
 

 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی )بهار ادب(
 پژوهشی - علمی

 11شماره پیاپی  -4341 زمستان – چهارمشماره  -سال یازدهم

 

 شناسی مقالۀ غیرسبک

 7طرح یک نظریه: ادبیات پایداری یا ادبیات آزادی؟

 (391-314)ص

 6محمد حسن ارجمندی

 41بهار تاریخ دریافت مقاله: 

 41بهار تاریخ پذیرش قطعی مقاله: 

 چکیده

گرایش ادبیات پایداری در مقطع كارشناسی ارشد، در حالی هفتمیین سیال تصیویب و    

هیای كشیور را سیپری     ادبییات فارسیی دانشیگاه   های زبان و  ارائه خود در برخی از دانشکده

میکند كه هنوز تعریف واحد و جامعی از ادبیات پایداری ارائه نشده است، در این مقاله پس 

از نقد و بررسی تعاریف صاحبنظران، تعریفی جامع از ادبیات پایداری ارائه میشیود. بیا ایین    

ی در درجیه دوم اهمییت قیرار    حال بنظر میرسد در تعریف ادبیات پایداری، موضوع پاییدار 

دارد زیرا انگیزۀ اصلی خلق آثار پایداری رسیدن به آزادی است از ایین رو جیا دارد جایگیاه    

هیای ادبیی    كه خود مادرِگونه-ای برای مقولۀ آزادی در نظر بگیریم و این مفهوم را  شایسته

مقالیه شیاخۀ   بعنوان یک شاخۀ اصیلی ادبیی برشیماریم. از ایین رو در ایین       -پایداری است

پیشنهاد میشود. بر اساس ایین پیشینهاد، ادبییات     ادبیات آزادیجدیدی از ادبیات به نام 

پایداری و همگنان آن)ادبیات جنگ، انقالب اسالمی، مقاومت و آیینی و غییره(، ذییل و در   

های ادبیات آزادی قرار میگیرند. در این مقاله از جامعۀ ادبی دعوت میشود تا ایین   زیرشاخه

نۀ جدید ادبی را به رسمیت بشناسد و گرایش ادبیات پایداری را به گرایش ادبیات آزادی گو

  تغییر دهد.
 

جدید ادبیات، ادبییات پاییداری، ادبییات      آزادی، ادبیات آزادی، گونه های كلیدی: واژه

 مقاومت، ادبیات جنگ، پایداری.

                                                           
بررسی مفهوم پایداری در آثار سینمایی ابراهیم »با عنوان؛ نامة کارشناسی ارشد نگارنده مقاله مستخرج از پایان -4

 «کیا حاتمی

 (arj1353@gmail.com)کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی  -1
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 مقدمه -7

ریزی آمیوزش عیالی وزارت علیوم،     برنامهدر هشتصد و بیست و هفتمین جلسۀ شورای 

ریزی زبیان و ادبییات فارسیی برنامیۀ      ، كمیتۀ برنامه4/1/4341تحقیقات و فناوری به تاریخ 

درسی گرایش جدیدی به نام ادبیات پایداری را بعنوان یکی از گرایشهای كارشناسی ارشید  

كیه زییر نظیر وزارت     ها و موسسات آموزش عالی زبان و ادبیات فارسی تدوین و به دانشگاه

علوم، تحقیقات و فنیاوری اداره میشیوند و موسسیاتی كیه بیا اجیازۀ رسیمی وزارت علیوم،         

بقیای  »تحقیقات و فناوری تاسیس میشوند، ابالغ كرد. در بخشی از این مصوبه آمده اسیت: 

هر انسان و ملت و كشوریف مبتنی بر چگونگی پایداری آن شخص یا ملت یا كشور در برابر 

 (3، ص911)مصوبه جلسه« مات و تهاجمهای گوناگون طبیعی و انسانی است.نامالی

ایجیاد ایین گیرایش در دورۀ    » با اینکه در پایان این مصوبه به روشنی آمده اسیت كیه   

تحصیالت تکمیلی رشتۀ زبان و ادبیات فارسی به منظور مطالعه، تحقییق، بحیث و بررسیی    

تون آن و همچنین الگوسازی در ایین زمینیه   ها و تببین اصول و تحلیل م علمی در دانشگاه

، این گرایش همچنان بیا بیی مهیری برخیی از اسیاتید و      «یک ضرورت اجتناب ناپذیر است

ها روبرو است و هنوز تعریف واحد و جامعی برای ادبیات پایداری ارائه و بیان نشیده   دانشگاه

ام پیژوهش پیرامیون   است. این موضوع زمانی بر نگارندۀ مقاله حاضر روشنتر شید كیه هنگی   

بررسی مفهوم پایداری در آثار سیینمایی ابیراهیم   »نامه كارشناسی ارشد خود با عنوان  پایان

های گوناگونی از ادبیات پایداری و مقاومت روبرو شیدم كیه هیچییک     با تعریف« كیا حاتمی

 جامع و دربرگیرندۀ حقیقت این گونۀ ادبی نبودند و این در حیالی بیود كیه بیرای  بررسیی     

كیا نخست الزم بیود بیه تعرییف جیامعی از      مفهوم پایداری در آثار سینمایی ابراهیم حاتمی

ادبیییات پایییداری دسییت یییابم تییا بییر اسییاس آن، بییرای بررسییی مفهییوم پایییداری در       

كیا شاخصهای پایداری تعیین شوند. از ایین رو   های سینمایی ابراهیم حاتمی فیلمنامه كتاب

ن ادبیات و در ادامه به میرور تعیاریف صیاحبنظران از ادبییات     الزم بود نخست به پیشینۀ ای

 پایداری بپردازم. 

 پیشینه ادبیات پایداری: -6

ای به وسعت تاریخ دارد. در طول تاریخ هرگاه آزادی قوم و ملتی  گستره ادبیات پایداری

ی برسند اند تا به معنای پایدار خواهی شده است، قلمها بر صفحات كاغذ دویده پایمالِ زیاده

سلب شده، آگاه كنند و به آزادی موعود نوید دهند. در واقع هر صیاحب   و مردم را از آزادیِ 

قلم كه اثری ادبی خلق كرده، از بحرانهای روز جامعۀ خود سخن گفته و گوشها و جانهیا را  

هیای   نخستین نمونه»به شنیدنش به واكنش و دفاع واداشته، از پایداری سخن گفته است. 

های ادبی دید و در تاریخ برخیی   ها و حماسه ری انسان در ادبیات را میتوان در اسطورهپایدا

در ادبییات هنید،   « رامایانیا و مهابارتیا  »ملتها در حوادث تاریخی و اجتماعی جستجو كیرد.  
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هیای برجسیتۀ    ایلیاد و اودیسه در یونان باستان و شاهنامۀ فردوسی در ادبیات اییران نمونیه  

های ادب پایداری در آثار  بررسی جلوه« )»های پایداری دارند كه جلوه ادب حماسی هستند

 (.33، دمساز، ص «شهدای استان كهگیلویه و بویراحمد

درباره پیشینۀ كاربرد اصطالح ادبیات مقاومیت در ادبییات جهیان    « ضیاء الدین ترابی»

( 4436-4411« )4غسان كنفیانی »برای نخستین بار، نویسنده معاصر فلسطینی »مینویسد:

ادبییات  »ای از شعرها و داستانهای شاعران و نویسندگان معاصیر فلسیطینی را    نام مجموعه

در بیین شیاعران و   « ادبییات مقاومیت  »گذاشت و بدین ترتیب اصطالح « مقاومت فلسطین

نویسندگان عرب و بعد از آن در جهان راییج شید؛ ادبییاتی كیه بیه شیرح و بییان مبیارزه،         

ی و درد و رنج مردم مبیارز جهیت بدسیت آوردن آزادی اسیتقالل و     پایداری، از جانگذشتگ

رسیدن به برابری و از بین بردن جور و ستم و كوتاه كردن دست متجاوزان و اشیغالگران از  

سرزمین نیاكانی خود و دفاع از فرهنگ و سنت های قومی و حمایت از دین و باورداشتهای 

 (.1قاومت جهان، ترابی، ص)آشنایی با ادبیات م« مردم آن سرزمین است.

در دوران معاصر یکی از رخدادهایی كه نویسندگان بسیاری را به آفرینش اثر در حیوزۀ  

ادب پایداری واداشت، جنگهای جهانی اول و دوم بود كه به سیبب گسیترۀ وسییع، منشیاء     

آفرینش آثار بسیاری در این حوزه شید. البتیه علیرضیا دمسیاز آثیاری را كیه در جرییان و        

امون جنگ جهانی دوم نوشته شدند، از آثار ادبی جنگ جهانی اول تاثیرگذارتر میداند و پیر

آثاری كه در جنگ جهانی اول خلق شید، ارزش  »در رسالۀ دكتری خود چنین آورده است: 

ادبی كمتری داشت. این آثیار در قالبهیایی چیون شیعر، یادداشیت، روزنگاشیت سیربازان و        

ها نوشته میشد. پس از جنگ جهیانی دوم؛ پیرداختن    ن و نامهرزمندگان، داستان كوتاه، رما

هیای ادب   بررسیی جلیوه  « )»به مباحث نظری در خصوص ادبییات پاییداری رونیق گرفیت.    

 (.31، دمساز، ص «پایداری در آثار شهدای استان كهگیلویه و بویراحمد

از جنیبش پاییداری فرانسیه     ادبییات مقاومیت  در كتیاب  « 1غالی شیکری »برای نمونه؛ 

های پیکار انسیانی بیا    جنبش پایداری فرانسه یکی از زیباترین چهره»اینچنین  یاد میکند: 

های لوئی آراگون از نخستین آزمونهیا بودنید. شیعر او ورد هیر      گرایشهای گوناگون و چکامه

 (361)ادب مقاومت، شکری، ص« سرای پایداری مینامند. زبانی گشت و او را سخن

بنابراین جریان آفرینش ادب پایداری از گذشته شروع شده و به امروز رسیده است و تا 

هیا و   ها به شکل قاعده درآمیده و بیه شیاخه    آینده ادامه خواهد یافت و در این مسیر تجربه

هایی تقسیم شده است. بطوری كه بازنگری گذشتۀ ادبیات جهیان و آثیار گذشیتگان     دسته

ز آثار ادبی قدیمی نیز در حوزۀ ادبیات پاییداری میگنجنید بیرای    نشان میدهد كه بسیاری ا

                                                           
1- Ghassan Kanafani  

2  - Ghali Shokri 
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كه در آن به تحوالت و انقالب داخلی فرانسه اشاره « 4ویکتور هوگو»اثر  بینوایانمثال رمان 

 شده است، به نوعی بازگوكنندۀ منش پایداری و در زمرۀ آثار پایداری است.

 

 تعریف ادبیات پایداری از نظر صاحبنظران و نقد تعریفها -9

ادبیات پایداری بازتاب سلحشیوری، پاییداری و تحیرک    » منصور رستگار فسایی : -9-7

دالورانه جوانان معاصر ایرانی در حفاظت از مرز و بوم سرزمین نیاكان خویش اسیت كیه در   

)انیواع شیعر   « ان همراه گشیته اسیت.  این راستا با باورهای اسالمی و عقاید استوار شیعی آن

 ( 347فارسی، رستگار فسایی، ص

رستگار فسایی، دایرۀ تعریف خود را به پاییداری جوانیان، معاصیربودن افیرادی كیه در      

بیودن محیدود كیرده     پایداری حضور دارند، حفظ سرزمین و داشتن اعتقاد اسالمی و شییعه 

رزمنیدگان در   -به خصوص در دوران دفیاع مقیدس   –است در حالی كه در مقولۀ پایداری 

سنین مختلف، از ادیان و مذاهب مختلف حضور داشتند و پایداری آنها محدود به صیانت از 

 خاک ایران نمیشد بلکه آنها از باورهای انقالبی خود نیز دفاع كردند.

، «میجایگیاه رمیان در ادبییات انقیالب اسیال     »او در مقاله  محمد اسماعیل زاده : -9-6

ادبیات مقاومت را ادبیاتی دگرخیواه میدانید كیه عناصیر اصیلی آن، تیودۀ میردم، تحیوالت         

اجتماعی و پیشروان فکری جامعه هستند و نطفۀ این نوع ادبییات در بسیتری از حیوادث و    

رویدادهای اجتماعی بسته میشود، از سوی پیشروان فکری جامعه آفرییده میشیود در بیین    

، اسیماعیل  «جایگاه رمیان در ادبییات انقیالب اسیالمی    )»میگیرد.  مردم رشد مییابد و نضج

اسماعیل زاده، تحوالت اجتماعی را از عناصر بوجود آورنیدۀ ادبییات پاییداری    . (41زاده، ص

سیاز   معرفی میکند حیال آنکیه تحیوالت و رخیدادهای اعتقیادی و فرهنگیی گیاهی زمینیه        

نی از تعهید و ایجیاد حركیت وجیود     شکلگیری ادبیات پایداری میشوند. در این تعریف نشیا 

 ندارد. زیرا ادبیات پایداری باید در مخاطب خود ایجاد حركت )روحی و جسمی( كند.

هیا  ادبیات پایداری به شعرها، داستانها، نمایشها، سرودها، ترانه:»جمال میرصادقی: -9-9

آید و هدف هایی گفته میشود كه در دوران خاصی از تاریخ ملتی یا قومی بوجودمی و تصنیف

آن ایجاد روحیۀ مبارزه و پایداری در مردم است. معموالً این نوع آثار در دوره خاصی بوجود 

میآیند و اگر هنرمندانه پرداخته شوند از حیطه تنگ ادبیات قومی و ملی بییرون میآینید و   

 به صورت شاهکارهای ادبیات، ماندگار میشوند. ادبیات مقاومت معموال به توصیف دالوریهیا 

كه -هایی میپردازد كه ملتی یا قومی بر ضد ملتی یا قومی دیگر  و جدالها و از خودگذشتگی

                                                           
1  -  Victor Hugo 
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)واژه نامیه هنیر داسیتان نویسیی:     « از خیود نشیان میدهید.    -اغلب اشغالگر یا متجاوز است

 (. 46فرهنگ تفصیلی اصطالح های ادبیات داستانی، میر صادقی، ص

ی و از سوی دیگر بیه حیوزۀ زمیانی خاصیی     این تعریف از یک سو به ادبیات ملی و قوم

محدود شده است در حالی كه تعریف جیامع ادبییات پاییداری در گسیترۀ وسییع زمیانی و       

مکانی رخ مینماید و به زمان)دوره( و مکان)كشور( خاصی محدود نمیشود. عیالوه بیر ایین،    

 است. تهدیدهای داخلی در این تعریف لحاظ نشده و فقط به تهدیدهای خارجی پرداخته

ادبیات مقاومت دربردارنده آثاری ادبی است كه از لحیاظ  »مجتبی رحماندوست :  -9-6

مضمون و غایت، مخاطب خیود را بیه پاییداری در برابیر دشیمن فرامیخوانید و در ذات آن،       

« خواهی و امید به آینده همواره فراروی خالق اثیر و بطین میتن ادبیی وجیود دارد.      حقیقت

 (166، رحماندوست، ص«مضامین و بایدها رمان مقاومت، منابع،)»

در تعریف رحماندوست نشانی از تعهد و رخدادهای اجتماعی و فرهنگی كه نویسنده را 

ای نشیده اسیت لیذا جامعییت الزم را      به نگارش برای ایجاد حس پایداری وا میدارد، اشیاره 

 ندارد.

كیه تحیت تیأثیر    ادبیات پایداری به آثاری اطیالق میشیود   »محمد رضا سنگری :  -9-5

گرییزی و  شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادیهای فیردی و اجتمیاعی، قیانون   

هیای ملیی و فیردی...     ستیزی با پایگاههای قدرت، غصب و غارت سرزمین، و سیرمایه قانون

شکل میگیرد؛ بنابراین، جانمایۀ این آثار، مبارزه با بیداد داخلی ییا تجیاوز بیرونیی در همیه     

های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و ایستادگی در برابر جریانهای ضیدآزادی  هحوز

 (15، سنگری، ص«ادبیات پایداری« )»است.

این تعریف، یک تعریف مصداقی است كه نویسنده دامنۀ تعریف خود را به مصیداقهایی  

زۀ بیرای  محدود كرده است، ضمن آنکه در این تعریف  به تهدیدهای هیویتی و ایجیاد انگیی   

ای نشده است. البته اشارۀ سنگری به موضوع آزادی در این تعریف قابل توجه  پایداری اشاره

 و ارزشمند است كه در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت.

ادبیات پایداری یعنی فکر و فرهنگی كه به نفی وضیع ظالمانیه و   »نیا :  رضا عیسی -9-4

نفی باطیل میپیردازد و بیر ایین خیط فکیری مسیتدام        ایجاد وضع عادالنه و دفاع از حق و 

 (.363، عیسی نیا، ص«امام و ادبیات پایداری« )»میباشد.

های تقابلی حق و باطل یا ظلم و عدل تکیه دارد و بیر   او در تعریف خود بیشتر به جنبه

موضوعاتی كه موجب پدیدآمدن این نوع از ادبیات میشیوند، تاكیید چنیدانی نیدارد ضیمن      

 ن تعریف بیشتر بر اعتراض داللت دارد. اینکه ای

شعر پایداری، جدا از داللتهای موضیوعی از منظیر فلسیفه و    »عبدالجبار كاكایی :  -9-1

ای از علوم نظری به شعری اطالق میشود كه محصول همدلی میهنی یا قومی در برابر گونه
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روانیی  -ب روحیی تجاوز طبیعت بشری است. ادب پایداری در معنای جنگ با بیگانیه، بازتیا  

نسلی است، ایستاده در مقابل ییک روییداد تیاریخی، و مشیاركت و مباشیرت آن نسیل در       

)بررسی تطبیقی موضوعات ادبیات پاییداری در شیعر اییران و    « همدلی و همراهی یکدیگر.

 ( 4جهان، كاكایی، ص 

هیای ادبییات    این تعریف بیشتر یک تعریف ادبی است آن هم فقط برای یکی از شیاخه 

یداری)شعر پایداری( كه به گسترۀ مکیانی خاصیی ماننید قیوم و مییهن محیدود شیده و        پا

دربرگیرندۀ موضوعاتی است كه ابتدا به جنگ و پس از آن به مقابله با بیگانه محیدود شیده   

های دیگر ادبی یعنی پایداری در برابر بحرانهای داخلی و موضوعات غیرجنگیی   است و گونه

 را در بر نگرفته است. 

ای از شعر است كه در آن مفاهیم اعتیراض و  شعر پایداری، گونه»فرزان سجودی:  -9-1

گران غلبیه دارد. بیا   مقاومت اجتماعی، جنگ در مقابل تجاوزگران و انقالب در مقابل سلطه

چنین تعریفی، خاستگاه شعر پایداری، اجتماعی است و ایین نیوع ادبیی از دل روییدادهای     

، «سیاختار شیعر پاییداری   « )»ییژه رخ میدهید، بیروز میکنید.    ای كه در ییک جامعیه و  ویژه

 ( 454سجودی، ص

این تعریف نیز ضمن محدود شدن به تعریف شعر پاییداری، خاسیتگاهی داخلیی)و نیه     

جهانی( دارد و به پایداری در برابر كسانی كه بیه انقیالب اسیالمی اییران نظیر سیوء دارنید        

موضیوعات اجتمیاعی)و نیه فرهنگیی و     محدود شده است و خاسیتگاه شیعر پاییداری را در    

اعتقادی( خالصه كرده و به تاثیری كه بر مخاطب میگذارد و انگیزشی كه باید در او ایجیاد  

 ای نکرده است. كند، اشاره

ادبیات مقاومت، بازتیاب برخیی دردهیای مشیترک، مییان تمیام       »غالمرضا كافی:  -9-3

آنها را فریاد میزنند و یادكردشان  جوامع بشری است كه شاعران بعنوان وجدان آگاه جامعه

ویژگیهیای مشیترک شیعر    « )»جوشش ضمیر شاعران را به مضمونی مشترک بدل میکنید. 

 (. 394، كافی، ص«مقاومت در ادبیات ایران و جهان

كافی، تعریف ادبیات پایداری را به تعریف شعر مقاومت محدود كرده و انگییزۀ سیرایش   

شعر پایداری را دردهای مشترک شاعران معرفی و مفهومی كلی را بییان كیرده و مشیخص    

نکرده است كه این سرایش به چه هدفی میانجامد و چه تاثیری بر جامعه میگذارد. او فقط 

ه و دایرۀ جامعۀ هدف خود را بیه شیاعران محیدود كیرده     به جوشش ضمیر شاعران پرداخت

 است. 

نوعی از ادبیات متعهد و ملتزم است كه از طیرف میردم و   » محمدصادق بصیری : -9-75

پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات مادی و معنوی آنهیا را تهدیید میکنید، بوجیود     
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میآید و هدفش جلوگیری از انحراف در ادبیات، شکوفایی و تکامل تدریجی آن است. )سییر  

 (. 16، ص4تحلیلی شعر مقاومت در ادبیات فارسی: از آغاز تا عصر پهلوی، بصیری، ج

بصیری تا آنجایی كه به بیان هدف ادبییات پاییداری میپیردازد، تعرییف خیوبی از ایین       

بیان شده نمیتواند جامع باشد زییرا هیدف ایین ادبییات را      ادبیات ارائه كرده است اما هدف

جلوگیری از انحراف در ادبیات معرفی میکند در حالی كه هدف از آفرینش ادبیات پایداری، 

بیان موضوعات اجتماعی برای رسیدن به آزادی و گریز از محدودیتهای آزاردهنیدۀ جامعیه   

 است. 

هوم وسییع كلمیه، ویژگیی اساسیی ادبییات      پایداری در مف»فاطمه معین الدینی:  -9-77

ها و انواع ادبی میتوان شیاهد بیود؛ امیا در معنیای      فارسی است و حضور آن را در تمام گونه

خاص به ادبیاتی اطالق میشود كه به توصیف چگونگی دفیاع میردم اییران در برابیر هجیوم      

ی معیانی در  شگردها و زمینیه هیای تیداع   « )»گسترده دشمنان داخلی و خارجی میپردازد.

 (. 491، معین الدینی، ص«داستان دا

معین الدینی نیز تعریف خود را به ایران و رخدادهای بعد از انقالب محیدود و معطیوف   

 كرده است.

معنای رایج شعر مقاومت در روزگار ما شعری است كیه بیه طیور    »:  موسی بیدج -9-76

عر عیرب، از آغیاز تیا امیروز،     )مقاومت و پایداری در شی « مستقیم به جنگ با دشمن میرود.

( 41)همان: « معنای دیگر شعر مقاومت، شعر جنگ و شعر حماسه است.»( و 46بیدج، ص

هیای آفیرینش و    و این تعریف نیز شعر مقاومت را شعر جنگ و حماسه میداند و بیه ریشیه  

 ای نمیکند. تاثیرگذاری ادبیات پایداری اشاره

ای از آثار ادبی گفته میشیود  ومت به دستهادب مقا»محبوبه محمدی روزبهانی:  -9-79

كه در متن زندگی مردم و درگیر و دار تحوالت اجتماعی بوجود میآید و تنها جنگ، بسیتر  

)قسم به نخل، قسم به زیتون: بررسی تطبیقی شعر مقاومت اییران  « بوجودآمدن آن نیست.

 ( 19و فلسطین، محمدی روزبهانی، ص

های آفرینش ادبیات پایداری اشاره شده  فقط به ریشه در این تعریف نیز به طور خالصه

 ای نشده است. و به تاثیرگذاری این ادبیات اشاره

با مطرح كردن موضوع هویت بعنوان عاملی كه « صنعتی»محمدحسین صنعتی:  -9-76

تهدید آن موجب شکلگیری و آفرینش ادبیات پایداری میشود، ادبییات پاییداری را چنیین    

سخن از ادبیات مقاومت، سیخن از هوییت اسیت و هویتهیا در معیرض      » تعریف كرده است:

نیروهای گوناگون روانی، اجتماعی، اقتصادی، جنسیتی، زبانی و ایدئولوژیک تغییر میکننید؛  

چرا كه عناصر سازندۀ هویت، مثل زبان، مذهب، ایدئولوژی و... مفیاهیمی لغیزان، دگرگیون    

ت. در تاریخ، شاهد همگرایی و گسسیت اقیوام و   شونده و تابع تحوالت تاریخی و انسانی اس
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ملیتهای مختلف، تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژی هستیم. تاریخ آكنیده از  

ظهور و افول و تحیول میذاهب و ادییان و اییدئولوژیهایی اسیت كیه هیر كیدام بیه نحیوی،           

دیهای مییان ملتهیا را   های قومی را در پی داشته و مفهوم ملیت و مرزبنهمگراییها و تجزیه

 ( 1)آشنایی با ادبیات دفاع مقدس، صنعتی، ص« اند.تغییر داده

« هوییت »در واقع صنعتی در این متن بیه جیای تعرییف ادبییات پاییداری بیه تعرییف        

ای كه به دنبال هویت ییا حفیظ    پرداخته است و به جایگاه و تاثیر ادبیات پایداری بر جامعه

 آن است، توجهی نکرده است.

بعضیی از جامعیه گراییان و هیواداران ادبییات اجتمیاعی و       »ورد:  خسرو فرشید -9-75

متعهد، ادبیات را بر دو قسم میدانند: یکی ادبیات عوام و اكثریت میردم )ادبییات مردمیی و    

انسانی( یعنی ادبیاتی كه از زندگی و دردها و رنج های اكثریت مردم سخن میگوید و آنیان  

هنمون میشود؛ مانند بعضیی از اشیعار دوران مشیروطیت و بعید از     را به عدالت و دادگری ر

مشروطیت ایران. دیگر ادبیات طبقات مرفه و ممتاز جامعه، یعنی ادبیاتی كه حیافظ منیافع   

همان طبقات است و به منافع عوام كاری ندارد؛ مانند قصایدی كیه فرخیی و منیوچهری و    

را به نامی دیگر میخواننید و آن را ادبییات    اند. برخی دیگر، این دو نوع ادبیاتعنصری گفته

مقاومت و ادبیات تسلیم مینامند. ادبیات تسلیم، مانند اشعاری كه درباره یأس و ناامییدی و  

شرابخواری و تسلیم در برابر قضا و قدر و نارواییهای زندگی اسیت. ادبییات مقاومیت ماننید     

ان. )درباره ادبییات و نقید ادبیی،    اشعار فردوسی و ناصر خسرو و هواخواهان مشروطه در ایر

ورد در این تعریف، ادبیات پایداری یا مقاومیت را بیشیتر از    (. فرشید45، ص4فرشیدورد، ج

بندی بیشتر ناظر بر ادبیات كهن فارسیی   خاستگاه اجتماعی آن بررسی كرده كه این تقسیم

 است.

ادبیات پایداری ( 4417)ادب مقاومت این نویسنده عرب در كتاب  غالی شکری:  -9-74

ادبیات پایداری به مجموعیه آثیاری اطیالق میشیود كیه از      »را اینچنین تعریف كرده است: 

های سیاسیی، فرهنگیی،   زشتیها و پلشتیهای بیداد داخلی یا تجاوزگر بیرونی در همه حوزه

اقتصادی، اجتماعی، با زبانی هنری یا ادیبانه سخن میگوید. برخی از این آثیار پییش از رخ   

ن فاجعه، برخی در میان جنگ یا پس از رخ دادن شکست وارد میدان میشوند و برخیی  داد

«) پس از پایان یافتن كار، بیدرنگ یا پس از گذشت زمان به نگیارش تیاریخ آن میپردازنید.   

 ( 44و  47ادب مقاومت، شکری، ص

ه حیوزۀ  های نگارش یک اثر پایداری دارد اما بی  این تعریف با آنکه نگاه جامعی به انگیزه

هیای   ها و انگیزه ای نکرده و فقط به ریشه تهدیدها و نحوۀ تاثیرگذاری ادبیات مقاومت اشاره

 آفرینش یک اثر در حوزۀ ادبیات پایداری پرداخته است. 
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شعر مقاومت، واكنش جمعی را در برابر سلطه ظلم، بسیج میکند. »: 4باربارا هارلو -9-71

اند خاستگاهی بیرای بییان حرفهیای سیتمدیده بیه      شعر مقاومت، شعری پویا است كه میتو

ستمگر باشد. شعر مقاومت بر خالف قواعد مرسوم ادبی غرب است و از حصار تنگ شخصی 

)قسم به نخل، قسم به زیتون: بررسی تطبیقیی شیعر   « بیرون میآید و پیامی جهانی مییابد.

 ( 11و 16مقاومت ایران و فلسطین،  محمدی روزبهانی، ص

لو در این تعریف، بیشتر به تقابل دو قطلب ستمدیده و ستمگر نظیر داشیته و   باربارا هار

تعریف خود را به توصیف شعر مقاومت محدود كرده است. او در این تعریف انگیزۀ سیرایش  

های دیگیر   شعر مقاومت را ستمی میداند كه بر طبقۀ ستمدیده تحمیل میشود اما از انگیزه

 به میان نیاورده است.  سرایش و آفرینش شعر مقاومت سخنی

 فرانک جهانگرد -9-71

، «تحلیل سیر تکوینی تعاریف ادبییات پاییداری در اییران   »در مقالۀ « فرانک جهانگرد»

پس از بررسی و جمع بندی تعاریف مختلف پیرامون ادبیات پایداری، این تعریف را چنیین  

ملتزمی گفته میشیود كیه   ادبیات پایداری به مجموعه آثار ادبی متعهد و »بیان كرده است: 

به منظور ایجاد انگیزه در جامعه، برای حفظ هویت در برابر عوامل تهدید كننیده آن پدیید   

 (11، جهانگرد، ص«تحلیل سیر تکوینی تعاریف ادبیات پایداری در ایران« )»آمده باشد.

فیی  هیای ادبییات پاییداری، تعری    با اینکه این تعریف از نظر ایجاز و توجه به تمام جنبیه 

 عوامیل تهدیدكننیده  جامع به نظر میرسد اما خللی بر آن وارد است. در این تعریف فقط به 

اشاره شده است. در حالی كه این عبارت بر مفهومی كلی داللت دارد. پس الزم اسیت نیوع   

ای مید نظیر بیوده اسیت؟ بیا ایین تعرییف،         تهدیدها مشخص شود چه عوامل تهدیدكننیده 

« دروغ»، نییز كیه بیه بحیران     «اصیغر فرهیادی  »نوشیتۀ  « یمینجدایی نادر و س»فیلمنامۀ 

كنندۀ سالمت روحی و رفتیاری جامعیه( میپیردازد، میتوانید ییک اثیر        )بعنوان عامل تهدید

 پایداری در نظر گرفته شود. 

هیای موجیود در تعرییف     تمام شاخصیه « جدایی نادر و سیمین»با این فرض، فیلمنامۀ 

ارد چون هم متعهدانه است، هم به تهدید دروغ میپیردازد و  جهانگرد از ادبیات پایداری را د

هم در جریان داستان، مخاطب را به مقابلیه بیا ایین تهدیید و دوری از دروغگیویی دعیوت       

انگییزد. امیا ایین پنیدار، پیذیرفتنی       میکند و حس پایداری در برابر این عامل را در او برمی

ادبیات پاییداری گنجانید. بنیابراین ایین      نیست و نمیتوان چنین داستان و اثری را در حوزۀ

تعریف نیز كامل نیست. از سوی دیگر در دوازده مورد از هفده تعریف ارائه شیده از ادبییات   

« تهدیدهای خارجی یا داخلیی »پایداری در این پژوهش، به طور مستقیم یا غیرمستقیم به 

                                                           
1  - Barbara Harlow 
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 و نقش آن در آفرینش آثار پایداری اشاره شده است.« جنگ»و حتی 

 

 گیری از بحث و تعریف ادبیات پایداری نتیجه -6

ریک از هجده تعریف ارائه و مطرح شده از ادبیات پایداری در این بخش، فقط گوشیه  ه

هایی از رخسار ادبیات پایداری را در معنای جهانی خود پدیدار كرده است. با اینکه  یا گوشه

تعریفها به واقعیت ادبیات پایداری نزدیک تعریف فرانک جهانگرد از ادبیات پایداری، از بقیۀ 

میتیوان تعرییف   « خارجی یا داخلیی »است اما خالی از خلل نیست از این رو با افزودن قید 

 زیر را برای ادبیات پایداری ارائه كرد:

ادبیات پایداری به مجموعه آثار ادبی متعهد و ملتزمی گفتیه میشیود كیه بیه منظیور      »

پدید آمده  خارجی یا داخلیی حفظ هویت در برابر تهدیدهای ایجاد انگیزه در جامعه، برا

 «باشد.

اما یک تعریف خوب، تعریفی است كه روشن، موجز و كوتیاه باشید، بنیابراین بیه نظیر      

میرسد هنوز ابهامهایی در این تعریف وجود دارد. رفع این ابهام را با طرح این پرسش آغیاز  

 «داخلی چیست؟منظور از تهدیدهای خارجی یا »میکنیم كه: 

منظور از تهدیدهای خارجی، تحمیل جنگ نرم یا سخت به مرزها و مردم  الف( پاسخ:

یک سرزمین است. جنگ سخت یا تهدید نظامی، تحمیل جنگ یا حملۀ نظامی به مردمان 

های فرهنگی برای به لیرزه   یک سرزمین را میگویند و و جنگ نرم یا تهدید فرهنگی، حمله

یدار یک جامعه را میگوینید. حیال اگیر بخیواهیم ایین دو نیوع تهدیید        درآوردن باورهای پا

تر كنیم باید به یک نقطۀ همگراییی   خارجی یا به عبارت دیگر جنگ نرم و سخت را خالصه

برسیم و نقطۀ همگرایی این دو تهدید خارجی، سلب آزادی اجتماعی و باورهای مردم ییک  

 است. سرزمین از سوی نیرو یا نیروهای مهاجم خارجی 

اسیت كیه تهدیید شیده و پاییداری میردم در برابیر         آزادیدر واقع در چنین حیالتی،  

 تهدیدهای خارجی برای بازیابی یا پاسداری از آزادیهای اجتماعی و فکر و باورهای آنهاست.

تهدیدهای داخلیی موضیوعاتی همچیون زورگیویی داخلیی، نیابرابری، بیه بردگیی         ب( 

ییره را شیامل میشیود. نقطیۀ همگراییی تمیامی ایین        كشاندن، فساد)در تمیام شیئون( و غ  

موضوعات نیز، آزادی است. در واقع هرگاه آزادی مردم یک جامعه )از هر نوع آن( تهدید یا 

نادیده گرفته شود، پایداری مردم برای بازگرداندن آزادی سلب شده آغاز میشود و اینچنین 

ری به شکل شعر و داسیتان و ... ،  است كه ادبیات بعنوان یکی از مجاری آفرینش هنر پایدا

 خواهی مردم یک سرزمین میشود.  ترجمان آزادی
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بنابراین از آنچه پیرامون تهدیدهای خارجی و داخلی بیان شد میتیوان بیه ایین نتیجیه     

رسید كه همۀ این تهدیدها برای مخدوش كردن چهرۀ آزادی است و مردم برای صییانت از  

ترین واژه در تعریف  را كلیدی« آزادی»کنند پس میتوان آزادی)در هر نوع آن(، پایداری می

ای كه ستون خیمۀ ادبیات پایداری است كه پایداری فقیط بیا    ادبیات پایداری برشمرد. واژه

 آن، معنا پیدا میکند. حال ادبیات پایداری را میتوان اینچنین  تعریف كرد: 

تیه میشیود كیه در سیتایش     ادبیات پایداری به مجموعه آثار ادبی متعهد و ملتزمی گف»

هیای   آزادی و به منظور ایجاد انگیزه در جامعه، برای حفظ هوییت جامعیه در برابیر تهدیید    

 «خارجی یا داخلی پدید آمده باشد.

در خصوص این تعریف پاسخ به دو پرسش ضروری اسیت: الیف( چیه ادبییاتی، ادبییات      

 پایداری نیست؟ 

چیه ادبییاتی،   »اییداری الزم اسیت بیدانیم    پس از ارائۀ تعریف جامع و فراگیر ادبییات پ 

زییرا هیر اثیر ادبیی پیرامیون جنیگ در جرگیۀ ادبییات پاییداری          « ادبیات پایداری نیست؟

نمیگنجد. به عبارت دیگر نویسنده و شاعری كه پیرامون آزادی )پاسداری از آزادی یا تالش 

كیرده اسیت. حیال     برای بازگرداندن آزادی( اثری را مینویسد، اثری در حوزۀ پایداری خلق

ادیبی انگلیسی پیرامون جنگ اشغالگرانۀ این كشیور در هندوسیتان اثیری     -برای مثال-اگر

ادبی بیافریند، این اثر در حیطۀ ادبییات پاییداری نیسیت امیا بیرعکس اگیر ادیبیی هنیدی         

گری انگلستان )به منظور رسییدن بیه آزادی(    پیرامون پایداری مردم هندوستان علیه سلطه

كند، این اثر در حیطۀ ادب پایداری میگنجد پس میتیوان نتیجیه گرفیت الزامیاً      اثری خلق

حیاكم   روح آزادیهراثری كه پیرامون جنگ نوشته میشود، یک اثر پایداری نیست بلکیه  

 بر یک اثر است كه به آن معنای پایداری میبخشد.

 ب( منظور از ملتزم بودن چیست؟

صالت داشتن آن اثر است زیرا اگر ییک اثیر بیه    ملتزم بودن یک اثر پایداری، به معنای ا

ارزشهای انسانی و اخالقی ملتیزم و وفیادار نباشید در حیطیۀ ادبییات پاییداری نمیگنجید.        

گیر نمیتوانید اصیالت انسیانی داشیته باشید زییرا         هیچگاه اثر ادبی گروهی ستمگر یا سلطه

سیدن به آن، همیشیه  پسندد اما آزادی و ر گری را نمی هیچگاه فطرت انسانی، ستم و سلطه

مورد احترام و پسند انسانها بوده است. بنابراین اثری ادبی كه تیالش میکنید سیتم را پیس     

دار و ادبیاتی است كه طبیع   بزند و سایۀ سنگین سلطه را از سر براندازد، اثری اصیل و ریشه

شیهای  زالل انسانی آن را میستاید و میپسیندد. از ایین روی ادبییات پاییداری، پاسیدار ارز     

 های زندگی اوست.   انسانی و اخالقی و خواهان آزادی بشر در تمام جنبه

 «ادبیات آزادی»ارائه گونۀ جدیدی به نام  -5

مانند الماسی كه در میان سنگها میدرخشد و توجه چشیم را بیه خیود جلیب میکنید،      
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ها را  بیشتر میکاویم بیه مفهیوم آزادی بیشیتر نزدییک      پیرامون ادبیات پایداری، هرچه واژه

هایی همچیون   میشویم. وقتی كه از دور مینگریم متوجه میشویم آنچه چون نخ تسیبح دانه

ادبیات جنگ، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات آیینی و ادبیات انقالب و باالخره ادبیات پایداری 

یده، آزادی است. به عبارت دیگر بهانیۀ آفرینشیهای ادبیی در هیر دوره و هیر      را كنار هم چ

سرزمینی آزادی بوده است. اگر استبداد داخلی یا تجاوز خارجی منجر به سرایش شیعر ییا   

ها خودنمایی میکند، بلکه مییل   نگارش داستان میشود، این پایداری نیست كه از میان واژه

 ریاد برآورده است. به آزادی است كه در سکوت خود، ف

آزادی، حقیقتی است كه در طول تاریخ همراه انسان بوده و هرگاه از انسان سلب یا دور 

شده، انسان به جستجوی آن پرداخته و تا به دست آوردنش از پای ننشسته است. اگر شاعر 

نویس بوده در میان ماجراها جستجویش كیرده   بوده به شعر آن را طلب كرده و اگر داستان

است. در نگاهی به آفرینش انسیان، آنجیا كیه خداونید آدم و حیوا را میآفرینید و آنهیا را از        

ای گرانسینگ وجیود    نزدیک شدن به درخت ممنوعه برحذر میدارد اما در این مییان نکتیه  

 «آدم و حوا، برای نزدیک شدن به این درخت اختیار داشتند، در نتیجه آزاد بودند.»دارد: 

با روایت این داستان، بر آزاد بودن انسان صحه میگیذارد كیه    4قرآن بنابراین خداوند در

حتی خداوند نیز آزادی انسان را برای انتخاب سرنوشت خویش محترم میشیمارد. خداونید   

سوره انسان(، انسیانها را در انتخیاب میرام و گیرایش      3های بسیاری) از جمله در آیه در آیه

ان نشان داده و انسان آزاد است كیه راه خییر را   اعتقادی خود آزاد میگذارد. او راه را به انس

 برگزیند یا راه شر، شاكر باشد یا كافر. 

 1چه شاكر بُود یا ز گردنکشان      بدادیم ره را به انسان نشان

 (519مجد، ص  نامه، )قرآن                                                                  

ی پای بر زمین میگیذارد و بایید هوشییار باشید تیا كسیی ایین        آویز آزاد انسان با گردن

از او  -كه قرار است در سایۀ آن بیه هیدف خیود یعنیی كمیال برسید      -آویز گرانبها را  گردن

ای اسیت كیه قیرار اسیت او را بیه كمیال              نرباید. آزادی برای انسان هدف نیست بلکه وسیله

مرتضی مطهری در این خصوص در كتیاب  برساند.  -یعنی هدف خداوند از آفرینش انسان-

آزادی خودش كمال بشریت نیست، وسیله كمال بشریت است؛ یعنی »انسان كامل میگوید: 

انسان اگر آزاد نبود نمی توانست كماالت بشریت را تحصییل كنید مهیم چنیان كیه  ییک       

                                                           
 ره جنـت االرض گیـرید پیـش اکنون تو با جفت خویش اى آدمپس  -1

 ولی زیـن شجر دل ببـاید بُـرید ز هـرجـا کـه خـواهیـد روزی خوریـد     
 وگرنـه ستم پیشه گردید سخت  نگـردیـد نـزدیـک بــر ایــن درخـت     

 سوره اعراف از امید مجد( 11)ترجمه منظوم آیه                   

 .هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا سوره انسان از امید مجد؛ 3ترجمه منظوم آیه  - 2
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 موجود مجبور نمی تواند به آنجا برسد، پس آزادی یک كمال وسیله ای است نه یک كمیال 

 (316هدفی.) انسان كامل، مطهری،ص

این آزادی به قدری ارزشمند است كه خداونید یکیی از وظیایف پییامبران را ییادآوری      

و از »سیوره اعیراف میفرمایید:     451آزادی و تاكید بر ارزشمندی آن برمیشیمارد و در آییه   

 4«.مدوش  آنان قید و بندهایی را كه بر ایشان بوده است، برمیدارد.

همچنیین در آییۀ  سیوره آل عمیران بیر آزادی اجتمیاعی تاكیید میکنید و          قرآن كریم

منصیورامیراحمدی در مقالیۀ خیود    « و التتخذ بعضینا بعضیا بربابیا مین دون اهلل    »میفرماید:

در این آیه شریفه، انسانهاى دیگر مانع آزادى انسیانها  » پیرامون مفهوم این آیه نوشته است:

دیده است. براساس این آیه، هیچکس حق ندارد خود را اند و این مانع نفى گر شناخته شده

اى روا دارد و از سوى دیگیر نییز هییچکس حیق      ارباب دیگران قرار داده و بر دیگرى سلطه

ندارد دیگران را ارباب خود قرار داده و سلطه دیگیران را پیذیرا گیردد. در ایین آییه، اتخیاذ       

«     االى ایین مسیهله را بییان میکنید.    ارباب، در ردیف شرک به خدا قلمداد شده كه اهمیت و

 (. 447، امیراحمدی، ص«مفهوم آزادی از دیدگاه قرآن)»

 چنین میگویید:  السیالم   علیه نیز در وصیت خود به فرزندش امام حسنالسالم  علیه حضرت علی

 .( 34نهج البالغه، نامه «)بنده دگری مباش؛ زیرا خدایت تو را آزاد آفریده است»

های پیامبران برای هیدایت میردم، ییادآوری آزاد بیودن      ز نخستین برنامهبنابراین یکی ا

بشر و رساندن آنها به آزادی بود، زیرا پیامبران به نیکی میدانستند رمز تحقق رسالت انبیاء، 

باید آزاد باشد، تا كمیال را بجویید و بیه آن     -چه از درون چه از بیرون-آزادی است. انسان

اسرائیل به نزد فرعون رفیت و مسییح    برای آزادكردن بنیالسالم  هعلیدست یابد. حضرت موسی 

در سرزمینی كه مردمانش، آزادی عقیده نداشتند، نیدای وحیدت و آزادی سیرداد.     السیالم  علیه

ای پیرچم توحیید را برافراشیت كیه آدمییان در بنید        در جامعه صلی اهلل علیه و آلهحضرت محمد 

انست آزادانه، به خدای یکتا اعتقاد داشته باشید.  خویش و بتان خویش بودند و كسی نمیتو

بالل حبشی به سبب فقدان آزادی اجتماعی، برده بود و به دلیل نبودن آزادی عقیده به زیر 

های امیّه شکنجه شد و قریش به همین سبب، مسلمانان را به شعب ابیطالب تبعیید   تازیانه

جیرت كیرد و بیرای بیه دسیت آوردن      كرد. پیامبر اسالم برای رسیدن به آزادی به مدینه ه

روز پییروزی اسیالم و آزاد     شدۀ مسلمانان با دشمنان جنگید و روز فیتح مکیه،   آزادی سلب

خواهی كیه بیه    شدن سرزمین وحی از قاصبان آزادی بود. همیشه و در طول تاریخ هر زیاده

وجود را به قصد تصاحب قدرت و ثروت، آزادی مردم را نشانه رفته و این گرانقدرترین گوهر 

حییبس و حصییر كشیییده اسییت، از نکییوهش آزادیخواهییان در امییان نمانییده اسییت. بشییر در 

                                                           
 .هِمْیکانَتْ عَلَ یعَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَتِ ضَعُیوَ  - 1
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ترین شرایط، آزادی را فریادكرده و آن را به فرییاد طلبییده اسیت. سییاهانی كیه در       سخت

كشورها به بردگی گرفته میشدند در رویای آزادی میخفتند. سربداران برای به دست آوردن 

ن بر دار شدند. سرخپوستان آمریکا، برای آزاد بودن توسیط مهیاجران   آزادی به دست مغوال

اروپایی، به خاک و خیون كشییده شیدند و میردم فلسیطین بیرای بیازپس گیرفتن آزادی،         

 هایشان را به سوی دشمن آزادی نشانه رفتند.  فالخن

صفحات تاریخ ایران و جهان، سرشار از داستانها و رخدادهایی است كه هرییک گوییای   

چیه   -ش انسان برای بازیابی آزادی یا صیانت از آن است. از این رو بسیاری از آثیار ادب تال

 در ستایش و پاسداشت آزادی است.   -در ایران و چه در سایر كشورهای جهان

  در بررسیی مفهیوم آزادی در شیاهنامه فردوسیی در مقالیه      4برای مثال حمیده شریفی

مهمتیرین  »آورده اسیت:  « ستانهای معروف شیاهنامه پیوند آزادی و آزادگی با شادی در دا»

گونه آزادی در دیدگاه فردوسی، آزادی اندیشه است. فردوسی باور دارد كه اگر انسان نییک  

و آزاد بیندیشد، گردن به یوغ بندگی هیچ بیدادگر ناپاكی نمینهید و همچنیین هییچ آزادۀ    

دوسی و پهلوانان و پادشاهان نییک  نیکی را به بندگی نمیگیرد و او را ناشادمان نمیسازد. فر

در شاهنامه كه همگی آزاده خو و آزادیخواهند، بر ایین باورنید كیه آزادی بنیدگی خداونید      

پیونید آزادی و آزادگیی بیا شیادی در داسیتان هیای معیروف        »حکیم و شادی آور اسیت.)  

 (. 15، شریفی، ص«شاهنامه

ی و داخلی برهم زننیدۀ آزادی،  از گذشته تا همیشه، نویسندگان متاثر از عاملهای خارج

اند تا همگان آزادیِ همگان را به رسمیت بشناسند و  دست به قلم برده و آثاری ادبی آفریده

محترم بدانند. از این رو هر اثری كه پیرامون آزادی انسان نگاشیته ییا سیروده میشیود، در     

فریاد آزادیخیواهی   گونۀ ادبیات آزادی میگنجد. ادبیات آزادی، مرز نمیشناسد. هرجا بشری

ای حماسۀ فریاد او را به آهنگ كلمات و معنای جمالت بسیپارد، ییک اثیر     برآورد و نگارنده

 آزادی آفریده شده است. 

 گیری:  نتیجه -4

هایی چون ادبیات پایداری، ادبیات جنیگ، ادبییات    ه قدری آزادی و مفهوم آن بر گونهب

مقاومت، ادبیات انقالب اسالمی، ادبیات دفاع مقدس و غیره، سایه افکنده و  چون خیون در  

های ادبیی را نمیتیوان    رگهای آنها جاری شده است كه بدون ستون آزادی، خیمۀ این گونه

ل این مدعا، وزش دائم نسیم آزادی، در كلیت این آثاراسیت. مفهیوم   برافراشته انگاشت. دلی

های پیشین آن  آزادی در این آثار بمثابه قلب در پیکره موجودی زنده است كه وقتی از الیه

میگذریم و واژگان به كار رفته در این آثار را كنار میزنیم، به این قلب تپنیده میرسییم كیه    

                                                           
 دانشگاه آزاد بوشهر ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو ؛یفیشر دهیحم- 1
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های ادبی برشمرده در سطور باال، بدون آزادی، جسمی   هحیات پیکره از تپش آن است. گون

 اند و حیات دارند.  مانده  جانند و با حضور روح آزادی است كه زنده بی

یکی دیگر از وجوه اصالت ادبیات آزادی، جامعییت آن در فرهنگهیا، زبانهیا و ملیتهیای     

بیات انقالب اسیالمی  های ادبیات مانند ادبیات دفاع مقدس و اد مختلف است. برخی از گونه

اند حال آنکه ما برای آثاری از این دست بعنوانی جامع نیازمندیم  شده فقط در ایران شناخته

 شده و محترم باشد.  كه در هر فرهنگی، ادبیات، زبان و ملتی شناخته

آزادی را همه میشناسند، حتی كسی كه ناشنوا است و هییچ تعریفیی از واژه و ادبییات    

ناشنوا را در بند كنیم و آزادی را از او سیلب كنییم، خیود را بیه در و دییوار      ندارد. اگر یک 

زبانی آزادی را فریاد میکنید. آزادی منحصیر بیه انسیانها نیسیت،       زندان میکوبد و با زبان بی

حیوانات نیز از دربند بودن میگریزنید. پیس آزادی، مفهیومی فراانسیانی و فراگییر در تمیام       

یز زندگی در طبیعت را به زیسیتن در تنگنیای گلیدان تیرجیح     هستی است. شاید گیاهان ن

میدهند، این موضوع را از شادابتر بودن گیاهان طبیعت در مقایسیه بیا گیاهیان آپارتمیانی     

میتوان دانست. بنابراین آزادی، گوهری است كه هیچ موجودی حاضر نیست آن را از دست 

یده و آن را محترم شمرده و بیرایش  بدهد و از گذشته تا آینده، همگان برای حفظ آن كوش

اند زیرا تا وقتی انسان آزاد نباشد، داشتن عقیده، باور و بسیاری از امور ارزشی نییز   جنگیده

برایش دشوار خواهد بود. انسان باید آزاد باشد تا راه خود را برگزیند، چیه ایین راه در وادی   

 فکر باشد چه در وادی فعل. 

تمام انسانهاست. انسانهایی كیه بیه طیور فطیری، آزادی را     ادبیات آزادی، زبان مشترک 

میشناسند و نگرانِ از دست دادن آن و كوشا بیرای حفیظ كیردنش هسیتند. هییچ انسیانی       

نیست كه آزادی را دوست نداشته باشد و حاضر باشد آن را از دست بدهد. بنیابراین انسیان   

قائل است پس به تبع آن ادبییاتی  به طور ذاتی با آزادی آشناست و برای آن ارزش و اعتبار 

را كه بیه سیتایش آزادی میپیردازد، میشناسید و میسیتاید. بنیابراین ادبییات آزادی، میادر         

های ادبیات پایداری و مهمترین انگیزۀ برای سرایندگان و گویندگان این نوع آثار است  گونه

 و این تعریف برای ادبیات آزادی ارائه میشود:

 «گفته میشود. ادبیات آزادیدر ستایش آزادی، به مجموعه آثار ادبی »

چه در ادبیات فارسی چه -های اصلی ادبی بعنوان یکی از گونه ادبیات آزادیاز این رو 

ادبییات پاییداری،   »ای جدید و جایگزین ادبیاتهیایی چیون    و نظریه –در ادبیات سایر زبانها 

« ت دفیاع مقیدس و غییره   ادبیات جنگ، ادبیات مقاومیت، ادبییات انقیالب اسیالمی، ادبییا     

 پیشنهاد میشود.   
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