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هایش است. در ي مقاومت و ایستادگی مردم براي دفاع از آرماندهندهایست از ادبیات که نشانادبیات پایداري شاخه

دو سرزمین را که داراي تقارب فرهنگی،  ایران زندگی مردم این ي عراق بهدوران معاصر اشغال فلسطین و حمله

و باعث  است. در این دوران شعر پایداري نمود بسیاري پیدا کرده الشعاع خود قرار دادهاجتماعی و سیاسی هستند، تحت

پور از جمله شاعران پایداري ي ادبیات مقاومت ملل شد. احمد دحبور و قیصر امینآفرینش آثاري همسان در حوزه

  هاي مردم خود آشنا هستند. معاصر هستند که با دردها و رنج

پور با استفاده از روش ادبیات پایداري در اشعار احمد دحبور و قیصر امین هايبررسی برخی از جلوه در این پژوهش به

شعر پایداري فلسطین و ایران تبیین شود. در  است تا مصادیق مشترك دو شاعر در حوزهشده تحلیلی پرداخته-توصیفی

ك بوده است. هرچند هاي پایداري در شعر هر دو شاعر مشترنهایت نتایج پژوهش گویاي آن است که مضامین مولفه

ها دیده هایی در نحوه کاربست این مولفهکه با توجه به وجود برخی مالحظات جغرافیایی، سیاسی و مذهبی تفاوت
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  مقدمه - 1-1

 پایداري ادب .شناسدنمی پایان خود براي و شودنمی خاموش هرگز که است، ايجاودانه صداي مقاومت ادبیات

 براي است؛ که ملتی هايو مظلومیت هاها، محرومیتها، رزمتالش بیان آن محتواي و است سیاسی و متعهد نوع از

 حرمان و دیدهرنج مسیر این در و است برافراشته قد دشمنان ملی سنتی، دینی، فرهنگی، نظامی، تجاوز دفع

 پایداري ادبیات از بخشی عنوانبه ایران مقدس دفاع شعر و فلسطین مقاومت شعر ).34: 1370وند،آیینه( استکشیده

 فلسطین مقاومت ادبیات نقش .دارند مهمی متجاوز، نقش با نبرد هايجبهه خاص احوال و اوضاع انعکاس در ملل،

 که است قیام سمتبه عمومی ياندیشه گرایش و وطنی قومی، هوشیاري کردن، ایجاد انگیختن، بسیج بر کلی طوربه

 اسالمی، هشت انقالب دوران رویدادهاي و مسائل نیز ایران در ).5: 1968کنفانی،( کندمی کمک مبارزه يمسئلهبه

 را ايتازه تصاویر و داشته ادبیات در جدیدي خاصش، بازتاب گستردگی و ابعاد و تحمیلی جنگ و مقدس دفاع سال

 شاعران اشعار در مقاومت هايمایهدرون تطبیقی تحلیل نیز امروزه .استآورده پدید مقدس دفاع شعر قلمرو در

ارهاي و شعر که، یکی از ابز .است برخوردار دانشگاهی جامعه میان در چشمگیري استقبال از ایرانی و فلسطینی

رو، در میدان مقاومت، تواند مؤثر واقع شود؛ از ایناست در برابر فشارهاي روانی بیرون می مقاومت درونی روح آدمی

 در شعرشان سالح با مردم همدوش شاعران دست در حال نبرد هستند و ها هزار نفر شعر بهها، دهدر کنار رزمنده

  کردند. ایفا خود کشور به خدمت روند در بسزایی سهم و خواستند پابه تهاجم برابر

پایداري در شعر دو شاعر معاصر،  ترین مضامین ادبیات بررسی مهم است که به در این پژوهش سعی بر آن

   شود پور شاعر بلند مقام ایران پرداختهاحمد دحبور شاعر متعهد فلسطین و قیصر امین

  

  بیان مسأله - 1-2

 پذیرد و بههاي ملی است. ادبیاتی که یأس و سکون را نمیآرمان رزه و عشق بهادبیات پایداري، ادبیات مبا

 مشابه ابزار و سالحی بازدارنده رخ نموده و موجبات احیاء تداوم و بقاي زندگی جوامع مورد هجوم را فراهم آورده

عهد و ملتزم است که از طرف ادبیات پایداري نوعی از ادبیات مت"گوید:است. بصیري در تعریف ادبیات پایداري می

آید و هدفش وجود میکند بهها را تهدید میآنچه که حیات مادي و معنوي آن مردم و پیشروان فکري جامعه در برابر

توان گفت: رو می). از این26: 1388.(بصیري: "است جلوگیري از انحراف در ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن
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اي متناسب با شرایط و موقعیت آن رخ قدمت تمدن بشري دارد و در هر دورهي طوالنی بهاادبیات پایداري سابقه

ستیزي گریزي و قانونهاي فردي و اجتماعی، قانوننماید و در شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزاديمی

دوست است. رحمانهاي آزاديرابر جریاني این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در بمایهکند. جانگري میجلوه

پایداري در برابر است که از نظر مفهوم و هدف، مخاطب را به ي آثار ادبیادبیات پایداري در بردارنده معتقد است:

لق اثر و بطن متن ادبی وجود آینده، همواره فرا روي خاخواهی و امید بهخواند و در ذات آن، حقیقتدشمن فرا می

را تداعی است و آنستیزي عجین شدهي مقاومت و پایداري همواره با ظلم). واژه166: 1379دوست،(رحماندارد 

است. از گیري و احیاي آن نقش داشتهي دفاع از حق در شکلعدالتی و تقویت انگیزهکند و گسترش ظلم و بیمی

ها و ان ملت فلسطین و ایران با نابسامانیسرزمین خاصی ندارد. در این می رو ادبیات پایداري اختصاص بهاین

ي خود مبارزه و مقاومت را تنها راه موفقیت است و همواره براي نجات جامعهرو بودهتهدیدهاي مختلفی روبه

چنان متناسب با شرایط اشکال مختلف در کنار ملت خود مبارزه کرد و هم ها نیز بهاند، ادبیات مقاومت آنشناخته

-2ي مشروطه ادبیات دوره -1سه مرحله تقسیم کرد. توان بهنوع ادبیات را میکند. در ایران اینه میجامعه مبارز

ادبیات انقالب  - 3کند.ي پهلوي که در اشکال کارگري ملی و حماسی، سمبولیک و نمادین بروز پیدا میادبیات دوره

  دفاع مقدس است. اي از آن مربوط بهاسالمی و بعد از انقالب اسالمی که بخش عمده

ها و فشارها هاي گذشته که آماج انواع ظلماوضاع اجتماعی و سیاسی آن در سده در کشور فلسطین نیز با توجه

سه مرحله تقسیم  را بهتوان آناست و میاي یافتهاست، این نوع ادبیات جایگاه ویژهداخلی و چه خارجی بوده چه

  نمود:

  وجود آمد و در واقع آغاز شعر مقاومت در فلسطین بود.به1917ي بالفور عهد نامهادبیات مقاومتی که بعد از -ا

  وجود آمد.ي شکست و ناامیدي در شاعران بهو روحیه 1921دنبال شکست انقالبات فلسطین، بعد از به- 2

ي مقاومت بعد از جنایات نسل بعد از شکست نسل فریاد، صداهاي بلند در شعر وجود دارد و روحیه- 3

  ).150: 1388نیا،(محسنی وجود آمددر موازات آن در شعر بهها در ملت فلسطین و صهیونیست

تاب دردهاي دهد و در برخی موارد بازاست که در آن جامعه رخ می ادبیات هر ملت بازتاب وقایع و حوادثی

کند و گاهی نیز ي حوادث سرزمین خود اندیشه میاست و هر انسان متعهدي دربارهمیان تمام جوامع بشري مشترك،

 با تالشی گسترده به تري دارند؛دهد. در این میان شاعران که ادراکات فرا حسی قويالعملی از خود نشان میعکس

ورزند که افزون بر تأثیرگذاري در حوادث و مردم مبادرت میسرودن شعرهاي مهیج و تحریک احساسات خفته 

عنوان وجدان جامعه، دردها را گذارند. و بهسود مردم سرزمینشان، آثار ماندگاري از خود برجاي می رویدادها به

ی و فارسی نیز زنند. تا از این طریق، پایداري ملتی زیر ظلم و ستم را به جهانیان اعالم کنند. در دو ادب عربفریاد می
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ي خود را در قالب اشعار و کمک برخی از شگردها و ترفندهاي ادبی، اتفاقات جامعهبه ،که انداز دیرباز شاعرانی بوده

ي تمام نماي زندگی اجتماعی عصرشان ها آیینهاین سروده زبانی دیگر،کنند و بهمخاطبان عرضه میریزند و بهآثار می

سادگی بگذرند. از افتد، بهشان میتوانند در برابر اتفاقاتی که در جامعهگاه نمیکه هیچ ديویژه شاعران متعهاست. به

هاي پایداري در جلوه ي معاصرند که بهپور و احمد دحبور از شاعران برجستهجمله این شاعران متعهد قیصر امین

 اند.و همگام با مردم از وطن خود دفاع کرده شعر خود توجه نموده

  

  سؤاالت اصلی پژوهش - 1-3

  ترین مفاهیم ادبیات پایداري در اشعار این دو شاعر کدام است؟برجسته- 1

  مضامین ادبیات پایداري چیست؟ هاي دو شاعر در پرداختن بهترین شباهتمهم- 2

  هایی در مضامین ادبیات پایداري در شعر دو شاعر وجود دارد؟تفاوت چه- 3

 اند؟شده در پژوهش کدام استفادهها ترین ابزار و شیوهمهم- 4

  

  فرضیات پژوهش - 1-4

اتحاد و پرستی، بیان جنایات دشمن، استعمار ستیزي، دعوت بهکشیدگان، آزادگی، وطني رنجترسیم چهره- 1

  همبستگی مردم، و شهید و شهادت

شان مفاهیم جامعهي نهضت ملتشان در برابر ظلم هستند و با هضم کردن درد مشترك مثابههردو شاعر به - 2

نماي فرازها و فرودها، قیام و انقالب بر ضد ظالمان ي تمامشعر وارد کردند. اشعارشان آیینهزیبایی از مقاومت را به

استقالل پشت سر گذاشتند و از هاي اولیه براي دستیابی بهاست هردو شاعر تجارب یکسانی را از جوش و خروش

خواهانه براي گاه بودند، در واقع مبارزان اجتماعی بودند که با تکاپوهاي آزاديهاي خود در برابر مردم آمسؤولیت

  اند.رهایی از قید و بند ظالمان تالش کرده

پور در مضامین خود از آزادي و رسد امیننظر میهاي پایداري بهمؤلفهدر مورد نگرش متفاوت دو شاعر به - 3

آوارگان  و نگرانی از وجود پرستی و توجه بهمضامینی چون وطن یز بهاست و احمد دحبور نشهیدان بسیار سخن گفته

  است.ي دشمن در فلسطین پرداختهناندهحاکمان خائن و دست

  اسطوره، نماد و تناص قرآنی- 4
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  اهداف پژوهش - 1-5

  پورترین مفاهیم ادبیات پایداري در شعر احمد دحبور و قیصر امینبررسی برجسته

  ي پایداريترین مضامین مشترك دو شاعر در زمینهمهماستخراج و بررسی 

  بررسی و تبیین نقش این اشعار در پایداري مردم

  مضامین پایداريهاي دو شاعر در پرداختن بهبررسی تفاوت 

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش - 1-6

ي حوادث و زاییدهپور، متن شعري دو شاعر مورد بررسی در پژوهش حاضر؛ یعنی احمد دحبور و قیصر امین

دردها و توان بهرویدادهاي پیرامون دو کشور فلسطین و ایران است؛ بنابراین با بررسی متون شعري این دو شاعر، می

 که، فلسطین و ایران از جمله جاییبرد. از آنهاي ادیبان و روشنفکران، جنایات دشمن در حق دو کشور پیدغدغه

دو  اند. لذا با بررسی ادبیات معاصر اینیکدیگر گره خوردهتن ایدئولوژي اسالمی بهدلیل داشکشورهایی هستند که به

ي آنان ي ادبیات پایداري ایران و فلسطین و آثار برجستهکشور، عالوه بر آشنایی با دو تن از نویسندگان حوزه

میق روابط فرهنگی ایران و توان پیوندها و اشتراکات فرهنگی ادبیات پایداري معاصر فارسی و عربی براي تعمی

  فلسطین یافت.

  

  پیشینه ي پژوهش - 1-7

هاي طور کلی منابع و پایگاهها و بهنامههاي انجام شده توسط نگارنده در مقاالت، پایانبر طبق بررسی

صورت تطبیقی و با رویکرد موضوع ادبیات پایداري و بررسی آن در آثار احمد اطالعاتی پژوهش مستقلی که به

پور پرداخته باشد انجام نشده و پژوهش حاضر از این تفکر تازه و جدید است. ولی نگارنده در بور و قیصر امیندح

دو نویسنده برخورد داشت که  هاي مرتبط با موضوع و در رابطه با هریک از اینپژوهشوجوي منابع مختلف بهجست

ها بررسی کلی این پژوهشضر تحت عناوین زیر بههاي مرتبط با پژوهش حاجهت نشان دادن دورنماي کلی پژوهش

  پردازیم:می

ي فنون ادبی، پور، ناشر: مجله)، نماد نقاب و اسطوره در شعر قیصر امین1392روشنفکر، کبري و همکاران (- 1

تحلیل عنصر نماد و نقاب در شعر صورت آمار و ارقام بهصورت اختصاصی و بهدر این مقاله به دانشگاه اصفهان،

  است.پور پرداختهامین



6 

القاسم، سید حسن ي مقاومت در اشعار سمیحمایهرون)، تحلیل تطبیقی د1390و همکاران( روشنفکر، کبري - 2

صورت تطبیقی به تحلیل ادبیات پایداري در نزد در این مقاله بهي زبان و ادبیات، پور، فصلنامهینحسینی و قیصر ام

  است.شاعر را گلچین کرده مقاومت این سهبارزترین اشعار مربوط به است. وشده این سه شاعر پرداخته

پور، مطالعات ادبیات )، عشق، وطن، آزادي در اندیشه خلیل جبران و امین1392سیدي، سید حسین (- 3

ها آن هاي فکريو شباهت است تا تفاوتبررسی دیدگاه دو شاعر معاصر پرداخته در این مقاله به،  سال هفتم تطبیقی،

  تصویر بکشد. را به

مبین،  ي لسانو معین بسیسو، فصلنامه االشعار احمد دحبور)صورةالشهید فی1391ر ملکی، رقیه( پورستم- 4

است و از ارزش و صورت تطبیقی پرداخته، نویسنده به مضمون شهادت در اشعار دو شاعر به10علمی پژوهشی، ش 

  است.تکریم شهیدان سخن گفته

ي ادب باالصابع، مجلهة )، حوار الشاعر الفلسطینی احمد دحبور من حیفاء إلی الشهاد1988اسماعیل، احمد،(- 5

صورت در این مقاله نویسنده از زندگی و آثار احمد دحبور و تحصیالت وي به، 109-106، ص 37و نقد، ش 

  است.میان آوردهمختصر سخن به

نقد و بررسی شعر احمد دحبور،دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه  )،1388دولتیاري، تائب و همکاران(- 6

در این پایان نامه از اسلوب شعري شاعر و تأثیرپذیري وي از شاعران فلسطینی چون محمود ، رازي کرمانشاه

دیم چون از اسلوب شاعران سبک ق شاعرتاثیرپذیري بهچنین است و همشدهدرویش، بدر شاکر السیاب و ...پرداخته

  اي صحیح معرفی گردد.شیوهتا اسلوب شعري شاعر بهاست اشاره کردهابوتمام و متنبی 

  

  مواد و روش شناسی پژوهش-1-8

چنین با استفاده از اي و همروش کتابخانهنامه توصیفی تحلیلی است اطالعات بهي پژوهش در این پایانشیوه

مورد بررسی و  هاي مختلف آني دیوان اشعار دو شاعر، جنبههآوري شده و پس از مطالعمقاالت و نشریات جمع

این پژوهش در  است.دو در باب ادبیات مقاومت پرداخته شدههاي آنمقایسه افکار و اندیشه تحلیل قرار گرفته و به

ین ترسپس در پایان مهم پذیرد.چارچوب ادبیات تطبیقی و بر اساس مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی صورت می

  دستاوردهاي پژوهش و منابع را خواهید دید.
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش
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  ادبیات تطبیقی- 2-1

» ادبیات تطبیقی«ي که شاید بزرگترین چالش اصطالح یا رشته در ارتباط با تعریف ادبیات تطبیقی باید گفت:

هر یک از پژوهشگران این رشته، تعاریف  که تقریباًچنان ي تعریف جامعی از آن بوده است؛در طول تاریخ، ارائه

 و ي روابطحوزه در کوب ادبیات تطبیقی را پژوهش زرین اند. دکترمتعدد، متفاوت و گاه متناقضی از آن ارائه داده

و ادبی  این رشته را ناظر بر مبادالت و تعامالت فکري يو پژوهنده جهان مختلف اقوام و ملل ادبیات بین مناسبات

خود اثر ادبی نیست  نقّاد است، از نظر او آنچه در یک پژوهش ادبیات تطبیقی مورد نظر پژوهشگر و خواند.ها میملّت

کوب ادبیات طور کلّی، زرینبه تحقیق در چگونگی تجلّی و بازتاب اثر ادبی قومی در ادب قوم دیگر است. بلکه؛

امین آثار ادبی اقوام مختلف از یکدیگر و سپس اعمال تصرّف و تدبیر در تطبیقی را حاصل اخذ و اقتباس موارد و مض

 آن بیم..."نویسد می تطبیقی ادبیات با نام خود معروف در کتاب تیگم وان ).125: 1354کوب،زرین(داند آن می

 مختلف هايملت ادبیات از و متونی هاکتاب يو مطالعه تطبیقی، گردآوري از ادبیات تصور شود منظور که رودمی

سودمند و  بسیار کاري تطبیقگري، نوعاین گمان،هاست بیآن میان موجود هايو اختالف هامشابهت درك منظوربه

باید  ما .برد نخواهد پیشبه گام یک حتی را ادبیاتنیست، و تاریخ برخوردار تاریخی ارزش از اما .است مطلوب

 بقایی ).70-69: 1987علوش،("دهیم  علمی مفهومی بدان و کرده تهی آن هنري مفاهیم تمام تطبیقگر را از يکلمه

است؛  داد و ستد فرهنگی نوعی تطبیقی ادبیات":گویدباره میداند و در ایننوعی داد و ستد می را تطبیقی ادبیات

 که ادبی تحوالتاز  قسمت آن دركها؛ دیگر، بهملت بین فرهنگی روابط کشفیکی، به :کندمی کمک چند موضوعبه

موثر است  المللبین و صلح دوستی بشري، در برقراري از معارف رشته این رو،این از .است روابط نوعاینبه  مربوط

گشوده  ايتطبیقی، پنجره دارد: در حقیقت، ادبیاتزاده در تعریف ادبیات تطبیقی بیان میحسن ).14: 1388بقایی،("

و  فرهنگ يعرصه هاياندیشه مشترك مکانی، وجوه و بعد زمانی فواصل رغمعلی که است هایکرنگی دنیايبه شده

سازد می متجلی عاشق بزرگان يدر چهره را هاانسان حال و حقیقت نمایدمی رخ در آن.... و عرفان و  ادب، شعر

نقد  معنايبه تطبیقی ادبیات" گوید:داند و میادبیات تطبیقی را نوعی نقد می هالل غنیمی دکتر ).48: 1388زاده،حسن(

و  قومی مرز زبان از هاآن ادبیات که است بیگانگی ادبیات با آن تاریخی و رابطه و قومی ملی ادبیات و بررسی

 ادبیات"دارد: چنین در جاي دیگر چنین بیان میوي هم ).27: 1373هالل، غنیمی( "باشد رفته فراتر آنبه مکتوب
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 و اسباب از که هاییو قالب ادبی هاياندیشه و تحلیل نقد به عام طوربه فردي، بلکه ادبی آثار بررسی تنها بهنه تطبیقی

 دلهابه ايروزنه دنیا گوناگون هايزبان در که و هر آنچه فکري هايگرایش و از پردازداست، می فنی ارائه وسایل

اي براي تبادل برخی از پژوهشگران نیز ادبیات تطبیقی را وسیله ).28: 1373هالل،غنیمی("کندمی اند بحثیافته

 انتقال بیانگر تطبیقی ادبیات"دارد: دانند دکتر طه ندا در مورد تعریف ادبیات تطبیقی بیان میها و ادبیات میفرهنگ

 و موضوعات هاواژه يدر حوزه گاهی و انتقال جاییجابه .ها استدیگر ملت با ادبیات ملت از یک ادبی هايپدیده

{....} قصیده، قطعه، رباعی، مثنوي، نمایشنامه، مقاله، و  چون بیانی مختلف هايو قالب در تصاویر و زمانی است

 موضوع یک دیگر پیرامون ادیب به از ادیبی که استو عواطفی احساسات يدر حوزه نیز گاهی .کندمی خودنمایی

و  شده منتقل هادیگر سرزمین بر ادیبان تواندمی هم ادیب یک دیدگاه .سازدمی شود و او را متأثرمی منتقل انسانی

 را هاملت ادبیات جایگاه ادبیات تطبیقی يوسیلهبهگفت:   توانمیپس  ).26: 1383ندا،("نماید  وادار تقلیدرا بهآنان

 هايدر عرصه تطبیقی ادبیات بررسیرو از اینبرد  پی هاملت بین و تاریخی فرهنگی تعامالتو به شناخت توانمی

 کاهش و خویش با ادبیات آن يو مقایسه بیگانگان با ادبیات و سبب، آشنایی بسیار سودمند است و جهانی ملی

  باشد.می ملّی و ادبیات زبانبه مورد نسبتبی تعصب

   

  ادبیات تطبیقیمکاتب -1- 2-1

 خصوصگذشته، به قرن دو طول در که بوده پویا ايرشتهبشري،  علوم هايشاخه سایر تطبیقی، همانند ادبیات

 آن در جدیدي هاينظریه نتیجه در و درآمیخته انسانی علوم سایر با پیش از بیش و شده اخیر، متحول يدهه چند

 .امریکایی مکتب و فرانسوي مکتب :دارد وجود عمده مکتب بشري، دو دانش از شاخه این در .استشده مطرح

 

  مکتب فرانسوي -1-1- 2-1

 مکاتب تأثیر تحت دوم جهانی جنگ تا نوزدهم قرن اوایل در که فرانسوي اساساً استعلمی تطبیقی ادبیات

 و تأثرهاي هاشواهد خواستگاهبه آن، توجه در که گرفت فرانسوي شکل نام مکتببه گرا، مکتبیتجربه و گرااثبات

 مضامین هايسر نخ پژوهشگر، یافتن بنابراین،کار و داشت یتدیگري، ارجح دیدگاه هر ملل، برما بین و فرهنگیمیان

 تطبیقی، ادبیات فرانسوي مکتب .بود زمان گذر در دیگر ملت به ملتی از هاآن انتقال چگونگی و ادبی هايایده و

 سخنبه است، استوار ادبی ارتباطات و تأثیر و بر دو اصل است جهان در تطبیقی ادبیات هايپژوهش يعرصه پیشگام

 و مسلم شرط اند،شده نگاشته مختلف هايزبانبه که ادبی آثار بین تاریخی روابط اثبات مکتب، این دیدگاه از دیگر،
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 رغمعلی هدف، حوزه، این در که شودمی روشن ترتیب،بدین .است تطبیقی ادبیات هايپژوهش يعرصهبه ورود قطعی

 تعامالت تبیین همانا که هدفبه رسیدن براي استايوسیله صرفاً تطبیق بلکه نیست، مقایسه یا تطبیق اي،عده برداشت

 در و است مبتنی اروپا نوزدهم قرن پوزیتیویستی تفکر بر فرانسوي، مکتب .است مختلف هايملت بین ادبی مبادالت و

  ).107- 53: 1386(ساجدي، شودمی تاکید تاریخی و علمی مدارك و شواهد ارائه بر آن،

دنبال تر بهدارد: این مکتب بیشداند. وي بیان میکفافی مکتب فرانسوي را تنها محدود به قلمرو ادبیات نمی

در  ادبی دو مکتب پیرامون شعر که تطبیقی بررسی نوعی را تطبیقی ادبیات توانها نمیدر نظر آنشواهد تاریخی بود 

 ايگونهبه بگیرد صورت متفاوت باید در دو زبان تطبیقی بررسی دانست؛ بلکهدارد؛  جریان زبان یک ادبیات يحوزه

 داشته تاریخی برخورد با هم زبان دواین استضروري کهشود؛ چنان دیگر مقایسه زبان با ادبیات زبان یک ادبیات که

 ).14: 1382کفافی،(باشند 

  

  مکتب آمریکایی -1-2- 2-1

 امریکایی بنیان مکتب نامبه دوم، مکتبی جهانی از جنگ پس امریکایی فرانسوي، محققان مکتببه در واکنش

آنها  تاریخی يزمینه و پس خاص بر آثار ادبی تکیه ادبیات، بدون يواسطهو بی آن، نقد مستقیم روش که نهادند

مللی میان هايهمکاري گوته، در راستاي با تفکرات بیشتري مکتب، نزدیکی این اهداف .فرانسوي بود مکتب برخالف

با سایر  هاي مختلف، ادبیات تطبیقی را در ارتباط تنگاتنگي ارتباطات ادبی بین فرهنگو عالوه بر مطالعه داشت

بیند. از منظر این مکتب، ادبیات هاي علوم انسانی و هنرهاي زیبا مانند تاریخ، فلسفه، ادیان و سایر هنرها میرشته

اي جهانی و کلیتی است که معنی که ادبیات پدیدهجدیدي در مطالعات ادبی است؛ بدیني تطبیقی، فلسفه و نظریه

ي آلدریج، سر دبیر مجلهوار و انسجامی یگانه برخوردارند. اونهاي ملّی از وحدتی انداماجزاء آن، یعنی: ادبیات

رویکردهاي جدید  یابی بهي دستمطالعات ادبیات تطبیقی، بر این باور است که مکتب آمریکایی در واقع روشی برا

رود تا آنجا که هاي تنگ و محدود مرزهاي ملّی، جغرافیایی، سیاسی و زبانی فراتر میادبی است، روشی که از افق

گیرد. بنابراین از دیدگاه وي مکتب هاي علوم انسانی و هنرهاي زیبا را نیز در بر میروابط بین ادبیات و سایر شاخه

رود، بلکه به ارتباط آن با سایر تنها از مرزهاي ادبیات ملّی فراتر میهاي ادبی نهي پدیدهطالعهآمریکایی در م

 جهان امریکایی، صرفاً ادبیات ). در آغاز، در مکتب22- 20: 1394،فتحیپردازد (هاي فکري و هنري نیز میحوزه

 ادبیات گاهشد و گهتطبیق می ن، آلمان، فرانسهانگلستا بر ادبیات با تکیه شمالی و امریکاي غربی اروپاي یعنی غرب

 امریکایی،کتاب مکتببه متعلق ناب از آثار یکی .نیز مد نظر بود )سروانتس صرفاً(و اسپانیایی  )صرفاً دانته(ایتالیایی 
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 چند هزار ساله يبا سابقه متونی بر روي گراواقع هاياز روش ايگنجینه که است اوئلرباخ اثر اریش میمسیس

 میالدي، امروزه 80و70 هايدهه طی گرفته صورت فرهنگی امریکایی، با مطالعات رویکرد مکتب .شودمی محسوب

 چینی، هندي، عربی، فارسی، نیز توجه ادبیات غرب، به ادبیات در کنار گرانتطبیق که طوريبه است شده متحول

و  مکتب، معیار انتخاب، ملیت در این .شودمی قی نگاهتطبی تر به ادبیاتفراخ امریکایی، از دیدگاهی دارند. در مکتب

  صرفاً زبان. نه است فرهنگ

  

 ي ادبیات تطبیقیتاریخچه-2- 2-1

هاي پژوهشگران فرانسوي آغاز ها و نوشتهي دوم قرن نوزدهم در فرانسه با سخنرانیادبیات تطبیقی از نیمه

دانشگاهی و هم رویکردي نقّادانه بود. دکتر حدیدي، اي گردید. در طول قرن نوزدهم، ادبیات تطبیقی هم رشته

بودند  کسانی اولین فرانسوي بود پژوهشگران و معتقد دانستمی فرانسه در بارنخستین براي را تطبیقی ادبیات پیدایش

 در درس سوربن استادان از یکی- ویلمن ، فرانسوا1828 در سال .دادند رواج ادبی تحقیقات جدید را در روش اینکه

را  و دانشجویان گفتمی سخن فرانسه بر ادبیات و ایتالیایی انگلیسی از تاثیر ادبیاتگاه  فرانسه ادبیات تاریخ

 در سال که خود، هايسخنرانی مجموعه در جلد چهارم ویلمن .انگیختبر می هاملت این ادبیات سنجشبه

 ).1: 1373حدیدي،(کار برد بار به نخستین را براي تطبیقی ادبیات منتشر شد؛ اصطالح1983

 راآن منتقد مشهور فرانسوي "بوسنت "بعد از ویلمن، دارد: کهجاي دیگر دکتر حدیدي چنین بیان می و در

 که طوريگرفت، به قرن، انجام همان در اواخر همبود و آن فرانسه از اصلی حرکت در واقع .برد کارداد و به ترویج

 که حال شد؛ در عین ارائه-بودند بدیلکامالً بی موضوعات در نوع اروپا، و حتی هايتأثر در ادبیاتتأثیر و  يدرباره

بعدها  امر این ).6 همان،( کرد  را ارائه نوعاثر از این نخستین پرمارتینوشد و پی گذرا توجه طورنیز به شرق ادبیات به

عالقمند  هم هاشد و شرقی گشوده تطبیقی در ادبیات جدیدي ابعاد شد؛ چرا که دیگر آثار مشابه براي خوبی يمقدمه

 .کنند کار و تألیف زمینه در همین شدند که

  

  ادبیات متعهد - 2-2

گویند از جمله اصالحاتی است که بر اثر شکوفایی مکاتب الملتزم میدبالآن اعربی بهادب متعهد که در زبان

ي ادبی در قرن نوزدهم میالدي پس از پدیدآمدن مکتب رمانتیک و مکاتب ادبی پس از آن در اروپا پدید آمد. مسئله

د در برابر گرایی در اروپاست و این مکتب خود واکنشی بوهاي مکتب واقعتعهد در ادبیات، در حقیقت از شاخه
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ي ادبیات نیز مکتب متعهد در برابر مکتب ادب براي ي هنر براي هنر را مطرح ساخت. در حوزهزیباگرایی؛ که اندیشه

  ).310: 1998گیرد. (غنیمی هالل،ادب قرار می

خص طور کامالً مشي آن را باید از مکاتب ادبی غربی و بهمعناي امروزي و بحث دربارهبررسی ادبیات متعهد به

را در قرن بیستم بر ادبیات عربی و فارسی بررسی کرد. اگرچه مشهور گرفت و تأثیرات آناز قرن نوزدهم به بعد پی

ي این بحث است که پیشینه م) مطرح کرده است؛ ولی حقیقت آن1980- 1905است که بحث ادبیات متعهد را سارتر (

این بینش مستدل ساخته، عمق بیشتري ببخشد، وي را د تا بهگردد. سارتر چون کوشیها پیش از سارتر باز میسالبه

ادبیات متعهد در روح حاکم بر هاي کلی مربوط بهها و گرایششناسند. در حقیقت ریشهمبدع مکتب ادبیات متعهد می

ی گردد. و این در صورتي دوم قرن نوزدهم و حتی پیش ازآن باز مینقد غربی وجود داشته است و حداقل به نیمه

دو تن است برگردیم، زیرا افالطون هر حال آبشخور نقد غربی از آندوران افالطون وارسطو که بهاست که نخواهیم به

ي انواع شعر اهداف تربیتی دارند و ارسطو نیز اگرچه این امر را منحصر به شعر حماسی و داشت که همه عقیده

  ).12: 1377طو،اصل آن باور داشت (ارسدانست، ولی بهنمایشنامه می

م) 1784-1713دانند. دیدرو، فیلسوف فرانسوي(ي دین و اخالق میبرخی از ناقدان نیز ادبیات متعهد را بر پایه

گیرد، باید همت بر آن گمارد که عفاف را محبوب و فسق را منفور دست میمردي که قلم بههر آزاده"گوید:می

ضوع تعهد در ادبیات را اخالق و مسایل اخالقی در نظر گرفته، و ). غنیمی هالل نیز، مو62: 1345(خانلري،"سازد

هاي فنی و هنرمندانه که اخالق و تربیت را تابعی از ادبیات متعهد ادبیات اخالقی است؛ ولی با ویژگی"نویسد:می

موضوع دوستان نو در قرن بیستم، ). سرانجام انسان147: 1998(غنیمی هالل، "سازدزیبایی در ادبیات مطرح می

ارزیابی آثار ادبی بر اساس اخالق را عنوان کردند. اما بسیاري از ناقدان غربی بر مسائل اجتماعی در ادبیات متعهد 

.و  دانددهند، آزادي را ضرورت تعهد در ادبیات مینسبت می که طرح ادب متعهد را به او سارتر پل تکیه دارند. ژان

طرفانه در کرده است که نقش بیي متعهد آن رویاي ناممکن را از سر بهنویسنده"نویسد:ي متعهد میي نویسندهدرباره

ي متعهد به ). پیداست سارتر نیز در تعریف نویسنده44- 42: 1348(سارتر، "اي از جامعه بشري ترسیم کندو فارغانه

دبی خویش حقیقت را در نظر خواهد در اثر ااي که میجامعه و وضع بشر نظر دارد از نگاه سارتر، شاعر یا نویسنده

ي خویش بیندیشد و سرانجام نسبت به جامعه بشري احساس مسئولیت داشته باشد، باید آزاد داشته باشد و به جامعه

فارغ  کنند که،ي متعهد تا آنجا تجویز میبرخی دیگر از ناقدان، آزادي را براي شاعر یا نویسنده اندیش نیز باشد اما؛

بیان عواطف فردي محض خویش نپردازد، زیرا در این صورت پیوند او با جامعه قطع صرفاً بهاي هرگونه مسأله از

اند ادبیات اند و گفتهگردد. اما در پایبندي ادبیات به مسایل اجتماعی و سرنوشت جامعه نیز محدودیتی قایل شدهمی
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 در وس، پایبندي به رسالت اجتماعی رار شاعر کوفسکی، ي ادب درآید. مایامحدوده نباید در خدمت اهداف خارج از

 است مشکالت اجتماعی به کمک شعر شاعران حل مشکلی از کار عقیده داشت که در دانست وادبیات ضروري می

ي کمونیسم فلسفه مسائل اجتماعی تا آنجا اهمیت یافت که در جامعه وبه ي تعهد). مسئله397: 1998(غنیمی هالل،

پرداختن به  طرح مسائل اجتماعی و ادبی را اساسی ارزش اثر ها معیارکه ،کمونیستتا جایی یافت و نمود نیز کامالً

ادبیات عربی بحث  ادبیات شناخته شد .در در تعهد پیرو مارکسیستی نقد رو نقداین از مشکالت جامعه اعالم کردند.

این  شرایط خاص حاکم بر اثر بر و آمد مکاتب ادبی اروپایی پدید ادبیات متعهد در یک قرن گذشته تحت تاثیر

خدمت این مبارزات  نوع ادبیات دراین اوج گرفتن مبارزات اجتماعی بود، غربی و ترین آن استعمارکشورها که مهم

نویسندگان عرب  شاعران و آثار موضوعات محوري در از مشکالت مردم، مصائب و و استعمار بند آزادي از و درآمد

  زبان گردید.

 برابر خاص ناسیونالیسم عربی در طوربه ملیت و تکیه بر پرداختند،که شاعران به آن میوعیین موضترمهم

مشکالت  مسائل و گاهی نیز پرداختن به قومیت عربی و نتیجه، در کشورهاي عربی بود. ي کشورهاي غربی برسلطه

ادبیات  ناقدان عرب تعهد در بسیاري از لذا ادبیات معرفی گردید. معیار التزام در اخالقی، مسائل انسانی و اجتماعی و

 از مقصود" گوید:غنیمی هالل می اند.مشکالت اجتماعی دانسته مسائل و جامعه و قبال انسان و در به معناي تعهد را

آرزوهاي آنان  و امید رنج مردم و و درد انسانی و مسایل ملی و در هنري او التزام شاعر، ضرورت مشارکت فکري و

  ).456(همان،"است

حقیقت "نویسد:داند وي میمسایل اجتماعی را براي نویسنده یا شاعر ضروري میشوقی ضیف نیز پایبندي به

بریم و ادیب نیز باید همراه با ملت خویش مبارزه کند و اصالً عاملی سر میآن است که ما امروزه در عصر مبارزه به

خویش را از مبارزات اجتماعی الهام بگیرد و با آن پیوندي موثر در این مبارزه باشد و انگیزه و افکار و اصول 

گردد که ناگسستنی داشته باشد و بدیهی است که جدایی شاعر از ملت خویش و مسایل آنان و انزواي او، موجب می

 "کند و زندگی خود را مدیون آن است شانه خالی کنداي که در آن زندگی میلیت خویش در قبال جامعهواز مسو

توان از دکتر اند، میي تعهد در ادبیات پرداخته). در ایران از نویسندگانی که به مسأله150: 1391پور ملکشاه،یتق(

شک شعري که متعهد باشد و هنري که ارزش اخالقی و بی "نویسد:فرشیدورد نام برد. وي در کتاب نقد ادبی می

ي زیبایی و هنري دارد و هم جنبه يجنبههم :جنبه استزیرا داراي دو عی داشته باشد اهمیت بیشتري دارد؛ اجتما

  ).97: 1363(فرشیدورد، "اجتماعی و اخالقی
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عنوان معیارهاي تعهد در ادبیات مطرح بنابراین موضوعات گوناگون دینی، اخالقی، انسانی، ملی و اجتماعی به

رخد و بسیاري از صاحب نظران بر چها بر محور مسایل ملی، اخالقی و اجتماعی میگردیده؛ ولی عمده دیدگاه

  کنند.آن تعلق دارد، تکیه میمشکالت اجتماعی و ملی مردم سرزمینی که شاعر به

اند پا را از مسایل وطنی و ملی فراتر نهند و میان برخی از نویسندگان در تعریف ادبیات تعهد کوشیده اما در این

آن بنگرند. دکتر عبدالحسین فرزاد روف فرا ملی بهعقول مرا به مسایل جامعه بشري سرایت دهند و بهآن

شود، نگران بودن نسبت به سرنوشت بشر است، در هر ي تعهد امروزه در جهان دانسته میچه از مسألهآن"نویسد:می

  ).75: 1376(فرزاد،"کجا که باشد، هر مرام و مسلکی که داشته باشد و از هر نژاد و محیطی که باشد

هاي قومی یا ملی، توجه عموم شاعران ر گذشته و حداقل در قرن بیستم، بر اثر رشد گرایشواقعیت آن است د

که کردند منعطف بود؛ چنانزیستند و احساس تعلق به آن میمتعهد به مشکالت و مسایل داخلی کشوري که در آن می

عی ایران را در شعر خود هاي اجتماکوشیدند مسایل و مشکالت و نابرابريشاعران عصر مشروطه در ایران می

  ).619-618: 1361کوب،بازتاب دهند (زرین

برد در همه احوال باید به رسالت انسانی خود در خلق آثار ادبی و سر میپس هر ادیب در هر جایگاهی که به

کم بر هاي حااي که دیگران از پرتو آثار آن ادیب در جهت اصالح روح و روان و بحرانگونههنري پایبند باشد به

گونه است که آن ادیب توانسته است از اداي بگیرند و اینها بهره جامعه و درمان دردهاي اجتماعی و باالبردن آگاهی

اند که هنر خویش را در نوع ادبیات ادبا آمدهتعهد و رسالت هنري انسان خویش موفق بیرون بیاید در محدوده این

کنند به بینند یا هرگاه فسادي را در جامعه احساس میلم و بیداد میکار گیرند. یعنی هرگاه ظخدمت به مردم به

  پردازند.اصالح آنها می

  

  ادبیات پایداري - 2-3

  ي مقاومتمعنی لغوي واژه -1- 2-3

معنی : رو در روي قدرت با قدرت، پایداري در برابر دشمن، ي قَوم بهمقاومۀ مصدر باب مفاعلۀ از ریشه

ي شخص و تسلیم نشدن در برابر مقاصد او، مخالفت با چیزهایی که با عدالت وآرزوها ادهایستادگی در برابر ار

  ).638: 1382،انیسناهمگون است ( ناسازگار و

کار شدن رخاستن، دست بهمعنی برخاستن، راست ایستادن، علیه کسی بي قوم بهو در فرهنگ آذرنوش ذیل ماده

  ).566: 1379(آذرنوش،است آمده
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هاي نامنظم جهت جنگ معنی سازمانروي، پایداري، والمقاومۀ بهمعنی میانهفرهنگ لغت رائدالطالب بهو در 

  ).642: 1379است (مسعود،دفاع از کشور آمده

  

  ي مقاومتمعنی اصطالحی واژه-2- 2-3

نویسد: مقاومت میاست. کاکایی در مورد اصطالح  و آزادانه در برابر تحرکی خصمانهمقاومت اقدامی آگاهانه 

شود زیرا یک هاست. این مفهوم کامالً ارزش تلقی میمفهوم مقاومت، پایداري و دفاع، مفهومی عام در فرهنگ ملت

  ).55 :1380(کاکایی، واکنش غیر ارادي در برابر تهاجم است

م یک طرف، محض تهاجي وقوع نزاع و جنگ و بهواسطهتوان چنین استنباط کرد بهي کاکایی میطبق گفته

ي تهاجم و طور طبیعی پدیدهعبارت دیگر، وقوع جنگ بهطرف مقابل موضع مقاومت در پیش خواهد گرفت و به

تر و میزان پیشرفت و پیچیدگی آن بیشتر باشد دو ي این جنگ گستردهمقابله را در پی خواهد داشت و هر قدر دامنه

  ي تهاجم ومقابله پر نمودتر خواهد بود.مقوله

مصطلح شده است. معنا و کاربرد دینی آن، "جهاد"ي مقاومت و بیرون راندن دشمن، به ي اسالمی واژهلسفهدر ف

ي حفظ و گردد. و دینی بودن جهاد در این است که وسیلهجنگ، بر میتالش براي تبلیغ و دعوت بهدر مجموع، به

: 2006(القحطانی،خاك ملت است اوزان بها متجنشر دین و دفاع از مبلغان آن و حمایت از مسلمانان و رویارویی ب

93.(  

  تعریف ادبیات پایداري-3- 2-3

هاي وجود داشتن روح مقاومت و بیداري مردم است. ادبیاتی است که براي تحکیم پایهنگه پایداري، زنده ادبیات

ایداري در هر ملتی کند. بذر ادبیات پانسان، براي خیر و خوبی و آرامش و براي رویارویی با دشمن تالش می

کند و با هاي مقاومت ظهور میگاه که یک سرزمین، از خفقان و اختناق لبریز گشت، جوانهروید، بلکه آننمی

گردد. کاکایی در کتاب بررسی تطبیقی موضوعات پایداري در تعریف گیرد و تنومند میفشانی مجاهدان جان میجان

مبارزه و هایی است که، موضوع اصلی آن دعوت مردم بهها و نوشتهي سرودهادبیات پایدار"نویسد:ادبیات پایداري می

  ). 9: 1380(کاکایی،  "پایداري در برابر متجاوزین است

هاي نبرد و در مقابل متجاوزان معناي خاص آن یعنی پایداري در صحنهدر این دیدگاه، نویسنده پایداري را به

شعر پایداري، جدا از "نویسد :پردازد و میریفی از شعر جنگ و شعر پایداري میي تعابه ارائهادامه کار برده و در به
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شود که محصول همدلی میهنی با قومی در هاي موضوعی، از منظر فلسفه و علوم نظري به شعري اطالق میداللت

  ). 9(همان، اي از تجاوز طبیعت بشري استگونهبرابر 

هاي ظالم داخلی یا نیروهاي یک ملت در برابر دشمنان، اعم از قدرتمقاومت طور عمومی بهادبیات مقاومت به

را بسان رود زاده در تعریف ادبیات پایداري آنپردازد. سعدونمهاجم خارجی و مسائل جانبی آن با بیانی موثر می

ن تعهد و التزام اهل شود همیعنصر تعهد و التزام آراسته میآید و بهداند که از دل ادبیات جنگ بیرون میخروشانی می

ي پایداري در مایهگرایی دارد، موجب ایجاد و بسط درونمبانی اعتقادي و اخالقی که ریشه در دیانت و مذهبقلم به

ي موعود جامعهي دشمن است. پایداري که، با هدف غایی ایجاد عدل در جوامع بشري به امید رسیدن بهبرابر هجمه

از فرزندان  ي مظلوم در صورت غاضب مستبد است.ي ظالم و صیحهاعانه در چهرهگیرد. همان فریاد شجصورت می

کوشد تا ). در همین راستا باید گفت: ادبیات پایداري می 52، 1388زاده: خواهد که ننگ را نپذیرند (سعدونملت می

دارد و رادمردان و راست مردان را  ناپذیري دارند، زنده نگهکه سوز ظلمدر دل دلیران و آنان ي امید به آزادي راشعله

کوشد از منافع مادي و معنوي و کرامت طور کلی، ادبیات پایداري میاند، پایدار دارد. بهدر راهی که اختیار نموده

ادبیات پایداري به شعرها، "گوید:تر آورده و میانسان دفاع نماید. باروتیان در تعریف ادبیات پایداري تعبیر متفاوت

آید وجود میشود که در دوران خاصی از تاریخ ملتی یا قومی بههایی گفته میها و تصنیفها، ترانهها، سرودهداستان

آیند وجود میهاي خاصی بهاین نوع آثار در دوره ي مبارزه و پایداري در مردم است. معموالًو هدف آن ایجاد روحیه

صورت شاهکارهاي ادبیات، ماندگار آیند و بهت قومی و ملی بیرون میي ادبیاآن بپردازند، از حیطهو اگر هنرمندانه به

  ). 135: 1387(باروتیان، "شوندمی

شرح و بیان مبارزه، پایداري، از جان گذشتگی و درد و رنج داند که بهاي میترابی ادبیات پایداري را وسیله

 کردنبرابري و از بین بردن جور و ستم و کوتاهدست آوردن آزادي و استقالل و رسیدن به مردم مبارز در جهت به

هاي قومی و حمایت از دین و باور گران از سرزمین نیاکانی خود و دفاع از فرهنگ و سنتمتجاوزان و اشغال دست

  ).7: 1389(ترابی،  پردازدهاي مردم یک سرزمین میداشت

است و مرهم زخم هاي آتش تشبیه کردهعلهرا به شوند نیز در تعریف ادبیات پایداري آندکتر صادق آیینه

شناسد، شود و پایان نمیاي است که هرگز خاموش نمیادبیات مقاومت، شعله"گوید:داند. وي میدردمندان می

 باشند. ادب مقاومتها، مردم را رها کردهگیرد، اگر چه شمشیرها و سرنیزهگاه از مردم فاصله نمیاست که هیچتعبیري

گیرد تا آالم دردمندان مقاومت ملّی را مرهم نهد، رنگ نجوا میگیرد و گاه بلندي است که پیوسته رساتر میگاه بانگ 

  ).34: 1370وند،(آیینه"شوداما هرگز خاموش نمی
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نوع ادبیات زمانی مفهوم پیدا این"گوید:داند وي میروز بهانی ادبیات پایداري را متشکل از مردم و جامعه می

است که، در متن نوع ادبیات، سفارشی نیست بلکه؛ اثريي مردم و اجتماع در میان باشد زیرا اینپاي توده کندکهمی

حال مردمی است که در برابر استبداد و اختناق داخلی آید و بیانزندگی مردم، درگیر و در تحوالت اجتماعی پدید می

ایستادگی نوع ادبیات با سخن خویش مردم را بهي ایند آورندهاند و پدیپا خاستهیا هجوم بیگانگان و اشغال میهن به

  ).19: 1389روز بهانی،(محمدي"کندو خیزش در برابر ظلم و ستم ترغیب و تهییج می

گیرد دو عنصر شکل می، ادبیات پایداري جدا از مردم و جامعه نیست و با وجود اینتعاریف گفته شدهباتوجه به

تشویق و ترغیب مردم علیه ظلم و استبداد و دعوت ي خودش بهآوردن اشعار مقاومت گونه شاعر ادبیات پایداري با

زند که گاهی ي دشمن چنان ضربه میسازد و به پیکرهاي میپردازد بنابراین از شعر و ادب خود، اسلحهمبارزه میبه

  .توز فراموش نخواهد شداثر آن هرگز از یاد دشمن کینه

  

  پایداري و علل شکوفایی آن هدف ادبیات-4- 2-3

این ادبیات هدف شاعر و ادیب در ادبیات پایداري و رسالت آن، فقط نجات ملت و کشور خود نیست بلکه، 

گوش جهانیان و ایجاد نوعی هاي مظلوم و ستمدیده بهاست از رساندن فریاد ملترسالتی جهانی دارد که عبارت

تم موجود در جوامع بشري؛ بنابراین ادبیات پایداري در حقیقت ادبیاتی ي فراگیر جهانی در برابر ظلم و سمقابله

عنوان که بهجهانی و داراي هدفی مشخص، یعنی نجات مظلومان جهان از دست دژخیمان استعمارگر است؛ اما آثاري

درد و رنج خویش و  اند که بعد از پایان جنگ،وجود آمدهي رزمندگانی بهوسیلهاند، یا بهشده ادبیات مقاومت نوشته

اند و یا حاصل کار نویسندگانی است که مدتی را ي تحریر در آوردهرشتهبه نوعانشان را در قالب شعر، داستان و....هم

که هرگز در صحنه نبوده اما اطالعات و جزئیاتی را از افراد  وجود آمدهي افرادي بهوسیلهاند و یا بهدر جبهه گذرانده

). در قرن بیستم رخدادهاي خاصی باعث رشد و 9: 1392مسکین،سیاب( تنگ اندفت کردهیاحاضر در جبهه در

تهاجم نظامی آلمان "نماید:گونه معرفی میها را عبدالجبارکاکایی اینشکوفایی ادبیات پایداري شدند که برخی از آن

هاي نبشخواهی فلسطین، جبه کشورهاي همسایه، تهاجم نظامی انگلیس و فرانسه به آلمان، جنبش آزادي

ي هاي داخلی اسپانیا، سلطهمرکزي، جدال آمریکا و ویتنام، جنگ ي کشورهاي آفریقایی و آمریکايطلبانهاستقالل

ي ها و....از زمرهي فرانسويطلبانهي آلمان بر بخش وسیعی از فرانسه و مبارزات استقاللنشاندههاي دستحکومت

-13: 1380(کاکایی،"اندري را لبریز از آثاري ماندگار و جاودان نمودهپایداي ادبیاتوقایع مهمی هستند که حوزه

ممکن بود پس عوامل و زیر هاي الزم امري غیرون وجود زمینهپایداري بدگیري ادبیات تردید شکل). بی14
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وجود آمدن ادب و شعر خواست تا موجب پیدایش این شاخه از ادبیات شود. براي پیدایش و بههایی میساخت

اي که جامعهنگاه کلی هنگامیدر یک ها و عواملی وجود داشته باشد.طور کلی هنر مقاومت باید زمینهمقاومت به

شود، ادبیات ي اجتماعی افراد سلب میکه آزادي و حقوق اولیهطوريشود، بهدچار نظامی مستبد یا غاصب می

ترین عوامل دارد از نظر وي مهمي مقاومت را بیان میگیرد. روزبهانی برخی از عوامل تشکیل دهندهمقاومت شکل می

هاي عبارتند از: استبداد و اختناق داخلی، عدم آزادي بیان، حاکمیت ضد مردمی و اجتماع، غصب سرزمین و سرمایه

ت توان گفت ادبیا). می18: 1389روزبهانی،(محمدي ها اعم از دینی و غیر دینیملّی، تجاوز به اعتقادات و ارزش

پردازد که جامعه در برابر آنها سر تعظیم ي اصیلی میستایش ارزشهاطور ویژه بهي ادبیات هر عصر، بهمقاومت در قلّه

اي در آورد. ادبیات در حالت کلی هنري زیباست، اما ادبیات مقاومت عالوه بر زیبایی، داراي رسالت و وظیفهفرود می

ي روحی و ادیب مرواریدهاي شعري یا نثري خود را با تزریق رایحههمین دلیل طبیعت هنري خود نیز هست، به

ها گیري آن در تارهاي قلب مردم و استقرار آن در دلهاي ملی قرار داده و باعث شکلفکري خویش در سروده

ترین همشمارند که مگیري ادبیات مقاومت برمیشکل گردد. اما برخی دیگر از ناقدان عوامل زیر را براي پیدایش ومی

  ها عبارتنداز: آن

  هاي فردي و اجتماعیاختناق و استبداد داخلی و سلب آزادي")1

  )استعمار و استثمار قدیم و جدید2

  هاي ملّی و فرديب قدرت، سرزمین و سرمایه)غص3

  تاریخی و ملّی هاي فردي، دینی، اجتماعی،حریم ارزش)تجاوز به4

  ي قدرتهاستیزي پایگاهگریزي و قانون)قانون5

 )45: 1968(خضر،"هاي فکري مارکسیسم، لیبراسیسمهاي دینی و غیر دینی و مکتب)جریان6

ستیز با هاي قوي اجتماعی و ادبی و هنري را برانگیخت تا بهي شامهعوامل اگرچه همهحضور و وجود این 

گیري و یسندگان و شاعران، در شکلمیان، نقش نوبیداد و بدي برخیزند و مردم را نیز ضد آن بشورانند، اما در این

گیرتري دارد. ي مبارزه با بیداد و بیدادگر است، نمود و بروز چشمرواج مقاومت که، رساترین و تاثیرگذارترین شیوه

ي ابعاد ادبی میسر نخواهد شد گیري از همهشک تحقق این دو ویژگی، یعنی رسایی و تاثیرگذاري اثر، جز با بهرهبدون

گیري از شعور عمیق خویش، زبان و واژگان خود را انتخاب این مسئله و با بهرهن و شاعران با آگاهی بهو نویسندگا

کشند و این، همان راز و رمز رسایی، تاثیرگذاري و سرانجام این آثار تصویر میي برتر خویش را بهکرده، اندیشه

  است
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  هاي ادبیات پایداريمؤلفه-2-3-5 

هاي انسانی از جمله آزادگی، پیام کردن و تشخیص بخشیدن بهطور کلی برجستهایداري بههاي پمؤلفه

گیري از نمادهاي ملّی و دینی در دوستی، استقامت و پایداري، بهرهستیزي، وطنطلبی، ظلمخواهی، عدالتحق

 جنگ و تبعات آني پدیدهگونه، نگاه حماسی عرفانی بهروایی و داستانسازي، استفاده از بیاني اسطورهحوزه

گان، بیان کشیدهي رنجشمارد: ترسیم چهرهگونه بر میپایداري را اینهاي ادبیات شود. الغوري مؤلفهمحسوب می

وطن، بکارگیري نماد، القاي باختگان و شهدا، ستایش مقاومت وطن و عشق بهها، ستایش جان جنایت و بیدادگري

تفاوتی حاکمان، دعوت هویتی جامعه و بیستایش آزادي و آزادگی، بیان بینهایی حق، آینده و پیروزیی امید به

هاي ملی و قومی، بیان مشکالت اجتماعی ناشی از آوارگی مردم، محکوم کردن زرپرستی، مبارزه، طرح اسطورهبه

بارزترین ذکر در ذیل به ).246: 1959(الغوري، حزب گرایی و اختالف و پراکندگی اشرافیت و دنیازدگی، سرزنش

  پردازیم:ها میمؤلفه

  

  گانکشیدهي رنجترسیم چهره -5-1- 2-3

اند. فقر، فساد، سرگردانی، مرگ و حتی جنایت محصول هاي بیدادگر و استثمار پیشهمردم، قربانیان نخستین نظام

هاي درون را مردمی که گدازههاي مردم است؛ ها، مرثیهمایهي دردها، رنجاستبداد و بیداد است. ادبیات پایداري آیینه

 پردازند.هاي مردم مینشر و توزیع نالهکنند. و این شاعران هستند که با اشعار خود بهدر خاکستر نگاهشان فریاد می

آید این مردم هستند میان میکه سخن از پایداري و مقاومت بهپایداري هستند زمانی ترین عوامل ادبیاتمردم از اصلی

بانگ بر  دیدهکشیده وستمشوند و شاعر با دیدن مردم رنجپذیرترین مؤلفه تبدیل میآسیبمیدان بهبهکه با آمدن 

پور تقی( .پردازدوصف جایگاه مردمش در میان استبداد و استعمار ناشی از ظالمان و مستکبران میآورد و بهمی

  )20: 1391ملکشاه،

  

  هابیان جنایت و بیدادگري-5-2- 2-3

عام و سرکوب  قتلهمین خاطر اقدام بههاي غیر مردمی، تاب شنیدن صداي مردم خود را ندارند، بهحکومت

کردن فریادها در و تازیانه، زندان، خفه مستبد و بیدادگر، شکنجه هايکنند. در نظامخواهان و مخالفان خود میآزادي

ها تحمل شرایط کنون را این میان شاعران با دیدن این صحنه). در 9: 1392( نعمتی، گلو، تبعید و ترور، قانون است

دست حاکمان، مزدوران و جاسوسان استعمار هاي مردم و حقوقشان بهگشایند و از سختیسخن مینداشته و زبان به
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 اي عمومی و فراگیر به خودگاهی با خارج شدن از حالت شخصی، رویه آورند ومیان میکه تباه گردیده، سخن به

توزي و دشمنی با آنها د که همواره در فکر خیانت به مردم و کینهندانگیرند. و در اشعارشان حاکمان را طاغیانی میمی

  هستند. 

  استعمارستیزي -5-3- 2-3

ي پایداري، اشتمال بر مسائل اجتماعی، سیاسی است و حضور هاي آشکار شعر معاصر در حوزهیکی از ویژگی

ي مخالفت و ستیز بدان است که شاعران عمدتاً با انگیزهجمله موضوعات اجتماعی و سیاسیاز هاي استعماري دولت

استعمار در  ي بیگانگان هستند.پیشرقت و توسعه و رهایی از سلطهمند بهاند و خواهان استقالل ملی و عالقهپرداخته

معناي مهاجرت گروهی از یک کشور و تشکیل یک عمران و آبادي است و التین آن به معناي طلبعربی به لغت

وم رایج و امروزي آن تسلط سیاسی نظامی، اقتصادي یک هاي تازه است، اما مفهدر سرزمینواحد مسکونی جدید 

مبارزه با استعمار مصادیق متعدد و  ).15: 1358(آشوري، مند بر یک سرزمین یا قوم یا ملت ضعیف استملت قدرت

هاي مختلف مطامع خود در چهرهمتنوعی دارد. زیرا استعمار تنها یک چهره نداشته و نخواهد داشت. بلکه در نیل به

هاي رو چند و چون مبارزه با آن نیز متنوع است. یکی از شیوهکند. از اینهاي گوناگون عمل میشیوهظاهرشده، به

است تا ریشه هر نوع مقاومتی را در برابر خود هاي تحت سلطهکردن فرهنگ ملتگونتعمارگران دگرجویانه اسسلطه

هاي استعماري کوشیدند تا دولتزدگی و وابستگی بهاز درون بخشکانند. شاعران در اشعار خود، در برابر هجوم غرب

هاي مشخص مندرج در شعر آنها تأکید بر دیشهیکی از ان ي فرهنگی باشند.از فرهنگ بومی دفاع کنند و مانع استحاله

بیگانه، از آزادي مملکت از بند استعمارگران  ).5: 1390،محمديگرایی است (خود باوري و تحذیر از بیگانه

در دورانی که  ویژهدر تاریخ، به"گوید:هاي بارز آزادي در اندیشه و شعر شاعران مقاومت است یاري میجلوه

کردند موضوع استقالل براي آنها مهم بوده است ي خویش را بر مسلمانان منطقه اعمال میلطهکشورهاي اروپایی س

 "بخش بودهاي آزاديي بیگانه و جنگترین موضوع حیات سیاسی، خاتمه دادن به سلطهبراي مسلمانان اصلی

کشور یکی از بارزترین یابی به استقالل همین دلیل تاکید بر استعمارستیزي براي دست). به37: 1380(یاري،

  .کنند کشوري که تحت سلطه باشد استقاللی از خود نداردهایی است که شاعران بسیار به آن تاکید میمؤلفه

  

  باختگان و شهیدانتوصیف و ستایش جان-5-4- 2-3

 جان خود را در مبارزات مردم بر علیه حکومت نامشروع، همیشه افرادي هستند که براي مردم وطن و عدالت،

 این امید که سایر مردم از ظلم و ستم نجات یابند. مبارزان اند بهکردهدهند افرادي که جان خود را فدا میاز دست می
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       Resistance literature is branch of literature that people resistance and sustainability 

show for defense of   their aspirations. Occupation Palestine and Iraqi attack to Iran in 

contemporary era, the people lives of these two lands under its own radius that they have 

cultural convergence, social and political. In this era, sustainable poetry found many 

appearances and it became cause creation identical works in the nations resistance 

literature area. Ahmad dahbor and Ghaysar aminpoor are including contemporary 

resistance poets that they are familiar with pains and suffering of their own people. In this 

research been paid to study some of effects of resistance literature in Ghaysar aminpor and 

Ahmad dahbor poems with use analytical – descriptive method until common examples of 

two poets to be explained in Iran and Palestine resistance poetry area. Eventually research 

results tell it that sustainability components themes has been shared in poetry of two poets. 

Even though differences can be seen in pragmatics way these components, according to 

existance some geographical, political and religious observations. 
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