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 چکیده:

رهنگــی فپدیده ي جهانی شدن در تالش است تا همه ي فرهنگ ها را بــا خــود همــراه کنــد و اگــر روشن است که     

 نــد بایــد حــذفو چنان چه بخواهد مقاومت ک شودمتفاوت با پدیده ي جهانی شدن باشد، باید در این پدیده  استحاله 

می در اســال _ه فرهنــگ بــومی . انقالب اسالمی ایران بر فرهنگ دینــی، حیــاتی دوبــاره بخشــید و از آن جــایی کــشود

رده یش کم تــر کــمغایرت کامل با پدیده ي جهانی شدن است، این پدیده در تالش است تا بتواند تضاد ها را به نفع خو

در ایــران  بــومی _و فرهنگ اسالمی را به نفع خویش مصادره کند. یکی از ابزار هاي مناسب براي حفظ فرهنگ دینــی 

رســیم ته و جهــان، مقاومت در قالب داستان و شعر می تواند به بیان اوضاع و احوال جامع ،ادبیات مقاومت است. ادبیات

جتمــاعی ظلم و تحریک مردم براي مقابله با ظلم بپردازد و  براي حفظ موجودیت خویش کــه همــان هویــت فــردي و ا

عداد وجــه بــه اســتمقاومت با ت ثر باشد. ادبیاتمؤاست بذر آگاهی را در دل و افکار مردم بکارد و در حفظ فرهنگ بومی 

ی توانــد مــخویش در انعکاس شرایط و آگاهی بخشی به مردم، نه تنها قادر به حفظ فرهنگ بــومی خواهــد بــود، بلکــه 

از کــل  ارتازامکانات پدیده ي جهانی شدن به نفع خویش بهره ببرد و فرهنگ خود را در گستره اي عظیم تــر کــه عبــ

دام ادبیــات ر دیگران را به سوي خود جلب کند. بــراي ایــن اقــظتیب بیش از پیش نو به این تر کندجهان است، مطرح 

از نقــاط  بهــره بــرداري -2ســانه هــاي جمعــی. راســتفاده از  -1.از جملــه : استمقاومت نیازمند ابزار و ساز و کارهایی 

الب هــاي قاستفاده از  -4. اکید بر شخصیت ها و قهرمان هاي واقعی تاریخ اسالم و ایرانت -3مشترك میان انقالب ها. 

  شعري و سبک داستان نویسی مطلوب در غرب. 

ز اســه حــوزه فرهنــک، سیاســت و اقتصــاد قرائتــی متفــاوت ر خــویش دي  ه ي جهانی شدن براي نفوذ و ســیطرهدپدی

ه ظــف بــؤلــی مادبیات مقاومت به عنوان یکی از ابزار هاي حفظ حیات فرهنــگ داخ فرهنگ اسالمی دارد. در این راستا

  .  استروشنگري در این موارد 

  

  کلید واژه ها: ادبیات مقاومت، پدیده ي جهانی شدن، فرهنگ، فرهنگ دینی، هویت
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  مقدمه - 1- 1

هاي دور از گذشته .ه استستایش آزادي و آزادگی و مبارزه با ظلم و ستم همواره در روح آدمی زند        

هاي خویش را نسل خویش به مبارزه پرداخته و آرمان ها براي حفظ داشته هاي ارزشمندانسان ،تا کنون

 همه يخویش در میان ي اي آرمان ها در پفدا کردن جان و مال  .اندبه نسل به آیندگان منتقل کرده

بی  اهمیت خاصی دارد.کاري میزان این فدادر  انسانوجود دارد و در این میان نوع اعتقادات  ها انسان

ادبیات یکی از ابزار هایی است که  .خلی یا خارجی ابزارهایی الزم استشک براي مبارزه با ظلم و ستم دا

 ه و همیشه و در همه حال نتیجهو ستم مورد استفاده قرار گرفت ي ثبات قدم در مسیر مبارزه با جوربرا

به عنوان پیام ادبیات  ،زمان و مکان شدنت زمان و فشرده با گذش .مثبت با خود به همراه داشته است

لف دنیا وحدت ظلم ستیزان در نقاط مختي مایهخواه از مرزهاي داخلی فراتر رفته و رسان صداهاي عدالت

بی شک در  کرده اندقلم فرسایی  ،یانسانندگان و شاعرانی که براي حفظ شأن و حرمت یسون. است شده

تر از سالح رزمندگان میادین جنگ  ش قلم آنان کمزمبارزان فعال خواهند بود و قدر و ار ي جرگه

این به  اهمیت ادبیات در این زمینه تا جایی است که نام مقاومت را با خود به همراه دارد و نخواهد بود.

امروزه در صحنه ي  .ها باشدترتیب می تواند به عنوان یک فرصت و امکان براي حفظ و صیانت از ارش

اي رکه با توجه به شرایط و تناسبات خویش ،تهدیدي باي به نام جهانی شدن هستیم پدیدهجهانی شاهد 

که است  شدهی ایجاد ایرانی به شمار می رود و در نتیجه شرایط،رخی فرهنگ ها به ویژه فرهنگ دینیب

بارقه هاي ظلم ستیزي در ایران به چشم می خورد و در این شرایط ادبیات مقاومت باید سهم خویش را 

  در این مسیر بپردازد و از پاي ننشیند. 

  بیان مسأله - 2- 1

ادبیات مقاومت به عنوان یکی از شاخه هاي اصلی ادبیات که خود نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم      

نوعی از  ،گونه که از نام آن بر می آید . همانوزه از اهمیت زیادي برخوردار استامر ،حسوب می شودم

آرمان هاي اجتماعی همراهی می شود که با فعالیت هاي انقالبی و در دفاع از ارزش ها و شامل ادبیات را 
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بیداد داخلی یا  هايپلشتی ها وشود که از زشتیي آثاري اطالق میادبیات مقاومت به مجموعه«  .می کند

هاي سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی؛ با زبانی هنري (ادیبانه) ي حوزهتجاوزگر بیرونی، در همه

 - گوید. برخی از این آثار، پیش از رخ نمودن فاجعه، برخی در میان جنگ یا پس از گذشت زمانسخن می

هدف اصلی این نوع از ادبیات حفظ و صیانت از  ).10: 1366،(شکري» پردازندآن می» تاریخ«به نگارش 

اعتقادات و حیات بخشیدن به آرمان ها و اهدافی است که یک محیط اجتماعی متشکل از جمعیت تنها به 

بر ارزش ها و  ،افراد دارداز آنجا که ادبیات ریشه در زندگی اجتماعی « شکل گرفته اند. آن هاخاطر 

، تعلیم و تعلم شیوه هاي درست زندگی و به طور کلی شیوه قاتیاعتقادات و ساخت هاي طب ،هنجارها

  . ) 130: 1374 ،حلبی »(هاي نگرش بر جهان تاثیر به سزایی دارد

عه هر روز بیشتر و بیشتر می پیشرفت است و سرعت این پیشرفت و توسجهان در حال توسعه و هامروز    

افراد در محیط هاي مختلف به سهولت  است تاده شمکانات ارتباطی متعدد باعث وجود رسانه ها و اشود. 

توان ودر عرض چند ساعت می شده ، مسافت ها کوتاهرتباط با یک دیگر را داشته باشندقدرت برقراري ا

 به فشردگی زمان نام می برد. پدیده. گیدنز از این ا درمکان هایی متفاوت را درك کردانواع آب وهو

  جهانی شدن است  . پدیده يفضا توسط زمان عامل زمینه ساز  فشردگی زمان یا به عبارتی نابودي

آن مردم دنیا کم و فزاینده زمان و فضا که به واسطه ي  از فرآیند فشردگینیز عبارت است  جهانی شدن«

  .) 20:  1377(گل محمدي ؛  »جامعه جهانی واحد ادغام می شوند بیش به صورت نسبتا آگاهانه در

غالب در تالش براي ادغام  پدیده يیف در می یابیم که جهانی شدن به عنوان  با توجه به این تعر    

تفاوت در فرهنگ ها را نیز به دنبال ،تفاوت در مکان اً طبیعت .استموقعیت هاي متفاوت از هم  افراد در

که هایی  فرهنگ .بنا براین براي ادغام جمعیت هاي مختلف باید فرهنگ ها را نیز در هم ادغام کرد. دارد

با توجه به هویت اصلی جهانی شدن ادغام فرهنگ ها به شکل از بین رفتن یک سري  گاه متضاد هستند.

یکی از مسایل محوري و «تمامی فرهنگ هاي دیگر خواهد شد. از فرهنگ ها و تسلط نوعی از فرهنگ بر 

پیدایی هویت عمده که بدو شکل گیري نظریه جهانی شدن اذهان بسیاري را به خودمشغول داشته است 

غربی شدن یا   ،جهانی شدن به معناي آمریکایی شدنهاي عام و همگون در جهان بود ......از این منظر 

جهانی شدن « .)252:  1384(کچوئیان ؛ » حوزه فرهنگ را نیز در بر می گیردمک دونالدي شدن ........

ان اروپا مداري را الزام می گفتم با غیر غرب را غیر شفاف کرده است .....جهانی شدن وجودرابطه غرب 

   .)152:  1379(بابی ؛  »کند
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اسالمی _و بدون شک فرهنگ ایرانیاست اسالمی _ایران از دیر باز داراي فرهنگی غنی با صبغه ایرانی     

ه بلک ،در تضاد با فرهنگ غرب قرار دارد و چالش غرب در روند تسلط بر این فرهنگ نه تغییر جزیی در آن

با سوزاندن ریشه هاي به عبارت دیگر غرب همواره در تالش است تا .برداشتن این فرهنگ استاز میان 

  .دینی در سنن ایرانی مرام مادیگرایانه را جایگزین دین کند

به این  جهانی شدن بیان کردیم می توانیم پدیده يادبیات مقاومت و  ي در باره با توجه به آنچه    

ارزش ها و اصول حیاتی و فرهنگی  ي ادبیات مقاومت بتواند وسیله اشاعه نتیجه برسیم که در صورتی که

عالوه بر گ بومی و دینی ایران مصادر کند و جهانی شدن را به نفع فرهن پدیده يو هم چنین بتواند  باشد

می توانیم  مدرنی در تالش معکوس نتیجه اي به نفع خود اخذ کند، پدیده ياین دو بتواند از توان چنین 

  .   جهانی شدن توجه نماییم پدیده يعلمی موثر در  یک نگرش ه ادبیات مقاومت به عنوانب

  هاي) پژوهشسؤال (سؤال - 3- 1

االت ؤادبیات س نقش و جایگاه ادبیات مقاوت به عنوان یکی از زیر شاخه هاي مهم و اصلیي در باره

هستیم  آن هادر پی پاسخ گویی به  . اما آنچه در این پایان نامه مورد نظر است ومتعددي وجود دارد

  عبارتند از :  

  سواالت  اصلی  -1-3-1

  لفه ها ي جهانی شدن کدام ها هستند ؟ؤم - 1

  جهانی شدن دارد ؟ پدیده يادبیات مقاومت چه نقش و جایگاهی در مقابله با  - 2

  سواالت فرعی  -1-3-2

  شدن در چیست ؟ جهانی پدیده ياسالمی با  –علت اصلی تقابل فرهنگ ایرانی  - 1

اسالمی به عنوان فرهنگ مطلوب خود بهره  –ادبیات مقاومت چگونه می تواند از فرهنگ بومی ایرانی  - 2

  ببرد ؟

جهانی شدن محوریت دهد؟ و  پدیده ياسالمی در  –آیا ادبیات مقاومت می تواند به فرهنگ بومی  - 3

  کند ؟ اي مطاع تبدیل پدیدهمطیع به  پدیده ياین فرهنگ را از یک 

  اسالمی چه می تواند باشد ؟–هاي ادبیات مقاومت در نشر و گسترش فرهنگ ایرانی ساز و کار - 4
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  هاي) پژوهشفرضیه(فرضیه  - 4- 1

  ی جوامع است.انسانجهانی شدن داراي تبعات منفی در خصوص فرهنگ ها و روابط   - 1

یت ملی ایرانیان در مقابل صدمات ادبیات مقاومت به عنوان ابزاري بر بقا ء وترویج فرهنگ و هو - 2

  جهانی شدن می تواند موثر و کار ساز باشد.   پدیده ياجتماعی 

  هدف (اهداف) پژوهش - 5- 1

ها و طرز تفکرات متفاوت به تعریف ادبیات مقاومت ردازانی مختلف و متعددي با فرهنگنظریه پ    

ارتباط با مقاومت و پایداري  نوع از ادبیات در پرداخته اند. همانگونه که  از نام این واژه بر می آید این

ادبیات مقاومت نوعی از «می نویسد: . آقاي دکتر محمد صادق بصیري ، در تعریف این نوع از ادبیات است

ادبیات متعهد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکري جامعه در برابر آنچه حیات مادي و معنوي 

شکوفایی تدریجی آن  ،دفش جلوگیري از انحراف در ادبیاتوجود می آید و هرا تهدید می کند به  آن ها

  ). 26:  1388(بصیري ؛ » است 

د ثیر گذاري خویش می توانـأابیم که ادبیات مقاومت در روند تبا اندکی توجه در این تعریف در می ی     

ثر و دخیل در ؤعوامل مه شناسی بطور که می دانیم جامعه . همانجامعه شناسی قرار گیرد يدر حوزه

، خوردار استت واالیی براهمیّ گیري هر اجتماعی عنصر فرهنگ ازدر شکل دازد.زندگی اجتماعی می پر

هر ملتی در چار چوب ارزش ها و سنن فرهنگی خود در دنیا باز شناخته می شوند و به همین دلیل و

حفظ  به دفاع و مقاومت در جهت ،هایشان درمعرض خطر استست که چنانچه حس کند هویت و ارزشا

صر مطرح ا. یکی از عنبه میان می آیداینجاست که پاي عناصر مقاومت  .ارزش هاي خود خواهند پرداخت

. هر جا که مقاومت مت در هر شکل و سبکی ادبیات است که ادبیات مقاومت  نامیده می شوددر امر مقاو

  ادبیات ( مقاومت ) نیز حضور دارد . باشد،

ریخ نشان می دهد که در جوامع بی دغدغه و آرام که تحت فشار حاکم یا تهاجم بیگانگان قرار تا«    

در کشور ما نیز درهر جا که مردم قدرت عرض اندام ..انی از ادبیات مقاومت یافت . .ندارد نمی توان نش

توان می ،رفته اندداشته اند و جامعه ما از سوي نیروهاي خارجی یا عوامل مستبد داخلی تحت فشار قرار گ

در حال حاضر یکی از تهدیدات اساسی براي  .)23(همان :  »ر ادبیاتی را با بار مقاومت دیدعالیم ظهو
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جهانی شدن و  پدیده ي، و از بین رفتن آن را نشان می دهدانواع فرهنگ ها و هویت ها که امکان تخریب 

  ویژگی هاي خاص آن است .

سوال است که ادبیات مقاومت که به صورت مستقیم به بیان ارزش ها پاسخ به این  ،هدف از این تحقیق

لفه هاي مربوط به ارزش هاي اجتماعی را تبیین می کند چگونه در ؤي یک ملت یا جامعه می پردازد و م

شکل گیري دنیایی جدید و یک دست که هدفش از بین بردن خرده فرهنگ ها و فرهنگ هاي متضاد 

  اسالمی نائل می شود.  - بومی ایرانی است به حفظ و بقاي فرهنگ

  ضرورت و اهّمیت پژوهش - 6- 1

کدام از  دوران گذر از عصر تاریکی افول پیدا کرده است. هیچ یژه دردین و مذهب در تمدن غرب به و    

دام به شکلی سعی در انکار گرایش ده ها مکتب جامعه شناختی اروپا رنگ و بوي معنوي نداشته و هر ک

اغلب اندیشمندان اروپایی تنها راه نیل به توسعه و   را  دارند. به معنویت و خداوند سانانروحی  هاي

از نظرات متعددي  البته در این زمینه نیز رسیدن به کمال بشري را گرایش به ماده و طبیعت می دانند.

ا ارایه کرده جرج لوکاچ ) ر) چیز وارگی (هربرت مید ) سرمایه داري ( جمله زیر بناي اقتصادي (مارکس

جوامع سر انجام از مرحله خداشناسی و مرحله ما بعد الطبیعه عبور  همه يکنت بر این باور بود که «اند. 

کرده و به مرحله اثباتی خواهند رسید ........بر اساس مرحله اثباتی کل نوع بشر واحد اجتماعی اصلی 

یم که هدف از مرحله اثباتی همان جهان به روشنی در می یاب .)23:  1386گل محمدي ؛ » ( خواهد بود

تواند ماهیت تمدن  از این سخن به روشنی می .استمل معنوي و گرایشات دینی مادي و عاري از عوا

به روشنی تفاصل و  ،اسالمی بیاندازیم_ایرانی  از طرف دیگر اگر نگاهی به فرهنگ حال  .غرب را دریافت

جهانی شدن تمدن غرب در تالش براي  يپدیدهت. بر اساس یاف میان این دو فرهنگ را در خواهیم تضاد

توسعه دادن افکار مادیگرانه خود در سطح جهان است و در این زمینه مطمئنًا با فرهنگی متضاد که دقیقا 

. بنابراین روشن است که براي حفظ توسعه قرار خواهد گرفت ،روي فرهنگ مادیگرایانه می ایستد رو در

الحاق «: سید مرتضی آوینی می نویسد  .ایرانی خواهد بود ،یان برداشتن فرهنگ دینیصدد از م خود در

یکرد نظام دین شینتو صفاتی آماده گر براي رو در اید در آنجا جست و جو کرد کهرا بژاپن به تاریخ غرب 

 یم. از آنتوانیم به نفع بحثمان بهره ببراز این سخن می .)4:  1381آوینی ؛ »(سرمایه داري وجود دارد
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باشد بنابراین در مواجه با تمدن غرب نه ادات معنوي ژاپن گرایشات مادي میاعتق ي جایی که پشتوانه

تنها آسیب جدي فرهنگی را احساس نکرده است بلکه خود را همسو و همگام با این نوع از فرهنگ یافته 

 تیجه خواهیم رسید که هرچه قدربه این ن ،در نظر بگیریم گر همین قاعده را در شکل معکوساست. اما ا

و خواهد داشت طبیعت داشته باشد بیشترین تقابل را با فرهنگ غرب  اعتقادات معنوي ماوراء یک فرهنگ

  .تر خواهد شددر نتیجه آسیب پذیر

 _. فرهنگ ایرانی رهنگی ایران و تمدن غرب بپردازیمبا الهام از این نکته می توانیم به بررسی اوضاع ف     

و در نگرش خود به زندگی  استاز الهامات الهی و ربانی  ساخته و پرداخته روحی ملهم اًی قطعاسالم

این فرهنگ غنی در گی دینی را سرلوحه قرار داده است. مادي و دنیوي همواره اخالق و سبک زند

اي دین ر هحقیقت به زندگی مادي به عنوان روبنایی می نگرد که زیر بنا و اساس آن افکار دینی و رفتا

دارا بودن تمدن غنی و  اسالمی با_ت می توان گفت که فرهنگ ایرانی أبنابراین به جر .استمدارانه 

نوان مفاهیم آن را بر متضاد ترین فرهنگ در مقابل فرهنگ تمدن غرب خواهد بود و به هیچ ع ،باسابقه

و عینیت بیشتري است و جهانی شدن روز به روز در حال بسط و گسترش  پدیده ياکنون  که نمی تابد. 

فرهنگ غربی را دارد. این سخن به صورت جدي  فراوانی به حذف فرهنگ هاي رقیب در مقابلتمایل 

-زد میاسالمی نیست را گوش - خطر شکل گیري فرهنگی جدید که به هیچ روي موافق ارزشهاي ایرانی

  کند. 

  ي پژوهشپیشینه - 7- 1

سفانه أاالت و پایان نامه هاي ادبیات متدرمیان کتب و مق وجو هاي انجام گرفته با توجه به جست     

لیفی و تحقیقی در دو أنامه ها و کتب تشد . اغلب پایانهیچ منبعی با این موضوع بینا رشته اي یافت ن

. لذا در ات مورد نظر پرداخته اندلفیقی به موضوعتی و ادبیات به صورت تفکیکی و نه حوزه جامعه شناس

تحریر  ادبیات مقاومت و جهانی شدن يهاست تا از منابع تخصصی در دو حوزتالش شده این پایان نامه 

  . عنوان بعضی از آن ها اشاره می گرددبه  جا که در این شوداستفاده  شده

به نگارش  1386این کتاب در سال : اثر مهدي نکوئی سامان  است »کتاب دین و فرآیند جهانی شدن«)1

ین کتاب تعاریف و دیدگاه ها و نظریاتی که درباره جهانی شدن انجام گرفته ایشان در ا .در آمده است
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پست مدرن و هم چنین به  ،جهانی شدن در ارتباط با مدرنیته است را بیان کرده و به بیان وضعیت

. به نظر می رسد کتاب بیشتر به تضاد هم دیگر آمده است می پردازدبررسی آراء و عقاید که در نقض و 

  جهانی شدن پرداخته است. پدیده يدر ارتباط با روشنگري 

به چاپ رسیده است. ایشان به  1382کتاب در سال : اثر دکتر سید رضا نقیب السادات »جهانی سازي«)2

سازوگارهاي  ،ر گرفتن متغیري دیگر پرداخته است. نقش جهانی سازيمفهوم جهانی سازي بدون در نظ

نه و عوامل ایجاد کننده جهانی شدن را مورد بیان و اشاره قرار ابزارهاي جهانی سازي زمی ،جهانی سازي

  داده اند.

نوشته آقاي مرتضی شیرودي وابسته به پژوهشگاه : »جهانی سازي در عرصه فرهنگ و سیاست«)3

مفهوم اصلی و کلیدي به چشم  4به چاپ رسیده است. در این کتاب  1386تحقیقات اسالمی در سال 

  می خورد. 

گذشته از تعاریف و مقدمات مربوط به  )فرهنگ و سیاست.4)تمدن غرب 3)اسالم 2ي )جهانی ساز1

عنصر  3ارتباط  و این کتاب به تاثیر و نقش پر رنگ آمریکا در جهانی شدن پرداخته جهانی شدن،

فصل هاي بعدي به نیز در بخش بعدي مورد توجه قرارداده است. ایشان در را ، سیاست و اقتصاد فرهنگ

آمریکا و اسالم و جهانی سازي به صورت مجزا پرداخته و در نهایت به پیامد هاي  ،یان غربارتباط م

  زد.ته و کمتر توسعه یافته می پرداجهانی سازي در کشورهاي توسعه یاف

این مقاله توسط جناب آقاي علی باقري :  »ادبیات پایداري سالح مبارزه با جنگ نرم فرهنگی دشمن«)4

ایشان در این مقاله بعد از بیان ویژگی هاي ادبیات  .به نگارش در آمده است 1389دولت آبادي در سال 

اري در این زمینه اشاره کرده پایداري و تعریفی از فرهنگ و تهاجم فرهنگی به رسالت و نقش ادبیات پاید

  . این مقاله در مجموعه مقاالتی با عنوان نامه پایداري یه چاپ رسیده است .اند

این مقاله توسط آقاي : » لیل تطبیقی ریشه هاي دینی ادبیات پایداري (عربی و فارسی )بررسی و تح«)5

پیشگفتاري در  -  1نوشته شده است که دو محور اساسی را مد نظر دارد  1389در سال  تورج زینی وند

بررسی - 2فرهنگی و سیاسی   ي دینی و دیگر عوامل اجتماعی،هاند ادبیات مقاومت با دین و آموزهباره پیو

  و تحلیل تطبیقی نمونه هایی از پیوند شعر با دین و ارزش هاي دینی.

 پایان نامه کار مستقل وعلمی الزم صورت نگرفته استموضوع این  اما درخصوص
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  ها) و روش پژوهشمواد (داده - 8- 1

  در این تحقیق از روش کتابخانه اي و فیش برداري استفاده شده است.     

  ار مورد نیاز براي انجام پژوهشوسایل و ابز - 1-9

  در این تحقیق که به صورت کتابخانه اي انجام گرفته است ابزار و وسایل مورد استفاده  عبارتند از :    

  مطالعه؛- 1

 هاي چاپی؛برداري از روي نمونهفیش- 2

  ايهاي رایانههاي اطّالعاتی و شبکهمراجعه به بانک- 3
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  فصل دوم:

  ري پژوهشمبانی نظ
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  مقدمه - 1- 2

انقالب اسالمی ایران با اهداف و آرمان هایی پا به عرصه ي وجود نهاد که از سوي افکار جهانی مرده      

بود . نسبت به این حادثه  این بزرگ ترین عامل در جهت جلب توجه قدرت هاي بزرگ و تلقی می گردید

رگ غربی بود. این بز اهیم و خواسته هاي قدرت هاياهداف انقالب اسالمی درست در نقطه ي مقابل مف

بود تا قدرت هاي بزرگ غربی دست در دست هم در مسیر حذف این انقالب که از درون مردم کته کافی ن

نشأت می گرفت اقدام کنند. اما گذشت زمان چیز دیگري را روایت می کرد و آن پیروزي انقالب اسالمی 

پیروزي انقالب اسالمی تجربه اي جدید در جامعه جهانی  ي روحانیت بود.ایران بر استکبار جهانی با رهبر

به چالش کشیده شد و مطالعات گسترده اي در باره ي بود .به همین خاطر این انقالب از زوایاي مختلف 

ایجاد حس علقه  ،، درایت در رهبريبسیج مردمی .این انقالب و ابقاي آن شکل گرفت چگونگی پیروزي

در عرصه ي جهانی  روزمندانه انقالب ایران راخویش و...از جمله ساز و کار هایی بود که پی نسبت به وطن

ادبیات  ر شناساندن این انقالب نقشی اساسی داشت.و در این میان ادبیات مقاومت دبه نمایش در آورد 

ان امري شاخت دین را به عنو لی پرداخت کهبه طرح مباحث و مسائ انقالب طمقاومت با انعکاس شرای

ادبیات مقاومت همواره در حفظ باورهاي درونی تاثیر  قرار داد.الینفک از وجود ادمی سر فصل مطالعات 

گذار بوده است و تجربه اي به مانند انقالب اسالمی ایران ثابت کرد که براي وقوع انقالبی که حادثه اي 

چه در دوران وقوع و  و ضروري است. وسیله اي مانند ادبیات الزمریب و به ظاهر غیر ممکن می نماید غ

. بنابراین باید همیشه این نکته را مورد توجه قرار داد که ادبیات مقاومت پیروزيچه در سال هاي بعد از 

دث مهم تاریخی است و باید به دیدي دیگر و فراتر از هنري صرف به بناي مهم در شکل گیري حواسنگ 

 آن نگریست.

  جهانی شدن -2-2

مفهوم جهانی شدن است. اغلب  ،سطح جهان حاضر یکی ازمفاهیم مهم و مطرح در در حال     

 ومعتقدند که ظهور  می نگرندو پدیده اندیشمندان به ویژه اندیشمندان غربی به این مفهوم به دید یک 

ي طرح  بلکه ایده، ه کمال مطلوب در کل جهان می باشداي در جهان نه تنها رسیدن بپدیده بروز چنین 
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اکثر متفکران وجامعه شناسان غرب به این مسأله با نگاهی مثبت می نگرند  .آرمان شهرحقیقی استیک 

چه جف هینس می  . چناندانند می ،دذ تمامی جوانبل یافته و به بلوغ رسیدهتکام اي  پدیدهوآن را 

امعی است فرایند جهانی شدن در تعریفی ساده حاصل پیوندها وتعامالت گوناگون دولت ها وجو« :گوید

در تعریف  هم چنین مک گرو). 41:  1381هینس،(»که در مجموع نظام نوین جهانی را شکل می دهند

جهانی سازي (جهانی شدن ) به فرآیندي اطالق می شود که از طریق « :خود از جهانی شدن می گوید

د و جوامع و تصمیمات و فعالیت هاي یک بخش از جهان می تواند نتایج مهمی براي افرا ،حوادث آن،

  .)13: 1382نقیب السادات ، ( »بخش هاي بسیار دورکره زمین در بر داشته باشد

تعریف  ،نوظهور محسوب می گرددي پدیده یک  پدیدهجایی که این  اما باید اذعان داشت که ازآن    

است و در اصل یک مفهوم اجتماعی  پدیده این ه ک خصوص این  هجامع و کامل از آن دشوار می باشد، ب

با زندگی فردي و اجتماعی مردم در تمامی سطوح مادي ومعنوي آن سرو کار دارد. بنابراین تعاریف 

هستند و دقیقا تعریفی مشخص که از  دیگر درتضاد یک اهاندیشمندان متفاوت و گه ي حاصل از اندیش

به این نکته اشاره  روغ آقاي عماد اف .ان مورد تایید باشد یافت نمی شودسوي نظریه پردازان وجامعه شناس

توسعه یافته است  غیر شفاف و ،هومی پارادوکسیکال، مبهممفهوم جهانی شدن مف« :کرده و می گوید

از  وهنوز نمی توان قضاوت روشنی از آن داشت و دلیل آن این است که هنوز تعریف روشن ودقیقی

: 1387افروغ. (»دن وجود داردجهانی شدن ارائه نشده است و اختالفات زیادي بر سر مفهوم جهانی ش

114.(  

ي جهانی شدن مورد مداقه قرار گرفته است ومفاهیم دیگر زیر پدیده اصلی و اساسی که در ي گستره

  سیاست - 3 اقتصاد، - 2 فرهنگ، - 1 قرار می گیرد عبارتند از: آن هاشاخه 

 ویکی خاصی قرار داشته قرابت و نزد از آغاز آفرینش با این سه مورد در انسانبه طورکلی زندگی     

روند ماهوي و  چه در زندگی خصوصی و اجتماعی خود و چه در بعد جسمانی و روحانی خود انسان

رقم می زند. بدین ترتیب جهانی شدن اگر بر آن است تا سبک زندگی بشریت را  آن هازیستی خود را با 

از لحاظ  .این گونه نیز بوده است چنانچه .باید به این سه مورد دقت کند ،دهدتحت الشعاع خود قرار 

تلف مردم در سراسر دنیا کرده اقتصادي جهانی شدن نوع جدیدي از معیشت را وارد زندگی اقشار مخ

تجارت از اقتصادي دنیا تبدیل تجارت کاال یه کاال به ه ي اگر روزگاري بزرگ ترین انقالب در عرص .است

گذاري  جهانی شدن این روند در قالب سرمايي دیده په ي اکنون در زیر سای ،طریق اسکناس بوده است
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مفهوم جهانی شدن در بعد « .معامالت فراملی و...جدي تر وپیچیده تر گشته است  ،بورس ،هاي بانکی

گسترش  ،فراسوي مرزها ادغام منابع موجود ،معناي سازماندهی مجدد فضاي تولیداقتصادي آن به 

امروزه براي انجام معامالت با ارقام نجومی فرد مجبور نیست  .)43:  1381هینس .( »بازارهاي مالی است

تنها با فشردن چند دکمه به راحتی می تواند مبالغ چشم  هایی از نقدینگی را با خود حمل کند.ه کیس

. از بعد فرهنگی باید ین سوي جهان به آن سو انتقال دادگیر و هنگفت را از مرزي به مرزي دیگر و از ا

. بی شک مردم جهان با توجه نوع از رفتار ها و سبک زندگی استبه معناي ایجاد یک  گفت جهانی شدن

که به  به شرایط اقلیمی و اعتقادي خود سبک زندگی متفاوت ویا حتی مغایر با اندیشه هاي دیگري دارند

ی دهد هر فرد فرهنگ ملی خود را در عالی ترین مرتبه سلسله مراتب فرهنگ ها قرار م« آن خو کرده اند.

هم جایگاه فروتر قائل شدن براي فرهنگ هاي روي دیگر  فضایل را به خود منتسب می کند. ي و همه

. به همین دلیل معموال فرهنگ  وهویت ملی براسطوره ستآن هاهاي منفی به  دیگر ونسبت دادن ویژگی

گل ( »استوار می شود یک ملت پاك نژاد افسانه اي و ي هاي بسیار قدیمی مربوط به دوره

شمار  دنیا امري قبیح بهه ي با توجه به این مطلب ممکن است عملی دریک نقط. )134: 1386محمدي،

دیگر آن را امري معمول و ساده و پیش پا افتاده بپندارند. مانند عقیده ي  در نقاطی آید در حالیکه مردم

خوردن  می شمارند و که هندوهاي هندوستان گاو را حیوانی مقدس در حالی ،هندي ها نسبت به گاو

ود غذایی خه ي گوشت آن را گناه می دانند. مردمی در آن سوي دنیا قراردادن خوراك گاو را در برنام

. یک فرد مسیحی در نوع عبادت خود، انتخاب لباس ومعماري محل امري عادي و روز مره می دانند

نسبت به نوع عبادت خود نظري عبادت و حتی واژه هایش با یک مسلمان بسیارمتفاوت است و هر کدام 

ن تعصب آمیز داشته ودالیل خاص بر آن دارند و نسبت به آن به دیده ي احترام می نگرند. اما جهانی شد

آداب و رسوم مردم دنیاست  ،در پس مفاهیم خود ساخته ي خویش، به دنبال یکسان ساختن فرهنگ

نیاکانشان به جاي مانده است خو کرده .مردمی که به سبک زندگی و فرهنگ خویش که نسل به نسل از 

اکنون بر طبق آیین  ،ه اند و در خود نهادینه کرده انداند و هویت و ماهیت شخصیتی خود را با آن بازیافت

بسیاري از  ،جهانی شدن« .خود برگزینند و با آن زندگی کنندروشی جدید را باید براي  ،جهانی شدن

را وادار می کند در شرایط جدیدي که با تراکم و تداخل  ن هاآفرهنگ ها را کنار هم قرار می دهد و 

ت خود ادامه دهند. به حیا ،ند یک فرهنگ جهانی ویژگی می یابدفضاهاي فرهنگی و به ویژه حضور قدرتم

و خشونت بار واکنش  فرهنگ ها این وضع را بر نتابیده با نوعی خاص گرایی سرسختانه ،در برخی موارد
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ستد هر چند دشوار با محیط فرهنگی خود تن می  و ي داد در مواردي هم رابطهولی  .نشان می دهند

 يپدیده بسیاري از اندیشمندان در کشورهاي مختلف که در جریان  .)136: 1386گل محمدي،( »دهند

م مناسبات اقتصادي یجهانی شدن قرار گرفته اند به این نکته اذعان و اشاره دارند که در صورتی که بخواه

یعنی بپذیریم که در ارتباط اقتصادي با کشورهایی باشیم که در  ،جهانی شدن را بپذیریمي  پدیده

زیرا  ،را نیز در داخل کشور بپذیریم آن هابی شک باید فرهنگ  ،قرار گرفته ایم آن هافرهنگی متباین با 

تولید کنندگان زندگی نگري از فرهنک و نحوه ي یاهر کاالیی جداي از ماهیت مادي و اقتصادي خود نما

امی در تولید آن احساس نیاز به کاالیی نداشته باشد اقدام و الز انسان. بی شک تا زمانی که خود می باشد

ال امروزه یک کا ،ه این نتیجه برسیم که اوال فرهنگنابراین به راحتی می توانیم بب ،کاال نخواهد دید

و فرهنگ که در این قسمت بحث شد در اقتصاد ه ي ثانیا گستر ،محسوب می شود که عرضه می گردد

 .را از یک دیگر جدا کرد آن هایک دیگر ممزوج گردیده و دو وجه از یک مفهوم می باشند و نمی توان 

اقع این سخن که ما ، یعنی پذیرفتن آن نظام در تمام ابعادش و در ونظام جهانی حرکت به سوي یک«

: 1386اختر محقق،(»غیر منطقی و ناشدنی است ،ریمفرهنگ آن را نمی پذی اما لوازم ،جهانی می شویم

55.(  

فهوم پایه اي زمان و جهانی شدن قابل ذکر می باشد توجه به دو م پدیده يدومین نکته اي که در باب               

اگر بخواهیم به زبانی ساده و روز مره جهانی شدن را تعریف کنیم باید بگوییم جهانی شدن  .مکان است

آداب ورسوم و...گذشته از  ،اك، خورپوشش می دنیا از لحاظ نوع رفتار واز یکسان شدن تما ستا عبارت

که کدام فرهنگ و  که چگونه می توان یک نوع از سبک زندگی را در تمام دنیا مدیریت کرد و یا این این

تمامی  سبک زندگی و بر مبناي کدام اصل می تواند جایگزین تمامی فرهنگ هاي متفاوت دنیا گردد و

، دو مفهوم ر نیز به چالش کشیده می شود و آنمطلبی دیگ ،کالم سازد ا را با خود همراه و هممردم دنی

زمین متشکل از قاره ها و سرزمین هاي مختلف است که در تاریخ هر  ي کره فضا و زمان می باشد.

، معرف کشورهایی سرزمین دور دست .زمین هاي دور دست به چشم می خوردکشوري واژه اي به نام سر

امکان  در اصلیا نیازمند تالش و صرف نمودن زمان بسیاري بوده است و یا  بوده است که رسیدن به آنجا

. بی ین همان سرزمین دور دست بوده استدرتاریخ ایران قدیم، سرزمین چپذیر نبوده است. براي مثال 

وزه هیچ سرزمینی دور دست محسوب ، اماامردیگر همان اندازه است شورها با یکشک امروزه فاصله ک

ترین زمان ممکن می توان به مکان مورد نظر دسترسی داشت. به خصوص اینکه  و در کم نمی شود
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، اینترنت ،هواپیما و...عواملی تلفن همراه، شبکه هاي مجازي ،ماهواره ،فناوري هاي امروزي مانند تلوزیون

جهانی شدن و رهبران  ي پدیدهین مهم دقیقا مد نظر هستند که زمان و مکان را به چالش کشیده اند و ا

زیرا براي یکسان سازي سبک زندگی نیازمند هستند تا به تمام دنیا  .ه گیر می باشدهم پدیده ياین 

ترین زمان ممکن و همین رویه است که جامعه شناسان را بر آن  آنهم در کم رسی داشته باشند. دست

ما امروز دامنه ي دستگاه اعصاب مرکزي « دهکده ي جهانی یاد کنند.داشته است تا از دنیا با اصطالح 

 ،ي زمین مربوط می شودتا آنجا که به سیاره ه ي در این پهن خود را به پهنه ي جهانی گسترش داده ایم.

 ( »جهان دیگر چیزي بیش از یک دهکده نیست .ان مفهوم خود را از دست داده اندفضا و زم

  ).106، 1381هینس،

بنابراین وجود امکانات و تکنولوژي ها  باعث گردیده است تا با فشرده کردن زمان و مکان دنیا هر چه     

بیشتر خواهد بود و  ،رت آگاهی مردم از حوادث پیش آمدهو قد بیشتر به چهار گوشه خود نزدیک تر گردد

با شکل و شمایلی یکسان مکانی  در نتیجه شکل گیري دنیایی جدید با ابعادي فشرده تر از لحاظ زمانی و

از فرآیند فشردگی فزاینده ي زمان و فضا ارت است جهانی شدن عب« تر می گردد.بیشتر امکان پذیر ،تر

و به بیان نه در جامعه جهانی ادغام می شوندکه به واسطه آن مردم دنیا کم و بیش به صورتی نسبتا آگاها

 آن فرد و جامعه در گستره ي جهانی با یکدیگر جهانی شدن معطوف به فرآیندي است که در جریان 

 .)1386:20گل محمدي ، (»دیگر پیوند می خورند

  فرهنگ  -3- 2

وادب  تربیت   - 2علم  ودانش  - 1دکتر معین در لغت نامه خود فرهنگ را به طور خالصه به معناي     

ع رفتار و کردار افراد امروزه نیز فرهنگ در معناي عام خود به معناي نو .عقل و خرد معنا کرده است - 3

. در واقع فرهنگ در زبان عامیانه به کلیه اجتماع می باشددیگر و عناصر اطراف خود در  در برخورد با یک

افراد ساکن در آن  ي هنجار ها و قواعدي گفته می شود که انتظار رعایت آن از سوي جامعه نسبت به

، حفاظت م افراد در زندگی آپارتمان نشینیفظ حری، حرعایت قوانین راهنمایی و رانندگی .اجتماع می رود

فرهنگ  از اموال عمومی در داخل شهر و مواردي از این دست با پیشوند فرهنگ ، ابراز می گردد.

  نشانگر نوع آداب و نحوه ،فرهنگ هاعالوه بر این .آپارتمان نشینی و فرهنگ شهروندي فرهنگ ،رانندگی

وزارت آموزش و پرورش با نام  ،که در سابق در ایران چنان .ی باشددر خانواده و مدرسه نیز م ي تربیت

پرسی افراد و در کل نوع برخورد افراد  . نوع پوشش و نحوه ي احوالبوده است گردیده ت فرهنگ ابقاءوزار
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با صفت با  به این ترتیب طرح موقعیت اجتماعی افراد .ر نشانگري از فرهنگ آنان می باشدبا یک دیگ

هنگ نا درست البته نمی توان گفت این نوع برداشت از فر .سنجیده می گردد فرهنگ نیز فرهنگ و بی

عبارت می شود از کلیه ي آداب و رسوم و نحوه  ،فرهنگ را به صورت کلی تعریف کنیماگر بخواهیم  .است

ر قسمت ي برخوردها ي اجتماعی و طرز تفکر افراد نسبت به خود و دیگران و....که به این ترتیب آنچه د

و رسوم و نحوه ي اگر تنها فرهنگ را به آداب  .قسمتی از فرهنگ را تشکیل می دهندباال بیان شد همگی 

نوع  .زندگی بشري جاري و ساري می باشد خواهیم دید که فرهنگ در تمامی جوانب ،رفتار معنا کنیم

مواردي  ،سخن گفتنام حتی حرکات دست و سر در هنگ ،کلمات و واژگان مورد استفاده ،پوشاك ،خوراك

از فرهنگ را در بر می گیرند و از این طریق می توانیم تا حدودي به نحوه ي زندگی افراد در جوامع پی 

ه ي میراث اجتماعی یا میراث فرهنگی یا فرهنگ عبارت است از مجموع ،به تعریف مردم شناسان « .ببریم

 ،آداب و رسوم و تمامی گرایش ها ،قوانین ،اخالق ،هنرها ،باورها ،آگاهی ها ،پیچیده اي که شامل دانش ها

یک جامعه نصیبش می شود. به بیان دیگر کلیه عادت ها که آدمی در حالت عضویت در  ،قابلیت ها

، ها در طی تاریخ انسانست آوردهاي ارزش هاي مادي و معنوي و د ،اندوخته ها ،آموخته ها ،ساخته ها

   .)16: 1385، ترابی( »فرهنگ نامیده می شود

ي بنابراین تعریف در حالت کلی وجه تمایز میان هر ملتی با ملتی دیگر و یا حتی یک شهر با شهر    

کرد افراد را در محیط  به عبارتی دیگر نوع رفتار و نحوه ي عملدیگر همان فرهنگ آنان می باشد، 

در دوران کودکی براي مفاهیمی خاص ه ي . جامعه با ارائاجتماعی آنان فرهنگ مشخص می کند ،زیستی

فرد، سبک هاي رفتاري خود را در او نهادینه می کند و روح و روان فرد با عادت هایی که در کودکی در 

او نهادینه گشته است بزرگ و بالنده می گردد و به عبارتی ساده تر شخصیت او بر مبناي همین آموخته 

: شخصیت سازمانی است که گفته می شوددر باره ي شخصیت «  .ها شکل نهایی خود را پیدا می کند

در ارگانیسم فرد به وجود  تحت تاثیر همه جانبه عوامل اجتماعی به مقتضاي فرهنگ و خرده فرهنگ ها

که می دانیم تاثیر اشیاء در اشخاص به ویژه در نخستین سال هاي زندگی کودك  . به عالوه چنانمی آید

ت. زیراتحت تاثیر اشیاء و اشخاص در کودك واکنش هایی را و سرنوشت ساز اس روي او بسار ژرف و دیر پا

عواطف و ادراکات معینی  ،ورا در جهات مشخصی جاري می سازنددر او به وجود می آید که انرژي روانی ا

  .)1385،33ترابی ،(» در او پدید می آورند و پایه شخصیت اورا می نهند
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ه شده می تواند ن کرد که فرهنگ بر اساس تعاریف ارائباید بیا ،حا گفته شد چه در این براساس آن      

در  ،باشد که پیروان یک دین یا اعتقادآن نوع از فرهنگ می  ،ملی یا بومی باشد. مقصود از فرهنگ ملی

پیروان یک دین سراسر دنیا و خارج از چارچوب هاي سرزمینی به آن مقید باشند. مانند مناسک دینی که 

عید فطر از جمله  ،گرفتن روزه در ماه رمضان ،سم قربانی کردن در عید قربانمرا .به آن عمل می کنند

و و پوشش و....به آن عمل می کنند.  اعیاد یا اعمالی هستند که مسلمانان در سراسر دنیا به دور از زبان

مین گذشته از نوع اعتقاد جا فرهنگی است که مردم ساکن در یک سرز هدف از فرهنگ بومی در این

چه مسلمان و چه مسیحی یا زردشتی، هرساله مردم ایران  ..آن را اجرا می کنند. به عنوان مثالو.دینی 

دید و باز  ،ره ي هفت سینگرامی داشته و مراسمات خاصی مانند سفعنوان یک ایرانی عید نوروز را به 

 ..را اجرا می کنند.دید و.

انجام  اعضاي یک اجتماع بای می باشد.اصلی بقاي زندگی اجتماعفرهنگ علل  ،درکل باید گفت     

جایی که زندگی  دیگر را نشان می دهند و از آن با یک ،پیوند خویش ،مراسمات یا رفتارهاي خاصی

احساس نیاز  ،موجودي اجتماعی است انسانو چون  اجتماعی از دیر باز براي بشر امري گریز ناپذیر بوده

بنابراین سبک هاي خاص زندگی که حتی در حالت ست. ع در او همواره وجود داشته ابه تشکیل اجتما

بی شک گروه هاي  .یدا کرده استرویش پ ،از همین روابط اجتماعی بوده است عادي خویش نیز متاثر

و با همین معیار نیز در جهان  مختلف اجتماعی و طبقات اجتماعی، با نوع فرهنگ خود شناخته می شوند

  ی گردند. جهانی سنجیده و تثبیت مه ي و جامع

ه به عنوان فرهنگ به او ارائه چ در کودکی و با توجه به آن انسانشخصیت  گونه که گفته شد، همان    

تداعی می  ،با مفاهیمی مانند تعلیم و تربیت فرهنگه ي می گردد که البته در این دورردد بالنده می گ

محسوب می شود. محیط  در فرد گردد. در حقیقت تعلیم و تربیت کلید اصلی در نهادینه کردن فرهنگ

 یی فرهنگ نهادینه شده در فرد است. به طور طبیعیرشد و شکوفا ،بستري براي تثبیت ،پیرامون فرد

آشنا می گردد و نا خود آگاه و نا  ،اجتماعی واقعی که همان مدرسه استکودك زمانی که با اولین محیط 

، انتخاب می کند که از لحاظ فرهنگیا رهایی تنها گزینه  خواسته در گروه هاي دوستی جذب می گردد

سو با آن چیزي باشد که در او نهادینه گردیده است و این منجر به نقویت همان سبک زندگی یا به  هم

که اگر فرهنگ  عبارتی همان فرهنگ در او می گردد. اما بی شک این سکه روي دیگر هم دارد و آن این

، در زمان ورود فرد به محیط اجتماعی قوام پیدا نکرده باشد رد به خوبیاولیه ي نهادینه شده در ف
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ساالن و  . به این شکل که فرد تحت تاثیر گروه همهد شکل معکوسی از جذب خواهیم بودگسترده تر شا

راهی مغایر با باورهاي خویش را در پیش بگیرد و کم کم شخصیتی دیگر در او یا سبک رفتاري متضاد، 

  تیب فرد دچار بحران هویت خواهد شد.شکل بگیرد و به این تر

بر  ، بلکهاهد شدز دچار اضمحالل فرهنگی نخوگمحکمی برخوردار باشد هرپشتوانه ي اگر فرهنگی از «     

 اهآن  ،اس از اشغال ایران به دست مغول هبه طور مثال پ عکس موجب تغییر فرهنگ مهاجم می شود.

جذب  اآن هود خاما در نهایت  .وم ایرانی به کار بستندآداب و رسهر چه در توان داشتند براي تغییر 

راي تغییر بکه قدرت و امکانات کافی  مغول ها با این .)4: 1386اختر محقق،(» فرهنگ ایرانی شدند

لی با وبودند،  گرفته ان کافی را به کارزندگی مردم ایران داشتند و در این راه توان و زمه ي فرهنگ و روی

 هنگد که فرعلت این مسئله نیز این خواهد بو .اقی هرگز به حقیقت مبدل نگردیدتفچنین ا این وجود

ی در تالش ردم به صورت عمیق و ژرف نهادینه گردیده بود که هیچبومی مردم ایران چنان در درون م

سبت به نی نرامسیر تغییر آن مساعد و مناسب نبود و البته عکس آن نیز به خوبی در تقابل فرهنگ ای

ایران  غنی ، فرهنگت مدتی از حضور مغول ها در ایران. به این صورت که با گذشدیده می شود مغوالن

ن می ایراسدین ر جان آنان نفوذ کرد که آنان تبدیل به یک ایرانی شدند تا جایی که حتی چنان در روح و

 .مسلمان شدندورا پذیرفته 

  1امپریالیسم  - 4-2

ام کردند،آر تمدن شروع به شکل دهی اجتماع در قالب شهرو ها انساناز گذشته هاي بسیار دور که     

د چندین در حدو شه دواند.نسبت به دیگري نیز در بشر ری  ،قدرت خوده ي آرام فکر گسترش و سیطر

یات ند در حال حه هر کدام تمدنی عظیم محسوب می شدکشور گسترده ک چندتنها  ،هزار سال پیش

جنگ و  در حال ن تمدن هاایهمواره  مصر و ...در همین دوره ،یونان ،مانند تمدن ایران باستان .بودند

 سلط شدن بر دیگري بوده اند.تالش براي م

عناي تسلط و حفظ امپریالیسم به م .مین جا به راحتی می توان اخذ کردمعناي امپریالیسم را از ه    

امپریالیسم . ف شده استهمان قدرت ضعیف یا تضعیسبت به دیگري است و دیگري شان و قدرت خود ن

گاه فرهنگی و گاه سیاسی همراه می گردد و در هر کدام می توان نیت و غرض  ،گاه با پسوند اقتصادي

                                                
و اقوام  ملتھا ها وکند و سرزمین تجاوز ملی و قومی خودمرزھای خواهد ازشود که به دلیل مقاصد اقتصادي و یا سیاسی میامپریالیسم به نظامی گفته می -  1

 خود درآورد سلطھٔ  ا زیردیگر ر
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اهد داشت .در دیگري را نیز به دنبال خو ،نکه هر کدام از انواع امپریالیسم. کما ایرف قدرتمند را دریافتط

مقابل را ه ي جامع ،با ساز و کارهاي طراحی شدهت سقدرت قدرتمند در تالش ا ،امپریالیسم اقتصادي

جایی  فرمایی کند و از آن حکم ،ن ترتیب بتواند نسبت به آن جامعهمحتاج و نیازمند خویش کرده و به ای

ف تضعیه ي شکل گیري تبعیت جامعه ي همین فقر مای ،اج اقتصادي به معناي فقر می باشدکه احتی

قدرتمند به دنبال محتاج ساختن ه ي امپریالیسم فرهنگی جامع . درشده نسبت به جامعه قدرتمند است

. زمانی که فرد نسبت به آداب و رسوم خود در مقابل به دنبال ایجاد احساس احتیاج استبلکه نمی باشد، 

مقابل بی فرهنگ می پندارد و تمایل ه ي خود را در برابر جامع ،ه اي دیگر با نگرشی منفی می نگردجامع

. مثال مناسب در این گیري فرهنگ بیگانه در خود می کندهاي فرهنگی بومی و شکل  به حذف نشانه

ایرانیان از اقوام متنوعی شکل گرفته اند و هر  .می باشدکل گشتن پوشش در ایران متحد الشه ي زمین

لباس مخصوصی به تن می  ،خوده ي نوع آب و هواو حتی نوع پیش ،دام متناسب با آراء و عقاید خویشک

. البته در زندگی روز می توان از هم تفکیک کرد آن هاده اند و امروزه نیز همان اقوام را با نوع پوشش کر

آن ها ه  توان در موز و صحنه ي اجتماعی این پوشش ها بسیار کم رنگ گردیده است و بیشتر میه ي مر

محلی رنگ و ارزش خود را  کم کم لباس هاي ،ن وریشه دواندن استعمار در ایران. با گذشت زماا یافتر ها

هم نه یک نوع از پوشش بومی که  از دست دادند و جاي خود را به یک نوع لباس دادند که آن یک نوع

وع لباس و مردان نیز به همین . امروزه زنان ایرانی در تمام نقاط کشور یک نمان نوع پوشش غربی استه

زمانی  .متاثر ازامپریالیسم اقتصادي است موثر و امپریالیسم فرهنگی .یک نوع پوشش را بر تن دارند ،شکل

خواسته هاي  ،تامین معاش خود مجبور است براي ،لحاظ اقتصادي وابسته به غیر باشدکه جامعه اي از 

ا عمل پوشانده و زمانی که فرد از لحاظ فرهنگی خود ر ه،به آن جام  د تحقق بخشیدخوطرف مقابل را در 

 ،خوراك در تالش خود براي هماهنگ ساختن خویش از نظر پوشش، ،ندتابع صرف از فرهنگی دیگر بدا

امروزه  یاري می رساند. را تر در رونق اقتصادي آنان بیش ،تفریحات و...با مصرف کاالهاي غیر ،تحصیالت

استعمار در معناي واقعی و عینی خود عبارت گشته است  .م خود را با استعمار نشان می دهدامپریالیس

 ،بهره برداري از نفت خاورمیانه ی یک ملت یا جامعه به نفع خویش.انسانز  منابع طبیعی و ازاستفاده ا

گر همین  نشان ،روپایی در چند سده ي اخیرمریکا و...توسط کشور یا کشورهاي اآه ي قهو ،الماس آفریقا

از لحاظ اقتصادي در از استعمار گر به تاریخ اروپا نگاهی بیندازیم خواهیم دید اروپا قبل از آغ.امطلب است

یاد از آن  در اروپا» عصر تاریکی«چیزي براي ارائه ندارد و این همه دورانی است که در تاریخ به نام عمل 
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ی به منابع یاب راه یافتن به خاور میانه کم کم با دست ،ا بعد از اکتشاف سرزمین هاي جدیدامّ .شده است

ن به قدرت هاي اول در تمام دنیا تبدیل گردند و به ایهاي مختلف توانسته اند طبیعی و ثروت ملی کشور

و  الب به تمام بشریت القا نمایندبه عنوان فرهنگ غخود را نیز فرهنگ ترتیب با تحمیل اقتصادي خویش، 

  این همان معناي واقعی امپریالیسم فرهنگی و اقتصادي می باشد.

در طول تاریخ تجربه نشان داده  .فرهنگی استتأثیر قدرت  ،ذکر می باشد نکته اي که در این جا قابل    

مردمی از لحاظ فرهنگی غنی باشند و یا حداقل فرهنگ خود را فرهنگی ، اي است که اگر در جامعه

ریقا و ژاپن فآه ي نمونه این امر دو جامع ارزنده بدانند کمتر تحت تأثیر امپریالیسم قرار خواهند گرفت.

  می باشد .

 سرزمین هایی که زیر چکمه هاي این حضرات تخت قاپو شدند،ه ي مهان جالب این است که از می«

 الماس، و فراوان، چون عالوه بر مواد خامی که داشت ؟ پذیرا تر بود و امید بخش تر و می دانید چرا آفریقا

بومیانش بر زمینه ي هیچ سنت شهر نشینی یا دینی گسترده قدم نمی  دیگر، خیلی مواد خام عاج، مس،

  ).22: 1387،آل احمد( »یرییسی و آدابو هر قبیله اي براي خودش خدایی داشت زدند،

بود قدرت فرهنگی را در میان  حس بی ارزشی و کم ،نبودن فرهنگ شهر نشینی در میان افریقائیان

آفریقائیان نسبت به قدرت باال دست خود یعنی غرب دو چندان کرده و کار تا جایی رسید که امروزه حتی 

فریقایی زبان مادري خویش را نیز به یاد ندارند و در دسته بندي هاي قومی در تالش هرچه بومیان آ

  بیشتر در از بین بردن هم کیش خود هستند.

تمدن غرب آداب نظام یافته و مترتب تر « در شکل معکوس آن بیان می کند.آوینی همین مطلب را     

متناسب با ماهیت خویش که با هیچ شریعت دیگر  یش دارد و به عبارتی دیگر شریعتیتفکر و فرهنگ خو

شریعت صورت ظاهري حقیقت دین است و مهم  مگر آنکه آن را قابل و پذیراي خویش بیابد، نمی شود،

ترین خصوصیتی که ژاپن را آماده قبول نظام سرمایه داري و توسعه تکنولوژي ساخته است این است که 

  ).17: 1381،آوینی ( »است که به آن اطالق شریعت روا باشدآیین شینتو فاقد یک نظام معین اخالقی 

و کشور  جایی که فرهنگ ژاپن در مقایسه با کشور هایی چون ایران از آن ،به نظر نویسنده در این کتاب

دینی معنوي برخوردار نیست در مقابل فرهنگ ماده ه ي از پشتوان هایی عربی و حتی سرزمین چین،

ر احساس تناقض کرده و فرهنگ غرب را راحت تر پذیرفته و بدان عمل نموده ت گرایی و ماده پرستی کم

از سوي تمدن غرب با یک نوع غرب و صنعت صادره است. بدین ترتیب ژاپن در رویکرد خود به فرهنگ 
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ترین تغییر و دگرگونی در طبیعت  کمیکسانی یافته است و از این طریق زاد پنداري عمیق رویکرد  هم

  .ش ایجاد گشته استهویتی مردمان

  ادبیات - 2-5

خط همان کلماتی است که با اداي  اولین ارتباط سازمان یافته بشر با یک دیگر توسط خط بوده است.     

به صورت شفاهی یا کتبی افراد منظور خود را به دیگران منتقل می کنند. امروز کلمات به عنوان  آن ها

در قالب هاي متنوعی به کار می روندتا بدان جا که افراد  واسطه ي ارتباط شکل جامع تري یافته اند و

این نوع از  براي بیان شرح حال ها و عواطف و احساسات خود نیز از آنان به نحو احسن استفاده می کنند.

  ه ادبیات نام گرفته است.زنوشته امرو

ه در دنیایی پیرامون ادبیات نمود اندیشه ها و احساسات و عواطف شاعر از رویدادها و حوادث است ک «

اس می کند و به مدد ذوق هنري در قالب الفاظ رنگین و سوي رخ می دهد و خود آن را تجربه و اح

 (».تا خواننده شعرش را در فضاي فکري و عاطفی خود قرار دهد کلمات آهنگین به تصویر می کشد.

 که با  ارتی روزمره می باشداي محاوره اي و به عبه  ادبیات شکل متکامل واژ ه .)277: 1384مدرسی،

نهایت هنرمندي به شکلی زیبا و بیرون از هنجار هاي متداول بیان می گردد و نه تنها در قالب شعر بلکه 

هرچقدر متنی در عین سادگی داراي  و نثر گاه بلند و گاه کوتاه به کار می رود. داستاندر شکل و شمایل 

 تر مخاطب را جذ ب ش و در پیکري جذاب ارائه گردد بیشخارج از معناي متداول خوی واژه هایی خاص،

  خویش می کند و به همان اندازه ادبی تر خواهد بود.

ن در نظر و هر بار معیار هاي خاص براي آ یک متن ادبی می تواند از چندین منظر قابل بررسی باشد.   

و گاهی از نظر انشاء و نوع واژگانی  گاه از دریچه ي محتوا ،گاه از منظر تاریخ و زمان بیان گرفته می شود.

محتوا فضا و چار چوبی که دارند  ،ز باید گفت آثار ادبی به لحاظ فرمکه به کار می رود و از این طریق نی

  در دسته بندي هاي متنوعی قرار می گیرند.

ادبیات « .اند تعریف کرده در مقاله ي خود به این مطلب اشاره کرده و ادبیات را این گونهآقاي یزذانی     

 ،به هر نوع نوشته اي گفته می شود غالباً ،به ادب است و در معناي عام کلمه به معناي دانش هاي متعلق

، نثر یا نظم عبارتی ادبیات شامل انواع انشاء به .ریخی و علمی و فلسفی و ادبیآثار تا ،اعالمیه ،مثل شعر

(  »اعی خاص به رشته تحریر در آمده استاست که توسط نویسنده اي خاص در شرایط زمانی و اجتم

  .)46: 1387،یزدانی 
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زیرا  .خ آن دوره دانستبا توجه به این مطلب می توان ادبیات  هر دوره اي از تاریخ را نمودي از تاری    

ها  و رمان ها و یا اشعار اجتماعی و سیاسی بازتاب می  داستانوقایع و اتفاقات هر دوره اي یا در قالب 

چیزي گسیخته و  و حیات فردي آنانجایی که شاعران میان مردم و با مردم زندگی می کنند  از آن یابد.

چه که در آثار ادبی بیان می گردد گزارش و مستندي از  بنابراین آن ،جدا از وقایع اجتماعی نیست

رسیم می ت ما ايال و هواي برهه اي از زمان را برو ح اتفاقات و وقایع یک دوره خاص فرض می گردد

  .کند

که  به نقاط مختلفی در خصوص ادبیات و جایگاه اجتماعی آن اشاره می کند از جمله اینن لدمگ   

مجموعه قواعد و نشانه هاي اثر به هیچ روي درونی و مقدم بر ساختار اجتماعی نیست بلکه بر عکس «

  .)98: 1376 ،لدمنگ( »،حاصل دگر گونی هاي جامع اجتماعی است

اجتماعی  پدیده يادبیات را باید یک  لدمن در این جمله و در کتابش اشاره می کند،ه که گهمان گون   

شاهد این مطلب  اي که از دل اجتماع برخاسته و در ارتباط تنگاتنگ با آن می باشد.پدیده  در نظر گرفت.

یا خاص  نثر عام ر دوره اي اعم از شعر یااگر بخواهیم ادبیات ه یافت می گردد. مختلف در موضوعات آثار

موضوعات در  ي عمده مشاهده خواهیم کرد ،را متناسب با وقایع اجتماعی آن دوره طبقه بندي کنیم

انقالب کبیر . اشعار و رمان هاي آن دوره به صورت زنجیره واري به اتفاقات همان دوره باز می گردد

انقالب  ین در دهه هاي گذشته،وضعیت فلسط ،انقالب اسالمی ایران ،انقالب اکتبر در روسیه ،فرانسه

از طرفی دیگر می توان  روتستان و ده ها مثال دیگر که در این باب می توان از آن سخن راند.، پتیصنع

گفت ادبیات به عنوان یک آفرینش ادبی داراي فاعلی می باشد که از بستر جمعی برخاسته و نماینده اي 

  از خرد جمعی می باشد.

اي است که آگاهی ممکن گروه از رهگذر آن به صورتی منسجم در اثر ادبی  نویسنده میانجی سازنده«

  ).84: 1376کلدمن، ( »جلوه گر می شود.

تنها در  بنابراین می توان دریافت ادبیات تنها یک هنر فردي نیست که به دور از واقعیت هاي عینی،    

تقاد دارند که ادبیات و تجربه اجتماعی جامعه شناسان اع« مسیر احساسات و هیجانات عاشقانه گام بردارد.

  ).29: 1287،یزدانی ( »دو عامل جدا نشدنی می باشند
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  ادبیات مقاومت  -2-6

و از طرف دیگر در ارتباط تنگاتنگ با امور  بسیار مورد توجه می باشد هکه امروزیکی از اشکال ادبیات      

گاه میان ادبیات مقاومت و پایداري تفاوت  د.و وقایع اجتماعی است ادبیات مقاومت و پایداري می باش

امّا هدف ما در این تقریر بیان مقاومت ها و ایستادگی یک ملّت و یا فرهنگ در مسیر  شده اند. هاي قائل

  ها ي خویش می باشد که ممکن است با عنوان مقاومت یا  پایداري تبیین گردد. ارزش

به نظر می رسد که ادبیات  چنین ،پایداري در ایران اومت عرب و ادببا نگاهی اجمالی به ادبیات مق«

مقاومت آمده است ه ي ذیل واژ ،در فرهنگ معین .معنایی مترادف با ادبیات پایداري داشته باشد ،مقاومت

  )5: 1393،خراسانیامیري (» توانمقاومت، ایستادگی، دوام و پایداري ه ي و ذیل واژ» ایستادگی«

پایداري ه ي مترصد می گردد که از واژ ومت در زبان فارسی همان معنایی امق به عبارتی می توان گفت از

 محتواي نوشته هاي این نوع از ادبیات ،این نوع ادبیات بر می آید گونه که از نام همان .در زبان عرب

  شامل مطالبی می گردد که در پی انقالب ها و قیام ها انجام گرفته است.

از جان گذشتگی و درد و رنج مردم مبارز جهت به دست  پایداري ، و رزهادبیاتی که به شرح و بیان مبا«

وتاه کردن دست متجاوزان و کابري و از بین بردن جور و ستم و آوردن آزادي و استقالل و رسیدن به بر

اشغالگران از سرزمین نیاکانی خود و در دفاع از فرهنگ و سنت هاي قومی و حمایت از دین و باور داشت 

  .)7:  1389ی،دم آن سرزمین است (ترابمر  هاي

و فرهنگی که به نفی وضع ظالمانه و ایجاد وضع عادالنه و دفاع از حق و نفی ادبیات پایداري یعنی فکر«

  .باطل می پردازد و بر این خط فکري مستدام می باشد

ت همیشه یک مبارزه و تالش براي حفظ ارزشها خویش اسه ي در ادبیات پایداري و مقاومت که نتیج    

واند از درون مرزها یا می ت دشمنی که مقاومت در برابر او انجام می گیرد. این دشمن دشمن وجود دارد.

امّا در هر حال چیزي است که ارزش هاي درونی و ذاتی فرد و جامعه را به خطر  .ن باشدبیرون از آ

  انداخته است.

کوب کردن آن انجام می شود و به رگري براي سرت که استقامت و ایثادر ادبیات پایداري عنصري اس    

و هر چیزي می شود که حقوق مادي و معنوي این دشمن شامل هر کس  نام دشمن شناخته می شود.

 را از  انساناز نفس که  .را مورد تجاوز قرار دهد. بنابراین نمود هاي گوناگونی می تواند داشته باشد انسان
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culture wants to resistance against it, it must be removed. Iran Islamic Revolution life up 
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bring up its culture in a wide range and it can entice other views towards itself. For this, 

resistance literature needs tools and documents include: 1- using mass media, 2- exploiting 

interfaces among revolution, 3- focusing on characters and real heroes of Islam and Iran 

history, 4- using frames of desirable story and writing stories style in west. 
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