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 المحاضرة الخامسة

 :معروف عبد الغنً الرصافً.2

ولد نشأ فً بغداد من اب كردي وام تركمانٌة . اكمل ’  معروف عبد الغنً بن محمود الجباري

دراسته فً الكتاتٌب ثم دخل المدرسة العسكرٌة االبتدائٌة فتركها وانتقل الى الدراسة فً 

المدارس الدٌنٌة ودرس على علماء بغداد االعالم كالشٌخ عبد الوهاب النائب ثم اتصل بالشٌخ 

تً عشرة سنة وتخرج علٌه وكان ٌرتدي العمامة العالمة محمود شكري االلوسً والزمه اثن

وزي العلماء وسماه شٌخه  )االلوسً( معروف الرصافً لٌكون فً الصالح والشهرة 

 والسمعة الحسنة مقابال ل) معروف الكرخً(.

 ابرز المحطات فً حٌاة الرصافً:

 عٌن معلما فً مدرسة الراشدٌة شمال االعظمٌة 

 2092دادٌة ببغداد اٌام نامق باشا الصغٌر نقل مدرسا لالدب العربً فً االع 

 عٌن مدرسا لمادة اللغة العربٌة فً الكلٌة الشاهانٌة 

 2090عمل محررا لجرٌدة الرشاد 

  2022انتخب عضوا فً مجلس المبعوثان عام 

  2029عٌن مدرسا فً دار المعلمٌن فً القدس عام 

  واصدر فٌها جرٌدة االمل 2021عاد الى بغداد عام 

 2021فً مجمع اللغة العربٌة فً دمشق عام  انتخب عضوا 

  2021عٌن مفتشا فً مدٌرٌة المعارف ببغداد 

 2021ار المعلمٌن العالٌة ببغداد عٌن استاذا للغة العربٌة بد. 

وشٌع بموكب  21/1/2011توفً الرصافً بداره فً محلة السفٌنة فً االعظمٌة لٌلة الجمعة 

 الصحافة ودفن بمقبرة الخٌزران.مهٌب سار فٌه االدباء واالعٌان ورجال 

اتجه الرصافً الى ادب االطفال فكان اهتمامه بتنشئتهم تنشئة كرٌمة وإذكاء الروح الوطنٌة 

ففً فترة من فنرات حٌاته عندما كان فً القدس وعمل فٌها استاذا للغة والقومٌة فٌهم.

على المدارس على  العربٌةوضع كتابا باسم )االناشٌد المدرسٌة ( وطبع هذا الكتاب ووزع

المدارس فكان الطالب ٌبدؤون ٌومهم الدراسً بإنشاد هذه االناشٌد التً ترددت فً البلدان 

العربٌة , وبعد كتابه هذا وضع كتاب ) تمائم التعلٌم والتربٌة( وضمن هذا الكتاب عددا من 

وجٌهات االناشٌد القومٌة والوطنٌة ومكارم االخالق والسعً لطلب العلم وغٌرها من الت

الالزمة لتربٌة التالمٌذ تربٌة صالحة وقد ذاع هذه االناشٌد فً البالد العربٌة وحفظها طالب 

 المدارس.

كما ان الرصافً ٌرى ان البناء القوٌم للتلمٌذ ٌبدا من الحاضنة )االم( لذا من الضروري 

ٌال تنشئة فاضلة تربٌة حسنة كً تكون قادرة على تنشئة االج االهتمام بتعلٌم المراة وتربٌتها

 , وفً ذلك ٌقول:



 

 هً االخالق تنبت كالنبات                                        اذا سقٌت بماء المكرمات

 ولم أر للخالئق من محــل                                        ٌهذبها كحضن االمـهات

 بتربٌة البنٌن او البنـــات         فحضن االم مدرسة تسامت                                

 باخالق النساء الوالدات   واخالق الولٌد تقاس حسنا                                   

 

 وفً تصوٌره لقدرة هللا سبحانه وتعالى:

 انظر لتلك الشـــجرة                                               ذات الغصون المثمرة  

 بذرة                                               وكٌف صارت شجرة كٌف نم,ت من

 فانظر وقل من الذي                                             وٌل لمن قد كفـــــــره    

 ذو حكمة بالغــــــة                                               وقـــــــــــدرة مقتدرة                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  احمد حقً الحلً.1

المبكر فً مسقط  وتلقى تعلٌمه (2021ولد الشاعر احمد حقً الحلً فً مدٌنة الحلة عام) 

راسه ثم قصد بغداد والتحق بجامعتها وواصل دراسته حتى حصل على شهادة الدكتوراه من 

( وعمل بالتدرٌس فً دار المعلمٌن العالٌة ) كلٌة 2011جامعة مانشستر بانكلترا عام )

ٌرا التربٌة( بجامعة بغداد ومدٌرا عاما للتعلٌم االبتدائً بوزارة التربٌة والتعلٌم, وعمل خب

بالمجمع العلمً ببغداد وكان عضوا استشارٌا فً دائرة ثقافة الطفل فً عدد من مؤتمرات 

 منظمة الٌونسكو الخاصة بالطفل.

ارتبطت تجربته الشعرٌة بالكتابة لالطفال فكان واحدا من رواد ادب االطفال فً العراق , 

واعتمد لغة بسٌطة ً , لمجال التربوي والتعلٌماجاءت موضوعات قصائده واناشٌده مرتبطة ٌ

تتجه الستخالص المغزى والموعظة وموسٌقى ذات اٌقاع جذاب مع جرص واضح على 

 استخدام اسلوب الحكً والسرد وسٌلة للتواصل.

وتتمثل المرحلة التً قدم فٌها شاعرنا نتاجه االدبً هً مرحلة التاسٌس اذ كان معظم 

ئدهم تربوٌة تعلٌمٌةتدعم المناهج شعرائها من المعلمٌن والمربٌن لذا جاءت اغلب قصا

المدرسٌة وتشجع على االخالق والعلم والنظافة والتعاون وحب الوالدٌن وغٌر ذلك من 

 االهداف العامة للتعلٌم التً كانت تسود النصف االول من القرن الماضً.

وٌعد الشاعر احمد الحلً اول شاعر عراقً اعطى من جهده االبداعً فسحة جمٌلة للطفولة 

صوات التً تعطً مستفٌدا من طاقة االهذهلتً تعطً القصٌدة كتب العدٌد من القصائد ف

القصٌدة مدخال محببا عبر تكرارها فً مقاطع عدة , وكان الشاعر ٌمٌل الى الماساوٌة فً 

 موضوعاته بسبب الظروف االجتماعٌة والسٌاسٌة التً كتبت فً وقتها هذه القصائد. 
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 من احب

 احب امً انها                  كم غفرت لً الزلــــــال

 تحبنً وتطبع                  على جبٌــــــــنً القبـــال

 ط طٌــــبفهو نشٌــــــــ                وذا ابً احبه   

 وذا اخً احبه                  فهو نصٌري فً المـحن

 نـاختً انها                تخٌط لً الثوب الحساحب 

 

 تم بعونه تعالى                                                          

 مدرس المادة: م.م خولة ابراهٌم احمد                                          



 


