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 چکیده
ها بهه ودیعهه    مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم و ستم، یک ویژگی فطری و ذاتی است که خداوند متعال آن را در وجود انسان

ها برای مقابله با ظلهم و سهتم از گذشهته مهورد توجدهه ادی هان و        گذاشته است. ادبیات پایداری به عنوان یکی از رساترین شیوه
ههای اسه م    گوناگون برای م ارزه با ظلم و دفاع از مظلوم ظههور و بهروز یافتهه اسهت. آمهوزه      شاعران بوده است و در شرایط

همواره بر نپذیرفتن ظلم، مقابله با ظالم و دفاع از مظلوم تأکید فراوان داشته و به همین دلیل متعالی ترین جلوه ادبیات پایداری 
های دور ادبیهات   ی اس می و الهی خلق شده اند. در ایران نیز از گذشتهها توان در آثاری م حظه کرد که با نگاه به ارزش را می

های متفاوت؛ گاه به صورت اعتراض به ظلهم و سهتم موجهود در جامعهه و      پایداری وجود داشته و در شرایط مختلف به گونه
تهاجم بیگانگان، تجلّی کرده اسهت.  ها و گاه در قالب حماسه برای برانگیختن روح ملّی جهت دفاع در مقابل  مقابله با نابسامانی

توان مشاهده کهرد. نتهایح حاصهل از     نمود ادبیات پایداری در ادبیات معاصر ایران؛ از مشروطه تاکنون، را به اشکال متفاوتی می
آثهار  های دین اس م در خلق  دهد که در ادبیات پایداری دوره معاصر، تا چه میزان نگاه به م انی و ارزش این پژوهش نشان می

مددنظر بوده و تا چه حد، آثار خلق شده در چهارچوب م انی فکری و اعتقادی اس م شکل گرفته است. به ع ارت ساده تر، تها  
 توان آثار خلق شده در حوزه ادبیات مقاومت را به عنوان ادبیات پایداری اس می نیز به حساب آورد. چه اندازه می

 
 ادبیات معاصر، پایداری اس می، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات انق بادبیات پایداری،  :واژگان کلیدی

 
 . مقدمه1

های ارزشمند دین م ین اس م، نقشه راهی  برای نیل به سعادت تمام جامعه بشری هسهتند و خهدای یگانهه در     آموزه
ت شهاهراه ههدایت فهرا    بسیاری از آیات قرآن کریم نه مسلمانان که همه مردم را مخاطب قرار داده و آنان را بهه سهم  

ها را بر اساس درجه تقوی و کسب فضایل اخ قی توسط  خوانده است. از طرفی دین م ین اس م م ک برتری انسان
شمارد. خدای متعال در آیات قرآن کریم، کسانی کهه   آنان قرار داده و تفاخر به قوم و ق یله و رنگ و نژاد را مردود می

هرکس غیهر از اسه م دینهی    »کنند نکوهش کرده و آنان را جزو خاسرین برمی شمارد.  یغیر از دین اس م را اختیار م
 (. 58)آل عمران:«. برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت، از زبانکاران خواهد بود

مسهوول  ها را جدای از همه تعصد ات قومی و نژادی در برابهر همهدیگر    همین نگاه جهان شمول اس م است که انسان
داند، در فرهنگ واالی قرآن کریم و اهل بیت)ع( همانگونه که ظلم و ستم نس ت به دیگران تق یح گردیهده اسهت،    می

زیر بار ظلم رفتن و پذیرفتن ستم نیز نکوهش شده و حمایت از مظلوم، جزو وظایف انسانی هر فرد آزاده ای شمرده 
 شده است.

هر صورت ممکن، پسندیده و قابل ستایش است. این پایداری گاه در قالب بدیهی است که پایداری در مقابل ظلم به 
ههای   های دیگری نظیر اسهتفاده از قابلیهت   کند و گاه در قالب ها تجدلی پیدا می حضور در ج هه جنگ و دفاع از ارزش
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اه ارزش آن شهود کهه گه    نماید. اینجاست که بحث ادبیات پایداری یا مقاومت مطرح مهی  گفتاری و نوشتاری بروز می
 کمتر از حضور فیزیکی در ج هه دفاع از حق نیست.

شاید در وحله اودل با شنیدن واژه پایداری و مقاومت، جایگاه جهاد در اس م در ذهن انسان نقهش بننهدد و در واقه     
زمهایش و  توان برابر با جهاد دانست. جهادی که بر اساس آیات قهرآن کهریم، میهدان آ    پایداری اس می را از بُعدی می

 (.  598ی گناهان است و اذن دخول به بهشت است. )آل عمران: سازندگی است. جهادی که پوشاننده
کسانی که ایمان آورده انهد و آنهان کهه    » جهادی که برای مجاهدان راه خدا مایه جلب آمرزش و رحمت الهی است. 

ا پناه دادند آنها همان مومنان واقعی هسهتند.برای  مهاجرت کرده اند و در راه خدا جهاد، نموده اند ،و کسانی که آنها ر
 (.  47)انفال:« آنان آمرزش و روزی نیکو و فراوان است.

در روایات معصومین )ع( نیز بر ارزش جهاد در راه خدا تأکید فراوان شده است. از جمله اینکهه، یهک روز جههاد را    
عضِ مَواطِنِ الجهاد یَوماً واحداً خَیرٌ لَهُ مِن عِ ادهِ أربعینَ سَهنه(  برترازچهل سال ع ادت دانسته اند. )اِنَّ صَ رالمُسلمِ فی بَ

داننهد و   (. حضهرت علهی)ع( نیهز جههاد در راه خهدا را دری از درههای بهشهت مهی        5، ص55)مستدرک الوسایل، ج
 (.524: )نهح ال  غه، ترجمه محمد دشتی« امدا بَعدُ فاِن الجهادَ بابٌ مِن ابوابِ الجَنَّه» فرمایند:  می

امدا نکته اینجاست که گاه جهاد فقط شرکت حضوری در ج هه جنگ نیست بلکه در بسیاری از مواق  کسهانی کهه بها    
بیان خویش س ب تهییح و روحیه گرفتن رزمندگان شده و عامل مقاومت و پایداری تا سرحدد رسیدن بهه پیهروزی را   

جاهدین راه خدا ستوده شده اند. چنانکه نقل شهده اسهت کهه:    در آنان برمی انگیزند نیز در روایات مختلف به میزان م
 «صلى اهلل علیه وآله ماذا تَقولُ فِی الشُّعَراءِ؟ قالَ: إنَّ المُؤمنَ مُجاهِدٌ بِسَیفِهِ و لِسانِهِ؛ قِیلَ یا رَسولَ اللَّهِ»

ؤمن بها شمشهیر و زبهانش    فرمایید؟ حضرت فرمودند: مه  از پیام ر خدا )ص( سؤال شد: درباره شاعران چه مى» یعنی 
 (.989)تحف العقول، «. کند جهاد مى

هایی قایل است که در راستای دفهاع از   ها و نوشته شود که اس م ارزش زیادی برای سروده از این روایت مشخص می
یهات  آوریهم. ادب  ها را نیز جزئی از ادبیات پایداری اس می به حسهاب مهی   های اس می گفته شده باشند و ما آن ارزش

های گوناگون بروز و ظهور یافته اسهت.   های فراوانی مواجه بوده و به صورت پایداری از آغاز تاکنون با فراز و نشیب
توان عنوان ادبیات مقاومت را اط ق کهرد؟   امدا سوال اصلی اینجاست: آیا به همه آثار ادبی خلق شده در این زمینه می

 شود از جنس پایداری اس می به شمار آورد؟  و از آن مهم تر آیا همه این آثار را می
 
 . تعریف پایداری2

زندگی بشر همواره با ت ش و مقاومت در برابر نام یمات به انگیزه بقا همراه بوده است و گرچه با گذر زمهان         
های بشری، م ارزه او آگاهانه تر شده است اما م ارزه همیشه بخشی جداناپهذیر   ها و دانسته و روند رو به رشد آگاهی

 (.51: 5959زبهانی، )محمدی رو« از زندگی بشری بوده و خواهد بود.
توانهد بهدون تأثیرپهذیری از محهیط پیرامهون       بدیهی است که آفرینش و خلق یک اثر هنری هیچ گاه نمهی   

هنرمند باشد و در این میان، همواره تعامل شگرفی میان ادبیات و تحوالت اجتماعی برقرار بوده است. غهالی شهکری   
و ذاتی انسان اسهت در برابهر عوامهل نهاتوانی و سسهتی کهه در       معتقد است که این آفرینش ادبی، یک واکنش ط یعی 

 (.51: 5959دهد. )محمدی روزبهانی،  لحظات شکست برای انسان روی می
، «مقاومهت »در مورد واژه پایداری، معانی مختلفی ارائه شده است. در  لغت نامه دهخدا، پایداری با معانی    

نیهز پایهداری را بها معهانی      آمده است. فرهنگ فارسهی معهین  « دوام» و« پافشاری» ،«ایستادگی » ،«استقامت» ، «تاب »
» و « مقاومهت » ، «ایسهتادگی » بیان کهرده و در فرهنهگ لغهت عمیهد ههم معهانی پایهداری،        « پافشاری»و « ایستادگی»

 آورده شده است.« استواری
 
 . ادبیات پایداری  2.1
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جدید و مربهو   « ادبیات مقاومت » گرچه  اصط ح ذکر این نکته در ابتدای این م حث ضروری است که   
ههای فراوانهی از ایهن     به سده معاصر است ولی با نگاهی دقیق به تاریخ ادبیات معاصر جهان به راحتی میتهوان نمونهه  

         ادبیات را بین آثار ادبی پیشینیان به دسهت آورد. بهه ع هارت دیگهر پیشهینه ادبیهات مقاومهت بسهیار دیرینهه اسهت و                    
های کهنسهال تهاریخی یافهت کهه شهکل       های آن را در میان آثار ادبی ملل گوناگون، به ویژه سرزمین کهن ترین نمونه

 (.4: 5959تکامل یافته آن در آثار حماسی ملل مختلف تجلی یافته است. )ترابی،
کههه علیههه                           تع یههر شههعر مقاومههت، بههرای نخسههتین بههار در منههاب  غربههی بههر آثههار شههاعران فرانسههوی   »   
های مقاومت در سایر نقا  جهان  هایی از اندیشه کردند، به کاربرده شده است. همچنان رگه های آلمان م ارزه می نازی

درآثار شاعرانی همچون ناظم حکمت از ترکیه، ع دالوهاب ال یاتی از عراق، سانهای از ویتنام، پابلو نهرودا از شهیلی و   
اما شعرمقاومت بهه معنهای مصهطلح آن کهه امهروزه در ادبیهات        اق ال الهوری از پاکستان قابل چشمدید است. علّامه 

جهانی کاربرد دارد به صورت واضح در شعر شاعران فلسطین ریشه دارد. سرزمین فلسطین بعهد از جنهگ اعهراب و    
شد، با سرنوشت دردناک و غم انگیزی مواجه گردید. پس ازاین  ها  که منجر به شکست عرب 5975اسراییل در سال 

های فلسطینیان را به صهدا   تاریخی است که درد، مصی ت، شهادت، آوارگی و مهاجرت زنگ دروازه ی خانه دوره ی 
گیهرد، دسهته دسهته مهردم آن سهرزمین را بهه        درآورد. جنگ خانمان سوزی که تا هنوز از ملت فلسطین قربهانی مهی  

وآوارگهی طاقهت فرسها بهه      ی همسایه مج ور بهه مههاجرت کهرد. فریهاد ایهن مظلومیهت، کشهتار، ویرانهی         کشورها
به عنهوان ادبیهات و شهعر مقاومهت      شاعران فلسطینی، سرآمد ادبیات ماندگاری درتاریخ ادبیات جهان شد که  وسیله

 (.55: 5959جایگاهش را تث یت کرد.)اسماعیلی،
ههای   نهام مجموعهه ای از شهعرها و داسهتان    « غسدان کنفانی»عاصر فلسصینی برای نخستین بار نویسنده م»   

ادبیهات  »گذاشهت و بهدین ترتیهب اصهط ح     « ادبیهات مقاومهت فلسهطین   »شاعران و نویسندگان معاصر فلسطینی را 
 هارزه،  در بین شاعران و نویسندگان عرب و بعد در جهان رایح شد؛ ادبیاتی که به شرح و بیان م« مقاومه»یا « مقاومت

پایداری، از جان گذشتگی و درد و رنح مردم م ارز جهت به دست آوردن آزادی، استق ل و رسیدن بهه برابهری و از   
بین بردن جور و ستم و کوتاه کردن دست متجهاوزان و اشهغالگران از سهرزمین نیاکهانی خهود و دفهاع از فرهنهگ و        

سرزمین است و حاصل چنین ت شی در نهایت ادبیهاتی  های مردم آن  های قومی و حمایت از دین و باورداشت سنت
 (.5: 5959: 5959)ترابی،« کشانند. است پویا، مؤثر و بسیار غنی و عاطفی، که مخاط ین ادبیات را به سوی خود می

هها و عهواملّی    برای پیدایش و به وجود آمدن ادب و شعر مقاومت و به طور کلی هنر مقاومت، باید زمینه»  
ای آزادی و حقوق اولیه افراد نادیده گرفته شود، ادبیهات مقاومهت   باشد و در یک نگاه، هرگاه در جامعهوجود داشته 
گیرد. مهم ترین این عوامل ع ارتند از: است داد و اختنهاق داخلهی، عهدم آزادی بیهان، حاکمیهت ضهدمردمی،        شکل می

: 5951)محمهدی روزبههانی،   «. ی یا غیردینهی های دین های ملّی، تجاوز به اعتقادات و ارزش غصب سرزمین و سرمایه
 (.55و59

ادبیات مقاومت آن ادبیاتی است که آزموده های جهاد و م ارزاتی یک نسل مقاوم و م ارز را بهرای رههایی     
سرزمین، دین، فرهنگ و سنّت هایشان از چنگال تجاوزگران، یغماگران و یورش بران به حهریم ارزش ههای ملّهی و    

سل های آینده در بیان فخیم شعری وادبی، تصویر و ترسیم می کند. ادبیات مقاومت گاه بانگ بلندی انسانی را برای ن
است که پیوسته رساتر می شود و همیشه س ح را برای م ارزه به کار می رد و به کمک می طل د.گاه رنهگ نجهوا مهی    

د نمی شود. این ادب پیوسته با مردم اسهت،  گیرد تا دردهای دردمندان مقاومت ملّی را مرهم نهد امدا هرگز اجاقش سر
خروشد و با حاالت و مناس ات آنان در رویارویی با دشمنان همسهو و همسهاز، و بها جهزر و      جوشد و می با مردم می

 (572و 575هایی در تاریخ و ادب:  ، پژوهش5942مدهای زندگیشان همراهی دارد. )آینه وند، 
 ها بوده است. امدا نکته مهم   ناگون همیشه همراه با زندگی انسانگفتیم که مقاومت در برابر مسایل گو  

 های اولیه تاکنون در کشاکش م ارزات آفریده شده   اینجاست که آیا نام تمام انواع آثار ادبی که از ابتدای زندگی انسان
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 توان ادبیات پایداری یا مقاومت نامید؟   است را می
عریف دقیق و روشن از ادبیهات مقاومهت و پایهداری مسهیر روشهنی در      رسد ارائه ت با این نگاه، به نظر می  

های ادبیات مقاومهت هسهتند را پهیش روی مها      جهت تفکیک آن از سایر اشکال گوناگونی که ال ته به نوعی زیرشاخه
خواهد گذاشت. به ع ارت دیگر گرچه اشعار حماسی، اعتراضی، انتقادی، کارگری، انق بهی و سیاسهی ههر کهدام بهه      

توان آنها را ادبیهات و شهعر مقاومهت بهه حسهاب       کنند امدا نمی وعی با عوامل پیدایش ادبیات مقاومت ارت ا  پیدا مین
توانند شعر مقاومت باشند. به بیان واضهح   هایی از ادبیات مقاومت بوده و به خودی خود نمی آورد بلکه آنها زیرشاخه

گروهی خاص و با اهدافی ویژه باشد که از خصوصیت مردم تر ممکن است گاهی خلق یک اثر ادبی در جهت مناف  
شوند و معموالً نشانگر طهرز تفکهر خاصهی در     مدار بودن به دور باشد که این نوع اشعار با عنوان شعر سیاسی یاد می

 برابر تفکر حاکم و رایح و مردمی در جامعه هستند .به عنوان نمونه شعر مقاومت و مردمی فلسطین علیه نظام غاصب
ای حافظ مناف  شوروی سروده شده، ای تودهصهیونیسم با شعر مقاومتی که در زمان حکومت ملّی مصدق توسط عده

 (.59: 5951تفاوت بنیادین دارد. )محمدی روزبهانی، 
تهوان در کتهاب    برای ادبیات پایداری یا مقاومت تعاریف گوناگونی ذکر شده که دقیق ترین تعریف را مهی   

شود کهه از   ادبیات مقاومت به مجموعه آثاری گفته می» نویسد:  وشته دکتر غالی شکری یافت. او مین« ادب مقاومت»
های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتمهاعی بها زبهانی     ها و فجای  بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی، در همه حوزه زشتی

رخی در زمان جنگ و یا پس از گذشت زمهان  گوید. برخی از این آثار، پیش از رخ نمودن فاجعه و ب ادی انه سخن می
 (.55 -51م: 5949شکری، «. ) پردازد  به نگارش تاریخ آن می

ادبیهات  » نویسهد:   در تعریفی دیگر ع دالج ار کاکایی از نویسهندگان ادبیهات مقاومهت در تعریهف آن مهی       
ابل یک رویداد تهاریخی، و نشهان   روانی نسلی است ایستاده در مق -مقاومت در معنای جنگ با بیگانه، بازتاب روحی

 (. 9: 5951)کاکایی، ،«. از مشارکت و م اشرت آن نسل در برابر آن رویداد دارد
 
 . تقسیم بندی ادبیات پایداری2.2

توان به سه دسهته کلّهی قسهمت کهرد کهه       به طور کلّی با توجه به موضوع و محتوای آثار ادبی، ادبیات مقاومت را می
 ع ارت است از: 

 قومی( –بومی )ملّی –ادبیات مقاومت ملّی. 5
 آئینی -. ادبیات مقاومت دینی2
 جهانی –. ادبیات مقاومت انسانی 9

هرچند که تفکیک این سه دسته  ادبیات از هم به خاطر در هم تنیدگی بسیار دشهوار اسهت و چهه بسها ادبیهات            
در ههم آمیختهه و آمیهزه ای از ادبیهات مقاومهت                       ههای بهومی    مقاومت ملّی و بومی که با مسهایل دینهی و باورداشهت   

ویژه ای پدید آورده که جدا کردن آن از هم غیر ممکن است و یا ادبیهات ملّهی و بهومی چنهان بها مسهائل انسهانی و        
 (.55: 5959نماید. )ترابی، جهانی در هم تنیده است که باز ط قه بندی آن در یک گروه خاص مشکل می

اسهاطیری نیهز بیهان    -برخی در تقسیم بندی ادبیات مقاومت، گرایش دیگری با عنوان ادبیات تهاریخی ال ته   
 بومی در همین بخش به بررسی آن خواهیم پرداخت.-کرده اند که به دلیل آمیختگی آن با ادبیات پایداری ملّی

 
 . پایداری ملّی در گذر زمان2.2.1
به ناچار بایست به بررسی ادبیات مقاومت ملّی،بومی بپردازیم که برای بررسی پایداری ملّی در طول زمان،   

ایهن گهرایش از ادبیهات    »در آن، مقاومت ملل و اقوام مختلف در راستای دفاع از سرزمین شهان تجلّهی کهرده اسهت.     
ملهل  های مختلف است و ریشه در م هارزه و مقاومهت    های ادبی اقوام و ملّیت مقاومت، در برگیرنده کهن ترین نمونه
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توان در دو اثر حماسهی ایلیهاد    جهان در دفاع از آب و خاک نیاکان خویش دارد. قدیمی ترین نمونه این ادبیات را می
 و اودیسه اثر هومر شاعر حماسه سرای کهن یونان نام برد که ذکر تفصیل آن از حوصله این مطلب خارج است.  

ها و مسایلی که در ادبیهات  گیری یاسی و اجتماعی هستند و جهتس  ادبیات و آثار ادبی همواره تاب  رویدادهای       
شناسهی   پذیرد. یکی از مسایلی که در ادبیات فارسی از نظهر جامعهه   مهم در جامعه تأثیر می  شود، از تغییرات مطرح می

در حهوزه  تهوان آن را   های مهم ادب فارسی است و به نوعی مهی  انتقادی است که  از شاخه  قابل بررسی است ادبیات
-شود و مهم های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خاص، مطرح می ادبیات مقاومت به شمار آورد. در این ادبیات، اندیشه

و   دوستی،ظلم ستیزی و م ارزه با است داد و جههل  بزرگداشت از آزادی و استق ل، وطن»ترین مضامین موجود در آن 
 (.59: 5942)رزمجو،«. امعه استج  فقر و فساد اجتماعی و حمایت از ط قات محروم

رسهد. در اثهر رویهدادهای    ههای اسه می مهی   سابقه انتقادهای سیاسی و اجتماعی در ادبیات فارسی به نخسهتین قهرن  
هایی شکل گرفتند که هدف آنها انتقاد از اوضاع جامعه بود و در برخهی مهوارد نیهز ایهن انتقهاد بهه       اجتماعی، نهضت

 ر جامعه ت دیل شده است.پرخاش در برابر عوامل مسلط ب
گیهرد و پهرچم اعتهراض بهه     انتقادی خاص خود شکل می  های پس از اس م نهضت شعوبیه با بینشقرن  در نخستین

ت عیض و بی عدالتی دستگاه خ فت را بر دست گرفته و به تشویق منتقدان حکومهت عربهی خلفها و ت لیهك افکهار و      
 (.  24: 5،ج5945پردازد. )صفا،عقاید شعوبیه می

پس از رحلت حضرت رسول اکرم)ص( و سپری شدن روزگار خلفای راشدین، نوبت حکومت به خلفای بنی امیده و 
آل مروان رسید. از اینجا، تغییرات زیادی در اساس دین م ین اس م پیدا شد. مساوات و برادری، تقوی و پرهیزگهاری  

واهی بنی امیده به کلی از میان رفت و جای خهود را بهه   که از مقررات این دین است، درنتیجه عص یدت عربی و خودخ
ظلم و ستم و شکنجه و آزار و تحقیر و توهین و بهاالخره ههزاران اعمهال نهاروا و ناپسهند نسه ت بهه ملهل مسهلمان          
مخصوصاً غیر عرب )موالی( داد. ایرانیان که سیادت و شکوه و عظمت دیرین خود را از دست دادند، به این دلخوش 

بودند که در برابر، دین حق اس م را پذیرفته اند  و به موجب احکام و مقرّرات این دین م هین، از مسهاوات   و راضی 
اجتماعی برخوردارند و شرف و حیثیت و آبروی آنان محفوظ است و سید قرشی با سیاه ح شی تفهاوتی نهدارد. امها    

شد و آنان را به قیام و نهضت برضدد عرب وادار کهرد.   وقتی که از بنی امیده چنان دیدند، امیدشان یک اره م ددل به یأس
گشت. مقصود اصلی این جنه ش   های ملّی و سیاسی و مذه ی، هر روز به رنگی ظاهر می از اواخر عهد اموی، نهضت

ها، برانداختن دولت و سیادت عرب بود نه دین اس م. قیام ابومسلم اگرچهه بهه سهلطنت بنهی امیدهه پایهان داد لهیکن        
 ت سیادت عرب را از میان بردارد. نتوانس
بزرگ ترین نهضت ایرانیان که منجر به انقراض دولت و سیادت حکمرانان عهرب شهد نهضهت شهعوبیه بهود. ایهن       » 

نهضت از اوایل قرن دودم هجری بلکه پیش از آن شروع و دن اله آن تا قرن ششم هجری کشیده شد. پیهدایش مسهلک   
ی شوون سیاسی و فکهری و ادبهی   و عرب ایجاد کرد و تغییرات عمیقی در کلیهشعوبیه جن ش بزرگی در عالم اس م 

عرب پدید آورد و کار به جایی رسید که جم  کثیری از هر ط قه و ملّتی، حتّی از جنس عرب به این فرقهه پیوسهتند.   
ن و وزیهران نهامی   در کتب ادب و تواریخ، به نام بسیاری از دانشمندان مشهور و شعرا و نویسندگان معهروف و امیهرا  

برمی خوریم که دارای عقیده شعوبی و از هواخواهان جدی این مسلک بودند. شعوبیه در تمام امور و کلیهه شهعب و   
و  554)همهان:  « فنون و معارف اس می دست داشتند و در هر قسمت آثار بسهیاری از عقایهد خهود بهاقی گذاردنهد.     

555.) 
ادی و پرخاشگر در جامعه ایرانی بود که پهس از دو قهرن سهکوت در برابهر     از آثار نهضت شعوبیه، پیدایش تفکر انتق
بعد، هم در بُعد سیاسی و اجتماعی و هم در بُعهد ادب، نمهود یافهت. در      های تحقیر دستگاه خ فت امویان، در دوره

(. 29-28: 5،ج5945تفکر در پایان به کسب اسهتق ل سیاسهی ایهران منجهر شهد. )صهفا،        بُعد سیاسی و اجتماعی این
 تقویت تصودف در ایران نیز از دیگر آثار نهضت شعوبیه بود که خود باعث گسترش تشی  در ایران گردید.  
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ای است که معتقد به فضیلت عرب بهر سهایر اقهوام عهالم نیسهت و بهه اطه ق        کلمه شعوبیه، به اط ق عام، نام فرقه»
شهمارد و جهنس    قوم را پست ترین اقوام عالم  می ای که دشمن جنس عرب است و اینخاص، ع ارت است از فرقه
 دهد. بنابراین کلمه شعوبیه دارای سه مورد استعمال است.   عجم را بر عرب فضیلت می

 داند. ها برابر و مساوی می ها و خوبی یکی اهل تسویه که کلیه افراد بشر را در داشتن بدی
 معتقدند.دیگر، کسانی که دشمن عرب و به برتری عجم بر عرب 

« دیگر، مطلق کسانی که به برتری عرب بر سایر ملل معتقد نیستند و این معنی، جهام  کلهی دو مفههوم سهابق اسهت.     
 (597: 5958)ممتحن، 

ای طرفدار تسویه بوده، عرب و عجم را بهه  شدند. دسته بر این اساس، شاعران شعوبی مسلک به چند دسته تقسیم می
دادند. گویندگانی که دارای مذاق حکمت و عرفانند  را ذاتاً بر ملّت دیگر ترجیح نمیدیدند و هیچ ملّتی  یک چشم می
نهادنهد و بها    ، نژاد ایرانی را برعهرب فضهیلت مهی   «دین اس م»اند. دسته دیگر ضمن اعتقاد کامل به م انی در این زمره

عهاری از تمهددن و فرهنهگ ملّهی      کردند و عهرب را قهومی بیابهانی و    تعصدب فراوان از افتخارات گذشته خود یاد می
خواندند که حکیم ابوالقاسم فردوسی را باید سرآمد این دسته دانست. برخی دیگر به تمام معنی شعوبی بوده و بها   می

زدنهد کهه    و کهیش مغهان مهی    عرب و هر چه منتسب به عرب بود مخالفت داشتند و با کمال صراحت، دم از جام می
 (.5951،295)ممتحن، دقیقی طوسی از این  دسته است.

کرد، ایرانیهان   نخستین جن ش شعوبیه، جن ش ادبی بود. همچنان که عرب، به شعر و ادب و حفظ انساب م اهات می» 
شعوبی نیز شروع به سرودن شعر عربی کردند و فخر به انساب را در اشعار خهود جهای دادنهد، چنانکهه حماسهیات      

دلکش ترین آثار فکر ایرانی و نماینده حسیدات عالی وطن پرستی ایرانیان شعرای شعوبی ایران به زبان تازی، از جمله 
 (.594: 5927)صفا، « آن روزگار است.

سهرایی در ایهران شهد.     در بعد ادبی تفکهر شهعوبیه، ادبیهات انتقهادی را رواج داد و باعهث تقویهت و رشهد حماسهه        
ههای   کردن روایت  م قرن پنجم به گرد آوردن و نظمیکی از علل عمده توجه ایرانیان در عهد سامانی و در تما»چنانکه

(.  581: 5982)صهفا، «. حماسه ملی، آثاری بود که از نهضت شعوبی و قیام ملی ایرانیان در ذهن آحاد این ملهت مانهد  
 بعدها نیز شاعران پارسی زبان، در مسلک، بعضی طرفدار شعوبیه و بعضی طرفدار عرب و عربیدت بودند. 

ی فرهنهگ و  ی ایرانهی و احیاکننهده  ی راه شعوبیه، فردوسی بزرگ به حهق پرچمهدار حماسهه   ر ادامهدر این میان و د
شهاهنامه، جلهوه گهاه روح    » باورهای ارزشمند ایرانی در برابر اعراب است. دکتر محمدرضا راشد محصدهل در کتهاب   

یت فردوسی بهر زنهده نگهداشهتن    ضمن بیان این مطلب که بیشترین تأکید محقّقان در اهمیدت شاهنامه و شخص« ملّی
کند کهه   های پهلوانی و بیان فضایل اخ قی و انسانی است، به این نکته اشاره می زبان فارسی، به نظم درآوردن داستان

تواند معرّف بزرگمردی باشد که هزار سال است بر جهان و دل ایهن ملّهت نهه، کهه بهر روح همهه         تنها این موارد نمی
های  کند، باشد. وی معتقد است: اگر شاهنامه توانسته است طومار همه منظومه یشان حکومت میآرمانگرایان و آزاداند
های پس از خود را کساد کند و حتّی در مقام مقایسه  های پیش از خود را درنوردیده و بازار حماسه حماسی و داستان

دود ذکر شهده، بلکهه بهه واسهطه ظههور و      های حماسی، پهلو زند نه به دلیل این کارکردهای مح با قدیم ترین منظومه
هیچ حماسهه ی  »گوید:  های روح ملّی در اثر گرانسنگ او یعنی شاهنامه است. او به نقل از هانری ماسه می بروز جلوه

وقتی که انسان اصالت و عمهق احساسهات    ]و[ملّی، ن وغ نژاد خود را با چنین دقّت و صحدت منعکس نساخته است..
شهود کهه    اعتی را که در سراسر شاهنامه نفوذ کرده است در نظهر بیهاورد بهر ایهن عقیهده مهی      و عظمت اندیشه و شج

 (79: 5959)راشدمحصدل،« های متمددن تعلّق دارد. شاهنامه متعلّق به ایران نیست بلکه به تمام ملّت
رانیان مهیهن پرسهت   زیست که از غوغای شعوبیه تا حددی کاسته شده بود ولی باز برخی از ای فردوسی در زمانی می» 

کردند متغیر بودنهد. نیهز    از اینکه هنوز خلفای ع داسی تکیه بر مسند اجداد با افتخار آنان زده  بر ایرانیان حکومت  می
توانسهتند بهه    های بی رحمانه تازیهان را از یهاد ن هرده و نمهی     های هول آور سه چهار قرن پیش و قتل و غارتخاطره
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در اینجا بود که جا داشت گویندگانی مقتدر و توانا، غرور ملّی را از نو در ایرانیان بیهدار  آسانی دست از انتقام بکشند.
کنند و توجه آنان را به نس ت به مفاخر گذشته و تمددن و فرهنگ باستانی جلب کننهد. فردوسهی ایهن کهار بهزرگ را      

 (292: 5958)ممتحن، « برعهده گرفت و مردانه به انجام آن موفق گردید.
های حساس زمان توانسته است با تمسدهک بهه تمهددن و فرهنهگ      ها در برهه مه کتابی است که هنوز پس از قرنشاهنا

ی وحدت و جلوه گاه روح ملّی باشد. به ویژه  در جای جای آن تأکیهد بهر دادگهری و مسهاوات و     ایرانیان قدیم مایه
در حماسه ملّی، دادگری به عنوان یهک  » ری است. مقاومت در برابر ظلم و ستم نشانگر توجه این اثر  بزرگ بر پایدا

اصل کلّی معیار درستی و نادرستی اندیشه ها، و راستی و ناراستی مردمان است. فردوسی بهترین ستایش مهتران را از 
 (87و89: 5959)راشدمحصدل،« داند. نظر دادگری و نیک اندیشی و تأمین امنیت می

 گوید: آنچنان که فردوسی می
 دی بهههههه ایهههههران ز دادپیهههههی برفکنههههه

 

 کههههه فرزنههههد مهههها باشههههد از داد شههههاد   
 

ههایی اسهت   باشند نیز از فضهیلت  آزادگی و آزادمنشی که منشا انگیزه انسان برای م ارزه با ظلم و زیر بار آن نرفتن می
ی ههای عمهده   ههای دارنهدگان رسهالت و از ارزش    که در شاهنامه به آن توجه بسیار شده اسهت. آزادگهی از فضهیلت   
ههای   های قومی داشته و در پیکارهای ملّی از انگیزه اجتماعی است. صورت کمالی نام و ننگ است که ریشه در سنّت

 (.12: 5959)راشدمحصدل،«  اصلی است.
 

 . پایداری از نظر اسالم 2.2.2
مراجعهه بهه زنهدگی    پایداری در قرآن با مصادیقی چون ص ر، ث ات قدم، استقامت و م ارزه و... جلوه کرده اسهت. بها   

بریم. شاید ص ر اولین شر  پایداری  پیام ران و بزرگان دین از دیرباز به نقش پایداری و م ارزه در زندگی آنان پی می
تواند پایدار و مقاوم باشد ال تهه بایهد گفهت     ص ر را ندارد نمی توان گفت کسی که اخ ق حسنه باشد به طوری که می

 مث ت داشته باشد و بتواند راه گشا باشد. ست که جن همقصود از چنین ص ری، ص ری ا
إِنَّ »خوانهد:   قرآن کریم در آیات متعدددی، پیام ر گرامی اس م )ص( و پیروان ایشان را به استقامت و پایداری فهرا مهی  

هر آینه آنان که گفتند که پروردگهار  (. » 59)احقاف: « نُونَالَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَ
 «شوند. ما اهلل است و سپس پایداری ورزیدند، بیمی بر آنها نیست و اندوهگین نمی

 (.552ههههود: « ) إِنَّههههُ بِمههها تَعمَلهههونَ بَصهههیرٌ    ۚ  فَاسهههتَقِم کَمههها أُمِهههرتَ وَمَهههن تهههابَ مَعَهههکَ واَل تَطغَهههوا    » 

انهد )بایهد اسهتقامت     ای، استقامت کن؛ و همچنین کسانی که با تو به سوی خدا آمهده  ن یافتهگونه که فرما پس همان» 
 «!بیند دهید می کنند(! و طغیان نکنید، که خداوند آنچه را انجام می

« وَأُمِهرتُ لِأَعهدِلَ  بَیهنَکُمُ ...     فَلِذلِکَ فَادعُ وَاستَقِم کَما أُمِرتَ واَل تَتَّ ِ  أَهواءَهُم وَقُل آمَنتُ بِما أَنهزَلَ اللَّههُ مِهن کِتهاب     » 
 (.58شورى: )
استقامت نما، ای  پس به همین خاطر تو نیز آنان را به سوی این آیین واحد الهی دعوت کن و آنچنان که مأمور شده» 

ام و مأمورم در میان شهما   به هر کتابی که خدا نازل کرده ایمان آورده :و از هوی و هوسهای آنان پیروی مکن، و بگو
 ...«عدالت کنم 

 
 . پایداری دینی در گذر تاریخ2.2.9

هایی که در طول تاریخ با ص غه ی دینی و با تمسدک به اعتقادات مذه ی انجام گرفتهه اسهت بهه     برای بررسی پایداری
آئینی نهام گرفتهه اسهت. دفهاع از فرهنهگ قهومی و        -پردازیم که ادبیات مقاومت دینی بررسی شاخه ای از ادبیات می

فرهنگ بیگانه از دیرباز مورد توجه اقهوام مختلهف بهوده     ها و حمایت از دین و باورهای مردم در برابر هجوم اندیشه
های فراوانی از توجهه بهه اعتقهادات در     است. این مسوله حتی در دوران ق ل از ظهور اس م نیز جریان داشته و نمونه

http://farsi.khamenei.ir/newspart-index?sid=42&npt=7
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در ایهران  « نیادگار زریهرا »توان به داستان یا شعر  شود. به عنوان مثال از آن میان می ی زمانی نیز مشاهده  میاین دوره
اشاره کرد که داستانی است حماسی و پرشور درباره مقاومت مردم کهن ایران زمین در دفاع از آیین پاک مزداپرسهتی  

 (.51و9: 5959در برابر هجوم و تهدید هیونان مهاجم. )ترابی،
م مکه، این دیهن  همین طور همزمان با آغاز دوره اس م و رسالت حضرت رسول اکرم)ص( و اب غ دین اس م به مرد

های نیاکانی شان، بهه شهددت    قومی و م اهات اعراب جاهلی به سنّت -با تمام حقایق و حقانیتش به دلیل تعصدب دینی
مورد تکذیب و انکار قرار گرفت. این قوم که بیشتر مشرک و بت پرست بودند، به دن ال این مسوله نه تنها به اذیت و 

ههایی ضهمن سهتایش از افتخهارات قهومی و       ان عصر جاهلی نیز با سرودن چکامهآزار مسلمانان پرداختند بلکه شاعر
ای خود، به دفاع از باورهای نیاکانی خود پرداخته و در مقابل به مسلمانان اهانت و آنان را به دلیل ایمهان آوردن  ق یله

به رسم کهن  -ل مسلمانان رادادند و حتی قتل مردم و غارت اموا به آیین جدید و خدای یگانه مورد اعتراض قرار می
 (.55: 5959ستودند. )ترابی، می -ق یله ای خود

ههای آبهاء و اجهدادی شهان در      این مقاومت اعراب جاهلی در برابر حقایق آشکار دین اس م و پای ندی آنان به سنت
 آیات قرآن کریم نیز به صراحت بیان شده است.

و چون به آنان گفته شود از آنچه خهدا  (. »541)بقره: « هُ قالوا بَل نَتَّ ِ ُ ما اَلفَینا عَلیهِ آباءناواِذا قِیلَ لَهُمُ اتَّ ِعوا ما اَنزلَ اللّ»
 «کنیم. فروفرستاده پیروی کنید، گویند: بلکه از آنچه پدران مان را بر آن یافتیم پیروی می

اعران مسلمان و پیهروان و حامیهان   های ادبیات نوین مقاومت مسلمانان پی ریزی شد و ش در چنین زمانی بود که پایه
حضرت رسول اکرم)ص( با سرودن شعرهایی به دفاع از اس م و حضرت رسول)ص( همت گماشتند. آنچهه واضهح   

ههای دیگهر نیهز     است این مطلب است که پایداری دینی در گذر تاریخ جریان داشته و همین شیوه را در ادبیات دیهن 
های شاعران و نویسندگان مسهیحی دربهاره زنهدگی و     ر ادبیات مسیحی روایاتتوان مشاهده کرد. به عنوان مثال د می

سرگذشت حضرت عیسی مسیح )ع( و نیز مصائب زندگی وی و پیروانش بخشی از ادبیات جهان مسیحی را تشکیل 
 (.54و51: 5959دهد.)ترابی، می
رانگیختن احسهاس او م هادرت    امروزه نیز از آنجا که شاعران به جهای بهرانگیختن اندیشهه مخاطهب، نخسهت بهه به        

ورزند لذا عناصر به کار رفته در شعر باید ع وه بر گویایی و زی ایی دارای جن ه سابقه ذهنی رسوب یافته در ذهن  می
مخاطب نیز باشد. یکی از مهم ترین محفوظات انسان سخنی است که به نوعی با اعتقادات و ایمان قل ی و فطهری او  

شنود که درآن به تمثیل یا تلمهیح از کسهی، چیهزی یها جهایی       خواند یا می انسان شعری را میارت ا  دارد. پس وقتی 
آورد، بدون شک این شعر از دو جن ه بهره خواههد داشهت؛ یکهی اینکهه      سخن رفته که معتقد است دینی را به یاد می

بهرد و   ای دینی و معانی ایمانی میکند و دیگر اینکه او را به فض مخاطب را با سخن شاعر و مکنونات قل ی او آشنا می
(. به عنوان نمونه اشاره بهه پیهراهن یوسهف)ع( ذههن انسهان را بهه       58: 5959آورد )بیدج، داستان آن را به ذهن او می

سمت داستان آن پیراهن و بینا شدن چشمان حضرت یعقوب)ع( برده و از طرف دیگر اهمیهت و ارزش آن موضهوع   
های گوناگون دینی و مذه ی به شهعر خهود، آنهان را     ت که شاعران، با دعوت شخصیتشود. اینچنین اس را یادآور می

 طل د. برای پیش رد سخن شاعرانه خود و انتقال مفهوم آن به استمداد می
پناه بردن به موروث دینی و مذه ی نزد شاعر امروز عرب، به مثابه مدخلی برای ورود بهه قلهب و فکهر مخاطهب بهه      

رود چرا که ارت ا  آدمی با دین و تعلّقات مذه ی، امهری فطهری    اعتقادات ایمانی او به شمار می منظور تأثیرگذاری بر
است و با تمام ادوار بشری و عمر جمعی و فردی انسان ارت ا  دارد. بر این اساس، ع وه بر پیهام ران و مصهلحان و   

، فتح مکه، سهقو  بغهداد، فهتح آنهدلس و غیهره،      امامان، عارفان و متصودفه، تواریخ مربو  به وقای  مهم مانند عاشورا
شهرهای مذه ی و اماکن مقدسی که در تاریخ اس م نقش داشته اند مانند یثهرب، کهرب ، مهدائن، شهام، نیشهابور،و...      

 (.98همگی برای رساندن پیام شاعران به گوش دل مخاطب نقش مهمی برعهده دارند)همان: 
 ا و پایداری حضرت امام حسین)ع( تا سرحدد جان باختن و به شهادت رسیدن  تمسدک به واقعه کرب  و حادثه عاشور



 3/      پایداری اسالمی در ادبیات معاصر 

نیز از نکات قابل توجه در شعر عرب امروز است. آنچه حائز اهمیت است ایهن اسهت کهه شهاعر در ایهن مقولهه در       
 (.54و  51: 5959کند نه مظلومیت او )بیدج،  ی نخست به شجاعت امام توجه میوهله
 

 جهانی -مقاومت انسانی. ادبیات 2.2.4
گیهرد و ریشهه در    این شاخه از ادبیات مقاومت به مفهوم کلی و انسانی آن، مورد توجه شاعر و نویسنده قرار می      

نگهرد و بهه    ها و اعتقادات دینی به انسان به عنهوان یهک نهوع مهی     ها و قومیت نوع دوستی بشر دارد که فراتر از ملّیت
های م ارزه جویانه و حق طل انه مردم در سرتاسهر   های بشری در سطح جهان و حرکت  تها و مصی ها و رنح درگیری

پهردازد   ههای جغرافیهایی مهی    ههای مهردم فراتهر از محهدوده     دهد. ادبیهاتی کهه بهه مقاومهت     جهان حساسیت نشان می
آن یها روایهات   نگهریم و آیهات قهر    (. نکته جالب توجه اینجاست که وقتی به دین م هین اسه م مهی   29: 5959)ترابی،

یهابیم. چنهان کهه پیهام ر گرامهی       کنیم ریشه ایهن نهوع دوسهتی را بهه وضهوح در آن مهی       معصومین)ع( را مشاهده می
 فرمایند: اس م)ص( در روایتی می

داعی لَهُ سهائِرُ الْجَسَهدِ بِالسَّههَر وَ    مَثَلُ الْمُؤمِنینَ فی تَوادِّهِمْ وَ تَراحُمِهِمْ وَ تَعاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ: اذَا اشْتَکی مِنْهُ عُضْوٌ تَ» 
 (.59: 5)سفینه ال حار، ج « الْحُمدی.

مَثَل مؤمنان در دوستی و ابراز رحمت و عاطفه به یکدیگر، مثل پیکر است. ههر گهاه عضهوی از آن دردمنهد شهود،      » 
 «کنند. دیگر اعضای پیکر، با بی خوابی و تب، با آن عضو هم دردی می

 . علیه این مفهوم را در ادبیات خویش چنین آورده است.که سعدی رحمه ا..
 بنهههههههی آدم اعضهههههههای یکدیگرنهههههههد 

چههههو عضههههوی بههههه درد آورد روزگههههار                         
 تهههو کهههز محنهههت دیگهههران بهههی غمهههی     

 

 کههههه در آفههههرینش ز یههههک گوهرنهههههد    
کههههه در آفههههرینش ز یههههک گوهرنهههههد                                        

 نهنههههد آدمههههی نشههههاید کههههه نامههههت   
 

 یا اق ال الهوری نیز چنین سروده است:
نههههه افغههههانیم و نههههه تههههرک و تتههههاریم                          
 تمییههز رنهههگ و بههو بهههر مهها حهههرام اسهههت                           

 

چمههههن زادیههههم و از یههههک شاخسههههاریم                           
 کههههه مهههها پهههههرورده یههههک نوبههههههاریم    

 

  
  

نگاه فراتر از جغرافیای قومی و ق یله ای با در نظر داشتن قلمرو جهانی، شاعر یها نویسهنده را بهه    بدیهی است که این 
رسهاند و توجهه او    های زبان و بیان جهت نیل به این هدف انسانی یعنی نوع دوستی می بهره گیری از حداکثر ظرفیت

ینجاسهت کهه مرزههای جغرافیهایی از میهان      رساند. ا را از محدوده بومی و محلی به سطح جهان و محدوده انسانی می
شود و شاعر در هر جای جهان که نشانی از ظلم و ستم بیابد با اندیشه فراگیر خود ایهن سهتم را در آثهار     برداشته می

های رفتهه بهر وی را بهه گهوش      خویش انعکاس داده و به دفاع از ملّت ستمدیده برمی خیزد و از این طریق هم ستم
به وضوح مشخص است که گذشت زمان و گسهترش  » کند. و هم آن ملّت را به مقاومت دعوت میرساند  جهانیان می

هایی از نهوع دوسهتی    ارت اطات بشری و آگاهی نویسندگان و شاعران از وضعیت مردم دیگر نقا  جهان کم کم جرقه
تهوان در قهرن    مل آن را مهی های دیگر را در ادبیات جلوه گر کرد که نمونه کا و همدلی و همدردی با مردمان سرزمین

توان به توجه نویسندگان و شهاعران غربهی بهه     بیستم به ویژه در نیمه دوم آن به روشنی م حظه کرد. از این میان می
 (.27: 5959)ترابی،« مسائل اجتماعی در کشورهای شرقی و آفریقایی اشاره کرد.

برای فلسطین شعر سروده و مطلب نوشهته انهد و    براین اساس است که شاعران و نویسندگانی از نقا  مختلف جهان
از ظلم و ستمی که بر آنان رفته است، سخن رانده اند که ال ته در این میان اغلب شاعران عرب، به این دلیل که مسوله 

 رود به خلق آثاری در این زمینه پرداخته اند. فلسطین به نوعی برای آنان مسوله ملّی و قومی نیز به شمار می
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ها و مفاهیم آسمانی قهرآن   توان اذعان کرد که این شاخه از ادبیات پایداری، نزدیکترین مفهوم به آموزه احت میبه صر
 و اس م و نیز بیشترین قرابت و نزدیکی با موضوع این پژوهش یعنی پایداری اس می را داراست.

 . پایداری اسالمی در ایران9
 توان تقسیم کرد: به چند بخش عمده میادبیات پایداری در تاریخ معاصر ایران را 

 ادبیات پایداری در  انق ب مشروطه و ق ل از آن -
 (84انق ب اس می ایران )تا بهمن   ادبیات پایداری در عصر -

  مقدس. ادبیات پایداری در دورة هشت سال دفاع -

  ادبیات پایداری پس از جنگ هشت ساله. -

ها ویژگیهای خاصد خهود   هتر، پایداری اس می در هر کدام از این دورهبدیهی است که ادبیات پایداری یا به ع ارت ب
هها   های ادبیات مقاومت و آنچه گفته شد، بهه بررسهی ههر کهدام از آن     را داشته است که با نیم نگاهی به تقسیم بندی

 خواهیم پرداخت.

 
 . جایگاه اسالم و پایداری اسالمی در ادبیات انقالب مشروطه و قبل از آن9.1

اس م بر قرآن کریم بنا شده است و جایگاه واالی پایهداری و مقاومهت در قهرآن و اسه م، موضهوعی بهدیهی و        یهپا
های سیاسی و اجتماعی در ایران را در رهنمودههای قهرآن و اسه م     ی بسیاری از انق بروشن است. از طرفی ریشه

ی تمام نمهای پایهداری در ایهران پهس از     که الگو و آیینه دهد یابیم و مراجعه به تاریخ ایران بعد از اس م نشان می می
اس م، از آیات قرآنهی، روایهات و نمادههای پایهداری از جملهه حماسهه عاشهورا گرفتهه شهده اسهت و بسهیاری از            

توان گفت هنر و ادبیات پایهداری   ها بوده و خواهد بود. به تع یری میهای ماندگار ایرانی تحت تأثیر این جلوه حماسه
آمهوزد   ای روشن را برای مستضعفان جهان رقم خواهد زد و به مها مهی  ای از هنر و ادبیات موعود است که آیندهوهجل

آموزد که با آزادگی باید زیست و این راهی اسهت   که نه باید به دیگران ظلم کرد و نه باید زیر بار ظلم رفت. به ما می
 توان به این سرمنزل مقصود رسید.    دا میبس دشوار که با عشق و در پناه ایمان و توکل به خ

، فردوسی به عنوان یکی از شهاعران ایهن نهضهت، نقهش     «نهضت شعوبیه» همان گونه که اشاره شد در ادامه پیدایش 
ههای دیگهر از ادب مقاومهت و    مهمدی در برانگیختن روح ملّی مقاومت در ایرانیان ایجاد کرد. در  این نهضهت جلهوه  

های شاعرانی چون مسعودسعد سلمان، ناصرخسرو، خاقانی، ملک الشّعرای بهار، فرّخی  در ح سیه توان پایداری را می
گوینهد و شهکوه    ای غیرمستقیم از انتقاد، مقاومت و پایداری سخن مهی یزدی و دیگر شاعران زندانی یافت که به گونه

 کنند. می
یحه پردازی و ستایش اهل بیت )ع( را نهام بهرد. از   توان مد های دیگر ادب مقاومت در ایران پس از اس م میاز جلوه

جمله شاعران پیشگام در این زمینه کسایی مروزی شاعر قرن چهارم اسهت.  از جملهه در سهروده ایهی کهه حضهرت       
 ستاید با مطل : علی)ع( را می

 فهم کن گر مؤمنی فضل امیرالمؤمنین               فضل حیدر، شیر مردان، مرتضای پاکدین   
اعر ضمن ستایش حضرت علی)ع( به صورت غیرمستقیم اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی   قهرن چههارم را   که ش

 پردازد. کشد و به انتقاد می به تصویر می
بینیم که در اشعارش عشهقش را بهه اههل     ی این راه ناصر خسرو ق ادیانی شاعر مدیحه پرداز قرن پنجم را میدر ادامه

کشد و پس از او فردوسهی حماسهه پهرداز بهزرگ      د و فضایل خاندان علی را به تصویر میکن بیت پیام ر)ص( بیان می
ی شاهنامه اشعاری نیهز در حمایهت از اههل بیهت     بینیم که ع وه بر احیای فرهنگ ایرانی در قالب حماسه ایران را می

ا در قالب اشعارش بهه تصهویر   ای غیرمستقیم الگوهای پایداری و نمادهای استقامت رسراید و به گونه پیام ر)ص( می
 کشد تا راه گشای آیندگان باشد. می
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دهند و پس از آن به عصر مشهروطه   در ادامه شاعرانی چون محتشم کاشانی، فدایی مازندرانی و... این راه را ادامه می 
ه، فریهاد رسهای   باشد. ادبیات ایهن دور  های ادب پایداری می رسیم که از برجسته ترین و مهم ترین دوره و معاصر می

ملّتی است اسیر و دربند، ملّتی اسیر خرافات و دربند ظلم و ستم حاکم، ملّتی اسیر و دربند فقر، بدبختی، بی سهوادی  
ی حاکمان بی کفایت و ناالیق و این جا سخن از شاعران و نویسندگانی است که در این دوره و عصهر  و تحت سلطه

گذارند. آنان که در راه م ارزه بها   هستند و از جان خویش در این راه مایه می های ناب خویش زنده نابسامان با اندیشه
ی کننهد، آنهان کهه بها تمسدهک بهه آیهه        ایستند و راه را بر دیگران هموار می است داد داخلی و خارجی تا  پای جان می

خرنهد،   کنند و شهادت را به جهان مهی   ایثار می« هم یُرزَقونَواَلتَحسَ َنَّ الذینَ قُتِلوا فی سَ یلِ اهللِ اَمواتاً بَل اَحیاءٌ عِندَ رَبِّ»
اند و پس از آن یادگرفته اند که باید درس پهس دهنهد و   آنان که در مکتب امام حسین)ع( درس عشق و ایثار آموخته

 دانند. مرگ در راه عشق را عین زندگی می
تهرین ادوار تهاریخی ایهران اسهت؛ دورانهی کهه        اگر تاریخ ایران را بررسی کنیم عصر قاجار جزو سیاه ترین و تاریک

ی امور مملکت را دارند و نه پادشاهانی مست د و خودکامه بر جسم و جان ایرانیان حاکمند. حاکمانی که نه توان اداره
توان حفظ مرزهای ایران را. دربارشان مرکز فساد، رشوه، دروغ، تزویر و ریا و ناراستی است و پناهگاه مزدوران وطن 

گهردد بهرای    شود و پُلی می های ناب بارور می وش خودباخته. و در چنین فضا و اوضاع نابسامانی است که اندیشهفر
 ی این مهم برآیند.رسیدن به آزادی و آزادگی و به حق، بسیاری از این ادی ان به خوبی توانسته اند از عهده
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ههای نادرسهت    اجتماعی، در کنار مردم و نقّهاد، شهاعر و داسهتان پهردازی کهه سیاسهت      شاعر این دوره شاعری است 
برد و از حضور بیگانگان در کشهورش آزرده خهاطره اسهت. از بهدبختی، فقهر، عقهب        حاکمان وقت را زیر سؤال می
ی مشهروطه  دبیات دورهتوان گفت از ا خواند و می گریزد و ملّتش را به قیام و م ارزه فرا می ماندگی، جهل و نادانی می

چکد و چون سیلی خروشان بر سر حاکمان مسهت د   رسد. از قلمش خون می بوی باران، زندگی و طراوت به مشام می
شود. شاعران و نویسندگان این دوره شجاعند و بی باک، اسلحه شان قلمشان است که در راستای رسیدن بهه   آوار می

های شعرای این دوره بی باکی و سرنترسی است کهه آنهان را    کی از ویژگینگارد. ی می   چرخد و  اهداف عالیشان می
به حق گویی و عدالت خواهی واداشته، و این تنها دوره ای است که نویسندگان و شعرا در صف مقدم م ارزه و قیهام  

استمداران روزگهار  علیه است داد داخلی و خارجی قرار داشتند و همراه و همگام با مردم بودند. در واق  فعال ترین سی
 رساند. خود بودند.نویسنده رسالت قلم و نوشته را با عظمت تمام به انجام می

کهه زمهان اوج م هارزات ملهت      -همین خصلت شعرای این دوره موجب آن شده است که شعر و نثر را در این دوره
ره قلم رسالت خویش را به دست بینیم. در این دو های دیگر می متفاوت با دوره -ایران علیه حکومت است دادی است

ی مهردم کوچهه و بهازار    آورده و در خدمت مردم و علیه متجاوزین به حقوق آنان و برای احقاق حقوق پایمال شهده 
ی بیان شهعرای ایهن دوره   ها را به تحرک و قیام وا دارند فتنه گران و مست دین را آشفته سازند.زبان و نحوه شده و آن

یرایگی و نزدیکی آن به زبان مردم کوچه و بازار، حاوی طنزههای لطیهف و زی های اجتمهاعی     ع وه بر سادگی و بی پ
شود، به طور کلی بیان طنهز بهه برخهی از اشهعار و شهعرای ایهن دوره میهدان         است که گاه بسیار هم تند و گزنده می

ههای   یست، بهارزترین نمونهه  ها با زبان جد آسان ن دهد که بازگو کردن آن وسیعی برای حقایق اجتماعی و سیاسی می
ها و فکاهیات دهخدا و اشرف الهدین حسهینی صهاحب روزنامهه فکهاهی و       طنزپردازی در ادبیات مشروطه در نوشته

 شود. های طنز اجتماعی و سیاسی دیده می بود، هر چند در اشعار عشقی و بهار نیز نمونه« نسیم شمال»طنزآمیز 
شعر و ادب به مردم کوچه و بهازار و توجهه شهاعران بهه مسهائلی چهون        های دیگر این دوره نزدیکی یکی از ویژگی

دهقان و کشاورز، کارگر، سرمایه دار، خان و ارباب، که در واق  تقابل و رویارویی کوخ و کاخ و کوخ نشین در برابر 
بعهد راه   کاخ نشین است. شعر فارسی که تا ق ل از آن در خدمت دربار و مدح شاهان قهرار داشهت از ایهن دوره بهه    
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دیگری را پیدا کرده و متوجه مردم عادی شده و در خدمت مهردم فقیهر و ط قهات زحمهتکش جامعهه قهرار گرفهت،        
شدند زیهرا تنهها زمهانی مهورد      آمدند و اص ً دیده نمی کارگران و کشاورزان و مردم نیازمند تا آن زمان به حساب نمی

گرفتند، اگهر   د یا از آنان خطایی سرزده مورد بازخواست قرار میشدن توجه قرار داشتند که یا باید به خدمت گرفته می
ههای محلهی    های محلهی و خهان   چه که دوران برده داری گذشته بود اما نیمی از جامعه تحت عنوان رعایای حکومت

 مورد بهره برداری قرار داشتند.
برای درمهان دردههای اجتمهاعی و    در شعر عصر مشروطه شاعر که از سیاست مداران روز در هر عنوان نا امید است 

برد و ایجاد هر نوع تغییر و دگرگونی در جامعهه را تنهها بهه دسهت      ایجاد فضای سیاسی مطلوب به خود مردم پناه می
 داند. مردم میسر می

های فاسدتمام اقشار جامعه در عقب مانهدگی فرهنگهی    در دوران مشروطه به دلیل رواج فتنه و فساد حاصل حکومت
ی ایران را   در بر گرفتهه بهود زنهان را بهیش از دیگهر      بردند. این فقر فرهنگی که سراسر جامعه به سر می و اجتماعی

شد.  زن در سالیان متمهادی در ایهن مهرز و     شد و ظلم و ستمی مضاعف به این قشر وسی  می اقشار جامعه شامل می
ار، به ندرت زنهی باسهواد و اههل علهم وجهود      های حرامسراهای شاهان قاج بوم یا کنیزان مط خی بودند و یا سوگلی

ی علوم ادبی و نظری. متأسفانه در مورد زنان بی سوادی و عقب مانهدگی  داشت آن هم بسیار محدود و فقط در زمینه
دانستند و خواهان رف  حجاب از زنان بودند.  همین بینش غلط در مورد مسائل  ی حجاب آنان مربو  میرا به مسوله

ههایی کهه بهه     بود که بشترین شعرای عصر مشهروطه کهه دارای دیهد بهازتری بودنهد و در مسهافرت      زنان موجب آن 
ی زنان را مورد توجه قهرار  دیدند، مسوله های اجتماعی می ی فعالیتکشورهای غربی داشتند حضور زنان را در عرصه

ع رفه  حجهاب را در اشهعار    دهند و متأسفانه علت تمامی مشک ت و مصائب آنان را در حجاب زن بدانند و موضهو 
بینیم، آنها به این امر توجه نداشهتند کهه آن چهه     های آن را در اشعار بهار، عشقی و فرخی می خود مطرح کنند، نمونه

ی های اجتماعی محروم کرده پوشش آنها نیست بلکه بینش غلط و فرهنگ منحطی است کهه جامعهه   زن را از  فعالیت
داشته و با آنان برخورد کرده اسهت. هیچگهاه بهه زن بهه عنهوان یهک عضهو زنهدگی         ها نس ت به زنان  مردساالر سال

های اجتماعی نپذیرفته انهد. در ایهران همهواره حتهی      ی علم و ادب و فعالیتاجتماعی توجه نشده و زن را در عرصه
 متجددین هم بینش عوام را نس ت به زن داشته و دارند.

کرده است. او نیز در دفاع از مظلومیدت زنهان و تجسهم روزگهار سهیاه آنهان      عشقی هم مانند بهار به پوشش زن توجه 
این هم چنهد قطهره اشهک دیگهر کهه از دیهدن       »خوانیم  ی این قطعه میرا سروده است. در مقدمه« کفن سیاه»یقطعه
زبهان   ی نو و شهیوا، سرگذشهت یهک   ی ط   عشقی بدن اوراق چکیده. موضوع این منظومههای مداین از دیده ویرانه

 (. 215: 5984)مشیرسلیمی،« و سرنوشت زنان ایرانی در نظر او هنگام ورود به مهاباد است.« خسرودخت»باستانی به نام 
مههر مههرا هههیچ گنههه نیسههت بجههز آنکههه زنههم                                     

مههن سههیه پوشههم و تهها ایههن سههیه از تههن نکههنم                          
 مههههههن اگههههههر گههههههریم، گریههههههانی تههههههو
 بکههنم گههر زتههن ایههن جامههه گنههاه اسههت مههرا     
 چکههنم؟ بخههت از ایههن رخههت سههیاه اسههت مههرا  
 زحمههههت مههههردن مههههن یههههک قههههدم اسههههت
 از همههان دم کههه در ایههن تیههره دیههار آمههده ام     
 همچههو موجههود جمههادی نههه بههه کههار آمههده ام    
 تههههها در ایهههههن تیهههههره کفهههههن در شهههههده ام
 شههرم چههه؟ مههرد یکههی بنههده و زن یههک بنههده    

 زی نهههده؟چیسهههت ایهههن چهههادر و روبنهههده ی نا 

زایههن گنههاه اسههت کههه تهها زنههده ام انههدر کفههنم                        
 تو سیه بختی و بهد بخهت چهو بخهت تهو مهنم      
 مهههههن اگهههههر خنهههههدم، خنهههههدانی تهههههو 

نکههنم، عمههر در ایههن جامههه ت ههاه اسههت مههرا         
 حاصههل عمههر از ایههن زنههدگی آه اسههت مههرا   
 تهههها لههههب گههههور کفههههن در تههههنم اسههههت

کرده به بهر، خهود بهه مهزار آمهده ام          خود کفن
 مههردم از زنههدگی از بههس بههه فشههار آمههده ام   

زنهههههده نهههههی، مهههههرده ی مهههههاتمزده ام                                                  
 زن چه کرده است که از مرد شود شرمنده؟

 گر کفن نیست،بگو چیست پهس ایهن روبنهده؟   
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 بجهههههز از مهههههذهب ههههههر کهههههس باشهههههد  
 

 سههههخن اینجههههای دگههههر بههههس باشههههد   
 

 ایی در دوره مشروطه. مدیحه سر9.9
 های گذشتگان وفادار بودند و کم و بیش در اشعار خود از جز تعدادی از شعرای این دوره که همچنان به آرمان        

جستند، دیگر شعرا همان طهور کهه گفتهیم نهه تنهها از       مدیحه پردازی خواه برای عافیت و یا درم و دیناری، سود می 
کردنهد و بهه جهای آن کهه مهدح و       ر در جهت ص ح کشور و امور مردم استفاده مهی دربار فاصله گرفتند بلکه از شع

ستایش قدرتمندان روزگار را بگویند شعر خویش را در راه م ارزه و دعوت به قیام علیه همان سردمداران قهدرت بهه   
نه به جهت کسهب  کار بردند، اگر در اشعار آنان بتوان به ندرت شعری در مدح و ستایش کسی پیدا کرد مدحی است 

بیند، اشعاری کهه   شود که شاعر او را در راه اعت  و استق ل و آبادانی این سرزمین می منفعتی بلکه آن کس ستوده می
ستاید از همین بینش نشأت گرفته اسهت، ههر چنهد در     گوید و یا عشقی، سید ضیا را می عارف در مدح رضا خان می

پرداخهت. امها بهه ههر حهال ههیچ        ر به تصحیح و ج ران اشت اه خود مهی شد و شاع درازمدت اشت اه آنان مشخص می
پذیرند مگر آن که عده ای از همهین بزرگهان    شود و مردم هم آن را نمی حکومت و جریان سیاسی بر مردم حاکم نمی

 ی جامعه آنان را تایید کرده و چهره ای از آنان برای مردم به نمایش بگذارند.ی علم و اندیشهعرصه
 
 های شعر دوران مشروطه . ویژگی9.4
ههایی کهه    ی مشروطه بارز و آشکار است همان ویژگیهای خاص ادبیات انق ب در اشعار شعرای دوره ویژگی       

ایهن  »گویهد:  های این نوع شعر که خاص دوران انقه ب اسهت مهی    ها در مورد ویژگی اخوان در کتاب بدای  و بدعت
آید با یک دنیا ره آورد، خیل مسائل و حقایق نوظهور، با زشهت   ست که سیلش میخاصیت دوران بحرانی و انق بی ا

 (.  95: 5919اخوان ثالث،«)ها را  به قلمرو و اعت ی هنر وارد کند. ی آنخواهد همه های خاص، که می و زی ایی
هنرهای ما، خاصه شهعر  ی همان بارش و برش بود برای انق ب مشروطه به منزله»گوید:  ی مطلب میاخوان در دن اله
 های چندگانه یی هستند که به تقری ی ذی ً برمی شمریم: ی این آثار دارای خصلتو ادب ما همه

 سرشارند از حرارت و جن ش و خشم و خروش و سرکشی و خشونت ویران کنندگی. -
نداشتند، با کلیات هایی که سابقاً مجال طرح  ی زندگی و حقانیت درد و رنحسرشارند از مسائل و حقایق تازه -

 وجزئیاتی در هم ریخته.

 هایی که طرح شده. هایی که پریشان و متضاد به سوال سرشارند از جواب -

 سرشار از شتاب زدگی و سهل انگاری و غال اً عریان از زی ایی اند. -

 از حیث زبان سخته و سنجیده و خام اند. -

عوالم آمیخته ای هستند از حماسه و ههزل و  از حیث س ک یک دست نیستند و همچنین از جهت اغراض و  -
 هجا و غمنامه و غیره در حالی که حق هیچکدام به درستی گزارده نشده است.

 از حیث محتوی به قوام نیامده اند و بی عمق و ناپایدارند. -

 والجرم غال اً عامیانه اند. -

ها و بی  ب زمانه است که در آن آشفتگیاین همه گوشه به گوشه و گام به گام، بازتابی از خصال و خوی زندگی منقل
 (.75و71همان: « «)ها و نابسامانی هاست. مرزی

ی ایران از خصوصیاتی منحصر به فرد برخوردار اسهت. ایهن همهان شهعر     اما شعر این دوره نس ت به شعر هزار ساله
اشد اما از نظهر محتهوا و   ناب و شعر خالص است، اگرچه از نظر قواعد شعری پاره ای اشکاالت در آن وجود داشته ب

ی داغ و ننگ مدیحه سرایی را از پیشانی شعر فارسی پاک کرده است. اگرچه هنهوز در پهاره ای از اشهعار    اندیشه لکه
توان یافت، اما بسیار انهدک اسهت و حتهی در زمهان خهود نیهز        ی مشروطه و پس از آن نیز همین مضامین را میدوره

 ر بعد از شور و هیجان دوران انق ب مطرح شده است.مطرح ن ودند، بسیاری از این اشعا
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کهرد و بهه آنهان امنیهت و آسهایش       این گروه از شاعران هیچگاه شعر خویش را به آن چه که برای آنان کسب نان می
بخشید نیالودند و لحظه ای هم در فکر سازش و کنار آمدن با عوامل قدرت در این مرز و بوم ن ودند بلکه با تمهام   می
ت و توان خویش با عوامل است داد جنگیدند زندان و آوارگی را به جان خریدند و بها سهرافرازی در راه اعهت ی    قدر

ی ادبیات فارسی ارزش و بهای واقعی پیدا کهرده اسهت، بهه    این مرز و بوم جان دادند، همین است که شعر این دوره
توانهد راه گشها و راه رو در    برتر اجتماعی کهه مهی   شاعر هویتی بخشیده است که او نیز به عنوان یک عنصر و الگوی

طریق مردم باشد همراه و همگام مردم باشد درد را بشناسد در پی درمان دردهای اجتماعی باشهد و در عهین حهال از    
 های آنان باشد. ی قدرتمند و حاکم هم فاصله داشته باشد و در خدمت مردم و آرمانط قه

هنرمند است و شاعر، زیرا اینان نه تنها ندای م ارزه و حق طل ی و قیام سهر دادنهد   پس شاعر مشروطه به معنی واقعی 
 و مردم را به م ارزه دعوت کردند بلکه خود در پیشاپیش صف م ارزان جای گرفتند.

 
 . مضامین عمده و محتوای اشعار شاعران مشروطه9.4.1

ها و بیهان متفهاوت،    های شخصیتی و دیدگاه اوتشعرای مشروطه به مسائل مختلفی توجه داشتند که صرف نظر از تف
های شعر و مضامین شعری مشترک بود. مهم ترین محورهای شعرای ایهن دوره ع هارت    ها در زمینه ی همه آندغدغه

است از: توجه به مردم عادی و مشک ت و مسائل اجتماعی آن ها، است داد و بهی عهدالتی حهاکم بهر جامعهه، قهانون       
گانه ستیزی، توجه و نیاز به همت و غیرت اس می برای م ارزه، شهادت طل ی و بذل جان و مهال  مندکردن جامعه، بی

 در راه میهن و عقیده، آزادی.
 توجه به این مسائل موجب شده است که شعر این دوره را با شعر سالیان سال ادبیات فارسی متمایز کند.

  
 . انقالب اسالمی و ادبیات پایداری4

 :توان تقسیم کرد انق ب اس می را به چند دوره می در عصر ادبیات پایداری
 .84قیام و حرکت تا پیروزی بهمن  ه ادبیات پایداری در عصر1
  مقدس. ه ادبیات پایداری در دورة هشت سال دفاع2
  ه ادبیات پایداری پس از جنگ هشت ساله.9  

 دهنهده اسهت،   آفهرین و جههت   بخش، حرکت های برانگیزاننده و پرشور امام خمینی)ره( که آگاهی جز پیام             

بنهدد، نهوعی    دیوارها نقش مهی  های کوتاه بر شود یا به صورت نوشته ها بر زبان جاری می شعارهایی که در راهپیمایی
این شهعارها   84توان یافت، با این تفاوت که در سال  می نیزاست که نظیر آن را در عصر مشروطه  "ادبیات پایداری"

دیهده   "خودجوش"های  ویژه مضامین فرهنگ عاشوراست. آنچه در این نوشته دینی به ها، سرشار از مضامین و سروده
آیهد.   چشهم مهی   هها بهه   ظرافت، ایجاز، برانگیزانندگی و طنز شگفتی است که در عمدة شعارها و دیوارنوشهته  شود می
ای نیز در پدید آمهدن ایهن    نویسندگان برجسته رایندة بسیاری از این شعارها خود مردم هستند، گرچه گاه شاعران وس

 شد که نهام آنهها در   اند، منتها حاکمیت شرایط اختناق و ارعاب مان  از آن می داشته ها سهم و نقش ها و سروده نوشته

 هایشان مطرح و شناخته شود.  کنار سروده
سهتایش  تیوان   مقدس( میی  )آغاز هشت سال دفاع 53تا  57رین ویژگیهای ادبیات پایداری بین سالهای از بارزت

 ، دعهوت بهه وحهدت، یکپهارچگی و همهدلی و پرهیهز از تفرقهه و        ستیزان ستم آزادی و آزادگی، ستایش مجاهدان و

سهتایی   ، مردم شهادت و پاک ازی، ستایش جهاد، هجرت،  گسستگی، محکوم کردن است داد و بیداد داخلی و حامیان آن
گیهری از   ، بههره  انهدوزی  ثهروت  ، محکوم کردن زرپرستی، اشرافیت و روحیة دنیازدگی و فداکار ویژه مردم محروم و به

،  خمینهی)ره(، طالقهانی و...   ویهژه امهام   های تراز اول انق ب بهه  های حماسی، ستایش چهره ای و چهره شاهنامه اساطیر
بارزتر از موارد فوق و با نگاهی میرتب  بیه   و ترسیم افقهای پیهروزی و   و امید به آینده در افرادایجاد روحیة نشا  
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ههای   ها، طرح الگوها و اسوه ها و سروده ویژه شیعی در نوشته به ، حضور عناصر و مضامین دینیموضوع این پژوهش
اشتر و نیز م ارزان معاصر چهون   ، سلمان، مالکاند، چون ابوذر تاریخ اس م مطرح بوده ویژه الگوهایی که در تاریخی به

ارزشی عاشهورا را   ، و نیز استفاده از عناصر حماسی، فرهنگی و میرزا کوچک خان، سیدجمال اسدآبادی، شریعتی و...
 مطرح نمود.

کهاوه،  توان به وضوح تلفیق نمادهای ملهی )ماننهد    های دفاع مقدس، می سروده به ع وه در کنار ویژگی بارز نخستین
اهریمن و...( و نمادهای مذه ی و دینی و نمادهای فرهنگ اس می )مانند عاشهورا،   سیاوش، درفش، ال رز، خزر، دیو،

ههای حضهرت امهام)ره( )یها مضهمون       گیری از آیات، روایات و گفته بهره ذوالفقار، بدر و...( با یکدیگر و نیز  کرب ،
 است را مشاهده نمود. اس م و انق ب در فرهنگ ادبیات پایداری حضور آشکار دو عنصر اساسی هرسه( که نشان از

نهام  « تردیهد و اعتهراض  »توان آنها را شعر  هایی رواج یافت که می سروده در سالهای پایانی هشت سال دفاع مقدس، 
عظهیم   رنگ شدن ارزشهها، فرامهوش شهدن دسهتاوردهای     ها نوعی دلواپسی و نگرانی خاطر از کم نهاد. در این سروده

گاه با طنزی خاص همراه اسهت.   خورد. این ویژگی گرایی و... به چشم می طل ی و عافیت مجاهدت و ایثار، رشد رفاه
قیصهر  »، «سیدحسهن حسهینی  »کهه بعهدها کسهانی چهون:      ای را آغازگر این شیوه باید دانست، شیوه« سلمان هراتی » 

 .ای پس از جنگ نیز آن را ادامه دادندشاعران تا ساله و تنی چند از« علیرضا قزوه»، «پور امین
 
 ی قالب آثار، مضامین و محتوای آثارتحوالت صورت گرفته در شعر دفاع مقدس در زمینه -9-2

در آغاز بهتر است ب ینیم مقصود از شعر دفاع مقدس چیست و چه تعریفهی میتهوان از آن ارائهه داد. سیدحسهن            
ی ای سیاسی است اما تهوده جنگ در ذات خود پدیده»نویسد: اع مقدس میی شعر جنگ و دفحسینی در کتاب گزیده

مردم تا زمانی که زعما و بزرگان ملّت با دشمن از در مذاکره درنیامده اند اصهوالً تهوجهی بهه ایهن سرشهت سیاسهی       
نهد.  از سهوی ایهران بهه سرشهت سیاسهی جنهگ توجهه پیهدا کرد         895ی ندارند. به نظر نگارنده پس از ق ول قطعنامه

هایی که از این زمان به بعد با ویژگی تشویق و تکریم دوست و تحقیر و تهدیهد دشهمن و همچنهین انتقهاد از      سروده
ی دفهاع  ی سیاسی جنگ یعنی دورهگیرد به دوره خود و دیگران و انتقاد از برخی کارگردانان جنگ شکل گرفته و می

 (.59: 5955)حسینی، « مقدس تعلّق دارد.
ی ایران جز شاهنامه کهه بخهش   ای نیست به ویژه در مراجعه به میراث ادبی گذشتهاز جنگ کار ساده گفتن و سرودن

ای در دست نیسهت کهه همهان    ی بارز و برجستههای آن مربو  به قسمت اساطیری و پهلوانی است نمونه اصلی رزم
ی کشهورهای جههان   . این مورد دربارهی تاریخی و واقعی نداردهای رزم و ن رد نیز جن ه طور که گفته شد این صحنه

سودم و دیگر نیز صادق است و شاعران و نویسندگان این کشورها از جمله ایران چون درادب خویش الگویی مناسب 
ههایی تقری هاً مشهابه     اند بیشتر تحت تأثیر آثار ادبی هنرمندان اروپایی و احیاناً آمریکایی قرارگرفتنهد و واکهنش  نداشته

های جنگ را بررسی کنیم باید بگهوییم کهه    اگر بخواهیم عمده ترین مضامین شعر مقاومت ایران در سال»نشان دادند. 
ههایی نظیهر دفهاع، حملهه، ایثهار، شههادت، جان هازی،         آغاز این شعر، شعری است شعارزده، بی پروا و واجد موضوع

)محمدهدی  « پیونهد نزدیهک قهرار دارد.   رشادت و... که با ایدئولوژی و گفتمان دفاع شهرافتمندانه تها سهرحد جهان در     
 (.99: 5959روزبهانی، 

بیشترین مضامین شعر دفاع مقدس موضوعاتی چون شهادت، جان ازی، ایثار، مظلومیت مردم شهرهای مهرزی، عشهق   
به امام خمینی)ره(، کرب ، آرزوی رسیدن به کرب  و ... است اما جای وطن و احساسات ناسیونالیسهتی در ایهن آثهار    

گ و شاید خالی باشد و بیشتر به مضامین مذه ی و نهضت حسینی توجه شهده اسهت. نفهوذ و تسهلط فرهنهگ      کمرن
شیعی در غزل این دوره کام ً مشهود است و مفاهیمی چون جهاد، شهادت، ایمان، هجهرت، کهرب ، عاشهورا، انتظهار     

 زند. و... درآن موج می
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 نتیجه گیری
 توان در نگاه اس می و ارزشی به این ادبیات جستجو کرد؛ همان تع یری که می متعالی ترین جلوه ادبیات پایداری را

ما در این پژوهش از آن به پایداری اس می یاد کردیم. در بررسی ادبیات پایداری در دوران معاصر نگاه به چند نکته  
وی سیاسهی داشهته و متهأثر از    بسیار حائز اهمیت است. اول اینکه در دوران مشروطه ادبیات پایداری بیشتر رنگ و ب

توان در انق ب اس می ایران و بهه ویهژه در    جود خفقان و فشار بر جامعه بوده است. نقطه اوج ادبیات پایداری را می
کند و از قالب  دوران دفاع مقددس مشاهد کرد. در این دوران رویکرد آثار بیشتر جن ه تقددس اس می و معنوی پیدا می

گردد. از طرفی در این دوران ادی انی که پا در صحنه انقه ب گذاشهته انهد همهه بها       طه خارج میسیاسی دوران مشرو
پردازند در حالیکه در دوران مشهروطه   رویکردی واحد و در چارچوب نظام ارزشی اس م به آفرینش آثار خویش می

 شود. ها در مقوله پایداری مشاهده می تفرقه میان ادی ان به دلیل تفاوت در نگرش آن
رسیم  که بسهیاری   اگر ادبیات مقاومت در دوران معاصر از مشروطه تاکنون را موردبررسی قرار دهیم به این نتیجه می

ازآثار ادبی خلق شده در دوران معاصر اگر چه ممکن است در دسته ادبیات پایداری قرار بگیرد امدا ههیچ گهاه آنهها را    
ی به حساب آورد چرا که برخی از ایهن آثهار، ممکهن اسهت صهرفاً بها نگهاه        توان به عنوان ادبیات پایداری اس م نمی

تعصد ات قومی یا ق یله ای خلق شده باشند و یا در پشت پرده ذهن خالق آنان، نگاه ارزشهی از نهوع اسه می وجهود     
اسهت و در  ههای بیگانگهان صهورت گرفتهه      ها صرفاً تحت تأثیر اندیشه نداشته و یا حتّی در برخی موارد این مقاومت
 خلق آن نگاه بیگانه گرایانه مددنظر بوده است.

نکته قابل م حظه این است که آفرینش این ادبیات در دوران مشروطه با نگاهی سیاسی همراه بوده اسهت و شهاعران   
و نویسندگان در مخالفت با حکومت است دادی و ظلم و به منظور ایجاد مقاومهت در مهردم و انتقهاد از حکومهت بهه      

آثار پرداخته اند و ما در این دوره شاهد خلق شعر مخالف با حکومت هستیم. انق ب اسه می ایهران و پهس از     خلق
توان از بارزترین دوران تجلّی پایداری اس می در ادبیات معاصر بهه شهمار آورد. درایهن     آن دوران دفاع مقدس را می
یسندگانِ متعهدد و همراهی هستند و ثانیهاً ورود مفهاهیمی بها    های خلق شده، اثر شاعران و نو دوره اوالً اشعار و نوشته

توان بهره گیری شهاعران و نویسهندگان    نگاه ارزشی و اس می به این ادبیات روح تازه ای به آن بخشیده است که می
کهریم و  از مفاهیم دریافتی واقعه کرب  و حادثه عاشورا را جزو مهم ترین بخش آن برشمرد. اسهتفاده از آیهات قهرآن    

 روایات نیز بخش مهمدی از نگاه شاعران به این مقوله را به خود اختصاص داده اند.
های متفاوت و تعددد نگاه ادی ان و شاعران به موضوع مقاومهت هسهتیم    از طرفی در ادبیات مشروطه شاهد ابراز عقیده

ری متفاوت شاعران در این خصوص که این تفرقه درادبیات پایداری، از تحوالت سیاسی دوران مشروطه و موض  گی
های متفاوت به شرق یا غرب و حتّی اس م در این دوره باعث ایجاد این اخهت ف در خلهق آثهار     شود. نگاه ناشی می
 شده است.

در دوران انق ب و دفاع مقدس برخ ف مشروطه، شاهد یک وحدت رویه میان ادی ان و شاعران هسهتیم بهه طهوری    
یسندگانی که در ق ال انق ب سکوت کرده اند، دیگران با محوریدتِ پذیرفتن سه موضوع اصلی که به جز شاعران و نو

یعنی شهادت، جنگ و دفاع، و ره ری جنگ، به صورت متّحد به خلق آثار پرداخته اند که این وحدت کلمهه ادبیهات   
قالهب و محتهوای آثهار نیهز از     پایداری آن دوران را تحت تأثیر قرار داده است. خلق مضهامین جدیهد و تغییهرات در    

 شود. خصوصیات این دوران محسوب می
 

 مناب  و مآخذ  
 قرآن کریم
 (. ترجمه ی محمدد دشتی. تهران: انتشارات سنا.5955،حضرت علی)ع( .) نهج البالغه

 5919قانون اساسی جمهوری اس می ایران،
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 (. ازواژه تا فریاد. تهران. روایت فتح.5959اسماعیلی، رضا.)

 ها و عطا و لقای نیما یوشیح.تهران: فجر اس م (.بدای  و بدعت5919اخوان ثالث، مهدی.)
 (.از ص ا تا نیما.تهران: سپهر.5984آرین پور،یحیی.)
 .17-19(،بهمن و اسفند.صص 71در مجله ی کیهان.)پیاپی«.از ادبیات انق بی تا انق ب ادبی(.» 5941امین پور،قیصر.)

 (.تاریخ پیام ر اس م)ص(.تهران: دانشگاه تهران.5989آیتی،محمددابراهیم.)

 (. پژوهشهایی در تاریخ و ادب. تهران: اط عات.5942آینه وند، صادق.)

 25-79. صص 4در نشریه کیهان فرهنگی.« ادبیات مقاومت(. »5941آیینه وند،صادق.)

 مدها.تهران: توحید.ها و پیا (. تحلیلی بر انق ب اس می ایران ریشه5952باباپور، محمدمهدی.)

 ج. قم: المهدی2(.شعر امروز. 5941باقری، ساعد و محمدرضا محمدی نیکو.)

 51ترجمه ی شه  شاهسوندی.در مجلّه شعر، «.شعر شکلی از مقاومت در برابر واقعیت(.» 5949برادسکی،جوزف.)

 (.دیوان محمدتقی بهار.تهران:توس.5951بهار،چهرزاد.)

 های دفاع مقددس و پایداری در شعر عرب. تهران:بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش (. مقاومت5959بیدج، موسی.)
«. های ادبیات پایداری در اشعار ادیب الممالهک فراههانی   مضامین و بن مایه»،بهار(.5991تسلیم جهرمی،فاطمه و طال یان،یحیی.)

 .91-552(،صص 7در نشریه ادبیات پایداری.)

 ا ادبیات مقاومت جهان.تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقددس.(. آشنایی ب5959ترابی،ضیاءالددین.)

 (.گزیده شعر جنگ و دفاع مقددس.تهران: سوره مهر.5955حسینی،حسن.)
 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.لغت نامه(. 5944دهخدا، علی اک ر.)

 ان قدس رضوی.(.شاهنامه جلوه گاه روح ملّی.مشهد: آست5959راشدمحصدل،محمددرضا.)
 . مشهد: آستان قدس رضوی.شعر کهن فارسی در ترازوی نقد اسالمی(. 5911رزمجو، حسین.)

 (. ادبیات معاصر ایران.چاپ پنجم.تهران:روزگار.5995روزبه، محمدرضا.)
 ، پایداری حماسی، تهران: مروارید5949ریاحی، محمدامین، 

وعه رهنمودهای حضهرت امهام خمینی)ره(.تههران:وزارت فرهنهگ و     سازمان مدارک فرهنگی انق ب اس می.صحیفه نور،مجم
 .5941ارشاد اس می. 

 (.چهار شاعر آزادی )جستجویی در سرگذشت و آثار عارف، عشقی، بهار و فرّخی یزدی(.تهران: نگاه.5919سپانلو،محمدعلی.)

 57-25.زمستان.صص 95در مجلّه رشد آموزش زبان و ادب فارسی.«.نیما شاعر ط یعت و جامعه (.»5945سنگری،محمدرضا.)
(. ادبیات پایداری مجموعه مقاالت، نخسهتین همهایش پژوهشههای زبهان و ادبیهات فارسهی.تهران:       5952سنگری، محمد رضا.)

 دانشگاه تربیت مدرس. انتشارات

 (،دی.99)پیاپی 52در فصلنامه ی شعر.«ادبیات پایداری(. »5959سنگری،محمدرضا.)

 .تهران:پالیزان.5(. نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس،چاپ دودم. ج5958سنگری،محمدرضا.)
هها.   ها و گزینش نمونهه  رسی قالبشناسانه، بر (. نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس تحلیل س ک5958سنگری،محمدرضا.)

 .تهران:پالیزان.2ج
 (.ادبیات دفاع مقددس. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای                      دفاع مقددس.5959سنگری،محمدرضا.)

 م(.5941(.ادب مقاومت.ترجمه محمدحسین روحانی.تهران: نشر نو.)چاپ به زبان اصلی 5941/5911شکری،غالی.)
 (.حماسه سرایی در ایران.تهران5927ذبیح اهلل.)صفا،
 . چاپ سوم. تهران: انتشارات امیرک یر.حماسه سرایی در ایران(. 5982صفا، ذبیح اهلل. ) 

 ، چاپ هفتم. تهران: امیرک یر.9. ج تاریخ ادبیّات در ایران(. 5941صفا، ذبیح اهلل. )
 تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای  دفاع مقددس (.آشنایی با ادبیات دفاع مقدس. 5959صنعتی،محمدحسن.) 

 (.صور خیال در شعر مقاومت.تهران: فرهنگ گستر.5959قاسمی،حسن.)

 (.ده شاعر انق ب.تهران: سوره مهر.5991کاظمی،محمدکاظم.)
 (. بررسی تط یقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان. تهران: پاییزان.5951کاکائی، ع دالج ار.)
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 (. شهادت و پرواز.تهران: شاهد. 5951گلمرادی، شیرینعلی.). 
 ی عشقی، چاپ هفتم.تهران:سپهر.(. کلیات مصور میرزاده5984مشیرسلیمی،علی اک ر.)

 (. قسم به نخل قسم به زیتون. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقددس.5959محمدی روزبهانی،مح وبه.)

 اشعار دهخدا.چاپ اودل.تهران: سینا. (.مجموعه5997معین،محمدد.)
 (. تفسیر نمونه. چاپ سی و یکم. تهران: دارالکتب االس میه  .5949مکارم شیرازی، ناصر و دیگران.)

 (.دیوان محمد فرّخی یزدی.چاپ هشتم.تهران: امیرک یر5911مکّی،حسین.)

 های اس می در صد ساله اخیر.تهران: صدرا. (.نهضت5985مطهری،مرتضی.)

 .59در مجلّه شعر.«. شاعر جستجوی حقیقت است(.» 5949ظفری، ابوطالب.)م
 (. نهضت شعوبیه، جن ش ملّی ایرانیان در برابر خ فت اموی و ع اسی. چاپ سوم.تهران: کتی ه5958ممتحن،حسین علی.)

 .5991موسسه فرهنگی هنری قدر والیت.سیره سیاسی حضرت امام خمینی)ره(.تهران:قدر والیت.
در نشهریه ادبیهات   «. اسهتقامت و پایهداری در قهرآن   »،بههار(. 5991ی،سیدمحمدد؛قاسمی حامد،مرتضی؛شاورانی،مسعود.)میرحسن
 .859-155(،صص 7پایداری.)

 (. فرهنگ شهادت از دیدگاه قرآن و سنّت.مشهد: نسیم رضوان.5959نوروزی،مجت ی.)

 ودانه نسیم شمال. ) چاپ اول: تهران، فرزان(. سید اشرف الدین حسینی قزوینی )گی نی (، جا5919نمینی،حسین.)

(.مهدح داغ  5974های اس می.تهران: اتّحاد وزیهن پور،نهادر.)   (. سیدجمال الدین حسینی پایه گذار نهضت 5975واثقی، صدر.) 
 ننگ بر سیمای ادب فارسی.تهران: معین.

 


