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 13/12/1396 ،  تاريخ پذيرش:21/06/1396تاريخ دريافت: 

  چکیده
دياوان  هاا آنااتات، درطور فطری باا آنهايی چون آزادی و عشق و عزت که انسان بهمفاهیم و ارزش

 و رمزآمیاز زبان از دهد. اتتفادهوی را نکل می« گفتمان انسانی»ای دارد که قان جايگاه ويژهفدوی طو
اول،  ۀلاحدر و ،کید بر همبستگی داخلای و خاارجیأمفاهیم گفتمانی و تانتقال  ماظوربه ناعر ایکاايه
ريسامان اتاااد ه با زدن چاگ را برای ناعر تالش ادامه، در و کاد،موجود در جامعه را بیان می خفقان
آنچه در اين پژوهش بررتی نده، تأثیر پايداری فلسطین بر گفتمان انساانی در دياوان  .تازدیتداعی م

در اين پژوهش با اتتفاده از مطالعاۀ اتاااد و مادارو موجاود  ندهفدوی طوقان اتت. مقوالت بررتی
طرح کردن عشق در جايگاه تتیزی، مرگ، نخصی نبودن عشق، مند از عشق، آزادی، عزت، ظلماعبارت

ارزش اجتماعی اصیلی که ريشه در وطن و مردمان ترزمین دارد، معاادل قارار دادن آزادی باا زنادگی، 
معای و عین زندگی دانستن، رتالت ناعران را در گرو حفظ عزت مردم ترزمین دانستن، راه مرگ را بی

جای دانستن، اتتفاده از تعبیر طاعون به دتتیابی به عزت و کرامت را آزادی ترزمین و بازگشت آوارگان
ای که ترزمین ماادری را فراگرفتاه و راه رهاايی از آن را در گارو بسایو نیروهاای ظلم و تتم گسترده

درونی و بیرونی دانستن و اعتقاد به اياکه چون جسم برخاتته از خاو وطن اتت، پس باياد باه ماشاأ 
ترين نتايو کلای لیل و نوق اتتقبال از مرگ دانستن، مهمنخستین خود بازگردد تا برانگیخته نود را د

ماندگاری  گاه که با مجاهدت و مبارزه به دتت آيد،ديدگاه فدوی طوقان، آزادی آن ازاين پژوهش اتت. 
وحادت  ۀخمیرماي ،عشق ،از ديد وی های آيادۀ بیشتر خواهد بود. همچاینو دوام و بقای آن برای نسل

برخاتته از خاو وطن اتت و بايد به هماان  ،و جسم، بانددانته  پی در را نوط حب توانداتت که می
باه اتاتقبال مارگ نااعر و در ايان راه خاود  ؛برانگیخته نود یبه ناو ديگر ماشأ نخستین بازگردد تا

 .نتابدمی
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 مقدمه. 1

های موجود در آن، از طرياق ابزاهاايی میسار گیری گفتمان انسانی و تقويت آرماننکل

. در ايان مسایر، نااعران و تاازدنود که همواره راه رتیدن باه هادر را فاراهم میمی

، يعاای فااای فکاری و های بافتی يک جامعهويژگینويسادگان و... نقش بسزايی دارند. 

آن  )بستر زماانی و مکاانی( اجتماعی تاريخی واوضاع خود حاصل که ا روانی مسلط بر آن 

ناود کاه از آن يانات فکری مرتبط با آن اوضااع میی جرگیرنکلموجب  جامعه اتت ا

توانااد باافتی میهای ايان مشخصاهگوناه . همانناودمیياد  «گفتمان»به نام  جريانات

 يااکااد ها را تعیاین ند اين مشخصاهتواقرار دهاد، گفتمان نیز می تأثیرتاتگفتمان را 

ها نیاز برابریاين نابرضد گفتمان جزء ذاتی جامعه اتت و در مبارزه دهد.  تغییررا ها آن

نباود ياا نقاع بعاای  ،اتاا اينبر .(55 و 48: 1387داياک، وان)کاد مهمی ايفا مینقش 

ی یرگنااکلماجاار بااه  ،هاااارزشيااا تساالط قطااب مخااال  اياان و در جامعااه  هاااارزش

وجاود  ،انسااننود تا حاکم می هايی با هدر پر کردن خأل موجود يا تغییر وضعگفتمان

وقاايع و حاواد  را باا و ارتبااط خاود تاازد اجتماعی و نشاط انسانی خويش را ماقق 

 .(111 :2009، )عیانی به اثبات برتاند ،بیرونی

مصاابب و از درتات و دقیاق  باا درو ،معاصار فلساطیایزن نااعر  ،فدوی طوقاان

تارزمین  باه وضاع موجاود و آياادۀ و ندههماوا  دبا ملت خو خويش، مشکالت جامعۀ

باا  ،و با موضعی راتتین و ايماانی اتاتوارکرده وطاان خود احسا  تعهد فلسطین و هم

پاذيری از افکاار تأثیرجرياان مقاومات و ورود به  .اتتندههای آنان همراه دها و رنودر

ای طوقان فراتر از قالب تااتیباعث نده  ،امل با صاحبان آن افکارانه و نیز تعخواهآزادی

 .گرفته بود او را در بر زنان جامعۀ ش،هايقرار بگیرد که با مادودت

نااعران ۀ فراوانای کاه بار فکار و انديشا تأثیربا  ،مربوط به آنموضوعات فلسطین و 

 ایتاازه تاویوعاصار، تمت، باه مفهاوم تعهاد در ادبیاات عربای ممعاصر عرب گذانت

ای باه ای به قدمت تمدن بشری دارد و در هر عصر و دورهادبیات پايداری تابقه بخشید.

ای خاص به خود دانته و دربردارندۀ آثاری ادبای اتات فراخور نرايط و موقعیت، چهره

و در ذات خواناد که ازنظر مامون و غايت، مخاطب را به پايداری دربرابار دنامن فرامی

به آياده، همواره فراروی خالق اثار و بطان ماتن ادبای وجاود  اهی و امیدخوآن، حقیقت

 پاس از نکسات)زندگی نعری خود دوم  در مرحلۀ فدوی .(466: 1379دوتت، )رحماندارد 

در رتایدن ناعر باه صهیونیساتی رژيام های فاراوان مادوديتاعمال با وجود  ،(1967
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زبان گويا  ،پوالدين به میان مردم جامعه ۀی انقالبی با اراديهاانسانمهد پرورش و جايگاه 

های مختل  زباانی با نیوههای مردم را نود که افکار و خواتتهمیای و به عبارتی رتانه

هماواره بارای و  ،کاادمیبیاان  گرفته تا نقد اوضاع  موجاود ااز نصیات به حاکمان ا 

بیادارگر کوناد می ودهاد می عشاق و امیاد و آزادی وطان تارهای وطاانش نغماههم

موتایقايی نادن عواطا  بشاری در قالاب  ،نعر جهانی باند. های خفتۀ جامعۀوجدان

و فراخوانی ناعر باه تاوی اجتمااعی  (136: 1391 کدکای،نفیعی ) اتت تصويرهای زبانی

اين دتته انعار فادوی  ،باابراين به تمت تجريد آن از عواط  انسانی؛تت ا گامی ،ندن

 درواقاعو دارد باار عااطفی کمتاری اتت، نده یات فلسطین نزديکوجه غالب ادبکه به 

 .ویفلسطین بر گفتمان انسانی موضوع  تأثیراتت برای اثبات  )مانیفستی(ای نامهمرام

جهات نادن باا همهماین توان میرا  آزادبه نعر طوقان يکی از داليل روی آوردن  

ا از راه  برقراری ارتباطی فرامارزیدانست تا با جريانات ادبی خارج از مرزهای فلسطین 

عارو  های مادوديتپیام ترزمیاش را به ملل ديگر ماتقل کاد و  ترجمۀ اين انعار ا

 .او نودفکر ژرر يگزين انديشه و اج و قافیه نتواند

ترنونات درباارۀ  فادوی طوقاان گرايانۀتازی رويکردهای واقعنگارندگان با برجسته

خواهانه عدالت ها، در راتتای انديشۀارزش اند تمامهکرداثبات  ،ترزمین و ملت فلسطین

 د.ياباز آن اتت که برای ناعر، معای و مفهوم میو گسترش گفتمان انسانی و دفاع 

عازت و امیاد  ی وتتیزظلم و آزادی ا بررتی مفاهیمی چون عشق وبپیش رو  مقالۀ

را درباارۀ اضع نااعر درصدد اتت مو ،توصیفیا تالیلی  فدوی طوقان با روشديوان  در

بیاان  ،فلساطین بار آنموضاوع  تأثیرو خويش مفاهیم مذکور و گفتمان حاکم بر انعار 

تاسس باه  وناده ی آن بیاان گیرناکلابتادا مفهاوم گفتماان و در مقالۀ حاضر،  .کاد

فادوی کاه باا دياوان  معرفی انعاری ازو با نده  پرداخته نامه و معرفی آثار ناعرزندگی

 اتت.ندهتالیل مواضع وی  و افکار ،نداانسانی در ارتباطوضوع گفتمان م

 :اتتزير های پرتشاتخ به پ ،هدر جستار حاضر

گفتماان باا  ،کااداجتماعی که فدوی طوقان در آن زندگی میاوضاع ارتباط میان . 1

 انسانی حاکم بر انعار وی چگونه اتت؟

اناعار فادوی چگوناه تفسایر گیری گفتماان غالاب . جايگاه وطن و تاکاان آن در نکل2

 نود؟می

باه نااوی باا موضاوع ماا در  وناده طوقان بررتای انعار فدوی ها آن که در آثاری
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نوناتۀ  ادبیات مقاومت در نعر فدوی طوقان دکتری رتالۀ. 1 :ند ازاعبارتاتت، ارتباط 

 «پايداری در انعار تایمین بهبهاانی و فادوی طوقاان تجلی». مقالۀ 2؛ ابوالفال رضايی

نوناتۀ « فادوی طوقااندياوان  تالیل نمادين رناگ در» . مقالۀ3 ؛غفار مامدی نونتۀ

های پايداری در انعار فادوی طوقاان و جلوه» . مقالۀ4؛ مالابراهیمی و آزاده آزادی عزت

بررتی تیر تاول مفاهیم از »مقالۀ . 5 ؛ماوچهر اکبری و ديگراننونتۀ « تسیده کانانی

. 6؛ الفال رضايی و فرناد نوریواب نونتۀ« نعر فدوی طوقان يأ  به امید و مقاومت در

چااری و احمادیاکبار نوناتۀ علی« اری زنان در نعر فدوی طوقاننمادهای پايد» مقالۀ

بررتی تطبیقی مفاهیم مقاومت و پايداری در اناعار فادوی » مقالۀ. 7 ؛اصغر حبیبیعلی

فادوی » مقالاۀ .8 ؛زاناه احماریفرنونتۀ عبداألحد غیبای و  «طوقان و طاهره صفارزاده

 نونتۀ ابوالفال رضايی.« طوقان و نعر او

 

 زندگی و آثار فدوی طوقان. 2

بارادر ۀ او باه واتاطر نهر نابلس باه دنیاا آماد. میالدی د 1917فدوی طوقان در تال 

با دنیای نعر آناا ند و جزو معدود  ی اتت،ناعر معروفکه  ، ابراهیم طوقان،ترشبزرگ

ناعر  ،او در آغاز خارج نشد.از وطن خويش  ،صد تاصیلبه ق ،جوانیکه در  ناعرانی بود

در قالب و وزن ناعر تااتی تارود و در ايان  ،با الهام از طبیعت و عااصر آنرمانتیک را 

 ،افکاادتاايه میای از يأ  و بدبیای بر انعارش و گاهی هاله بودگرا بیشتر درون ،انعار

اتاا  کاه اتات نخستین نااعرانی  . فدوی جزوگرايیدزاد نعر آاما ديری نسايید که به 

بایاان  ،های آندر عشاق و انقاالب و اعتارا  زن علیاه جامعاه و تااترا تجارب زنانه 

های توطئاهو  ،برای بشاراش بار مادی و معاویجاگ جهانی دوم و عواقب زيان گذانت.

را ناعران آن تاامان  و نکست اعراب از اترابیل ا 1967ۀ روزنشويژه جاگ به غرب ا

باه خاود ماتاوايی اجتمااعی  ،انعار اين نااعران ،از آن پسو  ،کردتعار  دچار نوعی 

دچار ناوعی تاااقع ظااهری میاان وی  ؛نبود فدوی طوقان نیز از اين امر مستثاا .گرفت

بار ملاتش  1967مصیبتی که در تاال  .خويش ندۀ فردی و واقعیات جامع هایگرايش

و بیشاتر و عاطفی بشاورد ادبیات خیالی آن  درمقابلبر آن دانت تا ا راو نعر آمد، وارد 

 به واقعیات زندگی بسردازد.

پردازی تاحادودی در آن کام خیاال واتات نعر فدوی از ترکیبات پیچیاده باه دور 

بیشاتر  ،و در اين میان گاه مااقشه و جدل میان عقل و احسا  اتتنعر او تجلیاتت. 

فادوی در  .اتاتکاتتهناعر او  دررا داری از جوناش عاطفاه که مقا غلبه با عقل اتت
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امیاد و عازت را بیشاتر در  یم عشاق و آزادی ومفااه ،نخصای دارناد انعاری که جابۀ

از پایش و تاا  تاالش دارد از آن رهاايی يابادو دهاد میخدمت حل تعار  درونی قرار 

مارگ و ضاوع موو در  تاروداعراب از اترابیل، عشق را بارای عشاق می 1967نکست 

ی کاه در ايان در تاير مفاهیم .کردمیبیشتر بر موضع نخصی خويش تکیه زندگی نیز 

 .اتترا از اين مادوده فراتر نگذانته پانیز  نده،مقاله بررتی 

ايم در ادامه، هر کدام از مفاهیم اتاتی در گفتمان انسانی فدوی طوقاان را برنامرده

 تر نود.حدودوثغور اين مفاهیم، نفارايم تا هايی از نعر وی آوردهو نمونه
 

 عشق .3

موضاوعات اجتمااعی و ۀ که هاوز وارد عرصا، اشطوقان در مرحلۀ نخست زندگی نعری

آن را  اختیاربااه ،کااه انسااانبیاااد میعشااق را زناادانی ، (انفصااالۀ قصااید) وطااای نشااده

چااین  .دو با واقعیت ارتبااط ناداراتت عشقی آرمانی که اتا  آن خیال  اتت؛گزيدهبر

باناد و و حیاران تاردرگم همیشاه نود انساان باعث می ،که تراتر ابهام اتتعشقی 

ايان وی در بیاان ارزش  .تاازد اندوهحامالن خود را تا رتیدن به ترمازل مقصود دچار 

جن:»میاان نما متااقععشق، تصويری  بَاَیااا خختیاارا : باه اختیاار خاود »و « زنادان تاج

 :اتتخلق کرده «تاختیم

جُ/سجننُ ب ُُعیشُ ن ُُحنُ ن جن ُُ/دُ فج ُ  جُداُ حنجهُ  جوُاُ ُ/اختیجهااُ ُحجنُ ن ُُینجه بنُ ُسجننُ ُ/العشج ُ ُنُ م  ُيفجُخُ رس 
ججداان جججُ ُعُ ه/ُوُنعلجج ُوُنرف ججاکهن ججأُاضُ األ ججُالعشجج ُ ُنه/ُم  ججش  : 2000)طوقاا،   ُيمججهناألُ ُنُلبنججه ُ دنه ُم 

خود تاختیم و دتت در  زندانی که آن را به اختیار کایم؛ما در زندانی از عشق زندگی می»ُ.(186

و باريم می ديوارهايش را بااالبا عشقْ نهیم و از خشت آرزوها، زمین میهايش را در و پايهدتت هم 

 .«گردانیمبلاد می
در وی  ؛تاروکار داردو بیشاتر باا واقعیاات  بافدفدوی چادان حول عشق فلسفه نمی

از نظار  .باردبه کاار می «تو کیستی»جای را به« تو چیستی» ،«فی تفح عیبال»ۀ قصید

فقاط و ناعر رود و جاودانه اتت بین نمی عشق يک نیروی وجودی نهفته اتت که از ،او

باا  انعاری حاکی از عشق فدوی همواره ناهدديوان  الیدر البه .پژواکی از اين نیروتت

ۀ اتصاال موجاودات و خمیرماياۀ حلق ،عشق از ديدگاه اوهستیم؛ زيرا صوفیانه وبوی رنگ

 :صلی وحدت وجود اتتا

ُ/القججداُ ُمثججهُهمجج ُ ُيفججُيتقجج مُلججُ/الر ججه ُ ُسججمع ُ ُ؟سجج مُمججهُأنجج ُ أُيمججنُفرحتججُهتفجج ُ مججهُکلُ ُو
بار کاه از تار ناادی  و هر» .(117)همان:  ال ج دُ ُبرُ صداکُعُ ُينإنُ ُوُالخل دُنشیدُ ُيکُ هُحبُ إنُ 
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ای  /گويادباه مان می که همچون صدای پاهان قااا و قادر /؟ از بادها نایدمفرياد زدم تو چیستی

 .«ن انعکا  تو در امتداد وجودمو مای عشق من! تو ترود جاودانی

هايی تات ا ت و مدرنیته اتتکه رمز تقابل میان تاا « يها هاو  »ۀ ناعر در قصید

بروز احساتاات و عواطا  آناان مانع جوانان و موجب ماصور تاختن که کاد نقد میرا 

وی ناعر  .آوردهرگاز تار تسالیم فارود نمای ،هايیچاین ماادوديت دربرابرو نود می

داناد کاه در مینمای بیان افکار و عواطا  جواناان همااوع خاويش تمامۀ خويش را آيا

فدوی در ايان  .اتتندهگور بهشان زندهو روح ماروم اندمظلوم واقع نده ،جوامع تاتی

ت و ادل میاان تااو نیاز ايجااد تعامدرنیسام با جريان در جهت همسويی گامی ، انعار

 :اتتبردانتهدر ادبیات عربی معاصر و گفتمان برخاتته از آن جريان مدرنیسم 

ُهن،ُأسجخرُ یُالسجنُ .../ُاتحجدُ االعمهق؟ُيالحیهةُفُوُقتهُ ُ/حهسی األُخن ُ ُسعُالسن نُ  ُ ب ُأُ 
جُ/يحج لُ ُالتقهلیجدُ مهُشجهدُ ب ُُ/رفُ بهلعُ  لج /ُُمثُتحجدُ ُيه ُفجخط جتُ غنیجهت /ُتجُ أمضج ُُضجخ ُ ُنُججدااُ م 

ُکججهُ يُکججهنُشجججعُرُُ/اؤاهججهُالحبسجججیکُالم ت مججکُ/انتفهضججه ُ ُي ُبشجججعُرأُ کجج ُفتججهةُاُ  فتجججهة/ُوأدُُمججرأة
و  توانااد احساتاات را خفاه کااادمی هاآياا زنادان» .(299ا298)همان:  هجهُالمحرومجکاوحُ ُالظل ُ 

 تبببهات را ا عرر و عادطلبم و را به مبارزه می زندانبان؟... اعماق زمین از بین ببرنددر  زندگی را

گیارم و تارودهای مان در به تمساخر می ا اتتباا نهاده را در اطرافمهايی ديوار قطوری که تات

بسا دختر جوانی که با ناعر مان ؛ چهاتتخودم، آن ديوار قطور را درنورديدههمچون  ،طلبیمبارزه

دختر جوانی اتت ر ه يیاۀنعر من آ کرد.حرکت و جابشی در رؤياهای مابو  و پاهانش مشاهده 

 «.اتتگور کردهبهمارومش را زندهروح  ،که ظلم و تتم

را  ناب اتات،ای کاه تراتار آن را ابهاام فراگرفتهجامعه درمقابل طوقان ه،قصیداين در 

 ،تاوان در ورای آنناپذير اتت که میحقیقتی ثابت و انکاريگانهنب زيرا  ؛دهدخطاب قرار می

عاصاری کردن نب در جايگاه خطاب . آاليش آتودعشق پاو و بی درمقابلر و نیرنگ از مک

 :عد رمانتیک نخصیت فدوی اتتبُۀ حاکی از غلب ،نبخشی بدانخصیتاز طبیعت و 

ع ُخجدُ  ُتُ ول جُ/نفسجهُ ُ جهُلیجهُ ُعل ُالنهسُ ُخرج ُ ُ...//ه اههُأحالمُ ُوُاللیهُ ُوُالمصبه ُ ُوُيه
جج  ججهُُکُ صججدقُ ُف حببجج ُ ُ/کُالبججههرةُ حقیقت ججُکنجج ُ ُُ/الطبیعججکُ ُ،ُبنجج ُ کمججهُأنجج ُ ُُکنجج ُ کُالطججههرة/ُُونفس 

او و چارا  و ناب و » .(270و  269و  266)هماان: ُاوحجهُالفجهةرةُ ُيفج،ُيُ الحج../ُ.ُکُ شعر ُُيفُلیهُ 

حجاب باه میاان ماردم باردی و لباا  نفااق و ! تو کسی را عريان و بیای نب آرزوهای عشق او...

 حقیقاتج ريفتی و همچااان دختار طبیعات مانادی ورا نف ويی بر تن او نکردی و روح پاو خوددور

 «.و روح ملتهب او دوتت دانتم ای نب! صداقتت را در نعر زندۀ تو .بودی  خويشآنکارج

و وارد واقعیات جااری آيد میگاه که فدوی طوقان از تجارب نخصی خود بیرون اما آن

اجتمااعی  زشياک اربلکه  ،نخصی نیستموضوع ديگر عشق برای او يک نود، میجامعه 
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چون عشق به وطن و مردماان آن و نیاز  یدارريشه یهاارزشبر هايش اصیل اتت که پايه

روح خود را با درد انسان فلساطیای معاصار طوقان  .اتتايشان از يو  تتم باا نده آزادی

 :کادهای عشق و آزادی برای ترزمیاش میخود را وق  ترودن ترانهو داند عجین می

دیُس جُ/ ُ  ُابعجهدُ حُ سجطُ ،ُتُ  ُ  ُججذواُ ل جتآکُ ُ/فقیجرُ ُقهحهُ ُهذاُالعصرُ ُانسهنُ ُ/ي هُصد قُالُل مُ 
 ؛ زيارانیساتمالمتای های   !ای دوتات» .(457)همان:  الججذواُ ُالُأعمجهقُ ُوُأنُ نم ُ ُالحبُ ُنر دُ 

هماديگر را هايش چیاز اتات و ريشاهفقیر و بیو  (احسا بیخشک )، اين دوراندر انسان درخت 

 کاه عماق وحالیکااد، دربخواهیم عشق رند اگر بیهوده اتت . اتتوبرگ ندهناخبی اند وخورده

 «.ای نداردريشه

نکسات نتیجاۀ ه کااتات مرحلۀ رمانتیک اجتمااعی  ،اين مرحله از حیات نعری فدوی

کاه  مايه خواهد نمودچاان مقد  و گران ،عشق به وطن تانبدين .اتتو عواقب آن  1967

 :را در راه آرمانی تقديم کادو او بداند ش ترزمین را برتر از فرزندآن دانته تا را بر مادر 

ججع ججلُ اقتجُ ُ/کر مججکُ ُُ ججهُغرسججکُ ُي ججهُولججد ججأنُ ُم  ججُ/ههُال ر مججکُ اض  ُإال ُُينجج ججه/ُبُ ُمنججکُ ُأعجج ُ ُبُفمججهإذه 
 ای نهال ارزنمادی که از ترزمین ارزنمادش کاده ناد! بارو !ای فرزندم» .(509)همان: ُاألاضُ 

 «.ارزنمادتر از تو نیست جز ترزمین زچیرم که هی ای پس

 ،کارده که به ناعران مقاومت در فلساطین اهادا «يلن أبکا»ۀ فدوی طوقان در قصید

حتی اين عشق نیاز بارای او در ولی باماياند، و فراگیر تالش دارد تا عشق خود را انسانی 

اناک حسارت رخات  باا عشاق، ناامیادی و .يابدتار وطن و عشق به آن معای میتايه

 :تر به زندگی باگردفراخی تا با ديدگردد بازمیبادد و نور ايمان به قلب او برمی

جججمُ ُيأحبجججهة جججُعینججج ُنججج اُ ُفجججي ُُوالرمهد جججک/ُأللقجججهکُ ُ/معُ ضجججبهبکُالجججدُ ُعجججنُالنفججج نُ ُح ُ س  ُبُ الح 
هاايم ز پلکمه خاکستری انک را ا !ای دوتتانم» .(513)همان:  بهإلنسجهنُ ُ ُبجهألاضُ   جب ُُ/اإل مهنُ ُو

به زمین و انسان وجود  ر چشمانم نور عشق و ايمان به نما و نیزد کهدرحالیزدودم تا نما را ببیام 

 «.دارد
 

 آزادی .4

معاصار ی کاه در دنیاااتات ی داداتاتبهای ضدماور انقالب ،اشآزادی به معاای امروزی

 )داوری اتاتوجود ندهبرادری و برابری نکل گرفته و ماجر به نظم جهانی مبرای برقراری 

اتاات کااه در عرصااۀ الفاااظی جاازو  ،. لفااظ آزادی در دنیااای کاااونی(230 :1378 ،اردکااانی

بیشترين کاربرد را دارد؛ امری که ندای دعوت به آن در جهان پیچیده و مفهاوم  یالمللبین

 گروه ديگر متفاوت اتت.به گروهی ديگر و از  به دورۀ ایآن از هر دوره



 طوقان یفدو وانید در یانسان گفتمان بر نیفلسط یداریپا ریتأث /298

ماردم  خیال خود را از زندگی عامۀ هایناعرانی اتت که تراوش زمرۀ در ،فدوی طوقان

: 1386 ،)رضاايید باادباه کاار میها را آن ،ها و دردهای مردمدر بازگويی نابسامانی و رفتهگ

در جريان اتت، باه اش حوادثی که در جامعه با بیاشی دقیق از ،ناعر تتايشگر آزادی .(16

در پای  یالمللاتاطح بینپیوتاته کاه در  انخواهاآزادی ان وفکرروننص  آن دتته از 

ای در جامعاه او .اتاتمافاو   ،که در آن کرامت بشر و حرمت حقیقتاند برقراری نظمی

 ناده، تصاويرگر آرزوی ديريااۀمعاای وارجدی در آن باه مفهاوم واقعای کلماه، بیکه آزا

 .هاصهیونیستۀ طاز تلفلسطین رهايی  :اتت همیشه در رنو خويش ندهوطاانجهم

باه را ملاتش ۀ خواتاتاتات کاه ای رتانههمچون  ،صاعت تکرار کار بستنوی با به

« الشعب حریة»ۀ در قصاید «آزادی من: حريتی»بارۀ رتاند. تکرار بیستمیگوش همگان 

هاای وخمروح نااکی و تارگردان نااعر در پی  حیرتبر  ، دالّ(556ا554: 2000)طوقان، 

آن بار نخصایت  تأثیرو  ویمیزان اهمیت اين پیام انسانی از ديدگاه  ای معاصر و نیزیدن

دهاد؛ اياکاه می تاراوضااع هام ار آزادی را در بدترين فدوی نع تت.نعر او ترانجامْو 

جاای تارزمیاش و جای تاايه افکاادهتارزمیاش  بارو خفقاان تاتم ونب تیاه ظلم

کاه بهتارين رو راهای اتات الاه، دنبموانعباوجود همۀ اين  ، امااتتندهجوالنگاه مرگ 

 ارمغان را با خود دارد:

ُوهجه/ُعجدوُخلفُ أُالقیجدُ ُغ ُ اُ ُظهُ أُ/ُوُاللهبُ يُفُوُصهصُ الرُ ُح ُ ت ُُ/بُ ضُ الغُ ُ ُ فُ ُهءُ مُ د ُبُ اادُ 
ججأأنججهُُوُ/بُ ض ججالغُ ُمحمجج الُعلجج ُمججدُ ُأظججهُ هججه/ُُواقفجج اُخط ُ ُاللیججهُ ُاغجج ُ ُأظججهُ  ُ!ي تججحرُ ُداعیججهُ ُهُ نهض 

کام و را با دهانی ترنار از خشم و غااب و در زيار گلولاه و آتاش تکارار مایآن » .(554)همان: 

کام و همواره بر هايش را دنبال میگام ،وجود نب دوم و باباد، به دنبال آن میقیدووجود  همواره با

 «.زنمام را فرياد میآزادی کهدرحالی ،کامنوم و مبارزه میمد خشم حمل میجزرو

ايان در بیاان  ند.نوصدای ناعر مقاومت میجمادات نیز هم ،آزادی غمۀدر تردادن ن

از عااصر طبیعت بهاره جساته تاا باه طاور ضامای بار  رمانتیک،ۀ جابۀ با غلب ،موضوع

نیااز فطری بودن ايان همچاین از نعمت آزادی و  هاانسانطبیعی بودن حق برخورداری 

اين پیام را به خوانااده  ،«دو کرانه :افتانال»و با نسبت دادن آوای آزادی به ا .ورزداناره 

خورده کاد که آزادی انسان فلسطیای با آزادی ترزمیاش کلید می وطاان خود القاو هم

الريح »الفاظی چون  .غاز نودانقالب و خیزنی اتت که بايد از داخل ترزمین آ و راهش

و باه تباع آن ملات گین نااعر آبه روح آزرده و خشام« اإلعصار»و  «الرعد»و « الغاوب

تغییار و  فلساطین را آبساتنۀ جامعا اآزادی  اتلب اين حق فلسطین اناره دارد که 

 :اتتدگرگونی کرده
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جج تجج ُ/ُُوحرُ ُ/النسجج اُ ُوُسُ المقججدُ ُالنهججرُ ُدُ ردُ   جج!ُ/ُُوي تججرُ حُ ُ!ي تججحرُ  ُ/ي تججدان:ُحرُ تججردُ ُتهنُ فُ الض 
ُ!ي تجج!ُحرُ ي تجج!ُحرُ ي تجج:ُحرُ يدهججهُمعججردُ ت ُُ/ينججطُ وُ ُيفججُاإلعصججهاُ ُوُعججدُ الرُ ُوُ/الغضجج  ُ ُالججر  ُ ُمعججهبرُ ُو

تار  ! و دو کراناهامآزادی :دهاادهاا تار میام! و رود مقاد  و پلام! آزادیآزادی» .(555)همان: 

های باد خشمگین و رعاد و طوفاان در تارزمیام باا مان آن را تکارار و گذرگاه !امدهاد: آزادیمی

 «.ام!یام! آزادام! آزادیکااد: آزادیمی

مانادگاری  ،گاه که با مجاهدت و مبارزه به دتت آيادآزادی آن ،از ديدگاه فدوی طوقان

و برای اناره به ماندگار باودن آن بیشتر خواهد بود  های آيادۀو دوام و بقای آن برای نسل

، لفاظ «نويساممی: کتابأ»جای اتتفاده از لفاظ بهن، مصابب رتیدن بداو نیز بیان آزادی 

و تماام ياباد میآزادی تاوان رناد  ،گونهاين برد.را به کار می «کادن و حک کردن :أحفر»

خواهد آزادانه اين نعار را تر دهد و در ايان راه از تماام او میگیرد. مینقاط وطن را در بر 

داناد کاه چاان زيااد و تااگین میگیری را رافچاین آزادی  هزياۀ ،از آن تو .موانع بگذرد

 :اتتهرا به کار بست« آزادی ترخ: الامراء یةرّالاُ» تعبیربرايش 
ُ/فُالمنجهلمُ رُ ش جُيفجُاألبج ا ُ ُيفجُداانُ الن جُيفجُاألاضُ ُيه/ُفجههُوُأنهُأنهضُ اسمُ ُرُ احفُ ُهُ س ظُ 

ُ/مشجها ُ ُوُفُ ط جنعُ مُ نحجداُُومُ ُوُعُ ف جرتجُ مُ ُکجهُ ُُيفجُ/قُالمج اا ُ رُ ط جُيفجُحجرا ُ المُ ُيفُذااءُ العُ ُهی هُ ُيف
ظج ُاغج ُلُ واُالجدُ ُسجفُ اغج ُنُ ُهُ السُ غ ُالسُ اُ ُ/المشهن ُ ُع دُ ُيفُوُعذ بُ کُالتُ لن انُيفُالسننُ ُيف

ر/ُ  ب جُ ظجهُ ُر/ُو  ب جُ ظجهُ ُر/ُو  ب جُوُيوطنجُيفجُمتجدُ  ُأاا /ُ ُ ههُحت جرُاسجمُ احف جُسج ظهُ راةج /ُالحُ 
ُکهُ غطُ حت ُ ُ  ُکجهُ فجتُ مجراءُتُ  جکُالحُ رُ ایُالحُ أ ُحت جُ/را ث جُيفجُبرُ شُ ُ  ُالضجیهءُ ُوُهجر ُ   ُُواللیجهُ ُ/بجه ُ ُ 

کام هماواره مبارزه مای کهدرحالی» .(556ا555)همان: ُ!ي تج تج !ُحرُ حرُ ُ/به /ُعمدةُالض جُکُ  دُ 

ای پاکدامن در دونیزهها و بر جسم خانهن و بر ديوارها و درها و بر کاگرۀ )آزادی( را در زمی نام آن

در تالول  ،هاا، در زنادانها و خیابانجادههای مزارع، در هر بلادی و پستی و در پی  ماراب در راه

کام حک میها، آتش ، و زبانۀهاو از بن کادن خانه ،وجود غل و زنجیرها، و بادار بر چوبۀو  ،نکاجه

ناود و بازرگ کااد و بازرگ میو رناد میياباد میکه در ترزمین من امتداد درحالی ،شببیام تا

را بسوناند و ببیام که آزادی ترخ هر دری را بگشايد و ناب آن  ،نود تا اياکه هر وجب از خاومی

 «.!امم! آزادیاآزادی ؛)خفقان( را درهم بکوبد های مه و ابرپايه ،فراری نود و نور و رونای

 در رهاايیداناته تاا آن او را بار  ی ناعر با واقعیات موجاود در جامعاه،تااقع درون

با دنیاای بیارون برقارار نوعی تعادل  ،داردترزمیاش تهیم باند تا میان آنچه در درون 

کاه در خیزنای واقعای نماود ، نه در خیاال ،موجود در نسذيرفتن وضعاما اقدام او  ،کاد

موجاود  اوضااعبهتار از اوضاعی پی تاختن دنیايی بهتر از دنیای کاونی و  در؛ او يابدمی

بیان ارزش آرماانی  در وی .نمايدمیمايه حتی جان نیز بی ،در راه تاقق اين مهمو اتت 

ای باناد تا اناارهبرده صورت جمع به کار را به« خوندم: »، که به توی آن گام بردانته
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 :نوديا نثار مینده هايی که در اين راه نثار به جان

ُکججهُ جج مُشججهید/خض جج  ُُ/أاضُ ُبججهُفجج قُ حُ ُجیججهُ ُإبججنُ ُنجج ُ کُ ُُو لثججهةر ن/ُقمجج ُاثجج اُمججعُاُوُ/...بهه
حهابجج ُ ججهُلیججه،ُُ/يتجج ُ مججنُإجججهُحرُ ُياخججتُتحجج ُعنججهاُال فججه /ُدمججهةأُوُ/يألحطجج ُنیججرُعبجج د ت

لجج ُعججهل ُإ رنجج ُُألجججهُالخججالص/ُوُي  ججهف ُمثلججُ/.../يجججه/ُحر ججکُالجج طنُالعربججأحهابجج ُمججنُ
و من فرزند نسلی هستم کاه بار زمیاای قادم گذاناته کاه هار روز » .(286و  285)همان:  أفضجه

م را درهم نکام و در زيار ااتتم تا يو  بردگیبیون به پا خ... و با انقالتازدنهیدی آن را رنگین می

 ،آزادی تارزمین عربای مقدار بدانم. ای نب! بارای، کمآزادیهايم را برای خون ،گرد و غبار مبارزه

 «.دوزندد و به جهانی برتر چشم میاکامبارزه کردم و امثال من برای رهايی مبارزه می

معاای و آن، بیبااابراين مارگ در راه تاقاق  ؛داندفدوی آزادی را معادل زندگی می

 ويژهباه یسات؛ی بایش نامارده ،دبان و ملتی که از اين نعمت ماروم اتت،عین زندگی 

نباوده و هماواره در راه ياافتن حلقاۀ ی بزرگ و آزاده تهای هاانسانگاه از ملتی که هی 

 :اتتبودههايی بس تاگین ها ديده و متامل خسارترنو ،ترنونت خويشۀ ندگم

ججنیججر/ُتُ ُفُ لججأنقهججهُعُ ُيفججُوُيتنججمُ /ُنُ ُکم ججعلجج ُأُ ُيینججعُ ُحجج ُ تُ فجُ ُو ُألجججهُ ُالند ججد/ُغجج ُقیجج دُ اُ ُهُ نهض 
و چشم بار امتای گشاودم کاه مارا رناد داد و بازرگ کارد » .(285)همان:  صیرُ المُ ُألجهُ ُالحیهةُ 

برای زندگی و ترنونت مبارزه  ،دديکه بر گردن آن هزار يو  بود و باوجود قید و بادهای جدرحالی

 «.کادمی
 

 عزت  .5

ه تااريخ کايکای از عزتماادترين نااعرانی اتات  ،ناعر زن مبارزمقام فدوی طوقان در 

قرار داده و به تاوی  يی که او پیش روی خويشهاآرمان؛ اتتادبیات عربی به خود ديده

خود و ملتش گره خاورده  همه به ناوی با عزت و کرامتاتت، بردانتهگام ها آن تاقق

برتری مرگ باعزت بار به عزت انسان مؤمن و ايمان ناعر مبارز فلسطیای دهادۀ نشانو 

در روياارويی باا آنچاه عازت خاود و طوقان  ،«هیهو و»ۀ . در قصیداتتبار زندگی ذلت

 نود:با مبارزان فلسطیای همگام می ،دار کادملتش را لکه

و باا انقالبیاون باه پاا » .(286: 2000)طوقان،  يتب د ُ عُ ُ ُنیرُ حطُ ألُ ُ/ُ نُ ُرهةُ الثُ ُعُ مُ ُ اُ أثُ ُم ُ قُ ُو

 «.م را درهم نکاماتتم تا يو  بردگیخوا

وطاانش در گرو حفظ خااو فدوی با درو اين واقعیت که عزت و کرامت خود و هم

ه ايان امار را باه خوانااد ،های مختلا ، در جااتتدنمن تجاوزگر  دربرابرفاع از آن و د

خاااو وطاان را بااا  «الضاانی  القاا ق   لااط طنی اا  يإرساا،ل  »ۀ او در قصااید .کااادگوناازد می
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چااان آن ،آيادو هرگاه تخن از انغال ترزمیاش به میان میکاد چیز معاوضه نمیهی 

 اتت:ملت عربی نده گیردامن ،که گويی ذلت و خواریخورد حسرت می

ُکججهنُ ُاللُ  ُکججهنُ حبُ هججه،ُ ُ حبُ   ُُيکججهنُأبججُُ/.../هنججهکُ ُلنججهُأاضُ ُ ججهُبیسججهن!ُ/ هججهُنُأبیعُ قجج م:ُل جج  ُُهججه/
جهُذُ هجألمُعطی ُ  /ُاُ ل ُُ ُوحتُ  خادايا! ای وای بار » .(494)هماان:  !التتجرُ ُاألاضُ ُغتصجبُ اُوُ...به 

گفات: آن را نخاواهم دانات و میمیپادرم آن را بسایار دوتات  ...بیسان! در آنجا زمیای داناتیم

 «.گرفتزور  آن را با)رژيم صهیونیست(  تاتار ... ولیدهادبه من بطال وزنش همحتی اگر  ؛فروخت

ب باه دوتات نااعرش، کماال ناصار، که خطااا « الی المغرد السجین»ۀ و در قصید

و ممانعات از نماود آن انساان  عزت درمقابلهی  چیزی را يارای مقاومت  اتت اتروده

ارزش نااود، خااوار و بااییبسااته موطاااانش همپااای در بااادی را کااه . او قیدوبیااادنمی

 تارايی پرنادگانجتواناد ماانع نغمهگاه چاین ماوانعی نمیهی پادارد و از ديدگاه وی می

ر گرو حفظ عزت مردم تارزمیاش و . او تاقق رتالت ناعران را ددرباد ترزمیاش نود

 :دانددانتن امید به آياده میزنده نگه

جججُإخضجججرااُ ُأغهنیجججکُ ُمجججهءُ ُ/.../ری جججهُطجججهةُ ُکُ شجججدوُ ُيعجججإاجُ  جججُکجججهنُ ُُوُ/رواُ الم  جججفیهجججهُم  ُم خُ نُش 
ججُ/.../نججهمةُالتُ عجج ُ ُوُينججطُ وُ ُيفججُ/النبججهمُ  غجج ُاُ ُیججدُ القُ ُهجج انُ ُغجج ُ نججه/ُاُ لُ  ُنینُإصججدُ  ججهُطججهةریُالس 

آوازهای  زارها به اندازۀ... تبزی چما! ترودت را تکرار کنمن ای پرندۀ» .(323ا322)همان:  المالظُ 

زندانی  نیافتای وجود دارد... ای پرندۀی ترزمین من و عزتی دتتهاهدر آوازهايت تتیغ کو .توتت

 .«آواز تر ده، تو برايمان بخوان و و با وجود تاريکی غل و زنجیرتبکی و خواری باوجود  !من

رزماان مبارزات خود و همۀ ترلوحرا  هاصهیونیست برابر، پايداری و مقاومت درفدوی

پاس از های آزادی در ترزمین مادری يکای نکوفه اياکهداند به امید میمدافع انسانیت 

جز با تالنای  ی کهکار بتابد؛بر خاو وطن و نور حیاتی آزاد  دنآورر از خاو برتديگری 

فادوی  .میسار نیسات ،عزت و ترافرازی انناپذير و بیرون راندن دنماوقفه و تستیبی

 :نماد ويرانی اتت که کال  را به کار گرفته ،نوم دنمن برای دور تاختن تايۀ

ُ/األشجبه ُ ُدُ طجرُ  ُنُ ت جحُ ُ/نُنرتجه ُ ،ُل جنُنرتجه ُ ل جُوُ/عجبُ نجهُالتُ بههُ جُ ُف قُ ُ/یدانُ المُ ُيندا ُفنُ ُ ل ُُوُ 
و نشست ، خستگی بر پیشانی ما نخواهد کارزار هرگز در میدان» .(516)همان: ُمجکلُ الظُ ُوُربهنُ الغُ ُو

هاا و اناباح و کال  نويم تاا ايانشاود نمیخ ويم؛نشاود نمیهرگز خبر ما غلبه نخواهد کرد و ما 

 «.بیرون رانیمرا  تتمگران

دو ماقاق نادن اقق چاین آرزوهايی را در راتتای وی رتیدن به چاین هدفی و ت

و ديگاری بازگشات آوارگاان باه خاناه و ی، ی اناغالهاترزمینيکی آزادی داند: امر می

اين پیاام  ،در کاار فعل ماارع« تین»س حرر تافیطوقان با اتتفاده از  .خويشۀ کانان
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 :الوقوع اتتقريب ،تاقق چاین آرزويی رتاند کهرا می

)هماان:  کُ بیب جالحُ ُيألاضجُ دُ  عُ هجه؟ُس جنُقهلُ م جبقج ؟ُُوأُأُ؟ر بجکُ غُ ُ اضُ ب جُر بجهُ غُ ُنهُألمج  ُ أبق ُهُ ُأ

ترزمین  بهمن تت؟ ا؟ آيا بمانم؟ چه کسی گفتهو در غربت بمیرمغريب بمانم آيا در اياجا » .(154

 «.گردمام بازمیدانتایدوتت

 ، بیاانکه نانی از تعهد به خاو و وطن اتاترا هايی ولیتئمسوی از زبان آوارگان، 

دامان  برای احقاق حقوق ملات،داند و و ماندن در آوارگی را ماافی عزت آنان میکاد می

موضاع  ن از حقاوق ملات،وی برای تأکید بر نفایج گذنات د.ينومیاز ذلت و ناگ و عار 

 کاد:خويش را با اتتفهام انکاری بیان می

ُأاضججي؟ُأ ُحق ججيُوُأبقججيُأنججهأت غص ججب  )همااان:  ک ُعججهايُهنججهحلیججفُالت شججر د ُأصججحبُذل ججُ  سججل ب 

نم و همراه خواری پیمان آوارگی بماانغال نود؟ آيا حقم پايمال نود و من هم آيا ترزمیام» .(155

 «.ناگ و عار بانم؟
 

 یستیزمظل. 6

ه درد ملات باها آن انعاری که در ويژهبهفدوی و ديوان  تتم در تراترواعترا  به ظلم

او با درو درتات  زند.پردازد، موج میاجتماعی آن جامعه میا فلسطین و وضع تیاتی 

دنامن تجااوزگر تار مقابال ، دری تماامخروناوبا جوش ،آنۀ انغال ترزمین و آياداز 

. وی گاهی در بیاان دهدوبويی انقالبی و همگانی میتراضات خود رنگبه اع وافرازد برمی

اياادی تاا عاالوه بار مصاون مانادن از گیارد کاايه به کار می، زبان رمز و اين اعتراضات

باه کشاورهای عربای  ،هايی از میرا  فرهاگی گذناتهبا فراخوانی نخصیت ،صهیونیسم

تاکوت  ،دار خاودايمال نادن عازت ريشاهمقابل پگونه درينای بزند که اهمسايه گونه

تاأثر از م ،ايان بخاش از اناعارش در . ویدهاادو اقدامی اتاتای صاورت نمی اندکرده

رتالت اصلی هار و ناعر را کاه قارار گارفتن در خادمت  اتتمارکسیستی  هایانديشه

 کاد:گونزد می ،جامعه اتت

علج ُُ/الفقیجرُ ُحقج قُ ُعلج ُالغهصجبینُ ُ/لجینُ ت ُُالُاةُ ُ ث ُُيفُهُ لنُ نُ   ُُ/ تهُ صُ ُعرُ الشُ ُُونُ الفُ ُيلُکهنُ 
 ،ناپاذيراتت که در انقالبی نرمش هار و نعر من صدايی» .(285)همان:  جن ُال جهدحینُ ُالسهاقینُ 

اند، ديدگان را به يغما بردهدانی که دتترنو رنوکه حقوق فقیران را غصب کرده و دزکسانی  درمقابل

 «.نودز میانداآيد و طاینرش درمیغبه 

، لفاظ «هاصهیونیسات»انااره باه بارای  ،«کلمعت منعامالةعاةمالیر  عة»ۀ قصیددر او 

همچاون مرضای ، آناان وتاتمظلم طوقاان،از ديادگاه  ؛ زيراگیردرا به کار می «طاعون»

تکارار لفاظ  باا وی ؛اتاتای کردهفلساطین را دچاار مشاکالت عديادهۀ جامع ،دارواگیر
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ماادی اعتارا   و به آن دادهعد خطابی بُ ،«بايد ببارد: لتازل» مرجو فعل ا «باران: األمطار»

 :اتتندهبه وضع موجود جامعه 

جأهت جُ...//ت د نُ م جُيفجُهع نُ شجهُالط جفُ ُ  مُ  نجهُ ق ُنح ُ س جوُ ُي:ُ/ُهب ج جه ُ األحج انُبهلرُ ُنُقجرااةُ فُم 
جج ججطُ ت ُُ/األمطججهاُ ُيلججأن ُ ُوُ/ ججهُا ججه ُ ُحه ُ الس  ججت ُُوُ ُ/يتد نُ م ججُيفججُرُالهجج اءُ ه  ُوُبججهمُ النُ ُوُالبیجج  ُ هُغس 

ر د» .(484ااا483)همااان:  !األمطججهاُ ُمُ نجج ُ لتُ ُ!/ُواألمطججهاُ ُمُ نجج ُ ت ُل ُُ!/ُواألمطججهاُ ُمُ نجج ُ ت ُل ُُُ/ُوُ األشججنهاُ 

بوزيد و ابرهاا  !زنم: ای بادهاها بر بادها فرياد می... از مرکز اندوهروزی که طاعون در نهر من پیچید

هاا و ها و کوهتا هوا را در نهر مان پااکیزه گرداناد و خاناه ببارانیدرا ها را به توی ما برانید و باران

 «.ها بايد ببارند!ها بايد ببارند! و بارانها بايد ببارند! و بارانباران .درختان را بشويد

 انتقاال تاه پیاامج ،وجادان انساان عربای معاصارفدوی طوقان برای بیادار تااختن 

رغبت »و  «وتتمظلمبرضد سیو غیرت و جوانمردی عربی ب» و« احسا  ذلت و خواری»

های نخصایت فراخوانیجراه او اين کار را از  ؛اتتکار خود قرار دادهۀ ترلوحرا  «به انتقام

آهاات أماام »ۀ در قصایدطوقاان  دهد.مربوط به فرهاگ و ملت خويش انجام می تاتیج

يکای از ايشاان،  از هرکاداما خواند تاا بامیته نخصیت تاتی را فرا ،«نباو التصاريح

ناد اها عبارتاين نخصیت عصر خويش ماتقل کاد.به انسان عرب همهای مذکور را پیام

لیلای عفیفاه: . ب ؛القای احسا  ذلت و خاواریماظور بههانمی: نرافتماد  زنال :  از:

ر ماظوباه :. هاد جگرخاوارج ؛انسان عرب معاصربرانگیختن غیرت و جوانمردی  ماظوربه

او باه هرکادام از  .(20ا19: 1997)عشری زايد،  جوامع عربیحس انتقام در میان برانگیختن 

 بیاامتایاتباه نااوی  هرکادام و به نکل خاصی انااره کارده ،اجزای میرا  کهن اين

را باه  کشورهای عربایعملی  همواره انتظار اقدام ،هاآن در ضمن و تاريخی ادبی هستاد

 :کادمخاطب ماتقل می

ججُرُ  قط ججُ/يقلبججُفُ نجج ُ ت ُُيتإنسججهنیُ آ ُ ُک جج)عججر ،ُفُ ُ/وُنججهاُ ُسجج ُ ُيمجج،ُدُ رُ الم  ...(!/ُآ ُال  ضجج ،
جُغُ !ُ/ُمجرُ رحجيآ ُجُ ُ/......ُ/هُالی مُإنتظهاُ  ُ مهُأملُ ُکهُ ُُ/ةُ شیرُ العُ ُمه ُ هُث اُ صُ عتُ وامُ  ُيرحججُ ُدُ ال ُالن 

ُالجفُ ُ...//نجهاُااةُ فج ُ ُوُکبر ج ُ ُُوُيقلبجُصجخرةُ ُاإلسجهاُ ُمُ آ ُ جهُذُ ُ/...عینهُ ُراقُ لبُ ل ُُلی ُ ُ/غهمُ الرُ ُيف
جججُفجججه ُ ُفجججهغرُ ُ/يقجججدحُ ُجججج  ُ ُيجلجججدتحججج ُُ ُهنجججدُ  ُنُ اسجججت طُ ُيالجججذُالنججج  ُ ُعُ شجججبُ ه ُال/ُ ُ کبجججهدُ  یُاُ س 

. چکداز قلب من تلخی می چکد.آه! از انسانیت من خون می» .(532 ا 530: 2000)طوقان،  يلجدجُ 

 !عشیره جویای انتقام !وای بر معتصم! آه . آه!.(ها..مرج، تگوخون من تم اتت و آتش )عرب، هرج

راق چشم ای کاش بُ .زخم مرا در خاو مالید ،زخم من! جالد !آه ، انتظار اتت...آنچه امروز دارم تمام

زناه و جوناش ت و تااگ آتشتاا تااگیتخته همچون ! ای خواری اتارت!... قلب من... آهدانت

ام دهانش باز اتت و جز جگار کیاه گرتاگیج .قرار دارددر زير پوتت من جگرخوار هزار هاد  آتش.
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 «.گرداندنمیتیر ا  اتتکه در زير پوتتم جای گزيدها را  اشها چیزی گرتاگیآن

 ،متجااوزان اناغالگرو جااياات  وتاتمظلمبارای بیاان « نبوءةمالبرافة»ۀ وی در قصید

وه مستبد اتت که فادوی خواند که رمز هر انسان يا گرمیرا فرا« قابیل»نخصیت ديای 

 :کادترزمین خويش احسا  میتراتر آن را در ۀ نمون

)همااان: ُ جهنُ مُ ُکججهُ ُُيفججُاألحمجرُ ُقهبیججهُ ُوُالمجج  ُ ُ/.../ جهنُ مُ ُکججهُ ُُيف ججُبُ ص جمنتُ ُمججرُ حاألُقهبیجهُ 

گ و قابیل ترخ در ... مراتتدر هر مکانی گمانته نده (هاصهیونیست)ابیل ترخ ق» .(599و  597

 «.ستادهر مکانی ه

آياا باياد ماتظار ياک نیاروی اما آيا نب تیاه جور و تتم به پايان خواهاد رتاید؟ 

ای واحاد از داخال تارزمین ياا باياد اراده باود؟ اخارج از مرزهای فلسطین  اخارجی 

حااور  ،ناوددر حق انسانیت می؟ يا برای رهايی از دام تتمی که فلسطین نکل بگیرد

 نیاز اتت؟، دو مورد همزمان هر
 

 مرگ. 7

هايی پرتاشکاد؛ آغاز میهايی پرتشبا  دربارۀ مرگ فدوی طوقان موضع خويش را

مرگ و زندگی اتت و گاهی با تکیه بر جواناب عااطفی امار، حیارت  که گاهی از فلسفۀ

بیان افکار و مواضع خاويش در  ضمنج او در .کشدخويش را در مقابل مرگ، به تصوير می

زناد. عد جسمانی زندگی انسان پاس از مارگ نیاز گريازی میقالب انعار رمانتیک، به بُ

روح انساان باه  ،و از ديدگاه او، باا مارگاتت به بعد روحانی وجود انسان معتقد طوقان 

گرا با کشیدن خاط بطاالن بار های مادیامری که فلسفهگردد؛ مابع نخست خود بازمی

جسم برخاتته  ،از ديدگاه ناعر البته. اندموجب تاش در ديدگاه انسان به مرگ نده ،آن

بازگردد تا به نااوی ديگار برانگیختاه ماشأ نخستین از خاو وطن اتت و بايد به همان 

 .نتابدمیبه اتتقبال مرگ خود نود و در اين راه 

تهف ُالج ُُاعتنق ُنح کُمشتهقکُوي/ُمنُهی لُيانعتق ُاوحُوُإمهُحهنُحینُالردیُ! هُا 
فلتبعج ُالقجداةُُ/البل ُالنجهةرةُيلق ُعل ُأ دُالنس ُاهنُالثریبه ُهذاُُوُ/ نب عههُاألوم...

پروردگاااارا! آياااا زماااان مااارگ ».ُ(28و  25: 2000)طوقاااان،  ل ت نجججکُملهمجججکُشجججهعرةُيمجججنُتربتججج

ماباع و ماشاأ  تاویو به و مشتاقانه باه تاو روی آورد /اتت تا روحم ار جسمم جدا نودفرانرتیده

بیفتاد و ین خاو بماند و بر دتتان تاتمگر، پوتایدگی و اين جسم ره /نخستین خودش بشتابد...

برانگیخته باابراين بايد قدرت و توان زندگی از خاو من در قالب زيتونی بااحسا   /بدان دچار نود

ُ«.نود
يد ناا اتت؛مرگ در تاین جوانی در ذهن او نوعی بدبیای همراه با يأ  ايجاد کرده
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آن بار روحیاات و  ثیرجاوانی و تاأدر  ،و نمارابراهیم  اين امر نانی از مرگ دو برادرش،

تااگین چااین مصایبتی،  برای بیان چاین مرگی و تصوير تايۀوی  عواط  ناعر باند.

برد و مرگ برای او همچون موجاودی مساتبد و تعبیر جاون حیات و تقدير را به کار می

 ربايد:نود که عزيزان انسان را در زندگی میتتمگر مجسم می

خیاال مارگ در » .(316)هماان:  ابیجعُالشجبه ُيتصی ُبنجهُفجُتنسه ُمنُح لنهاؤیُالم  ُ

 «.خوانددهد و در بهار جوانی ما را فرامیاطرار ما جوالن می

 جهُُ/بغیجرُح مجکُ مج  ُ/األقجدااُهجذ ُالحیجهةُوُأحمهُث الُالتطیقهُالنبجهم/ُأوا ُ جهُجنج ن!
ها داغی با خود دارم که کوه» .(442)همان:  يإخج تُوُيتخطفه ُأحبتجُ/م  !ُ هُغش م!ُ هُغداا!

میرد/ ای هم تاب تاملش را ندارند/ آه! ای جاون! اين زندگی و قاا و قدر/ بدون حکمت و تدبیر می

 «.ربايیمرگ! ای تتمگر! ای خابن!/ دوتتان و برادرانم را می

را و آن دانااد میحیااات بشاار  کاااادۀ چرخااۀماارگ را کامل فاادوی در جااايی ديگاار

دتتاويزی باند برای اقااع و يابد تسالی خاطر راه، تا از اين خواند می «عمر تاجگذاری»

 ، جازوايان مرحلاه از حیااتزيارا  ؛مارگ و زنادگی انديشۀ خاويش در تکمیال فلسافۀ

مارگ و زنادگی از  رود. فلسافۀمیهای زندگی به نمار بلادیوپايان پستیو جدانشدنی 

ذيرفتن جز پاترانجام افکار وی جهت داده که گونه به اين ،ديدگاه ناعر مبارز فلسطیای

اصالی آن هااوز های پرتاشماناد؛ راهای کاه بااقی نمیاين امر ماتوم، راهای بارايش 

 اند.جواب ماندهبی

گااه کاه وی از افکاار رمانتیاک ياابیم آنفدوی طوقان درمی ديوانبا اندکی تأمل در 

هاای ربالیساتی کااد و گرايشگیرد يا به تمت رمانتیاک اجتمااعی میال میفاصله می

ويژه ياباد؛ باهدر کاار مرگ، مفاهیم ديگاری ظهاور می ،نودحاکم میبیشتر بر نعرش 

عشاق و  مفهاوم زنادگی و ،گیردايثار و فداکاری به خود می که مرگ بیشتر جابۀ زمانی

گلاه و ناکايت از مارگ و پیامادهای آن رناگ  ،نمايد. بدين ترتیبجديد رخ میتولدی 

قلماداد آغاز زنادگی جديادی نود و يا میمعای ازد؛ گويی مرگ از ديدگاه ناعر بیبیم

 خصوص آنجا که مرگ باعزت و در راه وطن باند.هبنود، می

گاه که گذر از پلی کاه کراناۀ آن« القا ق   الضنی  لط طنی   يرس،ل  إ» فدوی در قصیدۀ

فارادی اوع بود و هر روز تعادادی از اکرد، ممغربی وصل می نرقی رود اردن را به کرانۀ

د، در مقابل چاین مرگای ندنمذکور را دانتاد قربانی می که با ناا قصد پیمودن فاصلۀ

میرند اما عشاق ها میانساندهد؛ زيرا میو دنمن غاصب را ضعی  جلوه گیرد موضع می

. وی رونادمیگاه از بین نهی  ،و خیال که دو عاصر اصلی در ترودن نعر زندگی هستاد
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تصويری زنده برای خوانااده  ،صاعت تشخیص برای مرگ و خیال و عشقبستن کار با به

ديگاری باناد کاه ناعر و  گر زنادگیالهام ،مقابل چاان مرگیگذارد تا دربه نمايش می

 د.در آن بتواناد به زندگی ادامه دها احسا 

الخیجهم/ُ ُقجداواُلقتلج اُحتج ُلجُ/ر/ُالمج  ُاابجضُل جهُمجنُعبجر/...الم  ُاابضُعلج ُالنهج
مرگ بر رودخانه، خوابیاده و » .(496و  493همان: ) الجذکرُالحنینُوُلسف  اُحت ُدمهءُالحبُو

توانست، حتی اتت/.../ اگر میاتت/ مرگ بر هر کسی که گذر کاد، نشسته و کمین کردهنده حاکم

 «.ريختادهای عشق و مهربانی و خاطره را هم میخیال و خون

بساان موجاودی گی نعری فدوی که همواره مرگ برايش الر دوران نخست زندبرخ

هايی را برايش تادارو دياد دوم، وطن و خاتتگاه او چاان آرمان ، در مرحلۀهولااو بود

و جاودانگی و آرامش در دامان اين مادر پیار جاايگزين زند که مرگ درمقابل آن زانو می

گاردد. میخود عین زنادگی  نود؛ و مرگیمتر  از فراموش ندن و ديگر عواقب مرگ 

بخش حیااتی مارگ در راه وطان را نوياد« ل زعیتارخلی الشاهید وابا» طوقان در قصیدۀ

تصااوير را  ،او در بیاان خاود .بخشاداهل دنیا را بیداری می داند که ضمیرهای خفتۀمی

 کاد.میارابه میان مرگ و زندگی يا میان مرگ و نکست آمیز متااقع

 هجهُالجرافضُأأنج !/ُُ! جهُفلسجطین ُ/.../! هُمج ق ُالجدنیهُ!کُالحیهة/ُأن م  ُأعطُهحینُال
گاه که مرگ به تو زندگی بخشید / تاو! آن» .(610همان: )ُمج ُیج مالُه م ُالم  ُحجینُ!للم  

 یتاو مارگ را فارارکه دتت رد بر تیاۀ مرگ نهادی! ای بیدارگر دنیا!/.../ تو! ای فلسطیای!/ ای آن

 «.یکه مرد یروز همان یداد
 

 نتیجه. 9

اناد کردهتاالش  ،و عقاياد خاويش آرابساته باه  ،ها و مکاتاب بشاریتمادن  تمامتقريبا 
نااعران  ،در اين میاان به دتت دهاد؛حاکم بر آن را اوضاع و  تصويری از جامعۀ آرمانی

، پس از بررتای مفااهیمی . پژوهش حاضرها دارندتهم بسزايی در انتقال اهدار و آرمان
کیاد بار ، باا تأتتیزی و مرگ در انعار فدوی طوقاانظلم چون عشق و آزادی و عزت و

 های زير بوده اتت:پرتشصدد پاتخ به ، درگفتمان انسانی پايداری فلسطین
کااد، باا گفتماان ارتباط میان اوضاع اجتماعی که فدوی طوقان در آن زندگی می .1

 انسانی حاکم بر انعار وی چگونه اتت؟
هاای ارزش ،ای اتات کاه در آنجامعاه ، زايیادۀدوی طوقانحاکم بر نعر فگفتمان 

در جهت ارضای فقط  ،هاهايی اتت که ترنونت انسانخواهی قدرتانسانی قربانی زياده

حاکی از تااقای اتت کاه میاان  ،اتت. اين گفتمان پذيرتعري ايشان حس خودکامگی 
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اتت. وجه غالاب صهیونیست به وجود آمدههای های جمعی فلسطیایان و خواتتهآرمان

ین یاترتیب حاق تعنکال مختل  آن اتت تا بادينناعر، برقراری عدالت در اَ در انديشۀ

 اتات ا ین يا جواماع مشاابه آنفلسط امعۀترين حق انسان در جبديهیا که ترنونت 

ای معاهها و زيساتن در جاآغازگر پايانی باند که با رتیدن به آن، احقاق حقاوق انساان

و « احساا  ذلات و خاواری» وی،آيد. از دياد نوعان وی به ارمغان برای هم ،تعادتماد

با تأکید بر تکیاه  «رغبت به انتقام»و « وتتمبسیو غیرت و جوانمردی عربی برضد ظلم»

 ماظور القای احسا  ذلات و خاواری،هب «زن نرافتماد هانمی» ی چونهايبر نخصیت

هااد » غیارت و جاوانمردی انساان عارب معاصار،بارانگیختن ماظور باه «لیلی عفیفه»

کاااده تواند تقويت، میماظور برانگیختن حس انتقام در میان جوامع عربیبه «جگرخوار

 تتیزی مردم باند.دهادۀ روحیۀ ظلمو وفاق

کیاد بار برای انتقاال مفااهیم گفتماانی و تأای ناعر آمیز و کاايهاتتفاده از زبان رمز

کااد و خفقان موجود در جامعه را بیان مینخست،  ، در وهلۀلی و خارجیهمبستگی داخ

 کاد.برای چاگ زدن به ريسمان اتااد تداعی میرا تالش ناعر  ،در ادامه

طوقاان گیری گفتماان غالاب اناعار فادوی جايگاه وطن و تااکاان آن در ناکل. 2

 نود؟چگونه تفسیر می

. ا اتتتعلقات آن با تمام ما وطن ايش، هانديشهتت و ماور گراناعری واقع ،فدوی

اتات کاه دوتتی عمیقی ناکل دادهطوقان را احساتات وطنچهارچوب زندگی نعری 

زناگ  تان نوازنادۀو بديناتت انسان معاصر که  ،تاها ملت عربهای آن نهمخاطب پیام

در  ت.اتاهانیان که در آن هشدارها به آيادۀ انسان و انسانیت نهفتهخطری اتت برای ج

تاتیزی، اتات )عشاق، آزادی، عازت، ظلمندهمقوالتی که در اين پژوهش بررتی  تمام

گیری گفتماان غالاب انااره مستقیم به وطن و نقاش آن در ناکلغیرمستقیم و مرگ( 

 اهدار نااعر را وربط تمامآيد که وطن بستری اتت که خطنظر میهاتت و چاین بنده

 چاین ديد: وارتوان خالصهمی دهد. ناهد اين مدعا راتو میوتمت

گااه کاه باا مجاهادت و مباارزه باه دتات آياد، از ديدگاه فادوی طوقاان، آزادی آنا 

بیشتر خواهد بود و برای اناره باه مانادگار  های آيادهبرای نسل شماندگاری و دوام و بقاي

أکتااب: »جای اتااتفاده از لفااظ بااودن آن آزادی و نیااز بیااان مصااابب رتاایدن باادان، بااه

گونه، آزادی تاوان رناد برد. اينرا به کار می« أحفر: کادن و حک کردن»، لفظ «نويسمیم

 خواهد آزادانه اين نعار را تر دهد و درگیرد. او میيابد و تمام نقاط وطن را در بر میمی
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هزياۀ چاین آزادی فراگیری را چااان زيااد و تااگین راه از تمام موانع بگذرد؛ اگرچه  اين

 .باددمیرا به کار « الامراء: آزادی ترخ یةالاُرّ»د که برايش تعبیر دانمی

وطاانش در گرو حفاظ خااو فدوی با درو اين واقعیت که عزت و کرامت خود و هما 

و دفاع از آن دربرابر دنمن تجاوزگر اتات، در جاهاای مختلا ، ايان امار را باه خوانااده 

خااو وطان را باا « ق عةالشار لةعاةا یین فالی طفلخ لةرتا»کاد. او در قصیدۀ گونزد می

چااان آياد، آنکاد و هرگاه تخن از انغال ترزمیاش باه میاان میچیز معاوضه نمیهی 

 اتت.نده گیر ملت عربی ذلت و خواری، دامنخورد که گويحسرت می

تواناد حاب وطان را در پای داناته میوحدت اتت که  ، عشق خمیرمايۀاز ديد ویا 

 باند.

برخاتته از خاو وطن اتت و بايد به همان ماشأ نخساتین  گاه ناعر، جسمْاز ديدا 

 نتابد.بازگردد تا به ناوی ديگر برانگیخته نود و در اين راه خود به اتتقبال مرگ می
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