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فدوی طوقان و رویکرد نوستالژیک
دکتر سولماز مظفری
دكتری زبان و ادبیات فارسی ،مدرس دانشگاه آزاد اسالمی شیراز و عضو پژوهشکده معلم استان فارس(نویسنده مسئول)

سوده مظفری
دبیر زبان و ادبیات عربی اداره آموزش و پرورش ناحیه  4شیراز
بابک حسام پور
كارشناسی ارشد مدیریت آموزشی و مدیر امور دانشجویی دانشکده فنی و حرفه ای سما شیراز
چکیده
نوسووتالژی یکووی از مباحووث مطوورح در نقوود روان شناسووی اسووت كووه در فارسووی بووه حسوورت سووروده یووا دل تنگووی بووازگردانی
شده است .حسرت گذشوته هوای شویرین و تقابول زموان حوال بوا گذشوته ،نوسوتالژی نامیوده موی شوود .غوم غربوت و دوری از
وطوون ،یووادكرد موورگ ،حسوورت دوران كووودكی و جوووانی ،جوودایی معشوووق ،یوواد دوران باشووکوه توواریخ ،باسووتان گرایووی و
آرزومندی آرمان شهر از مولفوه هوای آن بوه شومار موی رونود .فودوی طوقوان ،شواعر معاصور ادبیوات عورب ،اشوکال و ابعوادی از
دردمنوودی ،حسوورت و دل تنگووی را در شووعر خووود بووه نمووایش گذاشووته اسووت .ایوون مقالووه در رویکوورد نوسووتالژیک وی بووه
گذشووته ،غووم غربووت و دوری از وطوون ،از دسووت دادن عزیووزان و عشووق بووه وطوون و آرزومنوودی آرمووان شووهر و اسووطوره گرایووی
تامّلی نموده و در صدد برآمده تجلیّات هریک را تبیین سازد.
کلیدواژهها :فدوی طوقان ،شعر ،نوستالژی ،خاطره فردی ،خاطره جمعی
-1مقدمه
نوسووتالژی ( )Nostalgiaیووا «غووم غربووت» (آشوووری )246 :4934 ،روایووت دلتنگووی ،احسوواس بیگووانگی و بیووزاری از واقعیووات
موجوود و ممکوون ،همچنووین مجووالی بوورای ورود بوه سوواحات خوشووایند از بووین رفتووه و دسووت یوابی بووه خوشوویهووای گووم شووده
انسووان اسووت .ناسووازگاری بووا محوویط پیرامووون و واقعیووت هووای آن و نارضووایتی از بووودن در عرصووه واقعیووات نووامطلوب زنوودگی،
مووی توانوود بازتوواب هووای گونووه گووون در زنوودگی انسووان پدیوود آورد« ،یکووی از آن هووا تالشووی ذهنووی بوورای انکووار واقعیووت هووا و
جبوران آنچووه از دسوت رفتووه ،اسووت .چنوین تالشووی غالبوا ناخواسووته و ناخودآگوواه اسوت و عووواملی پنهوان ،در شووکل گیووری آن
نقووش ایفووا مووی كننوود .قابلیّووت هووای مختلفووی كووه ذهوون در اختیووار دارد ،در ایوون حركووت بووه ابزارهووای موووثری بوورای التیووام
حسوورت و دل تنگووی انسووان ،بوودل مووی شوووند( ».علووی زاده و بوواقی نووژاد )413-416 :4934 ،یکووی از ایوون توانمنوودی هووای
بشر« ،تخیّل» است ،او بورای تحقوق آرزوهوای فروكوفتوه و نومیودی هوایی كوه بوا آنهوا روبورو شوده ،بوه تخیّول پنواه موی بورد و
با حسرت به وقایع پیرامون خوود موی نگورد و بوه مسویر آرزومنودی و آرموان جوویی پوا موی گوذارد؛ هرگواه ذهون راه رهوایی از
غووم و انوودوهی كووه حیووات ذهنووی و انتزاعووی اش را در برگرفتووه ،در گذشووته جسووت و جووو كنوود ،حسوورت و دلتنگووی كووه
«نوستالژی» خوانده موی شوود ،در او پدیود موی آیود .نومیودی هوا و ناكوامی هوای حیوات ایون فرصوت را بوه ذهون بشوری موی
دهوود كووه بووه گذشووته بووازگردد و حسوورت خووود را در آن و از آن نشووان دهوود .ایوون مسووئله تنهووا در حیطووه پزشووکی و روان
شناسی توام ب ا ذهن بشر نیسوت ،بلکوه هنور و ادبیوات نیوز بسوتری بورای تجلّوی چنوین بازگشوتی در انسوان ایجواد نمووده انود.
آثار هنری نیوز « جلووه گواه صوادق اضوطراب و حسورت بووده انود» (منودور )42 :4961 ،و تناقضوات درونوی بشور را در خوود در
قالووب هووای مختلفووی نشووان داده انوود و مجسّووم نموووده انوود .همچنووین ادبیووات بووه مثابووه آیینووه ای دیگوور ،بیگووانگی انسووان بووا
روزگار خود و ناسازگاری بوا واقعیوت هوای حیوات را در خوود نمایوان سواخته و تجلوی گواه دیگوری بورای روایوت حسورت و دل
تنگوی بشووری گردیووده اسووت .ادبیووات معاصوور نیووز از ایوون امور مسووتثنی نبوووده و «بوویش از هوور عصوور دیگووری ،معبوور تضووادهای
درونووی و برونووی» (براهنووی )44 :4914 ،بشووری بوووده اسووت .حسوورت و تاسووف بوور گذشووته از موتیووفهووای رایووج در ادبیووات بووه
خص ووص شووعر فارسووی اسووت« ،شوواعران دوره سوولجوقی بووه دوره محمووودی حسوورت مووی خورنوود و ش واعران دوره محمووودی از
دوره رودكووی بووا حسوورت یوواد مووی كننوود( ».شمیسووا )491 :4911 ،قابوول بیووان اسووت نوس وتالژی محوودود بووه شووعری خوواص و
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سبک مشخصوی نیسوت و غالوب گونوههوای شوعر عرصوه ای بورای بازتواب دلتنگوی و غوم و انودوه شوده انود .شواعر معاصور نیوز
دلتنگی و احسواس غربوت را جوان مایوه كوالم خوود قورار داده و آن را مایوه تسوکین خواطر موی دانود و بوا ایون شویوه و نسوق،
اعتراض خود را به شورایط موجوود عصور بیوان موی كنود .از جملوه شواعرانی كوه در ادبیوات معاصور عورب ،شوعرش بوا دغدغوه-
های نوسوتالژیک هموراه اسوت« ،فودوی طوقوان» اسوت كوه در ایون مقالوه تحلیلوی و توصویفی بوه بیوان برخوی از مولفوه هوای
نوسووتالژی در شووعر وی پرداختووه مووی شووود .پژوهشووگران درصوودد هسووتند مولفووه هووای نوسووتالژی را در اشووعار وی یافتووه و
برای آنها شواهدی ذكر نمایند.
-4-4

پیشــینه پــژوهش:در تبیووین پیشووینه ایوون موضوووع مووی توووان گفووت در مووورد نوسووتالژی و مولفووه هووای آن در

ادبیات معاصور مقواالتی نوشوته شوده كوه بیشوتر در زمینوه اشوعار شواعران ادبیوات فارسوی معاصور بوه تحریور درآموده اسوت و
برخی از آنها به عنووان منبعوی بورای ایون مقالوه ذكور گردیوده انود و در راسوتای تحلیول اشوعار ادب عورب ،مقالوهای بوا عنووان
«بررسی پدیده نوسوتالژی در اشوعار ابون خفاجوه» بوه قلوم علوی بواقر طواهری نیوا و نسورین عباسوی( )4931بوه چواپ رسویده
است ،اموا در موورد رویکورد نوسوتالژیک اشوعار فودوی طوقوان نوشوتهای توسوط پژوهشوگران مشواهده نگردیود .در زمینوههوای
دیگری در پیوند با اشوعار فودوی طوقوان ،مقواالتی نوشوته شوده كوه برخوی از آنهوا بوه عنووان منبوع در ایون جسوتار تحلیلوی-
توصوویفی مووورد اسووتفاده قوورار گرفتووه انوود ،از ایوون میووان مووی توووان بووه «فوودوی طوقووان و شووعر او»( )4936بووه قلووم ابوالفضوول
رضووایی« ،نواهووای سوووگ از خنسووا تووا فوودوی طوقووان»( )4933نوشووته ی نجمووه رضووایی« ،المالمووح الرومانسووه فووی شووعر
طوقووان»( )4494پووژوهش ریحانووه مووالزاده« ،بووا فوودوی طوقووان در سووروده ای آرمووانگرا»( )4939بووه قلووم سیدمحمدرضووا اب ون
الرسووول« ،جلوووه هووای پایووداری در سووروده هووای فوودوی طوقووان»( )4934تحقیووق مشووترک سیدحسووین سوویدی و شوویرین
سالم و «جلوه های وطن پرستی در شعر زنان فلسطینی با تکیه بر اشعار فدوی طوقان»( )4933اشاره كرد.
 -1بحث و بررسی
 -4-1نوستالژی و مولفه های آن
نوستالژی واژه ای فرانسوی است كوه بورای آن معوانی همچوون میول بوه بازگشوت بوه خانوه و كاشوانه و غوم غربوت(پورافکواری،
 )4144 :4932و حسووورت گذشوووته(بووواطنی )312 :4931،و فوووراق ،درد دوری ،درد جووودایی و آرزوی گذشوووته (آریوووان پوووور،
 )9393 :4931آمووده اسووت .معووادل ایوون كلمووه در زبووان عربووی ،االغتووراب ،الغربووه و الحنووین اسووت( .فیروزآبووادی939 :4416 ،
و  )691این اصوطالح مربووط بوه حووزه روان شناسوی بووده و در موورد « سوربازانی بوه كوار موی رفتوه كوه بور اثور دور شودن از
خانه و خوانواده دچوار نووعی افسوردگی و بیمواری شودند ،رفتوه رفتوه وارد سوایر حووزه هوا مخصوصوا علووم انسوانی و از جملوه
ادبیووات شووده اسووت( ».تقووی زاده )212 :4934 ،از مهووم توورین و تاثیرگووذارترین عواموول در ایجوواد حالووت نوسووتالژی در شوواعر و
نویسوونده« ،مسووائل سیاسووی و اجتموواعی ،مشووکالت فووردی ،ویژگووی هووای روحووی و روانووی ،توواثیر مدرنیسووم و صوونعت جهووان
معاصوور بوور روابووط و روحیووه ی انسووان هاسووت( ».عووالی عبوواس آبوواد )433-413 :4931 ،ادبیووات معاصوور و مکتووب شووعری
رمانتیسم به سبب داشوتن اصوولی همچوون طبیعوت گرایوی ،آزردگوی از محویط و زموان فعلوی و گوذر بوه خواطرات و گریوز بوه
بازآوری خوشی های از دسوت رفتوه ،بسوامدگاهی بورای فراینود روانوی نوسوتالژی اسوت .بوه نظور موی رسود شواعر یوا نویسونده
معاصر این اصول را به عنووان یوک اندیشوه و مضومون شوعری بوه محتووا و درون مایوه كوالم خوود وارد كورده اسوت .توجوه بوه
این مقوله در شعرمعاصر فارسی بوه طوور ویوژه ای دنبوال شوده اسوت .از علول توجوه موی تووان بوه «اوضواع سیاسوی ،احتمواعی
و اقتصووادی حوواكم بوور جامعووه ،تغییوور خلقیووات و روحیووات شوواعران ،مهوواجرت و تبعیوود ،نحوووه زنوودگی شوواعران ،مسووائل خوواص
زنودگی ،غوم و حسوورت از دسوت دادن اطرافیوان ،غووم و درد پیوری و اندیشوویدن بوه مورگ ،یووادآوری خواطرات دوران كووودكی و
نوجوانی و  ...اشاره كرد( ».شریفیان)32 :4936 ،
نوسووتالژی مووی توانوود فووردی یووا جمعووی باشوود؛ دوری از زادگوواه و وطوون ،جوودایی از یووار ،خوواطرات دوران كووودكی و نوجوووانی و
جوووانی و یووادكرد حسوورت آمیووز آن ،یووادكرد موورگ ،غووم و حسوورت از دسووت دادن عزیووزان مربوووط بووه حووزه نوسووتالژی فووردی
اسووت و یووادكرد دوران بووا شووکوه و صووالبت توواریخ یووک قوووم و سوورزمین و خوواطراتی كووه ریشووه در توواریخ و فرهنووگ دارد و بووا
اسطوره پردازی و باستان گرایی توام است ،در حیطه نوستالژی جمعی قرار می گیرد.
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 -1-1فدوی طوقان
از جمله شاعرانی كوه در ادب معاصور عورب ،شوعرش تووام بوا دغدغوه هوای نوسوتالژیک اسوت« ،فودوی طوقوان» اسوت .فودوی
عبوودالفتاح آغووا طوقووان ،شوواعر بووزرگ و معاصوور زن عوورب درسووال  4341موویالدی در شووهر نووابلس كرانووه بوواختری رود اردن
متولوود شوود .او در خووانواده فرهیختووه فلسووطینی بووه دنیووا آموود .فوودوی در بسووتر فعالیووتهووای ادبووی و فرهنگووی بوورادر بووزرگتوور
خووود «ابووراهیم طوقووان» كووه ازشوواعران معاصوور و بووزرگ عوورب بووه شوومار مووی رفووت ،تلمووذ كوورد و بسوویار آموخووت ،او خووود در
خانوه و بوه دور از مکتوب و مدرسوه و بوا آمووزش هوای «ابووراهیم طوقوان» مطالعوات وسویعی در شوناخت شوعر معاصور عوورب و
همچنووین ادبیووات غوورب داشووت و توانسووت در زمینووه ادبیووات صوواحب نظوور و دیوودگاه خوواص خووود شووود .مطالعووات او در شووعر
دوران عباسی و اندلسی از او شواعری متکوی بور شوناخت ریشوه و سونت سواخت و بوا مطالعوه آثوار غورب توانسوت بوه اقتضوای
زمانووه و بووا حفووظ شووئونات شووعری كالسوویک عوورب پتانسوویل هووای تووازهای را وارد شووعر خودكنوود .فوودوی بووه همووراه «نووازک
المالئکوه» و «سولمی الخضووراء الجیوسوی» مثلووث بنیوانگزار شووعر زن معاصور عورب بووه شومار مووی رود .شوعر فوودوی شوعر نوواب
عرب با شناخت عمیق از زیبوایی هوای حسوی زنانوه اسوت .فودوی شواعری سیاسوی ومبوارز بوود كوه هوم صودایی او بوا محموود
درویووش و شوواعران دیگوور مبووارزه مووردم فلسووطین قوودرت عجیبووی بووه شووعر او داده بووود؛ قوودرتی كووه در بسووتر مبووارزات مووردم
فلسووطین حضوووری روشوون بینانووه داشووته و همووواره توانسووته شووعر را درشوواعرانگی خووود بووه وقووایع پیرامووون پیونوودی منطقووی
بزنوود ،او درسووال  2119موویالدی چشووم از جهووان فروبسووت ،فلسووطینیان «فوودوی» را مووادر شووعر مبووارزه و ایسووتادگی مووی
دانسووتند و موورگ او را یووک ضووایعه بوورای خووویش بووه شوومار آوردنوود .از او آثووار متعووددی منتشوور شوود ،ازجملووه سووه كتوواب
«وحووودی موووع األیوووام »(« ،)4332وجووودتها»(« ،)4331اللیووول والفرسوووان»(« ،)4333اعطنوووا حبوووا»(« ،)4361اموووام البووواب
المغلووق»(« ،)4361علووى قمووۀ الوودنیا وحیوودا ً»(« ،)2111تم ووّز و الشوویء اآلخوور» ( )4331و «انّووه اللحوون االخیوور»(2111م) .از
این مجموعه ها ،شش مجموعوه اول در یوک كتواب بوا عنووان «دیووان فودوی طوقوان» چنودین بوار توسوط موسسوه انتشواراتی
دارالعودة بیروت تجدیود چواپ شوده و دو مجموعوه پایوانی نیوز توسوط دارالشوروق در اردن بوه چواپ رسویده اسوت .وی جووایز
زیووادی را بوورای اشووعار خووود دریافووت كوورد؛ وی جووایزه زیتووون نقوورهای در فرهنووگ حوووزه دریووای مدیترانووه(ایتالیووا4332م)،
جووایزه سوواالنه گوول بابونووه در شووعر از سوووی انجموون نویسووندگان اردن(4339م) نشووان قوودس از سوووی سووازمان آزادی بخووش
فلسووطین(4331م) جووایزه جشوونواره جهووانی نویسووندگان زن معاصوور(ایتالیووا4332م) جووایزه ی بووین المللووی كافووافیس در
شووعر(قوواهره 4336م) و جووایزه سووالیرنو در شووعر ایتالیووا و جووایزه سووپر طالیووه داری شووعر(اردن)را نصوویب خووود كوورده اسووت .از
آثار منثور وی میتوان به «اخی ابراهیم»( ،)4346رحیله جبلیه ،رحله صعبه( )4333و الرحله االصعب( )4339اشاره كرد.

 -9-1مولفههای نوستالژی در اشعار فدوی طوقان
 -4-9-1خاطره فردی فدوی طوقان
عشووق و زنوودگی عاشووقانه و سووفرهایی كووه بووه نوووعی در زنوودگی فوورد توواثیر گذاشووته اسووت ،همووه خوواطرات فووردی اسووت كووه
«تکرار آنها به سوبب نارضوایتی از وضوع م وجوود اسوت و منجور بوه حوس دلتنگوی مویشوود( ».عباسوی و فووالدی)43 :4932 ،
خاطره و یاد هموه حووادث و رخودادهای گذشوته كوه در زنودگی ادبوا پویش آموده ،بوه شوکل بوارز در آثوار آنهوا مونعکس شوده
است« ،برخی از این پیشوامدها بوه گونوهای اسوت كوه شواعر تماموا در فضوای آن بوه سور موی بورد(».شوریفیان )36 :4936 ،بوه
نظر می رسد اشوعار فودوی طوقواننیز كوه روشون و دور از هرگونوه غموضاسوت ،از حضوور ایون خواطرات خوالی نیسوت ،از جملوه
مولفوه هوای خواطره فوردی كووه موی توووان در سورودههووای وی دیود ،موویتووان بووه غوم غربووت و دوری از وطون ،از دسووت دادن
عزیزان ،حسرت و انودوه نبوود عشوق ،دلتنگوی بورای گذشوته ای كوه سوپری شوده و شواعر در آرزوی بازگشوت آن اسوت ،اشواره
نمود .در زیور بورای هور كودام از ایون مووارد شوواهد و مصوادیقی از سورودههوای وی ذكور مویشوود و موورد تحلیول قورار موی-
گیرد.
الف) غربت ودوری ازوطن :در حووزه ادبیوات هرگواه شواعر و یوا نویسونده ،شوعر یوا نوشوته خوویش را ،آمیختوه بوا احساسوی
از دلتنگی هموراه بوا حسورت و اضوطراب بورای سورزمین خوود نمایود ،فوردی غربوت زده و دلتنوگ بورای سورزمین نامیوده موی
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شووود .فوودوی طوقووان از شوواعران فلسووطینی اسووت كووه در برابوور بیووداد و سووتم قوودعلم كوورده اسووت ،وی بوورای از دسووت دادن
خوواک سوورزمینش اشووک موویریووزد و در انوودوه از دسووت دادن سوورزمین ،اشووعار بسوویاری از خووود بووه جووا موویگووذارد .وی آرزوی
بووه خوواک سووپردنش بعوود از موورگ در سوورزمین خووود دارد و موویخواهوود جسوومش در هیووات گیوواهی در رسووتاخیز دوبوواره زنووده
شود.
«کفانی اموت علی ارضـها /و ادفـن فیهـا /و تحـت ثراهـا اذوب و افنـی /و ابعـث عشـبا علـی ارضـها/
..کفانی اظـل بحضـن بـالدی /ترابـا و عشـبا و زهـره»(طوقوان()39-414 :4334،کـافی سـت مـرا کـه در
خاکش بمیرم ،مدفون شـوم ،آب شـوم ،فـانی شـوم و در هیـات گیـاهی سـربرآورم ...کـافی سـت مـرا
خاک شدن ،گیاه شدن و شکوفا شدن در خاک وطن).
وی در آرزوی بازگشت به وطن است و برای مورور خواطراتش بوه صوداها پنواه مویبورد ،بوه یواد قهقهوههوای شوادمانهای كوه در
سرزمینش سر داده ،سعی در بازگشت دارد:
«یغرقنــی فــی لجــه الحنــین /و بــالحنین و الــذکر /افــزع یــا صــغیرتی الــی الشــریط /و یمــال المکــان
صوتک الصغیر /:خذونی الی ابیسـان /الـی صـیعتی الشـتائیه /اهلل یـا بیسـان /کانـت لنـا ارض هنـاک/
 ...و زقزقـات صــحک هنــاک»(طوقوان( )434 :2111،شــوق بازگشــت در خـود غرقــه ام مــی ســازد و بــا
شوق و خاطره به نوار کاست پنـاه مـی بـرم .ای کـودک مـن صـدای کودکانـه تـو در همـه جـا طنـین
انـداز مـی شـود :مـرا بـه بیسـان ببریـد ،بـه خانـه زمسـتانی ام /خداونـدا! ای بیسـان! آنجـا زمینــی
داشتیم و قهقهه شادمانه ای).
در سووروده دیگوور آرزوی بازگشووت بووه سوورزمینش دارد ،سوورزمینی كووه جایگوواه موورگ او خواهوود بووود ،او نمووی خواهوود در
سرزمینی به جز میهن خوود و در غربوت بمیورد ،موی خواهود كتواب زنودگیش تنهوا در سورزمینش درهوم پیچیوده شوود ،غوم و
اندوه فدوی طوقان در این سروده به وضوح یافت می شود:
«اتغصب ارضی؟ ایسلب حقی و ابقی انا /حلیف التشـرّد اصـحب ذلـه عـاری هنـا /ا ابقـی هنـا؟ المـوت
غریبا بارض غریبه /اابقی؟ و من قالهـا؟ سـاعود الرضـی الحبیبـه /بـل سـاعود هنـاک سـیطوی کتـاب
حیاتی /سیحنو علـی ثراهـا الکـریم و یـووی رفتـی»(طوقـان()401 :43 3 ،آیـا سـرزمین مـن بـه زور
غصب می شود؟آیا حق مـن پایمـال مـی شـود؟ و مـن در اینجـا همسـایه آوارگـی مـی مـانم و همـراه
خواری و ذلت در اینجا زندگی مـی کـنم /آیـا اینجـا مـی مـانم تـا غریبانـه در سـرزمین غریـب جـان
دهم .آیا بمانم؟ چـه کسـی گفتـه؟ بـه زودی بـه سـرزمین عزیـز و دوسـت داشـتنی ام برمـی گـردم،
آری به زودی باز می گردم ،آنجا کتـاب زنـدگی ام درنوردیـده خواهـد شـد ،خـاک بـاارزش آن بـر مـن
مویه خواهد کرد و استخوان هایم را در دل خود جای خواهد داد).
طوقووان در سووروده بوواال بووا حسوورت و دردمنوودی ،آوارگووی فووردی را بووه تصووویر مووی كشوود كووه اشووتیاق بووی حوود و حصووری بووه
سرزمین خود د ارد و با رویاهوایی كوه در سور موی پرورانود ،خواهوان بازگشوت بوه سورزمینش اسوت .عوالوه بور حوس دردمنودی
و انوودوه دوری از وطوون ،حووس موویهن پرسووتی و وطوون دوسووتی در اشووعار وی موووج موویزنوود .آرزوی بازگشووت شوواعر بووه خوواک
وطنش بر بسیاری از اشوعار وی سوایه افکنوده ،او مویخواهود بوازگردد توا بور آغووشِ آن ،هموه سونگینیِ سوال هوایِ درد را فورو
افکنوود ،ارزشوومندی سوورزمینش را در سووخن خووود بووا عبوواراتی چووون «یشوومّ ثراهووا» و «یعووانق اشووجارها» و «یضوومّ آللووی
حصاها» به تصویر می كشد:
«و اهوی علی ارضه فی انفعـال یشـمّ ثراهـا /یعـانق اشـجارها و یضـمّ لـی حصـاها /و مـرّغ کالطّفـل
ل ثقـل سـنین االلـم /و هزّتـه انفاسـها و هـی
فی صدرها الرحب خدّاها و فم /و القـی علـی حضـنها کـ ّ
ترتعش رعشه حبّ /و اصـغی الـی قلبهـا و هـو یهمـس همسـه عتـب /رجعـت الـیّ؟ رجعـت الیـک و
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هذی یدیّ /سابقی هنـا ،هیّئـی مرقـدی /و کانـت عیـون العـدوّ اللئـیم علـی خطـوتین /رمتـه بنظـره
حقــد و نقمــه /کمــا یرشــق المتــوحش ســهمه /و مــزّق جــوف الســکون المهیــب صــدی
طلقتین(همان ()465:بـر زمیـنش بـا شرمسـاری خـواهم افتـاد ،کـه خـاک آن را ببویـد ،درختـان آن را
در آغوش کشد ،گوهر سنگ ریزه ی آن را در بغـل گیـرد و ماننـد کـودک ،بـر سـینه ی آن فـرود آیـد
و رخسـار و دهــان بــر آن بســاید و بـر آغــوش آن ،همــه ی ســنگینی سـال هــای درد را فــرو افکنــد.
نفس های بادش بـر او وزیـدن گرفـت و از عشـق لرزیـد ،بـه قلـبش گـوش فـراداد کـه بـا زمزمـه ای
سرزنش آمیز می پرسید :به سوی من بـازمی گـردی؟ بـاز مـی گـردم و ایـن دسـتان مـن اسـت ،آنجـا
خواهم ماند ،خواهم مرد ،پس قبرمرا آماده کن).
شوواعر در قصوویده «بعوود الکارثووه» از دیوووان «وحوودی مووع االیووام» بوور سوورزمین توواراج رفتووه ی خووود حسوورت و افسوووس مووی
خورد؛ سرزمینی كه روح مورگ و نوابودی بور آن سوایه افکنوده و اسوتعمارگران و سركشوان بوی رحوم بور آن گوام نهواده انود .او
سرنوشتی را كه بر حوال نوزار هوم وطنوانش رحوم نموی كنود ،موورد سورزنش قورار موی دهود(سویدی 436 :4934 ،بوه نقول از
النابلسی )64 :4369 ،و این گونه موی سوراید« :یوا وطنوی ،مالوک یخنوی علوی /روحوک معنوی المووت معنوی العودم /...جرحوک
ما اعمق اغواره /كم یتنزّی تحت ناب االلم(»...طوقان)491 :4313 ،
در سخنی دیگر ،طوقوان بوا بوه كوار بوردن واژه ی «جوراد»(= ملوخ) سوعی در نشوان دادن انودوه خوود از دیودن چهوره ی كریوه
اشغالگران دارد و می خواهد حضور آنوان را بوا باریودن ملوخ بور وجوود سوربازان میهونش یکسوان بدانود ،وی بوا «بوارش لعنوت»
می خواهد انودوه خوود را ناشوی از سولب آزادی و آسوایش و آراموش فلسوطینی هوا نشوان دهود« .و هنواک علوی اطوراف االفوق
هوووت و تعلقووت اللعنووه /حووین جووراد القحووط انوودلق سوویوال موون خوووذات الجنوود /االرض تمیوود تمیوود و تسووقط یبلعهووا طوفووان
الحلکه /یعبر نهر الزّمن علیها بالخطوات المرتکبه /یتعثر ،یرجع او یتجمّد»(طوقان)493 :4339 ،
د) دل تنگی برای گذشته
بُعدی دیگور از نوسوتالژی شوعری فودوی طوقوان مربووط بوه د ل تنگوی و حسورت بورای گذشوته و روزگوا ِر سوپری شوده اسوت،
روزهووایی كووه پووی در پووی مووی گذرنوود و زمینووه ی دل تنگووی او را فووراهم مووی سووازند .حووس دردمنوودی او در پووس مضووامینی
چووون «حیوواتی دموووع» و «قلووب ولوووع»(طوقووان)46: 2111،حضووور دارد .گوواه بووه پیونوود ابعوواد عوواطفی و احساس ویِ كووالم بووا
مضامین اجتمواعی ایون مضومون را قووّت بیشوتری موی بخشود .در قصویده «حیواه» گوذر عمور خوود را در نهایوت دل تنگوی و
اندوه اینگونه مجسم موی سوازد« :حیواتی دمووع /و قلوب ولووع /و شووق و دیووان شوعر و عوود»(هموان()46 :زنودگی مون اشوک
است و دلی و سوزی و شوقی و دفتر شعری و تاری).
در دوره ی ابتوودایی اشووعا ر فوودوی مووی توووان بووا سووروده هووایی از وی مواجووه گردیوود كووه هرچنوود بووه تعبیوور غسووان
كنفوانی«احساسووی سووزان امووا كوركورانووه و ناآگاهانوه»(كنفووانی)41 :4966،اسوت ،امووا احسوواس درد و انودوه وی را بووه خواننووده
منتقل می كند ،نمونه شعر وی نشان از گذشته ای دردناک و سوزان همراه با تصویر كاملی از دید او نسبت به زندگی است:
«حیاتی ،حیـاتی اسـی کلّهـا /اذا مـا تالشـی غـدا ظلهـا /سـیبقی علـی االرض منـه صـدی /یـردّد صـوتی هنـا
منشــدا /حیــاتی دمــوع /و قلــب ولــوع /و شــوق و دیــوان شــعر و عــود»(طوقــان()1555:16 ،زنــدگی ام سراســر،
حزن و اندوه است .فـردا کـه سـایه ی آن مجـو شـود،پژواکی از آن بـر زمـین خواهـد مانـد ،آوایـی ایـن چنـین:
زندگی ام به تمامی اشک است و قلبی سوزان ،اشتیاق و دیوان شعری و نوایی عود).

وی در قصوویده ای بووا نووام «عووام  »4331از سووالی سووخن مووی گویوود كووه از جووام تلخووش ،شووراب كینووه را بووه آنهووا نوشووانده و
سالی بس پلید بوده اسوت؛ سوالی كوه هموه را غورق در زبوونی و پیموان شوکنی و حوق ناشناسوی كورده و بورای گوذر آن حتوی
نیم اشکی هم نریخته اند .این سال از نظر شاعر سالی بوده است پر از خاطرات تلخ و اندوهبار.
«کان شریرا و کانت /هینه تنضح قسوه /کـرع اللـذه مـن آالمنـا /و اتـی قـتال و تمزیقـا علـی احالمنـا /و
علی اشالئنا نقلـب خطـوه»(طوقـان( )953 :1555 ،سـالی بـس رذل بـود و دیـده اش سـنگدلی را تـراوش
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می کرد ،جامی نوشین لبریـز از دردهـای مـا را سـر کشـید ورویاهـای مـا را کشـت و تکـه تکـه کـرد و
اجساد پاره پاره ی ما را پایمال خود ساخت).
یاس و نومیدی شاعر در ایون قصویده كوامال بوارز اسوت ،طوقوان سوعی بور ا یون كورده كوه تالموات روحوی خوود را از گوذر ایون
سال پر از انودوه و واهموه بیوان كنود ،بوا بوه كوار بوردن تركیبواتی همچوون «بربواد دادن شووق رویاهوا توسوط بادهوای طوفوانی
سووال»« ،پراكنوودن آرزوهووا در عوورض كوچووه هووای بوون بسووت»« ،بسووتن دروازه فووردای مووورد انتظووار بوور روی آرزوهووا» « ،از
حركووت بازداشووتن گووام هووای شووتابان»(طوقووان )941 :2111،و  ...مووی توووان هووراس شوواعر را از ایوون سووال و خوواطرات گذشووته
ی وی دریافت.
اندوه گذشوتن لحظوات عمور در تواریکی و سوایه نشوان از توالّم روحوی وی دارد؛ بوا ایون حوال وی بوه آینوده ای امیودوار اسوت
كووه گذشووته او را در موونجالب فوورو مووی بوورد و روشوونی را بوورایش بووه ارمغووان مووی آورد« :و كوول مووا قوود كووان موون ظولّ /یمتودّ
مسووودّا علووی عمووری /یلفّووه لوویال علووی لیوول /مضووی ،ثوووی فووی هووّه االمووس /یوووم اهتوودت نفسووی الوی نفسووی»(طوقووان:4339 ،
( )493همووه آن سووایه هووای سوویاه كووه بوور عموور موون كشوویده شووده اسووت و شووبی را بووه شووبی رسووانده اسووت ،گذشووت و در
منجالب گذشته جای گرفت؛ آن روز كه نفس من به خود راه یافت).
ج) حسرت نبود عشق
« عشق ورزیدن ویژگی خواص دنیوای انسوان هاسوت كوه از آغواز آفورینش تواكنون بوا جلووه هوای رنگارنوگ ،نوامکرر و دلنشوین
خووود ،رنووج حیووات را بوورای انسووان تحموول پووذیر كوورده اسووت( ».مختوواری )63 :4911 ،یکووی از ابعوواد نوسووتالژیک شووعر فوودوی
طوقان حسرت بر عشق او نسبت بوه وطون اسوت .وی بور ایون بواور اسوت كوه «قتلووا الحوبّ باعمواقی احوالوا /فوی عروقوی الودّم
غسوولینا و قووار»(طوقووان()136 :2111 ،عشووق را در اعموواق وجووودم كشووتند و خووون رگ هووایم را بووه چوورک و قیوور بوودل
ساختند).
وی در اشووعارش «عشووق» را موووهبتی مووی خوانوود كووه امیوود و آرزو را بووه وی برمووی گردانوود و آرزومنوود اسووت كووه عشووق بووار
دیگر نصیبشان شوود توا دنیوای ویوران درونشوان را آبواد سوازد« .اعطنوا حبّوا ،فنبنوی العوالم المنهوار فینوا /مون جدیود و نعیود/
فضرحه الخصب لدنیانا الجدیبه»(طوقوان )49 :2111 ،او بور ایون بواور اسوت كوه بوا بوودن عشوق و داشوتن بوال آن موی تووان از
انزوای دیوارهای آهنی رها شد« .اعطنوا اجنحوه نفوتح بهوا افوق الصوعود /نتطلوق مون كهفنوا المحصوور مون عزلوه /مون جودران
الحدیوود»(همووان( )49 :بووال را ارمغووان مووا كوون تووا راه اوج را بگشوواییم و از غووار دربسووته مووان و از انووزوای دیوارهووای آهنووی رهووا
شویم) این سروده نشوان از ایون دارد كوه شواعر و جامعوه ی او در انودوه و غوم فورو رفتوه و كنوون بوه دنبوال راهوی هسوتند توا
بتوانند از قحطسالی عشق و آرامش رهایی یابند و از اسارت غم بیرون بیایند.
د)اندوه از دست دادن عزیزان:
به دلیل سرودن شوعر تووام بوا رویکورد مقاوموت و پایوداری ،موی تووان غوم و انودوه ناشوی ازدسوت دادن عزیوزان و وطون را در
سووروده هووای فوودوی مشوواهده نمووود .فوودوی در غووم از دسووت دادن یوواران مووی نشوویند و از «ارض الجوودود» مووی خواهوود كووه
آغوشش را برای شهدا بازگشاید:
«افتحی صدرک یا ارض الجدود /افتحی صدر االمومه /واحضنیها فالقرابین غوالی»(کنفانی)090 :1555،
از سوی دیگر در شعر «انشووده الصویروره» بوا خطواب قورار دادن شوهدا بوا تركیوب «افوراخ عصوافیر صوغیره» خواطرات كوودكی
آنووان را یووادآور مووی شووود كووه در محیطووی هراسووناک «اللیوول الموووحش» و در سووایه كوواكتوس تلووخ «فووی ظوول الص وبّار الم ورّ»
بزرگ شدند و سپس شهید و اسطوره گشتند.
«منهم ما کانوا اطفاال /ماکبروا بعـد /افـراخ عصـافیر صـغیره... /کبـروا فـی غـاب اللیـل المـوحش ،فـی
ظلّ الصبّار المرّ ... /صاروا العابـد و المعبـود /صـاروا سـمحان ،عفّانـه.../صـاروا احمـد ،لینـا ،محمـود... /
کبــروا صــارو االســطوره»(طوقــان( )063-061 :1555 ،بعضــی شــان کودکــانی بودنــد ...بچــه
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گنجشکانی خرد ...در جنگـل شـب هـراس انگیـز روییدنـد ،در سـایه کـاکتوس تلـخ ...عابـد و معبـود
شدند .سمحان و عفانه شدند ،احمد و لینا و محمود شدند ... ،بالیدند ،اسطوره شدند).
 -1-9-1خاطره جمعی فدوی طوقان
هرچووه تعووداد افوورادی كووه قووادر بووه یووادآوری خوواطرات هسووتند ،افووزایش یابوود ،خوواطره از قلموورو فووردی خووارج و بووه حوووزه ی
جمعووی وارد مووی شووود« .واژه خوواطره جمعووی كووه بوورای اولووین بووار توسووط موووریس هووالبواكس در سووال  4323در كتوواب
«چارچوب خاطره اجتماعی» بوه كوار رفتوه ،بوه معنوای خواطراتی اسوت كوه گروهوی از انسوانهوا در آن سوهیم بووده ،آن را بوه
دیگووران انتقووال داده و در شووکل گیووری آن دخالووت دارنوود( ».میرمقتوودایی )43-41 :4931 ،از میووان مولفووههووای خوواطره
جمعی كوه شوامل اسوطوره گرایوی ،باسوتان گرایوی و آركائیسوم ،یوادكرد دوران باشوکوه تواریخ و آرموان شوهر اسوت ،نوسوتالژی
آرمان شهر و اسطوره گرایی در سروده های فدوی طوقان به شکل بارزتری مشهود است.
الــف) نوســتالژی آرمــان شــهر:در برخووی از دریغانووه هووای فوودوی طوقانافسوووس و حسوورت نسووبت بووه رویوودادهای حووال بووا
یاس و نومیدی پیوند می خورد،
«مازلنا فی غـرف التخـدیر /علـی سـرر التخـدیر ننـام ... /و االرض تمیـد بنـا و السـقف /یعیـل رکامـا
فوق رکام /و الکـذب یغطینـا مـن قمـه هامتنـا /حتـی االقـدام /یـا اخوتنـا قولـوا حتـام؟ /اوّاه و آه یـا
فیتنام /آه او مـایون محـارب /مـن ابطالـک /قـذفتهم ریـح شـرقیه /فـوق الصـحراء العربیـه /لفرشـت
نمارق /و وهبتموا ملیون ولـود قحطانیـه»(طوقـان( )610 :1555 ،پیوسـته در اتـاق هـای غفلـت زدگـی
بر بسترهای غفلت می خوابیم و زمین مـا را مـی لرزانـد و سـقف هـا از پـی هـم بـر سـرمان آوار مـی
شود و دروغ از فرق سر تا به پا ما را مـی پوشـاند .ای بـرادران تـا کـی؟ آه ،افسـوس ای ویتنـام! کـاش
یک میلیون از قهرمانانت را بـاد شـرقی در صـحرای عربـی مـی افکنـد تـا بسـترها آمـاده مـی شـد و
میلیون ها فرزند قحطانی می بخشیدی).
«ایوون قصوویده نمایووانگر یوواس عمیووق شوواعر از سووردمداران كشووورهای عربووی اسووت كووه حقوووق مووردم را بووه ثمنووی بخووش مووی
فروشند .او كه از بی مبواالتی اعوراب ،خوونش بوه جووش آموده ،شوعرش را آرزوی گزنوده نوام نهواده توا بلکوه تلنگوری باشود بور
غیوورت بووه خووواب رفتووه آنهووا و تووا شوواید تعصووب و غوورور آنهووا را جریحووه دار كنوود(».احموودی چنوواری)43 :4931 ،از سووویی
فدوی بشوارت زموانی را موی دهود كوه آزادی و پیوروزی از آنوان موی شوود و دیگور تواریکی وجوود نودارد و نوور جهوانش را فورا
می گیرد و آرامش از آن او و هم وطنانش می گردد:
« ...المجد للنـور ،فـال تبتـئس /و النصـر للحریـه الرائعـه /و غـدنا مـوطن احالمنـا /فـال تقـل احالمنـا
ضــائعه /یــا طــائری ،هنــاک درب الرجــاء /هنــاک تمیّــد مشــعّ الضــیاء /رغــم انطابــاق اللیــل مــن
حولنا»(طوقان)919-911 :43 3 ،
«اگرچووه فوودوی در برخووی از قصووایدش ،حووزن و انوودوه درونووی خووود را از گووام نهووادن اجانووب بووه سوورزمینش و ویووران كووردن
خانه های هم وطنوانش و آوارگوی آنوان اظهوار موی كنود و همچوون نوحوه گوری ،مرثیوه سورایی موی كنود ،در ایون ناامیودی و
بوودبینی نسووبت بووه آینووده كشووورش بوواقی نمووی مانوود؛ بلکووه گوواهی چهووره ی رومانتیووک و عوواطفی خووود را مخفووی مووی كنوود و
همچووون قهرمووانی پایوودار ،بووه ملووت فلسووطین آینووده ای پوور از امیوود ،پیووروزی و ظفوور را نویوود مووی دهوود(».سوویدی:4934 ،
 )214وی همگام با آمال و آرزوهای ملوی در راسوتای ایفوای رسوالت خوود در امور مویهن دوسوتی سوروده هوایی از خوود بوه جوا
مووی گووذارد كووه درد و الووم هووم وطنووانش را در قبووال دوری از وطوون موونعکس مووی سووازد و در همووین حووال از امیوود و آرزوی
دوباره بازگشتن دست نمی كشد« .یـا وطنـی الحبیـب المهمـا تـدر /علیـک فـی متاهـه الظلـم /طاحونـه العـذاب و
االلم /لن یستطیعوا یا حبیبنا /ان یفقاوا عینیـک لـن /لیقتلـوا االحـالم و االمـل /لیصـلبوا حریـه البنـاء و العمـل/
لیسرقوا الضـحکات مـن اطفالنـا /لیهـدموا لیحرقـوا فمـن شـقائنا /مـن حزننـا الکبیـر مـن لزوجـه /الـدماء فـی
جدراننا /من اختالل الموت و الحیاه /ستبعث الحیاه قیک من جدید»(4طوقان)911 :4334 ،
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در این شعر نیز می توان رگه هایی از امید یافت ،امید به غروب اندوه و حزن و فرا رسیدن آینده ای روشن:
«ستنجلی الغمره یـا مـوطنی /و یمسـح الفجـر غواشـی الظلـم»(طوقـان( )453 :4339 ،میهـنم ،آشـوب
کنار خواهد رفت و سپیده دم پیروزی پرده های ستم را کنار خواهد زد).
ب) اســطوره گرایــی :بووه دلیوول رویکوورد نمووادین اشووعار فوودوی ،وی در تبیووین سووخنانش از اسوواطیر عوورب بهووره بوورده اسووت.
وی «عنتووره» 2را كووه از اسوواطیر حماسووی عوورب و از نمادهووای پركوواربرد در شووعر معاصوور اسووت ،در اشووعارش آورده اسووت.
عنتره از اسوه های مقاومت عرب اسوت كوه در یکوی از اشوعار فودوی حضوور یافتوه اسوت .در ایون سوروده عنتوره نمواد افورادی
است كه دشمن اشغالگر آنها را از وصال یار محروم كرده است:
«عنتره عبسی ینادی من خلف السـور /یـا عبـل تزوجـک الغربـاء و انـی العاشـق /الترفـع صـوتک یـا
عنتــر ویلــی ویلــی /یســمعک الجنــد ،یــراک الجنــد»(طوقــان( )039 :1555 ،عنتــره عبســی از پشــت
دیوار صدا می زند :ای عبل ه ،بیگانگان به وصـالت رسـیدند ،حـال آنکـه عاشـق مـنم .صـدایت را بلنـد
نکن عنتره .سربازان تو را می بینند ،می شنوند صدایت را).
در جووایی دیگوور سووربازان میهوونش را در كسوووت جنگجویووان اسوواطیری عوورب مووی بینوود و آنووان را در پوشووش آنووان بووه جنووگ
می فرستد:
«تتبــارز باالغصــان الصــلبه /تشــهدها ســیفا او حربــه /تــتقمص شخصــیات کفــاح اســطوریه /عنتــره
العبــد الباحــث عــن الحریــه فــی درب المــوت /عزال ـدّین القّســام الــرابض فــی االحــراش الجبلیّــه/
عبــدالقادر فــی القســطل /یحیــا و یمــارس عشــق االرض»(طوقــان( )19 :4339 ،بــا شــاخه هــای
خشک جنگیدند ،آنهـا را بـه عنـوان شمشـیر و سـالح بیـرون کشـیدند ،جامـه ی قهرمانـان اسـطوره
ای را بر تن کردند یا در شخصیت عنتره جلـوه مـی کردنـد؛ همـان بـرده ای کـه در کوچـه هـای مـرگ
به دنبال آزادی می گشت یا همچـون عزالـدین قسـام 9بودنـد کـه در میـان بوتـه هـای کـوهی کمـین
کـرده اســت یـا همچــون عبـدالقادر کــه در قســطل بـا عاشــق بـه ســرزمین فلسـطین زنــده مانــد و
جنگید».
می توان در اشوعار وی بودون ذكور نوام شوخص اسوطوره هوایی از اعوراب را یافوت .وی در یکوی از اشوعارش از زنوی سوخن موی
گوید كه از معتصم بواهلل یواری خواسوته و در سوروده ای دیگور از لیلوی عفیفوه نوام بورده كوه دختوری عربوی بووده كوه یکوی از
شوواهزادگان ساسووانی بووه قصوود ازدواج او را بووه اسووارت درآورد و بووه دربووار كسووری منتقوول كوورد و او از پسوور عمووویش بووراق بوون
روحووان اسووتمداد مووی طلبوود تووا او را نجووات دهوود« .لیووت للبووراق عینووا /آه یووا ذلّ االسووار»(طوقووان )394 :2111 ،در سووروده ای
دیگر نیز از نظر انتقام جویی فدوی خود را در قالب هند جگر خوار در می آورد و اینگونه خطاب می كند كه:
«الف هند تحت جلـدی /جـوع حقـدی /فـاغر فـاه سـوی اکبـادهم ال /تشـبع الجـوع الـذی اسـتوطن
جلدی»(طوقان ()1555:094،هزاران هنـد بـه زیـر پوسـتم خفتـه اسـت ،کینـه گرسـنه دهـان گشـوده
است و گرسنگی نشسته زیر پوستم را جز جگرهاشان سیراب نمی سازد).
نتیجه بحث
نوسووتالژی در اصووطالح ادبووی بووه شوویوه ای از نگووارش اطووالق مووی گووردد كووه برپایووه آن خووالق اثوور ،گذشووتهای كووه در ذهوون
داشووته یووا «سوورزمینی كووه یووادش را در دل دارد»(نووورایی )233 :4932،حسوورت آمیووز و حووزن انگیووز ترسوویم مووی كنوود .نمونووه
های موفق نوسوتالژی از جملوه غوم غربوت و دوری از وطون ،انودوه از دسوت دادن عزیوزان ،یواد گذشوته و نبوود عشوق در شوعر
فوودوی طوقووان نمووود دارنوود .از میووان ایوون مولفووه هووا ،وی بووه نوسووتالژی غووم غربووت و دوری از وطوون توجووه خاصووی دارد و
حسوورت و دل تنگووی ناشووی از رخوودادهای روزگووار و پوویش آموودهای نوواگوار در كووالم او بیشووتر نمووود یافتووه اسووت ،از سووویی
دیگر غالبا انودوه و دردی ژرف بوه سوخنش رسووخ یافتوه اسوت كوه تواثیری عمیوق بور ذهون حُوزن پورورش گذاشوته اسوت .بوا
چشم انداز كلی بر اشعار فودوی طوقوان ،او را موی تووان یکوی از بوزرگ تورین شواعران نوسوتالژی سورای معاصور عورب زبوان در
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حیطه ی ادب مقاومت(پایوداری) دانسوت كوه بوا خلوق تصواویری در كالموش دسوت موی زنود توا عموق آزردگوی ،حسورت و دل
تنگی خویش را از آوارگی و درد دوری از سرزمین نمایش دهد.
پی نوشت ها:
وطن عزیوزم! هرچوه آسویاب درد و رنوج در میوان دهلیوز پویچ در پویچ سوتم بور توو بگوردد ،ای دوسوتمان هرگوز نموی
-4
توانند چشمانت را كور كننود .هرگوز نمیتواننود رویاهوا و امیود را نوابود سوازند و سوازندگی و آبوادانی را بور دار كشوند یوا خنوده
های كودكانموان را بوه یغموا برنود ،ویوران كننود و آتوش زننود .سورانجام از بودبختی هوا از غوم سوترگمان ،از چسوبندگی خوون
بر دیوارهای ما ،از لرزش زندگی و مرگ دیگر بار زنده خواهی شد.
عنتره بن شداد یکی از بزرگترین شاعران عرب در دوران قبل از اسالم ،و از مشهورترین پهلوانان عرب است.
-2
عزالدین قسّام یوک فعوال سیاسوی عورب در زموان قیمومیوت بریتانیوا بور فلسوطین بوود كوه علیوه مهواجرت یهودیوان
-9
به فلسطین اقدام به مبارزه مسلحانه كرد.
منابع:
الف) كتاب ها
-

آریان پور ،منوچهر( )4931فرهنگ پیشرو آریان پور(انگلیسی – فارسی) ،تهران :جهان رایانه

-

آشوری ،داریوش( )4934فرهنگ علوم انسانی ،تهران :نشر مركز

-

باطنی ،محمدرضا( )4931فرهنگ معاصر(انگلیسی -فارسی) ،تهران :فرهنگ معاصر

-

براهنی ،رضا( )4914طال در مس ،تهران :انتشارات نویسنده

-

پورافکاری ،نصرت اهلل( )4932فرهنگ جامع روان شناسی و روان پزشکی ،تهران :فرهنگ معاصر

-

شفیعی كدكنی ،محمدرضا( )4933شعر معاصر عرب ،تهران :توس

-

طوقان ،فدوی( )2111انه اللحن االخیر ،عمان :دارالشروق للنشر و التوزیع

-

طوقان ،فدوی( )2111دیوان فدوی طوقان ،بیروت :دارالعوده

-

طوقان ،فدوی( )4339االعمال الشریعه الکامله ،الموسسه العربیه للدراسات و النشر

-

طوقان ،فدوی( )4313دیوان ،بیروت :دارالعوده

-

طوقان ،فدوی( )4334اللیل و الفرسان ،بیروت :دارالعوده

-

فیروزآبادی ،مجدالدین( )4416القاموس المحیط ،بیروت :موسسه الرساله

-

كنفانی ،غسان( )4366ادب المقاومه فی فلسطین المحتله ،بیروت :داراآلداب

-

مختاری ،محمد( )4911هفتاد سال عاشقانه ها ،تهران :تیراژه

-

مندور ،محمد( )4961در نقد ادب ،بازگردانی علی شریعتی ،تهران :انتشار

ب) مقاالت
-

ابون الرسوول ،سوید محمدرضووا( )4939بـا فــدوی طوقـان در ســروده ای آرمـان گــرا ،قصولنامه دانشوگاه الزهوورا،

شماره  ،32سال چهاردهم ،صص 29-31
-

احموودی چنوواری ،علووی اكبوور و علووی اصووغر حبیبووی( )4931نمادهــای پایــداری زنــان در شــعر فــدوی طوقــان،

مجله زبان و ادبیات عربی ،شماره  ،4صص4-29
-

تقی زاده ،صفدر( )4934نوستالژی ،مجله ی فرهنگ و هنر بخارا ،شماره ی  ،24صص 214-213

-

سوویدی ،سووید حسووین و شوورین سووالم( )4934جلــوه هــای پایــداری در ســروده هــای فــدوی طوقــان ،نشووریه

ادبیات پایداری دانشگاه شهید باهنر كرمان ،شماره ششم ،صص 436-213
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-

شووریفیان ،مهوودی( )4936بررســی فرآینــد نوســتالژی در اشــعار ســهراب ســپهری ،مجلووه زبووان و ادبیووات

فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال پنجم ،شماره  ،صص 34-12
-

عالی عباس آباد ،یوسف( )4931غم غربت در شعر معاصر ،مجله گوهر گویا ،شماره  ،6صص 99-62

-

عباسووی ،محمووود و یعقوووب فوووالدی( )4932بررســی نوســتالژی در شــعر منــوچهر آتشــی ،ادبیووات پارسووی

معاصر ،سال سوم ،شماره  ،2صص 49-19
-

علووی زاده ،ناصوور و عبوواس بوواقی نووژاد( )4934قیصــر امــین پــور و رویکــرد نوســتالژیک ،مجلووه بوسووتان ادب

دانشگاه شیراز ،سال چهارم ،شماره (2پیاپی  ،)42صص 413-214
-

میرمقتوودایی ،مهتووا( )4931معیارهــای ســنجش شــکل گیــری ،ثبــت و انتقــال خــاطرات جمعــی در شــهر

تهران ،نشریه ی هنرهای زیبا ،شماره  ،91صص 3-41
-

نووورایی ،الیوواس ،مهوودی شووریفیان و علووی اصووغر آذرپیوورا( )4932رویکردهــای نوســتالژیک در شــعر م.سرشــک،

پژوهش نامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان ،سال یازدهم ،شماره  ،21صص 213-233
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