
 الرصافًممارنة بٌن الشاعر حافظ ابراهٌم والشاعر 

mqarntan bayn alshshaeir hafiz 'iibrahim walshshaeir alrasafii 

ولد حافظ ابراهٌم فً اسرة مصرٌة فمٌرة ولم ٌكن الرصافً احسن حاالً منه فمد 

 عاش فمٌراً ٌحفه البؤس والشماء.

من ناحٌة الصدق فإن الرصافً تفوق على حافظ ألن صراحته هً التً حببته الى 

ه بهجائالناس والمت به فً أحضان الفالة والفمر , وعلى وجه األخص ما ٌتعلك 

وهو بهذا ٌختلف عن حافظ الذي كان الموجه  للمستعمرٌن وللملن غازي وحاشٌته 

اظاً على وظٌفته التً كانت ٌغض الطرف عن الكثٌر من الموالف التً تثٌره حف

مصدر معٌشته ,ولعل هذا دفع حافظ ابراهٌم الى ترن كتابة الشعر ما ٌمرب من 

وآثر أن  ثمانٌة عشر عاماً على عكس الرصافً الذي لم ٌتولف عن كتابة الشعر ابداً 

 .ٌترن مجلس النواب عندما احس بعدم جدواه

ضعف الثمافة األجنبٌة إذ لم ٌتمن  من ناحٌة الثمافة فإن الرصافً ٌلتمً مع حافظ فً

كل منهما اللغات األجنبٌة وٌلتمً معه فً اعتماده على دواوٌن الشعراء المدماء 

ٌتفوق على حافظ  الرصافًلكن  فضالً عن كتاب األغانً وغٌره من كتب األدب.

فً سعة ثمافته العربٌة والعلمٌة ألنه درس على ٌد الشٌح محمود شكري االلوسً 

 تً عشرة سنة أما حافظ فمد درس على ٌد الشٌخ دمحم عبده.اثن اكثر من

 فان كال الشاعرٌن  كان شعره ذاتٌاً ٌعبر عن نفسه وامته.أما من الناحٌة الشعرٌة 

ظاهرة حب الوطن عند الشاعرٌن مع عدم وضوح الرؤٌة المومٌة لدٌهما بسبب 

 اختالطها بالمفاهٌم االسالمٌة.

ولعل هذا ٌعود الى طبٌعة اً ومضموناً السٌاسً كم   تفوق الرصافً فً مجال الشعر

الرصافً الثائرة وتأثره ببعض الكتاب االتران وتأثره  بما ٌحدث فً مصر من 

 ثورات فضالً عن ظروفه االجتماعٌة والمادٌة الصعبة.

أما الرثاء فمد اخذ مكانة مهمة لدى الرصافً وحافظ وتتجلى هذه االهمٌة فً 

التجربة الصادلة واالحساس الحاد بااللم وجودة التعبٌر وروعة التصوٌر لدى كل 

منهما , لكن الرصافً أفرد باباً خاصاً بالرثاء فً دٌوانه فٌه العشرات من المصائد 

 شعوري.التً تشهد له بالصدق الفنً والصدق ال

أنه شأن الشعراء العرالٌٌن الذٌن جتماعً فمد شهد للرصافً بالتفوق شاما الشعر اال

وأهم ما ٌمٌزه هو دلة المالحظة وبراعة تفولوا على كل الشعراء فً هذا المجال 

رصد المجتمع  وعلى وجه الخصوص وصف آالم الفمراء ومعاناتهم فضال عن 

ودورها فً المادمة, ومعالجة لضٌة االخالق شماء االطفال المتعلك بشماء االجٌال 
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بناء صرح االمة, أما لضٌة المرأة فمد شغلت كال الشاعرٌن لكن حافظ لم ٌلك فً 

دعوته لحرٌة المرأة ما لمٌه شعراء العراق من تصد ونمد الن دعوى حافظ كانت 

الذي  حث على اسماط الحجاب النهم كانوا  الرصافًتوفٌمٌة ولٌست ثورٌة مثل 

 ثر جرأة فً طروحاتهم الفكرٌة.اك

أما الغزل فإننا ال نجد ذلن الصدق الشعوري عند الرصافً فالعاطفة بعٌدة عن 

اسلوبها  لة ومادٌة محسوسة على الرغم من الصدق وأغلب صوره عادٌة مطرو

الفخم المتٌن, أما الوصف فٌصدق علٌه ما لٌل فً الغزل إذ ال ٌنمل لنا األثر النفسً 

 عرنا الن االوصاف منتزعة مما تمع علٌه الحواس وحسب .وال ٌهز مشا

التً ٌعد من اوائل الذٌن اسهموا فً معالجتها فً أما فً مجال المصة الشعرٌة 

مٌدان الشعر وأهم ما تمتاز به صدق العاطفة ووضوح التجربة , لكن كال الشاعرٌن 

 لل وصفهما لمظاهر الحضارة الحدٌثة .

 لعملً كان غالباً على شعر هذا الجٌل وذلن عائد الى :بمً أن نعرف بأن الطابع ا

غلوا فً ضٌك المدرات الفنٌة للشعراء, وضحالة ثمافتهم العامة, كما انهم لم ٌتغل

ملوا الطبٌعة, فضالً عن عدم معرفتهم بمعنى الوحدة اعماق النفس البشرٌة وٌتأ
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