
 
 

  

  

  

  

  انسانی ادبیات وي دانشکده

 ادبیات فارسی زبان وگروه آموزشی 

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  زبان وادبیات فارسی  گرایش ادبیات پایداريي در رشته

  

  عنوان:

  پایداري در رمان زمین سوخته اثر احمد محمودهاي بررسی مؤلفه

  

  

  :راهنما استاد

  بیژن ظهیري ناو

  

  

 :مشاور استاد

  ر صالحیعسک

  

  

 :پژوهشگر

  اعظم محمودي

  

  

  95 تابستان 



 
 

  

  

  

  

  

  : اعظمنام: محمودي                                                     دانشجو خانوادگی نام

  هاي پایداري در رمان زمین سوخته اثر احمد محمود: بررسی مؤلفهنامهپایان عنوان

  

  : بیژن ظهیري ناوراهنما استاد 

  ر صالحیر: عسکمشاو استاد 

  :   زبان و ادبیات فارسی                      رشته                                                       کارشناسی ارشد ی:یلتحص مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                              :  ادبیات مقاومت                                        گرایش

    123ات:صفح تعداد            29/6/1395   دفاع: تاریخ        علوم انسانی : ادبیات ودانشکده 

  :چکیده

 ادبیات داستانی تحمیلی، وقوع جنگها در تاریخ ادبیات پایداري ما است. ترین و پربارترین دورهادبیات دفاع مقدس از مهم

 خلـق آثـار  بـه  شـان  هـاي فکـري  زمینهپیشبا توجه به هر کدام  نویسندگانو ساخت محتوا دگرگون ساختار و از لحاظ یز را ن

هـایی  هـا و مؤلفـه  بدیهی است که این تغییـر در مضـمون بـا اتکـاء بـه شاخصـه       داستانی با محوریت جنگ تحمیلی پرداختند.

ي ایـن  هـا نیز یکی از رمانزمین سوخته اند. شناخته شده هاي پایداري ادبیات دفاع مقدسگیرد که با عنوان مؤلفهصورت می

-رمـان  ي بـراي  که به عنوان سـرآغاز  .و در اوایل جنگ به نگارش درآمده استقلم احمد محمود به جنگ نابرابر است که 

بـا   پـردازد. اي در اهـواز مـی  شود. که به بازتاب پیامدهاي جنگ بر زندگی اهالی محلـه مینویسی جنگ تحمیلی هم شناخته 

براي هرچه بیشتر مطرح کردن آن چه در سطح کشوري یا جهانی ایـن پـژوهش   توجه به اهمیت ادبیات داستانی دفاع مقدس 

هاي پایداري را در اولین رمـان جنـگ   تحلیلی مؤلفه _اي و به روش توصیفی گیري از منابع کتلبخانهکوشیده است تا با بهره

-رسالت واقعیـت دیدگاه و شد  مشخص ه به مطالعات انجام شده که با توج و تحلیل و قرار داده است.تحمیلی مورد بررسی 

بررسی و تحلیـل ایـن    هاي پایداري. همچنین در این رمان عامل مهمی است بر چگونه مطرح کردن مؤلفهي نویسنده ارانهنگ

  ي ارتش عراق.بر چرایی و چگونگی دفاع و مقاومت مردم ایران در برابر حمله استپاسخی این اثر در واقع ها در مؤلفه
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 مقدمه   -1-1

 کشور در تاریخ هايپدیده و رویداد بزرگتریناز  ایران اسالمی انقالب پیروزي از پس تحمیلی جنگ        

ا بـا عنـوان   مـ  اي جدید در تاریخ ادبیات پایداريکه موجب پدید آمدن دوره بوده است گذشته دهه دو طول

اي در تـاریخ ادبیـات پایـداري اسـت کـه ادبیـات داسـتانی در کنـار شـعر          تنها دورهادبیات دفاع مقدس شد و 

دراختیـار   را گونـاگونی  پـردازد و مضـامین  که به بازتاب وقایع این جنـگ مـی   حضوري پررنگ و مؤثر دارد

رزمنـدگان،   هـاي نبـرد، سـتایش   حنههـاو صـ  حماسـه  مقاومت، توصـیف  به داد. مانند دعوت قرار نویسندگان

ي نمادهـاي اسـالمی از جملـه    و تشیع فرهنگ از ي خشن دشمن، استفادهو کشتار و نشان دادن چهره ویرانی

هاي پایداري در ادبیات دفاع مقدس شـناخته شـده اسـت از    آنچه به عنوان مؤلفهو ترین این مضامین است مهم

در ادبیات داسـتانی دفـاع    پایداري از عناصر هریک به ش نویسندگانگرای گیرد. میزانهمین مضامین مایه می

سـرزمین ایـران بسـتگی دارد. بسـیاري از نویسـندگان       وابستگی آنان به و به تفکرات نویسنده و تعلق، مقدس 

سـهل   ،علّت تغییر ناگهانی در نظام سیاسی، فرهنگی و عـدم تطـابق فکـري   ي قبل از انقالب بهنام دورهصاحب

هـاي منفـی جنـگ را هـم مثبـت      اي از نویسـندگان پیامـد  انه از کنار جنگ گذشـتند و یـا بـرعکس عـده    انگار

بار نشاند. اما در این بین اولـین  هاي متفاوتی را در ادبیات داستانی دفاع مقدس بهانگاشتند که در نهایت داستان

اش در ي نویسـندگی نگارانـه عیـت ق، با تعهـد بـه رسـالت وا   بار این احمد محمود بود که با آگاهی و دردمندي

، اولـین  هـاي ملّـت ایـران   شمن و براي ماندگار کردن مظلومیت، شـجاعت و دالوري اد داعتراض به ظلم و بید

در  يداریـ پا هـاي به نگارش درآورد. آنچه با عنوان مؤلفـه را » زمین سوخته«رمان این جنگ نابرابر را با عنوان 

هنـر   هایی اسـت کـه در فرآینـدي از    ي اول عناصر و مؤلفهدرجه ست، درته اقرار گرف یرمان مورد بررس نیا

 گرفته است.  شکل هانویسندگی و بازتاب واقعیت
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  بیان مسئله -1-2

تا تیر ماه  1359شهریور از (و پایداري مردم ایران نهاده شد دفاع مقدس نامی است که بر هشت سال ایستادگی

شـود. ایـن   از همـان ناشـی مـی   » مقدس«و باورهاي اصیل اسالمی که عنوان  هامبتنی بر ارزش ی). مقاومت1367

(سـنگري،  شودیـاد مـی  » ادبیـات دفـاع مقـدس   «ادبیاتی را سامان داده که از آن بـه  ، هشت سال و پیامدهاي آن

جنـگ و  ي هایی که به نوعی به مسئلهدو نکته را در خصوص نوشته باید ). با توجه به این توضیحات11: 1388

  پردازند را در نظر گرفت:هاي آن میمقوله

( رزمنـدگان، وقـایع و   ري اسـت کـه مسـتقیماً بـه توصـیف جنـگ      ادبیات جنگ هم شامل آن دسته از آثـا  -1

ه غیـر  پـردازد و هـم آن دسـته کـ    هـا و فنـون جنـگ و . . . ) مـی    هاي جنگ، ادوات و ابزار جنگ، نقشهصحنه

ي رزمندگان، ترغیب افراد بـه پیوسـتن   ، بمباران شهرها، خانواده(نظیر مهاجرتمستقیم مسائل مربوط به جنگ

  کند.مسائل پشت جبهه، و . . . ) را توصیف می ،هابه جبهه

هاي جنگ و زمان جنگ است، بلکه آثـار تولیـد   تنها شامل آثار ادبی تولید شده در صحنهادبیات جنگ نه -2

  ).12: 1388(صنعتی، گیرددر بر می هاي نبرد و پس از جنگ را نیزشده در خارج از صحنه

پایـداري   ت عامل تمـایز ادبیـات  ملی یوند محکم دین وپ ،مقدس گفته شددفاع تعریف ادبیات  همانطور که در

از ). 67: 1381(ممتاز، به اتمـام رسـید   ایران از ادبیات پایداري سایر ملل است. چیزي که در غرب به  ضرردین

و ها در جنگ اغلب بر ناسیونالیسم و روح وطنی اشـاره  که ادبیات دیگر ملّتدیگر وجوه این تمایز، این است 

البته ادبیات پایـداري  ). 21: 1388(سنگري، هاي جنگ تأکید بیشتري دارندتکیه دارد و یا بر نشان دادن ویرانی

در معرض تهاجم با توجه به اینکه سرزمین ایران همواره  باشد بلکه ملت ما منحصر به ادبیات دفاع مقدس نمی

شود. براي ي این ملّت محسوب میو طمع و تعرض بوده است، به تبع پایداري بخشی از فرهنگ و زیست نامه

ملـل مراجعـه   هـاي آن  نه تنها در ایـران بلکـه در تمـام دنیـا بایـد بـه اسـطوره       ، بررسی ادبیات پایداري و جنگ

سـه دوره تقسـیم مـی    از قدیم تا به امـروز بـه     یراندر ا به طور کلی ادبیات پایداري .)50:  1389، (حنیفکرد

ست و اساطیر و نبرد خیر و این دوران منظوم اپایداري در ي ادبیات :  عمدهقبل از مشروطهاز آغاز تا  -1 شود:

و در ادبیـات  حمداهللا مستوفی  امه ازهاي ملّی مانند ظفرني حیدري و حماسههاي دینی مانند حملها حماسهشر ی

دوره مشـروطه بـا    -2). 23-25: 1388د (سـنگري،  شورا شامل می رهایی مانند امیر ارسالن نامداقصه ،داستانی

 -3) که بیشتردر شعر متجلی اسـت.  24-35: 1نیا، رفع استعمار (مکارمی وطن، دفع استبداد،، آزادي اي:ههؤلفم

 بیـداري،  و حمایـت از مظلـوم،  سـتم سـتیزي    رجـز وحماسـه،   :هايبامؤلفه دفاع مقدسدوره انقالب اسالمی و
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-174: 1389، (کـافی نمـاد گرایی  تذکر، تحذیر و اعتراض و انتقاد، پیوند با تاریخ، نمادهاي مذهبی، مذهب و

بنـدي  ي سوم پربارترین دوران در تاریخ ادبیات پایداري ماست. فارغ از بخشاز لحاظ غناي ادبی دوره. )134

 :کنـد اي سه هدف کلی را دنبـال مـی  در هر دوره ، این گونه از ادبیاتیات پایداريهاي ادببندي دورهو تقسیم

طـور کـه    همان .)27: 1389، یادکرد جنگ(صنعتی -3بیان شجاعت وستایش آن  -2 طرح آمال وتفکرات -1

هـاي  گفته شد بخش زیادي از ادبیات پایداري ما در شعر منعکس و مانـدگار شـده اسـت. امـا بـرخالف دوره     

بپردازنـد. از  نار شاعران به بازتاب وقـایع جنـگ   قدس فرصتی را فراهم آورد تا نویسندگان در کدفاع م، پیشین

بخـش مهـم و    کـه   است رمان یکی از پرطرفدارترین انواع  ادبی، ادبیات داستانی دفاع مقدسمیان انواع ادبی 

هـاي جنـگ   رمـان  . تقسـیم بنـدي  مقـدس را بـه خـود اختصـاص داده اسـت      ادبیات دفاعآثار از  قابل توجهی 

 ي جنگ محصول سه دیدگاه است که عبارتنـد از:  هاي فکري نویسندگان دربارهزمینهتحمیلی با توجه به پیش

امـا در   .)194-191: 1389، بی طرف نسـبت بـه جنـگ (کـافی     -3منفی  -2مثبت  -1ي هاهایی با دیدگاهرمان

هـا و  کـه صـورت بگیـرد داراي مؤلفـه     یک نگاه کلی باید گفت نوشـتن از جنـگ بـا هـر تفکـر و دیـدگاهی      

ایم و چه بسا بخشی از ایـن  هایی است که نظیرش را در سایر ادوار ادبیات داستانی کمتر مشاهده کردهشاخصه

ایـن  ت. در ادبیات دفاع مقدس متجلی، و با کمک آثار نویسـندگان مانـدگار شـده اسـ     بار ها براي اولینهمؤلف

ي همـه سـویه و   حریض و برانگیختن جامعه به دفاع، مقاومت، صبوري، و مبارزهها عبارتند از: تشویق و تمؤلفه

پـارچگی و  جبهه، دعـوت بـه وحـدت و یـک     پشت حامیان و مجاهدان عیار با تجاوز و تجاوزگر، ستایشتمام

گیـري از نمادهـاي دینـی، آیـات و     بهـره  جانبـازان،   و شـهیدان  تکـریم  و پرهیز از تفرقه و گسستگی، سـتایش 

اسـالم،   تـاریخ  الگوهـاي و هـا،  گیـري از اسـطوره  دنیـازدگی، بهـره   و تفـاوتی بـی  و اشـرافیت  ات، تحقیـر روای

 مـذهبی، امـام   باورهـاي  و مـردم  و دیـن  هاي حماسی شاهنامه و ایران باستان، پیونداساطیر و چهره کارگیريبه

 ).28-32(همـان:  هابهـه پیـروزي، توصـیف فضـاي معنـوي ج     و به آینـده  رهبري، امید و والیت نقش و خمینی

). سـتایش آزادي و  189: 1394پـور، ترابـی،   (شـریفی وطـن و وطـن دوستی   ).60توصیف بیداد دشمن (همان: 

    ).539: جلد اول: 1389آزادگی (فروغی جهرمی، 

بـا چـه    کـه ایـن آثـار   هـاي پایـداري بـا توجـه بـه ایـن      جنگ تحمیلی باید گفـت مؤلفـه   هايرماندر خصوص 

بسـامد متفـاوتی دارنـد.     هر کدام به نگارش درآمده باشند  متغییرند وه زمانی از وقوع جنگ دیدگاهی و در چ

نوشته  طرفانهبی گاه(اعطا) یکی از آثاري است که در اوایل جنگ با دید اثر احمد محمود رمان زمین سوخته،

هـاي  تـرین رمـان  سـتی تـرین ورئالی تواند عاملی باشد که یکی از مستندشده است. پس همین دو خصوصیت می
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سازي چنـدان قابـل   تندمس )  هرچند رمان از لحاظ بررسی و31: 1391، (اردالنی محسوب شود تحمیلی جنگ

گـري  تـا از روایـت   آن دخیـل باشـد   است که عنصر تخیل درکه یکی از شروط داستان این  چرا .اعتبار نیست

  .)132: 1387، (سلیمانیمحض خارج شود وگزارشگري

در آن سـکونت  اي اسـت کـه او   و محلـه راوي  خـانواده  درواقع دفاع غیر مسلحانه) (و یت زندگیروا، داستان

هـاي رئالیسـتی بسـیار    پـردازي داسـتان  کـه بنـا بـر شخصـیت     ،داستان هستنداصر ترین عنها مهمدارد. شخصیت

. شـوند ی تقسیم مـی اصلی و فرع يبه دو دسته وهرکدام نماد قشري از جامعه هستند که  اند،نزدیک به واقعیت

بایـد گفـت    و دنسـاز از رویدادها، داسـتان را مـی  نویسنده ها و افکارشان درکنار توصیفات کنش ها،شخصیت

هـاي ایـن   با توجه به ویژگـی  پس .)156: 1378، دستغیب(ت این رمان همین شخصیت پردازي استقو ينقطه

-مـی  هـاي داسـتان  شخصـیت  يهاي عامیانهل و کنشاعما هاي پایداري را در افکار،لفهؤما مباید گفت ، رمان

هـاي  در بررسـی مؤلفـه   انـد. هاي نویسنده نسبت به جنگ به تصویر کشـیده شـده  که با تفکرات و دیدگاه بینیم

ي احمـد محمـود و زمـان بـه     طرف و منصـفانه ي نویسندگی و دیدگاه بیپایداري بیش از هر چیزي باید شیوه

هایی از قبیـل: توصـیف   مؤلفهخواهیم دید رتیب تبه این  مورد توجه قرار داد. را زمین سوختهنگارش درآمدن 

هـایی هسـتند کـه نویسـنده بـه طـور       از آن دسـته مؤلفـه   تفاوتی و دنیـازدگی بی و اشرافیت تحقیر بیداد دشمن،

و  ريتن جامعه به دفاع، مقاومـت، صـبو  شویق و تحریض و برانگیخي تمستقیم به آن پرداخته است و در مؤلفه

-بسامد نسبتاً باالیی در این اثر دارد اما نویسنده با دوشـیوه  عیار با تجاوز و تجاوزگر،ي همه سویه و تماممبارزه

ی دیگري در ایـن  یهاي بعد ما شاهد مطرح کردن مؤلفهپرداخته است. در مرتبهي مستقیم و غیر مستقیم به آن 

 حامیـان  و مجاهدان ستایشپرهیز از تفرقه و گسستگی،  پارچگی ودعوت به وحدت و یکمانند:  رمان هستیم

ــه، پشــت ــازان و شــهیدان تکــریم و ســتایش جبه ــن دوســتی.  ســتایش آزادي و آزادگــی، جانب ، وطــن و وط

ي جنـگ  ها بنا  بر حس مسـؤلیت و تعهـد احمـد محمـود در برخـورد بـا مسـئله       این قبیل از مؤلفه  کارگیريبه

گرایـی و شـعارزدگی   جانبـه کطرفـی منحـرف، و بـه  یـ    اثرش را از مسیر بی که او از هرآنچهاند و مطرح شده

را در خود دارند مـورد توجـه غیـر     »ستایش«پیش عنوانهایی که مؤلفه ، تا آنجا کهدوري جسته دادهسوق می

دست  هاي حماسی شاهنامه و ایران باستان از اینکارگیري اساطیر و چهرههمچنین بهاند. او قرار گرفتهمستقیم 

انطور که گفته شد این اثر تحت تفکـرات  همپردازد. باشد که نویسنده جز در یک مورد به آن نمیها میمؤلفه

هایی که در ارتباط با از این رو طبیعی است مؤلفهگراي او نوشته شده است. پس واقع نویسنده و با بینش کامالً

گیـري از نمادهـاي   بهرهمانند:  جلوه کندتر و سطحیتر مسائل اعتقادي و دینی سرو کار دارند اندکی کمرنگ
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 باورهـاي  و مـردم  و دیـن  پیونـد اسـالم،   تـاریخ  هـا و الگوهـاي  گیـري از اسـطوره  دینی، آیات و روایات، بهره

   بري.ره و والیت نقش و خمینی امامها و توصیف فضاي معنوي جبههپیروزي،  و به آینده ، امیدمذهبی

  

  :پژوهشاصلی االت سؤ -1-3  

  هاي این رمان چگونه است؟لفهمؤگرایی و مذهب درنقش ملی -1

  تر است؟لفه ها بیشتر وکدام کممؤبسامد کدام در این رمان  -2

  

   :هاي پژوهشفرضیه -1-4

  را زیر سؤال نبرد. هاکه واقعیتشوند که است هاي مذهبی از سوي نویسنده تا جایی مطرح میمؤلفه -1-4-1

، اشنگـاري نویسـندگی  ش و در پیوند بـا رسـالت واقعیـت    عقاید و طبق افکار این رمان،نویسنده در  -1-4-2

  کند.بیشتري می أکیدگرا دارند تهایی که رنگ  ملیتلفهؤبرم

  

  :اهداف پژوهش -1-5

-که به آشنایی و معرفی هرچه بیشـتر ایـن اثـر ادبـی بـه     هاي پایداري در این پژوهش عالوه بر اینبررسی مؤلفه

شـود اطالعـاتی ماننـد شـیوه برخـورد و      کند و موجب مـی اولین رمان جنگ تحمیلی کمک شایانی میعنوان 

هاي پایداري در صورتی کـه بـا   همچنین بررسی و تحلیل مؤلفهتفکرات نویسنده نسبت به جنگ حاصل شود. 

صعود یا نـزول  ل ارزشمندي یک داستان و یا عوام تواند به عنوان مالکی برايطرف انجام شود، میدیدگاه بی

ي خـوبی در  گرا ترین رمان دفاع مقدس نمونهیک رمان جنگی عمل کند. زمین سوخته به عنوان اولین و واقع

  . است این خصوص

  

   :اهمیت پژوهش ضررورت و -1-6

توان از ادبیات داستانی دفاع مقـدس بـه   و نمی بار در تاریخ ایران استرویدادي بزرگ و خونجنگ تحمیلی 

بـه عنـوان یکـی از انـواع ادبـی       هـا چشم پوشید. از سوي دیگر رمـان  ، کی از منابع اطالع رسانی جنگعنوان ی

هـاي فکـري نیـز دارنـد. توجـه بـه زمـین        بسیار مؤثر عالوه بر اطالع رسانی، نقش مهمی در شکل دادن جریان

هـاي جنـگ، ایـن    واقعیـت ضـمن انعکـاس بسـیاري از     ،هاي جنگـی سوخته به عنوان یک سند و سرمنشأ رمان
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گیـر  م در منـاطق جنگـی در  اي از جنگ مانند مشکالتی که مـرد هاي پنهان ماندهدهد تا الیهفرصت را به ما می

هاي رزمندگانمان در اسـتان  ي برخورد اقشار مختلف با جنگ و همچنین چگونگی دالوريد، یا نحوهآن بودن

جمعی نیـز   هايانهمواردي هستند که حتی در رساز  ، اینهامنعکس نماییم خوزستان در روزهاي آغازین جنگ

هـا بخصـوص در   بررسـی رمـان  توجه قرار نگرفته است. باتوجه به نکات مذکور  دآنطور که شایسته است مور

و بررسی  ،بسیاري از وقایع جنگ جلوگیري کندتواند از مفقود ماندن و فراموش شدن می، ي اول جنگدوره

  .است نظورماین رسیدن به اي جنگ تحمیلی کمکی براي ههاي پایداري در داستانمؤلفه

  

  : پژوهش يپیشینه -1-7

 پژوهش نوشته نشده اسـت و آثـار منتشـر شـده درخصـوص     این در رابطه با موضوع  یاثر مستقل چیتا اکنون ه 

  که عبارتند از: هاي مختلف استهمان نقد آثار نویسنده از جنبه ،این رمان

بـه  کـه   چاپ شده اسـت  1378 عبدالعلی دستغیب که در سالي نوشته »احمد محمودنقد آثار «مانند کتاب  -1

در نگـاهی   واسـت  هاي احمد محمود پرداخته و نقاط قوت و ضعف رمان را مشـخص کـرده   نقد کلی داستان

   است. هاي داستان پرداختهاجمالی به بررسی شخصیت

 نیز با جزئیات بیشـتر ، 1388منتشر شده درسال، اللینوشته فیروز زنوزي ج » باران بر زمین سوخته«در کتاب -2

  پردازد. به همان موارد نقد دستغیب می

بـا عنـوان    ،حسـن پـور  حسـن  امیـري خراسـانی و   احمـد  مشـترك   يدر مجالت علمی پژوهشی مانند مقاله -3

ادبیـات  ي در نشـریه  ،1389در سـال کـه   »هاي دفاع مقـدس هاي رمانهاي پایداري در سیماي شخصیتمؤلفه«

بـه  نـاچیزي هـم    اشـاره جزئـی و   بسـیار کلـی   ه یک  بررسیبنویسندگان  منتشر شده  ،دانشگاه کرمان پایداري

  رمان زمین سوخته دارد.  هايشخصیت

-فصـل انتشـار یافتـه در    ،»پردازي در رمان زمین سـوخته شخصیت«با عنوانشمس الحاجیه اردالنی ي مقاله -4

احمـد   فقـط بـه شخصـیت پـردازي ایـن اثـر       کـه درآن ، 1391 سالبه شناسی کي پژوهشی نقد ادبی و سبنامه

   پرداخته است. محمود

 ي کـه در مجلـه   »مـروري بـر آثاراحمـد محمـود    «با عنوان 1383در سال  آناهید اجاکیاناسي دیگر از مقاله -5

داده  ررسـی قـرار  بسیار کلی آثار احمد محمود از جملـه زمـین سـوخته را مـورد ب    منتشر شده است  فرهنگستان

  .است
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  شناسی پژوهشروش -1-8

به این ترتیـب کـه   موضوع موردنظر استفاده شده است.  نییتب يبرا یلیتحل -یفیپژوهش، از روش توص نیدرا

  مطالب پرداخته شده است. لیو تحل هیسپس به تجزو  شده يآورجمع ياابتدا منابع و اسناد کتابخانه

  

  هاي پژوهشمحدودیت -1-9

که باشـد   میشعر  مختص انددفاع مقدس به نگارش درآمده اتیادب يکه درباره هاییاز پژوهش ياریبس        

هاي پایداري یکـی از مبـاحثی اسـت    ی دفاع مقدس است. مؤلفهاز ادبیات داستان این منابع بسیار بیشتر يگستره

ها یـا  آنچه هم به عنوان شاخصه ،به نگارش در نیامده است که اوالً هیچ منبعی به طور مستقل در این خصوص

هاي ادبیات پایداري مورد تحقیق و بررسی قرارگرفته، مخـتص بـه شـعر اسـت. اگرچـه برخـی از ایـن        ویژگی

ي تحلیل و بررسی و حتی بازتاب ایـن  اما نحوه ظوم و ادبیات داستانی مشترك است،ها در بین ادبیات منمؤلفه

در این بین تنهـا محمدرضـا سـنگري در کتـاب ادبیـات      متفاوت است. ار بسیي ادبی ها در این دو گونهموؤلفه

 ،اختصـاص داده اسـت  مقـدس   هاي محتوایی ادبیات دفـاع ها و ویژگیدفاع مقدس مبحثی را با عنوان شاخصه

پرداختـه اسـت. توضـیحاتی کـه نویسـنده در      هاي مشترك بین ادبیـات منظـوم و ادبیـات داسـتانی     به مؤلفهکه 

هـاي  است، اگرچه مختصر اسـت امـا در تجزیـه و تحلیـل ایـن مؤلفـه       ها بیان کردهاز مؤلفهخصوص هر کدام 

  پایداري در ادبیات داستانی بسیار کاربردي و مفید است.
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  ي ادبیات داستانی دفاع مقدس عبارتند از: تعریف و توضیح واژگان مهم و کاربردي برا

  ادبیات -2-1

 و عاطفـه  در و شـده  دخیل آن و عنصر تخیل در باشد نثر و شعر قالب در که به آثاري ادبیات معناي عرف، در

 نوشـته  کـه  متنـی  ادبیات هـر اثـر نمـادین و    ترعلمی تعریف در. گویندمی بگذارد، ادبیات اثر خواننده احساس

-مـی  بـر  در دارند، را خاص موضوعی که ها،نامهو نمایش اشعار ها،داستان ها،رمان مانند هاییهو مجموع شده

  ).178: 1388(شریعتی،  .گیرد

  

  ادبیات و جنگ  -2-2

 از یـا  و آمـده  وجـود  بـه  جنگ بستر در تشکیل می دهند که آثاري از دسته آن را دنیا ادبیات از وسیعی بخش

 اثـر  یـک  هاي اجتماعی است وصریح واقعیت گزارشگر ،ادبیات، شناسیجامعه دیدگاه زاند. اپذیرفته تأثیر آن

 جنـگ  آغـازگر  کـه  ). کشـورهایی 95: 1394(عسـگري حسـنلو،   شودمـی  سند اجتمـاعی محسـوب   یک ادبی

 تجربـه  را جنـگ  ادبیـات  از دیگـر  نـوعی  ،انـد بـوده  مـدافع  که و کشورهایی ادبیات نوع یک (مهاجم) اندبوده

 ارزشـمند  دفاع این اند واند، نقش تدافعی نیز داشتهبوده مهاجم که یهایکشور دنیا هايجنگ طول درکردند. 

 دیگـر  طـرف  در امـا  .شـود می محسوب حمله و هجوم نوعی دفاعشان نیز ،جنگ آغازگر ملّت که نیست، چرا

 و نیسـت  ارزشـمند  فـاعی د هر بینیممی است. پس دفاع از خود نوعی شانتهاجم، )مدافع کشورهاي(نبرد جبهه

 ادبیـات  و جنـگ  ادبیـات  بخـش  دو بـه  ادبیـات  کـه  ). اینجاسـت 47: 1388(حنیف، نیسـت  بـد  هم تهاجمی هر
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نـام   نیـز  جنگتوان از ادبیات ضد). در کنار این نوع از ادبیات، می23: 1388شود (صنعتی، پایداري تقسیم می

نسـبت بـه ادبیـات جنـگ و ادبیـات پایـداري قـدمت        و  ادبیات در تضاد کامل با جنگ اسـت  برد. این گونه از

 مثـل  سـطحی  مضـامین  عمومـاً بـا   شـان، جنـگ  جنـگ هسـتند ادبیـات    آغـازگر  کـه  کمتري دارد. کشورهایی

است (فروغی جهرمی،  شده درگیر ) … و هایشانخانواده و سربازان هايترس و عاشقانه، ناامیدي ماجراهاي(

بــه  متعهــد ادبیــات از گونــهارزشــمند هســتند. ایــن و پرمایــه ادبیــاتیداراي  مــدافع ). امــا کشــورهاي18: 1389

 آن گنجـد و وظیفـه  نمی خاصی ار کتاب غالی شکري در گفته به و ، است جامعه فکري و اخالقی هايارزش

ي گسـتره  ، مقاومـت  ادبیـات  زشـمند (حنیف، پایـداري آنـان اسـت    بـرانگیختن غریـزه   و مردم دادن به آگاهی

دادن  آگـاهی  آن گنجـد و وظیفـه  اجتماعی خاصی نمی چارچوب هیچ در است و وسیع بسیار پایداري ادبیات

    ).39: 1388(حنیف، پایداري آنان است برانگیختن غریزه و مردم به

  ي ادبیات و جنگ در طول تاریخرابطه -2-3

هـاي مسـلح، بـه    هاي خود مختار بـا توسـل بـه نیرو   هاي سیاسی و دولتستیزي بین گروهجنگ به معنی هم     

 مـادي  هـاي انگیـزه  عموماً همیشـه  جنگ ). براي11: 1388(صنعتی، استنسبت کالن و در مدتی نسبتاً طوالنی 

 ملّـی  یـا  مـذهبی  هـا، آن هـدف  دارد کـه  وجود هاییجنگ ندرتبه  دنیا هايجنگ تاریخ در است. اما مطرح

 هـاي محـرك  کـه  قبیـل  ایـن  از هاییکنند. جنگمی تقویت را نبرد ها وجه حماسیجنگ از گونهایناند. بوده

ظلمـت   و شـیطان، نـور   و خـدا  با نبـرد خیـر و شـر،    ها،ملّت کهن ادبیات و اساطیر دارند، در فکري و اعتقادي

 اشـعار  در را آن بایـد ابتـدا   جنـگ  ادبیـات  بررسـی  بـراي  ). پـس 14: 1389جهرمـی،  (فروغیشوندمی مشخص

اید، ویرژیـل، رامایانـا و مهابهاراتـا    مانند ایلیاد و ادیسه، انه هاییافسانه .هاي ملل جستجوکنیماسطوره و حماسی

 در را جنـگ  ي ادبیـات ریشـه  شـود می که مهمی هستند هايي میلتون نمونه،شاهنامه فردوسی، بهشت گمشده

 و اسـت  گذشـته  نـزاع  و جنـگ  در دنیـا  تـاریخ  از زیـادي  مـدت  که بینیممی ترتیب این کرد. به جستجو هاآن

  ).  50-49:  1389(حنیف،دارد بشریت عمر درازاي به عمري جنگ ادبیات

-به علّت شفاهی بودن از بین رفتـه  هاحماسه و اشعار این از بسیاري، باید گفت در این قسمت از ادبیات البتّه    

 جنـگ  دبیاتا بقاي و حفظ رمانس را عامل و بخصوص تراژدي وبیات داستانی اد ،اشعار، منتقدان اند. جدا از

چـون سـروانتس، ادمونداسپنسـر     کسـانی  دانند. تراژدي را درآثار شکسپیر و فرمارلو، و رمـانس را در آثـار  می

 هـاي داسـتان  اصـلی  اند عناصـر توانسته که ا که این دو اولّین کسانی هستند چر دانند.داراي اهمیت بیشتري می

 تـدریج  بـه منثـور،   آثـار  از طرفـداري  نویسـی و داسـتان  رواج با ،اروپا هفدهم قرن کنند. در ریزيپی را جنگی
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 ایـن  آثـار جنگـی از نـوع پیکارسـک (قهرمانـان      زمـان  آن کـرد. در  پیـدا  بسـیاري  هواداران هم جنگی ادبیات

 بـه  البتـه  کـه  بود )گذرانندگري روزگار میحیلهبازي ولوده و لمپن هستندکه ازطریق حقه هاينسانا هاداستان

 نداشـتند. از  خـارجی  وجـود  افـراد  گونـه  واقع این عالم در که شد. چرامی هم محسوب و وهمی تخیلی نوعی

 صـلح  و جنـگ  ماننـد  بزرگـی  آثـار  و کـرد  هویـت مسـتقلی پیـدا    اروپـا  در جنگـی  ادبیات بعد به نوزدهم قرن

-98: 1389جهرمـی،  (فروغیشان سرخ از اسـتیفن کـرین خلـق شـدند    ازتولستوي، صومعه پارما از استاندال و ن

 آن بـودن  رئالیسـتی  لحـاظ  از دوره ایـن  ي آثـار ند. عمـده اهشد رئالیستی نوشته و برمبناي واقعیت آثار این) 97

 مراجعـه ولسـتوي  اثـر ت  صـلح  و جنـگ  کتاب به فرانسه و روسیه جنگ بررسی هستند که مثالً براي واقعی قدر

    .بود اروپا جنگ ادبیات در عامل دوم تأثیرگذارترین اول و جهانی ). اما جنگ16کنند (همان: می

شـروع   ادبیات داستانی جنگ در غـرب  غنـاي بسـیاري دارد. بـا     بیات اروپا به ما ثابت می کند کهتاریخ اد     

 و مهـاجرت  شـد و قحطـی،   ویـران  بسـیاري  شـهرهاي . شدند زخمی و کشته انسان هاجنگ جهانی اول میلیون

 ایـن  طـول  گرفت. در دنیا کشورهاي سایر از بیش را پاییارو کشورهاي گریبان جنگ، ناگوار پیامدهاي سایر

 هـر  از بیش آثار این بودند. در سربازان آن نویسندگان از برخی که شدند آثار ادبی نوشته ، بعد از آن و جنگ

و  اندیشـمندان   دیگـر  گروهـی  در .اسـت  شـده  اشاره پیروزي به هاي جنگ، امیدپرستی، سختیوطن به چیزي

 که با رمان در ماریامارك، بودند که به نقد و برسی جنگ پرداختند و نویسندگانی مانند اریشنظریه پردازانی 

 بـر  که ي جنگ وفشاريپرداختند. فاجعه جنگ هايزشتی ها وبه توصیف ویرانگري نیست غرب خبري جبهه

 از و نظریـاتی  کـه   غربی مانند نیچه ، مارکس، فرویـد، انیشـتین   فیلسوفان هاياندیشه تحمیل شد، درکنار مردم

 و شـجاعت  دالوري و و بعـد  مـذهبی  عناصـر  تـا  دادنـد  هم دستبه دست  ،دادندمی ارائه مادي دنیاي و انسان

گـرا در ادبیـات غـرب    گرایـی پـوچ  شـوند و انسـان   خـارج  اروپا در جنگ صحنه از کم کم انسانی هايارزش

 دوبـاره  بـود، کـه   نشـده  خـاموش  اول یجهان جنگ آتش ). هنوز19-22: 1389جهرمی، (فروغیمنعکس شود

 وکرد  تار و تیره دنیا مردم را بر روزگار خون بارتر از جنگ قبلی بسیار دوم جهانی جنگ و گرفت در جنگ

هـاي جنگـی غـرب بـه     در این هنگام داستانویرانگري ربودند.  در را سبقت گوي متحدانشان، آلمان و بار این

 -2ه یا پلیسی و. . . قرار دادنـد. یی که جنگ را پس زمینه ماجراهاي عاشقانداستان ها -1شدند: دو دسته تقسیم 

لـت  شوند که درباره دفاع مداستان هایی مشاهده می که مستقیما به جنگ پرداختند. در این بخش، هاییداستان

-کیل مـی ز ادبیات پایداري اروپـا را تشـ  (بخصوص آلمان) نوشته شده اند. که بخشی اها در برابر ارتش بیگانه

-نظاره به جنگ، هايبر ویرانه بیش ناامیدانه از بیش غرب ادبیات، دهند. به هر روي با آغاز جنگ جهانی دوم
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ی با دخالـت آمریکـا در جنـگ جهـان     .بودند داده دست از را خود چیز همه نشست، که هاي مفلوکیانسان ي

گـذاري ایـن دوره از جنـگ بـر     ه نمانـد تأثیر ناگفتـ  .یابدپایان می اي می شود و جنگدوم، ژاپن بمباران هسته

بیش از تمام آثاري اسـت   ادبیات اروپا به حدي زیاد بود که حجم آثار منتشر شده در خصوص این دو جنگ،

  تاریخ ادبیات جنگ اروپا منتشر شده است.   که در کل

 بـا  مصـاحبه  بودنـد، بـه   جنـگ  يمسـئله  به مندعالقه که نویسندگانی درجنگ ویتنام، با درگیرشدن آمریکا     

 در جنـگ  هـاي حقیقـت  بررسـی  بـه  نویسندگان از بعضی شد باعث انگاريواقعیت اصالت. پرداختند سربازان

این ثبت اطالعات از سوي کسانی صورت گرفت که خـود در جنـگ شـرکت داشـتند.      .بپردازند وسیع سطح

 بلنـد  و سیما خوش که کم کم سربازان بود اینجامانند خبرنگاران، سربازان، پزشکان، افسران، پیاده نظام و . . . 

 شرکت جنگ دادند که با اجبار در سربازانی به را خود آمدند، جايمی حساب به دنیا منجی آمریکایی که قد

هـاي جنـگ   تا آنجـا کـه در جبهـه    .بود را له کرده هاآن حضور درجنگ، از ناشی روحی فشار این و کنندمی

 در را آمریکـا  ژاپـن  و ویتنـام  در آمریکا جنگی هايجنایت هايافشاگري ند.زدیدست به خود کشی و فرار م

 شـعر، رسـوایی   و داسـتان  نوشـتن  با دنیا سرتاسر در نویسندگان که شد باعث افول قدرت این و کرد منفور دنیا

دار طـرف  ايهنویسنده ضدجنگ، هاينویسنده با زمانهم اگرچه .کنند بازگو جهانی يجامعه براي را آمریکا

 پـس  بـا  آثـاري  نوشـتن  آمریکا با هايجنایت و هاجنگ از داريطرف به و خاستند پا به هم امپریالیسم آمریکا

 بـاز  جـوي  بـه  را آبروي رفتـه آمریکـا   سعی کردندطنز و مذهبی عقاید عاشقانه، ماجراهاي خلق با جنگ زمینه

ماننـد   ویرانگـر آمریکـا   هايفعالیت دادن جلوه در موجه بسیاري تأثیر اما نبودند، موفق کامالً چه اگر .گردانند

) از  توضیحات باال چنین 20-28(همان، هاي نظامی در سرتا سر دنیا داشت دخالت به افغانستان و عراق، حمله

     :آید کهبر می

ولید اي بسیار گسترده و فراگیر دارد و هر آنچه را که در جنگ تاین اصالح دامنه: ادبیات جنگ -2-3-1

 ).16: 1388(سنگري، شودشود و وجه ادبی دارد را شامل میمی

شود که تنها به پیامـدهاي نـا خوشـایند    ادبیات ضد جنگ به ادبیاتی گفته می ادبیات ضد جنگ: -2-3-2

    ).  96: 1389جهرمی، (فروغیبردپردازد و ماهیت جنگ را زیر سؤال میجنگ می

-تر از ادبیات جنگ دارد. گاه چنان حـوزه اي گستردههایداري، حوزادبیات پ :پایداري ادبیات -2-3-3  

طبیعـت و مظـاهر آن،    .شـود چنینـی را شـامل مـی   ي عناصر ایـن اي وسیع است که پایداري انسان در برابر همه

هـا) (سـنگري،   هـا، آرزوهـا، و کشـمکش   (خواسـته خود هـا و باورهـاي   هاي بیگانه و غاصب، اندیشهحکومت
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ي ادبی، ماهیت ادبیـات پایـداري نیازمنـد بررسـی بیشـتري      به علّت اهمیت و گستردگی این حوزه ).17: 1388

 پردازیم.    است که به آن می

  پایداري -2-4

   :دارد مختلفی تعاریف گوناگون هايجنبه از پایداري

  .اندازدمی خطر موقعیت فرد را به آنچه برابر در مقاومت، عمومی دیدگاه از

  آنان.   هاينقشه کردن اثربی منظور به خارجی نیروهاي برابر در پایداري ،یاسیس دیدگاه از

  تعاریف ادبیات پایداري 2-4-1

  توان تعاریف متعددي از ادبیات پایداري داشت. می ي این توضیحاتدر مجموع همه

بیـل پایـداري در   هاست که محـور آن پایـداري اسـت. ازق   اي از مکتوبات و نانوشتهادبیات پایداري مجموعه *

: 1388مقابل دشمن نفس و یا پایداري در مقابل دشمنان باورهاي مـا و غاصـبین حقـوق و مملکـت (شـریعتی،      

178.(  

اي است که از لحاظ مضمون مخاطب خود را بـه پایـداري دربرابـر    ي آثار ادبیادبیات مقاومت در بردارنده *

اثـر ودر بطـن مـتن     د به آینده، همواره فـرا روي خـالق  خواند و در ذات آن حقیقت خواهی و امیدشمن فرا می

  ).122: 1388(رحماندوست، ادبی وجود دارد

مایه و موضوع آن با تکیـه بـر ویژگـی ملکیـت یـا      شود که درونادبیات پایداري به مجموعه آثاري گفته می* 

را  کنـد و تبعـات آن  شـویق مـی  ترغیـب و ت ، بردگـی   مبارزه در برابر استبداد، تحقیرها را به دفاع و دین، انسان

  ).11: 1391نیا، (مکارمیتوصیف نماید

وعی از ادبیات متعهد وملتزم از طرف مردم و پیشروان فکري جامعه دربرابرآنچه حیات مادي ومعنوي آنهـا  * ن

، آید وهدفش جلوگیري از انحراف وتکامـل تـدریجی ادبیـات اسـت. (بصـیري     به وجود می ، را تهدید میکند

1388 :26(  

 يجامعـه  یـا  پایگـاه  بـه  متعلق .دارد انسانی و ي عاممتعهدي است که چهره ادبیات نوع یک پایداري ادبیات *

 باشـد، ظلمی  و تهدید کجا است. هر مخاطب و فرا زمان فرا مکان، خاصی نیست. جهان شمول است. یعنی فرا

  ).  39 :1388(حنیف، آیدمی وجود به سرزمین آن مردم توسط پایداري ادبیات

  

  پایداري ادبیات پیدایش هايزمینه -2-5
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  استبداد. وچون  خفقان داخلی  شرایطی -2-5-1

  قدیم و جدید.   استثمار و استعمار -2-5-2

  هاي ملی و فردي.غضب قدرت، سرزمین و سرمایه -2-5-3

  ملی، تاریخی. دینی، هايارزش و اعتقادات حریم به تجاوز -2-5-4

  هاي قدرت.قانون ستیزي پایگاهگریزي و قانون -2-5-5

کمونیسـم  مانند مارکسیسـم   فکري هاير دینی مکتبو غی دینی (اسالم، مسیحیت و . . . ) هايجریان -2-5-6

  ).11: : جلد اول1382، و . . . (سنگري

  

  انواع ادبیات پایداري   -2-6

  :کرد تقسیم کلی سه دسته به توانمی را مقاومت ادبیات ، ادبی آثار محتواي و موضوع به توجه با طورکلیبه

  آئینی_دینی  مقاومت ادبیات -2-6-1

  بومی  -ملی مقاومت ادبیات -2-6-2

  جهانی  -انسانی مقاومت ادبیات -2-6-3

 بـومی یـک ملّـت بـا     و ملّـی  مقاومـت  است. چرا که طبیعی اسـت، ادبیـات   مشکل هم از این سه دسته تفکیک

باشد وگاهی مقاومت صرفاً بر مبناي عناصـر ملّـی و میهنـی     داشته یاديز بسیار آمیختگی انسانی و دینی مسائل

کـرد (ترابـی،    بنـدي طبقـه  را آن بایـد  پایداري ادبیات به براي پرداختن صورت هر صورت گرفته باشد. اما در

1389 :8.(  

  

  آیینی  -دینی  مقاومت ادبیات -2-6-1

 در قـدیم  بیگانه از فرهنگ و هااندیشه هجوم برابر رد مردم باورهاي دین و از حمایت و قومی فرهنگ از دفاع

 نثـر  در چـه  و شـعر  در چـه  ،با لحن حماسـی  پایداري که ادبیات از نوع است. این داشته وجود ملّتی هر ادبیات

 ادبیـات  در ،ادبیـات  از نوع این هاينمونه پردازد. ازمی پایداري و هاي مقاومتتوصیف لحظه شود. بهمی بیان

این نوع از ادبیات از دیر باز در میان متون دینـی مـا وجـود داشـته و پـس از ورود       شود.می دیده راوانف ما ملّی

 مفـاخره  جاهلیت در زمان در هایی است کهسروده ، ي ادبیاعراب این گونه اسالم پربارتر شده است. در میان

شد. اولـین ایـن    پیامبر خاندان از دارينبجا به تبدیل اسالم ورود از که پس داشته  وجود قبیله و قوم نبرد و به
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 کـه  هـایی سـروده هـا وسـوگ  مرثیـه  ،)ص( پیـامبر  هايجنگ از پسباشد.  ابوطالب قصاید ها شایدنوع سروده

 ماننـد  پیـامبر  خانـدان  هـایی از سـرودند و مرثیـه   آنـان  هايدالوري شرح و رفتگاندست از براي جنگ طرفین

سروده شد،  عاشورا واقعه يدرباره هایی کهو مرثیه )ع( سجاد امام يها، مناجات)س( زینب حضرت شعرهاي

 حضرت نیز شرح مصائبی که مسیحیت و غرب دنیاي در .هستند مذهبی پایداري ادبیات ارزشمند هاينمونه از

از  ،)ع( عیسـی  حضـرت  پیـروان  حـق  در هـا اذیت و آزار این روایت بود و شده رومیان متحمل سوي از مسیح

 شـده  نوشته 1678 سال در زیارت، اثر جان بونیان که روند است. داستان مسیحیت مذهبی مقاومت یاتنوع ادب

  ).9باشد (همان: می مذهبی پایداري هايداستان این نوع از

  

  بومی    -ملی  مقاومت ادبیات -2-6-2

  است هاملّت و وامادبیات پایداري اق ينمونه ترینکهن يدربرگیرنده بومی و ملّی این نوع از ادبیات

 مقاومـت، در  ادبیـات  نـوع  بـارزترین  شـد  گفتـه  طورکـه دارد. همـان  جهان ملل مقاومت و مبارزه در که ریشه

 تـا  قـدیم  روزگـار  از کـه  است هاییحماسه آن هاينمونه است. که بومی و ملی مقاومت ادبیات،  دنیا سرتاسر

  ).18(همان: است مانده یادگار اکنون بههم

  

   جهانی   -انسانی مقاومت بیاتاد -2-6-3

 ریشـه در کـه   ،نویسندگان اسـت  و شاعران توجه مورد اشانسانی و کلّی در مفهوم مقاومت ادبیات این نوع از

 هـا، درگیـري  اندیشـد وبـه  مـی  انسـانیت  دینـی، بـه   اعتقادات و قومیت وراي ملّیت، که ، دارد بشر دوستیانسان

 قـرار  توجه مورد چندان ادبیات این نوع از وجود این دهد. بامی ننشا واکنش بشري هايمصیبت و هاخشونت

 شـده  جلـوگر  قوي و که همیشه پررنگ بوده بومی و ملی تنها وجه ادبیات مقاومت معاصر دوران نگرفته و در

 از کـامالً  ملّـت  دو کـه  دهـد نمی اجازه ها، هرگزدولت سیاست متعصبانه و داريجانب و اطالعات است. نبود

 دشـمن  طـرف  یـک  همـواره  علـت  همـین  به .کنند کسب آگاهی یکدیگر اعتقادات و هايخصوصیت يهمه

مهربـانی   و همدلی که رفت خواهد سمتی به دنیا کمکم اما .شود نابود باید و است منفور همیشه دشمن است و

حسـوب  و مشکالت انسـان بـه عنـوان یـک درد مشـترك م     شود  ادبیات یکدیگرمتجلی ها درسرزمین مردمان

  ).23شود(همان: 

  ایران در پایداري ي ادبیاتپیشینه -2-7
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  از ابتدا تا پیش از مشروطه -2-7-1

اي از دوره هـر  در پایـداري  بوده، ادبیـات  خود همسایگان تهاجم معرض همواره در ایران سرزمین که آنجا از

 در .و هسـت  بـوده  مـا  یشـگی هم فرهنـگ  از بخشی ایستادگی و و تدافع است داشته تاریخ ادبیات ایران وجود

 اشاره نکته این به ماست فرهنگی و ملی تاریخی، که سند هویت ي فردوسیشاهنامه کشورمان، ادبیات بررسی

داشـته   دفـاعی  نقـش  افتـاده  اتفاق هايجنگ در همواره نبوده و جنگ آغازگر گاهایران هیچ ملّت که کندمی

-هـا (مهرپشـت، زامیادپشـت، آبـان    مانند پشـت  مذهبی متون در را ایران پایداري ادبیات مستندات است. اولین

 عصـر  از مانـده  برجـا  هـاي وجود دارند. و بعد از متون مـذهبی در داسـتان   شت)، یادگار زریران،پشت، بهرام پ

-گرشاسب،  دقیقی يشاهنامه فردوسی، يها، شاهنامهو سیرالفرس كولها) و سیرالمپارتی (گوسان و اشکانی

ي عطـایی رازي،  سوسـن نامـه   نامـه و برزونامـه و   بیـژن  کرمـانی،  خواجـوي  از نامـه سـام  طوسـی،  ي اسدينامه

نامـه، و داسـتان   سـب ، بـانو گش  نامهي قاسم مادح، داستان شبرنگ منسوب به آزاد سرو، آذربرزینجهانگیرنامه

هـاي  همچنـین قصـه   و ).22-23: 188(سـنگري،   تـوان نـام بـرد   ) مـی اندي این سه اثر ناشناختهنویسنده(جمشید

 دوران از را پایداري و دفاع يجوهره ي حسین کرد شبستري که در همه،اي همچون سمک عیار، قصهعامیانه

 هویـت  از دفـاع  به که نهضت اولّین ، ایران به اعراب يحمله ).  بعد از188(همان: دهدنشان می ایران اساطیري

بـود بـه سـتم هـا و تحقیـري کـه        اعتراضـی  در واقـع  نهضت، اینشعوبیه بود.  برخاست نهضت ما ایرانی و ملّی

 ).  در166: 1393(روستا، دید فردوسی شاهنامه در توانمی را اندیشه این نفوذ .داشتند روا اعراب بر ملت ایران

هـاي  پرفراز و نشیب بعد مانند عصر صفویه و قاجار، پس از آشـنایی سیاسـی ایـران بـا سـایر دولـت       هايدوران

گیرد که متأسفانه آثار برجـاي مانـده در خصـوص ادبیـات پایـداري در      هایی صورت میشرقی جنگ غربی و

انـد. ماننـد    داشـته  را نظـم  و حماسی حالت همان  آنچه بر جا مانده، ه با این جنگ ها چندان زیاد نیست ورابط

نامـه از  ري شـاعر، شـاه جهـان   (هرمز نامه) از قـد ي کشم(قشم)، جردن نامهتُمرنامه از عبداهللا هاتفی، جنگ نامه

 ایـن  البتـه در ). 23:  1388(سـنگري،  شانی، ظفرنامه ازحمـداهللا مستوفی نامه از فتحعلی کاکلیم کاشانی، شهنشاه

 يحمله باذل مشهدي و از حیدري يحمله مانند .گرفت نادیده توانهم نمی را مذهبی هايحماسه جایگاه بین

  کرمانی.   راجی از حیدري

 و دوازدهـم  قـرن  در ایـران  قـدرت  افـول  بـا  ،دارد سـرزمین  آن اجتمـاع  در ریشـه  ملّتـی  هر ادبیات که آنجا از

ها روس و جنوب در هاپرتغالی مانند بیگانه نیروي حضور و هاجنگ در ایران آورشرم هايشکست و سیزدهم

بـومی   پایـداري  تادبیـا  گیـرد ودر سـطح  مـی  خـود  به دیگر رنگی پایداري شمالی، ادبیات و شرقی در نواحی
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 سـیدمحمد  دلـواري از  علـی رئیس کشته شدن ياي حماسی دربارهمنظومه انند) ه24(همان :  شودمنعکس می

 مـردم  ي دفـاع دربـاره  محلی دشتی از محمد جـواد حامـدي کـه    زبان به ايمنظومه دیگري اي وامامزاده مظفر

 ناگفتـه  ). 25: 1388(سنگري، رسدمی پایان به دلواري علی رئیس شهادت با است که هاپرتغالی هجوم دربرابر

 زمـان هـم  انـد. شـده  مانـدگار  شـعر  قالب در و است نظم ایران به قدیم دوران از مانده جا بر اکثر آثار که نماند

 اندگونهقصه و شفاهی دارند که مختلف وجود هايجنگ در ملّی قهرمانان و ملّت هايدالوري از هاییداستان

 روس و ایـران  هـاي جنـگ  بـه  ایـران  منثـور  پایـداري  ادبیـات  سـابقه  هستند. اگرچـه  پایداري نمضامی داراي و

 مـورد  و نثرنویسـی و اسـتقبال   بـودن  اهمیـت  کم و حکومت، ناشناخته توجهیمانند بی عللی به بنا اما ،رسدمی

 قـدري  بـه  دهرسـی  مـا  دسـت  بـه  کـه  هاییداستان منثور بخصوص آثار گفت شعر، باید حد از بیش بودن توجه

ادبیـات   عنـوان  به چیزي هیچ، تاریخی مسائل و خاطرات و هانامهزندگی که جز گفت توانمی که است ناچیز

-). در سال10: 1389(قبادي، است نرسیده ما دست و به نشده نگاشته پایداري ادبیات يمنثور در حوزه داستان

المحسـنین از  اي، و مسـالک العابدین مراغهاز زین ي ابراهیم بیگهاي نزدیک به انقالب مشروطه سیاحت نامه

اي نویسـی را در مسـیر تـازه   نویسـی و انتقـاد از اوضـاع نابسـامان اجتمـاعی و اداري، داسـتان      طالبوف، بـا سـاده  

اي، (اکبري شـلدره پـذیرفت هاي متعدد ناصرالدین شاه اثر میها از سفرنامهوارهانداختند. ساختار کلّی این رمان

1382: 43.(  

  مشروطهادبیات پایداري در دوران  -2-7-2

خـدمت بیـداري    ادبیات عصر مشروطه ادبیات پایداري و مقاومت و بیداري است. در این دوران شعر و نثر در

گذارند و براي احقـاق  گیرد. اکثر شاعران در این دوران مضامین کهن ادبیات فارسی را کنار میمردم قرار می

ري از اکنند. طرفدهاي فردي و اجتماعی و سیاسی تالش میدر جهت رسیدن به آزاديهاي مردم حقوق توده

در  ادبیات ایـن دوران  ، ا خرافاتاقشار مستضعف، دفاع از حقوق مدنی، مسائل اجتماعی زنان، و حتی مبارزه ب

مطـرح پایـداري   کند. از شاعران یابد. شعر چه از لحاظ شکل و فرم و چه از لحاظ مضمون تغییر میبازتاب می

میرزا، عارف قزوینی، الهـوتی، اشـرف الـدین گیالنـی، نسـیم      توان به ملک الشعرا بهار، ایرجدر این دوران می

ابعاد اجتماعی و سیاسی شـعر مشـروطه را گسـترش     اشاره نمود.آنها شمال، وحید دستگردي و ادیب نیشابوري

). در نثـر هـم ماننـد شـعر تحـوالت      32-33: 1387(اختیاري، واعظـی،  گذارنـد داده و شعر متعهـد را بنیـان مـی   

-ي ادبی نثر در این دوران رخ نمودند. رمـان ترین گونههاي تاریخی به عنوان مطرحبسیاري روي میدهد. رمان

باسـتان   آهنگی و داسـتان ، عشق و سلطنت از شیخ موسی کبودرهاي شمس و طغرا از میرزا خسرو کرمانشاهی
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هـاي  ). این رمـان 176: 1388(کافی، اي تاریخی مشروطه را پدید آوردندهخستین رمانکرمانی ناز صنعتی زاده

ت بـه  کی بودیم و حاال کی هسـتیم و بازگشـ   که دریغ و افسوس خوردن که مااي بود براي مایهتاریخی دست

  ).19: 1381(میرصادقی، دوران پر شکوه ایران باستان

  پهلوي دوران در پایداري ادبیات -2-7-3

کـه   جهـانی دوم،  جنگ وقوعخارجی،  و داخلی استبداد پهلوي اول با دوران در سیاسی مهم تحوالت و یرتغی

 مـردم از  اقشـار  داريهمـراه بـود. طـرف     کمونیسـم  و مارکسیسم فکري غربی مانندروشن هاياندیشه رودبا و

 شریعتی، دکتر مانند(مذهبی فکرروشن هايوجود جریان  همچنین و هامختلف از این اندیشه اجتماعی طبقات

 و اجتمـاعی  اوضـاع  به اعتراض و منثور، در منظوم آثار از موجی وجود آمدن به باعث) … و احمد آل جالل

  و ابتذال اخالقی جامعه شد.  گریزي  دین و ضددینی هايارزش به اعتراض سیاسی و

  :دهاي زیر  تقسیم کربه بخشتوان میدوران را  این در پایداري ادبیات

آثار داستانی و متون علمی و نظـامی   ها ماننداي از ادبیات پایداري و مبارزه دیگر ملّتآثار ترجمه -2-7-3-1

آلمان، روسیه، فرانسه و همچنین آثار متعلق به مبارزات مردم آفریقا، آمریکـاي جنـوبی و برخـی     مثل کشورها

  از کشورهاي آسیایی.

 هاي تـاریخی داستان مانند گذشته در مقاومت ملّی ایران و مبارزاتی اتادبی بازنویسی و بازآفرینی  -2-7-3-2

  . مانند داستان افشین، مازیار، ابومسلم و مزدك و ...

کنـد و گـاه جهـان    مـی  تصویري از بیداد حاکم بر ایـران اعتـراض   که نمادین وهاي رمزي سروده -2-7-3-3

ي توان ادبیات دههسپهري، اخوان و شاملو. می سهراب نیما، اشعار مانند. دادها را نشان میآرمانی دیگر جامعه

  ).26: 1388(سنگري، سی به بعد را استیالي ادب حزب توده دانست

 ادبیـات  پـا در  جانبـه همـه  و گسـترده  طـور بـه  42سـال  خرداد از مذهبی نویسندگان و شاعران آثار -2-7-3-4

  ).27گرمارودي و محمود حکیمی(همان:  ويموس محدثی، سیدعلی جواد آثار مانندي گذاشتند پایدار

    اسالمی انقالب پایداري ادبیات -2-7-4

 -2باورمنـدي دینـی    -1عنصـر   سـه  بـا  اسـالمی  انقـالب  پهلوي حکومت سرنگونی و 1357انقالب سال از بعد

 يواقعـه  ایـن  از ). پـس 112: 1382اي شلدرهنشست (اکبري بار به مردم یکپارچگی و اتحاد -3مذهبی  رهبري

 بـه  رو پهلـوي  حکومـت  داشت و بـا  قرار ما ادبیات در قدیم از که مذهبی و فکري هايبنیان از بسیاري بزرگ

 همـراه  بـه  هـم  را ادبـی  انقـالب  کـه  اسـالمی  نمود. انقـالب  رشد سرعت به و گرفت تازه بود جانی نهاده افول



 

۵۶ 

 شـهادت،  ایثار، قیام، ایمان،(مانند مذهبی فکري و زبانی متحول شدند. واژگان سطح دو آثار ادبی در وداشت 

 و دوسـتی  انسان مستضعفان، و مظلومان به یاري ستیزي، ستم(مانند مضامینی یا و شدند خارج انزوا از) مقاومت

از انقـالب عمومـاً    قبـل  و شـعر کـه   داستانی مذهبی مطرح شدند و ادبیات و جدید با رویکردي )… و عدالت

 جدیـد  نسـل  و شـدند  بـه کنـاري رانـده    انقالب و جنـگ  جریان ند، درگرا داشتمذهبی و غرب غیر رویکردي

 در جدیـد  ايدوره ، گرایانـه ملّـی  مظـاهر  کنار مذهبی در کردن ابعاد پررنگ با نویسان و شاعران همراهداستان

 اخـتالف  جنـگ  انقـالب و  ادبیات بین محققان دیدگاه از چه ). اگر160(همان: آوردند وجود به ادبیات تاریخ

را  اسـالمی  انقـالب  ي ادبیـات اندیشـه  و فکـري  مبنـاي ) ماه 19(جنگ  و انقالب بین کوتاه يفاصله اما،  است

  ).180است (همان:  داده قرار مقدس دفاع ادبیات سرمنشأ و سرفصل

  ادبیات دفاع مقدس -2-7-5

ویند. ایـن عنـوان   گها ادبیات دفاع مقدس میي عراق با ایران آثاري نگاشته شد که به آندر جنگ هشت ساله

و بازتـاب و   هاي هشت سال دفاع مقـدس ها، رخدادها، ابعاد و جلوهشود که ارزشبه مجموعه آثاري گفته می

اند. ایـن آثـار منظـوم و منثـور بـه      را با زبانی هنرمندانه (ادیبانه) بیان کرده ، ي به این هشت سالحوادث پیوسته

  بندي است و دو دوره دارد.ساله، قابل تقسیملحاظ ساختار، درون مایه و مقاطع دفاع هشت 

  ي آثار ادبی که در طول هشت سال دفاع مقدس آفریده شده است.  شامل همه : ي نخستدوره    

انـد (سـنگري،   شود که پس از پایان جنگ تا بـه امـروز بـه نگـارش درآمـده     به آثاري اطالق می : ي دومدوره

1388 :28-27.(  

  مقدس دفاع تگذاري ادبیانام -2-7-5-1

 دو میـان  جنـگ  نـه  جنـگ  گذاشت. ایـن  ایران ملّت بر بسیاري شد تأثیر تحمیل ایران به 59 سال در که جنگی

 تفکـر  یک مبناي بر 57 اسالمی سال انقالب جریان که اعتقاداتی. بود اعتقادات جنگ بلکه،  کشور دو و ملّت

جنگـی   و در نتیجـه،  نیامـد  خـوش  شـرقی  و یغربـ  اسـتعمارگر  هـاي دولت مزاج به که داد نشان را شیعی خود

هـاي تـاریخی اختالفـات ایـران و عـراق بـه دوران صـفویه، و        ناعادالنه بر ملّت ما تحمیل شـد. اگـر چـه زمینـه    

یـت عامـل تمـایز ادبیـات     ملّ پیونـد محکـم دیـن و    ).15: 1388(حنیـف،  گردددرگیري با دولت عثمانی بر مـی 

 يجنبـه  همچنـین،  و ایـران  ملّـت  مذهبی و اعتقادي ي. پشتوانهایر ملل استپایداري ایران از ادبیات پایداري س

 اگرچـه  .سـایر کشـورها شـد    پایـداري  ادبیـات  از تـر متفاوت باعث به وجود آمدن ادبیاتی، جنگ بودن دفاعی

   ادبیات براي این برش از مقدس دفاع اما ادبیات نیست جدیدي عنوان ما ادبیات تاریخ در پایداري ادبیات
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literature of holly defence is premiere and proliferous of periods in history of stability 

literature’s us. Also occurrence of procrustean war,altered storied literature by viewpoint 

of structure and content and apiece authors as for their notional themes, maked story 

letters about pivotality of occurrence war. Evidently this transform accomplishing in 

content with  reliance to indexs and objects so called stability objects of holly defence. 

Also scorched land is one from novels of this unequal battle which inscrible in early war 

by ahmad mahmood which as recognized exordium for novel’s of occurrence war. Which 

paying to reflection complications of war on living’s peoples sector of ahwaz. As for 

importance storied literature for most whatever introduce in country and world. This 

research tried until with utilization from library sources and methods of descriptive-

analytical, analyzed objects of stability on first novel of occurrence war which as for done 

ovservation, finded standpoint and prophecy of fact recording’s author on this novel. Is 

impoetant factor that how introduce objects stability. As well as study and analysis objects 

on opus in fact answer to why and how there from defence and stability iran’s people 

against offence of iraq’s military. 
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