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  في العراق التربية والتعلين سيرته وهوقفه هن السياسه و هعروف الرصافي

(5781-5491) 

 د. طارق زيدان خلفأ.م. م

 ا١تقدمػػة
النصف االكؿ من القرف العشرين بنخبة من االعالـ يف الفكر كالسياسة تركوا بصمات يف زخر العراؽ يف 

ينضب ١تن يريد ا١تراجعة كالتوثيق كالتعريف ٔتوضوعية قابلة  ذاكرة التاريخ، ككانت نتاجاهتم كطركحاهتم معُت ال
بلغت اٟتركة الفكرية العراقية عهدان جديدان من النضج للنقاش كقبوؿ الرأم كالرأم االخر كعلى ىذا االساس 

 ا١تسلمُت كا١تسيحيُت اىل االٖتاد الذم دعا معركؼ الرصايف ٩تبة الفكر كالسياسة كمن رعيلها االصالة بظهورك 
  أننا علىيعرفنا  ١تن ال بلداف كأتمن قطاف كقوالن اللو كاف التعاكف بيننا فتعمر ضر  )ما :بقولوكٖتقيق اجملد للوطن 

 (.خوافإ الوطنكل حاؿ يف 

ىدؼ البحث : ابراز الشخصيات العراقية ا١تسا٫تة يف النهضة العلمية كاالدبية لبناء البالد  -
 كالتأسي هبم.كتعريف اٞتيل اٞتديد 

 ة البحث : مل يكتب سابقان عن ىذه الشخصية يف دراسة اكادمية كٖتليلة مستقلة مشكل -
ا٫تية البحث : تسليط الضوء على شخصية عراقية اضهرت ركحان كطنيتة صلبة دافعة عنها  -

 بفكره كقلمو فأصبح رمزان من رموز العراؽ ا١تهمة 
كنشاطو الفكرم كاالخر  انتضم البحث من مبحثُت احدا٫تا سَتتو الذاتيةمنهجية البحث :  -

تناكؿ طركحاتو الفكرية كالسياسية كالًتبوية. كاختتمت الدراسة ٓتا٘تة اٚتلت ما توصلت اليو من 
 نتائج كمعطيات.

 

 



 

  Route Educational and Social Science Journal           
  Volume 5(1), January 2018  198 

،  (5491-5781)  في العراق التربية والتعلين سيرته وهوقفه هن السياسه و هعروف الرصافي
 طارق زيدان خلف

 ا١تبحث االكؿ

 معركؼ الرصايف ضركؼ النشأة االسرية كبناء الذات االجتماعية
يف  (2)قبيلة اٞتباره كينسب اىل (1)ـ1875يف بغداد عاـ معركؼ بن عبد الغٍت ٤تمود الرصايف كلد 

نشغاؿ كإل .(3)ـ1877، كاشًتؾ يف اٟترب الركسية عاـ العثماينيف اٞتيش  يعملكاف كالده   .الرصافة جانب
يعاين نشاء فقَتان  نفسو أبنو عن كذكر بًتبيتو. (4)أىتمت كالدتو فاطمة بنت جاسم القراغويل ٔتهاـ عملوكالده 

أبف اكوف معلمان يف  ةعليرصها ٟتأتثر بوالدتو كثَتان  (5).عامنا غَت ا٠تبز كا٠تياريصادؼ ط الف بضنك العيش
، كيقوؿ يف ذلك )كانت كالديت دائمان ٖتب اف تراين أذىب اىل ا١تدرسة كال أعلم السبب ٢تذا الدافع مع ا١تستقبل

ف ىذا أكالشك  .(6)(حرؼف البيئة اليت كنا نعيش فيها مل تكن توحي ذلك ألهنا كانت بيئة فقراء كاصحاب أ
كبار ف يكن ٢تا كل اٟتب، كيغمر ٢تا االحًتاـ كال يذكرىا اال ابإل افك ان عميق ان يف نفسو أثر  االىتماـ من كالدتو ترؾ

 :جاء يف مطلعها األكىل اىل االستانة نظم قصيدة ْتق كالدتوكاثناء رحلتو جالؿ. كاإل

 (7)العجالف ٙتة ابلرنُت عن ا١تسَتتستوقف   كذكرت من تبكي ىناؾ عّلي ابلدمع الغزير

 

 
                                                           

ر اٟترية للطباعة، مطبعة عالـ العراقية، مديرية الثقافة العامة، دا، كزارة اإل38سلسلة الكتب اٟتديثة  ة الفكرية يف العراؽ اٟتديث،ضعالـ النهأمَت بصرم،   (1)
اجملمع العلمي العراقي  ،بغداد، العراقُت ا١تؤلفُتمعجم  ،؛ كوركيس عواد 7/268، 4ط،بَتكت  ،االعالـ ، موسوعة ينظر خَت الدين الزكلي ك اٞتمهورية، بال؛ 

،3/319 
لبناف،  -، مكتبة اٟتضارات، بَتكت1، ج1س العزاكم، عشائر العراؽ، مجعبا ، يف العراؽ اٞتبارة: كتسمى قبيلة جبارم، ىم سادة أكرد، من العشائر ا١تعركفة  (2)

 161ص، ـ  1978،بَتكت ،  اجمللد االكؿ ،جم قبائل العرب القدٯتة كاٟتديثةمع ،ينظر عمر رضا كحالة ك ؛ 311بال، ص
سود كل من ركمانيا كاٞتبل األ  يها لإلى الدكلة العثمانية  انضمت العثمانية: اٗتذت ركسيا من فشل مؤ٘تر القسطنطينية ذريعة العالف اٟترب ع -اٟترب الركسية  (3)

ـ. ارسلت اٟتكومة الربيطانية مذكرة اىل ركسيا ٖتذرىا من احتالؿ الدكلة 1878كانوف الثاين   16و يف نتالؿ ادر حاالكراؿ يف ا -٘تكنت من استثمار خط الفولكا
ـ دكف الرجوع اىل الدكؿ االكربية. د. عبد هللا ٛتيد العتايب، 1878آذار  3وقيع على معاىدة ساف سنيفانو يف ك قناة السويس اك مصر، مث التأك ا١تضايق أالعثمانية 

 .76ـ، ص2009سياسة الباب ا١تفتوح، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، 
 .78-77عباس العزاكم، عشائر العراؽ، صة بغداد .٤تافظة االنبار  ك يسكنوف قسم اخر جنوب مدينالدليم يسكنوف الكرمة يف من القراغوؿ: قبيلة   (4)
(5)

 ـ.1944رجي مع معركؼ الرصايف عاـ كامل اٞتاد  اه، نص اٟتوار الذم اجر 25,ص  1988سنة  ٣12تلة افاؽ عربية العدد   
راؤة اللغويػو آ؛ اٛتػد مطلػوب , الرصػايف 219 ، صـ2007، بغػداد 1معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية يف السياسة كالدين كاالجتمػاع منشػورات دار اٞتمػل، ط  (6)

 117ـ ,ص 1970كالنقدية , معهد البحوث كالدراسات العربية ,القاىرة 
  354ـ ص2010ديواف الرصايف ، القاىرة ، كنوز للنشر كالتوزيع  شعرية الكاملةمعركؼ الرصايف ، األعماؿ ال   (7)
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 مكانته العلمية -
 .(8)درس الرصايف يف الكتاتيب، كقضى ثالث سنوات يف ا١تدرسة االبتدائية العسكرية )ا١تدرسة الرشدية(

  ،(10)الفقة يف مدرسة ا٠تاتوف (9)النائب الوىابعبدكدرس يف ابدئ األمر على يد الشيخ  ركها كانتسب اىل ا١تدارس الدينيومث ت

 ، كالزمو أثنيت (13)االلوسي مكر ، مث انتسب اىل حلقة ٤تمود ش(12)القصاب كعباس حلمي (11)قاسم القيسيعلى يد العلماء 

                                                           
الودػائف  عػراقيُت لتػويل مهػاـ اٞتػيش كمػودفُت مػدنيُت لتػويل ان مدرسػة عسػكرية تعػد ضػباط قبػل الدكلػة العثمانيػةمػن  ـ،1870ا١تدرسة الرشدية: مت أتسيسها عػاـ   (8)

ف ا١تػػواد الػػيت تػػدرس فيهػػا التػػاريخ كاٞتغرافيػػة كاالنشػػاء كالػػدين كاٟتسػػاب أتػػراؾ. ك دركسػػها مػػن األ ااالداريػػة ا١تختلفػػة كمػػدة الدراسػػة فيهػػا أربػػع سػػنوات ككػػاف منظمػػو 
ـ، 1959ىليػػة، بغػػداد، ـ( شػػركة الطبػػع كالنشػػر األ1917-ـ1638عبػػدالرزاؽ ا٢تػػاليل،  ريػػخ التعلػػيم يف العهػػد العثمػػاين )، ينظر:يس اللغػػة الًتكيػػةكا٠تػػط كتػػدر 

 .149ص

، تص بتػدريس اٟتػديثاخػ علمائهػاخػذ العلػم علػى كبػار أعلـو االسالمية، كلد يف بغداد كمػات فيهػا. ك ٥تتص ابل. عامل، ـ(1927-1852عبد الوىاب النائب )  (9)
يف ٣تلس  عضوان كالتفسَت كالفقو كاألصوؿ كاألدب، كعُت مدرسان يف مدرسة نورة خاتوف يف بغداد، فقصده الطلبة من كل صوب، كتوىل منصب اٟتكم الشرعي ك 

ككانػت ٕتمػع بػُت العلػـو الدينيػة كالعلػـو . أنشػأ ثػالث مػدارس يف بغػداد مػن مالػو ا٠تػاص ـ1924التفسَت يف جامعة آؿ البيت ببغداد سنة  رسدك كالية بغداد، 
ؼ يف  رؼ بطريقتو ا١تؤثرة يف الوعظ فكاف يعظ يف جوامػع بغػداد كخاصػة يف جػامع مرجػاف، كجػامع الشػيخ عبػد القػادر الكػيالين. كمػن مؤلفاتػو، ا١تعػار اٟتديثة. ع  

االعراب يف النحو، حاشية على ٚتػع اٞتوامػع يف األصػوؿ، رسػالة  كشف ما غمض من ا١تواقف، حاشية على الدرر، اال٢تاـ يف تعارض علم الكالـ. شرح ملمة
 . 352-351، بيت اٟتكمة، ص ـ2000سنة  1عالـ العرب، اٞتزء األكؿ، طأموات. موسوعة يف جواز ٝتاع األ

لدين نصر,قاضي القضاه يف بغداد ا١تتويف انشات ىذة ا١تدرسة السيدة عاتكة خاتوف بنت السيد علي الكبَت القادرم الكيالين ,كيتصل نسبها بلشيخ عماد ا  (10)
مع اباثر بغداد كا١تساجد كاٞتوامع ٖتقيق كتعليق  عماد ينظر عبد اٟتميد عبادة ,العقد الال علمية للمزيد عما٢تا جعلت دارىا مدرسةن أمن ، ـ1235ق_633عاـ 

 .213ص ـ،2005 ،بغداد ،عبدالسالـ ركؤؼ
نحػو عػن الشػيخ عبػد الاجمليػد، كاخػذ الفقػو كأصػوؿ  لقػرأفكخػتم ا هػاسالمية كلد ببغػداد، كتعلػم فييف أكثر علـو ا١تعرفة األمؤرخ، مفسر كتب ك  : عاملقاسم القيسي  (11)

اجمللػػس العلمػػي يف دائػػرة االكقػػاؼ كعػػُت عضػػوان يف ٣تلػػس ك قاضػػيان مث عضػػوان يف ٣تلػػس ا١تعػػارؼ  كاٟتكمػػة كأصػػوؿ الكػػالـ. كعػػُت مدرسػػان، دراسك  الوىػػاب النائػػب
مػالء، دابء يف ا٠تػط كاإلكدفػن يف الًتبػة القادريػة )مقػربة الشػيخ عبػد القػادر الكػيالين(. كمػن مؤلفاتػو ٖتفػة األكعُت مفتيان ١تدينة بغداد حىت كفاتو الشرعي. التمييز 

، كالنزىػة البهيػة يف شػرح ـ1940، اٟتديقة الندية يف ا١تواضيع التفسػَتية ـ1938(، رسالة يف مصطلح اٟتديث ـ1966اجملمع العلمي  - ريخ التفسَت )بغداد
 .413سابق، صالصدر ا١تىػ(. موسوعة اعالـ العرب، 1372االربعُت النوكية )

ىػػ( كػاف فقيهػان  1276يف منطقػة سػوؽ ٛتػادة سػنة ) الػراكم ا١تولػود يف بغػدن  بو الفضػل جػالؿ الػدين عبػاس حلمػي بػن عبػد اللطيػفأالشيخ عباس القصاب: ىو   (12)
، ك٤تػػداثن يف علػػم الكػػالـ عػػُت كمدرسػػان يف مسػػجد خضػػر اليػػاس يف بغػػداد لينتػػل بعػػدىا يػػدرس العلػػـو الدينيػػة كالشػػرعية يف مدرسػػة الشػػيخ كبػػَتان ك٣تتهػػدان ابرعػػان 

قهيػة كقػد لشػرعية  كالف)صندؿ( مث نقل اىل مدرسة سامراء، كبعد فًتة كجيزه من الزمن اصبح مفتيان ١تدينة سامراء، كقػد درس الشػيخ ا الزىػاكم ٥تتلػف العلػـو ا
 .267 -236ـ، ص1933 ، بغداد ، 2ج  لباب،ـ(. ا صاحل السهركردم: لب األ1967-ىػ1335تويف الشيخ يف العاشر من شواؿ عاـ )

مػاء ، عػامل ابلفقػو كاللغػة، كػاف مػن ركاد النهضػة الفكريػة يف العػراؽ. حبػب اىل طالبػو ركح البحػث، درس علػى علـ  (1924-1857اآللوسي ) م٤تمود شكر   (13)
، ك ريػخ بغػداد، كلػو مؤلفػات منهػا بلػوغ األدب يف معرفػة أحػواؿ العػرب الػذم كاللغػة العربيػة بغداد، يعد صاحب مدرسة ثقافية، كذلك عٍت عناية فائقة بتػاريخ العػرب

ن يف مقػػربة اٞتنيػػد البغػػدادم )مقػػابر الشػػونيزية(. انؿ بػػو أكؿ جػػائزة عا١تيػػة يف األداب، نيػػل ا١تػػراد يف اخبػػار بغػػداد،  ريػػخ مسػػاجد بغػػداد. تػػويف اآللوسػػي ببغػػداد، كدفػػ
 .536-535عالـ العرب، ا١تصدر السابق، صأموسوعة 
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لوسي الذم شجعو كثَتان على اٟتفظ ككتابة مدح استاذه اآليف ره اشعاعشرة سنة كبدأ ينظم الشعر على الطريقة القدٯتة ككاف أكثر 

كيف ذلك يقوؿ نصارم يف النحو األ ؿ( كىو كتاب ديٍت، كما درس كتاب )قطر الندل( البن ىشاـالشعر، فدرس عنده علم )اٟتا

 (14)ال عن طريق ىذا الكتاب كانٍت أرل اآلف ىذا الكتاب ىو أحسن كتاب يبدأ بو لتعليم النحو(إالرصايف )مل اتعلم مبادئ العربية 

 ةأكثر من مر  . ككاف أيمرين اآللوسي ابٟتفظ كيكرر الدرسمُت٥تتص ابلنحو للشيخ ا بن عثي جركمية كىوكدرس كتاب اآل

كتاب )مغٍت اللبيب( على الشيخ عباس القصاب يف جامع الشيخ ك  (15))شرح الفاكهي( كألفية ابن مالك درس ،يفهمول

كتب األدب   قرأك ا١تتنيب كا١تعرم، كاقصد اللزكميات من ا١تعرم،  ديوانُتك عند الشيخ اآللوسي.  (17)كتاب السيوطيك ،  (16)صندؿ

كغَتىا من ا١تؤلفات كا١توارد ا١تعرفية اليت سقلت موىبتو يف ميداف اللغة كالنحو كلذلك اصبح خطيبان مفوىان فيما  كمنها العقد الفريد

 بعد

، كبعد اكمالو للدراسة عُت معلمان ألكؿ (18)قبو استاذه اآللوسي ابلرصايف تشبيهان لو ٔتعركؼ الكرخيل
يف ٤تلة  علي أفندم. ات. مث انتقل اىل مدرسةبغداد على بعد عشرة كيلو مًت  مشاؿ (19)ديةمرة يف مدرسة الراش

 (20)راس الكنيسة

  

                                                           
 15مصدر سابق ,ص  العراقيةمعركؼ الرصايف , الرسالو   (14)
البالغة كالفرائض اصوؿ الفقة كالنحو ك علم اٟتديث كالفقة ك  كما يف  الفية ابن مالك يف النحو كالصرؼ ىي نوع من ا١تنظومات الشعرية يف الفنوف ا١تختلفة ,  (15)

 17معركؼ الرصايف ، الرسالة العراقية ، ا١تصدر نفسو ، ص  .ربابياهتا تبلغ الفا اك تقاااللقية ابف   ٝتيتكغَتىا , 
لى أمػر السػلطاف عبػد اٟتميػد بتمديػد اٞتمع كاالعياد كالصػلوات ا١تكتوبػة رحػب السػاحة كاسػع ا١تصػ صالة جامع الشيخ صندؿ: ىو من اٞتوامع القدٯتة تقاـ فيو  (16)

 220عبداٟتميد عباده ، ا١تصدر السابق ، ص  ىػ.1311 عاـ، ككمل كل ذلك يف ق  1309عاـ عمارتو بعد اف أشرؼ على ا٠تراب ذلك 

 – ق1411, ,بَتكت , 1, جاالسالمية ق,ينظر , معجم ا١تطبوعات 1342الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرٛتن اٞترجاين ا١تالكي كالشهَت ابلسيوطات   (17)
 114ص , ـ 1989

خػذ يػر د حلقػات الػدرس أيف الكتاتيب ك ، درس سع الثراء يتاجر ابالبل كاٞتلود ب كاـ أل1861الكرخي يف جانب الكرخ من بغداد  معركؼكلد الشاعر ا١تال   (18)
عمػل يف ٣تػػاؿ كشػتهر صػيتو ريتة كبػدا يػنظم الشػػعر ابللهجػة البدكيػة ججػت ىػذه السػفرات شػاعأخػػرل  فيف مسػاجد بغػداد , رافػق كالػدة يف ٕتارتػو اىل الػدكؿ األ

 52ـ ص1987بغداد  1دب يف بغداد جحامت الكرخي  ٣تالس األ ٕتارة ا١تواد الغذائية , للمزيد ينظر حسُت

 عشائر العلـو  كبقي كذلك  حىت عاد اىل بغداد : ينظربناء الأالرصايف كخصص لة مرتبا لتعليم  فيها عُتا١تدرسة الراشدية :بناىا العالمة عبدالوىاب النائب ك   (19)
 336ص  ، ا١تصدر السابق ،  السهركردم , لب االلبابا صاحل 

ـ الذم كاف متسا٤تا مع االقليات غَت 1623اثناء احتالؿ بغداد للمرة الثالثة يف عهد الشاه عباس االكؿ الصفوم يف عاـ  شيدت ٤تلة رأس الكنيسة يف   (20)
 44من احياء بغداد ٝتيت ابسم راس الكنيسة , للمزيد , ينظر  عبد اٟتميد عبادة , ا١تصدر السابق صكنيسة صغَتة يف منطقة ا١تيداف , فشيدكا   ,ا١تسلمة
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-1899انمق ابشا الصغَت ) الوايل كبعدىا اىل مدرسة االعدادية ا١تلكية فعُت معلمان للغة العربية أايـ
تزكج من فاالجتماعية  حالتوعن  اما.(22)ـ1908 عاـلدستور اب العمل عيدا أف ، كدل فيها اىل(21) ـ(1902

اىل العراؽ  مث عاداىل القدس كاستقر فيها ٟتُت من الزمن  غادرسوء حالتو ا١تعاشية   ,كبسب (بلقيس)ه تركية أامر 
 احملكم حققتالراغبة بعودتو اليها كاضطرت اىل طلب التفريق ك  طاؿ فراقة عن زكجتو التنقالتكبسبب ىذه 

 .(23)ذلك

 شاعريته  -
هتاف من متو ككرامتهم أبناء أف بلغ السادسة عشر من عمرة كىو يشهد معاانه أيف بكتابة الشعر , منذ بدا الرصا

اٟتمل كقتذاؾ  عامل السياسة  على قدر ما اانخ بوقبل احملتلُت فكانت كتاابتو مقدمات مثلت بوجودىا مدخال ل
كرث من كوارث ا١تاضي  يف ٣تتمع   أنشف الرصايف قد أمن ىذا يتبُت  بوصفة شاىدا على تداعياهتا يف بالده 

مساجالتو الشعرية مع صديقو  كبدأ حب الشعرأ (24)التمرد على كاقعة ا١تعاشاىل الكثَت , ككاف كل ما فيو يدعو 
 القبس كا١تؤيد،نشرت اجملالت ا١تصرية  .(25)ف كاحدآكخليال يف  غرٯتان  يوف اعر ٚتيل صدقي الزىاكم كالذم كجدالش

فضالن عن رائستو لتحرير القسم العريب يف صحيفة بغداد لصاحبها مراد سليماف يف  الشعريةالعديد من قصائده 
كعُت مدرسان للغة  الصادرة ابللغة العربية ـ1909ليحرر جريدة االقداـ عاـ  الستانواـ. مث سافر اىل 1908عاـ 

 عبد هللا النائب مث درس يف مدرسة  العربية يف ا١تدرسة ا١تلكية يف اسطنبوؿ ك٤ترر ٞتريدة )سبيل الرشاد( لصاحبها

                                                           
فكػار االكربيػة ـ من أكائل اجملددين األتراؾ الذم استخدـ أكؿ مرة مصطلحات الوطن كاٟتريػة  عمػل علػى تلقػيح الفكػر الًتكػي ابال1888_1840انمق كماؿ   (21)

 25ـ ص1961، بغداد ، حزيراف   14اٟتديثة للمزيد ينظر  كحيد هباء الدين , انمق كماؿ  شاعر الوطن كاٟترية كا١تعرفو ٣تلة االخاء ، العدد 

  26, ص  1968, ترٚتة اكـر فاضل , بغداد ,( ـ1914_1814 )بيَتدم فاصيل , اٟتياة يف العراؽ منذ قرف  (22)

؛ عبد اٟتميد الرشودم، الرسائل ا١تتبادلة بُت الرصايف 70، صـ1948كؿ القاىرة ، معركؼ الرصايف،  صليت بو، ك صيتو، موالفاتو، جزء األ مصطفى علي  (23)
 .2ك1، كانظر ملحق رقم154، ص2009، بغداد، 1عالـ كالثقافة كالفنوف، طكمعاصريو، مؤسسة ا١تدل لأل

 73ابق، صمصطفى علي معركؼ الرصايف، ا١تصدر الس  (24)
سر ا١تشهورة يف مشاؿ العراؽ اليت يرجع نسبها اىل بٍت ٥تزـك , كلد ساللة ابابف , كىي من األ هٚتيل صدقي الزىاكم :شاعر عراقي كبَت يرجع نسبة اىل اسر   (25)

يف  ان ايمة ٣تلسأخر آداب اٗتذ يف ٣تلس ٭تفل ابىل كاأل ـ كنظم  الشعر ابلعربية كالفارسية  منذ نعومة ادفارة فاجاد كاشتهر بة كاف لو 1863الزىاكم يف بغداد العاـ 
, فكاف ٣تلسة ال ٮتلو من ادب كمساجلة كمداعبات شعرية . للمزيد ينظر عبد الرازؽ  ينقهى الزىاكم ككاف ا١تًتددين على ٣تالسة الشاعر معركؼ الرصايف كاخر م

 كما بعدىا. 99, ص ـ  1982الزىاكم يف معاركة االدبية كالفكرية , بغداد ,   ، ا٢تاليل
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مث اعيد ـ  1912العثماين لعاـ  ٣تلس ا١تبعواثفالوعاظ كبعدىا عاد اىل بغداد. كانتخب انئبان عن لواء العمارة يف 
(26)ـ1914( عاـ )ا١تنتفك قضاء عن ان انتخابو انئب

ىل دمشق إكبعد اف كضعت اٟترب العا١تية األكىل أكزارىا سافر  
ـ 1921كيف عاـ  ـ.1920دعي للتدريس اللغة العربية يف مدينة القدس يف فلسطُت عاـ  ؾكىنا ـ1919عاـ 
ىل بغداد فعُت انئب رئيس ٞتنة الًتٚتة كالتأليف يف كزارة ا١تعارؼ. كرئيس ٖترير٣تلة دار ا١تعلمُت الشهرية اليت إعاد 

. كاصدر ـ1923غداد مث عاد اىل ب ـ1922عاـ  اسطنبوؿ اىل مرة اخرلسافر مث . ـ1921صدرت عاـ 
كعُت مفتشان للغة العربية  .ـ1923ابجملمع العلمي العريب يف دمشق  اليومية كاختَت عضوان  (27)مل(ألاجريدة )

اللغة العربية كاداهبا يف دار ا١تعلمُت  مث استاذ، ـ1926للمجمع العلمي العراقي  ان ، كعضو ـ1924بوزارة ا١تعارؼ 
 (28)ـ1927العالية 

فذاذ كالفرزدؽ الرصايف أقاـ دكلة للشعر يف القرف العشرين كخلد اٝتو بُت الشعراء األمعركؼ ف أكال شك 
غراضو مشلت أف أديباجتو انصعو، كبيانو عذب، كقوافيو ٤تكمة، كمعانيو بعيده، ك فيب ٘تاـ كا١تتنيب. أكجرير ك 

سائر مواضيع الشعر يف عصر ككصف الطبيعة ك  كالًتبية كالتعليم  الراثء كالوطنيةك جتماع كاٟتكمة السياسة كاأل
 .(29)النهضة اٟتديثة

 مؤلفاته:ااثره و  -
 -كىي : كفاتوبعد  ,طبع بعضها يف حياتو ,كاالخرلفات الرصايف ثركة ادبية ٚتة من ا١تو  ترؾ

 

                                                           
داب , رسالو ماجستَت غَت منشورة كلية األ( ـ 1914_ 1869 ) نور نعمة ٤تمود الفئة ا١تثقفة العراقية دراسة  رٮتية  يف تكوينها كتطورىا الفكرم كالسياسي  (26)

 79, ص ـ 2008جامعة بغداد 

اطركحة ـ 1936هتا حىت سنة أالعراقية منذ نشت صحافة، عباس ايسر الزبيدم،  ريخ الـ 1923كؿ، بغداد كؿ تشرين األاالمل جريدة يومية صدر العدد األ  (27)
 كبعدىا . 52ص ـ ،1975داب، جامعة عن مشس، القاىرة دكتوراة، كلية األ

 
 .85نور نعمة ٤تمود، الفئة ا١تثقفة العراقية، ا١تصدر السابق، ص  (28)
 82ا١تصدر نفسة ص   (29)



 

  Route Educational and Social Science Journal           
  Volume 5(1), January 2018  203 

،  (5491-5781)  في العراق التربية والتعلين سيرته وهوقفه هن السياسه و هعروف الرصافي
 طارق زيدان خلف

,نشرت يف بغداد عاـ  ىل العربية إ الرصايفمعركؼ كماؿ ترٚتها   انمق الرؤاي: ركاية لالديب الًتكي -1
عية االٖتاد ٚت جعل نصف ربع الكتاب ١تنفعة مكتب ،صفحة 36ية يف الركا كتقع ىذه ـ،1909

  (30)كالًتقي يف بغداد
مدكان ابلنوتة ا١توسيقية , كنظم معظمها يف  ٟتنا انشيد معانشيد ا١تدرسية : ٣تموعة من االاأل  -2

 .(31). ـ1920عاـ ىناؾ القدس عمل مدرسا يف دار ا١تعلمُت كنشرت 
عربية  ,منها الفاظ الًتكيةا من اللغة ٚتعه ت:كىي الفاظ ككلما اللكنة ارتضاخدفع ا٢تجنة يف  -3

عربيا اخذىا العرب  استعملها العثمانيوف يف غَت معناىا العريب, كمنها مامل يكن عربيا ىم ٭تسبونة
طبع الكتاب  تلك االلفاظ منهم استعماال كىم اليشعركف كقد بُت ماىو عريب كماىو غَت عريب من 

ـ على نفقة ٣تلة لساف العرب لصاحبها اٛتد عزت 1912ابالستانة عاـ  (صدل ملت)ٔتطبعة 
 (32)صفحة 108عظمي كالكتاب يقع يف األ

يف ، على طالبوالرصايف  معركؼ لقاىاأنفح الطيب يف ا٠تطابو كا٠تطيب :٣تموعة احملادرت اليت   -4
يقع يف  ـ، 1917ة االكقاؼ ابالستانة عاـ عبطبع الكتاب يف مط. ابالستانةمدرسة الواعظُت 

 .(33)صفحة 144
ككضعها لتكوف يف ـ، 1922عاـ التعليم كالًتبية :كىي رسالة شعرية نظم معظمها يف االستانة  ٘تائم  -5

تتضمن تدكين بعض اٟتقائق العلمية كبعض ا١توضوعات  ،يدم ا١تعلمُت أمتناكؿ التالميذ ,كبُت 
يف مطابع دجلة  عيد طبعهاأمث  ـ،1924طبعت يف بَتكت عاـ  الًتبويو كقصص االطفاؿ ا٢تادفة .

 (34)صفحة 63كتقع يف  ، ـ1948يف بغداد عاـ 

رات اليت القاىا الرصايف على مدرسي ا١تدارس الرٝتية يف بغداد عاـ ضاالدب العريب : ٣تموعة احملا -6
ـ بعنواف ٤تاضرات االدب العريب , صدرت 1921طبعت ٔتطبعة العراؽ يف بغداد عاـ ـ 1921
 .(35)صفحة 89, كتقع يفـ1954بغداد  لسابعة يفطبعتها ا

                                                           
 298_ 81ابق، ص مصطفى علي ا١تصدر الس  (30)
 24_23ـ ,ص1985دب يف متحف العراؽ , الكويت، معهد ا١تخطوطات العربية , ط ,انظر : اسامة انصر النقشبدم كدمياء ا عباس, ٥تطوطات األ  (31)
 48_33اسامة انصرا١تصدر نفسو، ص   (32)

 49ا١تصدر نفسة ص   (33)
  51ا١تصدر نفسة ص   (34)

 53صدر السابق ص اسامة انصر النقشبندم، ا١ت  (35)
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: ٣تموعة احملاضرات القاىا على طالب دار ا١تعلمُت العالية يف داب اللغة العربية آ دركس يف  ريخ   -7

يصدرىا ساطع  يف بغداد عليمجلة الًتبية كالتنشرت ملحقة ٔتك   ـ،1928بغداد عاـ 
ا١تعارؼ بغداد عاـ  اعيدت طباعتة يف مطبعةك  ـ1928كصدرت يف كتاب عاـ (36)اٟتصرم
 .(37)صفحة 96كيقع يف  ـ1960

 رسائل ىي: ثالث رسائل التعليقات : ٭تتوم ىذا الكتاب على  -8
 .(38)سالمي للدكتور زكي مبارؾتعليقات الرصايف على كتاب التصوؼ اإل  -ا

 النثر الفٍت للدكتور زكي مبارؾ . تعليقاتو على بعض فصوؿ كتاب  -ب

 (Leone Caetaniليوف كايتاين(يخ االسالمي للمستشرؽ الطلياين على كتاب التار  تعليقاتو -ج

عيد طبعة يف بَتكت عاـ أك ـ 1944عاـ  و ا١تعارؼ يف بغداد يف مطلع عبطذا الكتاب ٔتكقد طبع ى,
 صفحة , كالكتاب يناقش ايضا رسائل دينية كقضااي شرعية. 168ين ٣تموع صفحاهتا أجز ـ 1957

يب العالء يف سجنة للدكتور ألى كتاب مع عتعليقات الرصايف  العالء: يتضمن على ابب سجن ااب -9
 طة حسُت . صدر ىذا الكتاب عن دار اٟتكمة للنشر كالطباعة كالتوزيع كطبع يف مطبعة الرشيد يف 

 
 

                                                           
ـ درس يف ا١تدرسة ا١تلكية يف اسطنبوؿ , عُت كزيرا للمعارؼ يف اٟتكومة العربية يف دمشق 1888ب عاـ آ 15ساطع اٟتصرم : تربوم عريب سورم , كلد يف   (36)

براىيم خليل اٛتد , تطور التعليم الوطٍت يف العراؽ ـ , استدعاة ا١تلك فيصل االكؿ اىل العراؽ للعمل يف كزارة ا١تعارؼ العراقية, للمزيد, ينظر : ا 1919عاـ 
 .159ـ,ص 1982ـ, البصرة 1932_1869

 61ا١تصدر نفسة ص   (37)
ئي، مث انتقػل بعػدىا اىل اٞتػامع ـ: ىو زكػي عبػد السػالـ بػن مبػارؾ كلػد يف قريػة سػنًتيس اب١تنوفيػة ٔتصػر كفيهػا تلقػى تعليمػو االبتػدا19522-1891زكي مبارؾ   (38)

دب الفرنسػػػي لينػػػاؿ خػػػالؽ عنػػػد الغػػػوايل( رحػػػل اىل فرنسػػػا كاطلػػػع علػػػى األعػػػن رسػػػالتو )األـ 1924دب مػػػن جامعػػػة مصػػػر ف انؿ الػػػدكتوراه يف األأد زىػػػر بعػػػاأل
سػالمي يف ؼ اإلـ، عػن رسػالتو التصػو 1937ـ، مث انظػم اىل جامعػة فػؤاد كانؿ الػدكتوراه الثالثػة 1931الدكتوراه الثانية عن رسالتو )النثر الفٍت يف القػرف الرابػع( 

ـ. درس االدب العػػريب يف دار ا١تعلمػػُت العاليػػة، كتػػرؾ ذكػػرل طيبػػة يف العػػراؽ كالػػف كتػػاب ليلػػى 1937خػػالؽ انتػػدب للعمػػل مدرسػػان يف بغػػداد عػػاـ دب كاألاأل
عامة، العمل يف الصػحف ككانػت حصػيلة اكثػر ربعة ٤تاكر التدريس، القاء احملاضرات يف الندكات الأجزاء كتلخص نشاطو يف العراؽ يف أا١تريضة يف العراؽ بثالثة 

ينظػر عبػد الػرزاؽ ا٢تػاليل , زكػي مبػارؾ يف العػراؽ ,بػَتكت ,  (٫تها )البػدائع، ليلػى ا١تريضػة يف العػراؽ، مالمػح اجملتمػع العراقػي، ذكػرايت ابريػس،أمن ثالثُت كتاابن 
 .236_326ـ، ص 1969
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يقع ـ، 2002 , كاعادت دار ا١تدل للثقافة كالنشر كالتوزيع نشرة يف بغداد عاـ 1946بغداد عاـ 

 (39)صفحة 133يف
جاء يف كتاب رسالة عامل الذابب للدكتور فائق شاكر كىذا  : ىو رد على ما عامل الذابب  -10

صل جزء من كتاب الرصايف رسائل التعليقات تولت نشره كتوزيعة مطبعة الصباح يف الكتاب يف األ
 (40)صفحة88ـ تقع يف 1946بغداد 

شرؼ على أكقد  ،ىلية يف بَتكتـ عن ا١تكتبة األ1910عاـ صدر اكؿ مرة  :يفديواف الرصا  -11
الشيخ  الفادو الشيخ ٤تيي الدين ا٠تياط فيما عٍت بتفسَت وترتيبو ككتابو مقدمتة كالوقوؼ على طبع

صدر الديواف بطبعة الثانية عن ك اضافة القصائد اٞتديدة الية تباعا ، كجرت  (41)مصطفى الغالييٍت
لقادر ا١تغريب مث صدر عبد ا , ٔتقدمة كتبها العالمة الشيخ ـ1932ا١تطبعة ا١تعرض يف بَتكت عاـ 

كصدر الديواف ٓتمسة اجزاء عن دار الشؤكف الثقافية ـ 1957مطبعة االستقامة يف القاىرة عاـ عن 
ت مث اعيد (42)بشرح مصطفى علي كتعليقة ـ1972ـالعامة يف كزارة الثقافية كاالعالـ يف بغداد عا

اىل بعض  ١تالحظاتكاضيف بعض القصائد كالشركحات كاـ 1986طباعتة عن تلك الدار عاـ 
ؼ الكاملة ١تعرك الشعرية  البَتكتية االعماؿ اصدرت دار العودةـ 2000من ىذة الطبعات كيف عاـ 

 العريب للطباعة كالنشر يف بَتكت. الفكرشامي عن دار  ِتٖتقيق ٭تالرصايف 
الح يف ص البصرة على ٣تموعة من ا١تعلمُتاللغة العربية : القاىا يف لواء  تدريس٤تاضرة حوؿ   -12

  .صفحة 23تقع يف  ـ1926طبعت ٔتطبعة الفرات يف بغداد عاـاللغة العربية كصفات مدرسيها 
يب العالء يف أرم : يف ىذا الكتاب  ٚتع الرصايف ما تفرؽ من شعر يب العالء ا١تعأراء آ -13

  نشرت بعض فصولة جريدة ا١تفيد العراقية ـ1938مث تناكلة ابلشرح كالتعليق عاـ ، اللزكميات كصنفة

                                                           
 .337ص  السابق،ر ا١تصدعبدالرزاؽ ا٢تاليل، زكي مبارؾ يف العراؽ،   (39)

 .338، ص نفسوعبدالرزاؽ ا٢تاليل، ، ا١تصدر   (40)
ـ كأصدر ٣تلة  1908ـ شاعر لباين ، ٨توم من الكتاب كاالدابء ، درس يف لبناف كمصر مث عادة اىل بَتكت عاـ  1944 – 1886مصطفى الغالييٍت :   (3)

كنشر الكثَت من  (در الكثَت من ا١تؤلفات )جامعة الدركس العربية ، الفية ابن مالك ، اريج الزىورالنرباس كتطوع ابٞتيش العريب بقيادة االمَت فيصل بن اٟتسُت اص
    556موسوعة اعالـ العرب ، ا١تصدر السابق ، ص  .الصحف كاجملالت العربية 

ـ، ككزير لعدؿ يف كزارة 1937لنواب ، كعضو يف ٣تلس ا1925كاتب كاديب قانوين عراقي كاف مودف يف ٣تلس االعياف   1980_1900مصطفى علي   (4)
، عايش الرصايف ككاف من ا١تقربُت لو كضل على صلة حىت كفاتو فاىتم  بًتاثة االديب كحقق ديوانو ٓتمسو اجزاء، كلو مؤلفات اخرل 1959الزعيم عبد الكرمي قاسم 

 .554سابق، صاليها يف ثنااي البحث. موسوعة اعالـ العرب، ا١تصدر المهمة عن سَتة الرصايف اشَت 
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 توطبع ـ1939ا١تكشوؼ يف بَتكت عاـ مث جريدة  (43)اليت كاف يصدرىا ابراىيم حلمي العمر
 صفحة 186يقع يف ـ 1955مطبعة ا١تعارؼ يف بغداد عاـ 

الشعر كقوافيو : ٣تموعة احملاضرات اليت القاىا على طالب دار ا١تعلمُت ب الرفيع يف ميزاف داأل -14
ية قدـ للكتاب كعلق علية الدكتور صفاء خلوصي يف كتابة العالية يف بغداد يف علم العركض كالقاف

 128كيقع  ـ1969كىل ٢تذا الكتاب عاـ األ"فن التقطيع الشعرم كالقافية صدرت الطبعة 
 (44)صفحة

مل البغدادية يف اعداد الدراسة يف جريدة األ  حياة ا١تتنيب : نشر الرصايف ىذهنظرة اٚتالية يف -15
يف كتيب ت كنشر تناكؿ فيها نشاة ا١تتنيب  ـ1923عاـ  كؿشرين األت 31ك  9 ما بُت العددمتتالية 

 .(45)صفحة  76كتقع يف  ـ1959طبع  يف مطبعة ا١تعارؼ عاـ 

قانوف حق التاليف العثماين : ترجم الرصايف ىذا القانوف من اللغة الًتكية اىل اللغة العربية كنشرتة  -16
 .(46)ـ1948كؿ كالثاين عاـ عددىا األ نقابة احملامُت العراقية يف ادرة عنصال٣تلة القضاء 

جتماعية  رٮتية كاقرتة كزارة ا١تعارؼ إخالقية أدبية أا١تنهل الصايف من شعر الرصايف : ٥تتارات  -17
كالطبعة ـ 1950بعة االكىل منها بغداد عاـ ب دهرت الطالعراقية للمدارس ليكوف ٤تفودات للطال

 80 يف تقع ـ1970كالطبعة الرابعة عاـ ـ 1957كالطبعة الثالثة عاـ  ـ1955الثانية عاـ 
 .(47)صفحة

براىيم العلوم إاختارىا  يةجتماعكالسياسية كاأل شعاره الوطنيةأالرصايف الثائر : ٣تموعة من  مع -18
 .(48)ـ1955ـ ٢تا  كطبعها يف بغداد عاـ كقد

ـ كفيو يوضح دخوؿ 1919شباط عاـ  4لفو الرصايف يف أىل العراؽ: أدفع ا١تراؽ يف كالـ  -19
 عداد ٥تتلفة ألهجة العامية اىل اللغة الفصحى يف العراؽ، نشر ىذا الكتاب يف ٣تلة لغة العرب يف ال

                                                           
ـ، 1915كشارؾ يف ٖترير جريدة صدل االسالـ عاـ  ابراىيم حلمي العمر: صحفي عراقي، عمل ردحا من الزمن يف ٣تاؿ الصحافة كاصدر جريدة ا١تؤيد  (43)

ـ، كبعدىا 1923الرصايف عاـ ـ، كساىم بتحرير جريدة االمل اليت اصدرىا معركؼ 1922ـ، كجريدة ا١تفيد عاـ 1918كاصدر جريدة لساف العرب يف دمشق عاـ 
 .14ـ، موسوعة اعالـ العرب، ا١تصدر السابق، ص1941ـ، كمدير للمطبوعات عاـ 1939عمل مودف يف ٣تلس الوزراء كمدير عاـ االذاعة عاـ 

 .201_198,ص 1971ن , معركؼ الرصايف , شاعر العرب الكبَت , حياتو كشعره، ا١تطبعة الثقافية، القاىرة يقاسم ا٠تطاط كاخر   (44)
 ـ76ص  نفسون، معركؼ الرصايف، ا١تصدر يقاسم ا٠تطاط كاخر   (45)
 204نفسة ص ا١تصدر  (46)
 .204ص  ، ا١تصدر نفسو،ن ,معركؼ الرصايفيقاسم ا٠تطاط كاخر   (47)
 السابق.ا١تصدر ن، يقاسم ا٠تطاط كاخر   (48)
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ـ كما نشرت جريدة حبزبوز يف 1928-ـ1926يف سنواهتا الرابعة كالسادسة الصادرة بُت عامي 
 ـ.1932كىل لصدكرىا عاـ السنة األ

ن قصائدة طبعت يف بغداد عاـ : ىو ٣تموعة شعرية ٥تتارة مدرر القوايف من شعر الرصايف -20
 .(49)صفحة 80كالكتاب يف  ـ1969

كا٢تنات : كىو اشبو اب١تعجم منة تعريب كما يتبعا من ا١تالبس كا١ترافق  داةلة كاألكتاب اآل -21
ع يف عبد اٟتميد الرشودم كطب وحقق الكتاب كعلق علي ت اليت استعملها العامة من مصادرالكلما

 (50)صفحة 516يقع يف  ـ1980دار الرشيد ببغداد عاـ 

دبية كاللغوية كالفنية كاالجتماعية  كالعلمية الدينية كتبها خواطر كنوادر : ٣تموعة من ا٠تواطر األ -22
٧تدة فتحي صفوة طبعت مي ٢تا الباحث يف التاريخ كقاـ بتحقيقها كالتقدـ 1940 يف الفلوجة عاـ

 (51)وصفح 111كتقع  ـ1988يف دار رايض الريس للكتب كالنشر يف لندف عاـ 

ية : كتاب يتضمن سَتة النيب ا )صلى هللا عل (52)ك حل اللغز ا١تقدسأاحملمديو الشخصية  -23
 ـ1933اقامتة يف الفلوجة  منذ عاـ  اثناء ـ1929عند الرصايف عاـ  بدات فكرة  ليفو (كسلم

)صلى بشخص الرسوؿ لطعن ـ كيف ىذا الكتاب اثرت عليو اثئره ا١تتزمتُت كرموه اب1941حىت عاـ 
اٟتكومة فهمي  ككلفتكنودم بُت اٞتمهور بتكفَت الرصايف كنفيو خارج العراؽ  هللا عليو كسلم(
 .(53)ة الكتابا١تدرس بدراس

 

                                                           
 .ا١تصدر نفسة  (49)
 205، صونفسن، معركؼ الرصايف، ا١تصدر قاسم ا٠تطاط كاخري  (50)
 207ن، ا١تصدر نفسو، صقاسم ا٠تطاط كاخري  (51)
؛ غازم درع الطائي  ـ2006ينظر طة ابراىيم كوزم كاخركف رحلة الرصايف من ا١تغالطة اىل االٟتاد, دراسة ٖتليلية نقدية لكتابو الشخصية احملمدية  اٞتزائر   (52)

؛ معركؼ الرصايف، الشخصية احملمدية، ـ2009نيساف  11, بغداد  3265الزماف " العدد ,ة جريداستذكار شعرم الرصايف بعد اربعة كستُت عاما على رحيلة، 
 ـ.2008ـ، بغداد، 2002منشورات دار اٞتمل، ا١تانيا، 

تقرت يف : ىو ا فهمي بن عبد الرٛتن ا١تدرس، كلد يف بغداد، من اسرة تنتسب اىل قبيلة ا٠تزرج نزحت من ا١توصل كاسـ1944-1872فهمي ا١تدرس   (53)
اتقن اللغة العربية كما جانب اللغات الشرقية  ا١تساجدكالن لوالده القاضي الشرعي يف ٤تكمة بغداد، مث كاصل ٖتصيلو يف ا١تدارس العلمية كحلقات أبغداد، تتلمذ 

حزيراف  15جريدة )الزكراء( البغدادية اليت بدأ صدركىا يف كرئيس ٖترير  ـ، مث اصبح مديران للمطبعة1910كاللغة الفرنسية ٦تا ىلو الف يعُت مًتٚتان لوالية بغداد عاـ 
ـ استدعاه فيصل بن اٟتسُت اىل دمشق مث 1919عُت استاذان يف كلية اال٢تيات ّتامعة دار الفنوف ككلية االداب يف االستانة كيف عاـ  ـ1908ـ، كيف عاـ 1869

ـ. موسوعة اعالـ العرب، 1930ؿ البيت اليت توىل رائستها فيما بعد آـ عُت امينان ٞتامعة 1924يعود اىل بغداد، كيف عاـ درىا اىل اكراب مث قضى سنة كنصف لغا
 .402ا١تصدر السابق، ص
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رأم العلماء يف  ستفتاءكقاؼ العاـ كالذم كلفتو اٟتكومة ابأحيل اىل مدير األعد اكماؿ الدراسة بك 
يت ىي أساس فصوؿ الفصل االكؿ يف كحدة الوجود ال ٭تتوم كتاب الرصايف على ثالثةا١توضوع جاء فيو )... 

حوؿ مصطلحات  .(54)زكي مبارؾ الدكتور سالمية فند الرصايف يف ىذا الفصل مزاعمالتصوؼ أم الفلسفة اإل
قيق هباـ كيزيد القارئ اٯتاانن بعظمة ىذا ا١تذىب كىذا ا١تبحث الدالسادة الصوفية كشرحها شرحان يزيل الشك كاإل

ف أىلو ال الذين يقتصر انشغا٢تم العلمي على كتب العلـو كمل يطرقوا ابب الفلسفة. على أيفهمو  ٪تاإالفلسفي 
ف أمبادئ التصوؼ قد كانت مثار الفزع بُت علماء الظاىر )أم الفقهاء( كبُت علماء الباطن )الصوفية( منذ 

زاع اىل تكفَت بعض ا١تشايخ الصوفية دل النأموف حىت أثر تعريب الفلسفة اليواننية يف عهد ا١تأانتشر مذىبهم على 
كاىانتهم. فال غرابة فيما لو كانت تعليقات الرصايف يف ىذا الباب مبعث التحامل كاالنتقاد كيلي ىذه التعليقات 
البحث عن اٟتق كالباطل كا٠تَت كالشر كالبعث بعد ا١توت كاٟتساب كالثواب كالعقاب كاٞتنة كالنار يف معرض 

 .مناقشة الدكتور مبارؾ

ا١تعتزلة كالصوفية اذ ال يعقل اف رجالن  اعةٚتم كمن ا١تعلـو اف علماء الدين ذىبوا يف ىذه ا١تسائل مذاىب شىت كمنه
يدافع عن االسالـ كا١تسلمُت كعن شخصية سيد االكلُت كاالخرين دفاعان ٣تيدان مث ينقض دفاعو اجمليد هبفوة ال 

 .(55)(ايف ما ٯتس كرامة الدين...تغتفر، كابالٚتاؿ لن يظهر لنا يف تعليقات الرص

 اقتنعت اٟتكومة انذاؾ ٠تلو الكتاب ما ٯتس الدين بسوء فقررت بشراء النسخ ٚتيعها من االسواؽ درأ للفتنة

مطركح سواؽ كىو اب يتداكؿ بسرعة يف األكالكت ـ2008اٞتمل يف ا١تانية عاـ طبع الكتاب دكف ٖتقيق يف دار  
ف اىل انتقادات كثَتة من يتعرض اآلاالراء النقدية اليت تضمنها ىذا الكتاب  يضا على شبكة االنًتنيت كبسببأ

كفعال فقد منعت كزارة االعالـ يف ٦تلكة البحرين تداكلة  (56)جهات متعددة كصلت حدد ا١تطالبة ٔتنع تداكلة
مع العلمي بنسخة ك٭تتفظ اجمل مبينة ابنة يتضمن مسا مباشرا ابلسَتة النبوية الشريفة كاساءة لشخص الرسوؿ )ص(

 .صفحة 768كىو يقع يف  ىم ما كتبو الرصايف يف حياتوأد من من الصور ٢تذا ا١تخطوط الذم يع

                                                           
 .45ـ، ص2007معركؼ الرصايف , الرسالة العراقية يف السياسة كالدين كاالجتماع ,منشورات دار اٞتمل, ا١تانيا   (54)

 227، ص السابقر معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصد  (55)
 .200، ص نفسومعركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر   (56)
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كمن  ـ1940اـ الرسالة العراقية : كىي ْتوث يف السياسة كالدين كاالجتماع كتبها يف فلوجة ع -24
الرسالة يف دار  قطاع طبعت ىذهاإلكنظاـ  الرسالة نظاـ دعاكل العشائر بُت ما تعرض لو يف ىذه

  .خر نتاج طبع للرصايف بعد كفاتوي آكى (57)صفحة 247كتقع يف  ـ2007اٞتمل يف ا١تانيا عاـ 
حد سواه، كالصالة كالسالـ مد ١تن ال ٛتد لغَته، كال كجود أل: )اٟتأييتيف ديباجة ما  ىذا جاءكيف كتابو 

 .(بناء جنسو كبعدمن عرؼ قدر نفسو كاخلص النصيحة ألعلى 

 كبت ْتور الشعر رىوان كما٧تان فقد ر 
 

 كافحمت منها كل ىوؿ براعيان  
 

 كسَتت سفٍت يف طالب فنونو
 

 كالقيت يف غَت ا١تديح ا١تراسيا 

 
 

خرج عنو فيما قلتو من الشعر اىل يومنا ىذا. أكثالثُت عامان كمل  ةرصايف فيها )ىذا ما قلتو قبل ٜتسقاؿ ال
ايـ أزيل يف الفلوجة قبل سبع سنُت من كتابة ىذه الرسالة اليت كتبتها يف ىجر بغداد اىل معتأف أايـ حىت قضت األ

تويف الرصايف يف فجر يـو  (58)(مئي كل ضيم كعدائي كل دلابان قابع يف دار عزليت ضحية آلأىذه اٟترب ا٢تتلرية ك 
منزلو يف ٤تلة  عظمية ابلنبأ ىرعوا اىلكحُت علم الناس يف األـ. 1945عاـ ذار آاٞتمعة السادس عشر من شهر 

اىل  كساركا بو ؟لوؼ مولفوأالسفينة يتزاٛتوف على ٛتل جثمانة على االكتاؼ كىم حسب ركاية شاىد عياف 
قد ك ، لوسياآل براىيم عاكفإسبق حكمت سليماف كالدكتور العراؽ األ رئيس كزراه عظمية يتقدمهممقربة األ

كثر من عشرين صفا كعند دفنة كقف بعض أ عظمي ككاف ا١تصلوف عددىمصلى على جنازتو اٟتاج ٛتدم األ
 .كـر ٛتدم كالشاعر ا صاحل ْتر العلـوأؤبنونو بقصائد ككلمات منهم الشاعر دابء على قربة  ي  األ

 

 

 

                                                           
 .35، ص ـ2011ـ، منشورات اجملمع العلمي، 1945_1875الساسية  هءآكار  ، معركؼ الرصايف، حياتواٛتد انجي الغريرم كعكاب يوسف الركايب  (57)
 كاف(ت موقع معركؼ الرصايف )اآلنًتناأل  (58)
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 الثاين ا١تبحث

 الرصايف نشاطو السياسي كمواقفو من الًتبية كالتعليم يف العراؽ

 اٞتانب السياسي  -
اٟترب العا١تية األكىل كاالحتالؿ الربيطاين كالثورة العراقية  اثناء عاش ٤تنتوك  الوطن معاانتو الرصايف شارؾ

: )إذا تصوران (59)كاٟتربُت العا١تيتُت الوىل كالثانية ففي كصفو للزعامة  كاٟتكم ا١تلكي (ثورة العشرين)الكربل 
مر ا١تطاع و السيد احملًـت كاآلمة. منها كونالزعامة أبٝتى معانيها جزمنا أبنو البد للزعيم من صفات تؤىلو للزعا

و، كالناصح ا١تخلص كا١ترشد ا٠تبَت ا٢تادم اىل طريق االرشاد، كا١تتفاين الذم ينسلخ من نفسو يف مصلحة قوم
ىواؿ(. كاضاؼ  يف مصلحة قومو ا١تهالك كاألعماؿ كا٢تماـ كا١تقداـ الذم يقتحم كالصادؽ الذم تشردؽ أقوالو األ

ٕتمعهم ٖتت لوائو فكرة سامية كغاية عالية تكوف أما من كحيو اليهم اف عـو عليهم ).. كاف يشًتط يف ا١تز كذلك 
ك من كحي غَته اليو مث اليهم، كال فرؽ بُت اف تكوف تلك الفكرة دينية أك كطنية، أك قومية أك ٨تو ذلك من مثل أ

م متجهوف ٨تو تلك الشعب ا١تزعـو عليهم فهم يف ٚتيع أمورى اركاشار يف موضوع اقر أعلى كغاية تصدل(، 
الفكرة السامية كينضموف اليها كيتخندقوف ٖتت لوائها حىت تتكوف فيهم كحدة ال تقلها االرزاء، كال تفرقها 

 .(60)االىواء. كاال فال معٌت للزعامة على اخالط من الناس ال ٕتمعهم جامعة كال تقودىم فكرة كال توحدىم غاية

ىو ٚتع كلمتهم كتوحيد قلوهبم كتوجيههم اىل غاية معلومة  الزعيم أكؿ ما ٬تب اف يسعى اليولذا فأف 
فضالن عن قولو: )ليست الزعامة ثوابن البسو  (61)كخطة مرسومة عندئذ تتم الزعامة عليهم فينهض هبم اىل ما يريد

نجبو الناس من ارادكا، كال  جان يضعونو على رأس من احبوه كا٪تا ىي ٦تا أتيت بو االقدار كتتمخض بو االجياؿ كت
 سباب غَت أاالصالب كاالرحاـ(. ك أهنا ىبة من خوارؽ العادة يف نظر الناس كسجاايىم كالبد لظهورىا من 

 

 
                                                           

 .75لرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر السابق، صمعركؼ ا  (59)
 .39معركؼ الرصايف، ا١تصدر نفسو، ص  (60)
 .40معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر نفسو، ص  (61)
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ْتوادث تفوؽ العادة من  أبناء األمة فال تظهر إالاعتيادية. كاف صفاهتا الالزمة قد تكوف كامنو يف بعض 
يف  (63)يف تركيا كزعامة ىتلػر (62)كماؿ  صركؼ الدىر كنوازؿ االايـ كاٟتوادث اليت دهرت هبا زعامة مصطفى

 ١تانيا.أ

كما انتقد معركؼ الرصايف نظاـ االقطاع يف العراؽ كالذم كصفو قائالن: العراؽ اليـو ٯتثل العصور 
دادين من أراضيو اليت االقطاعية أبسوء كجوىها السود، كاقبح صورىا ا١تنكرة، حيث ترل فيو من ٯتلك اآلالؼ الف

 .(64)الكادحُت ٭تيطهم الفقر ، كترل يف ملكو الواسع العظيم ألوفان من الناسسطةتسقى سيحان كابلوا

هبذا القانوف حسم ما يتعلق ابألراضي  يراديف الظاىر كعن قانوف التسوية كانت للرصايف كقفة قاؿ عنو 
ب من بطل من منازعات ك٥تاصمات بُت الناس. فيقتضي احكاـ القانوف ا١تذكور فألفت ٞتاف رؤساؤىا اجانب

كبقيت ىذه اللجاف يف أكؿ عهدىا يرأسها رجاؿ من الربطانيُت أكثر من عشر سنُت مث صار يرأس  بريطانيا
حسب ما اقتضتو سياستهم  اداىمتثبيت سياستهم االستعمارية ابعطاء من كاالىم كحرماف من علبعضها عراقيوف. 

 .(65) يف العراؽاالستعمارية فاصبح الذين ىم عبيد الربيطانيُت من أكرب ا١تالكُت

من دعول االستقالؿ كىي ترل ىذه اللجاف ْتكم  مل ٗتجل اٟتكومة العراقية كعلى حسب رأم الرصايف
: )ادركنا الدكلة العثمانية يف قائالن رؤسائها تثبت يف العراؽ نظاـ االقطاع على كجو مل يسبق لو نظَت يف التاريخ. 

من امراض. فكاف رجاؿ الدكلة من الوزراء كغَتىم ال هتمهم اال عهدىا االخَت، كقد رأينا ابعيننا ما كاف فيها 
أنفسهم ككاف أحدىم ال يطلب ا١تنصب اال ليصل بو اىل منفعتو ا٠تاصة دكف ا١تصلحة العامة. ككانت الرشوة 

د اىل تسنم منصبان فال ٘تر عليو أايـ إال كقد اصبح من أىل الثراء. ككانت األمور ال توسمن فاشية يف اجملتمع ككاف 
. كا٪تا توسد (مانة كل ذلك ال عربة لو يف توسيدىااال الكال الصدؽ ك أىلها. فال الكفاية كال ا١تقدرة كال االستقامة 

 ة( ك )احملسوبية( ك )الرشوة(. كىناؾ عامل رابع ارضاء طائفة من الطوائف كما أكثرىا بيأبحد عوامل ثالثة: )ا١تنسو 

                                                           
ـ ١تشاركتو 1920سا عاـ ـ سافر اىل فرن1905ـ، ٗترج من الكلية اٟتربية يف اسطنبوؿ عاـ 1881كلد يف مقاطعة سالونيك عاـ قائد تركي مصطفى كماؿ:   (62)

للفرقة  ان يف صوفيا مث قائد عسكراين  ان عُت ملحق 1913ـ كيف حرب البلقاؿ عاـ 1911يف ا١تناكرات العسكرية يف جبهة ليبيا اثناء تعرضها للعدكاف االيطايل عاـ 
ـ، 1923-1919، التطورات السياسية يف تركيا عاـ اـنر: حنا عزك هب١تتميزة منح رتبة لواء. ينظالتاسعة عشر اثناء اٟترب العا١تية االكىل يف الدردنيل ك٠تدماتو ا

 . 50-36، صـ1989رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة بغداد، كلية االداب، 
تاريخ كالرسم كاحب كطنو مل ينل قدران كافيان من التعليم ككاف صعب ا١تراس اىتم ابل معدمان  ان ، نشاء فقَت ـ يف بورنو يف النمسا1889نيساف  20ىتلر: كلد يف   (63)

 .14ـ، ص2005ا النجار ككامراف حوج، بغداد، منشورات دار اٞتمل، تياف، حياة اكدلوؼ ىتلر، ترٚتة حناالصلي ا١تانيا كاىتم بو للمزيد انظر ىافنر سيفس
 .13معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر السابق، ص  (64)
 .15، صالسابقا١تصدر  معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية،  (65)
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الكردم مل يكن ك كزيران يف ذلك العهد اال أرضاء لطائفتو. يف العراؽ. فضالن عن ا١تسيحي مل يكن 
 .(66)))مشَتا(( اال أرضاء لطائفتو من االكراد

قوانُت الدكلة كانظمتها يف ذلك العهد غَت انفذة االحكاـ اال على الضعفاء كما اهنا  كيرل الرصايف 
نت ىذه اٟتالة احملزنة سببان كبَتان من كانت آلو بيد رجاؿ الدكلة يهلكوف هبا من عاداىم كينعشوف من كا٢تم. ككا

أسباب فساد االخالؽ العامة، فكاف التزلف اىل أىل ا١تناصب من رجاؿ الدكلة ابلتملق كأدهار العبودية ٢تم عادة 
مستحسنة كخلق مرضيا عند عامة الناس، ككاف التجسس ٢تم من دالئل الصدؽ يف ا١تودة. ككانت الغيبة كالنميمة 

 بُت الناس اىل غَت ذلك من ا١تفاسد اليت كانت هبا الدكلة تسَت أخر شوط من حياهتا. من قوانُت األمور

الضغط على حرية االفكار كحرية الصحافة كالنشر م كالقوؿ مشَتان اىل اف كتطرؽ الرصايف عن حرية الرأ
غَت مصونة. كحرية االجتماع. فاألفواة مكمومة كالصحف مسَتة مأجورة كاٟترمات الشخصية منتهكة كالبيوت 

كعن كيفية تشكيل الوزارة يف العراؽ قاؿ: )اف اٟتكومة العراقية تعًتؼ بوجود ثالثة عناصر يف العراؽ عدا 
، كىؤالء كلهم مسلموف. كقد اعترب غَتىم من نصارل كيهود مافاالقليات الصغَتة. كىم العرب كالكرد كالًتك

مورىا العتربت من يف العراؽ من الناس كلهم عراقيُت . كلو كانت اٟتكومة العراقية حرة يف ٚتيع أ(67)اقليات
فحسب كحينئذ تكوف ىي حكومة كطنية ْتق فدافع الضريبة إ٪تا يدفعها لكونو عراقيان فقط ال لكونو عربيان أك  

، كال لكونو مسلمان أك نصرانيان أك يهوداين. فمىت كاف الشخص عراقيان كاف داخالن ٖتت سلطة تركمانيان كرداين أك 
كومة العراقية من أم قـو كاف كأبم دين. كابلعراقية كحدىا يندمج أىل العراؽ يف الدكلة العراقية كتشملهم اٟت

كاٟتكومة العراقية فال ىي من ىذا كال ىي من ذاؾ. بل اعتربت أىل العراؽ  قوانينها كيشًتكوف يف خَتىا كشرىا(.
على ىذا الوجة  وفطانيير الثالثة  من يـو ألفها الرب ثالث عناصر فكاف من لواـز ذلك اف تؤلف الوزارة من العناص

 .(68)اىل يومنا ىذا ـ 1920عاـ  عقب الثورة العراقية

 

 

 
                                                           

 .13معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر السابق، ص  (66)
 .5ا١تصدر نفسو, صمعركؼ الرصايف،   (67)
(68)  www.islamway.com\?iw_s=fatawa...fatwa_id=27888 
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.ادخلوا (69)ف معذكركف يف أتليفهم على ىذا الوجو ألف مصلحتهم االستعمارية تقتضي ذلكو طانييكالرب 
٤تاكم رٝتية. كا١تراد  كاعدكىاصية يف القانوف األساسي ما يستوجب اعًتاؼ اٟتكومة العراقية ابحملاكم ا٠تصو 

 ابحملاكم ا٠تصوصية مالليهود كللنصارل من اجملالس الركحانية ا٠تاصة هبم. اف ىذا التنوع يف اجملتمع العراقي قد 

أستفادت منو بريطانيا فبدأت تبث ركح الفرقة بُت الشعب الواحد كقد ذكر لنا معركؼ الرصايف احد 
: بعناكين٣تاانن على الشعب كمن ىذه الرسائل  كزعتهالربيطانية بنشر عدة رسائل اساليب التفرقة قياـ السفارة ا

: عنها)التقاليد االسالمية كا١تبادئ النازية( ١تؤلفها )٧تايت صدقي( كا١تطبوعة يف بَتكت قاؿ معركؼ الرصايف 
د امشأزت نفسي من )كقفت على ىذه الرسالة فرايتها ٖتتوم على رذالة يف سفالو، كتشف عن دانءه كجهالة. كق

عن رايء يف  ينمأقوؿ: اف )٧تايت صدقي(، مهما يكن فكالمو  (كقاحة كاتبها أم امشئزاز فرأيت اف اعلق عليها
نفسو، كلـؤ يف طبعو، كأفن يف عقلو. كال ريب اف توزيع ىذه الرسالة ٣تاانن على الناس من قبل السفارة الربيطانية 

على حساب الدعاية الربيطانية اليت توسعوا يف االنفاؽ  شرىا مل يكن االيدؿ بوضوح على اف أتليفها كطبعها كن
 هعليها من أجل اٟترب اليت امسوا منها يف يـو عصيب. فمؤلفها أجَت ال ٤تاؿ، كاالجَت ال يكوف حران، ألف اٟتر 

نيا كفرنسا على كلو مل يكن انتصار ىذا االجَت لدكليت بريطا .(70)ال أتكل بثديها كما جاء يف االمثاؿ العربية
سالـ آلو النتصاره النازية اال١تانية كاقعان منو ابسم دين االسالـ لقدرانه كقلنا مضطر أبكل جيفة. كلكنو أٗتذ اإل

جَت يف أكؿ كتابو قبل منو صدؽ كال عدؿ، كتب ىذا األللطغاة الظا١تُت فهو من ىذه الناحية كذاب اثيم ال ي
 يقاتلوف يف اٞتبهة الغربية اقدـ كتايب ىذا((.ىذه اٞتملة ))اىل ابناء الشرؽ الذين 
لهم ىم ابناء الشرؽ ظاف ىؤالء الذين يقدـ اليهم ىذا االجَت كتابة لكي ي): كجاء يف رد الرصايف قولو

ا١تستبدكف من أىل ا١تستعمرات اليت تئن ٖتت كابوس دكؿ الغرب. كإذا سأؿ سائل ١تاذا يقاتلوف يف اٞتبهو الغربية 
مل يكن اٞتواب اال اف الدكؿ اليت استعبدهتم كاستغلت بالدىم ٕتندىم كتسوقهم مكرىُت اىل من بالد أكراب 

اٟتركب الدامية. كٕتعلهم يف الصفوؼ االكىل من جيوشها ليكونوا أكؿ طعمة لنَتاف كىم ال يف العَت من ىذه 
قوكا ابنتصارىم استعبادىم كيتوثق ما اف ينتصركا فيإما اف ٯتوتوا ال لشيء ك إ٪تاىم فيها إاٟتركب كال يف النفَت. ك 

عُت كتابو. ليزيدىم اقدامان على ا١توت يف سبيل ال ىذاللدكؿ الغربية اسارىم. فاىل ىؤالء يهدم 
 ذكر االسباب اليت جعلت دكؿ الغرب يشنوف اٟترب على بالد الشرؽ قائالن: )اما اٟتقيقة يف كيف .(71)مستعبديهم

                                                           
 .45معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر السابق، ص  (69)
 ملحق النهار الثقايفت عهد فاضل , شبكو االنًتن  (70)
(71)   www.royaah.net  ،45سابق، صالصدر ا١ت؛ معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية  
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ستعمار بالد الشرؽ، كتسخَت أىلها لتسارعوف يف حرهبم معرفة االسباب اليت جعلت دكؿ الغرب ي
١تنفعتهم كاالستئثار ٓتَتاهتا عليهم. كقد انتزعوا من ا١تانيا ا١تغلوبة يف اٟترب ا١تاضية مستعمراهتا، كجردكىا من 

منها، كللتغلب  عوىا أك صاالن كما اشتهتو منافع الغالبُت. فلذا قامت اليـو ا١تانيا السًتداد ما اغتصبوهمرافقها، كقط  
 على ما يف ايديهم من ا١تستعمرات اليت استأثرت هبا بريطانيا اكثر من غَتىا من الدكؿ األخرل.

كأضاؼ قائالن: )٨تن معاشر الشرقيُت من عرب مسلمُت كغَتىم فمن الواجب علينا يف ىذه االايـ 
دكننا كٖتكموا يف اموران كقيدكان بقيود ثقيلة العصيبة اف ننظر اىل ىؤالء الذين استعبدكا بالدان كاستاثركا ٓتَتاهتا 

منهكة ٝتوىا معاىدات، فجعلوان هبا ال ٩ترج قيد شعرة عن كل ما تقتضية مصلحتهم يف بالدان كيف غَتىا كلو  
متاز الساسة الربيطانيوف اكعن رأيو يف سياسة بريطانية يف العراؽ قاؿ: ) (72) كاف ذلك مضران بنا ك٥تالفا ١تصلحتنا

 كالسيمام من ساسة أكراب ابهنم ٢تم مهارة ابىرة يف ا٠تداع كالتموية، كقدرة قادرة على التضليل كالتغرير عن غَتى
على الشعوب ا١تستضعفة اليت ال قبل ٢تا هبم، حىت اف احدىم يستطيع اف أيخذ من األرض حجران فيضعو يف يدؾ 

ذا كنت ضعيفان قد اكقعك الدىر يف اسرىم. إ كالسيمامث يكلمك ٔتا ٬تعلك تعًتؼ أبف ىذا اٟتجر ذىب ابريز. 
فإهنم حينئذ ٯتوىوف عليك بكالمهم من جهة. كيظهركف لك ما عندىم من قوة فتاكة من جهة أخرل حىت 
يلجئوؾ اف تقوؿ ٢تم: اف ىذا الذم كضعتموه يف يدم ىو ذىب ابريز، مث اف ساسة بريطانية فضالن عن امتالكهم 

ر البعيد، فلذا ظال ٬تركف يف سياستهم االستعمارية على العاطفة بل على العقل كالن من ا١تهارة يف ا٠تداع كالتموية
تراىم ال يغضبوف كال يشمئزكف إذا تظاىر اسَتىم أبنو حر مطلق ما داموا يعلموف أبنو من قبضة اسارىم. كابٞتملة 

ركنو مكبالن يف ير مطلق كىم كماذا يضرىم اف يهتف اسَتىم أبنو ح العقوؿابلقشور كا٪تا ٫تهم  يهتموفاهنم ال 
 . (73)قبضتهم(

 اٞتانب الًتبوم كاالجتماعي -
كيف جانب الًتبوم االجتماعي انتقد بعض العادات كالتقاليد االجتماعية اليت كانت سائدة آنذاؾ منها 

لك قانوف دعاكم العشائر الذم يعمل فيو ابلقرل كاالرايؼ العراقية كالذم مت تنفيذ احكامو يف ا١تدف أيضان ذ
القانوف الذم دلم ا١ترأة العراقية دلمان كبَتان من انحية الزكاج كالطالؽ كرفض ا١تنازعات من خالؿ إكراـ ا١ترأة 

 يف احملاضرات اليت القاىا على مدرسي ا١تدارس الرٝتيو عاـك   حيث اعتربكىا من ا١تاؿ ا١توركثبُت ا١تتخاصمُت
                                                           

 .85سابق، صالصدر ا١تمعركؼ الرصايف، الرسالة العراقية،   (72)
 .68ص عماؿ اجملهولة، بغداد، مطبعة رايض الريس للكتب كالنشر، بال،٧تدة فتحي صفوه، معركؼ الرصايف، سلسلة األ  (73)
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دب دابء كتعريف األختلفو كاالدب يف مصطلحات األيف ادكارىا ا١ت )٦تيزات اللغو العربيوقولو ـ 1921 
قدمُت كرام الرصايف يف موضوع االدب كغايتو كالقول العقليو مثل الذكاء، ا٠تياؿ ،اٟتس على رام األ

(  كل شعر    كيف ذلك قاؿ)ليس كل منظـو شعران كال كمزااي ا١تنظـو على النثر (74)كالذكؽ(،  0ٔتنظـو

ـو مو تقأ)اف الًتبيو االجتماعيو يف كل قولو و ا١تسمات ٘تائم التعليم كيف ٣تموعتيو الًتبويو الشعري
سره ن كاثنيها ا١تدرسو كاثلثهما احمليط االجتماعي اجملتمع( كيف موضوع األك٢تما االسره الوالديأعلى ثالث 
اىا على كيف ٤تاضرات الق ـ ١تا ٢تا من دكر ٦تتميز يف غرس العادات الطيبو يف نفوس ابنائها،ركز على األ

ها التارٮتيو ذكر فيها كجهتـ ركز فيها على دراسو اللغو العربيو من 1928طلبو دار ا١تعلمُت العاليو عاـ 
)كثرت يف اللغو العربيو طريقو االشتقاؽ كالتحريف كماتداكلتها االلسن حىت ما كصلت عليو اليـو ،كما 

من حقيقو ك٣تاز ككنايو كاستعاره كتشبيو  مرت اللغو يف تدرج  رٮتي يف الصناعات اللفظيو بطرؽ ٥تتلفو
كتعريض كتصريح كتقدمي ك خَت كحذؼ كاثبات ،الف اللغو  بعو للمتكلمُت يف ٚتيع احوا٢تم ا١تدنيو 
كاالجتماعيو كالدينيو كالسياسيو كالعلميو يف عاداهتم كطرؽ تفكَتىم فضال عن  ثر لغو ام بلد ٔتا جاكرىم 

مم ك ثَتىا راسو  ريخ الدكؿ ا١تتجاكره للوقوؼ على التفاعل يف حياه األمن امم اخرل كعليو البد من د
ظهر ابقالـ اىا٢تا كىنا ي ان كاضح ان ر أثمم يًتؾ ف االحتكاؾ بُت األكجو اٟتياه ا١تختلفو ألأديب يف ا١تادم كاأل

ت عليو كىل  ك٦تن تلقى علومو كماىي ا١تؤثرا ين كلد ككيف نشأأدابئها ألمائها ك البد من دراسو  ريخ ع
رتقاء كاال٨تطاط كجو اإلأاك مبدعا كبذلك نقف على سَت اللغو ٔتختلف العصور كالوقوؼ على  كاف مقلدان 

لف كاين طبع ؤ داب كمعرفو ا١تىلها يف ٥تتلف العلـو كاآلأاثر اليت كضعها لفات كاآلؤ من خالؿ الكتب كا١ت
 .(75)ىذا الكتاب كيف ام فن كتب

ه يعلق على مولفات كثَته فكل كتاب يقرأ لنقد كالتعليقالرصايف ابما ّتانب النقد فقد اشتهر أ
على حاشيتو ليدكف مالحظاتو على الكتاب كيضيف بعض افكاره اليو فطبعت ىذه التعليقات بكتاب 

 ٝتي رسائل التعليقات ذكر فيو تعليقو على كتب زكي مبارؾ التصوؼ االسالمي كالنثر الفٍت ككتاب 

 
                                                           

 .45ا١تصدر نفسو، ص  (74)
 .30معركؼ الرصايف، الرسالة العراقية، ا١تصدر السابق، ص  (75)
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( كترجم ىذا الكتاب اىل اللغو الًتكيو Leone Caetani ليوف كايتاينا١تستشرؽ االيطايل )
 .(76)يب عالء يف سجنوأككذلك اٟتاؿ مع كتاب طو حسُت مع 

بعنواف عامل الذابب على رسالو الطبيب فائق  صدر كتاابن أيو كثقافو اجملتمع جانب التوعيو الصحّ  كيف
كضح فيها عن حياه الذابب كاساليب أـ كاليت 1943شاكر مدير االمور الطبيو يف اٞتيش العراقي عاـ 

كثره الذابب كقلتو فاذا  ىو  مم ٔتيزاف خاص زف األأنقلو لالمراض كيف لقاء ٚتع االثنُت قاؿ الرصايف )اين 
رقي  ك انعدـ فذاؾ دليل علىأالبعيده يف التمدف كاذا قل  مرحلتوكثر يف بلد دؿ على عدـ بلوغ ذلك البلد 

 .(77)لك البلدمو اك سكاف ذتلك األ

)ىي  كتاب اللزكميات اليب العالء ا١تعرم قائالك تعدد الزكجات  علىخر علق الرصايف آكيف جانب تربوم 
ف أزكجات على  ربعأ ك اكثر فجاء االسالـ فمنعهم كحددأ عاده جاىليو كاف الرجل يتزكج بعشره نساء

  ىب نب رئ رئ ربرئ رئ رئ رئ  رئ رئ ّٰ ِّ ٱ)كتعاىل و سبحانو لقول لك ٤تاؿ اف يعدؿ الزكج بُت االربعيعدلوا( كيرل الرصايف بذ

ي كاضاؼ الرصايف اف القراف جاء صر٭تا يف عدـ اٞتواز النو علق اٞتواز بش (78)(رئ رئ رئ  رئ نت مت زت رئ رئرت يب
 ـ قاؿ1928يف ميزاف الشعر كقوافيو كالصادر عاـ  كيف كتابو االدب الرفيع ،حملاؿ ٤تاؿ ايضا٤تاؿ كا١تعلق اب

ٟتاف يف اٟتركات كالسكنات كىذا ىو ألـز اف يكوف مطابق ١تافيو من  ليد الغناء كقرينو)١تا كاف الشعر ك 
كيف كتابو االلو كاالداه كمايتبعها من ا١تالبس  ،فوالوزف يف الشعر كهبذا يبُت حكمو ككجود الوزف فيو كالفلس

القدٯتو منها كاٟتديثو  كىو استقراء للمعجمات العربيو ـ يف اسطنبوؿ1918كا٢تنات كالصادر عاـ كا١ترافق 
البصره القى  لواءكيف  رتب فيو الكلمات حسب حركؼ ا٢تجاء كعاجل فيو بعض االلفاظ العاميو كالفصحى،

ـ ذكر فيها امكانيو 1926رات على تدريسيات ماده اللغو العربيو كطبعت ىذه احملاضرات عاـ ض٤تا
 ضرب مثال اٞتامعو االمريكيو يف بَتكت بدايتها ك  ٞتامعات لطلبو الدراسات العلياتدريس ا١تواد العلميو اب

 
                                                           

 .35، ا١تصدر نفسو، صمعركؼ الرصايف  (76) 
 ٧35تدة فتحي صفوة، معركؼ الرصايف، ا١تصدر السابق، ص  (77)
 .٩٢١ ، االيةالقرأف الكرمي، سورة النساء  (78)
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لًتٚتو فًتجم قانوف ا١تطبوعات العثماين كحق التاليف الذم نشره ىتم ابأكما  للغو العربيو،كانت تدرس اب
 .(79)ـ1945 عاـكؿ كالثاين يف العددين األ نقابو احملامُت العراقيو عن ريف ٣تلو القضاء الصاد

، كثر من ذلك خطاب اىل من يتمسك ْتب الوطنأك ىل فقراء بالده موجهو االيت جاءت  كصيتةما أ
اراىم يهيجوف على العواـ ابسم الدين كال ادنهم يًتكونٍت حىت ) :كقولوموكدا اف الشي يدـك سول فعل ا٠تَت 

كليس يل من االقارب من اعهد اليهم  .ول هللا ككفى ابهلل حافظا كحسيباس ويعدموين كليس يل من التجا الي
حرار من اىل البالد فلذا كتب ىذا اليهم عسى اف يقوموا بتنفيذة ك٢تم من صدقاء األييت سول معاريف من األبوص
جر اف كل ماكتبت  من نظم كنثر مل اجعل ىديف منة منفعيت الشخصية كا٪تا قصدت بة منفعة اجملتمع الذم ألا هللا

ى  ابلرفاىية كالسعادة يف  شي يف حيايت يسمكالقـو الذم اان منهم كنشات بينهم فلذا مل اكفق اىل وعشت في
الذم يف  ارتديها ككل ماعدا ذلك من االاثث اٟتقَت كثيايب اليت وال املك سول فراشي الذم اانـ فياٟتياة، 

بل ىو ماؿ اىلة الذين يساكنوين. كل من اعتدل علي يف حيايت فهو يف حل مٍت كاف كاف ىناؾ  مسكٍت ليس يل
كاان هلل اٟتمد ، قضى بيٍت كبينة هللا الذم ىو احكم اٟتاكمُت اب٠تيار اف شاء عفا عٍت كاألمن اعتديت علية فهو 

ت ا١تسلمُت فيما اراىم فمسلم مومن ابهلل كبرسولة ا بن عبد هللا اٯتاان صادقا ال ارائي كال اداجي اال اين خال
االجوىرة  اللباب كال يهمٍت من الدينكىي ليست منو اال ٔتنزلة القشور من  علية من امور يركهنا من الدين

ا٠تالص كغايتة  ا١تطلوبة اليت ىي الوصوؿ اىل شي من السعادة يف اٟتياة الدنيوية االجتماعية كاٟتياة االخركية ما 
ككاسطة ليس  وكسيلة الي وبًتؾ الشركر كعمل الصاٟتات ككل ماعدا ذلك من امور الدين فه وامكن الوصوؿ الي
لة بنات  والذم ىو معاكين على العيش يف مسكٍت فقد كنت اان السسبب يف زكاج (عبد صاحل)اال كقاؿ كٔتا اف 

صغار كليس لة اسباب ا١تعيشة كالكسب ما٬تعلة قادرا على اعاشتهن ارجو من اىل ا٠تَت يف الدنيا كمن اصدقائي 
ر احملسنُت ... ككل ما عندم ع اجضيا٬تاد شغل لة يكسب بة ما يقـو ابعاشتهن كاف هللا الييف الكراـ اف يسعوا 

تباع ١تن يرغب يف شرائها على اف يكوف لو حق الطبع كالنشر كال يكوف يل ، من الكتب ا١تخطوطة اليت كتبها اان
كاف ادفن يف ارض مظلومة كىي اليت مل بن صاحل فيها سول االسم كيدفع ا١تاؿ اٟتاصل من بيعها اىل بنات عبد 

ة نعمة سابغة من هللا على عبادة فاف ا١توت ىو رٛتة  هللا الواسعة اليت كسعت  ٖتفر من قبل ... اف كانت اٟتيا
كذيل الوصية ا٠تالية من التاريخ بقولة ا١تؤمن  كل شي  ككل من عليها فاف كيبقى كجو ربك ذك اٞتالؿ كاالكراـ

  (80)  كحدة ال شريك لو معركؼ الرصايف(ابهلل

 

 
                                                           

 24ايف، ا١تصدر السابق، ص٧تدة فتحي صفوه، معركؼ الرص  (79)
 24؛ ٧تدة فتحي صفوه، معركؼ الرصايف، ا١تصدر السابق، ص171عبداٟتمييد الرشودم، معركؼ الرصايف، ا١تصدر السابق، ص  (80)
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 ا٠تا٘تػة
ناء عصره الذم كاف قد بمعركؼ عبد الغٍت الرصايف أحد أ اف اقوؿكقبل اف ادع الَتاع يسقط من يدم 

بقياـ اٟترب العا١تية شهد احتداـ الصراع بُت العثمانيُت كالربيطانيُت على العراؽ، كالذم انتهى يف هناية ا١تطاؼ 
كالوانو،  ككضعو ٖتت االنتداب الربيطاين، كقد رفض الرصايف منذ صباه االستعمار مهما تعددت اشكالو كىل األ

كانت حياتو حافلة ابٞتهاد كالكفاح الوطٍت كالقومي ا١تتواصل، دل طيلة حياتو مكافحان ٭تمل ٫تـو كطنو كامتو يف 
 قلبو.

 :كلعل اىم نتائج ىذا البحث تكمن يف

اكالن: الرصايف عاش ٤تنة االحتالؿ الربيطاين للبالد كشارؾ ٫تـو شعبو كشخص ا٠تلل فوجد التعليم خَت كسيلة 
 ر العدكاف فدعاىم اىل التعليم كاكد ٢تم بو هنـز االستعمار كنصوف الوطن لدح

ك٨تصن ابنائنا بطالعهم على  رٮتهم الوطٍت القومي ا١تشرؽ للعراؽ كالبالد العربية كاالسالمية مع التمسك 
 ابلعادات كالتقاليد العربية االسالمية االصيلة.

زمة كاف  خذ كسائل االعالـ على عاتقها توجيو الشعب توجيها اثنيان: دعى اىل حرية الكلمة كالصحافة ا١تلت
صحيحا يف ترسيخ كحدة العراؽ كالبالد العربية كاالسالمية متمثلة ٔتعاين الشجاعة كالبطولة كالفداء مًتفعا عن 

 الركح ا١تذىبية كالطائفية اليت ادخلها االستعمار االجنيب ليدمر هبا كحدة الصف الوطٍت.

لرجل اىل اصالح النظاـ كالدستور ٔتا يوفر مناخان من العدؿ كا١تساكاة كرفض نضاـ االقطاع الذم كاف اثلثان: سعى ا
 سائداَ يف البالد انذاؾ.

رابعاَ: نبو الرصايف قادة االمة اىل خطورة مهمة القائد ا١تسؤكؿ أبف يعي اف القيادة امانة بُت يديو كاف صماـ اماف 
دين كالشعور اب١تواطنة كا١تسؤكلية يف قيادة الشعب مع االشارة اىل نصرة ا١تظلومُت القيادة معرفتو ّتوىر كمبادئ ال

 كالفقراء كما٢تا من مسؤكلية اماـ هللا كالشعب.

خامسان: شخص الرصايف ا١تخاطر اليت هتدد االمة كاليت تكمن اغلبها على الفرقة كالتناحر كدعا اىل الوحدة أبهنا 
 ف الوطن.السالح الذم يرىب االعداء كيصو 



 

  Route Educational and Social Science Journal           
  Volume 5(1), January 2018  219 

،  (5491-5781)  في العراق التربية والتعلين سيرته وهوقفه هن السياسه و هعروف الرصافي
 طارق زيدان خلف

 قائمه املصادر
 اكال الكتب 

  القراف الكرمي -1
 ـ1985ـ،البصره     1932ػ1869ػابراىيم خليل اٛتد ، تطور التعليم الوطٍت  يف العراؽ ، -2
 ـ1970اٛتد مطلوب ،الرصايف اراؤه اللغويو كالنقديو ،معهد البحوث كالدراسات العربيو ،القاىره ، -3
(ـ 1945ػ1875الركايب ،معركؼ الرصايف حياتو كاراءه السياسيو )اٛتد انجي الغريرم كعكاب يوسف  -4

 ـ2011منشورات اجملمع العلمي العراقي 
اسامو انصر النقشبندم كدمياء ا عباس ،٥تطوطات االدب يف ا١تتحف العراقي ،الكويت ،معهد  -5

 ـ1985، 1ا١تخطوطات العربيو ،ط
  ـ1968(ـ ،ترٚتو اكـر فاضل ،بغداد ،1914 ػ 1814ببَتدم فاصيل ،اٟتياه يف العراؽ منذ القرف ) -6
 ـ1987،بغداد ،1حسُت حامت الكرخي ،٣تالس االدب يف بغداد ،ج -7
طو ابراىيم كوزم ،رحلو الرصايف من ا١تغالطو اىل االٟتاد دراسو  ٖتليليو نقديو لكتاب الشخصيو احملمديو  -8

 ـ2006،اٞتزائر،
 ،مكتبو اٟتضارات ،بال،بَتكت لبناف 1،ج1عباس العزاكم ،عشائر العراؽ ،مج -9

 ـ2009عبد هللا ٛتيد العتايب ،سياسو الباب ا١تفتوح ،مؤسسو مصر ا١ترتضى للكتاب العراقي ، -10
عبداٟتميد  عباده ،العقد الال مع اباثر بغداد كا١تساجد كاٞتوامع ،ٖتقيق كتعليق ،عماد عبد  -11

 ـ2005السالـ رؤكؼ ،بغداد ،
ُت الرصايف كمعاصريو ،موسسو ا١تدل لالعالـ كالثقافو عبد اٟتميد الرشودم ،الرسائل ا١تتبادلو ب -12

  ـ2009كالفنوف ،بغداد، 
(ـ ،شركو الطبع كالنشر 1917ػ1638عبد الرزاؽ ا٢تالايل ، ريخ التعليم يف العهد العثماين ) -13

  ـ1959االىليو ،بغداد ،
  ـ1982عبد الرزاؽ ا٢تاليل ،الزىاكم يف معاركو االدبيو كالفكريو ،بغداد، -14
 ـ1969رزاؽ ا٢تاليل ،زكي مبارؾ يف العراؽ ،بَتكت ،عبد ال -15
 ـ1978،بَتكت ،1عمر رضا كحالو ،معجم قبائل العرب القدٯتو كاٟتديثو ،مج -16
قاسم ا٠تطاط كاخركف ،معركؼ الرصايف شاعر العرب الكبَت حياتو كشعره ،القاىره ،ا١تطبعو  -17

 ـ1971الثقافيو ،
 ،اجملمع العلمي العراقي ،كوركيس عواد ،معجم ا١تؤلفُت العراقُت ،بغداد  -18
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ـ كبغداد ، 2002معركؼ الرصايف ، الشخصيو احملمديو ،منشورات دار اٞتمل ، ا١تانيا ،  -19

 ـ3008
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  ـ 2010
  ـ2008،القاىره ،1،جمصطفى علي ،معركؼ الرصايف صليت بو،كصيتو مولفاتو  -21
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 ـ2005اٞتمل ،بغداد ، 
٧تده فتحي صفوه ،معركؼ الرصايف ،سلسلو االعماؿ اجملهولو ، لندف ،مطبعو رايض الريس  -23

 ـ1988للكتب كالنشر ،
 

 اثنيا الرسائل كاالطاريح 

(ـ ،رسالو ماجستَت غَت منشوره 1923ػ 1919،التطورات السياسيو يف تركيا عاـ ) ـانزك هبع حنا -1
  ـ1989،جامعو بغداد ،كليو االداب ،

ـ، اطركحو دكتوراه ،كليو  1936عباس ايسر الزبيدم ، ريخ الصحافو العراقيو منذ نشاهتا حىت سنو  -2
 ـ1975االداب ،جامعو عُت مشس ،القاىره ،
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  ـ2009نيساف  11،بغداد ، 3265
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