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   مه مقدّ  - 1- 1     

 آن مردمــان کــه نــاحیتی و ســرزمین و کشور هر بلکه نیست واحد ملّت و کشور یک به مختص پایداري ادبیات

 و دشــونمــی استثمار و استعمار استکبار و زورگو کشورهاي جانب از و گیردمی قرار بیگانگان هجوم و تاز و تاخت مورد

ي اصــلی ادبیــات پایــداري گــردد. شناســهمــی شامل نیز را گیرندمی قرار اذیت و آزار مورد مستبد حاکمان سوي از یا

م)  نســبت داده 1946چه در منابع مربوط به نقد ادبی آمده به نظریه ســارتر(آناین عنصر التزام و تعهد است که بنابر

  راز نموده است. شود که پس از جنگ جهانی دوّم در فرانسه ابمی

شــروع «داننــد گیري این نوع ادبی را در ایران از زمان جنــگ ایــران و روس و دوره مشــروطه مــیبرخی شکل

گشــاید. روي شــاعران مــیاي پــیشي تــازههاي آن، مرحلهکم با ترکشجنگ اوّل جهانی و درگیر شدن ایران، دست

بند روس و انگلیس را در نظر دارند، هنگــامی کــه  و یی از قیدکنند، رهابار شاعران زمانی که از آزادي صحبت میاین

رنگــی از عوامــل داخلــی و دانند با تهسرایند، عامل آن را دست خارجی و اجانب میاز فقر و فالکت و ویرانی ایران می

د از آن در جنــگ انقالب و بع ي) و در ادامه نیز دوره99: 1386آژند، »(یابداین مسئله تا تاجداري رضاخان ادامه می

  شویم.تر این نوع ادبی روبرو میتحمیلی از سوي عراق به ایران با نمود بیشتر و گسترده

طلبــی باشــد در ســتیزي و عــدالتي مبازره و دفاع و پایداري و سند غیرت، شجاعت و ظلمامّا ادبیاتی که زائیده

و کامو مطــرح گردیــد و بــه تــدریج در کشــورهاي  تاریخ ملّت ایران کم نیست. اگرچه آن نوع ادبی که از طرف سارتر

کــه از  یرســیم کــه ایــن مفــاهیمتر به این نتیجه میقیدیگر از جمله در ایران پا گرفت؛ فاصله دارد امّا با بررسی عم

  اند با مفاهیم پایداري و مقاومت سازگاري دارند.د و ملتزم آفریده شدهطرف شاعران و ادیبان متعهّ

جــري دوران سرشــار از پایــداري و مقاومــت و دفــاع جانانــه ملـّـت ایــران در برابــر قــوم قرن هفتم و هشــتم ه

شود امّا برخی از اندیشمندان این شکســت را بــه چنگیزخان است در این دوره ملّت ایران متحمّل شکست سنگین می

مــردم بــالد مختلــف «کننــد: نظمی امور حاکمان وقت نوشته و از مردم آن دوره چنــین یــاد مــیتدبیري و بیپاي بی

ي هاي که در ایــن واقعــهنثاريها و جانها و رشادتالنهر ایران در دفاع مقابل مغول مردانه جنگیدند و فداکاريماوراء

-ادبیات این دوره نیز این حقیقت را نشــان مــی». ي غیرت و شرافتمندي اینان استنهایت درجه عظیم ساختند نشانه
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گان این دوره در قالب نظم و نثر به صورت پیدا و پنهان در برابر ایــن قــوم بیگانــه ســر دهد. ادیبان شاعران و نویسند

  تسلیم فرود نیاورده و رسالت بیدارگري و مبارزه و قیام علیه آنان را بردوش کشیدند.

ي بیگانگان و عمّال آنــان برداشــته و بــه جنــگ از جمله شاعرانی که سالح قلم بر دست گرفته و پرده از چهره

ي اي و عبید زاکانی است. سیف با زبانی صریح و با تندباد انتقــاد خــود خانــهنان شتافتند سیف فرغانی، اوحدي مراغهآ

-محتاتانه بــه بیــدارگري مــی نوردد، اوحدي نیز چنین است و با کمیدینان را درمیفاسدان و فاسقان و حاکمان و بی

و عبید زاکانی نیز که با دوران پوســیده و زوال حکومــت » ان وقتاي است علیه حاکمنامهعصیان«پردازد و جام جم او

م مردم عصر خــویش لّگیرد که با این کار هم مرحمی براي تسکین تأایلخانی مصادف است روش طنز را در پیش می

-آورد و با سخره گرفتن آنان مــردم را بــه ریــش آنــان مــیشود و هم خنجر اتنقاد خود را بر سر حاکمان فرود میمی

 خنداند.

  

  بیان مسئله - 2- 1     

ي کلمــات اســت و ایــن وســیلهاند ادبیات هنر بیان نیـّـات بــهدر تعریف ادبیات از نظرگاه دانش زیباشناسی گفته

شــود و در قلمــرو ادبیــات نیــز در زبان فرانسه استنباط می) Literature(يمعنی تقریبا معادل مفهومی است که از واژه

) و امـّـا در 10: 1374کننــد. (رزمجــو، ه و احساسات و نیّات خود را در قالب شعر و نثر بیان میادیب و هنرمند، اندیش

: 1373(برادســکی، » هنر، شکلی از مقاومت در برابــر نقــص واقعیــت اســت«گوید : ف هنر، برادسکی مییمورد تعر

نــوعی عصــیان در برابــر واقعیــت ). هنر و در رأس آن شعر، تنها توصیف محاکات یا تقلید از طبیعت نیست. هنــر 55

کنــد احساس مــی» بیگانه«موجود و باز آفریدن حقیقت مفقود است. هنرمند اگر واقعاً هنرمند باشد خود را با این عالم 

هــاي هنــري هنرمندان از حافظ و مولوي گرفته تا کامو و سارتر، منشأ آفــرینش ي، در همه»بیگانگی«و این احساس 

  ).4: 1389(چهرگانی،  بوده است

ادبیات پایداري نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکــري جامعــه در برابــر آنچــه 

آید و هدفش جلــوگیري از انحــراف در ادبیــات، شــکوفایی و کند به وجود میها را تهدید میحیات مادّي و معنوي آن

    ).26: 1388(بصیري،  تکامل تدریجی آن است



5 
 

گردد. پس از جنگ جهــانی م برمیمباحث نظري جدید در خصوص ادبیات مقاومت به جنگ جهانی دوّ يسابقه

ی ران و هنرمندان تحت تأثیر جنــگ و نهضــت مقاومــت بــه ایــن برداشــت کلـّـدر فرانسه، متفکّ ویژهم در اروپا و بهدوّ

ده از جمله سارتر و کامو قائل به نــوعی رسیدند که باید در تحوّالت جامعه شرکت فعال داشته باشند. مروّجان این عقی

ي زمــانی از اجتمــاع و مســائل سیاســی د در هنر بودند. این تصمیم سبب شد نویسندگانی که تــا آن دورهالتزام و تعهّ

م. و 1820ي فرانســه بــه اجزایــر در ســالکردند به مسائل اجتماعی و سیاسی توجّه کننــد. بــا حملــهگیري میکناره

ومت در این کشور، تا بعد از جنگ جهانی دوّم مردم به شدّت به مبارزه با اشغالگران فرانســوي گیري نهضت مقاشکل

ي التــزام از م. قیام علنی و مسلّحانه آغاز گردید. در بین این جنگ و گریزهــا نظریــه1954که در سالپرداختند تا این

اري در فلسطین همچنان به حیات خــود ادامــه فرانسه وارد جهان عرب شد که این نظریه در قالب انتفاضه و ادب پاید

هــاي اندیشــمندان هــا و مصــاحبهها، مقاالت، ســخنرانیي کتابدهد. این نظریه در سایر کشورها از طریق ترجمهمی

: 1389؛ ترابــی، 15: 1388، بصــیري، 126-125: 1389( چهرگــانی،  ها، رواج پیــدا کــردفرانسوي و مسافرت

59-60.(  

شــود ی مــیهاست. این مفهوم کــامالً ارزش تلقـّـداري و دفاع، مفهومی عام در فرهنگ ملتمفهوم مقاومت، پای

ي محتــوایی حوزه زیرا یک واکنش غیر ارادي در برابر تهاجم است. ادبیاتی که زاییده مفهوم مقاومت پایداري است در

فاجعــه، محتــواي ادبیــات  توصــیف -3دعوت به مقاومــت  -2 توجیه حقّانیت -1 و موضوعی به خلق اثر می پذیرد.

ي مزبــور را بیــان ســه حــوزه پایداري مشتمل بر طرح حوزه هاي مذکور است. البته گاه شعري یافت می شود که هــر

ضــمن ســوگواري بیــان  کنــد ووصــیف مــیهــا را تستایش فتوحــات، آرمــان کند یعنی گاه ضمن بیان شجاعت ومی

  ).55: 1379(کاکایی،  پذیردشجاعت صورت می

ق نفی و اعتراض به انحرافاتی است که شاعر در جامعه و محــیط خــود ن سطح از مفهوم ادب پایداري متعلّدر ای

از نسبتاً وســیع انحرافــات  اندهاي مختلفی داشته باشند که در یک چشمتوانند زمینهکند. این انحرافات میمشاهده می

شود. ادب پایداري با این مفهوم، در اکثر آثار ادبــی ل میاخالقی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی، دینی، فکري و. . . را شام

انــد. ســنایی، کالسیک ایران و جهان حضور دارد و بیشتر شاعران ما اشعاري با مضامین فوق از خود بــه یادگــار نهــاده

. بــه عبید زاکــانی و..  و پس از او با صراحت بیشتر  اي، حافظناصر خسرو، مولوي، سعدي، سیف فرغانی، اوحدي مراغه

  ).10: 1389(چهرگانی،  اندمبارزه با انحرافات یاد شده پرداخته
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-دغدغه و آرام که تحت فشار حاکم و یا تهاجم بیگانگان قرار ندارند نمــیجوامع بی تاریخ نشان می دهد که در

وامــع بســیار گونــه جنشانی از ادبیات مقاومت گرفت. به عبارتی دیگر پرورش و باروري این نــوع ادبیــات در ایــن توان

ي مــا از ســوي انــد و جامعــهضعیف است به همین دلیل در تاریخ کشور ما نیز هرجا مردم قدرت عرض انــدام داشــته

 دیــدم ظهور ادبیــاتی بــا بــار مقاومــت توان عالئمی ،نیروهاي خارجی یا عوامل مستبدّ داخلی سخت فشار قرار گرفته

  ).23: 1388(بصیري، 

ایــم قبــل تاز بیگانگان بوده و معرض تاخت هاي مختلف همواره درقرن اریخ و درطول ت تی هستیم که درما ملّ

گرفتیم که اسالم وارد ایــران شــد.  ها قراري اعرابها و بعد از آن هم در معرض حملهاز اسالم حمله اسکندر و یونانی

ي قاجــار و هــا در دورهاز روستــ و و تاتار در قرن هفتم و هشتم هجري، تاخــتهجوم اقوام ترك در رأس آن مغول 

  بوم است. و ي بارز تهاجم بیگانگان بر این مرزجنگ تحمیلی بعد از انقالب از نمونه

ي امــل یافتــهي تکد و مقاوت را دروه مشروطه و انقالب اسالمی به ویژه دوره جنگ نمونــهاگرچه ادبیات متعهّ

ادوار قبــل از مشــروطه هــم مشــاهده کــرد. ن نوع ادبیات را در سازگار با ای توان مفاهیمکنیم اما میآن را مشاهده می

خصــوص شــاعرانی چــون ســیف همفاهیم سازگار با ادبیات پایداري که در دیوان شاعران دوره قرن هفتم و هشــتم بــ

ي اســت کــه بــه آن خــواهیم پرداخــت. امطرح شده است عنوان پایــان نامــه و عبید زاکانی اياوحدي مراغهفرغانی، 

ار ادبی و نیز شناخت زندگی آفرینندگان این آثار ادبی به خوبی مقاومت آنــان را در برابــر انحرافــات فکــري، تحلیل آث

  اخالقی، اجتماعی و سیاسی را نشان می دهد.

در قرن هفتم و هشتم عالوه بر اوضاع بد سیاسی و اجتماعی، اخالقیات نیز به سرعت به سراشیبی فســاد افتــاد، 

اعتنــا شــدند و ائل اخالقی بــیدامه حیات و نجات از گرسنگی و ستمگري دستگاه حاکم به مسمردم ستم دیده براي ا

گویی و تملّق، خیانت و رذایل اخالقی رواج یافت، در داخل شــهرها و منــاطق فئــودال نشــین بســیاري از افــراد دروغ

اي برخــوردار بودنــد و غالبــاً آســودهطبقات مرفَّه اجتماعی بدون اینکه منشأ خدمت باشند با استثمار دیگران از زندگی 

-کردند. منتهــی عــوامجویی دیگران سپري میبازي، غیبت و عیبخواري، عشقوقت خود را در شکار و قمار و شراب

کردند گروهی دیگر که غالباً رجال شــرع و سیاســت بودنــد بــراي حفــظ مقامــات اس علل این اوضاع را درك نمیالنّ

رنــگ خواهی نشوي رسوا هم« بستند: کردند و این مثل را به کار میرنگ مید حاکم همدنیوي، خود را با طبقات فاس
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ها را از طریق نصیحت و اندرز به متغلّبان زورمند و هدایت آنان به خــدمت خلــق و و گروه سوّم این درد» جماعت شو

  ).87: 1؛ ب3، ج1371فا، ؛ ص118: 6، ج1383( راوندي،  کردنددست برداشتن از ایذاء و آزار مردم اظهار می

-گروهی از شاعران مانند سیف فرغانی از راه انتقاد خالی از طنز و شوخی یعنی صریح و تند دســت زدنــد. او نــه

هــاي تنــد و تاخت و بر آنــان ســرزنشداد، بر زهدفروشان ریاکار نیز میتنها حاکمان ستمگر را مورد نکوهش قرار می

نمایــان دســت در دســت ســتمکاران و تبهکــاران دریافته بود بسیاري از این زاهــدچرا که . داشتعتاب آمیزي روا می

  :دارند

 ـو بیزار دیـنوي تـو از دین گشته بیــزار و ز ت        ـزار دینافـاي تو را در کار دنیــا بوده دست

 دستار دین ن که نبـود جـبـه وتـرك دنـیـا کـ         ن امامته اندر دیاي به دستار و به جـبـه گش

  ـار دینو دارد عـنـنـگ دنـیـایی و از نـام تـ         دنیا تو رایـن و الالدّ لـقـب گـشـتـه فـالناي 

  )227: 1364(سیف فرغانی،                                                                                     

  شیخ دغلکار :    

  ري نبود چـون تو جبان راــه عشق جان را     دانم که دلیگـر عاشقی فدا کن در را

  دگان راجارت     زیرا که آن حــرارت نبود فسربصارت نکند چنین تخود چون تو بی

  سـگان را اينان مجاهد     برخان آرزوهــا همکاسه ز بهرواي شیــخ گربه زاهــد 

  )551(همان،                                                                                      

و شوخی و کنایه، انزجار خود را از حکومــت حــاکم اعــالم کردنــد. عبیــد  هزلیا مانند عبید زاکانی از راه طنز و 

  شیخکان قَلّابی چنین گفته است: يزاکانی درباره

  ناموسیم      نه گرفتار ملک و اسبابیم و نه اسیران نام

  ان َقلّابیمـان و یکرنگیم     دشمن شیخکي یکروبنده

  )225: 1384(عبیدزاکانی،                                   

  هاي) پژوهش: سؤال (سؤال - 3- 1 

اي و عبیــد زاکــانی تحــت عنــوان سیف فرغــانی، اوحدالــدین مراغــهمفاهیمی که در دیوان شاعرانی چون  -1

  ند کدام مفاهیم هستند؟امفاهیم سازگار با ادب پایداري مطرح شده
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  اند؟شاعران مورد پژوهش در دیوان خود چه مقدار از این مفاهیم بهره جسته -2

م ســازگار بــا ادب ي بــروز و ظهــور مفــاهیه به شرایط اجتماعی و سیاسی و مقتضیات این دوره نحوهتوجّ با -3

 است؟انی چگونه بوده اي و عبیدزاکراغهسیف فرغانی، اوحدي م دیوان این سه شاعر،پایداري در 

  

  هاي) پژوهش: فرضیه(فرضیه  - 4- 1     

ســیف فرغــانی، اوحــدي ت اهل ریــاء در دیــوان شــاعرانی چــون مفاهیم مرتبط با مبازره با فساد اخالقی و مذمّ

 ت.اس ي و عبید زاکانی از بسامد بیشتري برخوردارمراغه

  

  هدف (اهداف) پژوهش:  - 5- 1      

و عبیــد  يااوحــدي مراغــهسیف فرغانی، در دیوان شاعران این دوره مانند  اهیم مطرحي از مفابخش عمده -1

  باشد.ي ادبی جدید مطرح است سازگار میبا مفاهیم ادب پایداري که امروزه به عنوان یک نظریه زاکانی

  د و مقاومت است.ها نمایانگر نوعی ادب متعهّر این شاعران در شعر آنبازتاب تفکّ -2

پرستان و انتقاد از حسودان و شــاعران عمل و فقهاي طمّاع، انتقاد از نفس امّاره و شهوتاد از عالمان بیانتق -3

 آزمند در دیوان این شاعران نمود بیشتري دارد.

  

  ضرورت و اهمّیت پژوهش:  - 6- 1

بنــابراین  پردازنــدشاعران و نویسندگان و ادیبان در طول تاریخ به نگارش رویــدادهاي تلــخ و شــیرین مــی -1

ي حــقّ علیــه باطــل حــداقل در مفــاهیم و مضــامین آن ضروري است که پژوهشی از این قبیل شکل بگیرد تا جبهه

گــردد تنها باعث میتجاوز در مقابل زورگویان روزگار نهبا مفاهیم پایداري کشورهاي مورد  مشخص شود. زیرا آشنایی

ی از مردم در مقابل هر ظلمی، اعم از داخلی و خارجی فدا کارانه پایداري کنند بلکه مردم کشورهاي دیگر نیز بــه تأســّ

  کنند.     شوند و در برابر هر نوع ظلم و ستم ایستادگی میآن ترغیب می

خصــوص ســیف فرغــانی شاعران قرن هفــتم و هشــتم هجــري بــه ق در پی آن است که روشن سازدمحقّ -2

جتماعی و سیاسی که در این دوره حاکم اســت در دیــوان خــود بــه اي و عبیدزاکانی با توجّه به شرایط ااوحدي مراغه
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توانــد منبــع خــوبی بــراي کســانی باشــد کــه در اند که با مفاهیم ادبیات پایداري سازگار است و مــیمفاهیمی پرداخته

کنند و همچنین سعی بر این است که این مفاهیم در دیــوان خصوص ادبیات مقاومت و پایداري مطالعه و تحصیل می

 شاعران مذکور تبین گردد.

  

  ي پژوهش:پیشینه - 7- 1     

در مورد موضوع تحقیق حاضر(مفاهیم سازگار با ادب پایداري در دیوان سیف فرغــانی، عبیــد زاکــانی و اوحــدي 

طــور غیــر توان از منابعی نام بــرد کــه بــهه و مستقلی نگارش نیافته است اما میاي قابل توجّاي) کتابی یا مقالهمراغه

 مفیــدي بــراي تحلیــل مطالــب و تبــین مســئله توانــد منبــعستقیم به موضوع پژوهش حاضر مربوط می شود و میم

  پژوهش باشد.

   مت.انتشارات س تهران:چاپ اوّل،  شناسی ادبیات، ترجمه دکتر مرتضی کتبی،جامعه، 1374 اسکارپیت، ر، -1

شناسی ادبیات و تاثیر جامعــه بــر نویســنده جامعهشناسی، نظریه ر این کتاب به موضوع مختلف جامعهف دمؤلّ   

  می پردازد.

 ،ر ادبیات مقاومت در ادبیات فارسی؛ از آغاز تا عصــر پهلــويسیر تحلیلی شع ،1388 بصیري، محمدصادق، -2

  ، جلد اوّل.انتشارات دانشگاه شهید باهنر کرمانچاپ اوّل، کرمان: 

اومت در ایران پــیش از مشــروطه پرداختــه و آن را بــا شــعر م کتاب به اختصار سابقه شعر مقف در فصل دوّمؤلّ

  مقاومت دوره مشروطه مقایسه نموده است.

تحلیل سیر انتقادي، سیاسی و اجتماعی در ادبیات منظوم فارســی از آغــاز تــا ، 1380پورالخاص، شکراهللا،  -3

  الدین اردبیلی.انتشارات شیخ صفیاردبیل: قرن هفتم هجري، نیمه دوم 

و، ســنایی، فردوســی، ناصــر خســردیدگاههاي انتقادي شــاعرانی ماننــد، این کتاب به تحلیل و بررسی  ف درلّمؤ

تــاثیرات منفــی پــردازد. و همچنــین جامعه مــین و سایر اقشار وکارگزارا مندقدرت اناز حاکم .نظامی، عطار، سعدي و..

  کند.حکومت حاکمان وقت را بر فلسفه و دانش و شعر تبین می

  تهران: انتشارات نگاه، جلد هفتم تاریخ اجتماعی ایران،، 1383، مرتضیراوندي،  -4

  پردازدي بعد از اسالم مینگارنده دراین کتاب به بررسی اوضاع اجتماعی ایران در دوره
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زبــان و پژوهشــی  -ي علمــی نامــهسیف فرغانی و انتقادهاي اجتمــاعی، فصــل، 1391می، قدمعلی، سرّا -5

  .28 -11، صص »نیادب عرفا«ادبیات فارسی

ي تــاریخی ایــران ترین دورهانتقادات اجتماعی سیف فرغانی را در یکی از سیاهها و ، اندیشهنگارنده در این مقاله

  است. مورد بررسی قرار داده

  رکبیر.انتشارات امی تهران: سنایی، آثار ، سیماي جامعه در1384فطورچی، محمد،  -6

، هــاگفتــار و رفتــار و ارزشجامعــه، بــه  ادبیات، اوضاع حاکم بــره شناسیراین کتاب ضمن توضیح جامعف دمؤلّ

م ي بیگانگان بر زبان و فرهنگ، وضعیت ادیــان و علــوهاي فرهنگی، تأثیر حملهاريجناهن تعلیم و تربیت، هنجارها و

 پردازد.در آثار سنایی و... آن دوره می

  

  ها) و روش پژوهش:مواد (داده - 8- 1     

آمــاري آن،  يجامعــه گیــرد و توصیفی صورت می -با روش تحلیلی ي واکتابخانهبر اساس منابع  این پژوهش

اي و عبید زاکانی است. پس از روشن شدن تعریف مسئله و بیان حدود تحقیق بــه دیوان سیف فرغانی، اوحدي مراغه

شود. پس از جمع آوري شــواهد ته میم از مقدمات کار حاضر پرداخبرداري از مطالب الزمربوط و فیششناسایی منابع 

هــاي گــردآوري شــده و تحلیــل و گیرد، گام بعدي تنظیم موضــوعی فــیشها صورت میگوناگون فیش برداري از آن

    بررسی مفاهیم سازگار با ادب پایداري در دیوان شاعران مربوط از مواردي در اجراي این پژوهش است.
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Abstract: 

        Most experts in Persian literature believe that this branch of literature in Iran have been 

formed in constitutional period and during the wars between Iran and Russia, but 

resistance literature can be claimed to get started earlier, particularly in the dark age of 

Mongol sack of Iran and then being infinitely rampaged and ruined by this savage tribe 

who left behind an scandal on the face of history. Poets couldn’t be indifference to all of 

these brutalities. Therefore, they revealed the crimes and betrayals of these inhumane 

herds. Undoubtedly, such names as Saif Farghani, Owhadi Maraghei, Obid Zakani who 

studied concepts associated with resistance literature in the form of satire and seriousness 

can’t be simply ignored. This study seeks to investigate the concepts associated with 

resistance literature in Divan of these poets in reference to library sources and descriptive 

documentary. Some of the themes of resistance, common in the Divan of these poets, 

include such concepts as criticism of secularism and insecurity, insecurity in society, 

censure of government officials, condemning injustice and hypocritical judges, complaint 

of the time, denouncing rulers and kings. After rigorous studies and constant note-taking 

and reference to various libraries and Internet sites that were directly related to the research 

and indirect use of some sites and other sources that were somehow associated with the 

study, this study has completed into the present form.  
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