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وتاثیراتآنبرچشماندازآرمانشهرهایاسالمی
عبدالصاحب نوروزی* -دانشجوی دکترای زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی كرمانشاه ،كرمانشاه ،ايران.
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چکیده
امـروزه مطالعـة مبانـی اندیشـهای ،عملکـرد و رفتـار نخبـگان و رهبـران
سیاسـی و زندگـی آنان از اهمیت خاصی برخوردار اسـت .بـه ویژه رهبرانی
کـه اندیشـه و عملکـرد آنـان ،در حـال ایجـاد تحـول و تغییـر بنیادیـن در
عرصـة نظـام و روابـط بینالملل میباشـد که در مسـیر ناعادالنـه ،ظالمانه
و سـلطهگرایانه ،قـرار دارد .نقـش رهبـران فکـری انقلاب اسلامی در
بیداری جهانی  -اسلامی ،نقشـی اساسـی اسـت .مطالعه و بررسی خیزش
و بیـداری جهانـی -اسلامی علیـه نظـام سـلطه ،بـدون بررسـی و در نظر
گرفتـن افـکار رهبـران انقلاب اسلامی بـه خصـوص امـام خمینـی(ره) و
مقـام معظـم رهبـری و تاثیر آنها در ابعـاد مختلف این خیزشهـا ،بیفایده
خواهـد بـود زیـرا که منادی بیـداری و تحول فردی-اجتماعـی در نیم قرن
اخیـر بنـا بـه اذعـان تمامـی دوسـتان و دشـمنان انقلاب اسلامی ،امـام
خمینـی(ره) و مقـام معظـم رهبـری بودهانـد .این تحـول ،بر تمامـی ابعاد
فرهنگـی ،سیاسـی ،اقتصـادی ،و اخالقـی جنبشهـای اسلامی تأثیرگذار
بـوده اسـت .مـا در ایـن تحقیـق بـا روش کتابخانـهای بـه بررسـی میـزان
وحیطـة تاثیـر افـکار و عقایـد رهبـر معظـم انقالب اسلامی ایران بر شـعر
شـاعران عـرب بیداری بعـد از  2010میلادی میپردازیم تا به این سـؤال
اساسـی جـواب دهیـم کـه میـزان و کیفیـت ایـن تأثیر در شـعر شـاعران
بیـداری چگونـه بـوده اسـت؟ بررسـی نگارنده نشـان میدهد که تـا کنون
پژوهشـی بـا ایـن عنـوان صـورت نگرفته اسـت .از جملـه نتایـج حاصلة از
ایـن پژوهـش آن اسـت کـه شـاعر عـرب بیـداری بـا عقایـد و افـکار رهبر
معظـم انقلاب به خوبی آشـنا بـوده و به صـورت روان حرکتی و گسـترده
در شـعر خـود بـه کار گرفته اسـت و ترسـيمي از آرمانشـهر اسلامي را به
دسـت داده است.
واژگان کلیـدی :بیـداری اسلامی ،رهبرمعظـم انقلاب اسلامی ،شـاعر
بیداری ،شـعر بیـداری.

Islamic Revolution Leader ideas reflected in
the poems of poets awakenings and effects on
the Islamic utopias
Abstract

Today, the foundations of thought, function and
behavior of elites and political leaders and their
life is important. In particular, thought and practice
leaders who are creating change and a fundamental
change in the system of international relations at the
unjust, cruel and authoritarian, is located. The role
of the intellectual leaders of the Islamic Revolution
in awakening the world - Islamic is a great role. The
study of the rise and global awakening - dominated
Islamic regime, without review and consider the
opinion of the leaders of the Islamic Revolution
Imam Khomeini and the Supreme Leader and
their impact on various aspects of the uprisings,
will be useless because it heralded the awakening
and individual transformation and social - in the
last half century, according to acknowledge all
the friends and enemies of the Islamic Revolution,
Imam Khomeini and the Supreme Leader have.
This change, on all aspects of cultural, political,
economic, moral and Islamic movements have
been effective, in our research library to assess
the impact Vhyth ideas Supreme Leader of the
Islamic Revolution on the Arab Awakening poetry
after 2010 to address the fundamental question of
questions that influence the amount and quality of
awakening was the poetry? handled.
Key words: Islamic Awakening, Islamic Revolution
Leader, poets awakenings, waking poetry.
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 .1مقدمه
شـعر بیـداری اسلامی آیینـهای اسـت کـه دغدغههـا،
تحـوالت و رویکردهـای شـاعران بیـداری را در خـود
بازتـاب داده اسـت .محتویات فکری و عقیدتی شـاعران
اسـت کـه منجـر بـه خلـق مفاهیـم و تصاویـر اشـعار
بیـداری اسلامی شـده اسـت.
1ـ1ـ بيان مساله
در ایـن مقالـه کوشـش میشـود کـه بازتـاب اندیشـة
انقالبـی و بیدارگـر رهبـر معظـم انقالب اسلامی ایران
درشـعر بیـداری اسلامی شـاعران عـرب مورد بررسـی
قـرار گیـرد .بیـداری اسلامی همچـون رخـدادی مهم
و فراگیـر در فرهنـگ ،سیاسـت ،اقتصـاد ،علمآمـوزی،
زندگـیاجتماعـی و غيـره تاثیـر بسـزایی دارد؛ ادبیات
ش درآمـد تاریخـی و
و خصوصـاً نـوع شـعر در ایـن پیـ 
عظیـم ،سـهم قابـل توجهی را بـه خود اختصـاص داده
اسـت .شـعر بیداری مسـاﺋلی را مطرح کرد کـه همصدا
و همـراه بـا نیازهـا و خواسـتههای مـردم بـا نگـرش به
جوانـب و مطالبـات دینـی و بـه تبـع آن اندیشـههای
رهبـران دینـی بـود .ایـن نگرش با مـوج عظیمـی وارد
ادبیـات شـد و شـاعران بیـداری بـر آن شـدند تـا در
ایـن صحنـه خـود را نشـان دهنـد و نمـود آن را در اثار
خـود بسـرایند .در شـعر بیداری اسلامی شـایبة مادی
کمتـر اسـت لـذا شـعر بیـش از انکه شـکل سـتایش از
افراد داشـته باشـد صورتـی درخور از سـتایش و تکریم
ارزشهـا را پیـدا کـرد و حتـی شـعرهای که بـرای امام
خمینـی (ره) و مقـام رهبـری سـروده شـد بـه انگیـزه
پاسداشـت ارزشهـای معنوی ایشـان بود نـه قدرت و
نفـوذ مـادی .شـاعران بیداری بـا توجه بـه تعالیم دینی
و راهکارهایـی کـه رهبـران در اولویـت قـرار دادهانـد
در بیـداری خویـش و مـردم انقالبـی موثـر بودنـد و به
موضوعاتـی همچـون وحـدت ،رمـز پیـروزی ،تاکیـد بر
واقعیتهـای موجـود،
هویّـت عربـی اسلامی ،نـه بـه
ّ
بحـران فلسـطین و شـوق و امید بـه زندگـی و پیروزی
پرداختنـد .شـاعران پیـام خویشتنشناسـی و بـه خود
و فرهنـگ اسلامی بازگشـتن را در سـرودهها بازتـاب
دادنـد .در ایـن مقالـه سـعی شـده اسـت شـاخصهای

بیـداری اسلامی در مناطق بیدار شـده بـا تاثیرپذیری
از اندیشـههای رهبـری و بازتـاب آن در شـعر شـاعران
بیداری بررسـی شـود.
1ـ2ـ پیشینة تحقیق
تـا جایـی کـه نگارنـده بررسـی نمـوده اسـت هـر چند
در زمینـة بیـداری اسلامی تحقیقـات و پژوهشهـای
مختلفـی انجـام گرفتـه اسـت اما تـا کنون پژوهشـی با
ایـن عنـوان صـورت نگرفته اسـت.
1ـ3ـ ضرورت و اهمیت تحقیق
تحقیـق و تأمـل در حـوزه شـعر و ادبیـات بیـداری و
تبییـن ابعـاد گوناگـون آن یکـی از ضرورتهـای انـکار
ناپذیـر اسـت .اهمیـت اهتمام جـدی به شـعر و ادبیات
بیـداری وثبـت وتبیین مؤلفهها و منابـع الهام بخش آن
بر کسـی پوشـیده نیسـت .با اعلام موجودیـت انقالب
اسلامی ،شـاعران مسـلمان و حتـی غیـر مسـلمان،
آرزوهـای دیریـن خود را تحقـق یافته دیدنـد و الگویی
مناسـب و واقعی بـرای سـرودههای مقاومـت و بیداری
در عالـم واقـع و نه در حکایتهای تاریخی و اسـاطیری
پیـدا کردند .پیـروزی انقالب اسلامی در ایـران و افکار
و عقایـد رهبـران آن بـود که نهـال این بـاور را در دل و
جـان شـاعران رویاند کـه میتوان بـا اسـتفاده از عنصر
رجـاء و امیـد و خشـم مقدس و آمادگی همـه جانبه در
مقابل دشـمن ایسـتاد .در سـایة افکار ،عقاید و عملکرد
ایـن رهبـران بـود کـه شـعر بیـداری در جهـان نضج و
بالندگـی مشـخصی یافـت .بیباوری به باور تبدیل شـد
و یـأس جـای خـود را به امید داد .در سـایة اهمیت این
حقایـق اسـت کـه این پژوهـش به بررسـی تاثیـر افکار
و عقایـد رهبـر معظـم انقلاب اسلامی ایـران بر شـعر
شـاعران بیـداری بعـد از خیزشهـای  2010میلادی
بپـردازد و به سـؤال اساسـی میزان و کیفیـت این تاثیر
چگونـه بوده اسـت جـواب دهد.
2ـ بحث
2ـ1ـ وحدت ،رمز پیروزی
یکـی از راهکارهای غرب برای تثبیت و تقویت سـیطره
بر کشـورهای جهان سـوم و کشـورهای اسلامی ایجاد
تفرقـه در بیـن اقشـار مختلـف اسـت ،خـواه از جانـب

اقتصـادی و خـواه از جانـب مذهبی ،مثل ایجـاد فاصلة
طبقاتـی بیـن اغنیـا و فقـرا ،و یـا ایجـاد دشـمنی و دو
دسـتگی بیـن ادیـان و مذاهـب مختلف مانند شـیعه و
سـنی .اهمیـت این موضوع اسـت کـه رهبر آینـده نگر
انقلاب میفرمایند:

1ـ َربّـي ورب ُّ َ
واحـد ال یَ َت َعـ َّدد وأنـا وأنـت ن َب ُّینـا
ـک
ُ
ـد
مح َّم ْ
الهـادیِ َ
َهج لَنا َوشـری َع ُة
دسـتورنا
2ـ
القـرآن واإلسلا ُم ٌ
ُ
دیـن ن ٌ
ُ
ال ُمختـار َفر َق ْد
تین
3ـ ال ن َرتَضـي ن َهجـاً سِـ َوی االسلا َم دِینـاً َوشَ ـها َد ِ
َع َ
ّفـاق ال ُک ِّل ن َشـ َه ْد
ـل ات ِ
سـارنا فـي
4ـ َعـدِّد َفکـم مِـن ل َ َ
وحـ ٍة فیهـا اتَّ َفقنـا َو َم ُ
ُعمقهـا ً
فعلا تَ َو َّح ْد

(همان)18 :
ترجمـه )1 :خـدای مـن و تـو یگانـه اسـت و متفـاوت
نیسـت .محمـد (ص) پیامبـر هدایتگـر مـن و تـو
اسـت )2.قانـون مـا قـرآن اسـت و اسلام دینمـان .این
راه هدایتمان اسـت و شـریعتی برگزیده چون سـتارهای
روشـن )3.مـا هیچ شـریعتی جز اسلام را بـر نخواهیم
گزیـد و همـه بـه اتفـاق شـهادتین را جـاری خواهیـم
سـاخت )4.بشـمار چقـدر صفحـات مشـترکی داریـم
صفحاتـی کـه سرنوشـت ما در ریشـههای آن به شـکل
(طاهرینیا و محمودی و همکاران ،1392 ،ص )16
ترجمـه :بحریـن دو دریاسـت .یـک دریا سـ ّنی و و یک واحـدی رقـم میخـورد.
دریـا شـیعی  /و شـبانه روز بـر خلاف نهـر خـون ،در بـر این اسـاس میتـوان گفـت ،تأکید و توجـه بر اصول
اساسـی دیـن مبین اسلام که هر فـرد را در حوزة خود
جریان اسـت.
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«امـروز مهمتریـن دسـتاویز دشـمن بـرای مقابلـة بـا
بیـداری اسلامی ،ایجـاد اختلاف اسـت .مسـلمان را
در مقابـل مسـلمان قـرار دادن ،مسـلمان را بـه دسـت
مسـلمان از بیـن بـردن ،اینهـا را به هم مشـغول کردن؛
چـه چیـزی بهتـر از ایـن بـرای دشـمنان اسـتقالل
1
اسلامی کـه مسـلمانان را بـه هـم مشـغول کننـد؟»
«اینجـا غربیها فرصـت را مغتنم شـمردند ،برای اینکه
در قضایـای منطقـه دخالـت کنند ،با طرح یک مسـألة
جدیـد؛ مسـألة شـیعه و سـنی .چـون مـردم بحریـن
بیچارههـا شـیعهاند ،بنابراین هیچ کـس در دنیا نباید از
آنهـا حمایت کنـد! تلویزیونهایی که جزئیـات قضایای
منطقـه را پخـش میکردند ،نسـبت به قضایـای بحرین
سـکوت کنند ،کشـتار مردم بحریـن را منعکس نکنند؛
یـک عـدهای هم دربیایند در کشـورهای حاشـیة خلیج
فارس -چه سیاسـتمدار ،چـه روزنامهنـگار -گزافهگوئی
کنند ،بگویند مسـألة بحرین جنگ بین شـیعه و سـنی
2
اسـت! چه جنگ بین شـیعه و سـنی؟»
یکـی از مهمتریـن شـاخصههای شـعر بیداری اسلامی
الهـام گرفتـن از ایـن ایـدة رهبـری و دعـوت به سـوی
وحـدت بیـن مسـلمانان اسـت .بـرای نمونـه الیسـاری
شـاعر بیـداری بحریـن با درک این آسـیب ،بـر وحدت
بیـن شـیعه و سـ ّنی در کشـورش تاکیـد دارد .وحدتی
کـه ماحصـل آن قـدرت خواهـد بود .امـا نـه قدرتی در
جهـت عـداوت و کینةتوزی و خونریـزی ،بلکه وحدتی
در جهـت پویایـی و پایندگـی حیـات بحرین.
حـر شِـیعی  /ضـ ُّد ن َهـ ِر الدِّمـا ِء
حـر سـ ّنی و ب َ ٌ
حریـن ب َ ٌ
بَ َ
ال َیجـ ِری َ
لیل نهــَـار

بسـياري از كارشناسـان در سه دهة گذشـته ،گسترش
مـوج بازخيزي اسلامي از جمله شـكل سياسـي آن را،
ناشـي از ويژگيهـاي اسلام ماننـد درهـم آميختگـي
دیـن ،سياسـت ،وحـدت و يكپارچگـي امـت اسلام به
عنـوان ماهي ّتـي فـرا قومي و فـرا ملي ميداننـد (ن.ک.:
سـجادي ،1383 ،صص 134ـ .)133شـاعران بیداری
در سـایة آگاهیدهـی رهبـر انقلاب در یافتهانـد که در
تجمـع
چنیـن وضعـی مسـلمانان جهـان میتواننـد بـا ّ
حـول محور اسلام ،اهداف شـوم اسـتکبار جهانـی را با
شکسـت مواجـه سـازند .این تف ّکـر در ایران بـا پیروزی
انقلاب اسلامی بـه حیطـة عمـل راه یافتـه اسـت و
تلاش بـر این اسـت تا با گذشـت زمان تعداد بیشـتری
از مسـلمانان در زیـر لـوای اسلام گردهم آینـد .در این
جهـت راهبرد وحـدت بین مسـلمانان مطرح میشـود.
«عبـاس الموسـوی» شـاعر بیـداری اسلامی اینگونـه
منویـات رهبـر را در قالـب شـعر جاری میسـازد:

مسـلمان معرفـی میکند ،از اصول بسـیار مهـم راهبرد
وحـدت اسلامی در شـعر بیـداری عـرب بـه شـمار
میآیـد« .عبـداهلل القرمـزی» دیگـر شـاعر بیـداری نیز
در اشـعار خـود بـه ایـن وجوه مشـترک ملت سـرزمین
خـود اشـاره میکنـد و میسـراید:
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ترجمـه )1 :ملتـی که بـا تمام صفای قلبش تنهاسـت و
فرزندانش نیز در تسـلیم ناپذیـری تنهایند )2.این مردم
از مرگـی کـه بـرای کسـب بزرگی باشـد نمیهراسـند.
چـرا کـه گل اللـه و نـام حسـین در میـان آنهـا حضور
دارد )3.ایـن ملـت شـیعه و سـنیاش در کنـار هـم بـا
عشـق در راه مبـارزه و پایـداری سـرود میخوانند.
2ـ2ـ تاکید بر هویّت عربی اسالمی
در خیزشهـای اسلامی ـ عربـی ،شـاهد بـاز توليـد
گسـتردة هويّـت دینـی هسـتيم كـه از ميـان آنهـا
ميتـوان بـه تح ّولهايـي كـه بـه تازگـي در تونـس،
مصـر ،يمـن ،ليبـي ،عربسـتان و بحريـن اتفـاق افتـاده
اسـت اشـاره كـرد .مهمتـر از همـه اينكه شـاهد انتقال
سـريع ايـن تح ّولها در سـاية وسـايل ارتباطـي جهاني
هستيم .
ن گونـه تبییـن
رهبـر انقلاب ایـن موضـوع را ایـ 
مینما یـد :

«در چنیـن انقالبهائـی ،اصـول و ارزشهـا و هدفهـا،
نـه در مانیفسـتهای پیشسـاختة گروههـا و حزبهـا،
بلکـه در ذهـن و دل و خواسـت آحـاد مـرد ِم حاضـر در
صحنـه ،نگاشـته و در قالـب شـعارها و رفتارهـای آنـان
اعلام و تثبیـت میشـود .بـا ایـن محاسـبه ب ه روشـنی
میتـوان تشـخیص داد کـه اصـول انقالبهـای کنونی
منطقه ،مصر و دیگر کشـورها ،در درجة اول اینهاسـت:
احیـاء و تجدیـد عـزت و کرامت ملی کـه در طول زمان

این مسـأله در شـعر بیـداری نیز به طور روشـنی تجلّی
یافتـه اسـت .بـرای نمونه شـاعرة شـهید،آمنة الصدر در
اشـعار خـود بیان مـیدارد که اگرچه دشـمن توانسـته
اسـت هویّـت اسلامی مردم عـرب را برای مدتی مسـخ
کنـد ،و مبـارزان و مجاهدان در این عصر تنها شـدهاند،
امـا سـر انجـام حق پیروز خواهد شـد و اسلام گسـترة
راسـتین خـود را بـر همـة فرهنگهـا و باورهـا خواهـد
گسترانید.

الجحـافِل
المجـاه ُِد ُمفــردا ً َ
1ـ َفلَطال َمــا َ
بيـن َ
كان ُ
هـم ال َقالئـِـل
2ـ ولَطال َمــا ن َ
َصــر اإلل ُه ُجنـو َده َو ُ
يخلـد فــي ال ُوجـو ِد َو ُّ
كل مـا يعــدوه
3ـ فالحـقُّ ـ
ُ
ُ
زائــل
َ
4ـ َســأ ُّ
أنكــر ُك َّل
ظل أشـــدو ب ِاســـ ِم إِسلامي َو
ُ
با طِل

()www.noorfatema.com
ترجمـه )1 :همـواره مجاهـد درراه خـدا ،در بیـن
لشـگریان انـدک بوده اسـت )2 .و با وجـود اندک بودن
خداونـد همـواره کمک کار سـپاهیانش بوده اسـت)3 .
حـق همیشـه در هسـتی جاودانه خواهد بـود و هرآنچه
در مقابلـش قرارگیـرد نابود خواهد شـد )4 .من همواره
بـا نـام اسلامم آواز سـر میدهـم و هـر باطلـی را رد و
انـکار میکنـم.
احمـد مسـاعده شـاعر بیـداری اردن نیـز ،دغدغـهی
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عب ب ِطــیبـــ ِة َقلب ِه ُمتف ِّر ٌد وکذا بَنــــو ُه ب ِاإلبَاء
1ـ شَ ٌ
تفــردوا
ّ
ـوت فـی َطلَـبِ ال ُعلا َوالـ َور ُد فیِهم
م
ال
بـون
ه
ر
ی
3ـ ال َ َ َ َ َ
سـین ُم َج َّس ُد
والح ُ
ُ
طـــول
شعب بشی َعتِـــه وس َّنـــته َمعاً ُح ٌّب َعلی
ِ
3ـ ٌ
الصمـو ِد یُ َغ َّر ُد
ُّ
(همان)17 :

بـا دیکتاتـوری حاکمـان فاسـد و بـا سـلطة سیاسـی
آمریـکا و غـرب ،در هم شکسـته و پایمال شـده اسـت.
برافراشـتن پرچم اسلام که عقیدة عمیق و دلبسـتگی
دیریـن مـردم اسـت و برخـورداری از امنیـت روانـی و
عدالـت و پیشـرفت و شـکوفائیای کـه جـز در سـایة
شـریعت اسلامی به دسـت نخواهد آمد .ایسـتادگی در
برابـر نفـوذ و سـلطة آمریـکا و اروپـا کـه در طـول دو
قـرن بیشـترین لطمـه و خسـارت و تحقیـر را بـر مردم
ایـن کشـورها وارد آوردهانـد .مبـارزه بـا رژیـم غاصب و
دولـت جعلی صهیونیسـت که اسـتعمار چـون خنجری
در پهلـوی کشـورهای منطقـه فـرو بـرده و وسـیلهای
بـرای ادامة سـلطة اهریمنی خود سـاخته و ملتـی را از
سـرزمین تاریخـی خود بیـرون رانده اسـت».

هویّـت خواهانـة خـود را در قالـب آرزوهـای ملّت عرب
بیـان میکنـد .آرزوهایـی کـه حاکی از رنجی اسـت که
ملّـت عـرب از تحقیـر ،تخریب و اضمحلال هویّت ملی
و اسلامی خـود دچـار آن شـدهاند .او میسـراید:

()samiralgazzar.com
ترجمـه :آیـا میشـود روزی خـون عـرب ارزشـی
ن گاه کـه در بـازار سـیاه خون بشـر را
داشـته باشـد /.آ 
میفروشـند  /آیـا میشـود روزگاری که هر اسـیر عربی
بـا هـزار اسـیر دیگـر مبادلـه گـردد  /و هزاران مسـوول
بـا شـتاب پشـت احساسـاتش راه رونـد  /آیـا میشـود
روزی کـه مـا در آن روز افتخـار کنیـم  /بـه ایـن که ما
نیـز اهـل نظـم و قانـون هسـتیم  /و همـه در قبال یک
تکـه نـان برابریم.
شـاعران بیـداری بـا تاثیـر از فضای دگرگونـیاي که در
سـاختار جوامـع عربـی به واسـطة جنبشهـای مردمی
شـکل گرفـت ،آرزوهـا و دغدغههـای خود را بـه عرصة
شـعر وارد کـرده و با الهامگیری از افـکار رهبر انقالب از
لـزوم حرکتـی عظیم در حـوزة احیای هویّت اسلامی-
عربـی ملّتهـای خـود سـخن میگوینـد« .عبدالمنعم
مبـروک» از همـة مبـارزان و جوینـدگان هویـت عربی
میخواهـد قبـل از آنکـه دیـر شـود ،آمـاده حرکـت و
مبـارزهای همهگیـر در جهـت بـاز پسگیـری نـام و
هویّـت عربی شـوند:

َ
صائد
یـا
عروقِي  /إِن َّهـا الث ُ
َّـورات تَبكـي َوال َق ُ
مناضـل فِـي ُ
الجمیل ..ت َ
َ
َصط َ
فیـكَ ..کی
لـم
فِـي ُجروحِي  /تُنشِ ُ
ـد الحِ َ
َ
حتویك /
تُناجِـي /
َ
وطن َقـد ت َ
صـوت ٍ
َدغد َغ في لَهیـبٍ یَ
یـا بلا َد ال ُعـربِ عودي َ /
قبـل أن یأتـي ال َّرحیل.
()samiralgazzar.com
ترجمـه :ای مبـارزی کـه در رگهایـم جـاری هسـتی /
انقالبهـا میگرینـد و قصیدههـا در زخمهایـم  /رؤیای

الصحرا ِء ُخیوالً
ربیع ال َعربِ َ /س َـی ُ
بعث فی َع ِ
َهل َّ
رض َّ
أن َ
التاریـخ النائـ ِم  /ل ِ ُت َ
ُ
وقظ فینـا کب َوتَنا
وجـه
/ت
ِ
َصهـل فـی َ
ربیع العربِ َ /سـ َینز ُع مِن ِّ
کل َخواصِ َرنا
البلهـا َء َ /هـل َّ
أن َ
بن ال ُموشـوم ِة َعلى
الج ِ
رمـح األعـدا ِء  /ویزیـل َغشـاواتِ ُ
َ
ً
ً
....سـیجی ُء َ /وی َمسـح َعن
اع ُینِنـاَ /...هـل َّان ربیعـا عربیا َ
بؤبـؤ أَع ُیننا َ
الصحراءِ...
رمـل َّ

ترجمـه :آیـا بهـار عربی خواهد توانسـت  /اسـبانی را به
صحـرا گسـیل دارد  /تا بر صورت خوابیدة تاریخ شـیهه
کشـند  /تا مـارا از لغزشهـای احمقانهمان بیـدار کنند
 /آیـا بهـار عربـی خواهـد توانسـت  /نیزة دشـمنان را از
پهلوهایمـان در آورد  /و پردههـای ننگیـن تـرس را از
چشـمهایمان بـردارد  /آیـا بهـار عربـی خواهد آمـد  /تا
شـنهای بیابـان را ازمردمـک چشـمانمان بزداید.
2ـ3ـ نه به واقع ّیتهای موجود
بايـد گفـت در بطـن مفهـوم ادبیـات بیـداری ،نوعـي
موضـع گیـری منقدانـه نهفتـه اسـت .شـاعر بیـداری،
پیـش از هـر اقدامـي در مقـام نفـي و نـه گفتـن بـه
چیـزی اسـت .ايـن نفي ،نـه و نقد میتوانـد متعلقهاي
گوناگونـی بپذیـرد و بـر اسـاس ايـن متعلقهـا ميتوان
بـراي مفهـوم ادبیـات و هنـر بیـداری سـطوح مختلفي
را ترسـيم نمـود .در اليـه نخسـت از مفهـوم ادبیـات و
واقعيـت موجـود گفته ميشـود.
هنـر بیـداري ،نـه ،بـه ّ
واقعيـت موجود ،طبيعت و دنيايي اسـت كه
مقصـود از ّ
هنرمنـد را احاطـه كرده و بـه داليل متعـدد مطلوب او
نيسـت و نسـبت بـه آن اعتـراض دارد .در اليـ ه ديگـر،
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حین
ُصبـح فیه دمـا ُء العربِ األَغلـى َ /
َهـل یَأتـي یَومـاً ت ُ
السـودا ِء َ /هـل َسـتأتي
الس ِ
ـوق ُّ
تُبـا ُع دمـا ُء ال َبشَ ـ ِر فـي ُّ
ُ
هـرول َخ َ
لف
االیَّـا َم بأسـی ٍر ٍ
عربی نقایضُ ه بألف اسـی ٍر  /ویُ
مشـاع ِره ُ
َتفاخـر فیه بأن ّا
آالف ال ُّز َعمـا ِء َ /هـل یاتي یوماً ن
ُ
ُّ
اهـل الطابو ِر ُ
ُ /
والكل أمـا َم رغیفِ ُ
الخب ِز
واهل ال ُّدسـتو ِر /
سوا ٌء .

زیبـا میسـرایند تـو را برمیگزیننـد  /تـا روایتگـر
صـدای وطنـی باشـی که درشـعلة آتشـی کـه در برت
گرفتـه اسـت گرفتـار اسـت /.ای سـرزمینهای عربـی
بازگردیـد /.قبـل از آنکـه موسـم سـفر بازآید.
«احمد مسـاعده» ،با نگاهی کنکاشانه و آسیب شناسانه
بـه جنبشـی کـه در ابتدا بهـار عربی نامیده میشـد ،بر
لـزوم ازالـة هـر آنچه که هویّت عـرب را سـالها زیر غبار
ظلـم و اسـتعمار و دیکتاتوری مسـخ کرده اسـت تأکید
میکنـدو میگویـد آیـا ایـن جنبـش واقعـاً میتوانـد
آنچـه بـر سـر فرهنـگ ،سیاسـت ،اجتمـاع ،اقتصـاد و
هویّـت عـرب آمـده را به یکسـره دگرگـون کند؟

نـه بـه هـر نـوع انحـراف ،بيعدالتـي و آلودگـي اعـم از
اجتماعـي ،سياسـي ،اخالقـي ،و دينـي گفتـه ميشـود
كـه هنرمنـد در پيرامـون خويـش مشـاهده ميكنـد و
آن را بـر نميتابـد و باألخـره در سـطح سـوم ،اعتـراض
نسـبت بـه اسـتبداد داخلـي يا تجـاوز خارجـي صورت
ميگيـرد.
ـرت ِه...یو َم الوالد ِة قوسـاً
َ
1ـ أنـا الّـذی شـ َّد مِن
رهبر انقالب در این راستا میفرماید:
أحبـال ُس ّ
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للفراعین
«بیـداری اسلامی یک حقیقتی اسـت که اتفـاق افتاده
ِ
الردی
اسـت .بعـد از دههـا سـال متمـادی تسـلط دشـمنان 2ـ أشـ ّک ُل
َ
الصدر مِقالعـاً وتقذ ُفني...ح َم َّیتـي في َ
دین
اسلام و دشـمنان مسـلمین بر جوامع اسلامی ،چه به َذودا ً عـن ال ّ ِ
شـکل اسـتعمار مسـتقیم ،چه به شکل اسـتعمار جدید (همان)101 :
و اسـتعمار غیر مسـتقیم ،چه به صورت سلطة فرهنگی ترجمـه )1 :مـن همانـم که از بـدو تولد از نافـم کمانی
یا سـلطة اقتصادی یا سـلطة سیاسـی؛ بعد از سـالهای بـرای فرعونیـان بسـتم )2 .در سـینهام منجنیقـی
متمـادی کـه ملتهـای مسـلمان فشـرده شـدند در میسـازم و غیرتـم ،مـرا برای دفـاع از دیـن و ایمانم به
زیـر ایـن فشـارهای عظیـم سـلطة غربـی و دولتهـای کام مـرگ پرتـاب میکنـد.
اروپائـی و آمریکائـی بـر کشورهاشـان ،بتدریـج هسـتة در ایـن راسـتا« ،الیاسـری» شـاعر بیـداری بحرینـی با
بیـداری ،یقظـة اسلامی رشـد کرده ،ثبت شـده اسـت ابـداع هنـری خـود ،کلمة «صمـووود» را با تکـرار ضمة
و دارد خـود را نشـان میدهـد .مـردم دنیـای اسلام بلنـد بـه کار بـرده اسـت تـا نشـان دهـد کـه مقاومـت
امـروز احسـاس میکننـد که وسـیلة عزتشـان ،وسـیلة و بیـداری بحرینیهـا و شـاید بیـدار شـدگان در
سربلندیشـان ،وسـیلة استقاللشـان ،اسلام اسـت 4 ».همـة کشـورهای عربـی همچـون مقاومـت و پایـداری
آیـات القرمـزی شـاعر مشـهور بیـداری اسلامی در فلسـطینیها و اهالـی غـ ّزه در انتفاضة خود تا رسـیدن
اشـعار بیـداری خـود از ایـن فرآینـد پیـروی میکنـد .بـه پیـروزی ،محکـم و پایـدار اسـت.
سـرودههای ایـن شـاعر توانـا سرتاسـر نـه اسـت بـه 1ـ ا ُ
أن فـي البحریـن َما.....زلنا صمـووو ٌد َک َغ َّز ِة
علـم َّ
هلل یَ ُ
واقعیـت ناخوشآیند،سـتمگری و بیعدالتـی حاکمـان الغَیدا ِء
و اسـتبدادو اسـتثمار بیگانـگان:
عیـد الحقّ
أن ربّـي سـامِعي .....و ه َو ال ُم ُ
2ـ و أنـا عزائـي َّ

1ـ وک ّنـا و مـا ِزلنـا علـی عـاد ِة اإلبـاء ...ن َمـوت ولیحیـا للضعفا ِء
3ـ ُخ ْ
ـد
یـن والعـ ُّز هاهنـا
ـذ یـا الهـي مِـن فـوادِي ُح َّبهـا .....وردا ً بـه َو َج َ
ّ
الد ُ
ُ
2ـ أال فاقتلونـا هکـذا نحـن هکـذا ...إذا مـا ُقتِلنـا نملأ الفـوا ُد عزائـي
(همان)104 :
والدنا
الدهـر ُ
َ

ترجمـه )1 :خداونـد میدانـد که مـا در بحریـن همچون
(میرزائی و زودرنج و همکاران ،1393 ،ص )99
ترجمـه )1 :تا بوده و هسـتیم به سرکشـی عـادت کرده غزة سـر سـبز مقاوم هسـتیم)2 .آرامش خاطر من در آن
ایـم .میمیریـم تـا دیـن و عـزت در اینجـا بمانـد )2 .اسـت که خداوند شـنوندة من اسـت و او برگردانندة حق
بدانیـد اگـر مارا چنین بکشـید مـا نیـز ،روزگار و دنیا را ناتوانان اسـت )3 .خدایا دوسـتی غزه را از قلبم پذیرا باش
گلـی کـه قلب ،آرامش مـرا در آن یافته اسـت.
پـر از نسـلی نو خواهیـم کرد.
شـاعران بیداری درد همة سـتمدیدهگان را درد واحدی
میداننـد کـه مبـارزه بـا آن محـدود بـه زمـان ،مـکان،
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سـن یا جنـس خاصی نیسـت به همیـن دلیل انـدوه و
اعتـراض خـود را با اندوه و اعتراض همـة مبارزان آزادی
طلـب جهـان پیونـد میزننـد و در مسـیر ایـن پیونـد
ناگسسـتنی مرزهـای زمانی را در هـم میکوبد و پیکرة
واحـدی از مبـارزان معتـرض و آزادی طلـب را در طول
تاریـخ انسـانها بـه تصویر میکشـند:
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شـهرهای آن در شـعر بیـداری تبدیل به نماد شـدهاند.
2ـ4ـ بحران فلسطین
فلسـطین،یکی از عناصـر تشـکیل دهنـدة هویـت بـه عنوان نمونه شـهر غـ ّزه ،جایگاه ویـژهای در این بین
مسـلمانان درخاورمیانـه اسـت (اسـماعیلی ،1386 ،داشـته و همـواره بـه عنـوان نمـاد و سـمبل مقاومت و
ص  .)41پسزمینـة منفـی مسـلمانان از یهودیـان ،مظلومیـت مطـرح بوده اسـت:
نحـوه ظالمانـة شـکلگیری رژیـم صهیونیسـتی ،رفتار 1ـ ا ُ
أن فـي البحریـن َما......زلنـا صمـوو ٌد َک َغ َّزة
علـم َّ
هلل یَ ُ
تجاوزگرانـة آن ،ایدئولـوژی افراط گرایانة صهیونیسـم و الغِیدا ِء
و هـو ال ُمعيـى ُد
پـی بردن بـه اهداف غربیهـا از تاسـیس چنین رژیمی 2ـ وأَ َّن عزائـی أَ َّن ربّـي سـامعي
در همسـایگی آنهـا موجـب شـده اسـت تـا زمانـی که الحـقَّ للضُ عفـا ِء
راه حلـی عادالنـه بـرای مسـأله فلسـطین بـه اجـرا در 3ـ ُخ ْ
ـد
ـذ یـا الهـي مِـن فـؤادِي ُح َّبهـا وردا ً بـه َو َج َ
نیامـده اسـت ،این موضـوع همچنان یکی از ریشـهها و الفـؤا ُد عزائـي
انگیزههـای بیـداری اسلامی و گرایش به اسلامگرایی (میرزائی و زودرنج و همکاران)104 :1393 ،
باشـد .مقام معظم رهبری از مسـأله فلسـطین با عنوان ترجمـه )1 :خداونـد میدانـد که مـا در بحرین همچون
جراحـت عمیـق بـر پیکـر امـت اسلامی و خنجـری غـزة سـر سـبز مقـاوم هسـتیم)2.آرامش خاطـر من در
در پهلـوی کشـورهای مسـلمان منطقـه یـاد کردهانـد آن اسـت که خداوند شـنوندة من اسـت و او برگردانندة
ایشـان یکـی از مبـادی اصلی طغیان مسـلمانان ،رشـد حـق ناتوانـان اسـت )3.خدایـا دوسـتی غـزه را از قلبـم
و گسـترش حرکتهـای اسلامگرایانه و مـوج جدیـد پذیـرا بـاش گلـی کـه قلـب ،آرامـش مـرا در آن یافتـه
است.
بیـداری اسلامی را همیـن مسـأله میداننـد.
هرایـر دکمجیان ،ناتوانی آشـکار رهبـران عرب در پایان «سـمیر مقبـل» شـاعر دیگـر بیـداری نماد غـزه را این
دادن بـه اشـغال سـرزمین های عرب توسـط اسـرائیل گونـه بـه کار میگیرد:
ْ
را عامـل تضعیـف مشـروعیت فرمانروائـی حـکام عـرب ق ْ
ِ
عشـت یا غـز ُة یا ا َّم
واهتف بالنشـید /
السـینا
ِـف علی ّ
مضیـت فـي ُخطي كـربِ بَلا  /فت ِ
ِ
َّعلمت
و سـرخوردگی ،اضطـراب ،ناامیدی گسـترده واحسـاس الصمـود  /قـد
وصمـدتِ بی ٍد خاوی ٍة  /من سلاح
حقـارت مسـلمانان در مقابـل سـلطه اروپـا ،آمریـکا من السـبط الشـهید َ /
وبایمان
والفـن الجدی ِد  /بحماس و جهاد راسـخ /
و اسـرائیل میدانـد (ن ک :دکمیجـان ،1377 ،ص العصـ ِر
ِّ
ٍ
وعرفان سـدی ٍد (سـپید نامـه ،1392 ،ص  .)7ترجمه:در
 .)66مقـام معظـم رهبـری تاثیر بحران فلسـطین را در
ٍ
پهنـای سـینا بایسـت و آواز سـر بده  /زنده بـاد غزه مام
بیـداری اسلامی چنیـن بیـان داشـتهاند:
«ظلـم و زورگوئـی روز افـزون رژیـم صهیونیسـتی و پایـدار /.قدمهایـت را بـا ردی همـراه سـاختی کـه در
همراهـی برخی حکام مسـتبد و فاسـد و مـزدور آمریکا کربلا جـاری بود /.و از نوة شـهید درسهـا آموختی /.با
بـا آن از یـک سـو و سـر بـر آوردن مقاومـت جانانـه دسـتانی تهـی  /از جنـگ افزارهـای نوین  /با حماسـه و
فلسـطینی و لبنانـی و پیـروزی معجـزه آسـای جوانان جهـاد و ایمـان و شـناختی عمیق ،پایداری را سـرودی.
مومـن در جنگهـای لبنـان ۳۳و ۲۲روزه و غـزه از شـاعر در ادامـه بـه هـدف آنکـه مـردم مسـلمان
سـوی دیگـر،از جملة عوامـل مهمی بودند کـه اقیانوس سـرزمینهای عربـی ـ اسلامی را بـه مقاومـت و
بـه ظاهـر آرام ملتهـای مصـر و تونس و لیبـی و دیگر پایـداری تـا حصول پیـروزی تشـویق کند از نمـاد غزه
کشـورهای منطقه را به تالطم در آوردند،انتفاضه اقصی چنیـن بهـره میگیـرد :ق ْ
وانظـر غ َزة /
ِـف علی الجـوالن
ْ
الصمود (سـپید نامـه ،1392 ،ص
ْ
حتـی در خارج از مرزهـای جغرافیایی فلسـطین،عموم
نهضـت ترفـع رايـاتِ ّ
ملتهـای مسـلمان و عـرب را بـه صحنـه بکشـاند .)8 8 ».ترجمـه :ايسـتاده بـر بلندای جـوالن غـزه را بنگر /
در راسـتای ایـن طـرز تفکـر اسـت کـه فلسـطین و کـه بـه پا خواسـته و پرچمهـای مقاومت را بر افراشـته
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1ـ خل َ
حی و ما تموت
اگلک تضل ّ
َ
عنوانک ُکبر
إبجبهت التاریخ
2ـ گالها ابن الشّ ابی ابروح القصید
و هل قصیده خالده طول الدهر
3ـ الرجف گلبه ایخاف یصعد علی الجبال
أبذله هذا یعیش ال ّبد بلحفر

(همان)133 :
ترجمـه )1 :بگـذار تـا راز زنـده مانـدن و نمردنـت را
برایـت یگویـم .رازی کـه تاریخ نامت را بـه بزرگی فریاد
خواهـد کشـید )2 .همـان چیـزی اسـت که ابن شـابی
در شـعر مانـدگارش بیان کرد )3 .بزدالنـی که از صعود
بـه قلهها میترسـند درههـا منزلگـه جاودان آنهاسـت.
بنابرایـن زندگـي ،پويايـي ،شـوق و نشـاط از واژگان
کليـدي در فرهنـگ بیداری اسـت ،شـوق بـه زندگي و
خواسـتن آن ،از ويژگيهـاي يک انسـان مبـارز و مقاوم
ِ
است.

الملكـــوت َ
بروائع
َفح ًة ب ِ َتو ُّسلـــي،
1ـ فكأن َّما
ُ
ِ
أرسل ن َ

ترجمـه )1 :گویـا ملکـوت به توسـل من و به اسـمهای
بزرگـی کـه بـر زبـان دارم نسـیمی بـر مـن وزیـده
اسـت )2 .کـه در در دل خـود آسـمان پاکـی را ببینـم.
عذرا،زهـرا و حـورا )3 .پـس روح و همـة اعضایـم بیدار
شـدند .و اجـزای بدنـم بـر ضد مشـکالتم قیـام کردند.
 )4لبهایـم بـا آیـات قـرآن شـب زنـدهداری کننـد و بـا
سـرودن شـعر انقلاب بـه وجـد آینـد )5 .آری مـن در
برابـر هیـچ آفریدهای خم نمیشـوم .کرنـش کردن من
فقـط در برابـر خـدا و مـردم بزرگـوار اسـت )6 .مـردم
انقلاب کردهانـد و مکـر آنهـا را نمیپذیرنـد .و عبـارت
اهلل اکبـر انقالبـی اسـت در آسـمان مـن.
3ـ نتیجه گیری
پژوهـش حاضـر و نمونههـای ذکـر شـده بـه وضـوح
نشـان میدهـد کـه شـاعران عرب بیـداری اسلامی به
خوبـی بـا عقایـد و افـکار رهبر معظـم انقالب اسلامی
آشـنا بـوده و بـه صـورت روان حرکتـی و گسـترده در
اشـعار خـود بـه کار گرفتهانـد  .وحـدت ،رمز پیـروزی،
واقعیتهای
تاکیـد بـر هویّـت عربـی اسلامی ،نـه بـه ّ
موجـود ،بحـران فلسـطین و شـوق و امیـد بـه زندگـی
و پیـروزی از جملـه منویـات معظـم لـه میباشـد کـه
نمـود آنهـا در شـعر شـاعران عـرب بیـداری اسلامی
هویداسـت .ایـن موضـوع نشـان میدهـد کـه شـاعران
عـرب بـه عنـوان بخشـی از نخبـگان بیـداری اسلامی
تنهـا راه درسـت و منتهـی بـه هـدف و نجـات بخـش
ملتهـای مسـلمان از مصائـب و مشـکالت را پیـروی
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ا ست .
2ـ5ـ شوق و امید به زندگی و پیروزی
هـر ملتـی در طـول حیـات خـود با فـراز و نشـیبهای
فراوانـی روبـرو میشـود .تاریخ،گواهـی میدهـد کـه
هـرگاه ملتـی امـری را اراده کـرده اسـت ،تقدیـر و
سرنوشـت در برابـر او سـر تسـلیم فـرود آوردهاتـد .این
مسـأله در عرصة شـعر پایداری وبیداری زیبا خودنمایی
کـرده ،و بـر شـوق و امیـد مسـلمین بیـدار شـده در
کشـورهای عربی میافزایـد .رهبر معظم انقلاب دراین
بـاره عقیـده دارند کـه« :ترسـیم هدف بلندمـدت برای
بیداری اسلامی در کشـورهای مسـلمان ،نقطهای است
متعالـی و واال کـه بیـداری ملتها را باید سـمت و سـو
دهـد و آنـان را بـه آن نقطـه برسـاند .بـا شناسـائی این
نقطـه اسـت کـه میتـوان نقشـة راه را ترسـیم کـرد و
هدفهـای میانـی و نزدیک را در آن مشـخص نمود.این
هـدف نهائـی نمیتوانـد چیـزی کمتـر از ایجـاد تمدن
9
درخشـان اسلامی باشد».
«فرحـان الکنانی» شـاعر بیـداری در تأییـد و تأکید آن
چنین میسـراید:

األســـــما ِء
أبصـرت فــــي َقلبـي َسـما َء طهـار ِة العـذراءِ،
2ـ
ُ
وال َّزهــــراءِ ،والحـورا ِء
3ـ فاسـ َتي َق َظ ْت روحـي و ُك ُّل جوانحـي وجوارحـي
انتفضـت علـى أرزائـي
َهجدت شَ
فتــاي باآليـــاتِ وابت َه َجت ب ِشعــــ ِر
4ـ َوت َّ
َ
الثور ِة الغ ّناء
5ـ أنا ل َ
ســـــت راكع ًة
لمخلوق..بلى هللِ..للـــــشعبِ
ُ
ٍ
ال َعظي ِم والئــي
أكبــــــر،
مكرهم أهلل
ثـار ولَـن يُ ّ
6ـ والشَّ ُ
ـعب َ
ُ
صـدقَ َ
10
ثور ٌة ب َِســمائي

10. ayatalghermezi.blogfa.com/post-29.aspx. Accessed February 09.2016.

منابع و مآخذ
اسـماعیلی ،حمیدرضـا )1386( .القاعـده از پنـدار تـا
پدیـدار .تهـران :اندیشـه سـازان نـور.
دکمجیان ،هرایر ( )1377اسلام در انقالب جنبشهای
اسلامی در دنیـای عرب .ترجمه حمیـد احمدی .چاپ
سـوم .تهران :انتشارات کیهان.
سـپیدنامه ،بهـروز )1392( .حنجـره هـای بیـدار شـعر
پایـداری شـاعران عـرب .چـاپ اول :انتشـارات روایـت

www.noorfatema.com/vb/archive/index.
February10.2016.

Accessed

php/t-27636.html.

ayatalghermezi.blogfa.com/post-29.aspx. Accessed
February 09.2016.
samiralgazzar.com/forum/thread21323.html. Accessed February 07.2016.
samiralgazzar.com/forum/thread21323.html. Accessed February 07.2016.
www.facebook.com/permalink.
_php?id=204642546219717&story
February

Accessed

fbid=690407534309880.
07.2016.
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از رهبـران دینـی ـ سیاسـی میدانند .در شـعر بیداری
اسلامی شـایبة مـادی کمتـر اسـت لذا شـعر بیـش از
انکـه شـکل سـتایش از افـراد داشـته باشـد صورتـی
درخـور از سـتایش و تکریـم ارزشهـا را پیـدا کـرد و
حتـی شـعرهای کـه بـرای امـام خمینـی(ره) و مقـام
رهبـری سـروده شـد بـه انگیـزه پاسداشـت ارزشهای
معنـوی ایشـان بـود نـه قـدرت و نفـوذ مـادی .موضوع
مهـم دیگـر آنکـه شـاعر بیـداری عـرب دیگـر در فکـر
تکسـب از طریـق شـعر نیسـت بلکه شـعر را بـه عنوان
وسـیلهای برای انجام تکلیف دینی خود در آگاه سـازی
ملتهـا بـه کار میگیـرد لـذا شـاعرعرب زبـان بیداری
سـریع و صریـح حق را بر زبـان مـیآورد همانگونه که
رهبـرش هسـت و میخواهـد
پانوشت:
 .1بیانات در تاریخ 1391/11/10
 .2بیانات در تاریخ 1390/01/01
 .3بیانات در تاریخ 1390/06/26
 .4بیانات در تاریخ 1391/11/10
 .5خطبه نماز عید فطر 1387/07/10
 .6بیانـات در اجلاس بیـن المللـی بیـداری اسلامی
1390/06/26
 .7بیانـات در دیـدار بـا مسـؤوالن نظـام در روز میلاد
پیامبـر اکـرم (ص) 1389/12/02
 .8بیانـات در کنفرانـس بین المللی خمایـت از انتفاضه
فلسطین 1390/07/09
 .9بیانات در تاریخ 1392/02/09

فتح .
سـجادي ،عبدالقيـوم )1383( .درآمـدي بـر اسلام و
جهانـی شـدن .قـم :نشـر بوسـتان كتـاب.
مقالهها
طاهـری نیا،علـی باقـر ،و محمـودی ،فرزانـه و عباسـی،
نسـرین« )1392( .صـدی الوحـدة العقائدیـة فـی ادب
المقاومـة لحرکـة البحریـن» .مجلـة دراسـات االدب
المعاصـر .العـدد التاسـع عشـر30،ـ.9
میرزائـی ،فرامـرز و زودرنـج ،صدیقـه و کوچکـی نیـت،
زهـرا« )1393( .بازتـاب گفتمـان انقلاب اسلامی
ایـران در شـعر بیـداری اسلامی بحریـن» .فصلنامـه
علمی -پژوهشـی پژوهشـنامه انقالب اسلامی .شـماره
10،112ـ.95
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