغمػػػػػػػػػػػػػػػي ضػػػػػػػػػػػػػػػغائف بيػػػػػػػػػػػػػػػنيـ وحقػػػػػػػػػػػػػػػودا 

 أجسػػػػػػػػاميـ حكػػػػػػػػػت الصػػػػػػػػػخوَر صػػػػػػػػػالبةً  
 

 وكػػػػذا الغضػػػػا فػػػػي الػػػػدوؿ أصػػػػمُب عػػػػودا 
 عاشػػػػػػػػػوا عمػػػػػػػػػى الغػػػػػػػػػارات فيمػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػنيـ 

 
ـُ األقػػػػػػػػػػػػػػارُب عنصػػػػػػػػػػػػػػرًا وجػػػػػػػػػػػػػػدودا   وُىػػػػػػػػػػػػػػ

 قَػػػػػػػػْد كػػػػػػػػاَف أخػػػػػػػػذ الثػػػػػػػػأِر ال ُيْبقػػػػػػػػي َليُػػػػػػػػـ 
 

 أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُؿ عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـُ َمْوُجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا 
 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 642 

لقد استطاع الشاعر األزري ببراعتو اف يصػؼ الحالػة االجتماعيػة والثقافيػة واالقتصػادية 
وقػػػدرة الشػػػاعر وتمكنػػػو مػػػف أدواتػػػو وحتػػػى النفسػػػية ببضػػػعة أبيػػػات، وىػػػذا مػػػا يؤكػػػد قػػػوة 

 الشعرية، وكذلؾ االطالع والثقافة الواسعة التي تجسدت في ىذه الموحة الشعرية.
ثـ صور الشاعر قدرة النبي األعظـ )ص( عمى توحيد كممة ىؤالء وبناء أمة قائمة عمى 

ظيـ وىي التعاضد ال سائدًا بينيا وال مسودًا، ثـ بيف المحرؾ في ىذا البناء الحضاري الع
العقيدة التي دفعتيـ إلى التضحية بالنفس والماؿ مف اجػؿ إرسػاء أسػس اإلسػالـ والسػالـ 

 :( ٕٖ)إذ يقوؿ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدَت بيػػػػػػػػػػػػػػػػنيـُ ورحػػػػػػػػػػػػػػػػَت مؤلفػػػػػػػػػػػػػػػػاً   وحَّ

 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػعبًا وتاريخػػػػػػػػػػػػػػػػػًا أغػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ مجيػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 ثـ يقوؿ:  
 وبػػػػػػػػػػذا أقمػػػػػػػػػػَت عمػػػػػػػػػػى التعاضػػػػػػػػػػِد ُأمػػػػػػػػػػةً 

 
 ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػائدًا مػػػػػػػػػػػػػػػػػا بينيػػػػػػػػػػػػػػػػػا ومسػػػػػػػػػػػػػػػػػودا 

 فتغيػػػػػػػػػػػػػػػػػرْت بػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػًة وديانػػػػػػػػػػػػػػػػػةً  
 

 وكرامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة وعزائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا وعِديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 ثـ يقوؿ:   

 إفَّ العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَة بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغالب كفيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 
 

 حتَّػػػػػػػػػػى ولػػػػػػػػػػو كػػػػػػػػػػاَف السػػػػػػػػػػالُح َجريػػػػػػػػػػدا 
ـْ تؤتػػػػػػػػػوِ    ال فضػػػػػػػػػَؿ لمصمصػػػػػػػػػاـِ لػػػػػػػػػو لَػػػػػػػػػ

 
 ِمْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو العقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػدُة أذرعػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا َوزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا 

 ثـ يقوؿ:  
 الممػػػػػػػػػػػُؾ تحػػػػػػػػػػػت يػػػػػػػػػػػديَؾ لػػػػػػػػػػػو حاولتػػػػػػػػػػػوُ 

 
 لكػػػػػػػػػػْف َعػػػػػػػػػػْف السػػػػػػػػػػمطاف ُكنػػػػػػػػػػَت بعيػػػػػػػػػػدا 

الرائعػة )نيػج الحسػيف( التػي ُألقيػْت فػي الكاظميػة فػي العاشػر مػف محػـر  أمَّا في قصػيدتو 
 (ٖٖ)، فقد كانت رسالة موجية إلػى األحػرار فػي كػؿ مكػاف إذ يقػوؿٖٜ٘ٔالحراـ في سنة 

: 
 لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  بطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُف األرِض أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

 
 ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َأْف يعػػػػػػػػػػػػػػػػػيَش الحػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ عبػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

 إْف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؽ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحر  الفضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالموُت ل حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراِر أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 
 الذليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَة َنْفُسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ دنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  

 
ْف منحتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو ُخمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٌت وا 
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 إيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَؾ ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف مركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافِ 
 

 فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت تقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُؼ منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو وردا 
 وَدِع الخضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع ِلَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف َيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى 

 
 ُمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؽ بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدا 

 أيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَّ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذليُؿ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف العزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز 
 

 وأيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي ِمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْف ُمفَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدى 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاَف جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َعْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٌ  

 
 وجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌد زاَف َعْقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 

ـُ    َعيُنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَؾ والوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاأتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـُ َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْيدا   دُة حشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
ف حرصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ    إفَّ الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة وا 

 
 أمانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة يومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا تُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤدَّى 

نالحظ أفَّ الشاعر قد بدأ القصيدة بمواعظ تنخرط فييا مقدمة القصيدة إلى الحكمػة وىػو  
اتجػػػاه سػػػاد الشػػػعر الكالسػػػيكي فػػػي رثػػػاء شخصػػػية اإلمػػػاـ الحسػػػيف )ع( وأىػػػؿ بيتػػػو، لػػػذا 

عبػػارة عػػف حكػػـ وىػػي فػػي غايػػة الروعػػة واإلتقػػاف، الغػػرض ىػػو التمييػػد  نالحػػظ األبيػػات
 :   (ٖٗ)لمدخوؿ إلى فضاء الشخصية )اإلماـ الحسيف ع( إذ يقوؿ

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيج إذف نيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَج الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفِ 
 

 وُكػػػػػػػػػػػػػػػػػْف عمػػػػػػػػػػػػػػػػػى األخطػػػػػػػػػػػػػػػػػاِر جمػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
 َسػػػػػػػػػػػػػػػػػْؿ عْنػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو أطػػػػػػػػػػػػػػػػػراُؼ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػديثِ  

 
 ُتممػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػديَث عميػػػػػػػػػػػػػػػػؾ َسػػػػػػػػػػػػػػػػردا 

 ........................................ 
 أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الدنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُة َنْفَسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ 

 
 والقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـُ ال ُيحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوَف َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّدا 

ـْ يجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدْ    عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزَّ النصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيُر فمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 غيػػػػػػػػػػػػػػػػػَر الحسػػػػػػػػػػػػػػػػػاِف إليػػػػػػػػػػػػػػػػػو عضػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
ـْ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركْف إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى    ومضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ولَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو وْغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَدا   َزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف يمك 

 َأْخَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْت سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناُه الموبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 ِت وكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاَف لمّضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالِؿ ُرْشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا 
بػػيف الشػػاعر بعػػد المقدمػػة الحكميػػة مػػف خػػالؿ الػػدخوؿ إلػػى الغػػرض األساسػػي لمقصػػيدة  

وىػػي الحػػديث عػػف شخصػػية اإلمػػاـ الحسػػيف )ع( وكيػػؼ رفضػػت الػػذؿ واليػػواف وتقػػدمت 
لمموت تحت ظالؿ السيوؼ، ولـ تعط الدنية مف نفسيا، لذا صارت منػارة ىػدى وصػوت 

 وقاد لمناس كافة. 
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 الخاتمة : 
يف األزري مف كبار شعراء العراؽ في النصؼ األوؿ مف الشاعر عبدالحس -ٔ

 القرف العشريف.
يطغى الجانب العصامي عمى شخصية الشاعر وىذا ما بدا واضحًا وجميًا مف  -ٕ

خالؿ ثقافة الشاعر التي تحصَّؿ عمييا مف غير الدخوؿ إلى المدارس 
لمغة والجامعات، إذ اعتمد عمى التعميـ التقميدي إذ درس الفقو واألصوؿ وا

 العربية واالطالع عمى التراث الشعري العربي.
لـ يكف الجانب الشعري متفردًا في شخصية األزري فيو فضاًل عف كونو  -ٖ

شاعرًا مرموقًا فيو قاٌص وروائي ولو روايات في مجاالت عدة ذكرناىا في 
 المبحث األوؿ.

الؿ االتجاه الوطني أشد بروزًا مف االتجاىات األخرى وذلؾ ما تجّمى مف خ -ٗ
قصائده بحب الوطف والتي أشرت المشاكؿ السياسية التي كاف يعاني منيا 

 العراؽ في تمؾ المرحمة.    
ما ُيَؤشَّْر عمى ثقافة الشاعر ىو تأسيسو لمصحؼ والتي تعرضت لإلغالؽ  -٘

تباعًا في زمف الدولة العثمانية وذلؾ يكشؼ ثقافتو الواسعة فيو أديب ينظـ 
 ويكتب ويحرر.

عر وطنيًا بمسانو وشعره فقط بؿ تعرَّض إلى النفي مف قبؿ لـ يكف الشا -ٙ
 السمطات العثمانية ضريبة إلخالصو ودفاعو عف وطنو.

ومف االتجاىات األخرى في شعره والتي مّثمت جانبًا ميمًا االتجاه االجتماعي  -ٚ
 الذي عالج فيو القضايا االجتماعية في وطنو.

الشبيبي والحمياف السيد حيدر والسيد كغيره مف الشعراء الذيف عاصروه أمثاؿ  -ٛ
جعفر أبدع في مدح النبي )ص( ورثاء اإلماـ الحسيف وأىؿ بيتو )ع(، مما 

 أفرد لو بابًا في ديوانو باسـ باب المراثي والمدائح.
 :اليوامش

، تاريخ  ُٕٚٔينظر : أعالـ األدب في العراؽ الحديث : مير بصري : ص (ٔ)
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، ىكذا عرفتيـ ، جعفر الخميمي ،  ٕ٘ٚ/ٕٔالقزويني ، د. جودت القزويني : 
ٙ/ٖٜٕ. 

 .ُٕٙٔينظر : أعالـ األدب في العراؽ :  (ٕ)
 .ٕٜٖ/ُٙينظر : ىكذا عرفتيـ :  (ٖ)
 .ٖٜٖ-ٕٜٖ/ُٙينظر : المصدر نفسو :  (ٗ)
 .ٕٙٚ/ٕٔتاريخ القزويني :  (٘)
 .ٕٛٚ/ُٕٔينظر : تاريخ القزويني :  (ٙ)
 .ُٕٚٔينظر : أعالـ األدب الحديث في العراؽ :  (ٚ)
، ىكذا  ٕٛٚ/ٕٔ، تاريخ القزويني :  ٕٛٔ-ٕٚٔمصدر نفسو : ُينظر : ال (ٛ)

 .ٗٔ، ديوانو :  ٜٖ٘/ٙعرفتيـ : 
 .ٕٛٚ/ٕٔ، تاريخ القزويني :  ُٕٚٔينظر : أعالـ األدب الحديث :  (ٜ)
 .ٜٖٙ/ٙ، ُينظر : ىكذا عرفتيـ :  ٜٕٚ/ُٕينظر : تاريخ القزويني :  (ٓٔ)
 .ٓٛٔديوانو :  (ٔٔ)
، أعالـ  ٕٚٚ/ٕٔلقزويني : ، تاريخ ا ٖٜٖ/ُٙينظر : ىكذا عرفتيـ :  (ٕٔ)

 .ٕٚٔاألدب الحديث في العراؽ : 
 .ٕٚٚ/ُٕٔينظر : تاريخ القزويني :  (ٖٔ)
 .ٕٔ، ينظر : ديوانو :  ٜٖٗ/ُٙينظر : ىكذا عرفتيـ :  (ٗٔ)
 .٘، ديوانو :  ُٛٚٔينظر : أعالـ األدب في العراؽ الحديث :  (٘ٔ)
 .ٕٛٚ/ُٕٔينظر : تاريخ القزويني :  (ٙٔ)
 .ٜٙشعره ونثره :  األدب العربي الحديث دراسة في (ٚٔ)
 ٜٛالديواف:  (ٛٔ)
 .ٜٓالديواف :  (ٜٔ)
 .ٚٔٔالديواف :  (ٕٓ)
 .ٖٗالديواف :  (ٕٔ)
 .ٖ٘الديواف :  (ٕٕ)
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 .ُٓٙٔينظر : سيكولوجية اإلبداع في الفف واألدب ، يوسؼ ميخائيؿ اسعد :  (ٖٕ)
 .ٓٛأصوؿ النقد األدبي ، أحمد الشايب :  (ٕٗ)
 .ٜٚٔالديواف :  (ٕ٘)
 .ٙٙالديواف :  (ٕٙ)
 .ٖٛٔالديواف :  (ٕٚ)
 .ٓٓٔالديواف :  (ٕٛ)
ُينظر : تطور الشعر العربي الحديث في العراؽ اتجاىات الرؤيا وجماالت  (ٜٕ)

 .ٖٗ-ٕٖالنسيج : 
 .ُٖٔينظر : استدعاء الشخصيات التراثية ، د. عمي عشري زايد :  (ٖٓ)
 .ٖٚٔالديواف :  (ٖٔ)
 .ٖٚٔالديواف :  (ٕٖ)
 .ٖٖٗالديواف :  (ٖٖ)
 .ٖٖٚالديواف :  (ٖٗ)
 .ٖٖٚالديواف: (ٖ٘)

 المصادر : 
ره ونثره ، د. سالـ الحمداني ، د. فائؽ األدب العربي الحديث دراسة في شع (ٔ)

 ىػ.ٖٜٖٔ، مكتبة المغة العربية ،  ٔمصطفى أحمد ، ط
استدعاء الشخصيات التراثية ، د. عمي عشري زايد ، دار الفكر العربي ،  (ٕ)

ٜٜٔٚ. 
، مكتبة النيضة المصرية ،  ٓٔأصوؿ النقد األدبي ، أحمد الشايب ، ط (ٖ)

ٜٜٔٗ. 
 ، مير بصري ، دار الحكمة ، د.ت.أعالـ األدب في العراؽ الحديث  (ٗ)
-ٜٓٓٔتاريخ القزويني في تراجـ المنسييف والمعروفيف مف أعالـ العراؽ ) (٘)

 .ٕٕٔٓ، الخزائف إلحياء التراث ،  ٔ( ، د. جودت القزويني ، طٕٓٓٓ
تطور الشعر العربي الحديث في العراؽ ، اتجاىات الرؤيا وجماالت النسيج،  (ٙ)
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 .ٜ٘ٚٔزارة الثقافة العراقية ، د. عمي عباس عمواف ، منشورات و 
ديواف الحاج عبدالحسيف األزدي، تحقيؽ مكي السيد الجاسـ ، شاكر ىادي  (ٚ)

 شكر ، قدـ لو عمي الشرقي ، قدـ لمشاعر جعفر الخميمي ، د.ط ، د.ت.
سيكولوجية اإلبداع في الفف واألدب، يوسؼ ميخائيؿ اسعد ، الييئة المصرية  (ٛ)

 .ٜٙٛٔالعامة لمكتاب ، 
 .ٜٕٓٓ،  ٔعرفتيـ ، جعفر الخميمي ، دار المحجة البيضاء ، طىكذا  (ٜ)
        


