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  :چکیده

وي در شعر معاصر سوریه بـه عنـوان   . عمر ابوریشه، شاعر معاصر سوریه به شاعر وطن و عشق شهرت دارد
اشعار او به سـبک کالسـیک شـعر عربـی     . شود مییکی از نوگرایان و حلقه اتصال کالسیک و رمانتیک محسوب 

. همچون کالسیک، رمانتیک و تا حدي سمبولیسم در اشعار او نمایان استسروده شده اند و تاثیر مکتبهاي ادبی 
بررسی اشعار این شاعر نشان از آن دارد که او در نظم شـعر همچـون دیگـر شـاعران معاصـر، بـه محورهـاي و        
موضوعات زیادي اهتمام ورزید، اما برخی موضوعات بیشتر مطمح نظر وي بودند، هر چند ایـن موضـوعات در   

شود؛و لیکن فراوانی زیاد، اهمیت و نگاه خاص شاعر به آن موضوعات ضرورت گر شاعران نیز یافت میاشعار دی
تامل در اشعار این شاعر گواه . شود که مقاله حاضر به این مهم همت گمارده استتحلیل و نقد آنها را موجب می

خی ویژگی هـاي جسـمانی و نیـز    غزل و توصیف بر: آن است که مهمترین درون مایه هاي شعري او عبارتند از
حاالت و روحیات زن؛ زن در عرصه اجتماع، وطن و زن فلسطینی؛ مسائل سیاسی که مربوط به قضیه فلسطین و 
مسائل سیاسی کشور سوریه و بخصوص مبارزات مردم با استعمار فرانسه است؛ تاریخ اسالم که به دوران پیش از 

پردازد؛ وصف طبیعت که به عنوان رمز در ی حوادث صدر اسالم می، پس از آن و برخ)ص(رسالت پیامبر اسالم 
شعر او بروز پیدا کرده؛ وصف برخی آثار ماندگار تاریخ، مناسبتهاي مختلف که مشتمل بر حوادث عام و خـاص  

  .در این بخش اشعار مربوط به بزرگداشت برخی شاعران بزرگ نیز وجود دارد. باشد می
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  .ه، شعر معاصر سوریه، مضامین شعري، نقدعمر ابوریش: کلید واژه ها

  مقدمه
عمر شافع ابوریشه، شاعر معاصر سوریه، یکی از پیشگامان تجدیـد و نـوگرایی در   

وي با تأثیر پذیري از محیط صوفیانه خانواده، و با . رود میشعر معاصر سوریه به شمار 
مطالعه آثار ارزشمند ادبیات غنی و قدیم عربـی و اطـالع از ادبیـات دیگـر کشـورها از      
همان بدو ورود به دنیاي شعر و شاعري توانست تجـربه هاي موفقی در زمینـه شــعر   

عشق و وطن همراه است،  نام ابوریشه در ادبیات معاصر سوریه با دو واژه. کسب کنـد
شعر . نامیده اند» شاعر الجمال و القتال«و یا » شاعر الحب و الوطن«برخی منتقدان او را 

ابوریشه بازتاب اندیشه هاي ناب اوست؛ اندیشه هایی که نشان از روحی پرورش یافته 
 او به شعري متعهد به آرمان هـا و آرزوهـاي مـردم   . با نغمه هاي صوفیانه مادرش دارد

سرزمینی که رابطه اي عمیق با روح شاعر برقرار کرده، آن چنـان  . اندیشد میسرزمینش 
در هر مناسبتی که فرصتی دست دهد، سـخن  . که حتی لحظه اي از یاد آن غافل نیست

باید از وطن و تعهد او بدان باشد و شاید غیر از این خیانتی بس عظیم در حـق وطـن   
زاد از هر قید و بندي که استعداد شعري اش را ابوریشه شاعري است آ. محسوب گردد

رود و از رهگذر این آزادي،  میخیال سرکش و آزاد او تا هر جا که بتواند، . اسیر گرداند
نیروي شگرف خیال او همه چیز را . کند میحاصلی بس ارزشمند به دنیاي شعر تقدیم 

زه سکون و جمود ندارد و در برابر خیال او هیچ چیز اجا. دارد میبه تحرك و پویایی وا 
باید با خیال او همراه گردد و در دنیاي اندیشه او، خود را صیقل دهد و به صورتی کـه  

شعر ابوریشه شعري است حاصل دقـت، اندیشـه و تعمـق    . خواهد، عرضه گردد میاو 
گاهی اشعار خود را به سبک گذشتگان آنقدر بازنگري و . کافی و حتی گاهی افراطی او

بـا ایـن   . کند که گویی ناقدي سخت گیر به خواندن اشعار او مشغول است میویرایش 
وجود، دقت فراوانش در ویرایش اشعار هرگز او را به تکلف نیانداخته و باعـث نشـده   

اساس کار او بر قصیده بنا نهاده شده و بـه هـیچ   . که شعر او رنگ تصنع به خود بگیرد



3  مر ابوریشه در ترازوي نقد و بررسیمضامین شعر ع               

این قصیده است کـه  . ه تنهایی نیستوجه در صدد گنجاندن اندیشه اش در یک بیت ب
صرف نظر از طول یا قصرش باید از آغاز تا انجام نماینده فکر و خیال او باشد، به گونه 

کند و  میاي که گاهی حذف یک بیت از قصیده خلل جبران ناپذیر به ساختار آن وارد 
  . گردد میهدف شاعر از سرودن آن قصیده محقق ن

داننــد و از آن بـه    مـی دي میان کالسـیسم و رمانتیــسم  بسیاري، اشعار او را پیـون
شعري که از گذشـته ارزشـمند ادبیـات    . کنند میعنوان پل ارتبـاطی این دو مکتـب یاد 

رود تا خود را بـا   میشعر او پیش . عرب نشان هایی با خود دارد، اما در قید آنها نیست
بنده و اسیر ساختار و قالـب  دنیاي جدید همراه و همگام سازد؛ شعري که در آن شاعر 

گذشتگان نیست و سیادت شاعر و افکار و خیال او بر سـاختار قصـیده بسـیار نمایـان     
تجربه هاي گذشته در اندیشه هاي او حل گشته و حاصل آن شعري نو و تازه و . است

با وجود آنکه در ادبیات معاصر سوریه نقـش ابوریشـه بـه    . متناسب با روح زمان است
ي نوگرا مطرح است، اما گویی در هیاهوي نزاع میان شعر قدیم و جدید و عنوان شاعر

لـذا ایـن   مکتبهاي ادبی گوناگون آنطور که باید شعر او مورد بررسی قرار نگرفته است، 
  مقاله قصد دارد تا با نگاهی هرچند 

مختصر مضامین شعر عمر ابوریشه را با نگاهی نقدگونه بیشتر معرفی کند تا شـاید  
دانشگاهی مجالی بیش از این به این شاعر اختصاص دهد و زوایاي پنهان شـعر  جامعه 

در این نوشتار سعی شده از شـواهد شـعري   . او را بیش از گذشته بررسی و بیان نماید
بهره گیرد اما بدلیل حجم محدود مقاله، گاهی ترجیح داده بـدون شـاهد شـعري اصـل     

  .مطلب را بیان نماید و سخن به اطاله نگوید
  نگاهی به زندگی عمر ابوریشه

در کتب تاریخ ادبیات پیرامون سال تولد ابوریشه اختالف نظراتی وجود دارد شاعر 
ولـی پـدرش بـراي او    ) 3دنـدي،  (ذکر کـرده اسـت   1911اي سال تولدش را در مصاحبه

دریافت کرده است و این تاریخ را اکثـر مورخـان    1908اي از حلب با تاریخ شناسنامه
جز اختالف اندکی که در تاریخ تولد شاعر وجود دارد بقیه اتفاقات زندگی . دارندقبول 

  . ادبیات مشترك است ها و کتابهاي تاریخاو تقریباً در همه نوشته
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عمر ابوریشه ابتدا تحصیالت خود را در حلب گذراند و بـراي ادامـه تحصـیل بـه     
م 1929در سـال  » سـرحية ذي قـارم«اولین قطعه شعري او . دانشگاه آمریکایی بیروت رفت

پدر کـه مایـل نبـود پسـرش در زمینـه      . منتشر گردید و مورد توجه فراوان قرار گرفت
ادبیات و شعر فعالیت داشته باشد، او را براي تحصیل در رشـته مهندسـی نسـاجی بـه     

او پس از . حضور او در اروپا مانع از توجه به شعر و شاعري نگردید. انگلستان فرستاد
ه عشقی نافرجام در منچستر براي مدتی زندگی در عزلت را در پـیش گرفتـه و از   تجرب

زمانی که شاعر . انجامد میجوید، ولی این حالت مدت زیادي به درازا ن میدیگران کناره 
شود و از آن زندگی زاهدانه  میکند، گویی روح تازه اي در او دمیده  میبه پاریس سفر 

سالی است که شاعر تصـمیم  . م1932سال . گردد میر و گوشه گیري به زندگی عادي ب
گیرد به سوریه سفر کند، البته او قصد دارد که دوباره براي ادامه تحصیالت خود بـه   می

انگلیس و شهر منچستر بـاز گـردد، امـا حضـور در وطـن و شـرکت در مبـارزه علیـه         
ه با سرودن قصیده ابوریش. نماید میاستعمارگران براي او از بازگشت به انگلیس مهم تر 

مـؤثر در تشـویق و ترغیـب مـردم بـه مبـارزه و پیشـبرد مبـارزات          می هاي بسیاري گا
شـود، از   مـی پس از سکونت شاعر در سوریه او به مناصب زیـادي گماشـته   . دارد میبر

سـال بـه    20م، و پـس از آن بـیش از   1949مدیریت کتابخانه ملی حلب تا سال : جمله
ري متحد عربی در کشورهاي برزیل، آرژانتین، هند، اتریش، عنوان سفیر سوریه و جمهو

ناگفته نماند که او پس از چندین . پردازد میایاالت متحده آمریکا به امر سیاست مشغول 
بار قطع و وصل تحصیالت در نهایت موفق به اخـذ مـدرك کارشناسـی و کارشناسـی     

  .شود میارشد در رشته مهندسی نساجی 
ي ادبیات عرب بیشتر به خاطر اشعار او در زمینه وطن و هم شهرت ابوریشه در دنیا

تـوان او را در حقیقـت بـه     مـی باشد، بطوري کـه   میچنین اشعار عاشقانه و غزلهاي او 
عـالوه بـر دیوانهـاي    . نامیـد » شاعر الجمال و القتال«و یا » شاعر الحب و الوطن«عنوان 

. خـی از آنهـا کامـل نیسـتند    شعري، از ابوریشه مسرحیاتی نیز بـه جـاي مانـده کـه بر    
ذي قار، محکمۀ الشعراء، سمیرا میس، تاج محل، الحسین بـن  : مسرحیات او عبارتند از

نیز بـه زبـان انگلیسـی    ) Roving along(عالوه بر این دیوانی با نام التطواف . علی
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توان گفت شخصیت شعري شاعر از جمع بین صفات زیـر   میدر مجموع .سروده است
رخورداري از علم و دانش روز؛ محیط مذهبی و صوفیانه اي که در آن ب: گیرد میشکل 

رشد و پرورش یافته بود؛ آگاهی از فرهنگ غربی به واسطه تحصیل در اروپـا؛ حضـور   
در کشورهاي دیگر به عنوان سفیر؛ ایمان و اعتقاد درونی شـاعر بـه پیشـرفت و ترقـی؛     

شود تا از او بـه عنـوان    میباعث همین ویژگی ها .استعداد فراوان او در شعر و شاعري
تسلط ) 12الیافعی، .(یکی از سردمداران تجدید و نوگرایی در شعر معاصر سوریه یاد شود

و آگاهی شاعر از زبانهاي بیگانه همچون انگلیسی، فرانسوي، اسپانیولی، ترکی، آلمانی و 
. صلی آنها آشنا شودشود تا او با ادبیات دیگر ملل با استفاده از منابع ا میپرتغالی باعث 

از خالل همین آشنایی است که او به مکاتب غربی بخصوص رومانتیسـم و سمبولیسـم   
. توان او را منتسب به مکتب خاصی دانست میکند، هر چند بطور کامل ن میگرایش پیدا 

دوره جوانی ابوریشه مصادف با گرایش شاعران از مکتب کالسیک به مکتب رمانتیـک  
شاعران را که ابوریشه جزء برترین آنهاست، باید شاعران کالسیک ـ این گروه از . است

آنان معتقدند شعر باید نشان دهنده روح عصر خود باشد نـه عصـرهاي   . رمانتیک نامید
. عالوه بر این تقلید از شعر قدیم و معاصر بکلی از نظر این دسته مردود اسـت . پیشین

ل و پل ارتبـاطی مکتـب کالسـیک بـه     عمر ابوریشه در حقیقت حلقه اتصا) 12-8،همان(
شود استفاده از گفتمان در موضوعات مختلف، نکته هاي حکمت  میرمانتیک محسوب 

عالوه . آمیز و آفرینش داستانهاي شعري مختلف از مهمترین ویژگی هاي شعر او هستند
. بر این باید خاطر نشان کرد که او بر مسأله وحدت موضـوعی در قصـیده تأکیـد دارد   

  )280جحا،(
  بررسی و نقد مضامین شعري عمر ابوریشه

 بازتاب مسائل سیاسی   -1

در تـاریخ کشـور سـوریه     مـی دوران زندگی ابوریشه مصادف با حوادث سیاسی مه
از جملـه آنهـا   . است که برخی از آنها جایگاه خاصی در شعر ابوریشه پیـدا کـرده انـد   

اره کرد که ابوریشـه از آن بـه عنـوان    توان به اتمام اشغال سوریه از سوي فرانسه اش می
او در جریان مبارزات علیه اسـتعمار حضـور مسـتقیم    . کند مییکی از حوادث مهم یاد 
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عالوه بر این قصائد زیبـایی نیـز در مناسـبتهاي    . شود میداشته بطوري که بارها زندانی 
گانگان مختلف براي تشویق مردم به مبارزه و در بزرگداشت پیروزي ملتش در اخراج بی

» هـذه أمتـی  «و  )1/329ابوریشـه، (»عـرس المجـد  «عمر ابوریشه در دو قصـیده  . سراید می
با تفصـیل بسـیار بـه جریـان خـروج اسـتعمارگران اشـغالگر از کشـورش          )378،همـان (

پردازد و از غفلتی  میشاعر در این قصیده ها به ریشه یابی مسأله اشغال وطن . پردازد می
غفلت مردم هـر  . آن، کشور به دست بیگانگان افتاده استگوید که به واسطه  میسخن 

چند به درازا انجامیده اما سرانجام مردم هوشیار گشته و خـود را از بنـد اسـتعمار آزاد    
  :کردند

 ِ يب َ ــــــح ــــي و اســـــ ــــــ ـ يهِ ِ ، ت ِ ـــد ـــــ جـــ َ َ امل وس ُ ـــــر ــــــ َ ــا ع ــــــ   يـــ
 

بِ   ُ ـــــه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــولَ الشُ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ ي ـــــا ُذ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ين ِ غان َ ِ م   يف
 

ــــــ... ــــــ ـــــ ـــ ــــا یو ارَمت ــــــ ـــــ ـــــ َ و ِ دُ ـــــايل ـــــ ــــــ ــــ للَّي ُ ا ــــرب ــــــ ـــــ ـــــ   كِ
 

  َ ِّ ـــــني ــــــ ــــــ ـــــ ـــــبِ َل ــــــ ـــــ ــــــ ِخَل َ امل ــــــل ــــــ ـــــ يـــــ ِ ل ، كَ ـــــــابِ ــــــ ـــــ   النَّــــ
 

ـــــــت ـــــ ــــــ ــ َ م َط ـــــا َل ــــــ ـــــ همـــ َ ـــــقُّ م ــــــ ـــــ ـــ َ ـــوتُ احل ــــــ ـــــ   ال ميَُـــــ
 

ــــــبِ   ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ غتضِ ُ ـــــــةُ امل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ قَبضَ ــيه ـــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــ ـ   !عارضَ
  

 )١/٣٢٩ابوريشه، (
هـاي شـهاب هایـت را بـر منزلگاهـاي مـا        اي عروس مجد و بزرگی جلوه کـن و دنبالـه  «
ایی خسته خـود  عظمت و بزرگی و کبر روزگار در برابر او با دندانهایی کُند و چنگاله./...بکش

  ».میرد، هرچند که سرانگشتان غاصبان صورتش را سیلی زنند حق نمی./را به زمین انداخت
در این راه، جانفشانی شهدا و مبارزان راه آزادي سـهم بسـزایی در پیـروزي مـردم      

داشته و در حقیقت آنان بوده اند که با بذل تمام هستی خود، سایه ظلم و ستم را از سر 
شهید در شعر ابوریشه همواره در اوج زیباترین صـفات  . کشور و مردم خود زدوده اند

هید در شعر او جنگ و مبارزه با باطـل تـا رسـیدن بـه     منطق ش. است می انسانی و اسال
بیند مگر آن هنگـام   میرود و بازگشتی براي خود ن میاو به میدان مبارزه . پیروزي است

  :به پیروزي کامل رسیده باشد و وطن را از لوث وجود بیگانگان و استعمار پاك ببیند
 ِ ــــــاليب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ِ طِ ين ُ ◌ َ ل ِ ــــذه ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ َ ي ـــــــي و ـــــ ــــــ ـــــــــ   أمضِ

 

ــا   ــــــ ـــــ ــــــ نيــــــ ُ ـــن د ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ َ ع ، و ـــينِّ ــــــ ــــــ ـــــ ِ عـــــ ــــبايب ــــــ ــــــ ـــــ ــــ   شَ
 

 ُ ــع ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ بيــــ ــــأُلينِ الرَّ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َســ َ ي ــي و ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   أمضِ
 

  ِ ـــايب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ إيـــــ ـــيت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ُ م ــب ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يــــــ ِ   و ال أج
 

ــــــي ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ وَّت فَمِ َ ـــــــا ر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ مــــ ــــــي و ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   أمضِ
 

  ِ ــــــرايب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــت شَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ـــــي و ال أفنَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ أس   !كَ
 

ـــــادٌ  ـــــ ــــــ ــــــ ــــــوتُ ميعـــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ ــــنيَ امل ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ َ ب ــينِ و ـــــ ــــــ ـــــ يـــــــ َ   ب
 

  ِ ـــايب ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــه رِكـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــثُّ لـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ   !أح
  

 )١/٥٩ابوريشه، (
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ام غافـل   مرا از خودم و از دنیـاي جـوانی  ) در راه مبارزه با دشمن(هایم  روم و خواسته می«
روم در  مـی ./گـویم  گردي و من جـواب نمـی   کی بازمی: پرسد روم و بهار از من می می./کند می

بین من و مرگ میعادي است و من مرکبم ./ام به ته نرسید حالیکه جامم مرا سیراب نکرد و باده
  ».رانم میوي آن با شتاب را به س

کند، در برخی  میغیر از مواردي که شاعر بطور عام به شهدا و رشادتهاي آنان اشاره 
قصیده هـاي  .ك.ر. (کند میموارد با ذکر نام قهرمانان و مبارزان راه آزادي از آنها تجلیل 

نکته مشترك این قصائد که اتفاقاً براي شاعر به عنوان یک دغدغه فکري ) البطوله، قیود
کنـد، یـادآوري    میمطرح است و در بسیاري موارد و به بهانه هاي مختلف به آن اشاره 

شـاعر گذشـته ملتهـاي    . عزت و مجد و عظمت پیشین اسالم و کشورهاي عربی اسـت 
ورزد و همگـان را بـه    مـی ز حال دانسته و همواره بدان فخـر و مباهـات   عرب را بهتر ا

او به هیچ وجه از وضعیت کنونی عرب راضی . خواند میرجوع به چنان گذشته اي فرا 
  : نیست و حتی در موارد بسیاري از حال ملت عرب خجالت زده و شرمسار است

ــمِ  ــــــ ـــــ ــــــ َ ــنيَ األم ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ـــــکِ ب ــــــ ــــــ ــ ــــل َل ــــــ ـــــ ــــ َ ــــيت ه ــــــ ـــــ ــــ   أمَّ
 

 

ـــيفِ أو  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ لسَّ ِ ٌ ل ــــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ نبـ ِ ــــمِ م ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َل لقَ ِ   ل
 

ـــــــِرقٌ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ طــــ ُ ِ م ــــريف ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــاکِ و َط ــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــ قَ َل   أتـَ
 

 

 ِ ــرِم ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ نص ُ ــــــــکِ امل ـــــ ــــــ ــ ِ ــن أمس ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ِ ـــــــالً م ـــــــــــ ـــ ِ ج   خَ
 

 ً ـــــا ـــــ ــــــ ــــي عابِثـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ يهمِ مع ــــدَّ ــــــ ــــــ لـــــ ُ ا ـــاد ــــــ ـــــ ــــــ   و يکـ
 

 

 ِ ِ األَمل ــــــاء ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــا کِربيــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ قايـــ َ   بِب
 

ــــــت إيل ــــــ ـــــ ـــ َ ــــــيت أوح ـــــ ــــــ ـــ ـــاکِ الَّ ـــــ ــــــ نيــــــ ُ َ د ـــن ــــــ ـــــ   أيــــــ
 

غَمِ   ــــــنـَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــيمِ الــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــلَّ يت ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ي کُ َ ـــر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   و تـَ
  

 )١/٤٧ابوريشه، (
با نگاهی /آوري و فرهنگ دارید؟ جایگاهی در جنگاي امت من، آیا در میان ملتهاي دیگر «

و مـن از  (شوم و کسی که به گذشته چنگ زنـد خجالـت زده اسـت     شرمسار با شما روبرو می
اشــک بیهــوده بــر بقایــاي ایــن عظمــت و بزرگــی دردنــاك، روان .)/گذشــته خجالــت زده ام

  »!ام کرد؟نظیر را بر تار من اله هاي بی دنیاي تو کجاست که همه این نغمه./است
  در حقیقت ابوریشه پیشرفت یک ملت را بـا نیـروي جهـاد و قـدرت علـم محقـق       

نـه تنهـا د رایـن    . کنـد  میبیان » القلم«و » السیف«داند و این دو معنا را با استفاده از  می
قصیده که در قصیده هاي بسیاري، شـاعر بـه بهانـه هـاي مختلـف، گذشـته پرافتخـار        

تـوان بـه اشـعاري     میاز جمله . سازد میرا متذکر ) و در سایه آن طبعا عرب(مسلمانان 
اشاره کرد که شاعر از احساس افتخار و غرور یک دختـر جـوان اسـپانیولی بـه اجـداد      
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فی «قصیده . ك.ر. (گوید میلس قدیم، در یک قصیده مستقل سخن عربش در زمان اند
  . سراید میو یا اشعاري که شاعر در توصیف شخصیت متنبی  )99،همان(، ابوریشه، »طائره

کننـد، مسـأله    مـی یکی دیگر از مجالهایی که اشعار سیاسی ابوریشـه عـرض انـدام    
عرب و اسـالم نیـز بـه     قضیه فلسطین به عنوان یکی از مشکالت دنیاي. فلسطین است

عنوان یکی از مهمترین محورهاي توجه ابوریشه در دیوان اشعار قرار گرفته، بطوري که 
توان گفت پس از موضوع زن بیشترین حجم در دیـوان شـعر ابوریشـه را بـه خـود       می

او حتی به قدس و فلسطین بیشتر از زادگاهش ـ حلـب ـ توجـه     . اختصاص داده است
کند، زیرا قدس همواره در ذهن او  میناسبتی از قدس و فلسطین یاد شاعر در هر م. دارد

گویی قدس در قاموس فکري ابوریشه میزان و . اندیشد میحاضر است و همواره بدان 
کنـد و نـوع    مـی معیاري است که ایمان و عقیده مذهبی و اسالمی انسان ها را مشخص 

در راه اهداف آن را مشـخص  موضع گیري در قبال آن مقدار وفاداري به ملت و تالش 
شـاعر بـه مسـائل مختلـف فلسـطین از      ) www.Diwanalarab.comمحبـک،  (. سازد می

گرفته تا خیانت سران عـرب و حتـی سسـتی ملتهـاي      1967و  1948شکست سالهاي 
. پـردازد  میعرب و وضعیت آوارگان در قصیده هایش توجه دارد و با دقت نظر به آنها 

کند و علل و عوامـل آن را   میرهبران عرب در شکستها اشاره  او بارها و بارها به نقش
دهد و فریاد اعتراض خود را از وجود چنین رهبرانی که با پیروي  میمورد بررسی قرار 

  :دارد میاز خواسته هاي نفسانی موجب شکست گشته اند، ابراز 
ـــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ِهـــــ َة يف أهوائ ــــادَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــي القــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ ع َ دَ   و

 

 

ـــــنَمِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ غــــ َ ــيسِ امل ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ سـ ـــــاين يف خَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ فــــ   تتَ
 

ُبَّ  ـــماه« ر ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ عتَصِ ُ ـــــت» وا م ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــ قَ َل   انَط
 

 

ــــــتَمِ  ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ُ ِ الي ــات ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ نَ َ َ البـ ـــواه ـــــ ــــــ ـــــ َ أفــــــ ـــلء ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ِ   م
 

ـــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ نَّهــــــ م لکِ ُ ه ــاعَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــــت أمســ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ س َ   الم
 

 

ـــمِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ عتَصِ ُ َة امل َ ـــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــ ـــــــس خنَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ِ   َمل تُالم
  

 )٤٩-٤٨/ ١ابوريشه،(
چه بسا ./رهبر و پیشوا را در هوا و هوسهاي خود رها کنید تا در زبونی غنیمتها نابود شود«

این بانگ به گوش آنـان رسـید امـا    ./دخترکان زیبارو جاري شد که بر زبان» وامعتصماه«بانگ 
  »).آنان را به مبارزه تحریک نکرد(غرور معتصم را درك نکرد 

شاعر براي پرداختن به این موضوع از  شخصیت معتصم و قدرت و غیرت او مـدد  
ته گیرد تا شاید بدین وسیله رهبران عرب را به مبارزه تحریک کند و آنان را به کذش می
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او به ایـن حـد اکتفـا    . درخشان عصر عباسی و ظلم ستیزي رهبران گذشته متذکر سازد
داند، زیرا آنان نقش مسـتقیم در انتخـاب    مینکرده و گاه مردم را نیز در شکستها سهیم 

 :رهبران داشته اند و تالشی براي مقابله با خیانت آنان نکرده اند

 َ ـــــقاء ــــــ ـــــ ـــــ ــــــکُ الشِّ ــــــ ـــــ ُ ال تَشــــ ــــعب ــــــ ـــــ ــــــ ــــــا شَ ـــــ ــــــ   يــــ
 

ـــــــکو ال   ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ ِ نُواح ــــــه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ي ِ ــل ف ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   تُطِ
 

 ... َ ـــــرِک ـــــ ــــــ ــالَ أمـ ــــــ ـــــ ــــــتَ رِجــــ ـــــ ــــــ ي قَ َ َ انتـ ـــت ــــــ ـــــ ـــ   أن
 

ک  َ ـــــالح ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ـــم ص ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ِِ  َ ــــت ــــــ ـــــ ــــــ بـــــــــ قَ   و ارتـَ
  

 )١/١٠٢ابوريشه، (
تـو دولتمـردان را   ./... ات را به درازا نکشان اي ملت از بدبختی شکایت نکن و سوگواري«

  ».برگزیدي و مصلحت خود را به دست آنها سپردي
عر سیاسی ابوریشه را داراي ویژگی هاي زیـر   توان ش میدر مجموع و بطور خالصه 

  :دانست
جرأت و جسارت ابوریشه در انتقاد از حکام عرب و آنها را به عنوان مقصران اصلی 
شکست ها معرفی کردن، بارزترین نکته هایی است که در این دسته اشعار بـه وضـوح   

دانـد و آن را   مین ابوریشه مسأله فلسطین را فقط مسأله ساکنان آنجا. / شود میمشاهده 
او همواره از نقش مردم ./ کند میبه عنوان مسأله اي مهم براي مسلمانان و عرب مطرح 

گوید و بر اهمیت حضور آنان را در رهایی  میدر مبارزه با استعمار و اشغالگران سخن 
دیگر نکته اي که ./ داند میورزد و حساب مردم را از رهبران جدا  میملت و وطن تأکید 

ابوریشه غالبـاً بـا   ./ آن توجه دارد، مسأله پاکی و قداست قدس نزد دیگر ادیان استبه 
./ ورزد میحفظ روحیه امیدواري  به آینده مبارزات خوش بین است و بر این معنا تأکید 

شاعر براي بیان آراء و افکار خود در زمینه فلسطین از موقعیت هـاي پـیش آمـده و در    
کوشد تا دول و ملل دیگر نقاط جهان  میکند و  میجلسات بین المللی به خوبی استفاده 

یادآوري گذشـته پـر افتخـار    . / را از مشکالت و حوادث جاري در فلسطین آگاه سازد
تواند بر  میظلم ستیزي آنان در مجالس بین المللی به نوعی  مسلمانان و عرب و روحیه

توجـه  ./ حذر داشتن دیگر ملتها و دولتها از حمایت استعمار و اسرائیل نیز تلقـی شـود  
خاص او به رشادت هاي شهدا و هم چنین آوارگان و پناهندگان فلسطینی نیز از دیگـر  

  .ویژگی هاي شعر سیاسی اوست
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  جایگاه زن 
با نگاهی به تاریخ شعر عربی شاهد ظهور شاعرانی هستیم که گاه تمامی شعر خـود  

در این میان ابوریشـه  . را به زن و وصف او اختصاص داده اند و گاه بخش اعظم آن را
توان گفت نیمی از شعرش را مصروف زن داشته  میمتعلق به دسته دوم است که تقریبا 

دنباله رو دیگران نیست بلکـه شـعرش در ایـن     او نه تنها در غزل و موضوع زن. است
گویی او . کند میمجال خصوصیات و ویژگیهایی دارد که او را از دیگران  کامال متمایز 

زندگی اش را به دو نیمه متساوي تقسیم کرده است؛ دنیا را با تمام عظمتش در یک کفه 
  .ترازو نهاده و زن و دنیاي شگفتش را به تنهایی در نیمه دیگر

ر شعر ابوریشه پیرامون زن نوع خاص و جدیدي از آزادي بیـان در ارتبـاط زن و   د
او به راحتی و با آزادي کامل از تجربـه هـاي شخصـی خـود سـخن      . مرد نمایان است

گوید بی آنکه حتی لحظه اي خوف آن را داشته باشد که احترام و  مقامش در دیـده   می
سـوریه متعلـق بـه     40و  30دهه هاي  عمر ابوریشه شاعر جوان. عموم خدشه دار شود

او از نسلی است که . دوره اي است که گرایشهاي رمانتیک بیشترین طرفدار را داراست
شود تا از عشق و زن  میبا ارزشها و فرهنگ غرب آشنایی بیشتري دارند و همین باعث 

  )297الجیوسی، (. به عنوان محور اصلی آن با شیوه هاي گوناگون بسرایند
عرصه غزل و توصیف ویژگی هـاي  : حضور زن در شعر ابوریشه عبارتند ازاشکال 

. جسمانی و روحیات زن، زن در عرصه اجتماع، زن و گرایشـات ملـی و زن فلسـطینی   
بخشـی از آن بـه وصـف ویژگیهـاي     : یابد میغزل در شعر ابوریشه به دو صورت بروز 

و روحیـات زن   پردازد و بخش دیگر بیشتر در صـدد وصـف حـاالت    میجسمانی زن 
   .است

دارد زنی در اوج انسانیت و زیبایی است، زنی با تمام صفات  میزنی که او دوست 
چه بسا چنین زنی فقط و فقط ساخته و پرداخته . نیک انسانی اما فراتر از دنیاي انسانها

. ذهن و خیال شاعر باشد و وجود چنین زنی در زندگی او واقعیت خارجی نداشته باشد
خود بر ضد اسـتعمار در میـان آحـاد     نباید از نظر دور داشت که عمر ابوریشه با اشعار

مختلف جامعه موقعیت خاصی به دست آورده، ضمن آنکه حضور او در دنیاي سیاست 
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به هر حال شخصیت شاعر، نـوع تربیـت   . به عنوان سفیر را نیز نباید از نظر دور داشت
خانوادگی، اعتقادات مذهبی، موقعیت سیاسی و اجتماعی شاعر قطعـاً او را از غزلهـاي   

. توان غزل او را از جمله غزلهاي عفیـف برشـمرد   میر عفیف دور ساخته بطوري که غی
رسد که قوانین خاصی براي غزل عفیف خـود   میهر چند در برخی از اشعارش به نظر 

  .وضع کرده اما از چارچوب غزل عفیف خارج نشده است
ابوریشـه در بسـیاري از غزلهـایش بـه وصـف       :وصف ویژگیهاي جسمانی زن -1

حتی در مواردي که سخن از عشق و . پردازد میژگیهاي جسمانی محبوب و معشوق وی
محبوب نبوده و او قصد و غرض دیگري فرا رو داشته نیز ویژگیهاي جسمانی و وصف 

در مطالعه دقیق این دسته از اشعار در کنار هم . زیباییهاي زن را از نظر دور نداشته است
اعر قصد ندارد تا فقط بـه ویژگیهـاي جسـمانی    کند این است که ش میآنچه جلب نظر 

توان قصیده اي را یافت که از اول تا آخر به این موضوع پرداخته باشـد،   میبپردازد و ن
بلکه در بسیاري از این اشعار وصف جسمانی به عنوان مقدمه آمده تا شاعر بـه غـرض   

زن مورد نظر خود برسد که در برخی موارد وصف خصوصیات اخالقـی و شخصـیت   
بوده و در برخی موارد نیز وصف قهرمانیها و در دیگر اشعار دفـاع از حقـوق زن بـوده    

در مواردي نیز شاعر وصف ویژگی هاي زن را مقدمه قرار داده است تا به بیـت  . است
توان اشاره  می» هکذا«از جمله این موارد به قصیده . الغزل و غرض اصلی شعرش برسد
خیانت به کشور و هدر دادن سرمایه هـاي ملـی در   کرد که قصد و غرض اصلی شاعر 

  :راه مطامع شخصی است
ــــــي...  ـــــ ــــــ َل َ ُ ع ــــــدس ــــــ ــــ ُ القُ م َ ـــــتَح ـــــ ـــــذا تُقــــــ ــــــ   هكـــــ
 

ــبيها  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ُ ... غاصِ ع ِ ج َ ــــرت ــــــ ـــــ ــــــ ــذا تُســـــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ َك َ   ه
  

 )٥٨مهان،(
) دسـت صـاحبانش  (که قدس به دست اشغالگران افتاد، و این چنین بـه ... این چنین بود «

  »!!بازخواهد گشت
عمر ابوریشه فقط در ابتداي ورود به دنیاي شاعري و در دوران جوانی به تقلید از  

پردازد و آن زمانی است که با ورود به پاریس براي اولین بـار   میپیشینیان به وصف زن 
او که چنـین اشـعاري را بـا روح    . شود میبا دنیایی متفاوت از دنیاي کشورش روبه رو 
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نهـد و   میبیند سرودن چنین اشعاري را وا  میزن مناسب ن بلند خود و البته با شخصیت
وقوف شاعر در مرحله تقلید چندان به . شود میدیگر در شعرش چنین مضامینی دیده ن

انجامد و آن زمان که با مطالعه اشعار شـاعران سرشـناس اروپـایی از مکتـب      میطول ن
شود، بدان سان که گویی  میگردد، غزلش نیز وارد دنیایی دیگر  میرمانتیک غربی متأثر 

ابوریشه دیگر در پی توصیف زن و ویژگیهاي جسمانی اش . گردد میغزلش از نو متولد 
او بر آن است تا ویژگیهـاي ظـاهري و سـخن از    . به سبک قدیم و مکرر گذشته نیست

اولین بارقـه هـاي   . زیبایی و جمال زن را به دنیاي عاطفه و به دنیاي شخصیت زن ببرد
این قصیده . توان به وضوح نگریست می» خاتمۀ الحب«و تحول را در قصیده این تغییر 

او بـه وصـف   . همان است که شاعر در رثاي اولین محبـوبش بـه نظـم در آورده اسـت    
پردازد که ملکه زیبایی منچستر است، همان کسی که شاعر زیبایی و جمـال   میمحبوبی 

ی رحم مرگ را نیز یـاراي نـابودي و   پندارد که حتی دستان ب میاو را آن چنان جاودانه 
  :زوال آن نیست

ـ ــ ـــــ ُســـــ ةَ احل ـــــــعَل ـــــ ــــــاً شُ ئــــــ ِ طف ُ ـــــــوتَ م ـــــ َ َي امل ــــا اَر ــــــ ــ َ   م
 

ـــالِ   ـــــ ــــــ مـــــ َ َ اجل ــحر ـــــ ــــــ ـــــ ِ ـــــــلِ س ـــــ ــــــ زي ُ ـــــــِن و ال بامل ـــــ ــــــ   ـ
 

ـــ ــــــ ـــــــكِ بِاألمـــــ ــــــ ِ فن َ ُ ج ـــل ـــــ ثـــــ ِ َ م ــــــوم ـــــ ــ لي ـــــــكِ ا ـــــ ـ فنُ َ   ج
 

ـــالِ   ـــــ ــــــ ُ املثـــ ـــــتم ــــــ ـــــ ـ ُ ُ ي ــــور ــــــ ـــــ ــ تُ ُ الفُ ــــاه ــــــ ــــــ ـ َ س ـــــسِ كَ ــــــ ــــــ   ـ
 

 ً ــنا ــــــ ـــــ ســ ُ ِكِ ح ــــن ـــــ ســــــ ُ ــوقَ ح ـــــ ــــــ ــ ــــــوتُ فَ ــــــ ـــ َ كِ امل   زادَ
 

ــــاكِ   ـــــ ــــــ ـــــ ســـ َ كَ ـــالِ و ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ـــــــن مجََ ـــــ ــــــ ـــــ ِ ٍ م ة دَ ُ ــرب ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ   بِ
 

 ٍ ـــاف ـــــ ــــــ ـــــ طـــ ِ ـــدَ ق ـــــ ــــــ ـــــ عـــ َ ــِرفُّ ب ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ٍ ي رد َ ُ و ـــــــل ــــــ ـــــ ثــــ ِ   م
 

الِ   َ و َ زَ ــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــعُّ إثـ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ َش ابٍ ي َ ـــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ شَ   و
  

 )٢٠-٢١/ ٢ابوريشه،( 
من، مرگ را خاموش کننده شعله حسن و نیکی و نابود کننده سـحر و جـادوي جمـال و    «

پلک هاي تو امروز که ضعف و سستی جامه اندوه و تنهایی را بدان پوشانده، . /دانم میزیبایی ن
مرگ حسن و خوبی تو را دو چندان کـرده و جامـه اي از   . /مانند پلک هاي دیروز تو زیباست

به مانند گلی که پس از چیدن، از تر و تـازگی بـه خـود    ./شکوه و عظمت بر تو پوشانده است
  ».کند میکه پس از پایان آمدن نور افشانی  جنبد و همچون شهابی می

این قصیده نه تنها وصف جمال و صفات نیکـوي محبـوب اسـت کـه در حقیقـت      
نمایانگر شاعري محزون و شکست خورده است، شاعري که در فراق اولین عشقش آن 

اما در برابر قضا و قدر و . پسندد میآرامش را بر خود ن  سوزد که حتی تسلی و میچنان 
توان جز تسلیم اختیار کرد لذا اتفاقات پیش آمده را به حکمت الهـی   میحکمت الهی ن
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قصیده هاي دیگري نیز در دیوان ابوریشه وجود دارنـد  . دارد تا آرامش یابد میمنتسب 
عالوه بـر ایـن الزم   . پردازد میکه او در ابیاتی از آنها به وصف ویژگیهاي جسمانی زن 

ر شعر ابوریشه نیز اشاره شود که جایگاه خاصـی در  است به وصف چشمان محبوب د
  : توان اشاره کرد میاز جمله به موارد زیر . شعر او دارد

ا َ ني ــــــدُّ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــكِ الــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يـــــــ ينَ َ دتُ بِع َ ــاه ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ   ...شَ
 

ــــــار ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ــــــاً أبَك ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ عـــــ تَ ِ   م
 

ـــــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ لي ُ ٍ ع ــــاالت ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ي ِ ـــــافَ خ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ طـــــ َ   و م
 

ـــیَ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ار مـــــ َ ــــر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   !أســــ
  

 )١/٢٢٥مهان، (
اي که اسرار  و جایگاه خیالهاي بلند مرتبه./در چشمان تو دنیا را ملکی دست نخورده دیدم«

  » .ریزد را بیرون می
  :بیند میاو در چشمان محبوب زندگی و سرچشمه جوشان آن را  

 َ ـــــــاة ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يـ َ َي احل ــكِ أر ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ يــــــ تَ قَل ُ ِ م   يف
 

يَّا  ِ ـــخ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ ـــــاً س ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ وعــــــ ُ نب َ ــــــيضُ ي ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ   تَفــــ
  

 )٢٥١مهان، (
  ».جوشد اي بخشنده می چونان چشمهدر چشمانت دیدم که زندگی «

باید دقت کرد که شاعر به تناسب موضوع قصیده و احساس حاکم بر آن به چشمان 
نکته قابل اهمیت در این مجال آن است کـه  . محبوب و مفاهیم برآمده از آنها نظر دارد

ک کشد که بسیار کوتاه و گاه در حد ی میسخن ابوریشه از این صفات نه تنها به درازا ن
اشاره است زیرا قصد آن ندارد تا بدین ویژگی ها بیش از صفات انسانی و درونـی زن  

تـوان وصـف صـفات و     مـی قصیده  20از میان غزلهاي او فقط در  )75ابوشاهین،(.بپردازد
و این مسأله بدین معناست که او در غزلش . ویژگی هاي جسمانی زن را مالحظه نمود

نیست؛ ولی گویی از اعماق قلب به ایـن چنـین    از وصف ویژگیهاي جسمانی زن غافل
خواند تا از این شـیوه   میموضعی در قبال زن راضی نیست لذا ندایی از درون او را فرا 

گیـرد تـا    مـی باز گردد و او با پاسخ مثبت به آن ندا در حقیقت راه توبه و ندامت پیش 
داشته باشـد و   مین سهمبادا در بزرگترین گناه در تاریخ بشریت نسبت به زن بیش از ای

کند تا عشقش رنگ ابتذال به خود نگیرد و از دنیـاي   میاز ادامه آن اوصاف صرف نظر 
پاکی و عفاف خارج نگردد و به رسالتش در قبال انسانیت زن وفـا دار بمانـد و عشـق،    

  .این یکتا گوهر پاك انسانیت و تنها انگیزه زیستن را پاسدار باشد و حریمش را نیاالید
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ابوریشه در پی عشقی است پاك و صادقانه  :غزل در دایره حاالت و صفات زن-2
شاعر در صدد اسـت تـا   . و برخاسته از عواطف اصیل و آسمانی با تمام فراز و نشیبش

رشته زیباي غزل بین زن و مرد را دور از شهوات و خواهش ها و امیال پسـت برقـرار   
ی ندارد و این عشق است که اساساً بـه دنیـا   دنیا براي او بدون عشق معنا و مفهوم .کند

عشـق و سـعادت   . بخشد، زندگی بدون عشق زندگی واقعی نیسـت  میجمال و زیبایی 
ناشی از آن چنان براي شاعر مهم است که زنـدگی را پـس از عشـق و از دسـت دادن     

روزهایی که شـاعر در اوج  . داند میبی فایده و بی ارزش ) بر اثر مرگ یا فراق(معشوق 
خوشی، سعادت و نعمت با عشق به سر برده، اکنون در فـراق محبـوب جـز وحشـت،     

  :تنهایی و غربت حاصلی ندارد
 ُ ـــام ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ األيَّ ِ ــــرُّ يب ــــــ ـــــ ــــــ ـ ُ َ َمت ـــــا...و ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ني ــــــا دُ ــــــ ــــــ   يــــ

 

ــــــا  ــــــ ـــ َ غي َ يَّ ب ـــدَ ــــــ ــــــ َ ــــــن ي ــــــ ــ ِ َکِ م ــري ــــــ ـــــ ــ َ ــــــلُّ خ ـــــ ِـــ َ تَس   و
 

ها ِ ــــــت ــــــ ـــــ حشَ َ ــابِ و ــــــ ـــــ ــــ ـــفَ رِک ــــــ ـــــ ـــ ل َ ُ خ ـــــري ـــــ ــــــ ـ ِ   و أس
 

ــــــا  ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ َ قُ الرُّوي ــِر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــينِ تَغــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ فـــ َ َ ج راء َ َ و   و
 

ـــانَ  ــــــ ـــــ ــــ ـــــا کَ ـــــ ــــــ ـ َ ـــــيتم ـــــ ــــــ ــ َل ــــــلِّ أخيِ ــــــ ــــــ َ کُ َب ـــــــر ـــــ   أغــــــ
 

ـــا  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يَّ َ َ َمل أزَل ح ـــاتَ و ـــــ ــــــ ــــــ ـــــبُّ مـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ   !!احلُ
  

 )١/٢١٤ابوريشه، (
عدالتی  هاي تو را از دستانم ظالمانه و با بی شوند و خوبی روزها بر من سپري می! اي دنیا«

ها در پسِ پلکهایم  روم و خواب و رؤیا پشت رکاب بیم و وحشت آنها راه می./کشند بیرون می
  ».ام عشق مرده و من هنوز زنده! پردازیهایم چقدر عجیب و غریبند، همه خیال./شوند میغرق 
زن در اشعار ابوریشه خود را به عنوان اسطوره بشري و فرشته اي آسمانی در برابر  

عمـر ابوریشـه در قصـیده    . دهد که مایه نشاط و شـادي شـاعر اسـت    میخواننده قرار 
با وجود آنکه در میان مردم و در ایـن کـره   . داند میزن را آفرینش بدیع خالق » خفاش«

خاکی است اما از جنس آنان نیست و زیبایی اش از نوعی است که در این دنیا سـابقه  
  :ندارد

 ٍ ق ـــــالَّ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ َ ــــةَ خ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــا بِدعـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــواً يـــ ــــــ ــــــ ـــــ فــــــ   عَ
 

ــــــار  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ّ ب َ ــــٍح ج ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ِ   مسَ
 

ِي ــــواق ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــدکِ أشـــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ نـ ـــــت عِ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــ   إن ماتَ
 

ــــــار  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــعتُ الغــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ أضَ   و
 

ـــالنُّورِ  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ ب يء ِ ــــــوج ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ ـــاشٌ فُ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   خفَّ
 

ــاعَ   ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــارفَارتـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ َ ح   و
 

ــورٍ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــ ُ کس َ ــاحٍ م ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ن ِِ ي جب َ ــــو ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ َ َ ه   و
 

 

ار  ـــــــدَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ِ ــــلِّ ج ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ظِ   يف
  

 )١/٢٢٦مهان،(
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اگر اشتیاق مـن خـاموش شـد و در آن    ./اي پدیدآور نصیب، گذشت و توانایی مرا ببخش«
و با بالهـاي شکسـته در   ./چون خفاشی که ناگه به نور آمد، ترسید و سرگردان شد./شتاب کردم

  ».فروافتادسایه دیوار بر زمین 
گیرد که نور برایش امـري غیـر    میشاعر در تکمیل تصویرش از تمثیل خفاش بهره 

گردد زیـرا چشـمان ضـعیف خفـاش تحمـل       میعادي است و با نور چشمانش آزرده 
مانـد   میحال شاعر در برابر جمال و زیبایی زن به حال خفاش . روشنی و نور را ندارد
زنی در اوج زیبایی که براي شاعر بدیع و تازه است و پـیش از  . در برابر نور و روشنی

شـاعر در ایـن قصـیده بـه زن     . نمایـد  میآن ندیده و از این روست که بدیع و شگفت 
صفتی خیالی و غیر واقعی داده است و در تصـویرش بـه نسـبت دیگـر اشـعار مبالغـه       

شده که برخی افراد این گونه توصیفات از زن را نه شود و همین باعث  میبیشتري دیده 
براي زن نپندارند که آن را مبتذل و پیش پا افتاده بیانگارند که بـه   میتنها تعظیم و تکری

شاعر نه فقط از معشوق به  )21حاوي،(. تقلید و پیروي از شعر قدیم صورت گرفته است
صـفات ناپسـند او را نیـز بـه     کند، بلکه در برخی اشـعار   میصفات و حاالتی نیک یاد 

توان به فریبکاري معشوق  در برابر عاشق و بی وفـایی او   میاز جمله . کشد میتصویر 
نکتـه   )203،ص1، جدليلـهبه قصیده . ك.ر(. آورد میاشاره کرد که قلب شاعر را عمیقا به درد 

و غیر اي که در این مجال نباید از آن غافل شد، اینکه باید دقت کرد همه صفات نیک 
صـفات  . دارد قطعاً قابل اطالق به یک نفر نیسـتند  میآن را که شاعر به معشوق منتسب 

مذکور یا در مورد یک نفر در زمانهاي مختلف و در تغییر حاالت او مطرح شده اند و یا 
مخاطب شاعر بیش از یک نفر بوده و یـا اساسـاً ایـن تغییـر نگرشـها حاصـل تغییـر و        

طول زندگی اوست و شاهد ما در این قضیه تاریخی اسـت  دگرگونی حاالت شاعر در 
  .که در انتهاي قصیده ها نگاشته شده است

مطالعه غزل در شعر ابوریشه نه تنها از زاویه حاالت معشوق قابل بررسی است بلکه 
باید به ویژگی هاي عاشق در این دسته اشعار نیز توجه کافی مبذول داشت، زیرا فقط با 

مـردان عاشـق در   . به درك مناسبی از غزل در شعر ابوریشه رسـید  توان میاین نگرش 
شعر ابوریشه گاه وجودشان چنان فانی در محبوب است که خود را به فراموشی مطلـق  
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و گاه سرخورده و شکست خـورده از دنیـاي   ) 174، ص 1قصیده عودي ج.ك.ر(سپارند  می
درد و اشتیاق به محبوب  ترس و نگرانی و کتمان. کشند میعشق و عاشقی خود را کنار 

همـه آنچـه از ویژگـی هـا و     . از دیگر ویژگیهاي عاشق در دیوان اشعار ابوریشه اسـت 
تواند منشأیی مشترك داشته باشد و آن چیـزي نیسـت جـز     میحاالت عاشق گفته شد، 

نمود بارز این خواسته . باشد میاینکه عاشق در صدد رسیدن به گوهر حقیقی وجود زن 
عاشق رمانتیک شعر ابوریشه در جستجوي زنی است که جامع . است» رأةالم«در قصیده 

امـا  . تمام صفات پسندیده و به دور از هر گونه  عیب و بـدي و صـفت ناپسـند باشـد    
  :حاصل کار او چیزي جز دست یافتن به حبابی بی ارزش نیست

ه َ ـــزوَّر ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــ ُ ــــــٌة م ـــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ اي َک   حِ
 

ـــــــالَ   ـــــ ــــــ ـــــ ــ ـــــن ق ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ه: م َ ر َ ــــوه ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ ـــذِي ج ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ َ   ه
 

 ِ ــــــد ــــــ ـــــ عـــــــ ُ ـــــي الب ــــــ ـــــ ــــــ ــ َل َ ـــــت ع ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ کانَ ــابِيع ــــــ ــــــ ـــــ نـــــ َ   ي
 

ــــره  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ فَجَّ ُ ـــــنا امل ــــــ ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـــــ   السَّ
 

ـــــا ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـ ِ ال يتُ يف طِ َ ــع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َ   س
 

ه  َ ــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ِ قف ُ ــعابِ امل ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ــــي الشِّ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ َل َ   ع
 

ــــورِ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ُ ــــبِ النُّس ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ِ الع َ ــــــي م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َل َ   ع
 

ه  َ ر ِ ــد ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ خــــــ ُ ـــواِري امل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ الضَّــــ   و
 

 ٌ ــــــري ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ ث ي نَ ـــدامِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــــفَ أق ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ل َ   و خ
 

ه  َ ــــر ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ يـِّ ـــــــي اخلَ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ راح ِ ـــن ج ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   مـــ
 

ـــيت ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ يب ـــــــفِ االّ .. وا خَ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   َمل ألــــ
 

ه   َ ر َ ــــو ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ لــــــ َ ب ُ ةً م َ ـــر ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ   کُ
  

 )١/١٩٦ابوريشه، (
هاي درخشـان و   در دور دستها چشمه/این گوهر است؟: چه کسی گفت. داستانی دروغین«

در زمین بازي شاهین هـا و  ./هاي خشک و خالی به جستجویش پرداختم در دره ./جوشانی بود
واي از شکست و ./شد و در پس گامهایم، از زخمهایم بهترینها پراکنده می./جانوران درنده پنهان

  ».جز گویی بلورین به چیزي دست نیافتم نا امیدي ام، که
گیرد ولـی بـا نگـاهی بـه      میخسران و احساس شکست تمام وجود شاعر را در بر 

ایـن دو نگـرش   . بینـد  مـی گذشته و راهی که پیموده زن را در هاله اي درخشان از نور 
سازد که شاعر فقط  مینسبت به گوهر وجودي زن این حقیقت را براي خواننده روشن 

شـود، او را   میپندارد  و زمانی که از نزدیک با او آشنا  میا از دور واال و ارزشمند زن ر
نکته قابل توجه در این قصیده و البتـه  . یابد میبه دور از هرگونه صفت واال و پسندیده 

در برخی قصاید دیگر حاکی از وجـود تنـاقض و تضـاد در شخصـیت عاشـق اسـت،       
ش و تکاپو براي دسـت یـافتن بـه گـوهر حقیقـی      عاشقی که سرگردان و حیران در تال
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گیرد و  میاست، گویی راه خود را نیافته، براي همین نشان از گمشده اش در هر جایی 
کندو براي همین است که تناقض و سرگشـتگی   میدر تشخیص او بارها و بارها اشتباه 

  . گردد مینصیب او 
  زن در دیگر عرصه ها-3

زن در اجتماع و در عرصه مسائل سیاسی و مربوط به وطن از دیگر مظاهر حضـور  
فـی  «در قصـیده  (بـه تصـویر کشـیدن زنـی از تبـار انـدلس       . زن در شعر ابوریشه هستند

همـان،  / » جـان دارك «در قصـیده  (و هم چنین قهرمانی هاي ژاندارك ) 1/99ابوریشه، /»الطائره
. ش فرانسه در مبارزه با دشمنان از این مـوارد هسـتند  به عنوان رهبر و فرمانده ارت )148

الزم به ذکر است که شاعر به رسم همیشگی خود این قصیده ها را به ذکر زیبایی هاي 
رسد که او قصد دارد تا تصویري از یک انسان بـا روح   میکند ولی به نظر  میزن مزین 

زن بپردازد و از آن اظهار  متعالی و مناعت طبع ارائه دهد نه فقط به وصف زیبایی چهره
زنان در این قصید ها، نه تنها در اوج زیبایی ظاهري که در اوج  )81عواضه،(. شگفتی کند

زنانی با شخصیتهایی قوي و خود ساخته که از مرز جنسیت فرا . زیبایی باطنی نیزهستند
» ن داركجـا «قصیده . رفته بطوري که گاه رهبر و پیشرو مبارزه با دشمنان نیز گشته اند

م سروده شده؛ زمانی که در سرتاسر کشـور سـوریه و دیگـر کشـورهاي     1935در سال 
هیچ بعید نیست که این اوضاع بر نـوع  . عربی مبارزه با استعمارگران به اوج رسیده بود

رسـد بـا توجـه بـه اوضـاع سیاسـی        مـی به نظـر  . سرودن قصیده نیز تأثیر گذارده باشد
عمر ابوریشه بخش بیشتري از این قصیده را به ذکر کشورهاي عربی جاي آن داشت که 

مبارزات و جنگ علیه بیگانگان اشغالگر اختصاص دهد و ایـن در حـالی اسـت کـه او     
او که خود به همراه بسـیاري از  . گوید میبیشتر از ویژگی هاي ظاهري ژاندارك سخن 

دیگر قصائدش در  جوانان وطن به مبارزه علیه استعمار پرداخته بود، قطعاً این قصیده و
توانست نقـش مثبـت و    میترغیب و تشویق مردم به مبارزه و بیان ظلم و ستم استعمار 

از انصاف به دور است اگر دیگر قصائد حماسـی  . مؤثرتري در روند مبارزه داشته باشد
شاعر را در تشویق مردم به مبارزه نادیده بگیـریم؛ امـا از شــاعري همچـون ابوریشـه      

) توصیف ظاهر ژاندارك(شاید با اینکه شاعر در بخشهاي اول . این است انتـظار بیش از
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گوید و تقریباً  میسخن به اطاله ) تصویري از دختر جوان در حال دعا و عبادت(و دوم 
دهد، این بـوده   مینصف قصیده را به وصف ویژگی هاي جسمانی ژاندارك اختصاص 

که شاعر خواسته جوشش نفس و انقالب درونی ژاندارك را در مرحله قبل از مبارزه و 
هر چند که این اوصاف چندان هم به درازا نکشیده و ) 128دندي، (. پس از آن نشان دهد

شاعر با قدرت شاعري خود بسیاري از حوادث زندگی ژانـدارك را در یـک جملـه و    
  . ار آورده استحتی یک عبارت به اختص

. گزیند میسخن از زن فلسطینی دیگر مجالی است که شاعر براي پداختن به زن بر 
است که بر زنان فلسطینی روا داشـته شـده اسـت؛     میاو تصویرگر آوارگی و ظلم و ست

زیسـته انـد، و لـی اکنـون      مـی زنانی که در گذشته اي نه چندان دور با عزت و احترام 
  : آواره کرده استدشمن اشغالگر آنان را 

ــــــا ــــــمسِ مــــ ــــ ـــــنيُ الشَّ ــــ َ ـــــدِر ع ـــــ ـــــــرٍَّة ُمل تَ ـــ ُ ـــــم ح ــــ   کَ
 

 

ِهِ  ـــار ــــــ ـــــ ٍ کــ ـــــرف ــــــ ـــــ ــــــت بَِط ـــــ ـــــ ـــــدرِها أغضَ ــــــ ـــــ ِ   يف خ
 

ــــــا ـــــ هـــــــ َ ُ أمام ◌ ـــجَّ ــــــ ـــــ ـــ ــــي تَضِ ـــــ ــــــ ــ ــــــا وجَل ــــــ ـــــ ُ ا نَ َ َ بـ   و
 

ِه   ــــاِر ـــــ ــــــ ـــــ ها إيل أوکــــــ ُ ع ـــــدفَـ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ ُ ي ـــرِّجس ـــــ ــــــ ـــــــــــ   و ال
  

 )١/٥٣ابوريشه،(
میلـی از آن   بیچه بسیار زنان آزاده اي که چشم خورشید، چهره در پرده آنها را ندید و با «

اش  کردند و پلیدي آنها را به سوي خانـه  دخترکان هراسان در برابرشان ناله می/چشم پوشیدند،
   ».راند پیش می

طلبد زیرا همانطور که  میسخن از زن در شعر ابوریشه مجالی بیش از حد یک مقاله 
جایگـاه زن  توان  میاما در مجموع . از اشعار ابوریشه در مورد زن است می گفته شد نی

  :در شعر ابوریشه را با جمالت زیر  بیان کرد
اشعار او در دوران جوانی بیشتر وصف ویژگیهاي جسمانی زن است و در آنها میل  

و اشتیاق فراوان شاعر به ابعاد جسمی و غریزي بیشتر است و درحقیقت غریـزه شـاعر   
گذر از دوره جـوانی و   ـ با./دربسیاري از موارد الهام بخش او در این گونه اشعار است

ورود به میانسالی اشعار او بیشتر به سـمت وصـف صـفات و خصوصـیات اخالقـی و      
کنند و حتی گاه خـود عمـر ابوریشـه بـه غزلهـاي حسـی و        میانسانی زن گرایش پیدا 

پردازد  میاو در غزل  به تقلید از پیشینیان ن./ نگرد میوصف جسمانی زن با دیده تحقیر 
توان به وصف سـرزنش و مالمـت از عشـق چـون      میصائدي از او هر چند در اندك ق
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شاعر  هرگز قصد نداشته که فقط جسم زن را به نمایش بگذارد ./ گذشتکان اشاره کرد
و وجود انسانی زن را نادیده بگیرد بلکه محور اصلی اندیشه او احترام بـه زن و توجـه   

ته است نه به عنوان رمـز و  به کار رف./به قداست و حرمت او به عنوان یک انسان است
عالوه بر غزل و اشعار عاشقانه او به حضور ./ نماد براي قومیت و ملیت و دیگر مسائل

زن در جامعه و هم چنین زنان فلسطینی توجه دارد اما این اشعار در مقایسه بـا حجـم   
  . اشعار مربوط به زن زیاد نیستند

 تجلی تاریخ اسالم 

یشه شاهد آنیم که شاعر تصویرگر تاریخ زندگی پیامبر در سه قصیده بلند دیوان ابور
» من نادانی«، »محمد«: این قصائد عبارتند از. بزرگوار اسالم و اتفاقات صدر اسالم است

) 1/365أبوریشـه،  (» ملحمـة النـيب«او قصیده اول را بـه عنـوان مقدمـه بـراي     . »أنـا يف مکـة«و 
حضور در سـرزمین وحـی و تحقـق     سروده و دو قصیده دیگر را در مکه و تحت تأثیر

شـاعر در برخـی از قصـائد، اتفاقـات را     . آرزوي خود براي زیـارت آن مکـان شـریف   
تـاریخ صـدر   . کند میبصورت کلی و در برخی دیگر به تفصیل و با ذکر جزییات بیان 

پـیش از رسـالت پیـامبر    : اسالم در شعر ابوریشه در دو بخش کلی قابل بررسـی اسـت  
از میان حوادث پـیش از رسـالت پیـامبر، شـاعر بـه جریـان هـاي        .  اسالم و پس از آن

جاهلیت پیش از تولد پیامبر، ماجراي تولد ایشـان و سـپرده شدنشـان یـه دایـه، دوران      
جوانی پیامبر و گذاردن حجراالسود در جاي مخصوص پـس از تعمیـر کعبـه و شـهره     

ث پـس از رسـالت   سخن ابوریشه از حـواد . گوید میبودن پیامبر به صفت امین سخن 
بیشتر است و به مسأله رسالت، مخالفت مشرکان و حمایت حضرت ابوطالب از ایشان، 

نکته مهم . پردازد میبه مدینه و حجه الوداع ) ص(لیله المبیت و هجرت حضرت محمد 
و قابل توجه در در هر دو دوره این است که در هیچ کدام از آنها شاعر قصد ندارد تـا  

خ صدر اسالم باشد، بلکه هدف اصلی او برقرار کردن پیوند بین تاریخ فقط روایتگر تاری
وي در صدد اسـت تـا بـا یـادآوري آن دوران،     . گذشته مسلمانان و تاریخ معاصر است

عزت و اقتدار پیشین اسالم را متذکر گردد و با ارائه یک الگوي مناسـب از رهبـري در   
ـ    راي نجـات ملـت عـرب از    جامعه مسلمان و شخصیت حقیقی یک مسـلمان، گـامی ب
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انتخاب او از بین وقایع، درست در . مشکالت و مسائل موجود در جامعه آن روز بردارد
او تاریخ را نه فقط براي مطالعه و  لـذت و یـا   . گیرد میراستاي اهداف قصیده صورت 
بیند و معتقد اسـت مسـلمانان بایـد بـا رجـوع بـدان        میاندوه که برنامه اي براي آینده 

خود را در مقابل نفوذ بیگانه و شیوه تعامل بـا دسیسـه هـا و فریبهـاي دشـمن      تکلیف 
در . استخراج و سپس الگوي خود در مبارزه و ارتباط با دیگر ملـل و دول قـرار دهنـد   

تـوان   مـی را  می سرتاسر این سه قصیده طوالنی ویژگیهاي یـک شخصـیت کامـل اسـال    
ایـن  . مل ـ پیـامبر اسـالم ـ هسـتند    مشاهده نمود که همه برگرفته از شخصیت انسان کا

توان آنهـا را از لحـاظ تـاریخی و یـا      میمسأله مهمترین ویژگی این قصائد است، زیرا ن
حتی برخی ویژگیهاي فنی و ادبی بارز دانست؛ زیرا هم تاریخ کاملتري از حوادث صدر 
اسالم موجود است و هم در دیوان ابوریشه اشعاري هستند که شـاید بتـوان گفـت بـه     

شاعري که پس . مراتب از نظر ویژگی هاي ادبی و فنی قوي تر از این قصیده ها هستند
از چند دهه زندگی در دیگر کشـورها، آزمـودن دنیـاي سیاسـت و دیـدن رنـج و غـم        
مسلمانان فلسطینی در برابر دشمن متجاوز و سازش برخی سران عرب، اکنون خسته و 

رسـد کـه    مـی ی آمده است، طبیعی به نظر دل آزرده از همه آن اتفاقات به سرزمین وح
البتـه  . بخواهد به گذشته پناه ببرد و از آن براي نجات هم کیشان خود اسـتمداد بطلبـد  

احساسات پـاك و بـی   » أنا فی مکه«و » من نادانی«نباید فراموش کرد که در دو قصیده 
ق آرزوي شادي شاعر از زیارت مکه و مدینه و تحقـ . آالیش شاعر بیشتر نمایان هستند

ترکیـب و تلفیـق احسـاس و    . او از زیباترین مظاهر احساس او در این قصـائد هسـتند  
عاطفه و روح حماسه و بزرگی از بارزترین ویژگـی هـاي شـعر شـاعر در ایـن اشـعار       

او در ابتداي این قصائد اظهار شادي و سـرور خـود را از حضـور در مکـه بیـان      .است
داند و باعث آزاد شدن از بند  میه هدایت خود کند و حضور در سرزمین وحی را مای می

  :و اسارت نفس
 ِ ريب ــــن دَ ـــــ ــــــ ـــ ِ ِ م ـــــة ــــــ ـــــ ــ واي ِ ــةَ الغ ـــــ ــــــ ـــــ َ دَّت ُظلم ـــدَ ــــــ ـــــ ــــ َ   ب

 

ــــاللِ   ــــــ ـــــــن أغــــ ـــــــ ِ ـــــغتُ م ـــــ ــــ ُ ــــــا ص ـــــ ــــت مـــ ـــــ ـــــ لَّ َ َ ح   و
 

 ُ ــــــته ـــــ ــــــ ــ ِ و فَضَّ ـــود ـــــ ــــــ ـــــ ُ ج ُ َ الو ـــــــتم ـــــ ـــــــ َ ـــــينِ خ ـــــ ــــــ تــ َ   و أر
 

ــــال  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ مــــــ َ ــا و اجل ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ِ الهل َ ـــــي ج ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ عم   بِنُ
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ـــــــاين ـــــ ــــــ ـــــ کـــ َ ــــــوعٍ م ـــــ ــــــ ـــــ ــــ شُ ـــتُ يف خُ ــــــ ـــــ ــــــ لَمَّســــــ َ تـ   فـَ
 

 ُ ــــــداه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ ــــيعتُ يف ه ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َُّ شَ ـــــــاليلمث ــــــ ـــــ ــــــ ــــ   ضَ
  

 )٢/٨٥ابوريشه، ( 
ظلمت و تاریکی گمراهی از زندگانی من پراکنده و نابود شده و غل و زنجیرهایی کـه بـا   «

مهر وجودم را به من نشان داد و بـا جـالل و   ./دست خود ساخته بودم باز و گشوده شده است
مکان خـود  با خشوع و خضوع به جستجوي جایگاه و ./جمال نعمت هایم آن مهر برداشته شد

  ».پرداختم و سپس در سایه هدایت او، گمراهی ام را مشایعت کردم
از میان شخصیتهاي صدر اسالم غیر از پیامبر اسالم ـ صلی اهللا علیه و آله ـ ابوریشه   

در ایـن  . پـردازد  مـی فقط به شرح دالوري هاي خالد بن ولید در یـک قصـیده مسـتقل    
سـروده،  ) ص(مورد زندگی رسـول اکـرم   قصیده نیز شاعر همچون قصیده هایی که در 

قصد ندارد تا به روایت تاریخ بپردازد، بلکه در صدد است تا نمونه اي از یک شخصیت 
قهرمان و شجاع در صدر اسالم بیاورد و آن را به عنوان یک الگو در مبارزه بـا دشـمن   

ر این اگر به تاریخ کشور سوریه د. است. م1938تاریخ سرودن قصیده سال . معرفی کند
زمان بنگریم، خواهیم دید که استعمار فرانسه بر این کشور سایه انداخته و مردم در راه 

در چنین شرایطی ابوریشـه  . آزادي وطن در حال مبارزه و مقابله با استعمارگران هستند
در این . شود میکه خود از مبارزان راه آزادي بوده، با سالح شعر نیز وارد عرصه مبارزه 

از هر چیز دیگري باید کابوس شکسـت ناپـذیري اسـتعمار از بـین بـرود و      زمان بیش 
توانند در مقابل دشمن و همه امکانات نظامی و قـدرت بـه ظـاهر     میهمگان بدانند که 

براي رسیدن به چنین منظوري تقویت روحیـه شـجاعت و قهرمـانی و    . زیاد او بایستند
پردازد و  میلذا شاعر به سیر تاریخ  .آید میدالوري یکی از اساسی ترین کارها به شمار 

کند که در تاریخ کشـورهاي عربـی    میبنا بر صالحدید خود شخصیت خالد را انتخاب 
اهل سنت داراي موقعیت خاصی است، ابوریشه قصد دارد تا یـاد رهبـران را بصـورت    
ویژه و بارز در ادبیات و تاریخ و سیاست زنده کند و بدین وسـیله روح عـزت و ظلـم    

. ي را در نسل جدید بدمد و آنها را بسوي درس آموزي از گذشتگان سـوق دهـد  ستیز
لذا برخی از زوایاي زندگی خالد، بخصـوص دالوري او در جنگهـا را بـه    ) 354الدهان، (

خواند تا بیاید و با دالوري ملت را از رنج  میکشد و خالد را از وراي قرون  میتصویر 
شاعر هم چنان به مبارزه و مقاومـت مـردم   . هدو عذابی که دامن گیرشان شده نجات د
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امیدوار است و اساساً قصد ندارد تا یأس و ناامیدي از خود نشان دهد و آن را به مردم 
بلکه هدفش این است که نیاز جامعه به افرادي همچون خالد را ) 88قجه، ش (منتقل کند، 

نجات وطن تحریک کند  بصراحت بیان کند تا شاید از رهگذر این بیان افرادي را براي
که در شجاعت همچون خالد باشند و فقط براي نجات ملت بجنگند نـه بـراي مطـامع    

  .شخصی خود
  وصف آثار ماندگار در تاریخ

حضور ابوریشه به عنوان سفیر فرصتی مغتنم براي او بود تا با دیـدن آثـار تـاریخی    
ن آثار تاریخی چند اثر شاعر از میا. دیگر کشورها تجربه جدیدي در زندگی داشته باشد

قصـیده شـاعر در زمینـه    . هند اسـت » معبد کاجراو«را برگزیده که یکی از بهترین آنها 
توان  میبیت است و  81بازدید از این معبد قدیمی قصیده اي طوالنیست که مشتمل بر 

مقابله معبد با زمان در برابر محو نابودي، توصیف : آن را به سه بخش اصلی تقسیم کرد
  د و مجسمه ها و نقوش موجود در آن، عبرت آموزي از مشاهده معبدمعب

در حقیقت بخش دوم قصیده که بخـش اصـلی آن اسـت، قسـمت عمـده شـعر را       
شـاعر بـا   . دو بخش دیگر در ابتدا و انتهاي قصـیده بسـیار کوتاهترنـد   . دهد میتشکیل 

کنـد کـه    مـی گفتی نگارد، از دیدن آن معبد بسیار اظهار ش میمقدمه نثري که بر قصیده 
در گذر . حاالت انسان را در باالترین و پایین ترین درجات با زبان هنر بیان نموده است

روزها، ماهها و سالهاي متمادي معبد پابرجا مانده و ذره اي در برابر نامالیمات روزگار 
چه بسیار جنگها و . سر خم نکرده و با سرافرازي هر چه تمام بر زمان پیروز شده است

ارتها که معبد را تهدید کردند اما آن همچنان باقی مانده و هالك و ویرانـی ناشـی از   غ
پیروزي معبد بر زمان، نه فقط غلبه و پیـروزي مکـان   . جنگها نتوانسته آن را از بین ببرد

هنري که در معبد تجلی یافته و باعث شده تا فن . هنري که غلبه هنر بطور مطلق است
مکان و زمان برهاند و به افقی بـس وسـیعتر و فراتـر از زمـان و     و هنر، خود را از قید 

 ) 357محبک، ش (: مکان راه یابد و بدین سان خلود و جاودانگی خود را تا ابد رقم زند

ــانَ  ــــــ ـــــ ــــــ َ األمــــ ـــــــب ـــــ ــــــ ـــــ َ ه َ ـــا و ــــــ ـــــ ــــــ مـــ نُک ِ ـــــن م ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ   م
 

ـــــان  ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــتَ أم الزَّمـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ، أنــــ ِ ـــه ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ خيـ ِ   !أل
 

 َ ــــک ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــ ــي أعتابِ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ َل َ يت ع ِ ــــق ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ   شَ
 

ــــــوان  ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ َت ه ـــــر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ َ ــاراتُ و انتَح ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   الغـــــ
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ــــاو  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ هــ ــــــت أمالکُ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   متََزَّقَ
 

ان  ــوجلَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ ــــت ص ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ــاً، و فُضَّ ــــــ ــــــ ـــــــــــ ـــــ   تاجـ
 

ا ــــَذ ـــــ ــــــ ـــــ ـ َ ــوقَ ه ــــــ ـــــ ــــــ ــ ــــدَکَ فَ ـــــ ــــــ ـــــ حـ َ َ و ـــت ــــــ ـــــ ــــــ يـ ِ ق َ   و ب
 

ـــــــوان  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــ نفُ ـــــــةَ عُ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ قفَ ـــخِر ِو ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ   الصَّ
  

 )١/١٠٧ابوريشه، ( 
تاخت و تازهـا در  /دهد، تو یا زمان؟ چه کسی از میان شما به برادرش امان می) اي معبد(«

پادشاهانش تاجها )./و از بین رفتند(کردند درگاه تو بیچاره شدند و با پستی و زبونی خودکشی 
و بر  باالي این صخره و در این بحبوبه، ./را از هم گسستند و عصاي پادشاهی آنها شکسته شد

  ».تو تنها، با غرور باقی ماندي
: پردازد، عبارتند از میدیگر قصیده هایی که ابوریشه در آنها به وصف اماکن تاریخی 

در همه قصائد مـذکور ابوریشـه همـواره از     1.)122همـان، (» لطل«، )118همان،(»اوغاریت«
گیرد و با مخاطب قرار دادن آنها گـویی از نـو    میذهن خالق و خیال سرشار خود بهره 

کند که خواننده  میدر این کار آن چنان موفق عمل . دمد میدر وجود آنها روح تازه اي 
کند موجودي زنده در مقابل شاعر ایستاده و در عمل گفتگویی دو جانبه اتفاق  میتصور 

نکته دیگري که باید بدان اشاره شود اینکه اکثـر مکانهـایی کـه شـاعر بـه      . افتاده است
توصیف آنها پرداخته آثاري هستند که در طول تاریخ ماندگار بـوده انـد و گـذر سـالها     

شاعر فقط شاهد ویرانه » طلل«د در برخی از آنها مثل هرچن. نتوانسته آنها را از بین برد
هاست ولی حتی همان ویرانه هاي بر جاي مانده خود نشان از نوعی ماندگاري دارنـد  

شد و همین ویرانه ها نیز  میچه اگر ماندگار نبودند چه بسا به جاي آنها بناهایی ساخته 
گذشـته پرافتخـارش غافـل     در این مجـال نیـز ابوریشـه از یـادآوري    . ماندند میباقی ن

  :ماند مین
ــــــألُ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــادُ يســــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــا: و يکـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـ ـــن أنَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ َ   م

 

ــــــــي ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ِ ُلين فَم ــــُذ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــادُ خيــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ يکـــــ   !و
 

 ِ ــــاد ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــةَ األجمـ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ـ َ ـــا إبن ـــــــــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــا يـ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ   أنــــــ
 

ِي ـــأمتَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــفٌ يف مـــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِ ـــــــکِ واق ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــ ثُل َ   م
 

 ٍ ـــة ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــ ــا أمَّ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ قايـــ َ ــن ب ـــــــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ ـــــا م ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ   أنــــــ
 

ــوأمِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــن تَ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ِ ــــي م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ لـــ ُ ـــي و الع ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــ ِ   ه
 

 َ ــــرور ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ــــــ ُ نيا م ــــــدُّ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــي الـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ َل َ ـــرَّت ع ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــ َ   م
 

ـــــــي ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـ ـــــلِ الَظمِ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ قـــــــــ َ ــــِر باحل ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ طــــ   القَ
 

                                                        

گاریت، شهري است در شمال الذقیه در سوریه که اولین مطابق یادداشتهایی که شاعر در باالي قصائد نگاشته است، او - 1
 .منظور شاعر از طلل باقیمانده هاي قصري قدیمی در رومانی است. خطوط نگارشی دنیا در آنجا پیدا شده است
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ــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــت آيــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َل ناقـَ ــــاو تَ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ هـــــ ِ ت َمحَ ِ ر   ات
 

ــــمِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ُ األجنُ ــفاه ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ِ   ! ش
  

 )١٢٠مهان،(
اي )./ترك یاري کنـد (من کیستم؟ و نزدیک بود دهانم مرا نا امید کند : نزدیک بود بپرسد«

من از بازماندگان امتی هستم که با بزرگی و ./ام ها، من همچون تو در ماتمم ایستاده دختر بزرگی
و ./اي بـر بـاغی تشـنه    گذشت چونان عبور کـردن قطـره  امتی که از دنیا ./تعالی همزاد بوده اند

  ».هاي رحمتش را براي هم نقل کردند ستارگان نشانه) لبهاي(
رسد که  مینامگذاري شده اند، به نظر » إفرست«در دو قصیده دیگر که هر دو به نام 

شاعر قصد دارد با بیان ارتفاع و البته عظمت قله اورست به عزت و اقتدار و اشتیاق بـه  
این مفاهیم دقیقاً در راستاي حس بلند نظـري و  . رفعت مقام در وجود انسان اشاره کند

بـه أبوریشـه، عمـر،     . ك.ر(گـردد   میاشتیاق فراوان شاعر به احیاي عزت و عظمت ملتها بر 
  )277، ص2و ج 126، ص1ج

  طبیعت به عنوان رمز 
در اشعار عمـر   توجه به جلوه هاي طبیعی هستی یکی از زیباترین مسائلی است که

او به شیوه مرسوم رمانتیک ها در پی وصف زیبایی و لذت . خورد میابوریشۀ به چشم 
از طبیعـت نیســت، بلکــه در ایــن دســته اشــعار، طبیعــت بــراي شــاعر ســمبل و رمــز  

بـرد تـا    مـی خواهد بدان بپردازد، لذا از طبیعت بهـره   میفراتر است که در اصل  میمفهو
این معنا را در . کند و شعرش اثربخشی بیشتري داشته باشد آنچه در درون دارد، عرضه

عقاب در شـعر ابوریشـه   . توان به وضوح مالحظه نمود می» البلبل«و » النسر«دو قصیده 
م است و دوران 1938به سال  1»النسر«تاریخ سرودن قصیده . رمز عزت و عظمت است

شـاعر، مـردم سـوریه را چـون شـاهین      . گـردد  مـی استعمار فرانسه و اشغال سوریه بر 
کردند و در زیر یوغ استعمار گردن  میپندارد که در گذشته با عزت و افتخار زندگی  می

                                                        

. باشد میاست که در فارسی به معنی عقاب و شاهین  Eagle» المورد القریب«در کتاب » النسر«معادل - ١
با توجه به معانی فوق و هم چنین مفهوم ابیات، نگارنده . »نسر«، ذیل 2007البعلبکی، منیر و روحی البعلبکی، 

هرچند برخی از مترجمان کرکـس یا عقـاب را براي . کلمه شاهین را به عنوان معنی منـاسب تر برگزیده است
 . نیز انتخاب کرده اند» النـسر«
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گذر زمان و فاصله گرفتن از آرمان هاي واالي ملی، سازش در برابـر  . کج نکرده بودند
ـ    ان در اداره اشغالگران، نادیده انگاشتن حضور بیگانه در کشور، باز گذاشـتن دسـت آن

امور داخلی سوریه، عدم مبارزه و مقابله با ستمگري ها و سلطه طلبی هاي آنان باعـث  
شده که عزت و عظمت مثال زدنی عرب در این برهه از تاریخ لگدکوب اسـتعمارگران  

ابوریشه براي یـادآوري ایـن مفهـوم از شـاهین و خصوصـیات آن کمـک       . غربی گردد
ش کردن عظمـت خـود بـه دامنـه کـوه نـزول کـرده و بـا         شاهینی که با فرامو. گیرد می

گیرد تا عزت و عظمت پیشین  میهمنشینی با ضعیفان مورد تمسخر قرار گرفته تصمیم 
هر چند به . خیزد تا به جایگاه گذشته خود برگردد میشاهین بر . خود را دوباره بازیابد

کوه برساند و  خود را از تواند خود را به النه اش بر فراز قله  میسختی ولی در نهایت 
  :ذلت و حقارت، تمسخر و تحقیر دیگران نجات دهد

ــــوَّي ــــــ ـــــ ــــــ لــ ـــًا يتَ ـــــ ــــــ ــــــ عـــ ِ ُ جائ ــــر ــــــ ــــــ ـــــ ــــــــفَ النَّســ ـــــ ــــــ ـــ قَ َ   و
 

 

ــــريِ  ــــــ ــــــ ــــالِ نَثــ ـــــ ــــــ ــــي الرمــ ـــــ ــــــ ــ َل َ ـــــــلٍو ع ـــــ ـــــ ِ ـــــــوقَ ش ــــــ ــــ   فَ
 

 ُ ــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ ُ ع ِ تَدفـَ ـــــاث ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ غـــ ُ ــــــافُ الب ــــــ ـــــــــــ ـــــ جــ َ عِ   و
 

 

ــــريِ  ـــــ ــاحِ القَصـــــ ــــــ ـــــ نـ َ ـــــضِّ و اجل ـــــ ــــ ــبِ الغَ ـــــ ــــــ ـ ِخَل   بِامل
 

ـــــــونِ  ــــــ ـــ نُ ُ ــــــن ج ـــــ ـــــ ِ ــــٌة م ـــــ ـــــــ عشَ َ ِ ر ـــه ــــــ َت فيـــــــ ـــــر ــــــ ـــــ َ   فَس
 

 

، و ـــــِرب ــــــ ــــــ ـــــ ورِ  الکِ ُ ــــر ـــــ ــــــ ـــــ قــ َ ــزَّةَ امل ـــــ ــــــ ـــــ ــــ َ ــزَّ ه ــــــ ـــــ ــــــ ـــ َ   اهتـ
 

 ِ َ ـــــرب ــــقِ األغـــــ ــــــ ـــــي األفُ ـــــ َل َ باً ع ــــــاحِ ــي ســــ ــــــ ــ ضَ َ   و م
 

 

ــورِ  ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ُ نخ َ ـــلٍ م ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ــــ يَک َ َ ه ـــــاض ـــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ   أنقـــ
 

ــــازَ  ــــــ ـــــ َ و اجتـــــــ ـــــــب ــــــ ـــــ ــــ ِ ياه َ الغَ ــا أيت ــــــ ـــــ ــــــ   و إذا مـــ
 

 

ــــريِ  ــــــ ـــــمِري األثـــــ ـــــ ـــــ ــــــن ضَ ـــــ ــــ َ ـــــــنِّ م ـــــ ـــ ي الظَّ ــــــدَ ــــــ ـــ َ   م
 

 ُ ــــــاق ــــــــت اآلفـــــ ـــ ــٌة نَشَّ ــــــ ـــ ُ زَعقَ ـــــه ــــــ ن ِ ــــــــت م ـــ َل َ لج َ   ج
 

 

ــــتَطريِ  ـــــ ــــــ ســــــ ُ ـــا امل ــــــ ـــــ ــــــ هـ ِ هج َ ــــن و ــــــ ـــــ ــــــ ِ ـــــرَّي م ـــــ ــــــ ـــــ َ   ح
 

ي  َ ـــــو ـــــ ـ َ َ ه اءو ـــمَّ ــــــ ــ ِ الشَ ة َ رو ــذَّ ــــــ ــــــي الـــ ـــــ َل َ ـــةً ع ـــــ ـــ ثَ ُ   ج
 

ـــورِ   ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ هج َ ِه امل ـــِر ــــــ ــــــ ـــــ ــــــ َکـــــ ــــــِن و ــــــ ـــــــــــ ـــــ ضـــ   !يف حِ
  

 )١٤٥-١/١٤٤ابوريشه، (
بر باالي الشه حیوانی که روي ریگ هـا از  . شاهین در حالی که گرسنه بود بر جاي بماند«

پرنده هاي خُرد و ضعیف با پنجه هاي ظریف و بالهایشان او ..پیچید میهم گسسته بود، برخود 
رعشه اي از جنون ِکبر در او سریان یافـت و ماننـد سـرما زدگـان بـه لـرزش در       ..راندند یمرا 
چون به تـاریکی  ./آن گاه بقایاي پیکر خُرد شده خود را باالي افق غبار آلود کشید و رفت./آمد

فریـادي بلنـد از   /ها در آمد و در دل فلک از دور دست هایی که رهگذار خیال است، گذشت،
شـاهین بصـورت   ./که از شعله گسترده آن آفاق با التهـاب بـه غلیـان در آمـد    شاهین برخاست 

  » .پیکري بی جان، در دامنه النه دور افتاده خود، بر قله اي مرتفع فرو افتاد
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. در این قصیده اندیشه اي واحد نهفتـه ولـی شـاعر آن را بـه اختصـار آورده اسـت      
یعنـی  : خسته و فرسوده به آشیانه اش در کوه، تا آنجا بمیـرد } شاهین{بازگشت عقابی 

میرد، اگر چـه فرسـودگی و ضـعف او را فـرا گرفتـه       میآن که موجود عظیم با عظمت 
ز ابتذال است، اما  ارزش قصیده در درجه اول اي عظیم و واال و دور ا این اندیشه. باشد

گردد که قصیده را از توصیفی زیبا و دلپـذیر تـا    میبه قدرت تصویر سازي حماسی بر 
شکوه الفاظ و هماهنگی و توافق شگفت انگیز . دهد میبحران و اندوهی سرکش تعالی 

بـر روح و جـان   پایان قوي این قصـیده نیـز   . دارد میآن با معنا شنونده را به حیرت وا 
نیز شاعر از رمـز  » البلبل«در قصیده ) 100غریـب،  (. نهد میانسان تأثیري شگرف بر جاي 

شاعر با ایـن شـعر بـه اوضـاع و احـوال      . کند تا غرضی سیاسی را بیان دارد میاستفاده 
کند که در راه مبارزه با استعمار حتی در زندان نیـز بـا اعتصـاب     میجوانان وطن اشاره 

بیت الغزل شاعر در پایان قصیده بیانگر این مفهوم است که . کنند میمن مقابله غذا با دش
اگر در راه آزادي وطن مبارزات به نتیجه نرسد، نسل آینده نیـز اسـیر دسـت اسـتعمار     

  :گردد میلذا مسؤولیت نسل حاضر را در مبارزه متذکر . خواهند بود
ـــــــوِرثَ  ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ُ أن يــ ـــــرب ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــ ِ الکِ ــــــه ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ يـــ َل َ عَ   أيب

 

لَّ   ــــراخَ َذ ــــــ ـــــ ِ  األفــــــ ه ِ ــــد ـــــ ــــــ عــــــ َ ـــــــن ب ــــــ ـــــ ـــ ِ ـــدَ م ــــــ ـــــ يـــــــ   القَ
  

 )١/١٣٥ابوريشه، (
هایی را به ارث بگذارد که بعد از او در قید  داشت از اینکه جوجه کبر و غرور او را بازمی«

  ».قفس گرفتار باشند
این بیت در حقیقت ضمن یادآوري نقش نسل حاضر، درس ایستادگی در راه مبارزه 

کند که هرگونه سستی در راه آزادي و مبارزه با دشـمن میراثـی    میبا دشمن را نیز بیان 
  . جز اسارت براي آیندگان برجاي نخواهد گذاشت

  مناسبتها در شعر ابوریشه
توان به مناسبتهاي عام و خـاص تقسـیم    میاشعار ابوریشه در مناسبتهاي مختلف را 

ضـیه فلسـطین کـه    همانند آزادي وطن از اشغال فرانسـویان و ق  میمناسبتهاي عمو. کرد
موضـوع اشـعار شـاعر در مناسـبتهاي خـاص اغلـب،       . پیش از این به آنها اشـاره شـد  

ابوریشه از میان ادیبان و . بزرگداشت شاعران و یا رثاي برخی خویشان و دوستان است
، امین الریحانی، حافظ ابراهیم، )اخطل صغیر(شعراي دنیاي عرب، متنبی، بشاره الخوري 
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گزیند و در بزرگداشت و رثـاي آنـان قصـیده     میو احمد شوقی را بر ابوالعالء المعري 
الزم به ذکر است که بجز قصیده هایی که در مورد سفر به مکه و بیـان  . سراید میهایی 

. تاریخ اسالم است، قصائد او در مورد شاعران عرب از طوالنی ترین قصائد او هسـتند 
عرش در راستاي انتشار افکار و اهداف پیش از این نیز اشاره شد که شاعر همواره از ش

او در اشعار مناسبتی خود نیز یادآوري عزت و عظمت عرب و توجه . برد میخود بهره 
در قصـیده بزرگداشـت متنبـی همچـون     . بـرد  میدادن به مشکالت مسلمانان را از یاد ن

بسیاري دیگر از قصائد شاعر روح ظلم ستیزي و عزت و غرور او به عنوان یک عـرب  
همان مفهومی که بارها و بارهـا و بـه بهانـه هـاي مختلـف آن را یـادآور       . مایان استن

نهد که عصاره و حاصل شـعر او   میشود و گاه چنان اساس و بنیان شعرش را بر آن  می
در این قصیده نیز . چیزي نیست جز دعوت به احیاي عزت و غرور و ظلم ستیزي عرب

صد دارد تا بر این ویژگی تأکید دوباره اي داشته با الهام از روحیه و خصوصیات متنبی ق
بـا دقـت در تـاریخ    . باشد و مجدداً همگان را به گذشته پر افتخار عرب متـذکر سـازد  

م ـ و همچنین از اولویت قرار دادن این ویژگـی متنبـی در    1935سرودن قصیده ـ سال  
ان اشـغال سـوریه   توان به اهمیت این مفهوم براي ابوریشه پی برد، یعنی دور میقصیده 

توصیف روح . توسط استعمار فرانسه و زمام اوج مبارزات جوانان سوریه علیه بیگانگان
اباء و مناعت طبع و عزت و افتخار متنبی را تشبیهات و استعاراتی بر عهـده دارنـد کـه    

برگزیدن متنبی و تصـریح بـه روح ظلـم    . آورد میابوریشه از صفات عقاب در شعرش 
ناعت خاص متنبی در شعر ابوریشه براي ارائه الگوي یـک شخصـیت   ستیز و غرور و م

شـاعر  «عالوه بر این او، متنبـی را بـا   . پذیرد میمسلمان از تاریخ گذشته عرب صورت 
دهد تـا بـدین وسـیله بـر ویژگـی هـاي        میمورد خطاب قرار » شاعر العرب«و » الخلد

نیکوي متنبی را یـادآور   منحصر به فرد متنبی تأکید کرده و لزوم متصف شدن به صفات
  :شود

 َ ــــک ــــــ ـــــ ــــــ ـــــضَّ َطرفَ ـــــ ــــــ ـــــ ــربِ غُ ـــــ ــــــ ـــــ ـــ ُ َ الع ر ِ ــــــاع ـــــــــــ   شــــ
 

  ِ ـــــراء ـــــ ســــ ِ عَ ــــة ــــــ ــــ َي يف قَبضَ ــــار ـــــ يـــــ َ ُ ح رب ُ ـــــــالع ـــــ ــ   !فَ
 

 ً ـــلوا ـــــ ـــ ِ ـــــثَ ش ـــري اللَّيــــــ ـــــ ـــ ـــــــدُ أن ي جــــ َ ُ امل ــــــل ـــــ َ   خيج
 

  ِ ـــــــاء ـــــ ــــــ قطـــــــ َ ٍ ر ــة ـــــ ــــــ ـــــ يـــــــ َ ــــــابِ ح ــــــ ـــــ ــــــ َ أنيــ ـــــت ــــــ ـــــ ــــــ ــ   حتَ
 

... ِ ـــــــل يــــ ـــــةُ اخلَ ــــــ َ م َ ح ــــين و محَ ــــــ ـ ُ ُ امل ـــع ـــــ مـــ َ َل ـــن ــــــ ــ   أي
 

 

 ِ ــــواء ـــــ ــــــ ـــــ ـ ُ اللِّ ـــــق ــــــ ـــــ فـــــ ــا و خَ ــــــ ـــــ ــــــ ــ ن ُ القَ ــــج ـــــ ــــــ هــــــ َ   و و
 



28     نقد ادب معاصر ادبی   

ــم ... ــــــ ـــــي اإلمثِ کَ ـــ َل َ ـــيحِ ع ســـــ َ َ امل مــــــــع َ ـــانُوا د   أهـــــ
 

 

 ِ ـــــــاء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ َ األنبيــــ ع ِ ــاج ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ضـــ َ ـــــزُّوا م ــــــــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ   و ه
 

ـــــا ــــــ ـــــ اهــــــ َ ـــــدَ  ــــــ ـــــ عــــــ َ ـــوعَ ب ـــــ ــــــ ـــــ بـــ ي الرُّ ـــذِ ــــــ ـــــ ــــــ ـ َ   إنَّ ه
 

 

 ِ ــــــهداء ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ َ الشُّ ــابِر ــــــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ قـــ َ وها م ُ ــــري ـــــــــــ ــــــ ـــــ ـــــــ َ   ص
 

َ األغـــــــاين...  ــــيض ـــ ـــکَ بِ يــــ ــــدي إَل ـــفَ أهـــ يــــ   کَ
 

ــي   ـــــ ــــــ ـــــ ــ ِدائ ـــــفَ ر ـــــ ــــــ ــــ ل َ ـــامِ خ ــــــ ـــــ ُ األيــــــ ــــــراح ــــــ ــــــ ــ ِ   و ج
  

 )٤٢٦-٤٢٥/ ١ابوريشه،(
اي را فشار و سـختی سرگشـته و    اعراب در قبضه. فروگیربایست، نگاهت را ! شاعر عرب«

کشـد کـه شـیر را تکـه پـاره زیـر نـیش مـار خالـدار           مجد و عظمت خجالت مـی ./اند درمانده
چقـدر بـه   /...ها و اهتـزاز پرچمهـا کجاسـت؟    درخشش مرگها و شیهه اسبان تابش نیزه./...ببیند

ها بعد  این خانه!/ه پیامبران را لرزاندنداشکهاي مسیح به خاطر گناهانشان اهانت کردند و آرامگا
چگونه به تو بهترین ترانه را تقدیم ./ ...اي براي شهدا تبدیل شدند شان به مقبره از شکوه و جلوه

  »).همواره همراه من است(کنم حال آنکه زخم روزگار به دنبال من است 
برگزیدن نامها و لقبهاي خاصی براي خطـاب قـراردادن شـعراي بـزرگ در دیگـر       

» شاعر الحـب «به عنوان مثال او احمد شوقی را با . قصیده هاي ابوریشه نیز جریان دارد
  . کند مییاد » شاعر الحزن«کند و از حافظ ابراهیم با  میخطاب » شاعر الموت«و 

زدیکانش سروده، از دیگر اشعار مناسبتی او اشعاري که ابوریشه در رثاي دوستان و ن
سراید اغلب در سطح متوسط هستند و  میقصائدي که شاعر در رثاي دوستانش . هستند

از دو جهـت  . آن گونه نیستند که احساس و عاطفه خواننده را بـا خـود همـراه سـازند    
عـروف و  از سویی افراد مورد نظر در بین عموم مردم م: توان به این مسأله نگریست می

توانند احساس غم  مینداشته اند، لذا ن می مشهور نبوده اند و به عبارت دیگر جنبه عمو
از جهت دیگر باید به شیوه بیان شاعر نیز توجه . و اندوه دیگران را به خود جلب کنند

وقتی که شـاعر  . کرد که نقش اساسی در گرایش یا عدم گرایش خواننده به قصیده دارد
گوید، گاه بیانش آنقدر مبهم به نظر  میدر قبال مرگ دوستانش سخن از احساسات خود 

رسد که بیشتر از آنکه احساسات خواننـده را تحریـک کنـد و او را در فـراق یـک       می
تواند  میبرد، لذا خواننده با قصیده ن میدوست محزون کند او را در هاله اي از ابهام فرو 

کند که شاعر از  میین ابهام زمانی بیشتر جلوه رسد ا میبه نظر . رابطه عاطفی برقرار کند
در چنین حالتی است کـه ابهـام و غمـوض    . گوید میخاطرات خود با دوستانش سخن 

. یابد زیرا از آن خـاطرات هـیچ سـابقه ذهنـی نـدارد      میشعر براي خواننده بیشتر بروز 
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خـود را در   مسلماً همه افراد حداقل تجربه از دست دادن یکی از نزدیکان و یا دوستان
توانـد   مـی طول زندگی داشته اند و اگر شعر قوي باشد حتی از راه همزاد پنداري نیـز  

احساسات خواننده را آنگونه تحریک کند که خود را در موقعیت شاعري ببینـد کـه در   
به هر حال شـاعر در ایـن دسـته اشـعار     . سراید میغم از دست دادن یک دوست مرثیه 

ها و عواطف شخصی خود خارج شود و به ارائه یک تصـویر  نتوانسته از حدود تجربه 
. عام انسانی بپردازد و بدین وسیله اینگونـه اشـعار را نـزد همگـان مطلـوب تـر سـازد       

توان گفت ویژگی خاص این قصیده ها فقط مجـالی اسـت    میدر یک کالم ) 111دندي،(
  . یابد میکه شاعر براي ابراز حزن و اندوهش 

  
  گیري نتیجه

عمر ابوریشه به عنوان یکی از شاعران نو گراي سوریه، در حقیقت پل ارتباطی میان 
وي بخش اعظم دیوانهاي شعري اش را بـه  . کالسیک و رمانتیک در شعر سوریه است

زن براي . نگرد میابوریشه با دیدگاهی متفاوت به زن . زن و وطن اختصاص داده است
ردو غزل عفیف او و نیالودن ساحت عشـق بـه   قداست قرار دا او در هاله اي از عفت و

وطن در شعر ابوریشه هم سوریه و لبنان است . کلمات مبتذل شاهدي است بر این مدعا
ــد و از  مــیاو قضــیه فلســطین را مســأله و مشــکل تمــام عــرب  . و هــم فلســطین دان

وي در اشـعار مربـوط بـه    . کشورهاي عربی انتظار یاري رسانی بـه آنهـا را دارد   میتما
. گردد میزمین هاي عربی به عنوان یک منتقد سیاسی و روشنفکر دلسوز وارد عرصه سر

ضمن بیان خیانت سران عرب، مردم را از سـهیم بـودن در شکسـتها و عقـب افتـادگی      
ضمن آنکـه ایجـاد روحیـه امیـدواري و تشـویق بـه ادامـه        . داند میملتهاي عرب مبرا ن

ر مجال پرداختن به تاریخ اسالم همچون یک د. برد میمبارزات را در شعرش نیز از یاد ن
کنـد و در حقیقـت در صـدد پیـدا کـردن الگوهـایی از تـاریخ         میمسلمان متعهد عمل 

پرافتخار گذشته مسلمانان است تا با ارائه این الگوها، مردم را هر چه بیشتر به مبارزه با 
در اشـعار  . اسـت در زمینه اشعار مناسبتی نیز این مهم جلوه گـر  . استعمار تحریک کند

مربوط به بزرگان ادبیات عرب همچون متنبی، احمد شوقی و دیگران بر آن است تا هم 
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از این بزرگان تمجید کرده باشد و هم الگوهایی براي مردم و بخصوص قشر روشنفکر 
توصیف طبیعت و بخصوص طبیعت زنده یعنی توصیف بلبل و یا شـاهین  .  ترسیم کند

در توصـیف طبیعـت   . به موضوعات وطن دوستانه نیسـت  براي او چیزي جز پرداختن
صامت نیز هدف او فقط وصف و ارائه چندین بیت و قصیده در ستایش مکان یا اثـري  

طبیعـت  . کند تا از خالل آن به انسان بپـردازد  میاو طبیعت را توصیف . تاریخی نیست
و رفتـار او در  مجرایی است تا از خالل آن، ابوریشه خواسته ها و اندیشه هاي انسـان  

لذا کمتـر قصـیده   . زندگی را به تصویر کشیده و از طریق طبیعت با انسان سخن بگوید
اي است که در آن فقط توصیف اشیاء جامد و امـاکن بـی روح و مـرده وجـود داشـته      

  میطبیعت خواه صامت باشد و خواه زنده، در شعر او باید حرکت کنـد و مفـاهی  . باشد
  .واال را منتقل کند

  
  ابع و مآخذمن
 ٢٠٠٥دارالعودة، : ، بريوت١ابوريشة، عمر، األعمال الشعرية الکاملة، ط -
  ٢٠٠٦دارالفکر العريب، : ، بريوت١ابوشاهني، سامي، املرأة يف شعر عمر أيب ريشة، ط -
 ٢٠٠٧دار العلم املاليني، : البعلبکي، منري و روحي البعلبکي،  املورد القريب، بريوت -
 م١٩٩٩دارالعودة، : ، بريوت١يب احلديث، طجحا، ميشال، الشعر العر  -
عر العــريب احلــديث، ط - مرکــز الدراســات الوحــده : ، بــريوت١اجليوسـي، ســلمي خضــراء، اإلجتاهــات و احلرکــات يف الشــ

  ٢٠٠١العربيه، 
   ١٩٨٣دارالکتاب اللبناين، : حاوي، ايليا، عمر أبوريشة، شاعر اجلمال و القتال، بريوت -
  م ١٩٨٨داراملعرفة، : ، دمشق١دراسة يف شعره و مسرحياته، ط:دندي، حممد امساعيل، عمر أبوريشة -
  ١٩٦٨داراألنوار، : ، بريوت٢الدهان، سامي، الشعراء األعالم يف سوريه، ط -
شـرکة رشـاد بـرس، : ، بـريوت١، ط)يف شعر عمربن أيب ربيعة، عمر أيب ريشة، نـزار قبـاين(عواضه، رضا ديب، املرأة  -
١٩٩٩ 
انتشـارات : ، مشـهد١غريب، روز، نقد بر مبناي زيبـايي شناسـي و تـأثري آن در نقـد عـريب، ترمجـه جنمـه رجـايي، چ -

 ١٣٨٧دانشگاه فردوسي، 
احتــاد الکتــاب العــرب ، مشــاره : ، جملــة الــرتاث العــريب، دمشــق»خالــد بــن الوليــد يف مــرآة عمــر أبوريشــة«قجــة، حممــد،  -

 ٢٠٠٢، سال٨٨
 داراملعارف، يب تا: ، مصر٢دب العريب املعاصر يف سوريه، طالکيايل، سامي، األ  -
 ٣٥٧احتادالکتاب العرب، ش : ، جمله املوقف األديب، دمشق»عمر أبوريشة و معبد کاجوراو«حمبک، أمحد زياد،  -
ــــ،  -  ٢٠٠٥، ديوان العرب، جملة أدبية فکرية ثقافية اجتماعية، »عمر أبوريشة و القدس«ـــ
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   ٢٠٠٢، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، ٢، طم البابطينمعج اليافعي، نعيم، -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



32     نقد ادب معاصر ادبی   

 عنوان عربی با اسامی
 

 املضامني الشعرية عند الشاعر عمر ابوريشه يف ميزان الدراسة و نقد
 

 ١دکتر کبري خسروي
 ٢دکتر طیبه سیفی

 
  الملخص

معاصر، الذي إشـتهر بشـاعر احلـب والـوطن، کمـا يعـد مـن رواد التجديـد و حلقـة عمر ابوريشه شاعر سوري 
دراسة أشعار هذا الشاعر تدل علي أنه تطرق إيل . وصل بني الکالسيکية و الرومانسية يف الشعر السوري املعاصر

رغـم أن هـذه  موضوعات خمتلفة کغريه من الشعراء املعاصرين و لکنه اهـتم بـبعض هـذه املوضـوعات اهتمامـا بالغـا،
ا البالغــة و أمهيتهــا و نظــرة خاصــة للشــاعر بتلــک  ــ املوضــوعات کانــت موجــودة عنــد الشــعراء اآلخــرين؛ لکــن کثر

التدقيق و التأمل يف اشـعار ابوريشـه . املوضوعات تتطلب النقد و التحليل، هذا األمر الذي اهتمت به هذة املقالة
صف لبعض امليزات اجلسدية و احلـاالت الروحيـة للمـرأة؛ املـرأة يف الغزل و الو : يدلنا بأن أهم املوضوعات عنده هو

اريخ  ــ ـــوطن و املـــرأة الفلســـطيين و املوضـــوعات السياســـية لســـوريا خاصـــة املکافحـــة ضـــد اإلســـتعمار، تـ تمـــع و ال ا
اإلســالم الــذي يتطــرق إيل التــاريخ قبــل رســالة النــيب و بعــدها کمــا يــدرس ايضــا أحــداث صــدر اإلســالم، و وصــف 

ــدة، و املناســبات املختلفــة الــيت الطبي عــة الــيت  ظهــرت يف شــعر ابوريشــه کرمــز، و وصــف لــبعض معــامل التــاريخ اخلال
  .تشتمل علي أحداث عام و خاص، و يف هذا القسم يوجد أيضا أشعار حول تکرمي لبعض الشعراء الکبار

  
  .  شعر السوري املعاصر، املضامني الشعرية، نقد، عمر ابوريشه: الکلمات الرئيسة
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