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رسول بالوي ،*1خليل حمداوي

 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة خليج فارس ،بوشهر
 .2طالب ماجستري ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة خليج فارس ،بوشهر
(تاريخ االستالم 2016/4/4 :؛ تاريخ القبول)2016/9/17 :

امللخّص
تُعد سوسيولوجية األدب فرعاا من فروع علم اإلجتماع العام ،وهي هتتم بدراسة الظواهر الفنيّـة واألدبيـة ملعرفـة ب يـة
الش ــاعر وإجتماعــ  .وم ــن أهــمّ موض ــوعات السوس ــيولوجية األدبي ــة ال ــت جي ــدر معاجلت ــها يف النص ــوص الش ــعرية
ومتحيصها هي األنسنة؛ واألنسنة تر ّكـز علـى إصـالة اإلنسـان وحموريتـ  ،وهـي عمليـة تطـوير اإلنسـان ليصـبح مؤمنـ اا
حبقوق كل البشر يف احلرية والعدالة اإلجتماعية بقناعة ذاتية .وقد جتلّ ظواهر األنسنة وأبعادها بكثافـة ملفتـة يف
أشعار الشاعرتني نازك املالئكة وبروين اعتصـامي؛ ففـي هـذ الدراسـة حاولنـا أن نقـارن بـني هـذ الصـور اإلنسـانية
املشتركة بينهما من منظار سوسيولوجية األدب.هذ الدراسة هتـدف إىل متحـيص القواسـم اإلجتماعيـة املشـتركة يف
نتاج هاتني الشاعرتني ،وتبيّن أهمّ الظواهر واهلواجس اإلنسانية الت شغل باهلما وفقاا للمنهج الوصفي -التحليلـي
ويف ضوء األدب املقارن حىت نتوصّل إىل األجواء اإلجتماعية السائدة واملشتركة يف اجملتمعني .استخدم الشاعرتان
أداة الشعر للن ظر إىل القضايا اإلنسانية تـث ّر اا بـالظروف اإلجتماعيـة والسياسـية ،وإ ّننـا يف هـذا البحـف سـنبيّن هـذ
التث ّرات يف جتلّي ظاهرة األنسنة ،كما نبيّن نظرهتما إىل املرأة ،والسلطة األبوية /البطريكية ،والوقوف بوج الظلم
واإلستبداد ،والفقر ،والفجوات الطبيقيّة .وقد توصّلنا إىل نتيجة مفادها أنّ تشاب الظـروف اإلجتماعيـة ،والسياسـيّة
والثقافي ــة يف إي ــران والع ــراق آن ــذاك أدّي إىل تش ــاب ك ــبري يف فح ــوي أش ــعارمها عل ــى األخ ــص يف جم ــال القض ــايا
اإلنسانيّة .أشعار نازك خترج من صميم قلبٍ جترّع املشاكل واآلالم ،ولـو أنّهـا تفتقـد إىل رول التمـرّد والتحـدّي لكنّهـا
تتخطّى حدود العراق لتشمل الدول العربية األخرى ،خالف اا ألشعار بـروين الـت ت ّتسـم مبشـاعر ونظـرة نسـائية بـارزة
وقد ركّزت فيها على قضايا اجملتمع اإليراين بكل طبقات .

الكلمات الرئيسة
بروين اعتصامي ،األنسنة ،السوسيولوجية ،نازك املالئكة.
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مقدمة
الزنعة اإلنسانية ـ األنسنة ـ هي اجتا فكري عام تقرّ بثنّ اإلنسـان هـو مصـدر املعرفـة وتؤكّـد
على فردية اإلنسان ضد املظاهر األخرى؛ ومتثّل الزنعة اإلنسانية تياراا قافياا ازدهر يف اروبا
وك ـان ينظــر إىل العــامل بــالتركيز علــى أمهيــة اإلنســان ومكان ـ يف الكــون.لقــد حظــي الشــعر
اإلنســاين منــذ قــدن الــزمن باهتمــام الشــعراء العــرب واإليــرانيني ،لك ـنّهم قــد بــذلوا عنايــة
واكترا اا ب منذ املنتصف الثاين من القرن العشرين علـى نطـاق واسـع ،فبعـدما وعـى الشـاعر
مبا جيـري يف اجملتمـع مـن حقـائق طـوال قـرون مـن التخ ّلـف املتكـدّس ،حـاول إشـراك أشـعار
وآ ــار يف بنــاء حركــة حديثــة ،وســعى إىل معاجلــة مــا يعــاين اجملتمــع مــن أمــراض بثشــعار .
بعبارة أخرى فإنّ الواقع اإلجتماعي املعاش خيلق األدب وكذلك أنواع التيارات األدبية.
إنّ العالقة الوطيدة بني األدب واجملتمع تشكّل مهـزة وصـل ،يصـبح باإلمكـان رسـم املنـاخ
السائد على اجملتمع طوال خمتلف الفترات الزمنية .وقد لعب كلمات وأشعار بعـض الشـعراء
التقليديني دوراا بارزاا يف توعية مجاهري الناس ومعرفتهم بالتطورات اإلجتماعيـة والسياسـية.
(مـدين1386 ،ش )173 :مــن هنــا ميكــن القــول بــثنّ اآل ــار األدبيــة مل تتكـوّن يف الفــراال ومــن دون
أرضية مسبقة ،بل إنّها ترى النور وسط أجواء إجتماعية حميطة هبا ،ونظراا إىل املقولة الـت
تقــول بــثنّ الشــاعر نتــاج عصــر وابــن بي تـ دومـاا ،فنــرى تــث ري بــاجملتمع وخمتلــف القضــايا
وتث ر عليها جبالء ووضول.
تظه ــر دراس ــة أش ــعار ن ــازك املالئك ــة وب ــروين اعتص ــامي اتّس ــاقاا فكريـ ـاا يف أش ــعارمها
ونش ــاطاهتما اإلجتماعي ــة اإلنس ــانية ،دون أن يك ــون هن ــاك تع ــامالا ب ــني الش ــاعرتني ،وتشــكّل
القضايا اإلنسـانية والشـعبية دائـرة اهتماماهتمـا وهواجسـهما ،فيظهـر يف أشـعارمها نـوع مـن
الشعور باملسؤولية قلّ نظري  ،أمام الضعفاء وردود فعلهم يف مواجهة أسـباب التخلّـف وتـث ري
على الشعب ،فهكذا أبدت الشاعرتان ردة فعلهما بلغة الشعر جتا القضايا .والسبب يعود إىل
كوهنما تث ّرا باجملتمع وما يتعرّض ل مـن تغـيريات ،ف ـ «لـيس مـن شـك يف أن رؤيـة كـل شـاعر
لإلنسان ختتلف عن غري من الشـعراء ،اذ يسـتحيل علـى أي شـاعر أن يكتـب عـن كـل جوانـب
اإلنسـان فهــو ال يــرى فيـ إال مــا يستشــعر يف نفسـ عــن أحاســيس وعواطــف وأفكــار» (هـدارة،
1990م .)148 :فلــو ألقينــا نظــرة علــى أشــعار نــازك املالئكــة وبــروين اعتصــامي لرأينــا النظــرة
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اإلنسانية املنبثقة عن حب اإلنسان ،بوضول وجالء يف أشعارمها ونرى قضايا اجملتمع ومهوم
النــاس يش ـكّالن ركيــزتني لكــل املقاربــات والــرؤى .ويف احلقيقــة مــا يعاني ـ اجملتمــع مــن آالم
وختلّفات وأجواء متوتّرة ،تشكّل فحوى القواسم املشتركة بني الشاعرتني.
نظراا إىل إنّ الشاعرتني كانتا تعيشان يف بلدين جماورين حـاملني لثقافـة إسـالمية -شـرقية
مما لة إىل حد كبري ،فيبـدو أ ّن أشـعارمها بإمكاهنـا أن تـوفر األرضـية املالئمـة للدراسـات الـت
تتمحور حول األدب املقارن .هذ الدراسة على أساس املنـهج اإلمريكـي يف األدب املقـارن هتـدف
إىل معاجلــة جتلّيــات ظــاهرة األنســنة يف أشــعار الشــاعرتني مــن منظــار سوســيولوجي ،وكــذلك
تتط ـرّق بالتحليــل إىل بعــض أشــعارمها ،أي تلــك الــت احتف ـ باإلنســانية ،ففــي الواقــع تش ـكّل
دراسة جتلّيات األنسنة يف شعر الشاعرتني ،هدفاا إلجناز هذا املقال .فمـن هـذا املنطلـق يـرتبط
حبثنــا هــذا بسوســيولوجيّة األدب ارتباط ـاا و يق ـاا حيــف يهــتم بدراســة الظــواهر الفنيّــة واألدبيــة
ملعرفة ب ية الشاعرتني واجتماعهما.
منهج البحف
إنّ هذ الدراسة على أساس املنهج اإلمريكـي يف األدب املقـارن تتبنّـى املقارنـة بثسـلوب وصـفي-
حتليلي ،من خالل دراسـة أهـم األشـعار الـت نشـثت علـى صـعيد عالقـة األدب بـاجملتمع ،فتقـوم
بنقد وحتليـل األمثلـة ،إضـافة إىل تقـدميها تعريفـاا وجيـزاا لننسـنة والسوسـيولوجية ،وعالقتـهما
بــاألدب ،مث إلقــاء الضــوء علــى ســرية حيــاة الشــاعرتني ،بغيــة التمحــيص يف جوانــب القضــايا
اإلنسانية كما تبلورت يف أشعار الشاعرتني .وهذ الدراسة تُعتبَر دراسة كيفيّـة نوعيّـة مـن خـالل
تركيزهــا علــى ــاذج مــن شــعر الشــاعرتني وحتديــد نطاقهــا علــى وصــف األحــداّ اليوميّــة يف
احلي ــاة االجتماعيّ ــة زم ــن الش ــاعرتني .فق ــد قمن ــا برص ــد الش ــواهد ال ــت وردت يف دواوين ــهما
واستخراجها ،مث حتليلها حتليالا فنيّاا يكشف عن اجلانب اإلنساين.
أس لة البحف
هذ الدراسة حتاول اإلجابة عن األس لة التالية:
كيف جتلّ األنسنة يف أشعار نازك املالئكة وبروين اعتصامي؟ ما هي القواسـم املشـتركة
بني فحوى األنسنة يف شعر الشاعرتني؟ إىل أي مـدى تعبّـر األنسـنة يف أشـعارمها عـن الرؤيـة
االنتقادية لبي تهما وإبداءمها االحتجاج على ما جيري يف اجملتمع؟
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هدف الدراسة
إنّ اهلــدف مــن هــذ الدراســة هــو البحــف يف جوانــب األدب العــريب والفارســي ،عنــد القــاء
الشاعر نظرت على املشاكل االجتماعيـة واإلنسـانية الـت قـد تتشـاب كـثري اا والسـبب الرئيسـي
هو التاريخ املشترك هلذ املنطقة وما حيمل خمياهلا.
خلفية البحف
تُعّد كل من نازك املالئكة وبروين اعتصامي من أبـرز الشـعراء يف األدبـنيل العـريب والفارسـي،
والشــك أنّ هن ــاك دراس ــات ك ــثرية اهتمّــ بع ــامل أش ــعارمها الرح ــب س ــواء ق ــد خرجــ يف
الصفحات بشكل منفصل أو يف إطار أدب املقارنة نشري فيما يلي إىل بعض منها:
فيمــا يتعلــق بنــازك املالئكــة جتــدر اإلشــارة إىل كتــاب حيمــل عنــوان "دراســة يف شــعر نــازك
املالئكــة" للمؤلــف حممــد عبــد املــنعم خــاطر ،مــن إصــدار اهلي ــة املصــرية العامــة للكتــاب عــام
1990م .يتط ـرّق هــذا الكتــاب إىل شــعر نــازك ويعاجل ـ بالنقــد والدراســة .هنــاك مقــال حيمــل
عنــوان "نقــد ودراســة األلــوان يف شــعر نــازك املالئكــة" ،لعلــي بــرياين شــال ،عــام  ،1392نشــر يف
فصلية دراسات األدب املعاصر .هذا املقال يعاجل األلوان ودالالهتا يف شعر نازك املالئكة .أيضـاا
مقال آخر حيمل عنوان "بررسي وحتليل شـعر نـازك املالئكـة" حملمـود آبـدانان وكـخى خسـروي،
نشر يف جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف جامعـة فردوسـي مشـهد ،عـام 1386ش .التركيـز
يف هذا املقـال أنصـبّ علـى دراسـة أهـمّ مـا ورد يف شـعر نـازك املالئكـة مـن قضـايا مثـل احلـزن
والقضــايا السياســية يف عصــر الشــاعرة والعشــق .أيضـاا دراســة مقارنــة حتمــل عنــوان" املــوت يف
شعر السياب ونازك املالئكة" تقدّم هبا عيسى سلمان درويش إىل جملس كلية التربية يف جامعـة
بابل عام 1423هـ .ويتناول فيها موضوع املوت يف شعر السياب ونازك املالئكة.
أما عند احلديف عن بروين اعتصامي نـرى وفـرة األحبـاّ واملقـاالت حـول شـعرها ،منـها
" ل ـ ـ مـرن صـادق كيـوي
مقالـة "
وهبــار برهيزكــاري ،نشــرت يف جملــة أحبــاّ اللغــة واألدب الفارســي (
) .يف هذا املقال متّ دراسة أفكار بـروين حـول املـرأة يف شـطري التقليـدي واحلـديف.
كما نشرت يف جملة حبوّ لغوية (
"

) يف جامعـة الزهـراء مقـاالا بعنـوان
" ل ـ ـ ـ آزادة شـريفي مقـدم وآناهيتـا بردبـاري.
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تطلـق الكاتبتــان علـى بــروين الشـاعرة ذات الزنعــة الرجوليـة يف إنشــاد األشـعار اســتناداا علــى
الفوارق اجلنسية الواضحة .ويف جمـال األدب املقـارن هنـاك مقـال موسـوم ب ـ "
" لـ ـ ـ اللـ احيــايي وكــخى خســروي عــام  ،1386جملــة
(ســخن عش ــق) .تب ــذل املقال ــة س ــعياا لدراس ــة مفه ــوم احل ــب يف الش ــعر الفارس ــي والع ــريب
وبــالتركيز علـى نتــاج الشــاعرتني ،واحلــديف عــن أحواهلمــا يف التعــبري عــن احلــاالت العاطفيــة
والشوق الذي يغلي يف ذاهتما .هناك مقالـة أخـرى حتمـل عنـوان "
" ،لقاسـم خمتـاري
ومعصومة درخشان ،عام 1392ش يف جملة (كاوش نام لـندب املقـارن)؛ املقالـة تقـارن بـني
أســلوب الشــاعرتني يف مســتوى اللغــة والفك ـر ،وحتــاول أن تب ـيّن لغتــهما النســوية مــن خــالل
التركيــز عل ـى ســلوكياهتما وأخالقهمــا .فهــذ الدراس ـات بــالرغم مــن قيمــة نتائجهــا و راءهــا
العلمـي إلّــا أنّهــا مل تطـلّ علـى األنســنة يف نتــاج هــاتني الشـاعرتني ،ودراســتنا هــذ تعـدّ خطــوة
حديثــة يف ه ــذا اجمل ــال فق ــد رك ـزت عل ـى قض ــية األنس ــنة يف أشــعار ن ــازك املالئك ــة وب ــروين
اعتصامي من منظار سوسيولوجيّة األدب لكي خترج بنتائج أدقّ.

األنسنة ومساهتا
إنّ مفردة "األنسنة" تعين اإلحتفاء باإلنسان والبشرية ،و«ظهرت هذ املدرسـة أوّل مـرّة بدايـة
القــرن التاســع عشــر وبالتحديــد عــام ( »1808حســين1392 ،ش .)2 :األنســنة هــي أســاس الفكــر
الغــريب احلــديف بعبــارة أخــرى إن ّمــا مييّــز الغــرب احلــديف عــن الفتــرات التارخييــة األخــرى
الت مرّ هبا ،هو األنسنة .فـ «حركة األنسنة الت طرحـ نفسـها بـادأل األمـر كزنعـة ،حتوّلـ
يف مسار وها يف القرن السادس عشر إىل فلسفة أسلوب تفكّر خاص بشـعار" أنـا أفكّـر إذن
أنا موجود" أو ما يعرف بـ ـ(الدليل الوجودي الكوجيتيو) ،ويف هذا اجملـال حتـدّّ ديكـارت عـن
اإلنسان بصفت أساساا للكون» (صانع بور1378 ،ش.)11-10 :
تطلــق األنســنة علــى كــل فلســفة متــنح اإلنســان مكانــة خاصــة وجتعلـ حمــوراا ومعيــاراا لكــل
شــيء؛ (حســين1392 ،ش )3 :إنّ هــذ املدرســة جتعــل اإلنســان حمــوراا للقــيم ،أي متــنح األصــالة
واإلرادة لإلنسان ،فكل شيء يف هذ املدرسة ينطلق من اإلنسان ويتمحـور حولـ  .ف ـ «مفـاهيم
مثل االختيار واحلرية اإلنسانية كان دوماا حمل إشادهتم» (بيات1386 ،ش.)42-41 :
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تارخيي اا ركزّت حركة األنسـنة ُجـل اهتمامهـا علـى اهلـروب مـن الوضـع السـائد يف القـرون
الوسطى ،ونفوذ الكنيسـة؛ فثصـحاب هـذ الزنعـة ر ّحبـوا يف خضـم ترتيـب أوراق أفكـارهم يف
األطــر العلميــة والفلســفية باألفكــار الــت خرج ـ مــن رحــم الصــراع مــع النظــام الســائد يف
القرون الوسطى.
علــى كـلٍ منــذ القــرن الرابــع عشــر للمــيالد حــىت يومنــا هــذا ركّــزت األنســنة يف مفهومهــا
الشــامل علــى املكوّنــات التاليــة :حموريــة اإلنســان ،واإلميــان بالعقــل كوســيلة لكشــف احلقيقــة،
وبنــاء اجملتمــع اإلنســاين ،واإلميــان باألُســس األخالقيّــة ،والتثكيــد علــى الدميقراطيــة بصــفتها
أفضل ما يضمن حتقيق حقوق اإلنسان يف مواجهة سـلطة احلكّـام وغطرسـتهم .ألنّ «األنسـنة
تتحمّــل ك ـلّ حتــديات الوضــع البشــري الواقــع دائم ـاا حت ـ اختبــار العنــف واإلضــطهاد اللــذين
يتجدّدان باستمرار» (اركون2010 ،م.)62 :

سوسيولوجية األدب
ُتعّد سوسيولوجية األدب أو علم اإلجتمـاع األديب ،فرعـ اا مـن فـروع علـم اإلجتمـاع العـام ويهـتم
هذا الفرع بدراسة الظواهر الفنية واألدبية يف ضوء مقوّمات وظواهر إجتماعيّة؛ فهـي دراسـة
علمية تنظر يف فحوى األ ـر األديب وجـوهر يف عالقتـ جبوانـب احليـاة االجتماعيـة األخـرى.
سوسيولوجية األدب جمالٌ جديدٌ وخضبٌ من حقـول الدراسـات األدبيـة الـت حظيـ باهتمـام
الباحثني والناقدين .هذا احلقل يربط البُىن الشـعرية بالوضـع اإلجتمـاعي والسياسـي للعصـر
املع ــاش« .ويع ــين ه ــذا أنّ األدب يعك ــس اجملتم ــع ،أو ه ــو مبثاب ــة مؤسس ــة جمتمعي ــة كب ــاقي
املؤسسات األخرى الت هلا دور هام داخل النسـق اإلجتمـاعي ومـن مث فـاألدب لـ تـث ري كـبري
يف اجملتمع ،كما للمجتمع تث ري اخلاص يف األدب .إذاا هناك تث ري وتـث ّر متبادلـة» (محـداوي،
2015م .)4 :و«يف احلقيق ــة إنّ سوس ــيولوجية األدب ه ــي دراس ــة علمي ــة لفح ــوى األ ــر األديب
وجوهر يف عالقت جبوانب احلياة اإلجتماعية األخرى» (ستود 1378 ،ش.)56 :
هذا وال ميكن أن نتصوّر بثنّ النصوص األدبية كلها تعبّر عن واقع اجملتمع ،وترسم صـورة
طبـق األصــل ،بــل إنّهــا تـربط بعــض القضــايا اإلجتماعيــة بالقضـايا االدبيــة .ويف هــذا الســياق
وجــدنا نتــاج نــازك املالئكـة وبــروين اعتصــامي اللــتنيل متـثّالن األدبــني العــريب والفارســي خــري
متثيــل يعكـس القضــايا اإلجتماعيّــة والظــروف الســائدة يف بي تــهما ،فتركيــز الشــاعرتني عل ـى
مفهوم األنسنة واإلحتفاء ب يعود إىل حدّ كبري إىل التث ّرات اإلجتماعيّة ومتطلّبات العصر.

تجليات األنسنة في أشعار نازك المالئكة وبروين اعتصامي من منظار سوسيولوجية األدب

203

السرية الذاتية واملسار األديب للشاعرتني
نازك املالئكة
رأت نــازك املالئكــة النــور عــام  1923يف بغــداد يف أســرة مثقّفــة ،كانـ أمّهــا شــاعرة ووالــدها
كاتب شهري( .نازك املالئكة1988 ،م )5 :أكمل دراسـتها الثانويـة ،ودخلـ دار املعلمـني العاليـة،
وقد خترّج عام 1944م مث توجّه إىل الواليـات املتحـدة األمريكيـة لتكمـل دراسـتها يف فـرع
اللغة االنكليزية وآداهبا.
لديها جمموعات شعرية كثرية وأيضاا لديها دراسات يف نقد األدب .اتّخذت نازك املالئكة
األدب ســاحة للتعــبري عمــا جيــري يف اجملتمــع مــن حقــائق .وقــد جــاءت أشــعارها مــزيج مــن
القض ــايا ذات الص ــلة ب ــاجملتمع .ج ــدير بال ــذكر أنّ أش ــعارها يف ب ــادأل األم ــر كانـ ـ باللغ ــة
الدارجــة؛ يتّســم شــعرها باألحاســيس اجليّاشــة واآلالم الشــديدة« .هــذا وتتّســم نظــرة نــازك
املالئكــة بالطــابع الفلســفي غالب ـاا ،فقــد تــث ّرت بــالكثري مــن كبــار فالســفة الغــرب» (النشــاوي،
1984م)513 :؛ وكان من الشعراء الذين ينعمون النظر يف ما حيدّ يف اجملتمع ،فهي شاعرة
ذت رساليّة ساميّة تندّد عخها باألوضاع السياسية واإلجتماعية املتوترة.
بروين اعتصامي
وُلــدت بــروين اعتصــامي عــام  1285للــهجرة الشمســية يف مدينــة تخيــز .إنّهــا خاضـ جتربــة
غري ناجحة يف احليـاة الزوجيـة لفتـرة قصـرية( .جـاوش اكـخي1378 ،ش )19 :حياهتـا كزواجهـا
كان قصرية فقد استمرت مخسة و ال ني عاماا فقط ( .ـيين1362 ،ش )203 :بـدأت أشـعارها
عنــدما كان ـ يف الســابعة مــن عمرهــا .ويف خــرداد عــام 1303ش حت ـدّ يف احتفــال خت ـرّج
الطــالب ،عــن الوضــع اإلجتمــاعي املتــردي ،وتف ّشــي األميــة واجلهــل بــني النســاء اإليرانيــات؛
وحيتل خطاهبا هذا أمهية كخى بصفت بياناا يف جمال حقوق املرأة يف تاريخ إيران.
إنّ أشعار بروين يف اجلانب الفكري أشعار ناضـجة مكتملـة وحتمـل يف طيّاتـ الكـثري مـن املعـاين،
كــث ّن مفكــر اا قــدير اا قــد كتــب نتــاج تث ّمل ـ وأفكــار حــول اإلنســان وخمتلــف جوانــب احليــاة ،والقضــايا
األخالقية واالجتماعية ،ف ـ « إ ّن عواطفهـا اإلنسـانية ودعـم الشـعوب احملرومـة واليتـامى واملظلـومني قـد
برزت يف ردود فعل جياشة ومرهفة ،وانبثق من نفسها» (يوسفي1376 ،ش.)415-414 :
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عرض املوضوع
أ ر الظروف السياسية واالجتماعية يف تكوين ظاهرة األنسنة يف شعر الشاعرتني
ملّــا كــان الشــاعر أو الكاتــب يتــث ّر مبــا حيــدّ يف عصــر مبختلــف الــدرجات ،فــإنّ أفكــار تُعّــد
انعكاساا جملموعة العناصر الـت ختلـق تلـك الظـروف ونظـراا إىل أمهيـة الظـروف اإلجتماعيـة
والسياسية يف تبنّي الشاعرتني لننسنة يف أشعارمها ،فمن الضروري إلقاء نظـرة ولـو عـابرة
على األوضاع السياسية واإلجتماعية يف عصرمها.
تث ّرت نازك املالئكة بـاألجواء السياسـية السـائدة يف العـراق آنـذاك ،علـى غـرار جمايليهـا مـن
الشــعراء واألدبــاء؛ فبعــد انتصــار ــورة عبــد الكــرن دخلـ نــازك املالئكــة يف التيــارات السياســية،
لكنّها اضطرّت إىل مغادرة العراق بعدما غيّر عبـد الكـرن سياسـت  ،إضـافة إىل ممارسـة السـلطة
الضغوطات عليها ،فسكن بريوت عامني مث تو ّجهـ إىل الكويـ لك ّنهـا غـادرت الكويـ بعـد الغـزو
العراقي عام 1990م واتّجه إىل مصر .فالظروف السياسية واإلجتماعية يف العـراق كانـ سـاحة
ملي ــة باملشــاكل والعــراقالت لشــعبٍ صــارع املشــاكل بعــد احلــرب العامليــة الثانيــة ،ويف هــذا الطريــق
حت ّمــل الكــثري مــن املشــاكل واملعانــاة والتخ ّلفــات .فقــد عــام الشــعب العراقــي مــن أنــواع اهلمــوم
واملصائب الت تضر ب جبذورها يف قضـايا عـدّة منـها احلـرب الكونيـة الثانيـة ،والفجـوة الطبقيـة،
وجتاهل حقـوق املـرأة ،واسـتعمار العـراق علـى يـد بريطانيـا ،والسـخط الشـع وانتشـار األوب ـة .إ ّن
قصـيدة الكــولريا واحلــرب العامليــة الثانيـة تعبّــران عــن اهتمــام نـازك املالئكــة بقضــايا اجملتمــع ،إذ
ترسم آالم الشعب يف قصيدة احلرب العاملية الثانية:
ي ــا قص ــوراا ب ــاألمس كانـ ـ هن ــا يض ـ ـ
أص ـ ــبحَ مس ـ ــكن فاخل ـ ــرابل وجفّـ ـ ـ
أس ـ ـ ــفاا ي ـ ـ ــا قص ـ ـ ــورُ أهل ـ ـ ــك ن ـ ـ ــاموا
رق ـ ــدوا حاس ـ ــري العظ ـ ــام ف ـ ــال قب ـ ـ ـ

حـ ــك ُمـ ــن حوهلـ ــا ن ـ ـدَى واخضـ ــرارُ
يف محاه ـ ـ ـ ــا العط ـ ـ ـ ــور ُو األزه ـ ـ ـ ــارُ
فـ ــوقَ صـ ــدرل الثـ ــرى عُـ ــراة فالصـ ــدورل
ر له ـ ـ ــم يف الت ـ ـ ــرابل أو يف الش ـ ـ ــعورل
(نازك املالئكة1986 ،م ،ج)378-377 :1

فهــذ األبيــات تعبّــر بصــدق وإخــالص عــن مهــوم الشــاعرة واهتمامهــا مبصــري الشــعب ،فتنــدب
القصور الت أصبح مسك َن اخلراب والـدمار بعـدما كانـ عـامرة بثهلـها وسـكاهنا .لقـد تـث رت نـازك
بــاألجواء الســائدة علــى اجملتمــع نتيجــة احلــرب الكونيــة الثانيــة ،فرنـ التــث ري املــدمّر للحــرب علــى
حياة الناس ،واتّخدت لفظة "القصور" رمزاا وشاهداا على هذ األحداّ والكوارّ الالإنسانيّة.
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وبــروين اعتصــامي أيض ـاا عاشــرت أحــداّ سياســية وإجتماعيــة مهمّــة ظهــرت يف إيــران؛
فإنّهـا وُلـدت يف عــام إرسـاء الثـورة الدســتورية الـت تـولّى بعــدها حممـد علـي شــا زمـام أمــور
الــبالد .ومــن أه ـمّ األحــداّ يف هــذ الفتــرة هــي قصــف الخملــان ومقتــل عــدد مــن املطــالبني
باحلريــة .بــدأت احلــرب الكونيــة األوىل عــام 1914م فتــدهورت األوضــاع السياســية يف إيــران،
وبعدما اعتلى امحد شا عـرش احلكومـة أصـبح األوضـاع السياسـية واالقتصـادية يف إيـران
أكثــر تثزم ـاا ،فــالفقر ومشــاكل احليــاة زادت مــن مآســي الشــعب ،وقــد قضــي عل ـى األصــوات
احملتجّة واملطالبة حبقوق الشعب .بعدها بدأ رضا خان مبزاولة احلكم فلم تتحسن األوضـاع،
فثخذ األوضاع يف التدهور يوم اا بعد يوم؛ وبـروين عنـدما شـاهدت بـثم عينيهـا الفقـر واملعانـاة
والفساد اإلقتصادي املتفشّي أنشدت قائلة:

(اعتصامي1375 ،ش)27 :

ترمجة( :مر ملكٌ يوماا ما يف طريق ،فارتفع أصوات الشغف من كل حي /سثل مـن بـني
األوساط طفلٌ يتـيمٌ :مـا هـذ اجلـوهرة يف تـاج امللـك /اقتربـ لـ عجـو ٌز حـدباء وقالـ  :إ ّنهـا
دموع عيينَّ ودمّ قلبك).
هذ األشعار تبيّن لنا طبقـتني خمتلفـتني كانتـا تعيشـان يف عصـر بـروين .الطبقـة املرفهـة
والثرية الت يثيت على رأسها امللك ،والطبقة األخرى الت ينتمي إليها الرعية واليتيم .توضّح
بــروين بشــكل جيــد يف هــذ األبيــات بــثنّ هنــاك عالقــة وطيــدة بــني ــروة امللــك وفقــر الرعيــة،
والفقر ودموع اليتيم تُعد نتيجة ظلم احلكام وتغطرس .
يف ظل تلك األوضاع املتدهورة أنشدت بروين أشـعارها متـث ّرة هبـذ األوضـاع اإلجتماعيّـة
املخيّمة على كل طبقات الشعب .فثصبح من أجلّ هواجس بروين هو الفقر الثقـايف ،واجلمـود
الفكري ،واإلحنطاط األخالقي بني الشعب يف عصرها ،فتعرّض إىل مناهضة هذ الظواهر
املزريــة وجاهــدت بلغــة الشــعر يف ســبيل دحرهــا .فمــن هــذا املنطلــق تــث ّرت بــروين اعتصــامي
ونــازك املالئكــة بــالظروف املتــدهورة الســائدة يف اجملــتمعني وبســبب الطبيعــة النســائية جعلتــا
اإلنسان وكرامت حموراا ألشعارمها.
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املوضوعات اإلنسانية املشتركة يف أشعار نازك املالئكة وبروين اعتصامي
النظرة اإلنسانية إىل املرأة

إنّ النظــرة اإلنســانية واهتمــام الشــاعرتني مبــا تعــاين من ـ املــرأة يف تلــك الفتــرة الزمنيّــة لــيس
مبســتغرب .فــإنّ القــوانني غ ـري املتســاوية بــني املــرأة والرجــل ،وحرماهنــا مــن التعلــيم ،والقيــود
اإلجتماعيّة ،والعنف والزواج اإلجباري تعّد من القضايا الت أ ارت مشاعر الشـاعرتني .فـاملرأة
«ط ــول الت ــاريخ كانــ تت ــثمل ب ــالتمييز اجلنس ــي وتعت ــخ هامشــيةا ودونيــة بالنس ــبة إىل الرج ــل،
واستمرت هذ النظرة السلبية إليها ،حيف املرأة نفسها اعتقدت بدونيتها؛ لذلك ظهرت تيـارات
قد دع إىل رفع وعي املرأة بالنسبة إىل مكانتها وإىل احملاولة الكتساب تلـك املكانـة .قـد جتلّـى
هذا النوع من النظرة يف ساحة األدب أيضاا وانعكس يف األشعار» (خزعلي وأونق1436 ،هـ.)409 :
عبّـرت نــازك املالئكـة مــن خـالل رنهــا لصــورة املـرأة املثســاوية يف العـراق ،وبــروين مــن
خالل احلديف عن أوضاع املرأة يف هناية العهد القاجاري وبداية العهد البهلوي ،عن رؤيتـهما
اإلنسانية جتا املرأة بثفضل األشكال .ويف هذا اجملال أكّدت الشاعرتان على قضايا كمساواة
حقوق املرأة والرجل ،والوق وف يف وجـ تقاليـد اجملتمـع األبـوي واإلهتمـام بـالعلم بصـفت أهـ ّم
عنصر يف تطوّر املرأة وتقدّمها.
نازك املالئكة تتطرّق اىل املرأة وحقوقها املشروعة من عدّة جوانب .على سبيل املثال هـي
ترسم مالمح قصة فتاة راح ضحية عنف اجملتمع ومعتقدات اخلاط ة؛ فقتل جملرد شكوك
الرجــال واخلــوف مــن إحلــاق العــار هبــم .فهكـذا تصـوّر نــازك هــذا الظلــم وإنتــهاك احلرمــات
والعنجهيات الت أناخ على اجملتمع العراقي طويالا ،فحرم املرأة حـىت مـن اختيـار الـزوج
املناســب والكفــو هلــا ،وإذا مــا خالف ـ قــرارات العشــرية أو أرادت أن تــبين عالقــات شــرعيّة
سوف تنال أشدّ العقوبات:
«أمّـ ـ ــا » وحَشـ ـ ــرجةٌ ودمـ ـ ــوعٌ وسَـ ـ ــوادُ
والشَـ ــعرُ املتمـ ــوج عشّـ ــش في ــ الطـ ــني
وغــداا ســيجيء الفجــر وتصــحو األورادُ

وانبجسَ الدمُ واختلج اجلسمُ املطعون
«أمّـ ـ ـ ــا » ومل يس ـ ـ ـ ـمَعها إال اجللّـ ـ ـ ــاد
والعش ـ ــرون تُن ـ ــادي واألم ـ ــل املفت ـ ــون
(خزعلي وأونق1436 ،هـ)352-351 :

فهــذ األبيــات تش ــي بواقــع م ــزري وختلــف اجتمــاعي جت ــا املــرأة .وت ــث ري هــذا األعم ــال
الالإنســانية واضــح علــى القرويــات ،بنــات ونســاء؛ فخوفـاا مــن هــذا العمــل الخبــري والتعسّــف
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القبلي ،يقمعن كل املظاهر اجلسدية والروحية الت أنعم اهلل هبا على جنس النساء؛ فالبنات
يف اجملتمع ال حول هلنّ وال قوة ،وهنّ بعيدات كل البعـد عـن األفـرال؛ يـتحكم األب واألخ ال بـل
حىت سائر أفراد القبيلة يف أمورهنّ ،واحلياة واملوت أمـرٌ جيـرى علـى أيـديهم مـت مـا أرادوا
ولو مل يرتكنب ذنباا حمرّماا .فعلى حد قول الشاعرة:
يــا جــارات احلــارة ،يــا فتيــات القري ـ
س ـ ــنقصّ ج ـ ــدائلَنا وسنسـ ــلَخُ أي ـ ــدينا
ال بسـ ــمة ،ال فرح ـ ـةَ ،ال لفت ـ ـةَ فاملدي ـ ـ
وغـ ـ ـ ـ ــداا مـ ـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـ ــدري أيُّ قفـ ـ ـ ـ ــار

اخلب ـ ـ ـزُ سـ ـ ــنعجنُ بـ ـ ــدموعل مآقينـ ـ ــا
لتظـ ـ ـلّ ي ـ ــابُهم ب ـ ــيضَ الل ـ ــون نقيّـ ـ ـ
تَرقبُن ـ ــا يف قبض ـ ــة وال ـ ــدنا وأخين ـ ــا
سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتُوارينا غسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالا للع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار
(خزعلي وأونق1436 ،هـ)254-353 :

فهذ األبيات جتسّد لنا واقع اجملتمع األبوي الذي يستمدّ قانون من القبليّة ،فتبقـى املـرأة
خائفة مترقّبة ال حيقّ هلا أن تتحكم بثمورها فهي يف معرض اإلهتام ترقبها عيون األب واألخ
يف كل مكان ،والسكني بثيديهما ليغسال العـار كمـا يزعمـون .ويف قصـيدة "النائمـة يف الشـارع"
إنّها تتحدّّ عن أمل مراهقة تصارع الفقـر واملصـائب ،وتبكـي جوعـ اا وفقـراا؛ فتصـف نـازك يف
هذ القصيدة ليلة أمطار وريال ،يسودها الظالم ،ويف تلـك األجـواء تتحـدّّ عـن بنـ حيـيط
هبا أمل اجلوع والتشرّد ،بن ال ختاف من الظالم والعواصف ،وهي غارقة يف مشاكلها:
يف الك ـ ـرّادة ،يف ليلـ ــة أمطـ ــار وريـ ــال
إنتص ــف اللي ــل وم ــلء الظلم ــة امط ــارُ
يف منعط ــف الش ــارعل ،يف ركـ ـنٍ مق ــرورل
اإلح ـ ــدى عش ـ ــرةَ ناطقـ ـ ـةٌ يف خـ ـ ـدّيها
رق ــدت ف ــوقَ رخ ــامل األرص ــفة الثلجيّـ ـ
ضـ ـ ــم كفّيهـ ـ ــا يف جَ ـ ـ ـزَعٍ يف إعيـ ـ ــاء
ال تغفـ ــو ال تغفـ ــل عـ ــن إعـ ــوالل الرّعـ ــد

والظلمـ ــة سـ ــقف ّ م ـ ـدّ وسـ ــترٌ يـ ــزال
وسـ ـ ـ ــكونٌ رط ـ ـ ــبٌ في ـ ـ ــ األعصـ ـ ـ ــارُ
حرسـ ـ ظلمتَـ ـ ش ــرفة بيـ ـ مهج ــورل
يف رقّـ ـ ــة هيكلـ ـ ــها وبـ ـ ــراءة عينيهـ ـ ــا
تُعـ ــول حـ ــول كراهـ ــا ري ـ ـحٌ تشـ ــرينيّ
وتوسّ ــدت األرضَ الرطبــةَ دون غط ــاء
وامحّـ ــى تلـ ــهب هيكلـ ــها ويـ ــد السّـ ــهد
(خزعلي وأونق1436 ،هـ)271-269 :

فكـثنّي بنــازك حتمّــل اجملتمــع مســؤوليّة هــذ البنـ الخي ــة الــت راحـ ضــحيّة العــادات
والتقاليّد اخلاط ة .وختجل لكوهنا إنسانة فتثور ورة غضـب وانـدفاع ،فلـيس هنـاك مـن يـوي
اهتماماا بآالم املظلومني والفقراء ،وتعّد اإلنسانية مفردة فقدت مفهومهـا ومعناهـا ،والعطوفـة
قضية قد ابتعدت عن اإلنسان ،وبقي جمرد لفظ يف القاموس:
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ومل ــن تش ــكو؟ ال أحــدٌ ينصــ ُ أو يُع ــىن
والن ــاس قن ــاعٌ مص ــطنعُ الل ــون ك ــذوُبُ
واجملتمــع البشــري صــريعُ رؤى وكــؤوس
ونيـ ــامٌ يف الشـ ــارع يبقـ ــونَ بـ ــال مـ ــثوى
ه ــذا الظلـ ـمُ املت ــوحشُ باسـ ـمل املدنيّـ ـ

البشـ ـ ــريّة لف ـ ـ ـظٌ ال يسـ ـ ــكنُ معـ ـ ــىن
خل ـفَ وداعتــ اختبــث احلق ــد املش ــوبُ
والرمحة تبقى لفظاا يقـرأ يف القـاموس
ال حُمّـى تشـفَعُ عنـد النــاسل وال شــكوى
باســم اإلحســاسل ،فواخجـلَ اإلنســانيّ
(خزعلي وأونق1436 ،هـ)272 :

فهذ الصرخة تبقى تطالب اجملتمع باحترام حقـوق اإلنسـانية وكرامتـها ،وتركـز نـازك يف
مطالبتها على املرأة باعتبارها الضحيّة األوىل يف اجملتمع .هذا وأنّ االهتمام باملرأة وحقوقها
يشكّل أيضاا إحدى القضايا األخالقية املهمّة عند بروين اعتصامي ،فإنّها أول اهتماماا بالغاا
حبرمــان املــرأة مــن حقوقهــا اإلجتماعيــة ،وركّــزت علــى هــذا األمــر .وتوصــي النســاء بــالعلم
ومتابعة الدراسة كي ال تُهمّش يف اجملتمع وبذلك تنال حقوقها وكرامتها وعزّت .
حت ـدّ بــروين يف خــرداد عــام  1303للــهجرة الشمس ـيّة يف خطــابٍ هلــا بعنــوان "املــرأة
والتاريخ" يف ذكرى خترّجها عـن ظلـم ُمـورس طـوال قـرون علـى املـرأة شـرق اا وغربـاا ،وأنشـدت
قصيدهتا املعنونة ببذور األمل( ،مرادي ونيع زاد 1392 ،ش )13 :وممّا جاء يف هذ القصيدة:

(اعتصامي1375 ،ش)295-294 :

ترمجة( :إ ّن ختلف نساء إيران ،نـاجم عـن األم ّيـة؛ فـإ ّن تفـوّق الرجـل أو املـرأة يـنجم عـن
العلم  /جيب أن تتلقّى كل بن التعليم؛ كي ال يقال إنّ الولد ذكي والبن غبية؛ /ملاذا الكثري
من النساء حمرومات من حقوقهن؛ ملـاذا ال تـذكر هـذ الشـرحية يف أي كـ  /إنّ حضـن األم
هو أوّل معلمٍ للطفل؛ كيف يصبح الطفل متعلّماا وهو يف أحضان أم غري متعلّمة).
فالشاعرة هنا تطالب الشعب حبقّ النساء اإليرانيات يف جمال التعلـيم والدراسـة ،وحتـفّ
النساء على اكتساب العلم لكي ال تبقى متخلفة ترضـع األطفـال جهـالا وختلّفـاا ،فعـزّة اإلنسـان
وتفوّقـ مرهونــة بعلمـ ومعرفتـ ؛ كمــا حتـذّر بــروين ،النســاء مــن الســقوط يف شــراك الفســاد
وتتح ـدّّ عــن العوامــل الــت تس ـبّب ذلــة املــرأة .إنّ أكثــر تلــك العوامــل إيالم ـاا هــي احملاكــاة
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واالهتمام باملال والشهوات .إ ّنهـا تعتـخ العلـم واملعرفـة أفضـل مـا ميكـن للمـرأة أن تتـزيّن بـ ،
فتشــجعها علــى الســري حنــو الكمــال والفضــيلة .وتــرى بــثنّ املــرأة الــت ال تتلقّــى العلــم جتعــل
عمرهــا ي ــذهب أدراج الريــال ،فت ــدعو امل ــرأة كــراراا وم ــراراا إىل ال ــتعلّم ،وتؤكــد ب ــثنّ الس ــبيل
الوحيد ،خلالص املرأة من وضعها املتدهور هو حتصيل العلم:

(اعتصامي1375 ،ش)182-183 :

ترمجة( :إ ّن املرأة الت مل تشتر التعليم والتربيـة ،تبيـع جـوهر عمرهـا بـثمن خبـس /هـل
هناك زينة أغلى من العلم وهل هناك لباس أمجل من املعرفة /ليس امرأة من تعتـخ نفسـها
كبرية بالقرط والقالدة واملرجان /األفضل أليدي املرأة وعنقها يا بروين ،جوهر العلم ولـيس
جوهر األلوان).
كان ـ املــرأة حمرومــة يف عصــر بــروين مــن أدم حقوقهــا اإلنســانية ،فاســتمرارية هــذ
احلالة جعل البعض يعتقـد بتفـوّق الرجـل علـى املـرأة؛ فلهـذا تـرى بـروين أ ّن تسـاوي احلقـوق
بني املرأة والرجل يُعَد الشرط الر ئيسي لتحقيق تطـوّر املـرأة وتقـدّمها؛ وإ ّنهـا تعـ ّد املـرأة ركنـ اا
جوهرياا ال غىن عن يف إنشاء البي  ،ودون هذا الركن اجلوهري ال تكتب الدميومة ألي بيـ ،
وترى أنّ وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة فتؤكّد على أنّ املرأة والرجل يكمّالن البعض:

(اعتصامي1375 ،ش)181 :

ترمجة( :فلو كان أفالطون وسقراط كباراا فقد تربّا يف أحضان امرأة /هل تعرف واجـب
املرأة والرجل يا حكيم ،فواحد سفينة واآلخر ربّان).
فـخوين يف هـذين البيــتني تـرى أنّ اإلنطالقــة األوىل للعلمـاء هـي املــرأة /األم الـت تربّــوا يف
أحضاهنا ،فال ميكن للرجل أن يتقدّم دون دعم املرأة وعنايتها« ،فكل العظماء يف التـاريخ تربـوا
يف أحضان امرأة ،وبعد هذا قد اجتازوا مراحل التطور والعظمة» (حممدي1387 ،ش.)9 :
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ىف هــذ األبيــات تب ـيّن أ ّن الشــاعرتني يــذهبان إىل أ ّن االجتمــاع هــو املســؤول عــن خت ّلــف
النساء مع أنّ نازك تؤكد على القيود االجتماعية والقبلية الت تفـرض أفكارهـا اجلـائرة علـى
املرأة ،ترى بروين أنّ اجلهل وعدم املساواة بني املرأة والرجل هو السبب يف ختلف املرأة.
نبذ البطريكيّة

البطريكيــة كلمــة يونانيــة ،ترمجتــها احلرفيــة "األب الــرئيس" وتُطلــق عل ـى الســلطة األبويــة يف
اجملتمــع؛ فهــذا املصــطلح يــدلّ علـى النظــام الــذي يفــرض األب /الرجــل ســلطت علـى األســرة
وبالتــاي عل ـى اجملتمــع ،ولــذلك فــإ ّن النظــام املعتمــد علــى الســلطة األبوب ّيــة ُيــدعي "النظــام
البطريركي"« ،إذ يستخدم هذا املصطلح لوصف السيطرة الذكورية على اجملتمعات اإلنسـانية
والــت كان ـ مصــدراا للكب ـ املفــروض علــى األنثــى؛ حيــف أبويــة النظــام ال تســمح للمــرأة أن
تتجاوز موقعها الثانوي أو األدم» (البازغي2005 ،م.)63 :
وهذ العقليّة املتخلّفة الت ترى أحقيّة الرجل وأرجحيت علـى املـرأة كانـ شـائعة آنـذاك،
وهي فكرة مدمّرة ومقيتة ال يتقبّلـها الفكـر احلـديف؛ فلهـذا انـخى لنبـذها ودحرهـا عـددٌ مـن
الشعراء وعلى رأسهم الشاعرات الت اكتوت بـنريان هـذ األفكـار .والشـاعرة العراقيّـة نـازك
املالئكــة مــن خــالل تعرّضــها هلــذ األفكـار ،وتــدمريها أســوار التقاليــد العربيــة الباليــة شـكالا
ومعــىن  ،وحتطــيم قواعــد الشــعر املثلوفــة أدّت إىل إحــداّ تغــيري يف جمتمــع العــراق األبــوي.
حت ّد نازك املالئكة يف قصيدة "مر ية امـرأة ال قيمـة هلـا" عـن مـوت امـرأة مل تلـق اهتمامـ اا
وال يروي أحـد قصّـة موهتـا يف جمتمـع يلرجـوي بإمتيـاز .يف هـذ القصـيدة إنّهـا رنـ مكانـة
املرأة املتدهورة وعدم اهتمام اجملتمع الذكوري هبا ،فتحدّ عن امرأة مل يثري موهتـا غضـب
أحد ومل حيرّك مشاعر أي ضمري:
ذهب ومل يَشحَب هلا خدٌّ ومل ترجف شـفا
مل ترتفع أستار نافذة تسـيل أسـى وشـجوا
إال بقيّ ـةَ هيك ـلٍ يف الــدربل تُرعش ـ الــذكَر

مل تسمع األبوابُ قصةَ موهتا تُرْوَى وتُرْوَى
لتت ــابعل الت ــابوت بالتح ــديقل ح ــىت ال ت ــرا
نبث تعثّر يف الدروب فلم جيد مثوى صـدا ُ
(نازك املالئكة1986 ،م ،ج)273 :2

فنازك كان حتمل مهوم املرأة وضياعها وسط اجملتمع الذكوري ،فحاول تغـيري األجـواء
وتلطيفهــا ،وإعــادة حقــوق املــرأة الضــائعة؛ فتعرّضـ بســالل الشــعر إىل اجملتمــع الــذي هضــم
املرأة وكسر شوكتها فثارت ورة حممودة أعادة للمرأة دورها وكرامتها.
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ويف زمن الشاعرة بـروين اعتصـامي كانـ مـدارس خاصـة بـاألوالد ،وكانـ ق ّلـة مـن البنـات
وبرعاية اآلباء املثقّفني يتلقني التعليم يف البيوت .فال يسمح للمرأة آنذاك باملشاركة يف األنشـطة
اإلجتماعية ،وال دور هلا سوى تلبية غرائز الرجال وتـوفري مسـتلزمات الراحـة يف البيـوت .وهلـذا
نــرى بعــد إصــدار ديــوان بــروين ونشــر  ،شــكك الكــثري مــن األدبــاء بصــحة إنتســاب هلــذ املــرأة
فظنّوا أنّ من إنشاد رجل ،وهذا ما يدلّ على عدم الثقة بـاملرأة ومقـدرهتا كمـا كـان سـائداا علـى
أفكار الناس وعقليتهم .فجاهب بروين هذ األفكار ،وقرن املرأة بالرجال يف الكمال:

(اعتصامي1375 ،ش)183 :

ترمجة( :ال قضية وال كتاب يقضي أنّ الكمال للرجل والنقصان للمرأة  /كان املرأة مـن
البداية أساس الكون ،فصنع بيتاا دون ركيزة وقائدة).
كان بروين من خالل نتاجها الشعري ال تفضّل املرأة على الرجل وال الرجـل علـى املـرأة،
وحتارب هيمنة الرجل على اجملتمع وتنادي بتساوي حقوق اجلنسـني يف اجملتمـع ،فلكـلٍّ منـهما
كماالت ونقصان.
وجه كلٍّ من الشاعرتني نقدمها إىل اجملتمع الرجوي ،فوجّه نازك يف قصيدة "مر ية
امرأة ال قيمة هلا" انتقادهـا إىل تـدنّي مكانتـة املـرأة ،أ ّمـا بـروين فاسـتخدم مفـردتني لتعبّـر
عن احتجاجها علـى اجملتمـع األبـوي ومهـا متناقضـان :الكمـال والـنقص ،لتحـت ّج علـى التفرقـة
بني الرجل واملرأة.
الوقوف بوج الظلم واالستبداد

لقــد عاشـ نــازك املالئكــة يف فتــرة كــان يســودها القتــل والــدمار وخاصــة يف خضــم احلــرب
الكوني ــة الثاني ــة؛ فف ــي ظ ــل ه ــذ الظ ــروف القاس ــية ،كــوارّ احل ــرب ،واألوض ــاع السياس ــية
املتدهورة ،واالستبداد العـاملي جعلـ الشـاعرة تشـعر بـاألمل بكـلّ كياهنـا؛ فمثـل هـذ األحـداّ
احلربية املهيبة أ ارت مشاعرها ،وكوّن لـديها هـذ اهلـواجس اإلنسـانية والـدفاع عـن كرامـة
اإلنســان يف مواجهــة الظلــم واالســتبداد .إنّهــا حت ـدّ عــن مشــاكل احلــرب ،ومقتــل النــاس
األبرياء على يد املستبدّين ،ودع القتلة واملتاجرين باحلرب إىل السالم:
أيهـ ـ ـ ـ ــا السـ ـ ـ ـ ــادرونَ يف ظلمـ ـ ـ ـ ــة األر

ض كف ـ ـ ـ ـ ــاكم ش ـ ـ ـ ـ ــقاوةا وذه ـ ـ ـ ـ ــوال
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واهتفـ ـ ــوا حوهلـ ـ ــا بثنشـ ـ ــودة السلـ ـ ـ ـ ـ
فـ ــيم هـ ــذا الصـ ــراع يـ ــا أيهـ ــا االحـ ـ ـ ــ
ف ـ ــيم رال الشُـ ـ ـبّان يف زَه ـ ــرة العُمـ ـ ـ ـ ـ

مل ليهنـ ـ ـ ــا يف القـ ـ ـ ــخ كـ ـ ـ ــل حـ ـ ـ ــزينل
يـ ــاءُ؟ فـ ــيم القتـ ــال؟ فـ ــيم الـ ــدماءُ؟
رل ض ـ ـ ــحايا وف ـ ـ ــيمَ ه ـ ـ ــذا الع ـ ـ ــداءُ؟
(نازك املالئكة1986 ،م ،ج)55-54 :1

فهذ األبيات تعطي لنـا فكـ رة عـن هـواجس هـذ الشـاعرة وانتماءهـا لننسـنة ،وإحلاحهـا
على األس لة يدلّ على توترها ومحاسها الشديد يف مواجهة هذ القضايا املدمّرة الت ال ترى
مخّراا هلا .ويف ما يلي وظّف حاد ة مقتل هابيـل علـى يـد أخيـ قابيـل ،وهبـذا أرادت أن تع ّبـر
عــن اســتمراريّة الظلــم واالســتبداد كواقعــة تارخييــة؛ وكثنّهــا تريــد أن تقــول أنّ الظلــم واق ـعٌ
ومستمرٌ وأزي ،واخلري والشر يعيشان يف صراع سرمدي:
أوَ مل تس ـ ــمعل احلق ـ ــول ص ـ ــدى صـ ـ ــر
أوَ مل يش ـ ـ ــهد القطي ـ ـ ــع عل ـ ـ ــى اجل ـ ـ ــا
لـ ـ ـ ــيس إال قابيـ ـ ـ ــل ميشـ ـ ـ ــي ك يبـ ـ ـ ــاا

خ ـ ـ ــة هابيـ ـ ــلَ ح ـ ـ ــني خـ ـ ــرَّ قت ـ ـ ــيال؟
ين؟ أمل يبص ـ ـ ـ ـرل الـ ـ ـ ــدمَ املطلـ ـ ـ ــوال؟
وهـ ـ ـ ــو هن ـ ـ ـ ـبُ األفكـ ـ ـ ــارل واألوجـ ـ ـ ــاعل
(نازك املالئكة1986 ،م ،ج)41-40 :1

مل حتصــر نــازك املالئكــة حماربــة االســتبداد يف إطــار اجملتمــع العراقــي فحســب ،بــل إنّهــا
كان تـوي إهتمامـ اا بالغـ اا يف الـدفاع عـن القضـيّة الفلسـطينيّة وحماربـة الظلـم املمـارس علـى
هذا الشعب ،ومناصرة بعـض الشخصـيات السياسـية صـاحبة الشـعبية ،فقـد أنشـدت قصـيدة
مبناسبة القاء القبض على عبد السالم عارف عام 1985م وإيداعـ السـجن بتهمـة املـؤامرة،
فتقرّ أنّ هذا الرجل السياسي البارز مل يرتكب أيّة خطي ة وكان حمبّاا للعروبة ،حيارب الظلم
وينصر احلق وكثرياا من الناس كانوا حيبون بإخالص.
ومل ـ ــاذا سنس ـ ــجنُ ُ؟ يس ـ ــال الراف ـ ــدان
ه ــل تق ــول هل ــا إنّـ ـ ي ــا ش ــواطئ ك ــان
واملاليـ ـ ـ ـ ـنيُ حتم ـ ـ ـ ــل يف ي ـ ـ ـ ــدها ورد
يـ ــا نص ــريَ العروبـ ــة واحلـ ــق والوح ـ ـد

أيّ ذنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب جَنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ُ
ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــريبّ الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفَا ؟
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكَ عبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدَ الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوَّ الظَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم
(نازك املالئكة ،1986 ،ج)476 :2

إنّهــا ويف قصــيدة "مثســاة األطفــال" حتـدّ عــن ظلــم احلكّــام وتــث ري علــى األطفــال بلغــة
واضــحة وش ـفّافة ،وكثهنــا تريــد أن تكشــف النقــاب عــن عمــق كار ــة االســتبداد يف جمتمعهــا،
وحتذّر من دموع األطفال ،فتذكّر احلكام أنّ دموع املظلومني خاصةا األطفال منهم جترل:
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ل ـ ـ ــيس من ـ ـ ــها بـ ـ ـ ـدٌّ في ـ ـ ــا لَلش ـ ـ ــقاء
بٌ وال فيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ مولـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدٌ ومم ـ ـ ـ ـ ـ ــاتُ
زل وال يف صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفائ المثسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاة
(نازك املالئكة1986 ،م ،ج)204-201 :1

من هنا ميكن القـول أ ّن قضـية اإلنسـان واهلمـوم اجلماع ّيـة يف عصـرها قـد شـكّل جـزء اا
مهمّـاا مــن يمــات شــعر نــازك املالئكـة ،فإنّهــا رنـ تلــك األحــداّ بنظــرة إنتقاديــة وبشــكل
ملموس وواضح.
أمّــا بــروين اعتصــامي فقــد عاش ـ يف ظــل ظــروف ،كــان الظلــم واالســتبداد قــد بــرزا يف
الســاحة يف أســوأ األشــكال؛ «عاشـ بــروين ظلــم احلكــام بكـلّ وجودهــا؛ والظلــم الكــبري الــذي
مارس ـ املل ــوك يف خمتل ــف الفت ــرات ه ــو أنّه ــم ق ــد هيمن ــوا عل ــى الث ــروة القومي ــة وزادوا م ــن
رواهتم» (جاوش اكخي1378 ،ش .)74-73 :كان تنظر بروين إىل الظـاملني بنظـرة كـر وكانـ
تشفق على املظلومني والبؤساء الذين داسهم الظلم حت أقدامـ ؛ إنّهـا بـالرغم مـن امتالكهـا
قلبٍ حنون لكنّها كان ساخطة ممّا كان ميارس االستبداد على الناس بإسم القانون.
لقد عبّرت بروين عن آالم الناس يف نتاجها الشعري أحسن تعبري ،وجعلـ نفسـها ملزمـة
بالدفاع عن املظلومني والكادحني:

(اعتصامي1375 ،ش)148-147 :

ترمجة( :قال عجـوزة لقبـاد وهـو يف رحلـة صـيد ،ال نـرى إ ّلـا الـدخان مـن نـار فسـادك/
تعال يوماا إىل كوخنا يف طريقك للصيد ،فإنّ تفقّد أحـوال الفقـراء لـيس بـذنب /سـرق اللّـص
بطّــانيت ومل يعيــد الراعــي بقــريت ،فلــم يعــد يف بــالدك أمــان وال ملجــث /تعرّضـ للكــثري مــن
الظلــم مــن كــالب وحـرّاس بالطــك ،فلــيس يف بالطــك إلّــا مــن الــرذل والبخيــل /تــدمّرت كـل
البيوت والقرى من ظلمك ،فال يوجد ملك ظامل مثلك).
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فقــد حتـدّّ بــروين عــن لســان عجــوزٍ بلغــة جري ــة ،وبيّنـ للملـك ظلمـ وتعسّــف وبطشـ ،
فثخذت تطالب حبقوق الفقراء واملساكني من أهل البلـد .وامللـك رمـزٌ للظلـم واالسـتبداد عنـد
بــروين .ويف الشــاهد التــاي تكشــف بــروين النقــاب عــن حقيقــة امللـك ومــن حولـ  ،واشــتغاهلم
باألموال ،فقد سلبوا ممتلكات الشعب و رواهتم ،وأخذوا ميارسون الضغط املاي على طبقات
اجملتمع مبا فيهم الفقراء واملعوزين:

(اعتصامي1375 ،ش)27 :

ترمجة( :مر ملكٌ يوماا ما يف طريق ،فارتفع أصوات الشغف من كل حي /سثل مـن بـني
األوساط طف ٌل يتـيمٌ :مـا هـذ اجلـوهرة يف تـاج امللـك /اقتربـ لـ عجـو ٌز حـدباء وقالـ  :إ ّنهـا
دموع عيينَّ ودمّ قلبك).
مل تكتــف بــروين هبــذا احلــد ،فكانـ تشـجّع مظلــومي اجملتمــع إىل الثــورة واحلصــول علــى
حقوقهم ،إنّها كان تدعو الناس املظلومني إىل حماربة الظلم والبطش ،وتعد انتشـار الفسـاد
نتيجة للظلم والتمييز الذي ميارس حكّام اجملتمع:

(اعتصامي1375 ،ش)268 :

ترمجة( :مل يتثلّم اليتيم والعجوز ،لو أصاب بي اللص شررٌ /ومل يقتل األرذال حبكمهم
اجلائر أبناء الشعب ،لو سثل طفلٌ عن سبب قتل والد  /مل تـؤرق ومل تثمـر شـجرة الظلـم ،لـو
أنّها ضُرلب بفثس العقوبة).
فمن هذا املنطلق أنّ بروين مل تناضل وتناهض الظلم يف شـعرها فحسـب ،بـل أنّهـا كانـ
تطالــب الشــعب بــالثورة والوقــوف يف وجـ عوامــل الظلــم واالســتبداد ،وتــدعو املضــطهدين إىل
التصــدّي والوق ــوف بوجـ ـ احلكـ ـام م ــن أج ــل ني ــل حق ــوقهم املش ــروعة؛ فه ــي كانـ ـ تطال ــب
باإلنسانيّة وكرامتها على شتّى األصعدة.
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تتحدّّ نازك عن الظلم واإلضـطهاد املسـيطر علـى اجملتمـع العراقـي وتستشـهد باألطفـال
والنساء وكل طبقات اجملتمع ويف بعض نصوصها هـي تتجـاوز احلـدود العراقيـة وتتحـدّّ عـن
الظلم الواقع على الشعب الفلسطيين؛ لكن بروين تتطرّق إىل ظلم امللـك واحلـاكم وهـي تـدعو
الناس إىل الثورة على الظلم ،وقد جاء دفاعها عـن املظلـومني واملضـطهدين وإحتجاجهـا كـان
يف داخل احلدود االيرانية.
الفقر والفجوة الطبقيّة

إنّ قضية الفقر والفجوة الطبقية بني الفقري والغين تشكّل إحدى أهـمّ القضـايا احلسّاسـة يف
نتــاج الشــاعرتني .نــازك املالئكــة اســتوعب مشــاكل النــاس واجملتمــع جيّــداا ،فكــان هاجسُــها
الرئيس ــي ه ــو االهتم ــام ب ــاحملرومني والفق ــراء؛ إ ّنه ــا ترس ــم يف ش ــعرها معان ــاة املظل ــومني
واملضطهدين وظروف حياهتم املعيشيّة .وقد عبّرت عن الفجوات الطبقيّة والتمييز العنصـري
بإحســاس مرهــف ،ورنـ مشــاكل النــاس بلغــة بســيطة؛ إنّهــا تتحـدّّ يف شــعرها عــن الفقــر
ومعانـاة الشـعب ،وترسـم يف صـور بسـيطة الظلـم املمـارس والفوضـى املتفشـيّة يف اجملتمــع ،يف
أجــواء مفعمــة ب ــاحلزن« .علــى ه ــذا ميكــن القــول أنّ موق ــف نــازك املالئك ــة جتــا جمتمعه ــا
ومعانات هو موقف من يشعر بثقل املسؤولية وهـذا األمـر هـو أهـ ّم نـة اجتماعيـة ألشـعارها»
(صدقي1392 ،ش)83 :؛ تقول نازك:
كـ ـ ـ ـ ـلى فجـ ـ ـ ـ ـرٍ أرى الرع ـ ـ ـ ــاةَ ميـ ـ ـ ـ ـرّو
فكن ـ ـ ـ ــوز الغ ـ ـ ـ ــين جيمعه ـ ـ ـ ــا الفلّ ـ ـ ـ ــا
شـ ـ ــهد الكـ ـ ــوخُ أنّ ـ ـ ـ حيمـ ـ ــل احلـ ـ ــز
ومي ـ ـ ـ ــوت الفلّ ـ ـ ـ ــالُ جوعـ ـ ـ ـ ـاا ليفتـ ـ ـ ـ ـرَّ

نَ فـ ـ ـ ــثبكي علـ ـ ـ ــى حيـ ـ ـ ــاة الرُّعـ ـ ـ ــاة
لُ يف عمـ ـ ـ ـ ــر الشـ ـ ـ ـ ــقيّ الكسـ ـ ـ ـ ــري
نَ لتحظـ ـ ـ ــى القصـ ـ ـ ــورُ بـ ـ ـ ــاخلريات
لع ـ ـ ـ ـ ــيين رب القص ـ ـ ـ ـ ــورل النع ـ ـ ـ ـ ــيم
(نازك املالئكة ،1986 ،ج)160-158 :1

تبكي الشاعرة من التمييز الطبقـي والتعسّـف يف اجملتمـع ،فـالفالحون والكـادحون يشـقون
طول حياهتم ليجلبوا الراحة والنعـيم ألصـحاب القصـور الفخمـة .تـرى نـازك عظمـة القصـور
ونعيمهــا نامجــة عــن بــؤس الفقــراء وممارســة الظلــم علــيهم ،فتحـذّرهم مــن تــداعيات ســخط
الفقراء:
إن يكــن يف قصــورهم مــن سَــنا األضـ ـ ـ
فغ ـ ـ ـ ــداا خيمـ ـ ـ ــدُ الض ـ ـ ـ ــياءُ وتبق ـ ـ ـ ــى

واء مـ ـ ـ ــا يُرجـ ـ ـ ــع الظـ ـ ـ ــالمَ ضـ ـ ـ ــياءف
ظلمـ ـ ـ ـ ــة اللي ـ ـ ـ ــلل بكـ ـ ـ ـ ــرةا ومسـ ـ ـ ـ ــاء
(نازك املالئكة ،1986 ،ج)77 :1
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كمــا تقــول الشــاعرة يف قصــيدة "بــني قصــور األغنيــاء" أ ّن األغنيــاء خت ّلصــوا مــن الفقــر
وأخذوا يعيشون يف الرخاء ،لكنّهم يعانون من الفقر الروحي والنفسي أو اجلوع الروحـي ،كمـا
قد بسط األحزان هيمنتها عليهم وكثنّ نازك تريد تذكريهم بفقر الفقراء:
إن يكون ــوا نَج ــوا م ــن اجل ــوع والفق ـ ـ ـ ـ
فلقـ ـ ــد طاملـ ـ ــا أحسُّـ ـ ــوا جبـ ـ ــوعل ال ـ ـ ـ ـ ـ

ر ومل يفترس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهم احلرم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان
رولل واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعبدهتمُ األحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزان
(نازك املالئكة ،1986 ،ج)76 :1

الشك أنّ الفقر الروحي يترك تث رياا جسدياا وروحيـاا علـى خميّلتـهم ،وجيلـب هلـم احلـزن
والكآبة ،فهمّ ختلّصوا من الفقر واجملاعة ليقعوا يف فقرٍ أشدّ وأمضّ عليهم؛ وكثنّ نازك تلقـي
نظرة على هذا األمر من منظار فلسفي.
كان بروين اعتصامي شاعرة اليتامى واألرامل واحملـرومني ،فقـد ركـزت يف شـعرها علـى
الدفاع عن هذ الشرائح املظلومة والبائسـة؛ إنّهـا تصـنّف اجملتمـع يف جممـوعتني متناقضـتني
كما هو يف أرض الواقع :املتمكّنني والبؤساء؛ فتقارن بني هذينل الشرحيتني مبا يلي:

(اعتصامي1375 ،ش)267 :

ترمجة ( :قال ضاحكاا :بـيين وبينـك فـرق شاسـع ،ا ّنـك مـن امللـوك وأنـا مـن العمـال /أنـ
ولــدت يف أحضــان الرخــاء والرفاهيــة ،وأنــا مــن رحــم التعــب والكــدل /إنّ طعامــك يُطــبخ يف
مطبخ امللوك دائماا وأنا يُطبخ بنريان اهلموم واألحزان).
إنّها كان دائماا تدافع عن الفقراء ،وتندب أحواهلم املزرية ،وكان هبذا تتحـدّى احلكّـام
وامللوك ،وترى أنّ الفقر والتمييز الطبقايت نامجان عن عدم اهتمام امللوك وممارستهم لظلم
واالضطهاد:
(اعتصامي1375 ،ش)148 :

ترمج ـة( :ســتعاين مــن الــدهر كمــا كن ـ تظلــم الشــعب ،فلــيس هنــاك خطــث يف حســاب
الدهر).
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فــخوين تنــذر امللــوك بعاقبــة ظلمهــم وبطشــهم ،فالــدهر ال خيطــث يف حكم ـ ويف حســاب ،
وســوف يثــثر مــن هــؤالء امللــوك لصــاا الفقــراء .تناصــر الشــاعرة شــرحية الفقــراء يف حــرب
الفقــر والغــىن ،وتطــرل نفســها كمحاميــة خملصــة وحمنّكــة للمظلــومني؛ إنّهــا كانـ تعبّــر عــن
غضب الفقراء بلغة رمزية:

(اعتصامي1375 ،ش)32-31 :

ترمج  ( :لياي كثرية وأنـا أشـ ّم رائحـة طعـام جرياننـا /إىل مـىت تكـدل حتـ أشـعة
الشمس وإىل مىت تتصبّب عرق اا يـا كـادل /اسـثل عـن حقوقـك املغتصـبة ملـاذا ختـاف مـن كـ ّل
األسياد واألرباب).
فقد وقف بروين وقفة صارمة وحازمة إزاء هذا الظلم والفجوة الطبقيّة الت عام منها
الشـعب طــويالا وضـاق هبــا ذرعـاا ،فهـي اتّخــذت اإلنسـانيّة غرضـاا ســامياا لشـعرها؛ وقــد جتلّـ
مالمح األنسنة يف معظم قصائدها.
إنّ الشاعرتني حتد تا عن مدى تث ري الفقر والفجوة الطبقية على الشعب وذهبتا إىل أنّها
تعّد نتيجة إلهتمام احلكام جلمع الثروة وهتميش الفقراء.

النتائج
 لقد جتلّ مظاهر انسـانيّة يف شـعر نـازك املالئكـة وبـروين اعتصـامي بكثافـة ممّـا تـنمّهذ املظاهر عن قواسم مشـتركة يف اجملـتمعني اللـتنيل تنتميـان هلمـا الشـاعرتني .وقـد جـاءت
نظرهتما للمجتمع نظرة تتّسم باملسؤوليّة.
 تتشــاب الظــروف االجتماعيّــة والسياســية والثقافيــة يف اجملــنمعني تشــاهباا ك ـثرياا حيــفجاءت فحوى أشعارمها قريبة من حيف الفكرة والرؤية؛ فقد ركزتا على جوانب إنسانيّة تكـاد
تكـون معدومــة يف كـال اجملــتمعني وأخــذتا تطالــب باســتعادة هــذ القـيّم األخالقيّــة واإلنســانيّة
املتفشيّة يف جسد اجملتمع التقليدي.
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 نظر اا لـبعض الفـوارق املوجـودة يف اجملـتمعنيل ،ويف احليـاة االجتماع ّيـة والشخصـيّة عنـدالشاعرتني ،ظهرت هناك إختالفات يف الرؤى والثيمات.
 عبّرت الشاعرتان عن رؤيتهما اإلنسانيّة جتا املرأة وذلك من خـالل تركيـز نـازك علـىصورة املرأة املثساوية يف العراق آنذاك ،وتطرّق بـروين إىل أوضـاع املـرأة املتـدهورة يف هنايـة
العه ــد القاج ــاري وبداي ــة العه ــد الب ــهلوي؛ ويف ه ــذا اجمل ــال أكّ ــدت الش ــاعرتان عل ــى قض ــايا
كمســاواة حقــوق املــرأة والرجــل ،والوقــوف يف وج ـ تقاليــد اجملتمــع األبــوي واإلهتمــام بــالعلم
بصفت أهمّ عنصر يف تطوّر املرأة وتقدّمها.
 جاءت أشعار نازك املالئكة نغمات متصاعدة من قلب متثلّم قد جتـرّع املشـاكل واآلالم،لك نّنا ال نرى رول التمرّد والطغيان فيها؛ أمّا مشـاعر بـروين وعواطفهـا ورؤيتـها النسـويّة أكثـر
بروزاا وطغياناا ،فنرى رول التمرّد بوج احلكّام واضحاا جليّاا يف شعرها.
 لقــد أدّت أفك ـار نــازك املالئك ـة اإلصــالحيّة إىل إحــداّ تغــيريات يف اجملتمــع العراقــياألبـوي مـن خــالل تعرّضـها إىل التقاليـد العربيّــة الباليّـة و ورهتـا علـى قواعـد الشـعر املثلوفــة.
وبروين أيضا ممن خالل مشاركاهتا اإلجتماعيّـة ونشـاطاهتا األدبيّـة والثقافيّـة جاهبـ الفكـر
البطريكي ،وحاول ترسيخ الثقة باملرأة يف اجملتمع آنذاك.
 تلقي نازك املالئكـة نظـرة فلسـفية متثن ّيـة علـى قضـايا اجملتمـع العراقـي آنـذاك ،وتركّـزعلـى قضـايا ذات صـلة باحليـاة والكينونـة ،لكـ ّن بـروين بلغـة رمزيـة ت ّتسـم بالصـراحة أحيانـاا،
توجّ النقد إىل اجملتمع األبوي اإليراين حبدّة ،وتقف بوج تغطرّس الرجال.
 قضايا اجملتمـع اإليـراين بكـ ل طبقاتـ تشـكّل فحـوى أشـعار بـروين ،فهـي تر ّكـز علـى كـلطبقات اجملتمع اإليراين فحسب بدايةا من امللك واحلاكم ومروراا بالقاضي واحملـامي والفـالل
وانتهاءً بالرجل واملرأة؛ بينمـا ال تكتفـي نـازك مبعاجلـة القضـايا اإلنسـانية يف بلـدها فحسـب،
فتوي اهتماماا بالغاا بالدول العربية األخرى ،ويف مقدمتها القضيّة الفلسطينية.
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