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Abstract 

  Resistance literature has a history as long as human settlement on 

Earth, and resistance to the rebellious soul in the first Persian poems, 

which has appeared in the form of educational literature, is a form of 

resistance literature. The ancient literature of resistance, which is 

manifested in the form of educational literature, depicts the stability of 

man against the soul (internal enemy) and has its own narrative 

grammar (poetic structure), but the concept of resistance over time and 

based on the situation of human beings and their resistance against the 

invading foreign enemies is manifested in another genre called 

resistance literature with a different structure, so that elements such as 

temporal position, audience position, type of genre, etc. have been 

involved in the formation of these two structures. The present study has 

been done in a descriptive-analytical manner, using library resources to 

examine the effective narrative elements in the evolution of the 

structure of resistance literature in both educational and resistance 

genres. The results of the present study has shown that although the 

concept of resistance literature in both perspectives -old and new- 

means endurance, but elements such as: 'position of the narrator', 'type 
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of enemy', 'concept of message', 'position of time', 'different themes' and 

'type of genre' have created differences in the formation and separation 

of the structure of resistance literature in the two genres. 

 

Keywords: Resistance literature, Audience position, Educational 

literature, Narrative structure 

 

Introduction 

The word 'resistance' in the literature of resistance means endurance and 

durability', and in certain cultures the word resistance is defined as 

follows: "Resistance: resistance" (Moin, 2013, under the word 

resistance"), and under the word 'stability' is "sustainability: endurance, 

durability and strength" (Ibid: below stability). Although both words 

have the same meaning and there is no apparent difference between 

them, but reflection on the use of the word 'resistance' in the educational 

and genre genres suggests two different structures of two kinds of 

resistance literature in each of these genres. resistance literature in the 

educational genre is the oldest application of resistance literature, 

because in both the Holy Quran and the oldest Persian poetry, the 

teaching of perseverance against the soul and its evocations is 

considered a kind of literature of resistance. 

 In this type of resistance literature, we encounter an educational 

structure in the form of narrator, message and audience, which, by 

relying on the container of literature and tale, the contained, i.e., 

teaching has been transferred in a narrative format with a narrative 

grammar. But, the contemporary type of resistance literature has been 

formed as the literature of resistance, an ancient example of which can 

also be seen in the oldest human epics. "Although the term 'resistance 

literature' is new and relevant to the contemporary century, a closer look 

at the history of contemporary world literature can easily provide many 

examples of this literature among the literary works of its predecessors" 

(Torabi, 2010, p. 7). Bidej also believes that "epic poems, which are 

also considered as resistance poems, have filled the scope of history". 

In such poems, the main goal is to call for patience, stability and 

endurance against the aggressors" (Bidge, 2010, p. 17). What is certain 

is that in contemporary and ancient resistance literature, although the 

concept of stability has a common meaning - resistance-, but structural 

elements, such as the motto nature of messages, the type of enemies 

(internal, i.e., soul and external, i.e., aggressor enemy), the temporal 
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 characteristics, the position of the narrator, the tools of the narrators, 

etc., have created two different structures in the form of two genres of 

teaching and resistance. 

 

2. Methodology 

The present article has been prepared in a descriptive-analytical 

manner, using library resources, so that first the theoretical part of the 

discussion was collected and arranged by referring to the theoretical 

source, then in the practical part two genres of ancient educational 

literature and contemporary resistance literature from the perspective of 

literary criticism was analyzed. 

 

3. Discussion 

3.1. The Structure of the Ancient Resistance Literature 

   The literature of permanence has such a long history that the 

disobedience of Satan to the command of oneness can be considered the 

beginning of the confrontation between the right and wrong. The story 

of the war between Abel and Cain, which was formed following the air 

of the soul, was also a kind of instability against the soul (cf. Baronian, 

2008, p. 69). Any human struggle to remove the obstacles that stand in 

the way of his growth and excellence are all manifestations of 

sustainability (cf. Kalbaali, 2017, p. 15). Sangari believes that "the 

scope of resistance literature has extended to any kind of human 

resistance and confrontation that appears and manifests itself in the 

form of poetry and prose" (Sangari, 2001, Vol 1, 1, p. 40). "In the past 

and contemporary history of human life no valuable work that is devoid 

of the element of stability cannot be found, because any work that is 

created devoid of the idea of war between man and the world, has in 

fact lost one of its main elements" (Shukri, 1987, p. 3). Also, in 

literature, this concept has a long history and "the first manifestations 

of human stability in literature can be seen in literary myths and epics, 

as in ancient Greek literature, the concept of myth with the war of the 

gods with heroes or hardships. "It is tied to the past tribes" (Dad, 2004, 

p. 34). The ancient literature of resistance shows the resistance of man 

against the enemy inside (rebellious soul) and its vagaries and has 

appeared in the form of educational literature, because greed, 

selfishness, arrogance, lust, etc., are all examples of vices of the 

commanding soul, and poets such as Rudaki, Naser Khosrow, Sanai, 

Ferdowsi, Rumi, Nezami, Saadi, Jami, etc., have invited people to stand 
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against the desires and commands of the soul. This call to goodness and 

standing up agains the enemy has created a genre called educational 

literature. 

The purpose of the educational genre, as its title implies, is to teach and 

learn. This genre is the product of the thoughts of an 'I' to 'you'. shows 

that the position of you and me in this genre indicates the narrator and 

the audience, and this audience  has a wide scope and can include all 

those audiences that intend to read and use the thoughts of 'I' (The wise 

and instructor narrator). Of course, the structure of Persian literature is 

such that the educational genre can be seen in all other genres, and 

according to Farshidvard, recognizing the boundaries of genres is not 

an easy task: "determining and distinguishing genres in terms of fusion 

is not easy, for example Shahnameh is both epic and includes tragedy 

and educational and lyrical poems ... Mystical poems can be considered 

as educational poems, because Sufism and mysticism are taught and 

they can be considered as lyrical works because they express the poet's 

personal feelings and emotions towards the essence of truth, and is thus 

religious poetry" (Farshidverd, 1984, p. 212). However, it can be said 

that "educational literature is a work that explains knowledge (both 

practical and theoretical) to the reader or presents moral, religious, 

philosophical issues in literary form. Of course, the literary nature of an 

educational work is doubtful, i.e., it is less in literary works, elements 

and themes, and more in works" (Shamisa, 1994, p. 247). Also, this 

genre is formed with motivation apart from other genres. Shafi'i 

Kadkani (1973) states that: 

"Educational poetry, the subject of which is ethics, knowledge, and 

learning, is found at a stage when the individual and society are far 

from science, and its history in the literature of most nations is 

ancient. The purpose is to enjoy - the goal is to learn and teach" (p. 

103). 

This teaching and learning is depicted in the context of stories and 

poems with the subject of 'advice to stand against the sou'. In Masnavi, 

Rumi has drawn a kind of resistance literature by relying on stories in 

the form of educational genres. One of the functions of the story is that 

it is a narrative tool to convey meaning from the narrator to the 

audience. Roman Jacobson believes that in any narrative relationship 

between the narrator and the audience, there is always a semantic 

relationship (give and take). He believes that in any narrative 

relationship, there is a persuasive role in the narrator's speech. Meaning 
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 is for the audience to understand. A part of Jacobsen's theory called 

message has this persuasive meaning. 

 

4. Conclusion 

Although resistance literature is a general title for post-war works, the 

concept of resistance has a different structure in post-war or wartime 

resistance literature as well as in ancient educational literature. 

Resistance in ancient and contemporary resistance literature is used in 

one sense, but ancient resistance literature is formed in the heart of the 

educational genre and contemporary resistance literature is formed in 

the heart of the resistance literature genre. The two literatures have 

made a difference. In terms of the structure of the ancient resistance 

literature, it is the transmission of a specific message from 'I' to 'you'. 

The specific message is that all resistance in the ancient resistance 

literature revolves around the message "do not follow the commanding 

soul." In this structure, the narrator conveys a message to the general 

audience (all the people who read the text), but in the structure of 

contemporary resistance literature, a self sends you (a collection of a 

nation) persuasive messages. These messages are formed in the form of 

different structures. One of the distinguishing factors between the two 

ancient and contemporary resistance literatures is the temporal position 

and the position of the narrator. In terms of time, that is, the historical 

time, the literature of resistance has been formed at the same time as 

human beings set foot on the earth, only the passage of time has 

changed their structure. The ancient literature of resistance was formed 

in the heart of the educational ethical genre, so it has an educational 

nature, but contemporary resistance literature, because it was formed in 

the midst of oppressors' aggression against the culture and ideals of 

another nation, has its roots in epics and after the constitutional 

revolution This literature was formed from the imposed war in which 

the Iranian nation, the future, its ideals and values were violated. 
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پایداری ادبیّات یۀنشر  

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1399 زمستان و پایيز سوم، و بيست شمارة دوازدهم، سال

پایداری در ژانرهای تعلیمی و مقاومت ادبیّاتحلیل ساختار ت  
 فضلاهلل خدادادی1

                                                                                       رضا سمیع زاده2 

 چکیده

ر برابر نفس سرکش به وسعت پانهادن انسان بر زمين دارد و ایستادگی د ایتاریخچهپایداری  ادبيّات  

پایداری است.  ادبيّاتاز  ایگونهتعليمی بروز کرده است،  ادبيّاتدر اولين اشعار فارسی که به شکل 

ان در برابر گردیده است، پایداری انس متجلّیتعليمی  ادبيّاتپایداری کهن که به شکل  ادبيّات

ود را خونی( را به تصویر کشيده و دستور زبان روایی)ساختار بوطيقایی( مختص نفس)دشمن در

در برابر دشمنان ها آن و ایستادگی هاانساناما مفهوم پایداری در گسترة زمان و بر اساس موقعيت  ؛دارد

 جلّیمتاختاری دیگر پایداری(، با س ادبيّاتمقاومت ) ادبيّاتخارجی متجاوز، در ژانر دیگری با عنوان 

.. در .شنو، نوع ژانر و عناصری چون: موقعيت زمانی، جایگاه روایت کهطوریبه ؛گردیده است

از  گيریهبهرتحليلی و با  -. پژوهش حاضر به شيوة توصيفیاندبودهتشکيل این دو ساختار دخيل 

ی در دو ژانر ارپاید ادبيّاتدر  تحول ساختار  تأثيرگذاربه بررسی عناصر روایی  ایکتابخانهمنابع 

پایداری  اتادبيّکه اگرچه مفهوم  دهدمیتعليمی و مقاومت پرداخته است. نتایج پژوهش حاضر نشان 

ت موقعي»اما عناصری چون:  ؛به معنای ایستادگی است -قدیم و جدید -در هر دو دیدگاه

در « ع ژانرنو»و « مختلف هایمایهبن»،«موقعيت زمانی»، «مفهوم پيام»، «نوع دشمن»، «شنوروایت

 ایجاد کرده است. هاییتفاوتپایداری در دو ژانر  ادبيّاتتشکيل و تفکيک  ساختار 

 یی.، ساختار رواتعليمی ادبيّات، شنوروایتپایداری، موقعيت  : ادبيّاتهای کلیدیواژه
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 مقدمه -1

آمده است و در « ایستادگی و دوام»پایداری )مقاومت( به معنای  ادبيّاتدر « پایداری» واژة

: ذیل 1392)معين،  «مقاومت: ایستادگی»فرهنگ معين ذیل واژه مقاومت چنين آمده است: 

« .پایداری: مقاومت، ایستادگی، دوام و توان»آمده است:« پایداری»و ذیل واژة « مقاومت

به آنها  نای مشابهی دارند و در ظاهر افتراقی بينهر دو واژه مع اگرچه )همان: ذیل پایداری(

معاصر  (Janre)در ژانر تعليمی و ژانر« پایداری» خورد، اما تعمق در کاربرد واژةنمیچشم 

 ادبيّاتمتفاوت از دو نوع  (Structure) دو ساختار دهندةنشان)پایداری(،  مقاومت ادبيّات

کاربرد  ترینقدیمپایداری در ژانر تعليمی،  تادبيّااست.  ژانرهاپایداری در هر یک از این 

اشعار فارسی، تعليم به  ترینکهنهم در قرآن کریم و هم در  چراکهپایداری است  ادبيّات

 . شودمیپایداری شمرده  ادبيّاتپایداری در برابر نفس و هواجس آن نوعی 

، پيام و (Narrator)پایداری با یک ساختار تعليمی در قالب راوی ادبيّاتدر این نوع از  

، مظروف تعليم (Tale) و قصه ادبيّات)مخاطب( مواجهيم که با تمسک به ظرف شنو روایت

خاص منتقل گردیده است، اما نوع ( Narrate) در قالبی روایی با یک دستور زبان روایی

است که نمونۀ کهن آن را نيز  گرفتهشکلمقاومت  ادبيّاتپایداری با عنوان  ادبيّاتمعاصر 

 ادبيّاتاصطالح  اگرچه» های بشری مشاهده کرد.(Epic)حماسه ترینقدیمدر  توانمی

معاصر جهان  ادبيّاتمقاومت جدید و مربوط به سدة معاصر است، با نگاهی دقيق به تاریخ 

« .ان به دست آوردرا بين آثار ادبی پيشيني ادبيّاتفراوانی از این  هاینمونه توانمی راحتیبه

شعر مقاومت نيز به  حالدرعينشعرهای حماسی که »بيدج نيز معتقد است:  (7: 1389)ترابی، 

شعرها دعوت به صبر و ثبات و  گونهاین. در اندپرکرده، گسترة تاریخ را آیندمیشمار 

آنچه مسلم است این  (17: 1389)بيدج، « .استقامت در برابر متجاوزان هدف اصلی است

–مفهوم پایداری معنای مشترک  اگرچهمقاومت معاصر و کهن  ادبيّاتست که در ا

)درونی=نفس  ، نوع دشمنانهاپيامساختاری نظير شعاری بودن  هایسازهدارد، اما  -ایستادگی

 ، ابزارهای راویان و ...شنوروایتزمانی، موقعيت  هایویژگیو بيرونی= دشمن متجاوز(، 

 تفاوت در قالب دو ژانر تعليمی و مقاومت گردیده است. باعث ایجاد دو ساختار م
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 بیان مسأله -1-1 

پایداری در دو نوع تعليمی  ادبيّاتروایی مقالۀ حاضر به واکاوی ساختار روایت و وجوه متن

 ادبيّاتپردازد و در صدد است تا ضمن ترسيم دستور زبان روایت دو نوع و مقاومت می

 تعليمی و مقاومت، بن مایۀ پایداری را نيز در این دو ژانر واکاوی نماید.

 تحقیق ۀپیشین -1-2

اما آنچه در  ؛پایداری و عناصر وابسته به آن منابع کمی نداردادبيّاتپيشينۀ پژوهش در باب 

 دیدگاه نو نگارندهالً شود که به عنوان کاری جدید به آن بنگریم، اوّاین پژوهش باعث می

ت ادبيّات تعليمی کهن و ادبيّات مقاومپایداری را در دو ژانر ادبيّاتخواهد ژانر است که می

آنيم تا به ترسيم دستور زبان روایتی متمایز برای دهد، در ثانی برمعاصر مورد مطالعه قرار

پایداری در دو ژانر تعليمی و مقاومت ترسيم نمایيم، بنابراین پژوهش حاضر در نوع  ادبيّات

 خود بی نظير است و انجام آن را نه تنها الزم، بلکه ضروری دانستيم.

 سوال تحقیق -1-3

است تا  درصدد ایکتابخانهاز منابع  گيریبهرهتحليلی و با  -پژوهش حاضر به شيوه توصيفی

مفهوم پایداری  برتکيهپایداری در قالب ژانر تعليمی و مقاومت با  ادبيّاتبه بررسی ساختار 

مطرح  گونهاین دهدمیکه پيکرة پژوهش حاضر را تشکيل  ایاساسی سؤاللذا  ؛بپردازد

 که، گرددمی

 ؟اندکدمپایداری در ژانرهای تعليمی و مقاومت  ادبيّاتعناصر ساختاری  -

 تحقیقضرورت  -1-4

مقاومت، ایستادگی در برابر نفس درونی است و این مقوله  ادبيّاتهای اصلی یکی از مولفه

گيری ژانر لذا با گذشت زمان و شکل ؛رودتعليمی به شمار می ادبيّاتهای ترین معياراز قدیم

پردازد، مقاومت که به پایداری انسان در برابر دشمن متجاوز بيرونی می ادبيّاتجدید 

پایداری در دو ژانر تعليمی و  ادبيّاتها، ساختار و دستور زبان مایهضرورت پرداختن به بن 

 های انجام این پژوهش بوده است.مقاومت از ضرورت
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 بحث -2

 پایداری کهن  ادبیّاتساختار -1-2

که سرپيچی شيطان از فرمان احدیت  ایگونهبهتاریخ دارد  اندازةبه ایسابقهپایداری  ادبيّات   

شروع تقابل حق و باطل قلمداد کرد. داستان جنگ هابيل و قابيل نيز که به تبعيت  توانمیرا 

: 1387ان، باروني ن.ک:) از هوای نفس شکل گرفت نيز نوعی ناپایداری در برابر نفس بود

همه و  اندقرارگرفتهانسان برای رفع موانع که بر سر راه رشد و تعالی او  ةمبارز هرگونه (.69

 ادبيّاتدامنۀ »(. سنگری معتقد است: 15: 1396کلبعلی، ن.ک:) یداری هستندپا نمودهایهمه 

 یابدمیپایداری را به هر نوع ایستادگی و رویارویی انسان که در قالب شعر و نثر ظهور و بروز 

در تاریخ گذشته و معاصر زندگی انسان هيچ اثر » (40: 1: ج1380)سنگری، « .گسترش داد

تۀ  ایگونهبهزیرا هر اثری که  ؛باشد بهرهبییافت که از عنصر پایداری  توانمیرا ن ایارزنده

باشد، در حقيقت یکی از عناصر اصلی خود را  شدهآفریدهاز اندیشه نبرد ميان انسان و جهان 

نيز این مفهوم دارای قدمتی دراز است  ادبيّاتهمچنين در ( 3: 1366)شکری، « .از داده است

ادبی  هایحماسهو  هااسطورهدر  توانمیرا  ادبيّاتداری انسان در  نخستين نمودهای پای»و 

یونان باستان، مفهوم اسطوره با جنگ خدایان با قهرمانان یا مصائب و  ادبيّاتدر  چنانکهدید 

 ادبيّات (34: 1383)داد، « خورده است.گرهکه در برابر اقوام گذشته است،  هاییسختی

)نفس سرکش( و هواجس آن  پایداری کهن نمایانگر ایستادگی انسان در برابر دشمن درون

حرص، خودبينی، کبر،  چراکه ؛تعليمی پدیدار گشته است ادبيّاتاست و در قالب 

نفس اماره است و شاعرانی چون رودکی،  هایرذیلتو ... همه از مصادیق  رانیشهوت

نظامی، سعدی، جامی و ... آدمی را به ایستادگی در ناصرخسرو، سنایی، فردوسی، مولوی، 

. این دعوت به خير و نيکی و ایستادگی اندکردهو دستورات نفس دعوت  هاخواهشبرابر 

 تعليمی ساخته است. ادبيّاتدر برابر دشمن درون ژانری به نام 

ن است. این آید، هدف آن تعليم و آموختگونه که از عنوان آن نيز برمیژانر تعليمی آن    

دهد که جایگاه من و تو در این است. نشان می« تو»به « من»های یک ژانر که حاصل اندیشه

در برگيری  ةدارای دایر شنوروایت)مخاطبی( دارد که این  شنویژانر نشان از راوی و روایت

ر هایی شود که قصد خوانش و استفاده از افکاشنوروایتتواند شامل تمام وسيعی است و می
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ای است که ژانر گونهفارسی به ادبيّات. البته ساختار رادارند)راوی دانا و آموزگار( « من» 

کار  تشخيص مرزهای ژانرها فرشيد وردزعم شود و بهدیگر دیده می تعليمی در تمام ژانرها

 نيست، آسانی و سهل چندان کار آميختگی، جهت از ژانرها تشخيص و تعيين»ای نيست: ساده

 شعرهای... غنایی و تعليمی اشعار و تراژدی شامل هم و است حماسه هم شاهنامه ،مثالعنوانبه

 توانمی هم و آموزندمی عرفان و تصوف زیرا شمرد، تعليمی اشعار از توانمی هم را عرفانی

 را شاعر شخصی عواطف و احساسات آنکه جهت از آورد شمار به غنایی آثار از راآنها 

 (212: 1363، فرشيد ورد) «.مذهبی اشعار است همچنين و کندمی بيان حق ذات به نسبت

 را( نظری چه و عملی چه)دانشی که است اثری تعليمی ادبيّات» توان گفت:حال میبااین

 البته ؛دارد عرضه ادبی شکل به را فلسفی مذهبی، اخالقی، مسائل یا کند تشریح خواننده برای

 کمتر ادبی هایمایه و عناصر آثاری، در یعنی است، بالتشکيک مقول تعليمی اثر بودن ادبی

 ای سوای از دیگر ژانرهاو این ژانر باانگيزه (247: 1373 شميسا،) «.است بيشتر آثاری در و

 گوید:گيرد. شفيعی کدکنی میشکل می

 و فرد که شودمی پيدا ایمرحله در است آموختن و دانش و اخالق آن موضوع که تعليمی شعر» 

 تعليمی عرش در... است دیرینه ملل اغلب ادب در آن سابقه و رسندمی علم از مراتبی به جامعه

 و تنآموخ هدف، -است بخشيدن لذت غرض اول، مرحله درآنها  در که - ژانرها دیگر برخالف

 (103: 1352 شفيعی،) «.است تعليم

توصيه به ایستادگی در برابر »زندگی در ظرف قصه و شعر با مظروف این تعليم و آمو    

. موالنا در مثنوی با تمسک به قصه در قالب ژانر تعليمی به ترسيم گرددمینمودار « نفس

قصه ابزار روایی بودن آن برای  کارکردهایپایداری پرداخته است. یکی از  ادبيّاتنوعی 

معتقد است  (Jacobson, Roman) ومن یاکوبسنر انتقال معنا از راوی به مخاطب است.

وجود دارد  ) بده بستان( معنایی ارتباطدر هر ارتباط روایی بين راوی و مخاطب هميشه یک 

 ایگونهبه ؛وی معتقد است در هر ارتباط روایی در گفتار راوی یک نقش ترغيبی نهفته است

یاکوبسن  ازنظریۀگفت تمام بار ثقل این معنا برای تفهيم مخاطب است قسمتی  توانمیکه 

(. 28-13: 1377علوی مقدم،ن.ک: ) تحت عنوان پيام این معنای ترغيبی را در برگرفته است

 پایداری در ژانر تعليمی به شکل زیر قابل ترسيم است: ادبيّاتساختار کلی 
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پایداری کهن ادبيّات: ساختار 1شکل  

ر نفس، در قالب نمونه در مثنوی معنوی، موالنا برای انتقال مفهوم پایداری در براب عنوانبه

عنی نفس ی« ایستادگی در برابر دشمن درون»که پيام آن  کندمینقل  ایقصهژانر تعليمی، 

به  است. در این داستان، موالنا مار را نمادی از نفس رکش گرفته که چون مارگير

تها موالنا به جه نموده، نفس )مار( او را به نابودی کشانده است و در اننفس تو هایخواسته

 :شویمیهالک  چراکه ؛نفس پاسخ نده هایخواستهکه به  دهدمی)مخاطب( پيام شنوروایت

یخ      نو از تججار حکججایججت بشجججج گوی یججک   

 مججارگججيججری رفججت سججججوی کججوهسججججار   

 اژدهججایججی مججرده دیججد آنجججججا عججظججيججم    

 مججارگججيججر آن اژدهججا را بججرگججرفججت      

شججججط مججرد هججنججگججامججه نججهججاد   بججر لججب   

 در درنجججگ انجججتجججظجججار و اتجججفجججاق   

سجججججيججرش گججرم کججرد  آفججتججاب گججرم    

 در هزیمججت بس خالیق کشجججتججه شججججد       

 اژدهججا یججک لججقججمججه کججرد آن گججيججج را  

 نفسجججت اژدرهاسجججت او کی مرده اسجججت؟

 اژدهججججا را دار در بججججرف فججججراق

 

بوی          پوشججججيججده  ین راز سججججر بری ز  تججا 

هججاش مججارتججا بججگججيججرد او بججه افسججججون    

بيم زکججه دلش از شجججکججل او شججججد پر    

گفججت          هر شجججج ب بغججداد آمججد از  سججججوی 

 غججلججغلججه در شجججججهججر بججغججداد اوفججتججاد     

 تججافججت بججر آن مججار خججورشججججيججد عججراق  

 رفججت از اعضجججججای او اخججالط سجججججرد 

ته شجججد        تاده و کشجججتگان صجججد پشججج  از ف

خوری حجيج را     سجججهججل بججاشججججد خون     

آلججتججی افسجججججرده اسجججججت  از غججم بججی   

عراق           مکش او را بججه خورشجججيججد  هين   
تلخيص(. با 132-125: دفتر سوم/ 0139)موالنا،   

را به ایستادگی و  شنوروایتراوی،  -با حذف مطالب عرفانی-در قصۀ فوق از مثنوی معنوی

شاهد  ،بنابراین ؛پایداری در برابر دشمن درون )نفس سرکش( دعوت نموده است

که در ساختار  گونههمانو  ادبيّات تعليمی هستيمپایداری در قالب  ادبيّاتنوعی  گيریشکل

)عدم پاسخ  ( پيامیشنوروایت) )موالنا( به یک متعلم ، یک معلمشودمیکلی روایت مشاهده 

روایت 
شنو

متن 
(  قصه)روایی
از نفس :با پیام

تبعیت نکن

راوی
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 تأکيدوی در کل روایت، بر انتقال این پيام است و  تأکيدو  فرستدمیی نفس( هاخواهشبه  

 :است تأکيداو در انتهای روایت بر اژدها بودن این دشمن و عدم سازش با او گویای این 

من شججججو ز مججات    کن او را و آ  مججات 

 صججججد هججزاران خججلججق ز اژدرهججای او  

 

 رحم کم کن نيسجججت او ز اهل صجججالت 

                                              در هزیمججت کشجججتججه شججججد از رأی او            

جا()همان  

تعليمی،  يّاتادبترغيب به ایستادگی و پایداری در قالب یک پيام و برگرفته از ظرف قصه در 

ت. در بوستان پایداری در قالب ژانر تعليمی اس ادبيّاتساختار کلی این نوع از  دهندةنشان

در  مثالعنوانبهسعدی، آثار عطار، حدیقۀ سنایی و... نيز شاهد چنين ساختاری هستيم 

 حکایت زیر از بوستان سعدی:

 یججکججی گججربججه در خججانججۀ زال بججود     

همججان     م ير   دوان شججججد بججه  م سججججرای ا  

دویججدچکججان خونش از اسجججتخوان می   

يرزن          ت ین  تم از دسججججت ا گر جسجججج  ا

يش             ن خم  من ز يرزد عسججججل جججان  ن  

ند نيسججججت        نده خرسججج ند از آن ب خداو  

 شججججنججيججدی کججه در روزگججار قججدیججم   

 

بود       برگشججججتججه ایججام و بججدحججال   کججه 

ير         ت لطججان زدنججدش بججه  غالمججان سجججج  

می        هول جججان  گفججت از  دویججدهمی   

 مججن و مججوش و ویججرانججۀ پججيججرزن     

وشججججاب خویشقنججاعججت نکوتر بججه د  

که راضجججی به قسجججم خداوند نيسجججت        

 شججدی سججنگ در دسججت ابدال سججيم؟...

.(93: 1386)سعدی،                        

یستادگی در پرداخته و محتوا و پيام قصه بر ا شنوروایتراوی، در قالب یک قصه به تعليم 

از مثنوی  شدهیبررسنفس استوار است. در این قصه نيز همانند قصۀ  هایخواهیزیادهبرابر 

پایداری  بيّاتاداما در  ؛پيام آمده است تأکيدمعنوی، در انتهای روایت چندین بيت دیگر در 

 یمتجلّدیگری  صورتبهجدید که در قالب ژانر مقاومت نمودار گردیده است، ساختار 

اختاری س -روایی زیرساخت بامطالعۀو سپس  پردازیممیکه در اینجا به تشریح آن  گرددمی

 .پردازیممیپایداری در دو ژانر به واکاوی جزئيات بوطيقا در دو نظام  ادبيّات

 مقاومت  ادبیّاتپایداری معاصر/ ادبیّاتساختار  -2-2

مقاومت ریشه و تاریخ مشخصی ندارد.  ادبيّاتپایداری به شکل معاصر و در کسوت  ادبيّات   

. برخی ریشه این نوع از شودمیاز این نوع پایداری دیده  هاییرگهفردوسی نيز  ۀدر حماس
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. برخی دیگر انددادهمقاومت را به زمان اشغال فلسطين توسط رژیم غاصب صهيونيست نسبت 

در دو جنگ جهانی اول و دوم که با »پایداری معاصر را باید  ادبيّاتنيز معتقدند ریشه 

مختلف از  کشورهایرستی، جانبداری تفکرات و اهداف استعماری و کشورگشایی، نژادپ

)بهزادی « .کرد وجوجست، ظهور دیکتاتوری و فاشيسم آلمان و ایتاليا پا گرفت، هاآن

مقاومت، بازتاب برخی دردهای مشترک، ميان تمام جوامع  ادبيّات»( 18: 1394گودرزی، 

یاد کردنشان  و زنندمیرا فریاد آنها  وجدان آگاه جامعه، عنوانبهبشری است که شاعران 

فلسفۀ  .(389: 1387)کافی، « کند.میجوشش ضمير شاعران را به مضمونی مشترک بدل 

اسالمی مقاومت و بيرون راندن دشمن به جهاد مصطلح شده است و معنای لغوی و کاربرد 

به تالش برای تبليغ و دعوت و جنگ، دینی بودن جهاد در  گرددبرمی،  درمجموعدینی آن، 

سيلۀ حفظ و نشر دین و دفاع از مبلغان آن و حمات از مسلمانان و رویارویی این است که و

مقاومت، زنده  ادبيّات(. فلسفۀ 419: 1391مجيدی، ن.ک: ) با متجاوزان به خاک ملت است

است، « من»بيانِ جنگ  ادبيّاتمقاومت،  ادبيّاتروح مقاومت و بيداری مردم است.  داشتننگه

وطنش را نيز برآورده سازد،  هایآرمانگروهی و  هایخواستهتا  کندمیسعی  حالدرعين

وجود انسان، برای خير و خوبی و آرامش و برای  هایپایهی است که برای تحکيم ادبيّات

 (.419)همان: کند میرویارویی با دشمن تالش 

جنگ مشهور است، راوی بيشتر در پی  ادبيّاتپایداری معاصر که بيشتر به  ادبيّاتدر     

نمایش رنج و آالم مردم و بيان خشم و خشونت دشمن و تحریک و تشویق مردم به انگيزة 

دفاع و ایستادگی است. در این نوع ادبی با ساختاری مبتنی بر روایت القایی با تمسک بر 

در پی القای حسی  مایهبنپایداری معاصر راوی با هر  هایمتنمتفاوت هستيم. در  هایمایهبن

خواری، ، دشمنستيزیدشمن، سلحشوری، نماییمظلومخاص به انگيزة ایستادگی، 

گفت  توانمی دیگرعبارت؛ به)مخاطب( است.شنوروایتو ...در  طلبیمبارزه، پرستیوطن

در  تأثيرگذاری قصدبهدر این ژانر، بيشتر به انگيزة القا و توصيف و  ادبيّاتکاربست 

است. در این ژانر راوی، در پسِ متنی روایی )داستانی( یا غير روایی)شعر( ایستاده  شنوروایت

، اما گویدمیی )مخاطبی( خاص سخن شنوروایتترغيب  قصدبهی متفاوت هاپياماست و با 

پایداری کهن تنها یک پيام وجود دارد و آن ایستادگی در برابر نفس سرکش  ادبيّاتدر 
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 ادبيّاتاما در گيرد؛ دربرمین شمولی و عام است و هر انسانی را آ شنوروایتو  است 

است که طعم جنگ و  هاییملتمقاومت معاصر مخاطب راوی یک ملت خاص یا 

د توانمیاشعار شاعران فلسطينی، سوری، ایرانی و افغانی  مثالعنوانبه. اندچشيدهاشغالگری را 

د حسن حسينی در وصف شعر زیر از سيّ مثالعنوانبهمخاطب هر یک از این کشورها باشد. 

 است:  درکقابل، اندچشيدهشهيدان برای تمام مخاطبينی که طعم جنگ و غارتگری را 

 در جاری رود عشججق تطهير شججدند 

شکوه     شفّ  شاری ز  شکل آب اف به   

 

 چون چشججمه رها ز خاک دلگير شججدند 

 از خویش گذشججتند و سججرازیر شججدند  

(.93: 1394)جدیدی،                             

)ستایش مقام شهيدان( را در قالب متن  ایمایهبن شنوروایتتهييج  قصدبهدر این شعر راوی 

ادبيّات پایداری بنابراین ساختار  ؛پایداری معاصر است ادبيّاتکه خود یکی از ارکان  آوردمی

                    نو استوار است.شترغيب روایت قصدبهمختلف  هایمایهبنمقاومت بر  ادبيّات/معاصر

 
پایداری معاصر ادبيّات: ساختار 2شکل  

هاد ی چون : دعوت به وحدت، ستایش شهيدان، ستایش جهایمایهبنگفت  توانمی درواقع

، از حماسه گيریبهرهگيری، و اشرافی زرپرستیو شهادت، مردم ستایی، محکوم کردن 

ه انگيزة ترغيب تراز اول و رهبران،ایجاد روحيه و نشاط و ... در قالب متن ب هایچهرهستایش 

ی بيان پيام برا ادبيّاتاز ظرف  اگرچهپایداری معاصر نيز  ادبيّات. گيردمیشکل  شنوروایت

 دهدمیطرح آن نشان  زیرساختاما مطالعۀ وجوه روایی و  گيرد؛میخویش مدد  موردنظر

ایداری معاصر پ ادبيّاتمچنين مفهوم پایداری بسته به علل مختلف در و ه ادبيّاتکه کاربست 

 .پردازیممیو کهن متفاوت است. در ادامه به واکاوی این عوامل 

 

 

روایت 
شنو

ستایش 
مجاهدان و 
ستم ستیزان

ستایش آزادی
و آزادگی

محکوم کردن 
استبداد
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 پایداری دو ژانر تعلیمی و مقاومت ادبیّاتعناصر تمایز گذار در ساختار  -2-3

 (Addresseeشنو )روایتموقعیت  -2-3-1

ضمنی  قراردادنوعی  شنوروایتدر ژانر تعليمی، بين راوی و  خصوصبهروایی و  ادبيّاتدر  

در ژانر تعليمی باید نگاهی  شنوروایتی درونی راوی و قراردادهابرقرار است. برای بررسی 

نوع  نیترسادهو  نیترییابتداهای بشری داشته باشيم. شاید بتوان ی نخستين روایتبه پيشينه

دانست. تعمق در بوطيقای  شنوروایتی ارتباطی راوی با هابستانی بشری را بده قراردادها

نوعی قرارداد ، قائل بهدادیمکه به قصه گوش فرا دهد انسان اوليه هنگامیروایت نشان می

 شنوروایتکرد تا بهترین قصه را تعریف کند و بود. راوی قرارداد می شنوروایتبين راوی و 

های بشری نوع روایت نیترییابتداگوش سپارد. یعنی در  تا به این قصه دادیمنيز قول 

دهد که حتی در داستانی بشر نشان می ادبيّاتنقشی منفعل داشت. تعمق در تاریخ  شنوروایت

پردازی، ی راوی در حين قصه )تعليق، صحنههاییهنرنمای اوليه بشر هاقصهها و داستان

)مخاطب( نشانگر نوعی  شنوروایتاز طرف  و دل( باجانسپاری )ی و ...( و گوشنگریجزئ

به  شنوروایتارتباط روایی )بده بستان روایی( است. اگرچه این ارتباط روایی بين راوی و 

شنو( و تعریف روایتصورت ضمنی این گوش سپاری )از طرف آید، اما بهزبان نمی

این دو عنصر است.  ی بينقراردادنگرانه )از طرف راوی( خود گویای نوعی بده بستان جزئی

 شنوروایتبين راوی و  ی بشر شاهد نوعی ارتباط )بده بستان روایی(هاقصهترین در کهن»

 شنوروایتشنو تعریف کند و دهد تا بهترین قصه را برای روایتهستيم. گویا راوی قول می

(  KearnyRichard) بر همين اساس ریچارد کرنی«. دهد که شنونده خوبی باشدنيز قول می

در مورد داستان سه نکته وجود دارد؛ اگر گفته شوند، تمایل دارند که شنيده »گوید: می

تمایل دارند که جذب شوند و اگر جذب شوند تمایل به بازگو شدن  ،شوند، اگر شنيده شوند

 (.  ,1984Kearny :86( «.دارند

شده است. این سه تشکيل (شنوروایتهر اثر ادبی از سه سطح: راوی، کنشگر و مخاطب )    

های روایی با سطوح مختلف آن سطح در تقابل با یکدیگر باعث به وجود آمدن گونه

 شود.می
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گيری یک داستان بسيار سودمند دانسته و را در شکل شنوروایتراوی با  ۀدیدرو رابط      

 کندسی به آن گوش که ک شودوقتی یک قصه ساخته می»گوید: در اهميت این رابطه می

افتد که مخاطب وسط سخن ندرت اتفاق میتر طول بکشد، بهکه نقل داستان کمو برای آن

گونه که از سخن دیدرو نيز (. همان91 :1387،)بورنوف، به نقل از دیدرو «.راوی بپرد

 شنوروایتشود و عالوه بر این شوق باعث پيدایش داستان می شنوروایتآید، اشتياق برمی

دارد برای رسيدن به انتهای روایت )ناتوانی وی در برابر قدرت تعليق داستان( او را بر آن می

تا سکوت اختيار کند و راوی را به حال خود بگذارد تا روایت را به انتها برساند. چنين 

کنند و اشتياق که با سکوت خویش به قوه ذوق خود کمک میهایی عالوه بر اینشنوروایت

کنند، ازنظر راویان نيز بسيار نتهای روایت را برای خود تسهيل و شيرین میدانستن ا

 آیند که هر راوی به دنبال آنان است. حساب میهای ایده آل بهشنوروایتاند و پسندیده

 ۀنوعی رابطبه« های اخالقی اوليهپردازیروایت»ی در مقاله (W.C. Booth) ون سی بوث      

قائل است که در اصل نه زبانی بلکه ضمنی و درونی است و در همين  نوشروایتبين راوی و 

در پسِ متن با یکدیگر قراردادی دوطرفه  شنوروایتدر ژانر تعليمی راوی و »گوید: می رابطه

 «.مشتاق گوش سپاری و راوی مشتاق سخن گفتن است شنوروایتبندند به این نحو که می

)Booth, 1987: 23) گونه به ترسيم این رابطه با ترسيم شکل زیر این. وی در ادامه

 پردازد:می

 

در ژانر تعليمی است و  شنوروایتنوعی رابطۀ شرطی ناخودآگاهانه بين راوی و بوث قائل به

هایی در دل روایت خود بر آن که با خلق شخصيتراوی در متون اخالقی آنگاه»گوید: می

ای گيرا به کار تالش خود را برای بيان قصهۀ یی فرضی را پند دهد، همهشنوروایتاست تا 

 «.سپاردضمنی نيز در پس ذهن او به سخنش گوش می شنوروایتای که گونهبرد بهمی

(Ibid: 25 .) در کليۀ وجوه  شنوروایتضمنی بين راوی و  قرارداددامنۀ در برگيری این

ی با محور پایداری در برابر دشمن درون)نفس( نيز هایروایت خصوصبهتعليمی  هایروایت

 است: قرار دادهخطاب « تو»را با ضمير شنوروایت بعضاًوجود دارد و راوی 

میگویمبهترین را    

 

 

...دهمیمگوش   

 moralهای : رابطه ضمنی راوی و روایت شنو در روایت3شکل

 (Booth, 1987: 23): مأخذ
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بتججافججت      نی سججججر از رأی مججادر   جوا

هد     چاره شجججد پيشجججش آورد م  چو بي

بود           ن يروی حججالججت  ن مهججد   نججه در 

جه    یک مگس رن  ایتو آنی کز آن 

 بججه حججالی شجججوی بججاز در قعر گور      

یده      با د که   ایتو گر شجججکر کردی 

 

 دل دردمجججنجججدش بجججه آذر بجججتجججافجججت   

 عججهججدمججهججر فججرامججوش کججه ای سجججسججججت 

 مججگججس رانججدن از خججود مجججججالججت نججبججود؟ 

 ایکججه امججروز سجججججاالر و سجججججرپججنجججججه   

 ز خججویشججججتججن دفججع مججور  کججه نججتججوانججی ا 

 ایپججوشججججيججده چشججججم  وگججرنججه تججو هججم 

 (.126: 1386)سعدی،                        

را که جوانی خام و مغرور است، از پيروی کردن از  شنوروایتدر این قصه، راوی، 

، در بيت آخر برای القای پيام خود، داردمینفس خودخواه و خودبين بر حذر  هایدستور

خطاب « تو»صورت ممکن تصور کرده و او را  تریننزدیکرا در  شنوروایتموقعيت خود و 

 . همچنين است در حکایت زیر از اسرارنامۀ عطار:کندمی

بيججابججان         موشججججی در  من کججه  نيججدم   شجججج

فت و دوان شججججد       خت بگر هارش سججج  م

بودش      خی کججه   چو آوردش بججه سججججورا

 کرده راهججت بججدو گفججت اشجججتر ای گم     

 تو را چون نيسججت از سججسججتی سججر خویش 

 روزنتججنججگ  از کجججججا آیججد بججرون     

 بججرو از جججان خججود بججرگججيججر ایججن بججار   

 سججججرمجوش سججججيججه  درکجش ای بجرو دم  

 ای جججویبججرو ای مججور خججود را خججانججه 

تادسججججت  تو را ای مور از آن دل  خوش ف

 

نججگججهججبججانمججگججر دیججد اشججججتججری را بججی    

آسججججانی روان شججججد کججه تججا اشجججتر بججه   

 نبودش جججای آن اشجججتر چججه سجججودش     

 مججن ایججنججک آمججدم کججو جججایججگججاهججت؟ 

ت مججرا آری بججر خججویججش عججدّبججدیججن   

 چو من اشجججتر بججدین سجججوراخ سجججوزن      

تاد    که اشجججتر   به اف کار   گر سججججت این   

تر را سجججيججه         نی شججججد اسججج توا ن گر کججه   

ای گوی خورد خود از دانججه  سجججخن در   

تادسججججت        ماری کش ف يک تو ع که ک  

(.28: 1383)عطار،                             

مخاطب( /شنوروایت) که دارد، متعلم ایگونهدر این حکایت نيز راوی به دليل موقعيت معلم 

نشان  شنوروایتبه  نمادسازیو با  قرار دادهمورد سخن « مور»را در انتهای روایت با خطاب 

است. آنچه از موقعيت  نتيجهبیداده که پيروی از هوای نفس و مغرور شدن کاری زشت و 

« من»، خطاب یک گرددمیپایداری کهن در قاب ژانر تعليمی حاصل  ادبيّاتدر  شنوروایت
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وابسته  هایمتنو در  داردمیاست که او را از رذیلت تبعيت از نفس سرکش بر حذر « تو»به  

، خواندمیمتن را  ایخوانندهمخاطب یک نفر است و هرگاه  /شنوروایتبه این نوع هميشه 

 مثالوانعنبه. گيردمیو مورد خطاب قرار  کندمیخود را در جایگاه همان یک نفر احساس 

، خود را در جایگاه مور متصور شده رسدمیهر کس متن باال را بخواند وقتی به دو بيت آخر 

 .گيردمیو از روایت پند 

 ،مقاومت متفاوت است. در این نوع ادبيّاتپایداری معاصر/  ادبيّاتدر  شنوروایتاما موقعيت 

ع است نه یک فرد و و مورد خطاب او یک جم گویدمی)ملت( سخن  یک من با یک جمع

به اجماع نظر جمعی و گروهی نسبت به پيام  خوانندمیان/ مخاطبان متن را شنوروایتوقتی 

 شکسته اثر سهيل محمودی: هایشيشه. چنين است شعر زیر با نام یابندمیراوی دست 

 های شهر شماست   تراز شيشه  دلم شکسته  

 آگينچقدر خشججمو شججما چقدر صججبور  

 تججازه بخشجججيججدیججدبججه اسجججتواری معيججار 

م     که از ه يا   :ها سجججؤال کنيم  دشججججت ۀب

 ایجد بجه یجک کرامجت آبی نگججاه دوختججه   

ند می      که لبخ يان معر يد  م  عشجججق به زن

سنگی     اید؟شما که   غرور وصفی از گر

ست  کرده لگدها راکسی  اگرچه باغچه  ا

ما؟   نام  غيرتخلص غزلم چيسججججت   شججج

 

 خواست می چنينمانشکسته باد کسی کاین     

 دریاسجججت صجججخره با حضجججورتان چوتالقی

 نه مثل دماوند اوبه مثل شجججماسجججت          شجججما 

لّ    جاسججججت    وه چنين سجججرفراز کدام ق  ؟پابر

 گونه باز سجججوی خداسجججت؟کدام پنجره این

سه چون به غزل ختم می  ست   حما  شود زیبا

 خشججم از نگاهتان پيداسججت  که اسججتقامت و

هار فقط در تصجججرّ   گل ولی ب  هاسججججت  ف 

نام شجججما خود زبان من گویاسجججت        ز یمن 

 (.48: 1380)محمودی،                       

خود را با  شنوروایتخرمشهر سروده است،  زدةجنگدر این متن که شاعر خطاب به مردم 

ی چون آزادگی، مقاومت، کرامت هایمایهبناست و  قرار دادهخطاب « شما»ضمير جمع 

در این نوع  شنوروایت. موقعيت کندمیگوشزد  شنوروایترا به  انسانی، استبداد ستيزی و ...

مقاومت و ایستادگی در برابر  اگرچهکهن متفاوت است.  هاینمونهپایداری با  ادبيّاتاز 

اما راوی در این نوع  ؛خاموش نخواهد شد وقتهيچادامه دارد و آنها  متجاوزان تا نابودی

موقعيت فعلی  را در نظر داشته و بنا بر وضعيت و شنوروایتموقعيت  -معاصر-پایداری ادبيّات

یعنی بروز جنگ توليد  شنوروایتوی سخن گفته است و متن را متناسب با موقعيت فعلی 
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احتمالی  هایضعفو  به خصوصياتپایداری کهن، راوی بسته  ادبيّاتاما در نوع  ؛کرده است

در کل زمان حيات  عام که در برابر وسوسۀ نفس ضعيف است( صورتبه)انسان شنو روایت

 هرکسیموالنا معتقد است انسان در برابر نفس ضعيف است و  ؛ چراکهگفته استبشر سخن 

 باشد: )ع(د بر این دشمن غلبه کند، مگر همچون حضرت موسیتوانمین

 ی کی رسجججد؟هر خسجججی را این تمنّ

 

ها کشججججد         ایموسجججی  که اژدر ید   با

 (146: 1390)موالنا،                            

یعنی مادام که آدمی  ؛است همزمانیپایداری کهن  ادبيّاتگفت  توانمیبه دیگر سخن      

این دشمن  هایآسيباو را از  هامتنبر روی زمين باشد، دشمن درون در کمين اوست و این 

است، یعنی در بحبوحۀ جنگ و  درزمانیپایداری معاصر بيشتر  ادبيّاتاما  دارد؛میبر حذر 

، بلکه با شدت کمتری ادامه گرددمیخاموش  کهاینو سپس نه  گيردمیشکل  ازآنپس

مقاومت در هر  ادبيّاتبذر »مجيدی  زعمبهاست.   درزمانیی موقعيتی و ادبيّاتو بيشتر  یابدمی

 هایجوانهیک سرزمين، از خفقان و اختناق لبریز گشت،  کهآنگاهبلکه  روید؛نمیزمينی 

و تنومند  گيردمیمجاهدان جان  فشانی باجانو  کندمیمقاومت ظهور  ادبيّاتمقاومت و 

در کشوری مثل فلسطين که رژیم غاصب  مثالعنوانبه( 413: 1391)مجيدی، « گردد.می

 ؛پرجوش ادامه دارد صورتبهو شعر مقاومت  ادبيّات، همچنان آن را اشغال کردهصهيونيسم 

با صلح  مانهمزمقاومت  ادبيّاتبه اتمام رسيده است، آنها  ولی در کشورهایی که جنگ در

 .یابدمیکه ژانر جدید ادامه  صورتبهو  رودمیطرفين در یک خط ثابت به جلو 

 موقعیت زمانی-2-3

نظران نظر ارسطو ارسطویی دارد و بسياری از صاحبۀ بندی ژانرها ریشاگرچه در ایران تقسيم

اند و ژانرها را بر همين سياق بررسی فارسی دانسته یرا تعميمی کلی بر قامت تاریخ ژانرها

فارسی سخنی  ادبيّاتترین و اولين ژانر در عنوان برجستهاند، اما ارسطو از ژانر تعليمی بهنموده

 دانش و اخالق آن موضوع که تعليمی شعر»گوید: به ميان نياورده است. شفيعی کدکنی می

 ۀسابق و رسندمی علم از مراتبی به جامعه و فرد که شودمی پيدا ایمرحله در است آموختن و

 درآنها  در که - ژانرها دیگر برخالف تعليمی شعر در... است دیرینه ملل اغلب ادب در آن

: 1352 شفيعی،) «.است تعليم و آموختن هدف، -است بخشيدن لذت غرض اول، مرحله
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حتی اولين  ؛تعليمی قدمتی به درازای تاریخ بشر دارد ادبيّاتگفت  توانمیبنابراین  (103 

بزی با یک  وگویگفتکودکان، یعنی درخت آسوریک نيز که  ادبيّاتمتن مربوط به 

که نخستين  آیدبرمیاوليۀ شعر فارسی نيز چنين  هایمتن. از تعليمی دارددرخت است، جنبۀ 

بلکه در آثار  ؛نيست نوظهور اییدهدادب پایداری پ». اندداشتهفارسی وجه تعليمی  هایمتن

 ادبيّاتگفت:  توانمیپس ( 20: 1396)کلبعلی، « .نویسندگان و شاعران گذشته نيز نمود دارد

فارسی، یعنی ژانر  ادبيّاتاولين ژانر  گيریشکلپایداری تاریخ مشخصی ندارد و همزمان با 

هرگونه مبارزة انسان برای رفع موانع که بر سر راه رشد و تعالی او »اخالقی،  -تعليمی

حال باید گفت یکی از ( 15)همان: « .پایداری هستند ادبيّات، همه نمودهای اندقرارگرفته

  راکهچ ؛بوده است پایداری( ادبيّاتاین تعليم، ایستادگی در برابر نفس )نوعی  هایجنبه

شده است.  ادبيّاتزمان، سوار بر مرکب  درگذرو  گرددبرمیتاریخ مقاومت، به آغاز آفرینش انسان »

. برخی گرددمیزمان، نهرهایی بدان وصل  درگذرچونان نهری خروشان و جاری است که  ادبيّات

ا به رودخانۀ و برخی، ساليان متمادی، همچنان گهرهای خود ر افتدمیاز این نهرها، زود از جریان 

 (417: 1391)مجيدی، « .است گونهاین. مقاومت ریزندمی ادبيّات

فارسی  ادبيّات گيریشکلبا  همزمانپایداری را  ادبيّات توانمیپس به لحاظ زمان تقویمی  

پایداری کهن و معاصر موقعيت زمانی دو ژانر  ادبيّاتاما تنها مس:لۀ تمایز گذار بين  ؛دانست

و در  شدهشروعبا پا نهادن انسان بر زمين  همزمانزمان تاریخی هر دو  رازنظیعنی  ؛است

 بسته به اتفاقات زمان متغير گشته است. آنها  اما شکل اند؛گشتهفارسی نمودار  ادبيّاتشعر و 

تعليمی فارسی سر  -پایداری کهن زمانی شکل گرفت که در دل ژانر اخالقی ادبيّات      

داشت،  تأکيدمقاومت در برابر دشمن درون)نفس(  همآنبرآورد، بنابراین تنها بر یک جنبه و 

، موالنا این دشمن را دانستمیرا در تبعيت از نفس  هارذالتو  هاجهالتریشۀ تمام  چراکه

 گفته است: بدترین دشمنان دانسته و

 بججت نفس شجججمججاسججججت  هججابججتمججادر 

 

 مججردم نججفججس از درونججم در کججمججيججن   

 

 زان که آن بت مار و این بت اژدهاسججت 

نا،                                (.1390:148)موال

 وز همججه دشجججمن بتر در مکر و کين          

 (93)همان:                                          
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به نام ژانر  تریبزرگژانر  تأثيربود که تحت  ایگونهبهژانر موقعيت زمانی این  ،بنابراین

 ادبيّات. اما شودمیتعليمی قرار داشت و حتی یکی از جریانات داخل این ژانر محسوب 

و سرزمين خود  هاآرمان، هاارزشمقاومت معاصر از زمانی شکل گرفت که ملتی، هویت، 

 توانمیمعاصر را  مقاومت ادبيّات گيریشکلرا در معرض تصرف دشمنان دید. ریشه 

 دانست.  ادبيّاتژانر حماسی در تاریخ  گيریشکلبا  همزمان

گوید. راوی سوم شخص به تحریک اراده سخن می« تو»با « او»در ژانر حماسه که یک     

ای جمعی و کلی شنوروایتدر ساختار روایی حماسه « تو»در پی بيدار کردن یک قوم است. 

کنند. تعمق در تعریف ژانر جغرافيایی حماسه زندگی میدة گيرد که در محدورا در برمی

 ؛رفتمی کار به حماسه ةواژ عربی قدیم ادبيّات در»های خالق آن دارد. حماسه نشان از انگيزه

 خود قبيله افتخارات شرح در قبيله هر شعرای که شدمی گفته رزمی شعر نوعی اما

دهد خود در تعریف فوق نشان میۀ شرح افتخارات قبيل (113: 1372شميسا،) «.سرودندمی

 ایگونه»پردازد: تعریف حماسه می گونه بهکه این ژانر به انگيزه سروده شده است. بهار این

 فردی یا قومی هایبزرگی و افتخارات و پهلوانی اعمال توصيف به که است توصيفی متون از

دهد ها نشان میف بهار نيز اشاره به افتخارات و بزرگیدر تعری (94: 1385 بهار،) «.پردازدمی

گرفته ها و تجاوزها شکلبيداری و تحریک یک قوم در برابر نامالیمی باانگيزةکه این ژانر 

 است.

ها برای رسيدن به آمال جالل خالقی مطلق حماسه را ژانری دانسته است که در آن انسان     

 مرکز رویداد،»ناشی از وجود یک رویداد در حماسه است: کنند و این تالش خود تالش می

 خالقی) «.کندمی جانبازی خود، آلایده به رسيدن برای انسان، آن در که است حماسه اصلی

سرای بزرگ فارسی نيز در شاهنامه هدف سرودن این فردوسی حماسه (37: 1386 مطلق،

 عنوان تاج ژانر حماسه را زنده کردن نام پارسيان بيان کرده است:کتاب به

لنججد             ب خی  ظم کججا ن برآوردم از   

 بسججی رنج بردم در این سججال سججی  

 

 کججه از بججاد و بججاران نيججابججد گزنججد  

 عجم زنججده کردم بججدین پججارسجججی 

(.138: 1378سی، )فردو                   
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خود را در معرض تعدی تاریخ دیده، به  هایآرمانملتی  هرکجا دهدمیتاریخ نشان   

 درستیبه او. است کرده توجه زاویه این به بقيه از بيشتر حماسه روی آورده است. هگل

 شعر اینکه و است قوم آگاهی هایشالوده و آغازین، غم روحدة کننبيان حماسه، که دریافته

 خاص جهان بتواند که باشد یافته قوت چونان قوم روح آن در که ایدوره در واقعی حماسی

 نبرد و جنگ روایت حماسی، شعر جوهری عنصر. کند زندگی آن در و بيافریند را خود

توان حماسه را دستاورد هگل میتۀ (. بر اساس این گف110: 1388 زرقانی،ن.ک:) است

قوم یا ملت را تشویق و تحریک به شکل دادن حماسه بستری تاریخی دانست که یک 

نوعی نقش توان بهاست، می داده دست به حماسه از نيز در تعریفی که ترابی کند. محمدمی

 سرگذشت بيان از است عبارت حماسه»: گيری حماسه مشاهده کردتاریخ را در شکل

 و سرکش طبيعت کردن امر به آنان که هاینوآوری و هادليری توصيف و شرح و پهلوانان

 انجاميده متعالی، و مهم امور این امثال و استقالل تحصيل یا و مهاجمان و دشمنان بر پيروزی یا

مطالعه و تحقيق پيرامون  (8: 1377 ترابی،) «.دارد مقام و حال مناسب بيانی معموالً و است

که ملتی از طرف  ایدورهکه در هر  دهدمیمقاومت معاصر نشان  ادبيّات گيریشکل

 مثال عنوانبه است.  گرفتهشکلمقاومت  پایداری/ ادبيّات، قرارگرفته موردتعدیمتجاوزان 

 است:  بيانقابلزیر  صورتبهمقاومت معاصر ایران  ادبيّات گيریشکلمراحل و تاریخ 

مرحلۀ نخست، شعر مقاومت ایران در دورة مشروطه است که ظهور شاعرانی چون »

را به دنبال داشت، مرحلۀ دوم شعر  بهار، ایرج ميرزا و ... الشعرایملکفراهانی،  الممالکادیب

فراوانی همراه بوده است و  هاینشيبمقاومت ایرانی، مربوط به دورة پهلوی است که با فراز و 

 کسانیآندر اشکال کارگری، مذهبی، ملی، حماسی و سمبوليک بروز کرده است و نمایندگان 

. مرحلۀ اندبودهون: سياوش کسرایی، هوشنگ ابتهاج،فریدون مشيری،سهراب سپهری و ... چ

سوم، دورة انقالب و بعد از انقالب اسالمی ایران است که بخش عمدة آن مربوط به شعر حماسه 

 عليرضا شهریار، ی چون حميد سبزواری، مهرداد اوستا،هایچهرهو  گرددمیدفاع مقدس مربوط 

 (148: 1388)محسنی نيا، « اند.داشته مردانی و ...در آن نقش قزوه، نصراهلل
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که ملت ایران از  ایبرههکه در هر  دهدمینشان  بردهنام هایدورهموقعيت زمانی هر یک از 

 ادبيّاتو بالتبع آن  اندآورده، به مقاومت روی اندقرارگرفته موردتعدیطرف متجاوزان 

 است. گرفتهشکلی مقاومت نيز بسته به موقعيت زمان

 

 گیرینتیجه -3

عنوانی کلی برای آثار پس از جنگ است، اما مفهوم پایداری در  اگرچهپایداری  ادبيّات

تعليمی کهن ساختاری  ادبيّاتمقاومتِ پس از جنگ یا در زمان جنگ و همچنين در  ادبيّات

پایداری کهن و معاصر به  ادبيّاتمتفاوت دارد. پایداری به معنای ایستادگی و مقاومت در 

پایداری  ادبيّاتپایداری کهن در دل ژانر تعليمی و  ادبيّاتاما  ؛است کاررفتهبهیک معنا 

، همين موقعيت تاریخی متفاوت در ساختار اندگرفتهشکلمقاومت  ادبيّاتمعاصر در دل ژانر 

ساختار  از نظر. ایجاد کرده است هاییتفاوت ادبيّات)بوطيقای( دو  و دستور زبان روایی

است. منظور از پيام خاص این « تو»به « من»پایداری کهن، انتقال پيامی خاص از یک  ادبيّات

در گردش « از نفس تبعيت نکن» پایداری کهن، حول پيام ادبيّاتاست که کليت پایداری در 

( خوانندیمیی که متن را هاانسان)کليت  عام شنوروایتاست. در این ساختار راوی، پيامی به 

از یک ملت(  ایمجموعه) پایداری معاصر، یک من به شما ادبيّاتولی در ساختار رساند؛می

متفاوت  هایمایهبندر قالب  هاپيام. این کندمیتحریکی ارسال _ی ترغيبیهاپيام

به موقعيت  توانمیپایداری کهن و معاصر  ادبيّاتگذار دو اند. از عوامل تمایزگرفتهشکل

 ادبيّاتموقعيت زمانی، یعنی زمان تاریخی  از نظراشاره کرد.  شنوروایتو موقعيت زمانی 

است، تنها گذشت زمان باعث  گرفتهشکلبا پا نهادن انسان بر روی زمين  همزمانپایداری 

پایداری کهن در دل ژانر اخالقی تعليمی شکل  ادبيّاتگردیده است. آنها  تغيير ساختار

پایداری معاصر چون در بحبوحۀ تعدی  ادبيّات، اما تعليمی داردبنابراین ماهيتی  ؛گرفت

و  رسدمی هاحماسهبه  اشریشه ،ملتی دیگر شکل گرفت هایآرمانظالمان به فرهنگ و 

در زمان حکومت پهلوی و پس از جنگ تحميلی که ملت ایران، انقالب مشروطه  پس از

 شکل گرفت. ادبيّاتاین  دید،میرا در منصۀ تعدی ی خود هاارزشو  هاآرمانآینده، 
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