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  ادبيات پايداري در ايران
  ها ها و چالش ها، فرصت بازشناسي مؤلّفه

  *چهرقانيرضا 

  چكيده
گردد، آثار توليد شده در  پيش از اسالم بازمي هاي ادبيات پايداري در ايران به  با آنكه ريشه

اين زمينه در دوران معاصر؛ از نظر كثرت، كيفيت و اقبال مخاطبان، قابل مقايسـه بـا ادوار   
ي ا    پيشين نيست. از اين ز ادبيـات  رو ضرورت دارد ادبيات پايداري به عنوان بخـش مهمـ

هاي پيش روي آن بازشناسي شـود.   ها و چالش ها، فرصت امروز ايران بررسي شده، مؤلّفه
ها و ارائة تعريفي جامع و مانع از ادبيـات پايـداري و    لذا اين پژوهش ضمن واكاوي مؤلّفه

هـاي ايـن    هـا و چـالش   ترين فرصت كوشد مهم بندي انواع مختلف و متفاوت آن، مي طبقه
تحليلي مورد بازشناسي، بررسي -ات در ايران را، با استفاده از روش توصيفيشاخه از ادبي

به منزلـة   ـ هاي اين تحقيق، مؤلّفة اصلي ادبيات پايداري و تحليل قرار دهد. بر اساس يافته
هـر نـوع   » تـاب آوري در برابـرِ  «يـا  » ستيز با«توجه به عنصر  ـ يك مقولة ماهيتاً مضموني
هاي ادبيـات پايـداري    ترين چالش لوازم و عوارض آن است. مهماعمال قدرت نامشروع؛ 

تـرين   نيز، تشتّت در تعريف، فقدان نظريه پردازي، شعاري، سفارشي و دولتي شدن و مهم
هـاي   سويي بدنة اصلي ادبيات پايداري با گفتمـان انقـالب و سياسـت    هاي آن، هم فرصت

هـاي   تي، برخـورداري از پشـتوانه  هاي مادي و معنوي نهادهاي حاكمي كالن نظام، حمايت
فرهنگي چندين هزارساله؛ اعم از اساطير، تاريخ پر از جنگ و استبداد و همچنين مـذهب  

  است. انقالبي تشيع
  ادبيات پايداري، ادبيات انقالب اسالمي، ادبيات دفاع مقدس. ها: كليدواژه
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 مقدمه. 1

ــداري       ــات پاي ــطالح ادبي ــر اص ــان ديگ ــر زم ــيش از ه ــروزه ب ــت ام ــات مقاوم  و ادبي
(Opposing/Resistance literature) شود. انبوهي از  در فضاي فرهنگي كشور به كار گرفته مي

شـود و   هـا منتشـر مـي    اخبار مربوط به حوزة ادبيات مقاومت به صورت مـداوم در رسـانه  
هاي متعدد در اين خصوص با رويكردهاي گوناگون از سوي نهادهـاي   ها و نشست همايش
ه عنـاوين      پژوهشي و ... برگزار مي آموزشي، گردد.  افزون بر موارد فوق بسـامد قابـل توجـ

هاي منتشر شده با موضوع ادبيات مقاومت در شمارگاني باالتر از استانداردهاي چاپ  كتاب
نشانگر حضور پـر رنـگ ادبيـات     -توان داشت فارغ از نقدهايي كه بر آن مي -و نشر كشور

عنايت به مسايل ياد شده در اين مقاله ضـمن مطالعـة درزمـاني/     مقاومت در ايران است. با
ادبيـات   )Achronique(و عمقي  )Synchoronique(، هم زماني/ عرضي)Diachronique(طولي

هاي اين شاخه از ادبيات مورد توجه  ها و چالش ها، فرصت مقاومت فارسي؛ بازشناسي مؤلفه
  گيرد. قرار مي

  
 كليات پژوهشي. 2

 له و تعريف مفاهيم اصليمسئبيان  1.2
جريان ادبيات پايداري (در شكل ادبيات انقالب اسالمي و به ويژه ادبيات دفاع مقدس) طي 

جريان فراگير و غالـب ادبيـات در    -چه در عرصة شعر و چه در زمينة نثر -چهار دهة اخير
هـاي   در اليـه  ماننـدي كـه   است. دو واقعة تاريخي مهم با گستره و عمقِ تأثير بـي  ايران بوده

گوناگون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي ملت ايران داشت؛ شاعران و نويسندگان و 
هنرمندان را، هم از آن روي كه خود از آحاد اين ملت و مستقيماً درگير اين مسايل بودند و 
هم از آن جهت كه اين موضوعات مورد توجه مردم ايران بـود، بـه واكـنش در برابـر ايـن      

سـو بـا نگـاه     هاي ادبي را كه عمـدتاً هـم   انگيخت. ماحصل اين واكنش هاي مهم برمي پديده
پايداري  غالب جامعة ايران به اين دو واقعة تاريخي بود، امروز به طور عام، ادبيات مقاومت/

خوانيم. گذشته از ميراث تاريخي ادبيـات مقاومـت (كـه بـه دوران پـيش از اسـالم بـاز         مي
ي پس از انقالب اسالمي، انبوهي از آثار ادبي در قالـب شـعر، ترانـه،    ها گردد)، طي سال مي

هاي تركيبي و ابداعي، در  ها و قالب نامه، سفرنامه و سايرگونه داستان، نمايشنامه، خاطره، فيلم
سطوح متفاوتي از كيفيت و ارزش هنري با مضامين مقاومت توليد شد كه ضرورت بررسي، 
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ها در فضاي دانشگاهي، نهايتاً منجر به تأسـيس   ويژه تدريس آنبندي، نقد، تحليل و به  طبقه
گرايش ادبيات پايداري در مقطع كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي گرديد. اگرچه 

ها و وظايف سازماني  پيش از آن نيز تعدادي از نهادهاي دولتي و عمومي به سائقة مأموريت
دي و معنوي از توليدكنندگان آثـار، پژوهشـگران و   ريزي و حمايت ما خود، در زمينة برنامه

هـايي در ايـن زمينـه بودنـد.      فعاالن عرصة هنر و ادبيات مقاومت، منشأ خـدمات / آسـيب  
پژوهشي ادبيات -برگزاري مستمرّ كنگرة دوساالنة ادبيات پايداري و راه اندازي مجلة علمي

هاي ادبي و نگـارش مقـاالت    وهشپايداري در دانشگاه كرمان نيز به ارتقاء كمي و كيفي پژ
  پژوهشي با موضوع ادبيات مقاومت منجر گرديد.-تخصصي و علمي

رسد، اين شاخه از ادبيات، هم  هاي ياد شده به نظر مي رغم تمامي اقدامات و فعاليت علي
هاي جدي مواجه است  در زمينة توليد آثار خلّاق و هم در زمينة پژوهش و تحقيق با چالش

هاي موجود در كشور به منظور رشـد، توسـعه و ارتقـاء     ها و قابليت ها، ظرفيت و از فرصت
سطح ادبيات پايداري و به تبع آن ادبيـات فارسـي در داخـل و خـارج بـه خـوبي اسـتفاده        

  است.  نشده
هاي بعدي به تفصيل مسأله تشتّت در تعريـف را بـه عنـوان     با عنايت به اينكه در بخش

يات مقاومت مورد توجه قـرار داده، تـالش خـواهيم كـرد بـه      هاي اصلي ادب يكي از چالش
تعريفي دقيق، جامع و مورد اجماع اهل تحقيق از ادبيات مقاومت در مفهوم خاص آن دست 

توان گفـت كـه در بطـن مفهـوم ادب پايـداري نـوعي        يابيم. در اين بخش اجماالًچنين مي
قدامي در مقام نفي اسـت و بـه   اعتراض نهفته است. شاعر يا نويسندة مقاومت پيش از هر ا

هاي گوناگوني بپذيرد و بر  تواند متعلَّق مي» اعتراض«و » نه«، »نفي«گويد. اين  مي» نه«چيزي 
توان براي مفهوم ادبيات پايداري سطوح مختلفي را ترسـيم كـرد. در    ها مي اساس اين متعلَّق

شود. مقصـود از   گفته مي به واقعيت موجود» نه«الية نخست از مفهوم ادب و هنر پايداري، 
واقعيت موجود، طبيعت و دنيايي است كه هنرمند را احاطه كرده و به داليل متعدد مطلوب 
ق نفـي، هـر نـوع       او نيست و نسبت به آن اعتراض دارد. در الية ديگر از اين مفهـوم، متعلـَّ

اسـت كـه   اعم از اجتماعي، سياسي، اخالقي، مـذهبي و ...   –عدالتي و آلودگي  انحراف، بي
تابد و سرانجام در سـطح سـوم از    كند و آن را برنمي هنرمند در پيرامون خويش مشاهده مي

نفي و اعتـراض نسـبت بـه     -باشد كه حيطة اصلي اين پژوهش مي -مفهوم ادبيات مقاومت
ــات آن صــورت     ــارجي و تبع ــاوز خ ــه و تج ــا هجم ــوارض آن، ي ــي و ع ــتبداد داخل اس

  )6: 1381گيرد.(چهرقاني، مي
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 وش تحقيقر 2.2
) و Theoretical( )، نظـري Basic Research( اين جستار گزارشـي از يـك پـژوهش بنيـادي    

ــنادي ( ــيفي  Documentaryاسـ ــا روش توصـ ــه بـ ــت كـ ــي-) اسـ -Descriptive( تحليلـ

Analytical(ــيده ــه كوش ــت؛ مؤلّف ــا ( اس ــا )، فرصــتComponentه  /Capacity/ Ability( ه

Opportunity( هاي و چالش )Challenge (      .ادبيـات پايـداري را در ايـران بازشناسـي نمايـد
اي صـورت گرفتـه و بخشـي از     ها در اين پژوهش از طريق فعاليت كتابخانه گردآوري داده

  استداللي است.-محتواي مقاله، محصول تأمالت شخصي نويسنده و مبتني بر روش قياسي
  

 ضرورت و پيشينة پژوهش 3.2
اي برخـوردار اسـت.    وز ايران از جايگـاه و وزن ويـژه  ادبيات پايداري در عرصة ادبيات امر

بـه ويـژه در    -ادبي شاعران و نويسـندگان ايرانـي  -بخش قابل توجهي از توليدات فرهنگي
متضمن مضامين مرتبط با مقولة مقاومت و پايـداري   -چهار دهة پسينِ تاريخ معاصر ايران 

تحليـل، طبقـه بنـدي،     -زيهاست؛ به همين دليل و به اقتضاء ضرورت شناخت، معرفي، تج
هاي اخير به مقولة ادبيات پايداري پرداخته  تفسير و ... اين آثار؛ پژوهشگران ادبيات در سال

و تحقيقات ارزشمندي را در قالب مقاله، كتاب، پايان نامه، طرح پژوهشي و ... بـا موضـوع   
حـوزه؛ نظيـر    الوصـف بعضـي از مسـايل بنيـادين ايـن      اند. مـع  ادبيات پايداري سامان داده

هاي ادبيات پايداري از طريق ارائة تعريفي دقيق، جامع و مانع از اين مفهوم  بازشناسي مؤلّفه
هايي كه براي رشـد ايـن شـاخه از ادبيـات در ايـران وجـود دارد و يـا         و همچنين فرصت

نمايد و  هايي كه ادبيات پايداري براي رشد و گسترش ادبيات معاصر ايران ايجاد مي فرصت
  هاي علمي بيشتر است. ها و موانع اين مسير، نيازمند امعان نظر و پژوهش ز چالشني
  
 پيشينة ادبيات پايداري در ايران. 3

از عنصر اعتـراض خـالي    -حتي پيش از ورود اسالم به ايران -اگرچه شعر فارسي هيچگاه
وجهة همت  ها به صراحت يا به اشارت، نقد قدرت را نبوده و شاعران ايراني در همة دوران

ــداري و    خــويش ســاخته ــا دورة بي ــا صــرف نظــر از فردوســي و ناصــر خســرو، ت ــد ب ان
بـر او صـحيح باشـد در قلمـرو زبـان      » شاعر مقاومت«خواهي، شاعري كه اطالق  مشروطه

  است. فارسي ظهور نكرده
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بيداري ايرانيان و قيام عمومي برضد سلطنت مطلقه و دخالـت اجانـب، زاييـدة عوامـل     
اي از علل و عوامل شـتاب دهنـدة   سياسي، اجتماعي و فكري و همچنين زنجيرهاقتصادي، 

موضعي و مقطعي بود كه سرانجام در دوره مظفّرالدين شاه به اوج خود رسـيد و در قالـب   
نهضت مشروطه خواهي تجلّي يافت. مشروطة ايراني با آنكه به لحاظ تئوريك ابتر و عقـيم  

ة شؤون حيات از جمله شـعر و ادبيـات گرديـد. ورود    بود منشأ بسياري از تحوالت در هم
اجتماعي مدرن؛ نظير وطن(در معناي امروزين)، قانون، آزادي، مجلس و ...  -مفاهيم سياسي

موجب دگرگوني عميقي در مضامين و به تبع آن تطور شـؤون حيـات فـردي و اجتمـاعي     
هاي مـدرن   ايام نخستين داستانايرانيان و نهايتاً تغيير قالب شعر فارسي گرديد. مقارن همين 

طلبي و  خواهي، استعمار ستيزي، عدالت با استبداد، وطن  فارسي نيز به نگارش در آمد. مبارزه
... در اشكال گوناگون آن در شعر شاعران مشروطه خـواه، از اديـب الممالـك فراهـاني تـا      

عر شـاعران ايـن   فرّخي و عشقي و عارف و نسيم و الهوتي و ... بازتاب يافت. زندگي و ش
هاي بديع مقاومت و پايداري است و ترور و تبعيد و حبس و حصر  دوران مشحون از جلوه

-خواهي، سرچشمة تمامي جريـان  تقدير مشترك ايشان. به هر روي ادبيات جنبش مشروطه
هـاي ادبيـات مقاومـت اسـالمي،      آيد و ريشههاي ادب پايداري در ادوار بعد به حساب مي

ماركسيســتي را در دوره پهلــوي اول و دوم، بايــد در ادبيــات مشــروطيت  ناسيوناليســتي و
جستجو كرد. در واقع ميراث ادبي شاعراني همچون اديب پيشـاوري، نسـيم شـمال، ملـك     

گرايـد بعـدها    الشعرا بهار و ... با گرايش ميهن دوستانه كه گاه به جهان وطني اسـالمي مـي  
رسد  امروز) به طيفي از نويسندگان و شاعران مي(دوران پهلوي و پس از انقالب اسالمي تا 
از لبنان و فلسطين تا افغانستان و بالكـان و از   -كه در آثار خود به ستمي كه بر جهان اسالم

كنند تنها با اين تفاوت كه  رود توجه مي مي –عراق و شام و ايران تا يمن و بحرين و نيجريه
هان اسالم و برادري شيعه و سني اسـت كـه   در اشعار شاعران پيشين آرمان اصلي، اتحاد ج

  دهد. المذاهبي مي رنگ شده جاي خود را به نوعي منازعة بين اين آرمان رفته رفته كم
 هند و خوارزم و افغـان و ايـران  چند گـويي چـرا مانـده ويـران
 روز ما را سيه كرده چـون شـب  ... اختالفات مـذهب در اسـالم
 اتحـــاد اول و بعـــد مكتـــب  عزّت ما به دو چيز بسـته اسـت
 تونس و فارس و قفقاز و افغـان  ... هند و تركيه و مصـر و ايـران
 مختلف تـن ولـي متحـد جـان  در هويت دو امـا بـه ديـن يـك
ــان  مســلمي گــر بگريــد بــه طنجــه ــدر بدخش ــد ان ــومني نال  م
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ــت  آري اين راه و رسم عبـاد اسـت ــاد اس ــي و اتح  روز يكرنگ
 )149 :1355(بهار، 

مذهبي در ادبيات پايداري را نيـز بايـد در دوران مشـروطيت    -سرچشمة گرايشات ملي
ـ         عـرب را.(رك، آدمي اسـالم و ضـد ت، جستجو كرد و حتـي ناسيونايسـم افراطـي وضـد

1335: 264(.  
 رود هم مملكت هم دين ما اي دريغا مي  مااجنبي شد حمله ور بر مذهب و آئين

  )47: 1375(گيالني، 

هـاي كـارگري و    هـا و دغدغـه   جريان ادبيات پايداري ماركسيستي نيز ريشه در زمزمـه 
دهقاني امثال عارف قزويني، فرخي يـزدي، ابوالقاسـم الهـوتي و ... دارد و خالصـه اينكـه      

هاي ادبيات پايداري ايران در بين دو انقالب (انقالب مشروطيت و انقالب اسـالمي)   جريان
گرايانـه كـه بـا     ادبيـات چـپ  قاومت نهضت مشـروطيت هسـتند.   همه تحت تأثير ادبيات م

بـود در سمبوليسـم اجتمـاعي     هاي كارگري و دهقاني امثال فرخي و الهوتي آغاز شده نغمه
) و جريـان شـعر   206: 1391. (عـالي عبـاس آبـاد،    يابـد  ادامه مـي نيما، كسرايي، شاملو و ...

ي امثال اديـب آغـاز شـده و در شـعر     مقاومت ملي نيز كه از وطنيات و جهان وطني اسالم
بـود در شـعر    ) درآميختـه Nationعارف و عشقي و ... با نگاه جديد به مفهوم وطن و ملّـت( 

ا   اخوان با چاشني مختصري از سوسياليزمِ ايران باستاني، به كمال هنري خـود مـي   رسـد امـ
ب اسالمي، تحـت  رود و در آستانه انقالجريانِ ادبيات مقاومت اسالمي، مدتي به محاق مي

گيرد و در نيمة نخسـت  تأثير تعاليم علي شريعتي و مبارزات امام خميني(ره) دوباره اوج مي
هاي مقاومت با گرايش اسالمي  ها و نمايشنامه دهة شصت انبوهي از مجموعه اشعار، داستان

  شناسيم. ها را با نام ادبيات انقالب اسالمي مي شود كه امروز آن توليد مي
با آغاز جنگ تحميلـي در سـال    -منظوم و منثور انقالب اسالمي در مدتي كوتاهادبيات 

به شعر و داستان دفاع مقدس تحويل شده، ادبيات پايداري ايران در كسـوتي    –ش. 1359
هـاي   دهد. دوران طوالني دفاع مقـدس بـا انعكـاس فضـيلت     جديد به حيات خود ادامه مي

هـايي كـه بـا تكيـه بـر       زمندگان همراه اسـت. فضـيلت  انساني در گفتار و رفتار و انديشة ر
خـواهي، شـهادت طلبـي،     هاي فرهنگ ملّي و ديني در قالـب نـوع دوسـتي، مـيهن     پشتوانه

يابـد و طـي هشـت سـال اسـتقامت (در       ، ستم ستيزي و سلوك عرفاني تجلي مي ايثارگري
، اسـارت،  مفهوم قرآني كلمه) در برابـر مصـائب و شـدايد جنـگ؛ نظيـر ويرانـي، آوارگـي       
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گذارد كه پاسداري از ايـن   هايي را به يادگار مي جانبازي، شهادت و تبعات آن، آثار و ارزش
قدر تا پايان تاريخ رسالت ابدي شاعران و نويسندگان متعهد خواهد بـود و بـه    ميراث گران

روشــن نگــاه انجــام رســاندن آن، چــراغ ادبيــات مقاومــت را در ايــن ســرزمين همــواره  
  داشت. خواهد
  

 تعريف ادبيات پايداري. 4

اراية تعريفي دقيق، جامع و مانع از ادبيات پايـداري از چنـد جهـت واجـد اهميـت اسـت.       
اي، ازجمله ادبيات مقاومت، در تعريف آن  ها و مقومات اصلي هر پديده نخست اينكه مؤلّفه

فهـوم بـه   هاي ادبيات پايداري الزم است كـه ايـن م   مندرج است فلذا براي بازشناسي مؤلّفه
روشني تعريف شود. نكتة مهم ديگر در اين خصوص تشتّت در تعريف ادبيات پايداري به 

هـاي ادبيـات پايـداري اسـت كـه منشـاء بسـياري از خلـط          ترين چالش عنوان يكي از مهم
است. بـا نگـاهي بـه بخـش      ها و سوء تفاهمات در ميان پژوهشگران اين حوزه شده مبحث

»اتانـد بـه وضـوح در     ي كه با موضوع ادبيات پايـداري منتشـر شـده   مقاالت» تعاريف و كلي
يابيم كه اوالً بيشتر تعاريف ارايه شده از ادبيـات پايـداري، پسـيني و مبتنـي بـر اسـتقراء        مي

هستند و روشن است كه استقراء ناقص مفيد علم و استقراء تام قابل حصول نيست. ثانياً گاه 
وند كه مفهوم ادبيات پايداري را با مفهوم مطلق ادبيات ش تعاريف آنچنان موسع و فراگير مي

دهند و باز هم روشن است كه اين قسم تعاريف حتي اگر از شـرط   در رابطة انطباق قرارمي
جامعيت برخوردار باشند مانع دخول مصاديق غير نخواهند بود. ثالثاً در بسياري از تعـاريف  

طـرف كـه صـرفاً ماهيـت ادبيـات       نطقي و بـي هاي م گيري از گزاره ارايه شده به جاي بهره
بيني   هاي عاطفي و احساسي با رويكردي مبتني بر جهان كنند از گزاره پايداري را توصيف مي

  است. مانند تعريف زير: هاي ايدئولوژيك استفاده شده خاص و يا ارزش داوري
ي كـه  ادبيات پايداري، ادبيات ستيهندگي و عشق اسـت. ادبيـات توفنـده و پـر تالطمـ     

پذيرد و بسان روح، پيوسته در كالبد خمود ادبيات هر  س و سكون را نميأآلودگي به ي
ادبـي، در طـول تـاريخ و در كشـاكش تهـاجم       ةشود. در واقع اين گون عصر دميده مي

قدرت ها و تدافع جوامع سلطه ناپذير، همواره به مثابه ابزار و سالحي بـاز دارنـده رخ   
داوم و بقاي فرهنگي جوامع مورد هجوم يا تحـت سـلطه را   نموده و موجبات احياء ، ت

 )91: 1387(بصيري،  فراهم آورده است
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در اين قبيل تعاريف بخشي از كلمات، عبارات و اصطالحات محل مناقشه بوده، خـود  
افزايند. طبيعي است كه با تكيـه   نياز به تعريف دارند و به جاي ايضاح مفهوم بر ابهام آن مي

هـاي عـام انسـاني، قابـل      في، ادبيات مقاومت ايران با وجود اشتمال بر ارزشبر چنين تعاري
هـايي اگرچـه    المللي نخواهد بود. ارايه چنين تعريف عرضه در فضاي آكادميك و علمي بين

هـاي ادبيـات مقاومـت، صـفحات      توانند ذيل عنوان پـژوهش  بر وسعت دايرة متوني كه مي
رد فرهنگـي ايـن     نشريات داخلي را پركنند افزوده؛ به  همان ميزان از عمق، دايرة نفـوذ و بـ

  است. تحقيقات كاسته
توان حدود ادبيات پايـداري را در سـه    با به رسميت شناختن جوهر نفي و اعتراض مي

  سطح بسيار وسيع، عام و خاص ترسيم كرد. 
  
  ادبيات پايداري در مفهوم موسع 1.4

مادي و طبيعت است. از اين منظر، هنر و ادبيـات  در سطح بسيار وسيع،متعلَّق اعتراض، جهان 
  شود. كما اينكه برادسكي في حد ذاته نوعي مقاومت در برابر نقص واقعيت و طبيعت تلقي مي

  )55: 1373برادسكي،».(هنر، شكلي از مقاومت در برابر نقص واقعيت است«گويد: مي
صـيف، محاكـات يـا تقليـد از     هنر، و در رأس آن شـعر، تنهـا تو  « ، طرز تلقّي بنا بر اين

طبيعت نيست. هنر نوعي عصيان در برابر واقعيت موجود و باز آفريدن حقيقت مفقود است. 
كند و ايـن احسـاس   احساس مي» بيگانه«هنرمند اگر واقعاً هنرمند باشد خود را با اين عالم 

هـاي  يـت هاي هنري است. آنچه در اين عالم هست در برابـر ظرف ، منشأ آفرينش»بيگانگي«
خيزد تا هستي را آنچنان كه بايد باشـد  وجودي هنرمند ناچيز است لذا به مقابله با آن بر مي

در هنر با جهاني مواجـه    هاي وجودي خويش وسعت بخشد. از اين رو،طراز با ظرفيتهم
توانـد  نيست. در طبيعت، صبح فقط صبح است امـا در شـعر، صـبح مـي    » اينجا«هستيم كه 

كند و با خنجر خويش گريبـان سـياه   باشد كه ناگهان از پس افق سر بر مي قهرمان دالوري
  )7: 1381چهرقاني، »(درد.شب را مي

آثار حماسي جهان به نوعي نمايشگر اين ستيز انسان هستند و به همـين دليـل در زيـر    
هاي خشمناك و تـا حـدي غيـر    داستان دالوري  ايلياد، «گيرند. مفهوم ادب پايداري قرار مي

جوي و دلير كند و اُديسه سرگذشت بازگشت اوليس خردمند، چارهانساني آشيل را بيان مي
هـايي كـه خـدايان در سـر راه او قـرار      هاي بال و به رغـم دشـواري  است كه از ميان توفان

يابد. بدين گونه، هر دو داستان شرح تالش انسان است، انسـان  راه خود را باز مي  دهند، مي
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» هوشيار كه براي بقاي خويش حتـي بـا ارادة خـدايان هـم بايـد پيكاركنـد.      دالور و انسان 
  )87: 1357كوب،  (زرين

اين «شود. تر نمايش داده مياين ستيز و مقاومت در افسانه سيزيف، به صورتي برجسته
اي سـنگين  اي دارد كه صخرهقهرمان كه آماج خشم خدايان گشته است محكوميت جاودانه

از بازوانش رهـا    به قلّة كوهي برساند كه هنوز بدان بلندي رسيده يا نرسيده،را با رنج بسيار 
دود تا صخره را به باال بكشاند و غلتد و او به دنبال آن فروميشود و به ژرفاي دره درميمي

  )2: 1366غالي شكري، »(باز گواه افتادن آن و تباه شدن رنج خود باشد.
هاي ايران دائمي ميان نيكي و بدي كه در قالب جنگجدال «در شاهنامة فردوسي نيز، « 

تر از ايـن همـه،    ) نمايشگر همين معناست و مهم65: 1369(كزّازي، » و توران جريان دارد.
هـاي عظـيم شـاهنامه    سرانجام بشر با تقدير خويش است كه بستر خلـق تـراژدي   جدال بي

  )63: 1377(چهرقاني، » است. شده
اثـر    »پيرمرد و دريـا «نيز ستيز با طبيعت و زندگي را در داستان در ميان آثار ادبي معاصر 

انسان و دريا بـه وسـيلة   «كنيم. در اين داستان اي بارز مشاهده ميارنست همينگوي به گونه
دهـد بـا يكـديگر در نبـرد     اي كه خوراك انسان را تشكيل مـي تور ماهيگيري، بر سر طعمه

ست خوردن ماهيگير سـالخورده در برابـر دريـاي    هستند. در اينجا ديگر پيروز شدن يا شك
وحشي، اهميتي ندارد. آنچه مهم است نگارگري اين راز ژرف و مستقيم در لحظه تـاريخي  

گويد، انسان به حكم آنكه موجودي زنده است همواره درگيـر  شايان آن است. رازي كه مي
  )2يشين: غالي شكري، پ».(امان و خستگي ناپذير در راه زندگي استنبردي بي

در ادب غنايي و به قول قدماي ما تغزّل هم حتي اگر چالش با رقيب و شحنه را نديـده  
بگيريم اين قضيه صادق است كه شاعر با آفريدن معشوق، بـه جـدال بـا نقـص طبيعـت و      

كند وجود خارجي خيزد. معشوق آنگونه كه شاعر تصوير، يا شايد تصور ميتكميل آن برمي
گونه كه انسان كامل قهرمان عرفان يا حماسه اسـت  ان غزل است. همانندارد. معشوق قهرم

و شگفت آنكه در ادب فارسي گاه، قهرمان اين هر سه؛ غزل، عرفان، حماسه در يك وجود 
يابد. وجودي كه هيچ نقصي در آن راه ندارد. اساساً نياز انسان به خلـق قهرمـان از   تمثّل مي

ريدن چنين موجودي عاجز است حال آنكه آدمي طالب گيرد كه طبيعت از آفآنجا نشأت مي
به فعليت در آمدن قواي دروني خويش در آيينة موجودي است كه كـم و بـيش از جـنس    

نقـص و   مـرگ، بـي   خود او باشد. اين يك اعتقاد رواني در انسان است كـه قهرمـانش، بـي   
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شـود انسـان   يشكست باشد و چون چنين قهرماني در تاريخ كه واقعيت است يافت نمـ  بي
  .)13: 1391كند. (چهرقاني، دنياي اساطير را خلق مي

  
  ادبيات پايداري در مفهوم عام 2.4

انحرافاتي است كه شاعر در » اعتراض«و » نفي«در اين سطح از مفهوم ادب پايداري، متعلَّق 
اشند ب هاي مختلفي داشتهتوانند زمينهكند. اين انحرافات ميجامعه و محيط خود مشاهده مي

كه در يك چشم انداز نسبتاً وسيع انحرافات اخالقـي، تربيتـي، سياسـي، اجتمـاعي، دينـي،      
هاي ادب پايداري بـا ايـن    ) مايه28: 1383شود.(چهرقاني برچلويي، فكري و... را شامل مي

مفهوم، در اكثر آثار ادبي كالسيك ايران و جهان حضور دارد و بيشتر شـاعران، اشـعاري بـا    
انـد. سـنايي، مولـوي، سـعدي، حـافظ و... در ضـمن       از خود به يادگار نهـاده مضامين فوق 

اند. در دوران معاصر نيز اين معنا هاي خويش به مبارزه با انحرافات ياد شده پرداخته سروده
شـود. در حـوزة   مـي   در آثار بسياري از شاعران؛ نظير ايرج ميرزا و پروين اعتصـامي ديـده  

از اركان مهم ادبيات فارسي است، از اوايل قرن پنجم هجـري  تصوف و عرفان نيز كه يكي 
قمري با نگارش رسالة قشريه و كشف المحجوب نهضتي به وجود آمد كه هدف آن مبارزه 
با انحرافات، در درون تصوف بود. اين جريان حركت خود را در مسير تاريخ ادامه داد تا در 

د، حافظ كه خود وابستگي تشـكيالتي بـه   قرن هفتم به موالنا و در قرن هشتم به حافظ رسي
هاي محوري، وارد شـعر خـويش   را به عنوان يكي از گفتمان» نقد صوفي«تصوف نداشت، 

كرد كه اين گفتمان، پس از وي به عنوان يك سنت ادبي جايگاه خـود را در غـزل فارسـي    
  تثبيت نمود. 

  
  ادبيات پايداري در مفهوم خاص 3.4

همـين   -كه موضوع بحث ما در ايـن مقالـه اسـت    -األخص مقصود از ادب مقاومت بمعني
سطح از مفهوم ادبيات پايداري است. متعلَّق اعتراض در اين اليه از مفهوم ادبيات پايداري، 
استبداد داخلي يا هجمه و تجاوز خارجي و عوارض و تبعات آن است. مقاومت و پايداري 

، »مرثيـه «، »هجـا «، »مـدح «شعر، نظيـر  با اين مفهوم به لحاظ نظري در رديف معاني دهگانه 
) 36: 1376كردند در شعر فارسي وجود نداشته است.(شميسـا، و...كه قدما مطرح مي» غزل«

رغـم حضـور   در ادبيات عرب و يونان باستان نيز منتقدان و نظريـه پـردازان ادبيـات، علـي    
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و تبيـين  ا نسـبت بـه تعريـف مقولـة ادب پايـداري      هـ مصاديقي از اين مفهـوم در آن دوره 
  اند. توجه بوده مختصات آن بي

سابقة مباحث نظري جدي در خصـوص ادبيـات مقاومـت بـه جنـگ جهـاني دوم بـر        
گردد. پس از جنگ جهاني دوم در اروپا و بويژه فرانسه، متفكران و هنرمندان تحت تأثير  مي

 جنگ و نهضت مقاومت به اين برداشت كلي رسيدند كه بايد در تحوالت جامعـه شـركت  
فعال داشته باشند. مروجان اين عقيده از جمله سارتر و كامو قائل به نوعي التزام و تعهد در 

  )84: 1388هنر بودند.(سارتر، 
رغم گذشت قريب چهار دهه از انقالب اسالمي و سه دهه از پايان جنگ  امروز نيز علي

ر تعريـف آن  تحميلي، با وجود اجماعي كه در مفهوم ادبيات پايداري حاصل شده اسـت د 
خورد. در واقع هر يك از صـاحب نظـران بـر اسـاس     اختالف و تشتّت زيادي به چشم مي

كند. صادق سليقه و نوع نگاه خويش بر وجهي از وجوه اين شاخه از ادبيات بيشتر تأكيد مي
  نويسد:وند با تأكيد بر جنبة سياسي ادب پايداري ميآئينه

گفت ادب مقاومـت از نـوع ادب متعهـد و     در باب توسعه و شمول ادب مقاومت بايد
شاعر و اديب سياسي بر مبناي تعهـد  «اند: سياسي است و در تعريف ادب سياسي گفته

پردازد و هيچ نظري به پاداش و و بر اساس درك رسالت و مسؤوليت به توليد ادبي مي
  )34: 1370وند،  (آئينه هاي دنيوي نداردتشويق

ان مهاجر افغانستان، كه هم در جهاد بـا نيروهـاي شـوروي    سيد ابوطالب مظفري از شاعر
است با تأكيد بر دو عنصر جهـاد و هجـرت    شركت داشته وهم ناگزير از هجرت به ايران شده

شـود و ايـن دو نيـز اجـزاي     مقاومت شامل دو بعد اصلي يعني جهاد و هجرت مي«گويد: مي
  )87: 1373مظفري،»(اديده گرفت.توان مقاومت گفت و هجرت را نخاص خود را دارند. نمي

هاي  اي از شاعران افغانستان؛ مانند واصف باختري كه طي سال رغم تعريف فوق، عدهعلي
اند معتقدند كه شعر مقاومت بايـد در حـوزة تسـلّط دشـمن     جنگ در داخل كشور خود بوده

  )74: 1373شكل بگيرد چرا كه بيرون از اين دايره، مقاومت معنا نخواهد داشت.(باختري،
تعريف زير با تأكيدي كه بر مقوالتي؛ نظير استبداد داخلي، تجاوز خارجي، سلب آزادي 

  رسد:تر به نظرمي ها جامع و ... دارد از ساير تعريف
شود كـه تحـت تـأثير شـرايطي چـون      عنوان ادب پايداري معموالً به آثاري اطالق مي

اجتمـاعي، قـانون گريـزي و قـانون     هاي فردي و اختناق و استبداد داخلي، نبود آزادي
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 گيرنـد هـاي ملـي و فـردي و... شـكل مـي     ستيزي، غصب قدرت و سرزمين و سرمايه
  )45: 1383(سنگري، 

  تعريف پيشيني از ادبيات پايداري در معناي خاص 1.3.4
هاي جدي ادبيات پايداري فقدان تعريف دقيق، جامع و مانع  با توجه به اينكه يكي از چالش

آيـد كـه تعريفـي     دم اجماع بر تعريفي واحد از ادبيات مقاومـت اسـت؛ الزم مـي   يا الأقل ع
پيشيني از ادبيات پايداري در مفهوم خاص آن ارائه شود كه بتواند پژوهشگر اين حوزه را با 

بينـي، ايـدئولوژي و كـيش و آيـين و مرامـي، بـا خـود همـراه و          هر گرايش سياسي، جهان
توان ادبيات پايداري را  گرفتن مقومات منطقيِ اين مفهوم، مي داستان نمايد. لذا با در نظر هم

  چنين تعريف كرد:
شود كـه متضـمن مضـمون اعتـراض،      ادبيات پايداري به آن دسته از آثار ادبي گفته مي«

  » آوري در برابر هرنوع اعمال قدرت نامشروع باشند. ستيز و تاب
رشي و فريبكاري را از ادبيات مقاومت در اين تعريف، مرز ميان آنا» نامشروع«كليد واژة 

هـاي نژادپرسـتانه و    خـواهي  كنـد. در جنـگ جهـاني دوم كـه فـزون      مشخص و متمايز مي
اي از اديبـان،   بود عده آساي رهبر ناسيونال سوسياليست آلمان جهان را به آتش كشيده جنون

جو و نكوهش  زهخو و ستي فيلسوفان و روشنفكران آلماني، زبان به ستايش اين رهبر اهريمن
تـوان ادبيـات    رزمندگان جبهة مقابل گشوده بودند. پر واضح است كه چنين آثـاري را نمـي  

پايداري ناميد. در همين دوران در برابر ادبيات دولتيِ حزب حاكمِ ناسـيونال سوسياليسـت،   
خواه هم در داخل آلمـان و هـم در تبعيـد، ادبيـات      تعدادي از نويسندگان و شاعران آزادي

كردنـد.   ومت واقعي اين كشور رادر جامة ادبيات ضد فاشيسم و ضد نازيسم عرضه مـي مقا
  ) در آثار هر دو گروه سخن از فـداكاري در راه مـيهن و اسـتقامت در راه   12: 1391(روله، 
سوياليسـت، مشـوق مـرگ و     ها و اعتقادات بود با اين تفـاوت كـه ادبيـات ناسـيونال     آرمان

هـا بـود و ادبيـات در تبعيـد،      اي نژادپرسـتانه و ايـدئولوژيك نـازي   ه فداكاري در راه آرمان
  ستود. فداكاري در مسير دستيابي به آزادي و رهايي از فاشيسم را مي

هـاي مقبـول و عـام     را در ساحت بشري بايد بر مبنـاي ارزش » اعمالِ قدرت نامشروع«
مللـي و در سـاحت ملّـي و    ال المللي بر مبناي قوانين پذيرفته شدة بين انساني، در عرصة بين

مشـروعيت و  «اجتماعي بر اساس قانون اساسي هر كشور تفسـير كـرد لـذا مرجـع تفسـير      
اي كه اثر در آن خلـق شـده يـا     المللي به فراخور جامعه در ساحت غير بين» نامشروع بودن
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امعـه،  تواند تغيير كند. چنانچه در يـك ج  موقعيتي كه اثر ادبي آن را مورد توجه قرارداده مي
قانون اساسي موضوعه مبناي مشروعيت باشد؛ مواجهة ادبي با هر نوع اعمال قدرت مغاير با 

تواند مبناي اين  شود. البته در جوامع مختلف مي قانون اساسي، ادبيات مقاومت محسوب مي
ايزدي متغير باشد امـا آنچـه    مشروعيت از رفراندوم و انتخابات تا دين و مذهب يا حتي فره

ت قـاطعِ آحـاد جامعـه قـرار          كه  ت دارد آن است كه ايـن مبـاني، مـورد توافـق اكثريـاهمي
باشد در غير اين صورت، حتّي اعمال قدرت مشروع هم ناممكن يا نوعي فريبكاري و  گرفته

  ستم، و تقابل ادبي با آن مصداق ادبيات مقاومت خواهد بود.
دو جبهة متخاصم؛ مانند عراق و  با پذيرش اين تعريف، تكليف ادبيات پايداري در ميان

يونيستي و ... روشن خواهد شد و خودكامگـان  هايران، عربستان و يمن، فلسطين و رژيم ص
گيري از ابزار تبليغات، فريبكارانه اقدامات خود را به  پيشگان نخواهند توانست با بهره و ستم

ن تعريـف، نـه تنهـا    عنوان مقاومت و پايداري، ارزشمند تلقي نمايند. بـديهي اسـت بـا ايـ    
شـود؛   سراييِ اغراق آميز شاعران حزب بعث از صدام جزء آثار مقاومت قلمداد نمـي  مديحه

ائغ  «چـون   بلكه بايد اشعار ضد جنـگ شـاعراني هـم    را بـه صـفت مقاومـت    » عـدنان الصـ
  )18-1: 1394ستود.(رك: خضري و ديگران، 

ز فرانسـوي كـه زمـاني عليـه     ها يا ستايش سربا با پذيرفتن اين تعريف، وصف قهرماني
جنگيد؛ ادبيات مقاومـت و ارزشـمند تلقّـي     فاشيسم براي نجات جهان و استقرار آزادي مي

ساالر نرد دوسـتي   هاي متجاوز سرمايه شود اما ستايش همان سرباز وقتي فرانسه با دولت مي
  ها ندارد. آفريند، دست كمي از جنايات نازي بازد و در الجزاير فاجعه مي مي

با وجود آثار ادبي بزرگي كه با الهـام از آن   –ئاليسم سوسياليستي و ادبيات ماركسيستير
افكند و بـراي   تا زماني ادبيات مقاومت است كه پنجه در پنجة ارباب قدرت مي - آمده  پديد

كند و چنانچه قهرمـان دوران   احقاق حقوق پايمال شدة تودة مستضعف و محروم مبارزه مي
در دورة استقرار و نظام، دست در دسـت قـدرت نهـاده باشـد و سـرماية      نهضت و مبارزه، 

قطاران خود را با امكانات مادي سودا كند؛ و قدرتي را كه با پشـت كـردن بـه     مجاهدت هم
يازد،  مي ها به بازتوليد استبداد دست هاي مبارزه و انقالب و با اعمال ستم و فريب توده آرمان

ني نه تنها ديگر ادبيات پايداري نيست بلكه نوعي معاونـت  ياري نمايد؛ ستايش چنين قهرما
در ظلم و مشاركت در جنايت است. در اين شرايط شعر ابوالقاسم الهوتي در توصيف داس 
و چكش و تراكتور يا تمجيد از رهبر اتحاد جمـاهير شـوروي در دوران كـيش شخصـيت،     

ا فريـا   شعر فريب و نيرنگ و ضد انسانيت تلقّي مي بـازار صـابر  «د رو بـه فزونـي   شود امـ «
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رواج استبداد تك حزبي و سوسياليسم بريده از آزادي،  درافشاي روي ديگر سكّة قلب و بي
) به راستي شخصيت 234: 1391اهللا،  كند. (ذبيح هاي ادبيات مقاومت را فتح مي ترين قلّه رفيع

ريبكاري نظام اسـتبداديِ  استوار بازار صابر، خود نماد مقاومت آگاهانه و خالصانه در برابر ف
  گويد: نما است. صابري كه مي انقالبي

 زنم زنـگ  فشارند آنقدر ميهر قدر مي  من دكمة صدايم در پشت اين در تنگ

چون ادبيـات سياسـي، اعـم ازادبيـات      بر اساس تعريف فوق، ادب پايداري؛ انواعي هم
ــدني ( ــي ()Civic Literatureمـ ــات زيرزمينـ ــات Underground Literature، ادبيـ )، ادبيـ
ــات Porotest Literatureمعتــرض( ــدان، ادبي ــات زن ــاجرت  )، ادبي ــا مه ــد ي ــگ، تبعي را جن

  شود. مي شامل
  

  هاي ادبيات پايداري در ايران فهمؤل. 5
هاي آن  آيد، مؤلّفه اي محتوايي در ادبيات به حساب مي از آنجا كه پايداري و مقاومت مقوله
توايي دارند. ادبيات مقاومت به مفهوم خاص و با تعريـف  نيز اغلب صورتي مضموني و مح

شـمولي دارد كـه عبارتنـد از: تأكيـد بـر آزادي و       هاي عمومي و جهـان  درست از آن، مؤلّفه
المللـي.   هاي عام انساني و مراعات حقوق و تكاليف بـين  داشت ارزش ها، پاس برابري انسان

هـا بـوده يـا     اخور موقعيتي كه سبب خلق آناما هريك از انواع متعدد ادبيات مقاومت، به فر
هاي ديگري هـم داشـته باشـند لـذا      توانند مؤلّفه جامعه و كشوري كه در آن شكل گرفته مي

انـد.   هاي گوناگوني در ادوار مختلف تاريخي بـه ادبيـات پايـداري ايـران شـكل داده      مؤلّفه
ستيزي  ، خردگرايي و بيگانههاي اصلي ادبيات پايداري در شاهنامه و اشعار ناصرخسرو مؤلّفه

فردوسي با تأكيد بـر  هاي شيعي است.  با تكيه بر عنصر زبان و عناصر هويت ملي و انديشه
خردگرايي، مليت و مذهب، مبارزة فرهنگي با نژادپرستي عربي و تعصـبات مـذهبيِ اميـران    

جهـة همـت   عدالتي(بيداد) وخواهي(آز) و بي ترك را در قالب نقد خودكامگي (مني)، فزون
تري دارد. (ناصرخسرو،  دهد اما در شعر ناصرخسرو مؤلّفة مذهب نقش پررنگ خود قرار مي

،  هاي اصلي ادبيات مقاومـت، اسـتبداد سـتيزي    در دوران مشروطيت نيز مؤلّفه) 402: 1378
خواهي و تجددگرايي است كه بـراي دسـتيابي بـه غايـت      طلبي، آزادي دوستي، عدالت ميهن

هاي مردم، با فاصله گرفتن از ادبيات سنّتي  مت؛ يعني تأثير سريع و قاطع در تودهادبيات مقاو
شود. ادبيات انقالب اسالمي  هاي ادبي به زبان محاورة مردم كوچه و بازار نزديك مي و سنّت
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و ادبيات دفاع مقدس هم كه موضوع اصلي بحث اين مقالـه هسـتند و از ارزشـمندترين و    
هاي مشترك  آيند واجد مؤلّفه بيات مقاومت در جهان امروز به حساب ميترين انواع اد پرمايه

  پردازيم. باشند كه در ادامه، اجماالً به آن مي هاي مخصوص به خود مي و مؤلّفه
  

  هاي ادبيات انقالب اسالمي فهمؤل 1.5
بخش با عنايت به ماهيت ديني انقالب اسالمي و به دنبال آن دفاع مقدس، مؤلّفة اصليِ اين 

از ادبيات پايداري ايران، ايمان مذهبي و اعتقاد ديني است كه در رجعت به روستاي فطرت 
گونه كـه مجاهـدان راه آزادي در مبـارزه بـا      خورد. همان هاي عام انساني پيوند مي با ارزش

شـوند و   طاغوت زمان و رزمندگان اسالم در نبرد با دشمن بعثي از آبشخور دين سيراب مي
هـا و   گيرند؛ نويسندگان و شاعران مقاومت نيز در روايت صادقانة اين جانفشـاني  مي  انگيزه

جويند. بـا ايـن همـه،     هاي فرهنگ اسالمي و شيعي مدد مي ها به ناگزير از پشتوانه فداكاري
هاي ويژة ادبيات انقالب اسالمي را در آغاز نيمة دوم دهـة شصـت خورشـيدي، كـه      مؤلّفه

  توان به صورت كلّي در موارد زير خالصه كرد: است، مي ب يافتهبيشتر در آيينة شعر بازتا
؛ ستايش پيشوا، امام ستايش آزادي و نفرت از طاغوتالف) پرداختن به مضاميني همچون 

؛ دعـوت بـه وحـدت و پرهيـز از تفرقـه     ؛ و ظلم ستيزمبارزان انقالبي تايش و رهبر نهضت؛ س
نظام استبدادي، عمال و كارگزاران آن؛ نكوهش مالء و مترف و خوي اشرافيت؛ محكوم كردن 

  و مجاهدان و شهيدان و ايثارگران.  ستايش جهاد و شهادتاستكبار و استعمارستيزي، 
هاي فرهنگي اساطيري، حماسي، تاريخي، ديني و ميهني كه در  پشتوانهگيري از  بهرهب) 

صدر اسـالم نظيـر ابـوذر، سـلمان خصوصـاً واقعـة        هاي اين ميان تاريخ تشيع و شخصيت
هـاي انقالبـي ماننـد ميـرزا      هاي عاشورايي، تـاريخ ايـران و شخصـيت    عاشورا و شخصيت

  خان جنگلي، سيدجمال الدين اسدآبادي و ... به عنوان الگوهاي مبارزه.  كوچك
تقامت در خميني(ره) به عنوان نماد و قهرمان اس ج) توجه به شخصيت رهبر انقالب، امام

هاي متفكران صـدر انقـالب خصوصـاً     گيري از انديشه برابر ظلم، طاغوت و استكبار و بهره
ترين تأثير را بر ذهـن و زبـان نسـل اول شـاعران و نويسـندگان       دكترعلي شريعتي كه بيش

هــاي منظومــة فكــري و ايــدئولوژيك وي در قالــب  انقــالب اســالمي داشــته و شــاخص
ت  هايي هم دوگانه ع سـياه،         چون؛ امـع سـرخ و تشـيو امامـت، حقيقـت و مصـلحت، تشـي

هايي از قبيـل اسـتحمار و اسـتعمار و اسـتثمار، زور و زر و      استضعاف و استكبار و سه گانه
پردازي نويسندگان  سازي شاعران و داستان تزوير / تيغ و طال و تسبيح و ... دستماية مضمون
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شـاعران انقالبـي از حميـد سـبزواري و     است. گذشـته از آن، طيـف وسـيعي از     قرار گرفته
هايي از خود به  موسوي گرمارودي تا نعمت ميرزازاده در وصف امام (ره) و شريعتي سروده

  اند. يادگار گذاشته
هاي سنّتي كه به نوعي تجلّي شعار بنيـادين   ج) بازگشت تدريجي شعر مقاومت به قالب

شود. احياء قالـب غـزل و    لقي ميدر ساحت ادبيات ت» بازگشت به خويشتن«انقالب؛ يعني 
  ظهور حماسه در آن از نتايج اين بازگشت به سنّت است.

  
  هاي ادبيات دفاع مقدس فهمؤل 2.5
هاي ادبيات دفاع مقدس،حداقل در سه دورةكلي قابـل بازكـاوي و بازشناسـي اسـت؛      مؤلّفه

  جنگ هشت ساله و دوران پس از جنگ. طولِهاي آغازين جنگ،  روزها و ماه

  هاي آغازين جنگ هاي ادبيات دفاع مقدس در سال فهمؤل 1.2.5
ش. مردم و هنرمندان را غافلگير كرد. بار اصـلي   1359شهريور  31حملة عراق به ايران در 

ادبيات مقاومت در اين دوران بر عهدة شعر بود. با نگاهي گـذرا بـه آثـار ادبـي ايـن دوران      
متجـاوز، تحـريض مـردم بـه حضـور در       هايي؛ همچون تحقير و نكوهش دشمن مايه درون
هاي جنگ، تالش براي بيـرون رانـدن دشـمن،     ها، استقامت در برابر مصائب و ويراني جبهه

كـه   -ترارزش شهيد و شـهادت طلبـي   ستايش رزمندگان و از همه مهمها و ذكر سلحشوري
تان و در شعر و داس -شود وجه تمايز ادبيات دفاع مقدس با ادبيات جنگ در جهان تلقي مي

آيند. شعر ايـن دوران بسـيار صـريح و رجزگونـه و      هاي ادبي بيشتر به چشم مي ساير گونه
هـاي   است و بر خالف شـعر مقاومـت پـيش از انقـالب اسـالمي، بيشـتر در قالـب        شعاري

است. تلفيق نمادهـاي اسـالمي و    شده كالسيك و سنّتي با اوزاني پر طنين و آهنگين سروده 
) داسـتان  208: 1390بارز شعر پايداري در اين دوره است.(شيرشاهي، هاي  ايراني از ويژگي

رغم ساده و تبليغي بودن به دنبـال راهـي بـه سـوي نـوعي       دفاع مقدس در اين دوران، علي
  )355: 1395رئاليسمِ بومي با تكيه بر عناصر ديني در ادبيات معاصر ايران است. (سعيدي، 

  طول جنگ هاي ادبيات دفاع مقدس در فهمؤل 2.2.5
هاي نخستين جنگ و تغيير در فرماندهي و فتوحات پـس از آن و همچنـين    با عبور از سال

ــا مضــامين و    آشــكارتر شــدن تبعــات فرهنگــي، اجتمــاعي و اقتصــادي جنــگ، آثــاري ب
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شـوند.   هاي جديد در ساحت شعر، داستان و ساير انواع ادبي و هنري توليـد مـي   مايه درون
زدگانِ  چون توصيف فتوحات به دست آمده، شرح مشكالت جنگ هايي؛ هم مايه ورود درون

اسـتفاده از شـرايط    دردي و عافيت طلبي، نكـوهش زرانـدوزي و سـوء    مهاجر، نكوهش بي
هاي شهدا و ايثارگران، تأمل در وجوه  تحريم اقتصادي، توصيف مسائل و مشكالت خانواده

هاي ايشان و ... محصول اين  عرفاني جنگ و رزمندگان در كنار شجاعت و دالوري-اخالقي
  دگرگونيِ محتوايي در ادبيات پايداريِ دوران دفاع مقدس است.

هاي برخي نهادهاي فرهنگي؛ همچون  ها و فعاليت در اين دوران با به ثمر نشستن برنامه
حوزة هنري سازمان تبليغات اسالمي و نشريات، مجـالت و ناشـران وابسـته بـه آن؛ نظيـر      

شوند كه  از نويسندگان و شاعران جوان و انقالبي تربيت و معرفي مي ، نسل جديدي»سوره«
هاي جنگ را داشته و جنگ را از نزديك  ها تجربة حضور در خط مقدم جبهه بسياري از آن
هـا از   ها و تحوالت، هنر دفاع مقدس در تمامي عرصـه  اند. در ساية همين تالش لمس كرده

گيري  رسد. رشد تكنيكي ادبيات دفاع مقدس با شكل جمله ادبيات به پختگي زبان و بيان مي
هـاي اغلـب ژانرهـا و     گيـري از امكانـات و ظرفيـت     نمادهاي ويژة جنگ تحميلـي و بهـره  

هاي متناسب موجود؛ نويسندگان و شاعران جدي دفاع مقدس، از حركت در سـطح   مكتب
گ، از دل ايـن پديـدة   تر جن هاي عميق گرايند و با توجه بيشتر به اليه به حركت در عمق مي

  كشند.  هاي عرفاني و انساني آن را به رخ مي پليد و دهشتناك، زيباييِ جنبه

  هاي ادبيات دفاع مقدس پس از پايان جنگ فهمؤل 3.2.5
وقايع مهم تاريخي پس از پايان جنگ كه در فضاي ادبي كشور موج ايجاد كرد و بر طيـف  

رحلت رهبر انقالب و پير و مراد رزمنـدگان،   وسيعي از شاعران و نويسندگان تأثير گذاشت
ها و آثار روايي بسياري با پرداختن به اين موضوع  ها، نمايشنامه امام خميني (ره) بود. داستان

هـاي ايـن    كوشيدند ضمن انعكاس تأثّر عاطفي ملّت ايران از اين رويـداد عظـيم بـر آرمـان    
نگ و مجموعه شعر به مناسـبت ارتحـال   پيشواي الهي دوباره تأكيد نمايند. انتشار چندين ج

امام خميني(ره) و سالگردهاي آن محصول واكنش ادبي شـاعران ايرانـي و حتـي خـارجي     
نسبت به اين واقعه بود. حادثة مهم ديگر كه فصلي از موضوعات جديد را وارد ادبيات دفاع 

بـود كـه   باري از خـاطرات تلـخ و شـيرين     مقدس نمود بازگشت آزادگان به كشور با كوله
داد.  هاي ارزشمندي را در اختيار هنرمندان عالقمند به ادبيات دفاع مقدس قرار مـي  دستمايه

ها و فشـارها و   اي كه در چنگال دژخيمان دشمن تمامي شكنجه جنس پايداريِ اسيران آزاده
بودند زاوية ديد جديدي براي بازنگري  ها را با تكيه بر ايمان انقالبي خويش تاب آورده رنج
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هاي  آمد. واقعة ديگري كه موجب شد مؤلّفه هاي ادبيات مقاومت به حساب مي مايه در درون
هاي فراوان   محتوايي جديدي وارد ادبيات دفاع مقدس شود مسأله سازندگي و ترميم ويراني

هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... بود كـه بـه طـور طبيعـي بـه       جنگ در تمامي عرصه
هاي پاك جوانان  هاي دفاع مقدس كه طي هشت سال با نثار خون رزشدغدغة حفظ آثار و ا

افزود لذا دغدغة فراموش شدن  ايران اسالمي و ايثار و مرارت رزمندگان پديد آمده بود، مي
هاي ادبيات دفاع مقدس پس  مايه ترين درون هاي دفاع مقدس و آرمان شهيدان از مهم ارزش

. از موضوعات ديگر ادبيات دفـاع مقـدس بعـد از    آيد از پايان جنگ تحميلي به حساب مي
  كرد: توان به موارد زير اشاره پايان جنگ مي

هاي  نوستالژي جبهه و حسرت بازماندن از قافلة شهيدان، نگراني از فراموش شدن آرمان
هـاي ايشـان، اشـرافيت،     هـاي جانبـازان و خـانواده    شهدا ودفاع مقدس، مشـكالت و رنـج  

فاده از نام شهدا، هزينه كردن سرماية معنوي جهاد براي رسـيدن بـه   گرايي و سوء است تجمل
منافع مادي و دنيوي، بازگشت پيكر شهيدان و مسائل پيراموني مفقودين و شهداي گمنام و 

  بازتاب آن در جامعه و ... .
  

  هاي ادبيات پايداري در ايران چالش. 6
سال از آغاز جنگ  35ايران و گذشت رغم پيشينة چندين هزارسالة ادبيات مقاومت در  علي

هـاي فراوانـي رو بـه روسـت. اينكـه       تحميلي هنوز هم ادبيات پايداري در ايران با چـالش 
ربـط   ربط و بي هاي بسيار از سوي نهادهاي ذي گذاري نظام و صرف هزينه رغم سرمايه علي

ادبيـات   دولتي و خصوصي، براي ترويج و توسعة ادبيات دفاع مقدس، هنوز ايـن شـاخه از  
المللي حيثيت و  گير و در عرصة جهاني و بين ايران نتوانسته در داخل مخاطباني جدي و پي

هـا و   جايگاهي درخور شأن شهيدان و ايثارگران دفاع مقدس بيابـد، معلـول همـين ضـعف    
هاي موجود و پيش روي ادبيـات پايـداري در    هاست. به هر روي، بازشناسي چالش چالش

هاي پژوهشـگران ايـن عرصـه اسـت لـذا در ادامـه        اجبات و اهم اولويتايران از اوجب و
  كنيم. ها را اجماالً مرور مي ها و چالش تعدادي از اين آسيب

  
  بحران مخاطب 1.6
رغم شمارگانِ باالي منشورات و مكتوبات مرتبط با ادبيات دفاع مقدس در مقايسـه بـا    علي

از ادبيات با بحران جدي مخاطب مواجه است به هاي ادبيات در ايران، اين شاخه  ساير زمينه
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هـاي موفّـق    ها و داسـتان  اي كه بسياري از دانشجويان رشتة ادبيات فارسي، حتي رمان گونه
هاي گوناگون جوايزي كسب كرده، يا مورد اقتباس سينمايي  دفاع مقدس را كه در جشنواره

شناسـند.   اند، نمي كشور منتشر شده هاي بيگانه ترجمه و در خارج از قرار گرفته و يا به زبان
شاعران و نويسندگان طراز اول دفاع مقدس، امروز از شاعران و نويسـندگان متوسـط دهـة    

ترند. اگرچه بخشي از اين معضـل معلـول بحـران عمـومي      تر و ناشناخته سي و چهل گمنام
معه و اينكه فرهنگ مطالعه در ايران است اما با عنايت به عظمت و تأثيرگذاري جنگ در جا

قسمت اعظم بدنة اجتماعي ايران از طريق يادگارهاي دفاع مقدس يا شهيدان و ايثارگران با 
اين واقعة تاريخي مهم، داراي پيوند شخصيِ تنگاتنگ و طبعاً نسبت به آن حسـاس هسـتند   

رسـد كـه    هاي ديگر باشد. به نظر مي تر از بخش الاقل بحران مخاطب در اين شاخه بايد كم
ها نيز،  مخاطبان منشورات مرتبط با ادبيات دفاع مقدس تعداد ثابتي هستند كه عمدة آن حلقة

رونـد. بـراي رفـع ايـن بحـران الزم اسـت        خود از توليدكنندگان اين قبيل آثار به شمار مي
پژوهشي ميداني براي برآورد دقيق كميت و كيفيت خوانندگان انواع گوناگون ادبيات دفـاع  

شناسـي   ، ادبيات روايي و داستاني و ... صورت گيرد و سپس بـا آسـيب  مقدس اعم از شعر
هـاي قابـل اجـرا و     حـل  دقيق اين معضـلِ فرهنگـي و اجتمـاعي، در خصـوص يـافتن راه     

جويي شود. چـه بسـا رونـق ادبيـات دفـاع       گرايانه براي برون رفت از اين بحران چاره واقع
  ات ايران منجر گردد. هاي ادبي مقدس به رفع بحران مخاطب در تمامي عرصه

  
  مداخلة دولت و حاكميت 2.6

هاي پس از جنـگ بـوده و    هاي ادبيات پايداري در سال اين معضل منشاء بسياري از آسيب
اسـت كـه در ادامـه بـا مالحظـة اقتضـائات و        هاي بسياري را براي آن ايجـاد كـرده   چالش

  پردازيم. ها مي هاي موجود به دو نمونه از اين چالش محدوديت
  گرايي افراطي الف) سوژه سوزي وكميت

اي ادبيات دفاع مقدس در نهادهاي نسـبتاً پرشـمار كـه     تالش افراطي متوليان غير حرفه
اند، موجب  بعضاً در چرخة رقابتي ناسالم با يكديگر براي ارائة آمار به فرادستان گرفتار آمده

هـايي؛ نظيـر داسـتان كوتـاه،      باال رفتن تعداد عناوين منشورات ادبيات دفاع مقدس در قالب
هاي چشـم پـركن در    است كه گاه با نوآوري داستان بلند، رمان، زندگينامه، خاطره و ... شده

بدون توجه به كيفيت، تكنيك  -آرايي و ساير ملزومات پيرامتني قطع و قلم و جلد و صفحه
مقاومـت در   ها نه تنها گرهـي از معضـالت ادبيـات    است. اين نوآوري همراه بوده -و محتوا
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كشور نگشوده، بلكه به دليل ضعف محتوا و شائبة فريبكـاري، در مـواردي باعـث رميـدن     
اسـت. از سـوي ديگـر نيـز بعضـي       معدود مخاطبان مشتاق ادبيات دفاع مقـدس نيـز شـده   

ص و سـوار    مايه با سوء استفاده از نقطه ضعف مديران آمـارگرا و بـي   نويسندگان كم تخصـ
هاي ادبـي خـود از ايـن     دولتي، سهمي بيش از استعداد و تواناييهاي  شدن بر موج حمايت

انـد. طبيعـي اسـت كـه در چنـين فضـايي روح        خوان گسترده برداشته، به نام و نان رسـيده 
ورزد رغبتي بـه   حساس هنرمند واقعي و دلسوز كه طبيعتاً در هنر و حرفة خود صداقت مي

نگاه سياسي و امنيتي بعضـي نهادهـا و   طلب نخواهد داشت.  رقابت با هنرمندنمايان فرصت
سو موجب شده بخش قابل  مصادرة سياسي دفاع مقدسِ ملّت ايران به نفع يك جناح از يك

توجهي از نويسندگان صاحب تجربه و تكنيك، عطاي پرداختن به اين موضوع را بـه لقـاي   
نگين سـنّي زيـر   با ميا -مايه و كم تجربه متوليان امر ببخشند و از سوي ديگر نويسندگان كم

هاي ناب و قابل عرضة ادبيات دفاع مقدس  ها و ايده وارد اين عرصه شده، سوژه -سي سال
  را كه ظرفيت جهاني شدن هم دارند تخريب و تضييع نمايند.

  هاي مادي ب) توقّعات معنوي در قبال حمايت
دبيـات  يكي ديگر از تبعات مداخلة نهادهاي حاكميتي در مقولة فرهنگ به طور عـام و ا 

پايداري و دفاع مقدس به صورت ويژه، سفارشي شدن آثار و تبعيـت هنرمنـدان از سـاليق    
عمدتاً ناسازوار مسؤوالن دولتي است كه به اقتضاء مسؤول بودن و دولتـي بـودن از شـائبة    

هاي سياسي و جناحي هم خالي نيسـت. قاطبـة مـديران فرهنگـي بيشـتر       مصلحت انديشي
شناسانه كه همين  س تبليغات دارند نه رويكرد هنرمندانه و زيباييهاي محتوايي از جن دغدغه

امر با اعمال سليقه مديران در امر فرهنگ كه شرط اول آن آزادي هنرمنـد اسـت، خـود بـه     
  زند.  اي و شعاري شدن آثار دامن مي كليشه
  
  وار ادبيات پايداري با بدنة ادبيات كشور عدم رابطة اندام 3.6
ژيك و نگـاه جنـاحي و سياسـي بـه مقولـة هنـر و ادبيـات، در فضـاي         گرايي ايدئولو طيف

كنـد مـانع ارتبـاط     تـر مـي   هاي موجود را روز بـه روز عميـق   زدة كشور كه شكاف سياست
تري دم  نويسندگان و شاعران دفاع مقدس با نويسندگان و شاعراني كه در فضاهاي متفاوت

گرايي در ادبيات دفـاع مقـدس را    و واقعاست. اين نگاه غيركارشناسانه كه قلمر زنند شده مي
كند، بسياري از آثار قابل تأمل ادبيات جنـگ   سازي تحديد مي انگاري و اسطوره به نفع مطلق

اند، خارج از دايرة ادبيات دفاع مقدس  را كه حتي نويسندگان به اصطالح خودي خلق كرده
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كه گاه تا سطح تخريـب يـا   داند. به هر روي عدم تعامل سازنده ميان هنرمندان دو طيف  مي
ترين حالت، به عـدم انتقـال تجربـه و     بينانه رسد، در خوش سكوت هم مي دست كم توطئة 

شود. سرايت تقدس دفاع مقدس به  تكنيك و خودداري از نقدهاي سازندة راهگشا منجر مي
 بندد و جسارت ورود به ايـن  ساحت ادبيات دفاع مقدس، ناخودآگاه راه را بر هر نقدي مي

كند. بريدن از جريان نقد علمي موجب درجـا زدن  نويسـنده و    حوزه را از منتقد سلب مي
ناپـذير دفـاع مقـدس     شاعر دفاع مقدس و نهايتاً نامكشوف ماندن گنجينة ارزشمند و پايـان 

هاي شخصي نگارنده، نقدهايي كه در فضاي ايزولـه و   شود. با توجه به شناخت و تجربه مي
ر و داستان دفاع مقدس وجود دارد عموماً نقدهاي موردي، ذوقـي و  اتميزة جلسات نقد شع

در بهترين حالت فني هستند. در فضاي آكادميك نيز بسامد نقدهايِ علمي راهگشا در بـاب  
ادبيات پايداري بسيار اندك است. به دليل سطحي بودن تحقيقات و فقدان عمق و ژرفـا در  

ادبيـات خلّـاق پايـداري در سـطوح ملـي و       نقدهاي ادبيات پايداري، بدنـة زنـده و فعـال   
است. مطالعة مروري و آماري در خصـوص   هاي آن متجلي نشده المللي معرفي و ارزش بين

ها يـا مقـاالت ايـن حـوزه بـه       نامه هاي اين حوزه اثبات خواهد كرد كه غالب پايان پژوهش
اخته و يا دو نويسـنده  پرد  ها يا مضامين پايداري در آثار فالن شاعر يا نويسنده بررسي جلوه

و شاعر ايراني و غير ايراني را از حيث اشتمال آثارشان بر مضامين پايداري بـا هـم مقايسـه    
شناسانة جدي در زمينة ادبيـات پايـداري صـورت     اند. هنوز مطالعات تطبيقي يا جريان كرده

سـت و رابطـة   ا است. تا كنون تاريخ ادبيات پايداري ايران به رشتة تحريـر در نيامـده   نگرفته
ادبيات كودك، ادبيات عامه، ادبيات حماسي، غنايي و عرفاني با ادبيـات پايـداري هنـوز در    

  اي از ابهام است.  هاله
ها و  توجهي به تكنيك و عدم به كارگيري شيوه غلبة عاطفه بر ساير مقومات اثر ادبي، بي

هـاي   اي اين حوزه، چالشه هاي جديد و متنوع، غفلت از ترجمة آثار خالقه و پژوهش فرم
هـاي   وار ادبيات دفاع مقـدس و سـاير بخـش    جدي ديگري هستند كه از فقدان ارتباط اندام

  اند. ادبيات ناشي شده
  
  پردازي و فقدان نظريهضعف مباني نظري  4.6

هاي ادبيات پايداري ايران كه مانع رشد ادبيات مقاومت در داخل و  ترين چالش يكي از مهم
پردازي در اين حوزه  است ضعف تئوريك و فقدان نظريه رصة جهاني بودهگسترش آن در ع

است. شايد بتوان ضعف تئوريك در عرصة ادبيات مقاومت و دفاع مقدس را معلول ضعف 
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ها اعم از فرهنگي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي و ...  تئوريك انقالب اسالمي در ديگر عرصه
هـاي جديـد و امـور     هـا، موقعيـت   ر بزنگاهدانست. ضعفي كه موجب سردرگمي عمومي د

اي  است براي حوزة فرهنگ و ادبيات خود نظريه شود. اينكه ماركسيسم توانسته مستحدثه مي
چنان جامع ابداع نمايد كه پژوهشگرانِ به شدت مسلمان هم آن را مبناي تحقيقات خـود   آن

ناشي از اصل تأثير تز بـر   در ادبيات انقالب اسالمي و دفاع مقدس قرار دهند، بيش از آنكه
هاي حيات  تز باشد، نشأت گرفته از اين نكته است كه ماركسيسم براي ساير حوزه روي آنتي

  تئوري، برنامه و طرح از پيش تعيين شده دارد.   -هرچند ناقص و غلط -بشري
پردازي در خصوص ادبيات مقاومت، قطع ارتباط حوزة  يكي ديگر از داليل فقدان نظريه

شناختي، روانشناختي و فلسفي با حوزة ادبيات و بالعكس است.  پردازيِ جامعه و نظريهتفكر 
پردازان با آثار ادبي امروز ايران و جهـان و اساسـاً بـه رسـميت نشـناختن       آشنا نبودن نظريه

در علوم اجتماعي، روانشناسي و   هاي نظريه ادبيات و هنر به عنوان يكي از منابع و خاستگاه
اعتنـايي نويسـندگان و شـاعران و     گون فلسفه و علوم انساني از يك سو و بـي شعبات گونا

پردازي از سوي ديگر، موجب آن شده كـه ادبيـات    توليدكنندگان آثار ادبي به نظريه و نظريه
هـاي جهـاني و    مقاومت و دفاع مقدس نقطة اتكاء محكمي براي دفاع از دستاوردها و پيـام 

هـاي گونـاگون اجتمـاعي، سياسـي،      قيـق حقـايق و جلـوه   انساني خود نداشته، در ترسيم د
  هايِ انقالب و دفاع مقدس ناتوان باشد. روانشناختي و ساير ساحت
نگري ديني و اسـالمي كـه قابـل تطبيـق بـر       اي بر مبناي جهان بنا بر اين، طرّاحيِ نظريه

د و هاي متنوع هنر و ادبيات انقـالب اسـالمي و ادبيـات دفـاع مقـدس يـا الأقـل نقـ         حوزه
هاي موجود، كه قرابت بيشتري با فضاي كلـي ادبيـات مقاومـت ايـران و      سازي نظريه بومي

نظران ايـن   جهان اسالم دارند، رسالت خطيري است كه انديشمندان، پژوهشگران و صاحب
حوزه بايد به انجام آن همت گمارند. به همين منظور در ادامه خواهيم كوشيد الأقل در حد 

  ضوع بپردازيم.طرح بحث به اين مو
پردازي جدي در خصوص ادبيات مقاومت از حدود  شد، نظريه گونه كه پيشتر گفته همان

چون مسألة  هفت دهة قبل در اروپا و بويژه فرانسه به صورت جدي و با طرح مفاهيمي؛ هم
لزوم تعهد و التزام در هنر از سوي سارتر، كامو و متفكران چپ آغاز گشت. نظرية التزام در 

و دار نهضت الجزاير از فرانسه وارد جهان عرب شد و هنوز هم در قالب ادب پايداري  گير
هـايي  دهد. اما واسطة آشنايي ايرانيان با اين نظريات ترجمهفلسطين به حيات خود ادامه مي

ها، مقـاالت،  بود كه برخي مترجمان ايراني از حدود نيم قرن قبل به صورت مداوم از كتاب
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دادند. در جريان انقالب اسالمي هاي متفكران فرانسوي ارائه ميتي مصاحبهها و حسخنراني
نيز خالء تئوري در اين حوزه و نيز آراء دكترعلي شريعتي كه در فرانسه تحصيل كرده و بـا  

بخش الجزاير مانند فانون و حتي خود سارتر آشنايي نزديك داشـت و  رهبران جنبش آزادي
بود، به رواج نظريه ادبيات ملتزم در ميان شاعران انقالبي مسـلمان   طبعاً از آنها تاثير پذيرفته

كمك كرد. البته پژوهشگران ادبيات پايداري در ايران، هنوز هم بـا اتكـا بـه نظريـة سـارتر،      
كـه  » ادبيات چيست؟«كنند و آن را به كتاب ادبيات مقاومت را از فروع ادب متعهد ذكر مي

دهند در حاليكه اساساً مقولة تعهد و التـزام بـا    ارجاع ميميالدي منتشر شده  1948در سال 
خواند. در واقع ايرادات فلسفي كـه در متفكـران مسـلمان بـر      مباني فكري ماترياليستي نمي

تواند مبناي تعهد و التزام را هم در مرام ماركسيسم و  كنند مي بيني ماترياليستي وارد مي جهان
  مخدوش نمايد. هم در مكتب اگزيستانسياليسم الحادي

  بيني مادي نقد مباني التزام در جهان 1.4.6
با آنكه سالهاست نظريه التزام فيلسوفان فرانسوي، اعتبـار خـود را در جهـان از دسـت داده     
است. هنوز پژوهشگران ما در تبيين موضوعات مربوط به ادبيات ملتزم به آرا و اقوال سارتر 

كنند. دليل تاريخي اين امـر آن اسـت كـه در گذشـته     پردازان ماركسيست استناد مي و نظريه
حجم وسيعي از آثار فاخر ماندگار در حوزة ادبيات غرب و حتي ايران، متعلّق به اين جريان 

است. در واقع به دليـل   شدههاي تئوريك به شدت تقويت ميفكري بوده و از لحاظ پشتوانه
هـاي   و پايداري در ديگر عرصـه فقدان نظام فكري و نظري منتظم در خصوص مقولة تعهد 

تفكر و انديشه، محقّق ايراني ناچار است كه در تبيين مقولة التـزام بـه آراي سـارتر، كـامو،     
كه اساساً انديشه ماترياليستي سردمداران جريان ادبيات  تروتسكي و ... تشبث نمايد. در حالي

براي الزام نويسندگان  متعهد چه در فرانسه و چه در بلوك شرق فاقد مباني مستحكم عقلي
پردازان در مسير توجيه انگيزه و موجبة التـزام در يـك    به التزام است. به طوريكه اين نظريه

  رسند. مي» تناقض«افتند و يا به بن بست مي» دور«فرايند قسري يا به گردونة 
اعتباري و اضمحالل نظريه ادبيات متعهد ماركسيستي در غـرب دو  به هر روي براي بي

توان برشمرد. نخست اينكه شرايط اجتماعي پـس از جنـگ جهـاني دوم بـه     يل عمده ميدل
آنكـه اتحـاد     اي شد كه عناصر مشوقِ نويسنده به التزام از بين رفت و ديگـر تدريج به گونه

جماهير شوروي به عنوان يك نظام مستقرِّ ماركسيستي كه با اعمـال خشـونت و فشـار بـر     
داد، به تدريج خلل و فرج ايـن   ها را به سوي غرب فراري مي ننويسندگان و روشنفكران، آ
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هـاي اروپـاي    كـرد. اگـر چـه نئوماركسيسـت     مكتب را براي روشنفكران غربي آشكارتر مي
  »چپ جايي است كه قلب قرار دارد.«شمالي هنوز هم معتقدند 

اً در نكته ديگري كه براي اين موضوع قابل ذكر است اختالفات بنياديني است كه تدريج
انديشة رهبران اين جريان مثل سارتر و كامو به وجود آمد. اختالفات سارتر و كامو از آنجـا  

شد كه تمايل سارتر به سوسياليسم و اعتقاد او به خشونت در مبـارزه، رفتـه رفتـه    ناشي مي
يافت درحاليكه كامو معتقد به پرهيز از خشونت در مسير استقرار عدالت و آزادي شدت مي

گونه كه از سخنراني اليا ارنبـورگ، نويسـنده    ) عالوه بر اين، آن963: 1376(سيدحسيني،بود.
م. در مجمع نويسندگان شرق و غـرب ايـراد شـده قابـل اسـتنباط      1963روس كه در اوت 

هـا نيـز توافـق بـر اصـول پايـداري بـه سـختي حاصـل          ا و شورويهاست، ميان فرانسوي
مسايل موجب گشت كه نظريه التزام در مواجهـه بـا   ) همة اين 66: 1364شد.(ارنبورگ،  مي

هاي ديگري كه با روح مدرنيته و مباني فكري ماترياليسم در غرب سازگاري بيشتري  نظريه
داشتند، مقاومت خود را از دست بدهد مع الوصف آثار ادبي خلّاق در حوزة ادب پايـداري  

شود. ادبيات مقاومت آفريقا، چه در شرق و چه در غرب هنوز هم به صورت انبوه توليد مي
ها و هاي جوان آن مانند اسالف خود از معركه جنجالتازد و چهرهپوياتر از هميشه پيش مي

) كهـن  59: 1378و تـوكلي،   34: 1374آيند.(اسـتانفورد،  هياهوهاي ادبي، روسپيد بيرون مي
را با سيلي شعر » انش بربادرفته«كوشند تا صورت فرهنگ هم مجدانه مي» ينگي دنيا«بوميان 

) در ايـن ميـان، شـعر مقاومـت فلسـطين      44و43: 1375پايداري سرخ نگهدارند.(عناصري،
حيثيت و اعتبار منحصر به فـردي دارد. شـاعران مقاومـت فلسـطين بـا بـيش از نـيم قـرن         

اند نام سرزمين غصب شده و ملّت آوارة خود را زنده نگه دارند. ريزي روح موفق شده عرق
ين، نظرية ادبيات متعهد چه در غرب و چه در شرق طرفداران زيـادي نـدارد. در   با وجود ا

اي را به گونـه » فقدان مباني مستحكم براي التزام در ماترياليسم«دانم كه مسأله اينجا الزم مي
  تر مطرح نمايم. مبسوط
دانيم كه مادرِ همه مكاتب فكري جديد در غـرب اومانيسـم اسـت. ايـن اعتقـاد در      مي

» اصالت وجود انسان«و در اگزيستانسياليسم به شكل » اصالت انسان«اركسيسم به صورت م
شود. به اضافه آنكه هيچ يك از اين مكاتب، ماركسيسم و اگزيستانسياليسم، وجود مطرح مي

من در مقابل انسان سر تعظـيم  «نويسد: پذيرند. ماكسيم گوركي دربارة انسان ميخدا را نمي
من تنها، عدم رضايت انسـان از خـود و تـالش او را    «) و 26: 1357وركي،گ»(آورمفرود مي

) وي دربـاره خـدا   68و67همـان: »(شـمارم. براي آنكه از آنچه هست بهتر شود مقـدس مـي  



 25   رضا چهرقاني

همـان) گـورگي بـه عنـوان     »(خدا، درست مثل عكاسي، زاييده مغز بشـر اسـت.  «گويد:  مي
نويسي، از زبان قهرمانان آثار خويش به مشهورترين نماينده رئاليسم سوسياليستي در داستان 

هاي بردگي جسماني و معنوي همه شكل«و » مالكيت خصوصي«لزوم تالش و مبارزه عليه 
ها هـم در  نمايد. كنش قهرمانان و موضع گيري كلي نويسنده در طول داستانتأكيد مي» بشر

  )26راستاي همين انديشه است. (گوركي، پيشين:
و ساير آثار » ادبيات چيست؟ «را در مورد التزام و ادبيات دركتاب سارتر نيز عقيده خود 

خويش به نحو مبسوطي بيان كرده است. وي با تأكيد بر لزوم مبارزه و بـه خـدمت گـرفتن    
دسـته اول  «... نويسـد:  ادبيات در اين مسير، بر جهان بيني مادي خويش تصريح نموده، مـي 

س و گابريل مارسل پيرو مذهب كاتوليك را از هاي مسيحي كه من ياسپراگزيستانسياليست
هاي منكر واجب الوجود، يعني هايدگر و شمارم و دسته دوم اگزيستانسياليستزمرة آنها مي

در مورد اعتقاد سارتر بـر   ) 20: 1360(سارتر، » هاي فرانسوي و خود من.اگزيستانسياليست
بهتر اسـت  » ادبيات چيست؟«لزوم مبارزه و التزام در ادبيات به جاي استناد به مطالب كتاب 

مـورخ   (LEMAND)جهت رعايت اختصار به مصـاحبة وي بـا خبرنگـار روزنامـه لمونـد      
آيا نويسنده بايد قلم خود «پاسخ به اين پرسش كه م. اشاره نماييم. سارتر در 1964آوريل 18

بلي، اين كاري است كه نويسـنده بايـد   «گويد: مي» را در خدمت ستمديدگان به كار اندازد؟
چنين كردند. اما اگـر نويسـنده ايـن وظيفـه را نيـز      » آندره ژيد«و » اميل زوال«بكند چنانچه 

  )56: 1356/2536(سارتر، » شود. ده نميچنانچه بايد انجام دهد باز به مقام او چيزي افزو
از يك سو، وجـود خـدا را انكـار و از سـوي ديگـر، بـر        بينيم كه سارتر و گورگي، مي

كنند. بنابراين اگر آنها در برابر اين پرسش قرار ضرورت مبارزه به نفع ستمديدگان اصرار مي
» اصـالت انسـان  «ا نظـر بـه   ب پاسخشان »  چرا بايد به نفع ستمديدگان مبارزه كرد؟«گيرند كه 

  » كند.چون وجدان انسان چنين حكم مي«چنين خواهد بود؛ 
عشق پايان دادن به حسد، حرص، جنايت، «گويد: گوركي در اشاره به وجدان بشري مي
) از 26(گوركي، پيشـين:  ». هاي جهان وجود داردمرض، جنگ و دشمني در بين تمام ملت

ه فداكاري و مبارزه در راه منافع ديگران به منظور پايان شود كعبارت فوق چنين استنباط مي
دادن به حسد و حرص و جنايت و... بر اساس يـك خواسـت بـاطني كـه از آن تعبيـر بـه       

گيرد و با توجه به اين نكته كه در ماترياليسم هـيچ چيـز ثـابتي    شود صورت ميوجدان مي
ست و شأن ماده هم تغييـر و  ) چون هستي جز ماده چيز ني211: 1368وجود ندارد(طبري، 

ر باشـد. يعنـي       عدم ثبات است قطعاً وجدان اخالقي هم نمـي  توانـد امـري ثابـت و اليتغيـ
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تغيير شكل » نبايد«گرايانه همواره مستعد آن هستند كه به هاي اخالقي در ديدگاه مادي»بايد«
توانـد  مي» بارزه كردها مبايد براي آزادي انسان«دهند. به عنوان مثال، اين دستور اخالقي كه 

در آيد. با اين اوصاف چه » نبايد براي آزادي انسان ها مبارزه كرد«تحت شرايطي به صورت 
  معياري وجود دارد كه ارجحيت دستور اخالقي نخست را ثابت كند؟ 

رسد و مفهوم اين سخن داستايوسكي آشـكار  در اينجا نگرش ماترياليستي به تناقض مي
  »نباشد همه چيز مجاز است.اگر خدا «شود كه مي

در پايان ذكر اين نكته ضروري است كـه بسـياري از احتجاجـات فيلسـوفان غربـي در      
ضرورت تعهد و التزام در هنر و ادبيات در فضاي تفكر الهي و ديني كامالً درسـت و فاقـد   

  ) 37-55: 1367تناقضات ياد شده خواهد بود. (جمالپور، 
در تحليـل  بـرداري   هاي موجود قابليت انطبـاق و بهـره    با تمام اين اوصاف بعضي نظريه

هـا نظريـه ادبـي پسااسـتعماري اسـت كـه از        ادبيات پايداري را دارند. يكي از ايـن نظريـه  
رود و پـس از انتشـار كتـاب     ترين نظريات انتقادي در ادبيـات امـروز بـه شـمار مـي      متنوع

پردازان  ) پس از سعيد، نظريه38: 1381باغي،  ادوارد سعيد شكل گرفت. (قره» شناسي شرق«
وارد اين حوزه شدند و  (G.C. Spivak)و اسپيواك   (H. Bhabha)ديگري از جمله هومي بابا 

مفاهيم جديدي را مطرح ساختند و باعث گسترش بيشتر نظريه پسااستعماري شدند. بـراي  
داخـت و  نمونه، هومي بابا در مطالعات خود به رابطه بـين فرهنـگ غالـب و زيردسـتان پر    

مند به پژوهش در مورد نقش طبقه اجتماعي و زيردستان در توليد ادبيات بود  اسپيواك عالقه
)Carter, 2006: 117-118 و » جنســيت«، »مركــز و حاشــيه«، »ديگــري«). مفــاهيمي چــون
  آيد. ترين عناصر اين نظريه به شمار مي از جمله مهم» فرودست«

از ادبيات پايداري ارائـه شـد و بـا عنايـت بـه      هاي قبل  با توجه به تعريفي كه در بخش
در نظريه پسااستعماري، شايد بتـوان  » فرودست«و » جنسيت«، »ديگري«هاي مفهوم  ظرفيت

اسـت بـا تركيـب     مشكالت زنان در جامعة مردساالر را كه در برخي آثار ادبي بازتاب يافتـه 
قالب ادبيات پايداري طرح  تر فمنيسم، در هاي معتدل مفاهيم فوق و مقوالت مربوط به شعبه

  و تحليل نمود.
  

  هاي ادبيات پايداري در ايران فرصت. 7
ماندگارترين آثار ادبي جهان، مستقيم يا غير مستقيم با مقولـة جنـگ و ادبيـات پايـداري در     

هاي ادبي يك ملّـت   اند لذا ادبيات مقاومت خود فرصتي براي بروز و ظهور مايه ارتباط بوده
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اي اسـت كـه در ادامـه     هـاي ويـژه   ادبيات پايداري در ايران واجد فرصـت  شود اما تلقي مي
  كنيم. ها را بررسي مي تعدادي از آن

  
  هاي تاريخي تجربه 1.7

هاي اسالمي، بهشـت ادبيـات پايـداري اسـت.      مشرق زمين، خصوصاً خاورميانه و سرزمين
اسـت. شـام و    نشـده قريب هزار و پانصد سال است كه آتش جنگ در اين منطقه خاموش 

ها به توالي يا  عراق و يمن و افغانستان و ايران و بالكان و لبنان و فلسطين و .... طي اين سال
اي  اند. ايران در ايـن ميانـه جايگـاه ويـژه     هاي خانگي و خارجي بوده به تناوب درگير جنگ

بيگانه از  هاي خودكامه و دارد. سرزميني كه مردم آن گوي سبقت را در تاب آوريِ حكومت
اند. تا آنجا كه محمد حمويه پژوهشگر سوري خطاب به مترجم كتـاب ادب   همگنان ربوده
شـما ايرانيـان از نگـاه تـاب پايـداري در برابـر خودكامگـان مردمـي         «گويـد:   مقاومت مـي 

(شـكري، پيشـين: سـيزده) ملـت ايـران فـارغ از روح سلحشـوري و        » انگيز هستيد. هراس
بديل قدرت سـازگاري بـا دشـمن غالـب و شـفقت بـر        نماد بيجنگاوري، در طول تاريخ 

آوري ايرانيان دربرابـر مهاجمـان و متجـاوزان از     اند. شگردهاي تاب همسايگان مغلوب بوده
قيام مسلحانه و عمليات استشهادي تا همكاري اداري و استحالة فرهنگي دشـمن را شـامل   

ين تجربة تاريخي و آثـار بسـياري   شود لذا نخستين فرصت ادبيات پايداري در ايران هم مي
انـد و   است كه در طول ساليان دراز، شاعران و نويسندگان ايراني و فارسي زبان خلق كـرده 

  چون سرماية معنوي ارزشمندي در اختيار اهل ادب قرار دارد. امروز هم
  

2.7 عتشي  
تعارض در مورد ارتباط دين و ادبيات نظريات گوناگوني مطرح شده كه اغلـب بـا يكـديگر   

كوشـند سـاحت    هاي رايج ادبي به داليل گونـاگون مـي   ) نظريه99: 1376دارند. (ايزد پناه، 
ادبيات را از همه مسايل بيروني از جمله عقايد سياسـي و مـذهبي دور نگهدارنـد امـا ايـن      

هاي ديني  مايه خواسته عمالً محقق نشده است چراكه بسياري از آثار برجسته ادبي داراي بن
اه به صراحت؛ مانند كمدي الهي دانته، اشعار قديس جان صليبي و مثنوي مولوي هستند خو

) عبداهللا 30: 1382و خواه به طور غير مستقيم؛ مانند اشعار هولدرلين و حافظ.(هيليس ميلر، 
  نويسد: نعمه در باب ارتباط عقيده و ادبيات مي
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هاسـت و   گيـري جهت عقيده از آن رو كه عقيده است سرچشمه بيشتر آمال، آرزوها و
بيش از هر عامل ديگري در ايجاد و انگيزش اميال و احساسـات انسـاني مـؤثر اسـت.     

به رنـگ   ]به عنوان زبان عاطفه، تخيل و تفكر[بديهي است كه در اين صورت، ادبيات 
هـاي اعتقـادي   آيد لذا ادبيـات هيچگـاه از رنـگ    احساسـات منبعث از آن عقيده در مي

  )10: 1980بداهللا نعمه، عاري نخواهد بود (ع

مذهبيِ معترض در طول تاريخ همواره تحـت  –از آنجا كه شيعه به عنوان اقليت سياسي
ستم خودكامگان قرار داشته، مظلوميت پيشوايان تشيع و خصوصاً واقعة عاشورا و شـهادت  

و گونة آن، الگوي مردم ايران در جهاد و مقاومت  (ع) با وجوه حماسي و اسطوره امام حسين
اسـت. تشـيع در    هاي دفـاع مقـدس بـوده    الهام بخش شاعران و نويسندگان در ثبت حماسه

حقيقت خود مذهب مقاومت است و نخستين جريان ادبيات پايداري پس از اسالم، جريان 
داران اين جريان ادبي در  شعر مقاومت شيعي است. فرزدق، اخطل، كميت، دعبل و ... پرچم

ات عربي هستند. با توجه به رنگ اعتقادي دفاع مقدس در ايران به تاريخ اسالم و تاريخ ادبي
رسد دين اسالم و خصوصاً مذهب رسمي تشيع با تاريخي پر از ستم و اشـتمال بـر    نظر مي

هاي مهم ادبيات پايداري در ايران بـه   دو مفهوم فراتاريخيِ عاشورا و انتظار، يكي از فرصت
  رود. ميشمار 
  
 المللي و بينهاي جهاني  ظرفيت 3.7

هـاي اساسـي    هاي اسالمي و دغدغه ادبيات مقاومت ايران از يك سو حامل مفاهيم و آموزه
ها و از طريـق ترجمـة آثـار     ها و دغدغه توان با تأكيد بر اين آموزه جهان اسالم است كه مي

قابل قبول توليد شده در اين زمينه، مخاطبان بسياري را در قلمرو كشورهاي اسالمي صيد و 
المللي نمود و از سوي ديگر زبان فارسي هـم كـه فـي     هاي ادبيات پايداري ايران را بين پيام

نفسه عالقمندان و مخاطبان بسيار در جهان دارد و زبان رسميِ دست كم سه كشور بـزرگ  
المللي  اي و بين زبانان منطقه تواند حامل پيام پايداري ملت ايران براي هم در منطقه است، مي

زمـان بـا ايـران درگيـر جنگـي       وصاً اينكه بعضي كشورها از جمله افغانستان، همباشد. خص
اند. تاجيكستان  برده ها بوده واز دردي مشتركي با ملت ايران رنج مي اعتقادي و ديني با روس

هاي سياسي  ها و گرايش نيز بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي درگير نزاع داخلي گروه
ندگان مهاجر و مقيم هر دو كشور به شـهادت آثارشـان، تحـت تـأثير     بود و شاعران و نويس

  اند. فضاي ادبيات مقاومت ايران قرار داشته
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هـاي انسـاني در    هاي واقعي و بديعي از فضيلت نكته ديگر در اين خصوص تبلور جلوه
انقالب و خصوصاً دفاع مقدس است كه به شرط پرداخت هنري مناسب و برخـورداري از  

ترجمة خوب مي تواند براي مخاطبان آن سوي مرزهاي سياسي، زبـاني، قـومي و ...   امكان 
  هاي فراوان باشد. واجد جاذبه

ترين مقولة ادبيات امروز ايران،  در عرصة پژوهش نيز ادبيات دفاع مقدس به عنوان بومي
ديگـر  ها و كشورهاي  هاي بسياري براي مطالعات تطبيقي با آثار مشابه در فرهنگ از قابليت

  برخوردار است.
  
  كشورهاي  وجود گرايش ادبيات پايداري در دانشگاه 4.7

پژوهشـي ادبيـات    -ايران تنها كشوري است كه گرايش ادبيـات مقاومـت و مجلـه علمـي    
هاي آن وجود دارد اما اين ظرفيت به درستي در راسـتاي ارتقـاء كيفـي     پايداري در دانشگاه

ن نقد و توليد آثار خالق ادبي در اين حوزه بـه كـار   هاي ادبيات مقاومت و به تبع آ پژوهش
از تأسـيس   -كه مجـال ذكـر آن نيسـت   -اي به داليل گوناگون  است. امروز عده گرفته نشده

كننـد امـا    گرايش ادبيات پايداري به عنوان يكي از معضالت رشتة ادبيات فارسـي يـاد مـي   
را با رويكردي علمي مرتفـع   چنانچه متوليان امر بتوانند ضعف هاي موجود در اين گرايش

هـاي ميـان    نمايند و دانشجويان معتقد و مستعد، به تحصيل در اين گرايش و انجام پژوهش
تواند منشاء  اي يا تطبيقي در اين حوزه تشويق شوند؛ وجود گرايش ادبيات مقاومت مي رشته

  بركات بسيار براي ادبيات فارسي باشد. 
  
 گيري نتيجه. 8

» يادگـار زريـران  «سي در ايران به قبل از اسالم و متون دورة اشكاني مانند پيشينة ادبيات فار
هاي بازمانده از ادبيات مقاومت بعد از اسالم نيـز در قالـب ادبيـات    رسد. نخستين نمونهمي

هاي رسمي ادبيات مقاومت به مفهوم خاص آن، جريـان  اند. اولين نمونهعاميانه عرضه شده
شـاهنامة فردوسـي اسـت كـه ميـراث آن بـه ناصـر خسـرو          حماسه سرايي و در رأس آن

است. پس از ناصر خسرو با آنكه مضـامين مقاومـت بـه صـورت پراكنـده در شـعر        رسيده
گوي حضور دارد؛ جريان فراگير ادبيات پايداري تا دوران بيداري  بسياري از شاعران پارسي

توان مصداق واقعي  مي شود. ادبيات و شعر مشروطه راو آغاز نهضت مشروطيت ديده نمي
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و دقيق ادبيات پايداري تلقي كرد. اهميت ادبيات مقاومـت مشـروطه تـا جـايي اسـت كـه       
هاي ادبيـات پايـداري را در ادوار بعـد بايـد در ادبيـات مشـروطيت       سرچشمة همه گرايش

جستجو كرد. ادبيات پايداري چپ و ماركسيستي ريشه در اشعار دهقـاني و كـارگري ايـن    
و ادبيات پايداري ناسيوناليستي نيز با برداشت متجددانه و مدرن از مفهوم ملت  دوران دارند

است. حتي جهان وطني اسالمي را كه بعـد  خواه آغاز شده و وطن در شعر شاعران مشروطه
اسـت،   از انقالب در كسوت حمايت از مظلومان و مستضعفان جهانِ اسـالم متجلـي گشـته   

مثال اديـب پيشـاوري، بهـار و ... ردگيـري كـرد. ادبيـات       توان در جهان وطني اسالميِ ا مي
پايداري چپ و ماركسيستي به تناوب و تفـاريق در ادبيـات دورة پهلـوي وجـود دارد امـا      

گيـرد و در  ش. شـكل مـي  1342جريان ادبيات پايداريِ اسالمي، اندك اندك بعـد از سـال   
. پـس از  رسـد مـي  هاي پاياني انقالب (اواسط دهة شصت خورشيدي) بـه اوج خـود   سال

انقالب اسالمي در اندك زماني ادبيات انقالب اسـالمي بـه ادبيـات دفـاع مقـدس تحويـل       
هايي ويژه از شود كه تا كنون سه دورة آغاز جنگ، طول جنگ و پس از جنگ را با مؤلفه مي

هـاي عـام،   است. ادبيات پايداري در هريـك از ادوار فـوق، عـالوه بـر مؤلفـه     سر گذرانيده
اي ديني اسـت كـه   حماسه» يادگار زريران«است. اي مخصوص به خود را هم داشتهه مؤلفه

ويژگي اصلي آن مسألة دفاع از اعتقادات ديني و مذهبي در جامة پهلواني و حماسي اسـت.  
هاي ويژة پايداري در شاهنامة فردوسي؛ تأكيد بر عنصر خردگرايي، مليـت و مـذهب   مؤلّفه

نژادپرستي عربي و تعصبات مذهبيِ اميران تـرك در قالـب نقـد    است در مبارزة فرهنگي با 
عدالتي(بيداد) است. استمرار خردگرايـي فردوسـي   خواهي(آز) و بي خودكامگي(مني)، فزون

  با اولويت بخشيدن به مذهب، مؤلّفة اصلي شعر مقاومت ناصر خسرو قبادياني است.
گيري از زبان مـردم و  ر بهرهتوان دهاي صوري و محتواييِ شعر مشروطيت را ميمؤلّفه

گرايـي،  خواهي، استعمار ستيزي، جنگ فقـر و غنـا، قـانون   تأكيد بر مفاهيمي همچون؛ وطن
  آزادي خواهي و تجدد طلبي خالصه نمود.

-ادبيات انقالب اسالمي ماهيتي ديني و اعتقادي دارد و بيشتر در آيينة شعر بازتاب يافته
نفرت از طاغوت، توصيف و سـتايش رهبـر الهـي     است. مضاميني؛ همچون ستايش آزادي،

ستيزي و دعوت بـه وحـدت، نكـوهش خـوي اشـرافيت و سـتايش جهـاد و         نهضت، ظلم
هاي فرهنگيِ اساطير، تاريخ، دين و مليت؛ همراه بـا دميـدن   گيري از پشتوانهشهادت با بهره

  شود.روح حماسي در ادبيات شناخته مي
  :كردبازشناسيتوان واكاوي و ر سه دوره ميهاي ادبيات دفاع مقدس را دمؤلّفه
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در دورة آغاز جنگ، آثار ادبي زباني صريح و شعاري و رجز گونه دارند و به مضاميني؛ 
همچون تقبيح تجاوز و تحقير دشمن و تشويق و تحريض مردم به دفـاع از مـيهن و ديـن،    

دوم (طول جنـگ)،  پردازند. دورة هاي جنگ ميستايش رزمندگان و بيان مصائب و ويراني
زدگان و آوارگـان مهـاجر، نكـوهش    هاي جديدي؛ همچون شرح مشكالت جنگدرونمايه
دردي، تصوير چهرة كريه زراندوزي و سوء اسـتفادة اقتصـادي از شـرايط    طلبي و بيعافيت

شـود.  هاي شهدا و ايثارگران وارد ادبيات دفاع مقدس ميجنگي، توصيف مشكالت خانواده
عرفـاني جهـاد و مـنش    -يات پايداري در اين دوره تأكيد بر وجوه اخالقيويژگي اصلي ادب

  هاي جنگ است.رزمندگان و همچنين استخراج زيبايي از دل پليدي
است؛ رحلـت  در دوران پس از جنگ، سه واقعة تأثيرگذار در ادبيات كشور موج آفريده

ي جبهـه، مضـمون   امام(ره)، بازگشت آزادگان و آغاز سازندگي كشور. حسرت و نوسـتالژ 
هاي مضموني ديگر، شامل ترس از فراموش است. مؤلّفهاصلي ادبيات مقاومت در اين دوره

هاي زندگي ايثـارگران  هاي دفاع مقدس، مشكالت و دشواريها و ارزششدن شهدا، آرمان
  هاي ايشان است.و جانبازان و خانواده

وار بـا بدنـة   ان رابطـة انـدام  گرايي، فقـد بحران مخاطب، مداخله نهادهاي دولتي، كميت
هـاي موجـود،   سـازيِ نظريـه  پـردازي و بـومي  تر ضعف نظريـه ادبيات كشور و از همه مهم

  هاي اصلي ادبيات پايداري امروز ايران هستند. چالش
  توان در موارد زير خالصه كرد:هاي ادبيات پايداري در ايران را نيز ميفرصت

  و به تبع آن آثار ادبيات پايداري؛پيشينة چند هزارسالة استبداد و جنگ 
  مذهب انقالبي تشيع با دو شاخصِ فراتاريخي عاشورا و انتظار؛

المللـي بـه ادبيـات     اي بـين  هـا و آرمـان هـاي عـام انسـاني كـه وجـه       تأكيد بر فضيلت
  بخشد؛ مي پايداري

  هاي كشور؛  وجود گرايش ادبيات پايداري در دانشگاه
  پژوهشي ادبيات مقاومت؛ -ميراه اندازي مجلّات تخصصي و عل

  نمايند. تربيت نسلي از هنرمندان كه اختصاصاً در اين حوزه فعاليت مي
  
  نامه كتاب
   .7مارة ش، 8سال ، فرهنگي كيهان، »مقاومت ادبيات). «1370ادق (ص، وندآئينه
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