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 1؟ا ادبیات آزادییادبیات پایداری طرح یک نظریه : 

 

 2محمد حسن ارجمندی

 

 چکیده

گرایش ادبیات پایداری در مقطع کارشنااینا ارشدد در لا ا تمینیس یات ویبیو     

یننیری را تای کشنبر  تای زبان   ادبیات فارینا دانشنها   ارائه خبد در برخا از دانشندد  

در ایس مقا ه  دارائه نشنند  اینن  از ادبیات پایداری    جامعا که تابز وعریف  الد میداد

 ریجامع از ادبیات پایدا اوعریمبرریا وعاریف ارائه شد  وبیط صالباظراند نقد   پس از 

مبضننبپ پایداری در  ددر وعریف ادبیات پایداریینند به نظر میر با ایس لات. ارائه میشننبد

رییدن به ثزادی ای  از  ار پایداریدرجه د م اتنی  قرار دارد زیرا انهیزة اصنیا خی  ث  

که -را ای برای مقب ة ثزادی در نظر بهیریم   ایس ممهبم ایس ر  جا دارد جایها  شننایهننیه 

به عابان یک شننناخة اصنننیا ادبا  -تنای ادبا پایداری ایننن  خبد مبوبر محرک گبننه 

پیشاهاد  یآزاد ادبیاتبه نام  از ادبیات جدیدیشناخة  . از ایس ر  در ایس مقا ه برشنناریم 

د جاگد انقالب ایالما برادران ثن)ادبیاتادبیات پایداری    دپیشاهاد ایس بر ایاسد. میشب

ایس مقا ه  در میهیرند.تای ادبیات ثزادی قرار زیرشاخه درذیل    (د  غیر  مقا م    ثییاا

وا ایس گبنة جدید ادبا را به رینننی  بشننااینند   گرایش   شننبدجامعة ادبا دعبت میاز 

 ادبیات پایداری را به گرایش ادبیات ثزادی وغییر دتد.

  
 

د ادبیات پایدارید جدید ادبیات ثزادی ادبیات ثزادید گبنه دثزادی هاای لییدی: واژه

 د پایداری.ادبیات مقا م د ادبیات جاگ
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 مقدمه -1

ریزی ثمبزش عا ا  زارت عیبمد جیهة شبرای برنامهدر تشنییند   بیه    تمینیس   

ریزی زبان   ادبیات فارینننا برنامة د کنییة برنامه1/2/1932وحقیقات   فاا ری به واریخ 

تای کارشنناایا درینا گرایش جدیدی به نام ادبیات پایداری را به عابان یدا از گرایش 

هات ثمبزش عا ا که زیر نظر تا   مبین به دانشنها   ارشند زبان   ادبیات فارینا ود یس    

رینا  زارت عیبمد میشبند   مبیهاوا که با اجازة  زارت عیبمد وحقیقات   فاا ری ادار  

قای ب»در بخشا از ایس میببه ثمد  ای : ابالغ کرد. شبنددمیوحقیقات   فاا ری واینیس  

 رکشننبر د تر انهنان   می    کشننبریف مبیاا بر نهبنها پایداری ثن شننخم یا می  یا 

 (9ص د728)میببه جیهه« های گبناگبن طبیعا   انهانا ای .برابر نامالینات   وهاجن

ایجاد ایس گرایش در د رة » با ایس که در پایان ایس مینببه به ر شناا ثمد  این  که    

وحینیالت ودنییا رشنیة زبان   ادبیات فاریا به ماظبر مطا عهد وحقی د بحو   برریا   

اصبت   وحییل میبن ثن   تنچایس ا هبیازی در ایس زمیاه  تا   وببیسعینا در دانشنها  

مهری برخا از اینناوید   د ایس گرایش تنچاان با با«یک ضننر رت اجیااب ناپریر اینن  

تا ر بر  ای    تابز وعریف  الد   جامعا برای ادبیات پایداری ارائه   بیان نشد  دانشها 

 پیرامبن پژ تش تاهام که شد ورر شسلاضنر   مقا ه نهارندة بر زمانا ضنبپ این . ایس مب 

 اتیمابر ییانایا ث ار در پایداری ممهبم برریا» عابان با خبد ارشد کارشاایا نامهپایان

تای گبناگبنا از ادبیات پایداری   مقا م  ر بر  شننند که تیچیک با وعریف «کیالناونا 

 ابرریننن د که برای   ایس در لا ا بب ندگبنة ادبا نببد جنامع   دربرگیرندة لقیق  ایس 

ز جامعا انخهنن  مزم ببد به وعریف  کیالاونا ابراتیم یننیانایا ث ار در پایداری ممهبم

م وننا بر ایننناس ثند برای بررینننا ممهبم پننایننداری در  ادبیننات پننایننداری دیننن  ینناب

  وعییس شبد. از ایس رشاخیهای پایداری کیا تای ینیانایا ابراتیم لاونا فییناامهکیاب

مزم ببد نخهن  به پیشنیاة ایس ادبیات   در ادامه به مر ر وعاریف صالباظران از ادبیات   

 پایداری بیردازم. 

 پیشینه ادبیات پایداری: -2

گا  ثزادی قبم   ای به  ینننع  واریخ دارد. در طبت واریخ ترادبیات پایداری گهنننیر 

اند وا به معاای پایداری تا بر صمحات کاغر د ید خباتا شد  ای د قیممییا پایناتِ زیاد 

دریغ   به ثزادی مبعبد نبید دتاد. در  اقع تر  دیننیو شنند  برینناد   مردم را از ثزادیِ 
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ها   از بحرانهای ر ز جامعة خبد یخس گمیه   گبش دا ری ادبا خی  کرد  صنالو قیم که 

س نخهیی»گمیه ای . یخس ری د از پایداشنایدنش به  اکاش   دفاپ  اداشنیه   ها را بهجان

تای ادبا دید   در تای   لنایهدر ایطبر  مییبانتای پایداری انهان در ادبیات را ننبنه

د. انتا لبادث واریخا   اجیناعا یبو خی    ثفریاش ث ار لنایا شد واریخ برخا می 

در ادبیات تادد ایییاد   ا دیهنه در یبنان باینیان   شاتاامة فرد یا   « رامایانا   مهاباروا»

« تای پایداری تهیادارای جیب اند که دتای برجهنیة ادب لنایا در ادبیات ایران ننبنه

 (.99: 1931دمهاز )

کاربرد اصطالح ادبیات مقا م  در ادبیات جهان  ةدربار  پیشنیا « ضنیا  ا دیس ورابا »

-1382) «9غهننان کامانا»برای نخهننییس بارد نبیهنناد  معاصننر فیهننطیاا »نبیهنند:ما

اصر فیهطیاا را تای شاعران   نبیهادگان معای از شنعرتا   داییان ( نام مجنبعه1391

 در بیس« ادبیات مقا م »گراشنن    بدیس ورویو اصننطالح « ادبیات مقا م  فیهننطیس»

شنناعران   نبیهننادگان عرب   بعد از ثن در جهان رای؛ شنندا ادبیاوا که به شننرح   بیان  

مبارز  پایدارید از جانهرشنننیها   درد   رن؛ مردم مبارز جه  به دیننن  ث ردن ثزادی 

ه برابری   از بیس بردن جبر   ییم   کبوا  کردن دی  میجا زان   اینیقالت   رینیدن ب  

اشنغا هران از یرزمیس نیاکانا خبد   دفاپ از فرتاگ   یا  تای قبما   لنای  از دیس  

 (.8ص دامقا م  جهاند وراب اتیبا ادب یاثشاا« )تای مردم ثن یرزمیس ای .  با رداش 

  ر در لبزةنبیهادگان بهیاری را به ثفریاش ا در د ران معاصر یدا از رخدادتایا که

تای جهانا ا ت   د م ببد که به ینبو گهیرة  ییعد ماشا   ادب پایداری  اداشن د جاگ 

ثفریاش ث ار بهننیاری در ایس لبز  شنند. ا بیه عییرضننا دمهنناز ث اری را که در جریان     

وا یرگرارور میداند  پیرامبن جاگ جهانا د م نبشنیه شدندد از ث ار ادبا جاگ جهانا ا ت 

ث اری که در جاگ جهانا ا ت خی  شنندد »   در ریننا ة دکیری خبد نایس ث رد  اینن :

تایا نبن شعرد یادداش د ر زنهاش  یربازان ارزش ادبا کنیری داش . ایس ث ار در قا و

تا نبشنننیه میشننند. پس از جاگ جهانا د ما   رزماندگاند داینننیان کبوا د رمان   نامه 

:  1931دمهنننازد ) «مبالو نظری در خیننبص ادبیات پایداری ر ن  گرف . پرداخیس به 

92) 
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از جابش پایداری فرانهننه ایس  ادبیات مقا م در کیاب « 4غا ا شنندری»برای ننبنها 

 تای پیدار انهنننانا باجابش پایداری فرانهنننه یدا از زیباوریس نهر » :میدادنایس یاد 

بن از نخهنییس ثزمبنها ببدند. شعر ا   رد تر  تای  بئا ثراگتای گبناگبن   ندامهگرایش

 (918ص دیادب مقا م د شدر« )یرای پایداری میااماد.زبانا گش    ا  را یخس

باابرایس جریان ثفریاش ادب پایداری از گرشنیه شر پ شد    به امر ز ریید  ای     

تا     به شاخهتا به شدل قاعد  درثمد  وا ثیاد  ادامه خباتد یاف    در ایس مهنیر وجربه 

تایا وقهیم شد  ای . به طبری که بازنهری گرشیة ادبیات جهان   ث ار گرشیهان دییه

نشننان میدتد که بهننیاری از ث ار ادبا قدینا نیز در لبزة ادبیات پایداری میهاجاد برای 

که در ثن به وحبمت   انقالب داخیا فرانهنننه « 5 یدیبر تبگب»ا ر  بیابایانمثنات رمان  

 شد  ای د به نبعا بازگبکاادة ماش پایداری   در زمرة ث ار پایداری ای . اشار 

 

 هاتعریف نقد و صاحبنظران نظر از پایداری ادبیات تعریف  -3

ادبیات پایداری بازواب ییحشبرید پایداری   » : منصارر رتاارار اساای     -3-1

وحرک دم رانه جبانان معاصر ایرانا در لماظ  از مرز   ببم یرزمیس نیاکان خبیش ای  

اپ انب) «که در ایس راینیا با با رتای ایالما   عقاید اییبار شیعا ثنان تنرا  گشیه ای . 

 ( 93۳ص دیافها رییهار داشعر فاری

ریننیهار فهننایاد دایرة وعریف خبد را به پایداری جباناند معاصننرببدن افرادی که در  

ببدن محد د کرد  پایداری لضنبر دارندد لم  ینرزمیس   داشیس اعیقاد ایالما   شیعه  

 در رزمادگان -مقدس دفاپ د ران در خیننبص به –اینن  در لا ا که در مقب ة پایداری 

 صیان  به محد د ثنها پایداری   داشیاد لضبر ییفمخ مراتو   ادیان از مخییفد ینایس 

 د بیده ثنها از با رتای انقالبا خبد نیز دفاپ کردند.نیشیران نا خاک از

د «جایها  رمان در ادبیات انقالب ایالما»در مقا ه  ا  : محمد اتماعیل زاده -3-2

ادبینات مقنا م  را ادبیاوا دگرخبا  میداند که عااصنننر اصنننیا ثند وبدة مردمد وحبمت   

ایس نبپ ادبیات در بهیری از لبادث    ةاجیناعا   پیشنر ان فدری جامعه تهنیاد   نطم  

 د در بیسمیشبه ثفرید  دد از یبی پیشر ان فدری جامعمیشنب ر یدادتای اجیناعا بهنیه  

 لیایناع د«اانقالب ایالم اتیرمان در ادب ها یجا»گیرد. )یابد   نضن؛ ما امردم رشند م 

                                                           
4 - Ghali Shokri  

5-  Victor Hugo 
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ایناعیل زاد د وحبمت اجیناعا را از عااصر به  جبد ث رندة ادبیات پایداری . (1۱صزاد د 

یننناز زمیاه النات ثندنه وحبمت   رخندادتنای اعیقادی   فرتاها گات     میداند معرفا 

د. در ایس وعریف نشننانا از وعهد   ایجاد لرک   جبد نمیشننبگیری ادبیات پایداری شنندل

 )ر لا   جهنا( کاد. ندارد. زیرا ادبیات پایداری باید در مخاطو خبد ایجاد لرک 

تاد یر دتاد تاد ننایشادبیات پایداری به شنعرتاد داییان »::جمال میرصادق  -3-3

د که در د ران خاصا از واریخ مییا یا قبما به  جبد میشنب تایا گمیه تا   وینایف ورانه

ایس نبپ ث ار در  ثید   تدف ثن ایجاد ر لیة مبارز    پایداری در مردم ایننن . معنبمًما

ثیاد   اگر تارمادانه پرداخیه شبند از لیطه واگ ادبیات قبما د ر  خاصنا به  جبد ما 

ند. ادبیات مقا م  میشننبادبیاتد ماندگار  تدارتایثیاد   به صننبرت شننا  میا بیر ن ما

ازد که مییا یا قبما مییردتایا تا   از خبدگرشیهاتا   جداتمعنبم به وبصیف دم ری

« دتد.از خبد نشننان ما -که اغیو اشننغا هر یا میجا ز اینن -بر ضنند مییا یا قبما دیهر 

 داادقص ریم داداییان اتیادب یاصطالح تا ایی: فرتاگ ومیاهی اژ  نامه تار داییان نب)

لبزة زمانا   از ینننبی دیهر به به ادبیات میا   قبما از ینک ینننب  ایس وعریف . (11ص

 زمانا ییع گهیرة  در در لا ا که وعریف جامع ادبیات پایداری محد د شد  ای خاصا 

 سدعال   بر ای .دنیشب  مدان)کشبر( خاصا محد د ن رخ میاناید   به زمان)د ر (   مدانا

 وهدیدتای داخیا در ایس وعریف  حاظ نشد    فقط به وهدیدتای خارجا پرداخیه ای .

ای ای  که از ادبیات مقا م  دربردارند  ث ار ادبا»:  رحماندوتا   مجاب  -3-4

 حاظ مضنننبن   غای د مخاطو خبد را به پایداری در برابر دشنننس فرامیخباند   در ذات 

« ثیاد  تنبار  فرار ی خا   ا ر   بطس میس ادبا  جبد دارد.خباتا   امید به ثند لقیق 

 (۱11ص رلناند ی د د«دتای  با سیرمان مقا م د ماابعد مضام»)

از وعهد   رخدادتای اجیناعا   فرتاها که نبیهاد   رلناند ین  نشنانا  در وعریف 

جامعی  مزم را   راای نشد  ای  دارد اشنار  ما ایجاد لس پایداری  ا رایرا به نهارش ب

 ندارد.

د که وح  وأ یر میشبادبیات پایداری به ث اری اطالق »:  محمد رضا تنرری -3-5

گریزی   تای فردی   اجیناعاد قانبنشنرایطا نبن اخیااقد اییبداد داخیاد نببد ثزادی 

تای میا   فردی... تای قدرتد غیننو   غارت یننرزمیسد   یننرمایهینییزی با پایها  قانبن

گیردا باابرایسد جاننایة ایس ث ارد مبارز  با بیداد داخیا یا وجا ز بیر نا در تنه ماشننندل 
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تای تای ینننیایننناد فرتاهاد اقیینننادید اجیناعاد   ایهنننیادگا در برابر جریان لبز 

 (۱۴ص دییاهر د«یداریپا اتیادب»« )ضدثزادی ای .

 تایارا به میداق ایس وعریفد یک وعریف میداقا ای  که نبیهاد  داماة وعریف خبد

ضنننس ثنده در ایس وعریف  به وهدیدتای تبییا   ایجاد انهیزة برای اینن د  محد د کرد 

ا بیه اشنارة یاهری به مبضبپ ثزادی در ایس وعریف قابل   ای نشند  این .  پایداری اشنار  

 وبجه   ارزشناد ای  که در ادامه به ایس مبضبپ خباتیم پرداخ .

ادبیات پایداری یعاا فدر   فرتاها که به نما  ضنننع »:  نیارضااا عیساا  -3-6

ظنا نناننه   ایجاد  ضنننع عادمنه   دفاپ از ل    نما باطل مییردازد   بر ایس خط فدری    

 (.919ص ادین اهیع د«یداریپا اتیامام   ادب»« )مهیدام میباشد.

د   بر ارتای وقابیا ل    باطل یا ظیم   عدت ودیه دا  در وعریف خبد بیشیر به جابه

واکید نادانا ندارد ضنننس  ددمیشننبمبضننبعاوا که مبجو پدیدثمدن ایس نبپ از ادبیات 

 . ایس وعریف بیشیر بر اعیراض دم   داردایاده 

تای مبضنننبعا از ماظر شنننعر پایدارید جدا از دم  »:  لالای  عبدالجبار -3-7

یا قبما در برابر  د که محیبت تند ا میهاامیشبفیهنمه   عیبم نظری به شعری اطالق  

ای از وجا ز طبیع  بشنننری ایننن . ادب پایداری در معاای جاگ با بیهانهد بازواب گبننه 

ر انا نهنیا ای د ایهیاد  در مقابل یک ر یداد واریخاد   مشارک    مباشرت ثن  -ر لا

ر در شع یداریپا اتیمبضبعات ادب اقیوطب ابرری« )نهنل در تند ا   تنراتا یددیهر. 

 ( 3 ص دیاکاکااند   جه رانیا

ت تای ادبیایدا از شاخه برایایس وعریف بیشنیر یک وعریف ادبا این  ثن تم فقط   

پایداری)شننعر پایداری( که به گهننیرة مدانا خاصننا ماناد قبم   میهس محد د شنند      

 مقابیه با بیهانه محد د شد به دربرگیرندة مبضنبعاوا ای  که ابیدا به جاگ   پس از ثن  

تای داخیا   مبضنننبعات پناینداری در برابر بحران   یعاا تنای دیهر ادبا گبننه ایننن    

 در بر نهرفیه ای . غیرجاها را 

ای از شننعر اینن  که در ثن مماتیم شننعر پایدارید گبنه»: تااجردی ارزان -3-8

گران اعیراض   مقنا م  اجیناعاد جاگ در مقابل وجا زگران   انقالب در مقابل ینننیطه 

غیبه دارد. با نایس وعریماد خاینیها  شنعر پایدارید اجیناعا ای    ایس نبپ ادبا از دت   
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یننناخیار شنننعر ».« )میداددتدد بر ز ای که در یک جامعه  یژ  رخ مار یندادتای  یژ  

 ( 1۴3ص دییجبد د«یداریپا

داخیا)  نه  اپایدارید خاییهات به وعریف شنعر  شندن ایس وعریف نیز ضننس محد د  

جهانا( دارد   به پایداری در برابر کهنننانا که به انقالب اینننالما ایران نظر ینننب  دارند 

محد د شنند  اینن    خایننیها  شننعر پایداری را در مبضننبعات اجیناعا)  نه فرتاها    

  انهیزشا که باید در ا  ایجاد  دمیهراراعیقادی( خالصه کرد    به وا یری که بر مخاطو 

 ندرد  ای .ای اشار  کادد

ادبیات مقا م د بازواب برخا دردتای مشیرکد میان ونام »: لاا  غالمرضاا  -3-9

جبامع بشنننری ایننن  که شننناعران به عابان  جدان ثگا  جامعه ثنها را فریاد ما زناد    

 یتا اژگی »« )یادکردشنان جبشش ضنیر شاعران را به مضنبنا مشیرک بدت ما کاد. 

 .  (973ص داکافد «  جهان رانیا اتیمشیرک شعر مقا م  در ادب

کافاد وعریف ادبیات پایداری را به وعریف شنعر مقا م  محد د کرد    انهیزة یرایش  

  مشخم  را بیان کرد  ممهبما کیا  شنعر پایداری را دردتای مشنیرک شاعران معرفا   

ا  انجامد   نه وا یری بر جامعه میهرارد. ندرد  ایننن  که ایس ینننرایش به نه تدفا ما

را به شاعران محد د  خبد فقط به جبشنش ضننیر شناعران پرداخیه   دایرة جامعة تدف   

 کرد  ای . 

نبعا از ادبیات میعهد   مییزم اینن  که از طرف » : بصاایری محمدصاااد  -3-11

 دمردم   پیشننر ان فدری جامعه در برابر ثنچه لیات مادی   معابی ثنها را وهدید ما کاد

ثید   تدفش جیبگیری از انحراف در ادبیاتد شننندبفایا   ودامل ودریجا ثن به  جبد ما

 . (21د ص1ج دیریبی دی: از ثغاز وا عیر پهیبافاری اتیشعر مقا م  در ادب اییوحی ریی) ای .

ازدد وعریف خببا از ایس مییردبینننیری ونا ثنجنایا که به بیان تدف ادبیات پایداری   

د جامع باشنند زیرا تدف ایس ادبیات را نییباناینن  اما تدف بیان شنند  نادبیات ارائه کرد  

در لننا ا کننه تنندف از ثفریاش ادبیننات  میدانندجیبگیری از انحراف در ادبیننات معرفا 

تای پنایندارید بینان مبضنننبعات اجیناعا برای رینننیدن به ثزادی   گریز از محد دی    

 ثزاردتادة جامعه ای . 
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ایداری در ممهبم  ییع کینهد  یژگا ایایا ادبیات پ»: الدین  معین ااطمه -3-11

شاتد ببدا اما در معاای  مییبانتا   انباپ ادبا فارینا این    لضنبر ثن را در ونام گبنه   

د که به وبصنننیف نهبنها دفاپ مردم ایران در برابر تجبم میشنننبخاص به ادبیاوا اطالق 

در  امعان اوداع یتا اهیشننهردتا   زم»« )گهننیرد  دشننناان داخیا   خارجا مییردازد.

معیس ا دیاا نیز وعریف خبد را به ایران   رخدادتای . (172ص داایا د سیمعد «داییان دا

 کرد  ای . محد د   معطبفبعد از انقالب 

معاای رای؛ شنعر مقا م  در ر زگار ما شعری ای  که به  » : مرتا  بید   -3-12

در شننعر عربد از ثغاز وا  یداریپامقا م    « )ر د.طبر مهننیقیم به جاگ با دشنننس ما 

« اگ   شننعر لنایننه اینن .معاای دیهر شننعر مقا م د شننعر ج»(   11ص بیدجدامر زد 

تای ریشهبه ایس وعریف نیز شنعر مقا م  را شنعر جاگ   لنایه میداند       (18)تنان: 

 .نیدادنای ثفریاش   وا یرگراری ادبیات پایداری اشار 

ای از ث ار ادبا گمیه ادب مقا م  به دینننیه»: روزبهان  محمدی محبربه -3-13

ثید   واها د که در میس زندگا مردم   درگیر   دار وحبمت اجیناعا به  جبد مامیشنننب

 اقیوطب ا: بررییبنیقهنم به نخلد قهم به ز « )جاگد بهنیر به  جبد ثمدن ثن نیهن .  

 ( 27ص دار زبهان یمحند  فیهطیسد  رانیشعر مقا م  ا

تای ثفریاش ادبیات پایداری اشننار  در ایس وعریف نیز به طبر خالصننه فقط به ریشننه

 ای نشد  ای .  به وا یرگراری ایس ادبیات اشار شد  

با مطرح کردن مبضبپ تبی  به عابان « صاعیا»: صانعا   محمدحساین  -3-14

داری پای دد ادبیاتمیشبگیری   ثفریاش ادبیات پایداری عامیا که وهدید ثن مبجو شدل

تا در یخس از ادبیات مقا م د یخس از تبی  ای    تبی » را نایس وعریف کرد  ای :

معرض نیر تای گبناگبن ر اناد اجیناعاد اقیینادید جاهییاد زبانا   ایدئب بژیک وغییر  

میداادا نرا که عااصننر یننازندة تبی د مثل زباند مرتود ایدئب بژی  ... مماتینا  غزاند 

  وابع وحبمت واریخا   انهانا ای . در واریخد شاتد تنهرایا   گهه   دگرگبن شبند 

عبامل ییایاد اجیناعا   ایدئب بژی تهییم. واریخ  تای مخییفد وح  وأ یراقبام   میی 

تایا ایننن  که تر کدام به ثکاند  از ظهبر   افبت   وحبت منراتنو   ادیان   ایدئب بژی   

تای را در پا داشنننیه   ممهبم میی    مرزبادی تای قبماتنا   وجزینه  نحبید تنهرایا

 (  8ص داصاعیدفاپ مقدسد  اتیبا ادب یاثشاا« )اند.تا را وغییر داد میان می 
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« تبی »وعریف به وعریف ادبینات پنایداری   صننناعیا در ایس میس بنه جنای   در  اقع 

  تبی  یا لمای که به دنبات جایها    وا یر ادبیات پایداری بر جامعهبه اینن    پرداخیه 

 ای . ا ندرد ثن ای د وبجه

بعضا از جامعه گرایان   تباداران ادبیات اجیناعا   »: وردخسارو اریید  -3-15

میعهدد ادبیات را بر د  قهنننم میداناد: یدا ادبیات عبام   اکثری  مردم )ادبیات مردما   

انهانا( یعاا ادبیاوا که از زندگا   دردتا   رن؛ تای اکثری  مردم یخس میهبید   ثنان 

ضنا از اشنعار د ران مشر طی    بعد از   دا ماناد بعمیشنب را به عدا     دادگری رتانبن 

مشننر طی  ایران. دیهر ادبیات طبقات مرفه   منیاز جامعهد یعاا ادبیاوا که لاف  ماافع 

تنان طبقات اینن    به ماافع عبام کاری نداردا ماناد قیننایدی که فرخا   مابنهری   

اناد   ثن را ادبیات اند. برخا دیهرد ایس د  نبپ ادبیات را به ناما دیهر میخبعایری گمیه

مقا م    ادبیات وهنییم میااماد. ادبیات وهییمد ماناد اشعاری که دربار  یأس   ناامیدی  

تای زندگا ای . ادبیات مقا م  ماناد   شرابخباری   وهییم در برابر قضا   قدر   نار ایا

 دانقد ادب   اتیدربار  ادباشنعار فرد ینا   ناصر خهر    تباخباتان مشر طه در ایران. )  

 رد در ایس وعریفد ادبیات پایداری یا مقا م  را بیشیر از فرشید. (3۴د ص1ج د رددیفرشن 

 بادی بیشیر ناظر بر ادبیات کهس فاریاکه ایس وقهیمکرد   خاییها  اجیناعا ثن برریا

 ای .

( ادبیات 138۳)ادب مقا م  نبیهنناد  عرب در کیاب ایس  : یااکری غال  -3-16

د بمیشادبیات پایداری به مجنبعه ث اری اطالق » ایس نایس وعریف کرد  ای :پایداری را 

تای یننیایاد تای بیداد داخیا یا وجا زگر بیر نا در تنه لبز تا   پیشنیا که از زشنیا 

ید. برخا از ایس ث ار میهبفرتاهاد اقیینننادید اجیناعاد با زبانا تاری یا ادیبانه ینننخس 

ر میان جاگ یا پس از رخ دادن شننندهننن   ارد میدان پیش از رخ دادن فاجعهد برخا د

درنگ یا پس از گرش  زمان به نهارش واریخ ند   برخا پس از پایان یافیس کارد بامیشنب 

 (  11   1۳ص دیشدرادب مقا م د  «)ثن مییردازند.

تای نهارش یک ا ر پایداری دارد اما به لبزة ایس وعریف بنا ثنده نها  جامعا به انهیز  

تای تا   انهیز ای ندرد    فقط به ریشهتا   نحبة وا یرگراری ادبیات مقا م  اشار وهدید

 ثفریاش یک ا ر در لبزة ادبیات پایداری پرداخیه ای . 
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اش جنعا را در برابر ینیطه ظیمد بهی؛  شنعر مقا م د  اک »: 6هارلر باربارا -3-17

تای د خایننیهاتا برای بیان لرفمییبان. شننعر مقا م د شننعری پبیا اینن  که   میداد

ییندید  به یینهر باشد. شعر مقا م  بر خالف قباعد مریبم ادبا غرب ای    از لیار 

: یبنیقهننم به نخلد قهننم به ز « )یابد.ثید   پیاما جهانا ماواگ شننخیننا بیر ن ما 

 (  28  21ص دار زبهان یمحند  فیهطیسد   رانیشعر مقا م  ا اقیوطب ابرری

باربارا تار ب در ایس وعریفد بیشنیر به وقابل د  قطیو ییندید    یینهر نظر داشیه    

وعریف خبد را به وبصیف شعر مقا م  محد د کرد  ای . ا  در ایس وعریف انهیزة یرایش 

تای د اما از انهیز میشننبیننیندید  وحنیل  ةطبق داند که برشننعر مقا م  را یننینا ما

  نیا رد  ای .دیهر یرایش   ثفریاش شعر مقا م  یخاا به میان 

 ارانک جهانررد -3-18

د «وحییل ینننیر ودبیاا وعاریف ادبیات پایداری در ایران»در مقا ة « فرانک جهانهرد»

 یسنارا وعاریف مخییف پیرامبن ادبیات پایدارید ایس وعریف بادی   جنع پس از برریننا

که  دمیشبادبیات پایداری به مجنبعه ث ار ادبا میعهد   مییزما گمیه » بیان کرد  این : 

بنه ماظبر ایجاد انهیز  در جامعهد برای لم  تبی  در برابر عبامل وهدید کااد  ثن پدید  

 (8۱صجهانهردد  د«رانیدر ا یداریپا اتیباد فیوعار اایودب ریی لیوحی»« )ثمد  باشد.

تای ادبیات پایدارید وعریما بنا ایادنه ایس وعریف از نظر ایجناز   وبجنه به ونام جابه    

 عبامل وهدیدکااد اما خییا بر ثن  ارد ای . در ایس وعریف فقط به  میریند جامع به نظر 

اشنار  شد  ای . در لا ا که ایس عبارت بر ممهبما کیا دم   دارد. پس مزم ای  نبپ  

با ایس وعریفد  ای مد نظر ببد  ایننن  وهدیدتا مشنننخم شنننبد نه عبامل وهدیدکااد 

به )« در غ»که به بحران  -د نیز«اصغر فرتادی»نبشیة « جدایا نادر   ینینیس »فییناامة 

د یک ا ر مییبان -ازدمییرد  ر لا   رفیاری جامعه( کاادة ینننالمعابان عنامنل وهندید   

ونام « جدایا نادر   ینننینیس»پناینداری در نظر گرفینه شنننبد. بنا ایس فرضد فییناامة     

تای مبجبد در وعریف جهانهرد از ادبیات پایداری را دارد نبن تم میعهدانه ای د شاخیه

ا به مقابیه با ایس وهدید   ازد   تم در جریان دایننیاند مخاطو رمییردتم به وهدید در غ 

انهیزد.   لس پنایداری در برابر ایس عامل را در ا  برما  میداند د ری از در غهبیا دعبت 

                                                           
6 - Barbara Harlow 
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نایس داییان   ا ری را در لبزة ادبیات پایداری  نییباناما ایس پادارد پریرفیاا نیه    ن

وعریف ارائه  18از  مبرد 12در  از یبی دیهرگاجاند. باابرایس ایس وعریف نیز کامل نیه . 

وهدیدتای »به طبر مهننیقیم یا غیرمهننیقیم به   دشنند  از ادبیات پایداری در ایس پژ تش

 .  نقش ثن در ثفریاش ث ار پایداری اشار  شد  ای « جاگ»  لیا « خارجا یا داخیا

 پایداری ادبیات تعریف و بحث از گیرینایجه -4

 گبشه در ایس بخشد فقط پایداری از ادبیاتارائه   مطرح شد  وعریف تریک از تجد  

با  .پدیدار کرد  اینن در معاای جهانا خبد را ا از رخهننار ادبیات پایداری تاییا گبشننه

تا به  اقعی  ادبیات از ادبینات پنایندارید از بقینة وعریف     فراننک جهنانهرد  ایادنه وعریف  

 «ا یا داخیاخارج»پایداری نزدیک این  اما خا ا از خیل نیه  از ایس ر  با افز دن قید  

 وعریف زیر را برای ادبیات پایداری ارائه کرد: مییبان

د که به ماظبر میشنننبگمیه  اادبینات پنایداری به مجنبعه ث ار ادبا میعهد   مییزم  »

پدید  داخی  خارج  یاتای وهدیدایجناد انهیز  در جنامعنهد برای لم  تبی  در برابر    

 «ثمد  باشد.

 به نظرباابرایس وعریما اینن  که ر شننسد مبجز   کبوا  باشنندد   دیک وعریف خبب اما

تایا در ایس وعریف  جبد دارد. رفع ایس ابهام را با طرح ایس پریش ثغاز تابز ابهام میرید

 «ماظبر از وهدیدتای خارجا یا داخیا نیه  »کایم که: ما

تا   ماظبر از وهدیدتای خارجاد وحنیل جاگ نرم یا ینننخ  به مرز الف( پاتاا :

مردم یک ینرزمیس این . جاگ یخ  یا وهدید نظاماد وحنیل جاگ یا لنیة نظاما به   

تای فرتاها برای یاد     جاگ نرم یا وهدید فرتاهاد لنیهمیهبمردمان یک یرزمیس را 

یاد. لات اگر بخباتیم ایس د  نبپ میهببنه  رز  درث ردن بنا رتنای پنایندار یک جامعه را      

ور کایم باید به یک نقطة دیهر جاگ نرم   یننخ  را خالصننه  وهدید خارجا یا به عبارت

تنهرایا برییم   نقطة تنهرایا ایس د  وهدید خارجاد ییو ثزادی اجیناعا   با رتای 

مردم یک ینننرزمیس از ینننبی نیر  یا نیر تای مهاجم خارجا ایننن . در  اقع در نایس 

هدیدتای خارجا برای ایننن  که وهدید شننند    پایداری مردم در برابر و آزادیلا یاد 

 تای اجیناعا   فدر   با رتای ثنهای .بازیابا یا پایداری از ثزادی
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وهندیندتنای داخیا مبضنننبعناوا تنچبن ز رگبیا داخیاد ننابرابرید به بردگا      ب( 

د. نقطة تنهرایا وناما ایس میشننبکشنناندند فهنناد)در ونام شنن بن(   غیر  را شننامل   

گا  ثزادی مردم یک جامعه )از تر نبپ ثن( وهدید مبضننبعات نیزد ثزادی اینن . در  اقع تر

د   میشننبیا نادید  گرفیه شننبدد پایداری مردم برای بازگرداندن ثزادی یننیو شنند  ثغاز  

ایاچایس این  که ادبیات به عابان یدا از مجاری ثفریاش تار پایداری به شنندل شننعر    

 د.میشبخباتا مردم یک یرزمیس داییان   ... د ورجنان ثزادی

به ایس نییجه  مییباناز ثنچه پیرامبن وهدیدتای خارجا   داخیا بیان شننند  ابرایسبا

ریید که تنة ایس وهدیدتا برای مخد ش کردن نهرة ثزادی ای    مردم برای صیان  از 

وریس  اژ  در را کیینندی« ثزادی» مییبانکاانند پس پننایننداری ماد ثزادی)در تر نبپ ثن(

ای که ییبن خینة ادبیات پایداری ای  که پایداری  اژ وعریف ادبیات پایداری برشننرد.  

  ایس نایس وعریف کرد: مییبان. لات ادبیات پایداری را میدادمعاا پیدا  دفقط با ثن

 در یننیایش د کهمیشننبگمیه  اادبیات پایداری به مجنبعه ث ار ادبا میعهد   مییزم»

 تایوهدید برابر جامعه دربنه ماظبر ایجناد انهیز  در جنامعهد برای لم  تبی      ثزادی  

 «پدید ثمد  باشد. داخیا یا خارجا

ا ف( نه ادبیاواد ادبیات  در خینبص ایس وعریف پاینخ به د  پرینش ضنر ری ای :    

  پایداری نیه  

دبیاواد نه ا»پس از ارائنة وعریف جنامع   فراگیر ادبینات پایداری مزم ایننن  بدانیم    

زیرا تر ا ر ادبا پیرامبن جانگ در جرگنة ادبیات پایداری   « ادبینات پناینداری نیهننن     

. به عبارت دیهر نبیهنناد    شنناعری که پیرامبن ثزادی )پایننداری از ثزادی یا   نیهاجدن

نهاردد ا ری در لبزة پایداری خی  کرد  اینن . والش برای بازگرداندن ثزادی( ا ری را ما

ادیبا انهییهنا پیرامبن جاگ اشغا هرانة ایس کشبر در تاد ییان   -اتبرای مث -لات اگر

ا ری ادبا بیافریادد ایس ا ر در لیطة ادبیات پایداری نیهنن  اما برعدس اگر ادیبا تادی 

گری انهیهیان )به ماظبر رییدن به ثزادی( پیرامبن پایداری مردم تاد ییان عییه ییطه

نییجه گرف  ا زاماً  مییبانپس  میهاجدپنایداری  ا ری خی  کاندد ایس ا ر در لیطنة ادب   

کم لا روح آزادیدد یک ا ر پایداری نیه  بیده میشبترا ری که پیرامبن جاگ نبشنیه  

 بخشد.بر یک ا ر ای  که به ثن معاای پایداری ما
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 ب( ماظبر از مییزم ببدن نیه  

ه ا اگر یک ا ر بمییزم ببدن یک ا ر پایدارید به معاای اصنا   داشنیس ثن ا ر ای  زیر  

. نیهاجدتای انهنننانا   اخالقا مییزم    فادار نباشننند در لیطة ادبیات پایداری نارزش

د اصننا   انهننانا داشننیه باشنند زیرا نییبانگر نتیچها  ا ر ادبا گر تا یننینهر یا یننیطه

پهادد اما ثزادی   رییدن به ثند تنیشه گری را نناتیچها  فطرت انهاناد ییم   ییطه

س ییم را پ میدادتا ببد  ای . باابرایس ا ری ادبا که والش لیرام   پهناد انهان مبرد ا

بع دار   ادبیاوا ای  که طبزند   یایة یاهیس ییطه را از یر براندازدد ا ری اصیل   ریشه

تای پهنادد. از ایس ر ی ادبیات پایدارید پایدار ارزش ینیاید   ما زمت انهنانا ثن را ما 

 تای زندگا ا ی .     خباتان ثزادی بشر در ونام جابه انهانا   اخالقا

 «آزادی ادبیات» نام به جدیدی گرنة ارائه -5

د میدادتا میدرخشند   وبجه نشم را به خبد جیو  ماناد ا ناینا که در میان یناگ  

کا یم به ممهبم ثزادی بیشننیر نزدیک تا را  بیشننیر ماپیرامبن ادبیات پایدارید ترنه  اژ 

 بنتایا تنچیم ثنچه نبن نخ وهیبح دانهمیشبیم.  قیا که از د ر میاهریم میبجه میشب

انقالب   بامخر  ادبیات پایداری  ادبیات   ثییاا ادبیات مقدسد دفاپ ادبیات جاگد ادبیات

تای ادبا در تر د ر    تر را کاار تم نید د ثزادی ایننن . به عبارت دیهر بهانة ثفریاش

اگر اییبداد داخیا یا وجا ز خارجا ماجر به یرایش شعر یا  ای . ینرزمیاا ثزادی ببد  

یل د بیده ممیدادتا خبدننایا دد ایس پایداری نیه  که از میان  اژ میشبنهارش داییان 

 به ثزادی ای  که در یدبت خبدد فریاد برث رد  ای . 

ثزادید لقیقیا این  که در طبت واریخ تنرا  انهنان ببد    ترگا  از انهنان ییو یا    

د ر شد د انهان به جهیجبی ثن پرداخیه   وا به دی  ث ردنش از پای ناشهیه ای . اگر 

 یشجهیجبنبیس ببد  در میان ماجراتا شاعر ببد  به شعر ثن را طیو کرد    اگر داییان

ثفریاد   ثنها را انهنناند ثنجا که خدا ند ثدم   لبا را ما ریاشثفکرد  اینن . در نهاتا به 

ای گرانهاگ  جبد ندیه اما در ایس میان از نزدیک شندن به درخ  منابعه برلرر میدارد 

 «د در نییجه ثزاد ببدند.اخییار داشیادبرای نزدیک شدن به ایس درخ  ثدم   لباد »دارد: 
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بر ثزاد ببدن انهان صحه میهرارد که  دس داینیان با ر ای  ای 8باابرایس خدا ند در قرثن

نارد. خدا ند میشلیا خدا ند نیز ثزادی انهنان را برای انیخاب یرنبش  خبیش محیرم  

د انهانها را در انیخاب مرام   گرایش انهنان( ینبر    9از جنیه در ثیه )تای بهنیاری در ثیه

  انهان ثزاد ای  که را  خیر را  ا  را  را به انهنان نشان داد   د.میهراراعیقادی خبد ثزاد 

 برگزیاد یا را  شرد شاکر باشد یا کافر.  

 7نه شاکر بُبد یا ز گردندشان         بدادیم ر  را به انهان نشان

د   باید تبشننیار باشنند وا کهننا ایس  میهرارپای بر زمیس  ث یز ثزادیبا گردن انهننان

از ا   -تدف خبد یعاا کنات برینندکه قرار اینن  در یننایة ثن به  -ث یز گرانبها را گردن

       ای اینن  که قرار ای  ا  را به کناتنرباید. ثزادی برای انهنان تدف نیهن  بیده  ینییه   

بریاند. مروضا مطهری در ایس خیبص در کیاب  -یعاا تدف خدا ند از ثفریاش انهان-

 اای   یکنات بشر یهی ین  هن د ین  یخبدش کنات بشنر  یثزاد» ید:میهبانهنان کامل  

 کیکاد ]تم ناان که[  لیرا وحی  یوبانه  کنامت بشر اانهان اگر ثزاد نببد نن اعای

ات کن کیای  نه  یا یهیکنات  ی کی یوباند به ثنجا بریدد پس ثزاد امبجبد مجببر نن

 (9۱1صدیانهان کاملد مطهر .)اتدف

یادث ری ایس ثزادی به قدری ارزشنننناد ایننن  که خدا ند یدا از  ظایف پیامبران را 

  از »فرماید: یننبر  اعراف ما 1۴8نارد   در ثیه میشننثزادی   واکید بر ارزشنننادی ثن بر

 3«..دارد اببد  ای د برم شانیرا که بر ا یا  بادتا دی]د ش[ ثنان ق

قرثن کریم تنچایس در ثینة  ینننبر  ثت عنران بر ثزادی اجینناعا وناکیند میداد       

ماینننبرامیرالندی در مقا ة خبد « إربابا مس د ن اهلل  مویخر بعضننناا بعضنننا »میمرماید:

ا ههاى دیهر مانع ثزادى انهاندر ایس ثیه شریمهد انهان »پیرامبن ممهبم ایس ثیه نبشیه ای :

اند   ایس مانع نمى گردید  ای . برایاس ایس ثیهد تیچ کس ل  ندارد خبد شنااخیه شد  

ر ا دارد   از یبى دیهر نیز تیچدس ل  اى را ارباب دیهران قرار داد    بر دیهرى ینیطه 

نندارد دیهران را اربناب خبد قرار داد    ینننیطه دیهران را پریرا گردد. در ایس ثیهد اوخاذ   

                                                           
 شـرید پیـت االرض گیـره جن اکنون تو با جفت خویش اى آدمپس  - 7

 ریدـاید بُـن شجر دل ببـولی زی دـد روزی خوریـواهیـه خـا کـجـرز ه     
 سوره اعراف از امید مجد( 11)ترجمه منظوم آیه  ه ستم پیشه گردید سختـوگرن تـن درخــر ایــک بـزدیـد نـردیـنگ     

 .هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا انا سوره انسان از امید مجد؛ 1ترجمه منظوم آیه  - 8

 .هِمْیکانَتْ عَلَ یعَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْاللَ الَّتِ ضَعُیوَ  - 1
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«     داد.یاتنی   امى ایس مهننه ه را بیان ماربابد در ردیف شننرک به خدا قینداد شنند  که 

 نیز درا هنننالم عیینه  عیالضنننرت . (11۳د صد امیرالندی«قرثن دگا ین از د یممهبم ثزاد»)

 رایمباشا ز یباد  دگر »نایس میهبید: ا هنننالم عییه خبد به فرزندش امام لهنننس  ی صننن

  (.91نه؛ ا بالغهد نامه )«ای  د یوب را ثزاد ثفر  یخدا

تای پیامبران برای تدای  مردمد یادث ری ثزاد ببدن باابرایس یدا از نخهنننییس برنامه

   ریننا دانهننیاد رمز وحق ببدد زیرا پیامبران به نیدا ما بشننر   رینناندن ثنها به ثزادی

باید ثزاد باشدد وا کنات را بجبید    -نه از در ن نه از بیر ن-انبیا د ثزادی این . انهنان   

 نفرعب نزد به ایرائیلباا ثزادکردن برای ا هنالم عییه مبینا  لضنرت به ثن دین  یابد.  

  لدت ندای نداشیادد عقید  ثزادی مردمانشد که یرزمیاا در ا هالمعییه مهنیح    رف 

 که برافراش  را وبلید پرنم ایجامعه در  ث ه   عییه اهلل صنیا  محند لضنرت . ینرداد  ثزادی  

 یدیا خدای به ثزادانهد هنن نییبانن کهننا   ببدند خبیش بیان   خبیش باد در ثدمیان

به د یل   اجیناعاد برد  ببد  ثزادی فقدان یننبو بهلبشننا  بالت. باشنند داشننیه اعیقاد

 انانمهین دیبو تنیس به قریش  شداجه شد  امیّه تایوازیانه زیر به عقید  نببدن ثزادی

 کرد تجرت مدیاه به ثزادی به رییدن برای ایالم پیامبر. کرد وبعید ابیطا و شنعو  به را

 ر ز مدهد فیح ر ز با دشناان جاهید   مهینانان شدةییو ثزادی ث ردن دین   به برای  

 واریخ طبت در   تنیشه. ببد ثزادی قاصبان از  لا یرزمیس شندن  ثزاد   اینالم  پیر زی

 ایس   رفیه نشننانه را مردم ثزادی  ر تد   قدرت ویننالو قینند به که خباتازیاد  تر

در  خباتانثزادی ندبتشاز  اینن د کشننید  لیننر   لبس به را  جبد گبتر گرانقدروریس

 د طیبی فریاد به را ثن   فریادکرد  را ثزادی دشرایط وریسیخ  در بشر. این  انان نناند  

. خمیادما ثزادی ر یای در دندمیشنن گرفیه بردگا به کشننبرتا در که یننیاتانا. اینن 

 ثمریداد یرخیبییان. شدند دار بر مغبمن دی  به ثزادی ث ردن دی  به برای ینربداران 

 فیهطیس مردم   شدند کشنید   خبن   خاک به وبینط مهاجران ار پایاد  ببدن ثزاد برای

 . رفیاد نشانه ثزادی دشنس یبی به را تایشانفالخس ثزادید گرفیس بازپس برای

تا   رخدادتایا ای  که تریک گبیای صمحات واریخ ایران   جهاند یرشار از داییان

ه ن -ث ار ادبوالش انهنان برای بازیابا ثزادی یا صیان  از ثن ای . از ایس ر  بهیاری از  

برای مثات  در ییایش   پایداش  ثزادی ای .  -در ایران   نه در یایر کشبرتای جهان
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   یثزاد بندیپ» در مقا ه در بررینا ممهبم ثزادی در شاتاامه فرد یا  1۳لنید  شنریما 

در  یگبنه ثزاد سیمهنیر» ث رد  ای :« معر ف شاتاامه یدر داییان تا یبا شاد اثزادگ

  ثزاد  کیبا ر دارد که اگر انهننان ن ااینن . فرد ینن  شننهیاند یثزاد دافرد ینن دگا ید

را  ادین ةثزاد چیت سینهد   تنچاانن اناپاک دادگریب چیت ابادگ بغیگردن به  شددیادیب

ر د کی  پهیبانان   پادشنناتان ن اهننازد. فرد یننی  ا  را ناشننادمان نن ردیهینن ابه بادگ

 میخدا ند لد ابادگ یبا رند که ثزاد سیخباتادد بر ایثزاد  خب   ثزاد اشاتاامه که تنه

د «معر ف شاتاامه یدر داییان تا یبا شناد  ا  ثزادگ یثزاد بندیپ» )ث ر این .  ی  شناد 

تای خارجا   داخیا برتم زنادة نبیهادگان میا ر از عامل گرشیه وا تنیشهداز . (امیشر

تنهان را به رینننی   اند وا تنهان ثزادیِثزادید دینن  به قیم برد    ث اری ادبا ثفرید 

بشناایناد   محیرم بداناد. از ایس ر  تر ا ری که پیرامبن ثزادی انهنان نهاشیه یا یر د     

ااید. ترجا بشری فریاد نیشات ثزادید مرز ن. ادبیمیهاجددد در گبنة ادبیات ثزادی میشنب 

ای لنناینننة فریاد ا  را به ثتاگ کینات   معاای جنالت  ثزادیخباتا برث رد   نهنارنند   

 بهیاردد یک ا ر ثزادی ثفرید  شد  ای . 

 گیری:  نایجه -6

انقالب  مقا م د جاگد پایدارید ادبیات نبن تایاگبنه بر ثن ممهبم   ثزادی قدری به

 ای  شد  جاری ثنها تایرگ در خبن نبن    افداد  یایه غیر د   مقدس دفاپ ایالماد

 یسا د یل. نهاش ا برافراشیه نییبانن را ادبا تایگبنه ایس خینة ثزادید ینیبن  بد ن که

 بر ثزادی ادبیات جامعی  د یل اینن .ث ار ایس کیی  در ثزادید نهننیم دائم  زش مدعاد

 وناما در ثزادی که اینن  ایس غیر    مقدس دفاپ مقا م د جاگد پایدارید تایادبیات

از ایس ر ی ادبیات ثزادی به عابان . اینن  ادبا ثفریاش بهانة   انهیز  ادباد تایگبنه ایس

 د:میشبتای ادبیات پایداری شااخیه   ایس نایس وعرف مادر گبنه

 .«دمیشب گمیه آزادی ادبیات ثزادید ییایش در ادبا ث ار مجنبعه به»

 

نه در ادبیات فاریا -ادبا اصنیا  تایگبنه از یدا عابان به آزادی ادبیات ر  ایس از

 .دمیشب پیشاهاد- تانه در ادبیات یایر زبان

  

 

                                                           
 دانشگاه آزاد بوشهر ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو ؛یفیشر دهیحم- 10
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 دفاپ مقدس. یلم  ث ار   نشرارزش تا

(د وهران: نشر 1973. )سیا ا دیضن  داوهراند وراب مقا م  جهاند اتیبا ادب یاثشناا  .1

 دفاپ مقدس. یتالم  ث ار   نشر ارزش ادیبا

 دیاد کاکا  جهان رانیدر شنننعر ا یداریپا اتیمبضنننبعنات ادب  اقیوطب ابرریننن .8

 .زانی(.  ناپ د مد  وهران: انیشارات پا 197۴عبدا جبار. )

 د«رالندی  بب هییبیایننیان کهه یدر ث ار شننهدا یداریادب پا یتاجیب  ابررینن» .7

دانشننها   دافارینن اتیرشننیة زبان   ادب ی(. ریننا ه دکیر1931. )رضننایدمهننازد عی

 سیوهراند پرد

 دامید شننر«معر ف شنناتاامه یدر دایننیان تا یبا شنناد ا  ثزادگ یثزاد بندیپ» .3

 29د شنار : 7(د پژ تشاامه ا رمزدد د ر : 193۱) د دیلن

(. 193۴جهانهردد فرانک. ) د«رانیدر ا یداریپا اتیادب فیوعار اایودب ریی لیوحی» .1۳

باتار کرماند یات تشیمد شنار  نهاردتمد  دیدانشها  شه یداریپا اتیادب هینشنر 

 .88-11صم

(. 1989زاد د محند. ) لیاینننناع د«اانقالب اینننالم اتیرمنان در ادب  هنا  یجنا » .11

جانبازان  ادی  جهاند  با رانیرمان جاگ در ا ابرریننن ااریمجنبعه مقامت ینننن

 .13-3صم  داانقالب ایالم

(.  ناپ ینننبمد  وهران: 1987خهنننر . ) د رددیفرشننن دا  نقد ادب اتیادب دربار  .12

 .ریکب ریانیشارات ام
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(. مجیه 1983. )ارلناند ینن د مجیب د«دتای  با سیمقا م د ماابعد مضننام رمان» .19

-۱1۴صم د 1۴1د شنار  ۱۱دانشها  وهراند د ر   ا  عیبم انهان اتیدانشدد  ادب

۱7۴. 

شنننار  دتمد صننم  اابدی(. ب197۴فرزان. ) دییننجبد د«یداریشننعر پا ینناخیار» .1۱

1۴7-119. 

حند م دیریبی دی: از ثغاز وا عیر پهیبافاری اتیشعر مقا م  در ادب اییوحی ریی .1۴

 باتار کرمان. دید کرمان: انیشارات دانشها  شه1(د ج 1977صادق. )

 زارت  اثمبزش عا  یزیربرنامه یجیهة شبرا سی  تمین ه یتشنییند   ب   میس .11

  1/2/1932 خیبه وار ی  فاا ر قاتیعیبمد وحق

فاطنه.  داایا د سید مع«در داینننیان دا امعان اوداع یتنا  انه ی  زم شنننهردتنا » .18

 .  17۱ -1۴3یات ا تد شنار  ا تد صم  دیداریپا اتیادب هی(. نشر1977)

 مجد. دیانیشارات ام(. وهران: 1939. )دید مجدد امبا شرح ماظبم دیمج قرثن .17

    فیهننطیسد رانیشننعر مقا م  ا اقیوطب ا: برریننیبنیبه نخلد قهننم به ز قهننم .13

 یلم  ث ار   نشنننر ارزش تا ادی(.  وهران: با1973محبببه. ) دار زبهان یمحنند 

 دفاپ مقدس.

 زارت  اثمبزش عا  یزیربرنامه یجیهة شبرا سی  تمین ه یتشنییند   ب   میس .2۳

  1/2/1932 خیبه وار ی  فاا ر قاتیعیبمد وحق

فصـــلنامه علوم (. 197۳)د امیرالندید ماینننبرد «قرثن دگا یاز د یممهبم ثزاد» .21
 .122-1۳3د صمیبممد شنار  نهارد یات سیاسی

در دایننیان  امعان اوداع یتا اهیشننهردتا   زم(. »1977فاطنه. ) داایا د سیمع .22

 .  17۱ -1۴3یات ا تد شنار  ا تد صم  دیداریپا اتیادب هید نشر«دا

(د وهران: 1973) دابیدجد مبینن در شننعر عربد از ثغاز وا امر زد یداری  پا مقا م  .29

 دفاپ مقدس. یلم  ث ار   نشر ارزش تا ادیبا

 ریم داداییان اتیادب یاصطالح تا ایی: فرتاگ ومیاهینامه تار داینیان نب   اژ  .2۱
 (.  وهران: انیشارات مهااز.1988). ارصادقیم نا یجنات   م داصادق

غالمرضننا.  داد کاف«  جهان رانیا اتیمشننیرک شننعر مقا م  در ادب یتا اژگی » .2۴

 یریبه کبشننش الند ام دیداریپا اتیکاهر  ادب سی(. مجنبعه مقامت د م1978)

 دفاپ مقدس. ی: ادار  کل لم  ث ار   نشر ارزش تادکرماناخرایان

 

 


