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چهل سالگي را قلة كمال و فصل بلوغ انسان مي دانند؛ قله نشينان 
كمال انســاني- انبيا- نيز چه بسيار در چهلمين سال زیست خود، 

پيامبر و »وحي آشنا« شدند. 
اینك به چهلمين ســال بعثــت انقالب رســيده ایم؛ انقالبي كه 
معادله هاي ناعادالنة زمان را در هم شكست تا منادي معادلة عدالت 

باشد و رسم تازة زیستني زیبا را نوید و اميد  بخشد.
خطي كشيد روي تمام سؤال ها 
تعریف ها، معادله ها، احتمال ها 

این انقالب، همچنان كه همة صاحب نظران گفته اند، نخســتين 
تحول را در عرصة ادبيات رقم زد؛ شعارها و شعرها، دیوار نوشته ها و 
شب نامه ها آیت روشن این تحول و نخستين پدیده هاي ادبي بودند 
كه به ميدان آمدند تا بگویند مردم سِرشكستِن حصارها و دیوارها و 

تنفس در هواي تازه و فضاي تازه دارند. 
با پيروزي انقالب كه هویت خویش را با »اســالم« پيوند داده بود، 
ادبياتي در باغ فرهنگ ایران شــكفت كه بوي و روي تازه داشت و 
از ملكوتي دیگر نام و نشــان یافته بود؛ این ادبيات كه آن را ادبيات 
انقالب اســالمي مي نامند ویژگي هایي داشــت و دارد كه آن را از 

گذشتة ادبي متمایز مي سازد. 

1. آرمان گرا و امیدوار و روشن نگر
آنــان كه ادبيات پيش از انقالب اســالمي را مي شناســند خوب 
مي دانند كه سایه  سياه یأس، گسترة ادبيات ، به ویژه شعر را زیر بال 
و پر گرفته بود. واژه هاي آشــناي بن بست، زمستان، تاریك، سياه، 
سرد، مرگ، صداي جاري در كوچه هاي شعر بود. حتي نام مجموعه 
شعرها نيز راوي همين انگاره و باور بود. فضاي ادبيات داستاني نيز 
متأثر از نيست  انگاري هاي سارتر و سال بلو و كامو، در مه و غبار یأس 
فرو رفته بود. با ســرزدن سپيدة انقالب، اميد و سرزندگي به فضاي 
ادبيات بازگشــت. ســبب و دليل اميدواري و سرزندگي در ادبيات 

انقالب اسالمي را چند نكته مي توان دانست؛ نخست آنكه انقالب، 
پيروز شــده بود و همين باور »توانســتن« و »شدن« را به جامعه 
بخشيده بود. مسيحاي انقالب، در جان مردم دميده بود و »زندگي«، 
»فردا« »نشاط« و »اميد«، همچون خوني زنده و تپنده در تاروپود ذهن 
و ضمير جامعه جاري شــده بود. نكتة دوم آنكه انقالب اسالمي با باور 
»موعود و انتظار و ظهور« همراه بود و همين، یعني فردا تاریك نيست، 

جاده باریك نيست، پيروزي نهایي نزدیك است. 
اگر نام  دفترهاي شعري كه در نخستين سال هاي انقالب به چاپ 
رسيد مطالعه شود حجت بالغه و روشن بر این اميد و آرمان گرایي 
آشكار خواهد شد. »دركوچة آفتاب« و »تنفس صبح« دو دفتر شعر 
زنده یاد قيصر امين پور، »از آسمان سبز« دفتر شعر زنده یاد سلمان 
هراتي، »ریشه در ابر« از محمد رضا عبدالملكيان، »سرود سپيده« 
از زنده یاد حميد  سبزواري، »تولد در ميدان« از حسين اسرافيلي و 
دیگر دفترهاي شعري همه با نام هایي زینت یافته اند كه مترجمان 

اميد و روشن انگاري و سپيد  باوري  فرداهاست. 

2. ریشه در زالل فرهنگ دیني و مذهبي 
حضور فرهنگ اسالمي پویا و زایا، به ویژه فرهنگ زنده و شورانگيز 
عاشورا، ادبياتي را رقم زد كه در آن رخوت و خمودگي دیده نمي شد. 
نمادها و نمودهاي دیني به  ویژه عناصر و چهره هاي درخشان تاریخ 
اســالم، مفاهيم ژرف و حركت بخش دیني و مذهبي به سروده ها و 

نوشته ها جان و توان و »زبان« ویژه بخشيده بود. 
اگر ادبيات قبل از انقالب مانند شعر و به خصوص ادبيات داستاني 
مطالعه شــود، مي توان دید كه دین و نمادها و ارزش ها به باد طعن 
و تمسخر گرفته مي شــوند و چهره اي خرافي از دین به نمایش در 
مي آید. وقوع انقالب این زنگارها را زدود و دین »دیناميك و پویا« را 
نمایاند كه بازتاب این »نگاه نو« و فهم تازه از دین، در هيچ قلمروي 

به اندازة ادبيات چهره نشان نداد. 



3 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي ودوم | شمارة 2| زمستان1397 |

3. هم زیستي دین و ملیت، سنت 
و نوآوري 

بودند و هســتند كه مي انگارنــد الزمة مليت 
باوري و ایران خواهي، دین ســتيزي است. نقطة 
مقابل این باور، ناســازگار پنداري دین با مليت 
اســت. ادبيات عصر انقالب نشان داد كه این دو 

همساز و همسایه اند. دوستي و عشق ورزي 
به وطن، وطني كه هستي و مستي و تاریخ 
خویش را به مدد دین شــكوفا و پایا  یافته 
است، عشق به دین اســت و دین باوري با 

وطن  یاوري یكي است. 
همين درك روشــن، زمينه اي شــد كه 
در ادبيات انقالب، شــاعران و نویسندگان 
ارزش هــاي ملي و حماســي ایــران را با 
ارزش هاي دیني و مذهبي در آميزند و آن  ها 

را یگانه بدانند.
پيوند »درفش« و »امام« یعني تلفيق دین 
و مليــت، در این برش از ســرودة امين پور 
پيداســت: در گوششــان كالم امام است/ 
فتواي استقامت و ایثار/ بر دوششان درفش 

قيام است. 
در كتاب  هاي داستان، خاطره، زندگي نامه 
و نامه هــاي جبهه و نامه هــاي آزادگان از 
اسارت، دغدغه دین و مليت چشم نواز است. 
حتي اگر وصيت نامه هاي شهدا مرور شود، 
این امتزاج مقدس مشهود و محسوس است. 
ادبيــات انقالب اســالمي، همســایگي و 
همراهي سنت و نوآوري است. این ادبيات 
نه به شيوة برخي چهره هاي عصيانگر ادبي 
در عصر مشروطه كه به كلي خط بر ادبيات 
كهن مي كشيدند و به حذف حافظ و سعدي 

و موالنا مي اندیشــيدند، و نه به شيؤه برخي كه با هر گونه نوآوري 
سرستيز داشــتند، هر دو جریان ســنت و نوآوري را پذیرفت و از 
ظرفيت هر دو بهره گرفت. در ادبيات انقالب، »گذشــته«، سرمایة 
عظيمي است كه باید از آن بهره گرفت اما در آن متوقف نشد و به 
ستایش و پرستش آن اكتفا نكرد؛ همچنان كه »نو« را نباید یكسره 
تسليم شد و با هر نو، گذشته را كهنه و دل آزار انگاشت. دفتر شعر 
شاعران جوان گواه است كه شــعر سپيد و نيمایي به همان اندازه 
حضور دارد كه شعرهاي ســنتي و كالسيك مانند غزل و رباعي و 

دوبيتي و قصيده و مثنوي. 
در ادبيات داستاني نيز بهره گيري از تكنيك ها 
و ظرفيت هــاي جدیــد در عين وفــاداري به 

سنت هاي ادبي رواج و استمرار دارد. 

4. تلفیق گونه ها و انواع ادبي 
تقریب و نزدیك ســازي گونه هاي ادبي به هم 
براي خلق فضاهاي تازه و كشــف ظرفيت ها 
و رسيدن به گســتره اي فراخ تر براي سخن 
گفتن و خلــق اثر، از ویژگي هــاي ادبيات 
انقالب اسالمي است. در شعر، ظرفيت هاي 
نمایشــي و ســينمایي، در داستان، تركيب 
خاطره با داســتان و داســتان با زندگي نامه 
گونه هاي جدیدي را ســبب شده است كه 
نوعي ســرگرداني در نام گذاري آن ها دیده 
مي شود. شــاعران جوان غزل هاي نمایشي، 
غزل هاي سينمایي، غزل نامه، غزل- مثنوي، 
مثنــوي- غزل هاي ناب و دلپذیــر دارند و 
نویسندگان، به ویژه نویسندگان حوزة دفاع 
مقدس، با بهره گيري از عناصر داســتاني در 
خاطره نگاري و زندگي نامه نویسي، آثار بدیع و 
ارجمندي را رقم زده اند كه با اقبال و استقبال 
فراوان مواجه شــده اســت. برخي گونه ها 
مانند خاطره نویســي و زندگي نامه نویسي و 
ســفرنامه نگاري در هيچ روزگاري به اندازة 
روزگار ما بسط و گسترش و ژرفا نيافته است. 
ویژگي  دیگر چون مردم گرایي، پرداختن به 
مسائل جهاني، پدیده هاي نوظهور ادبي مانند 
پيامك، رایانامه، وصيت نامه، سنگر نوشته ها، 
ميثاق نامه ها و دست نوشته ها نيز از مظاهر 
و نمودهاي ادبيات انقالب اسالمي است كه 
هر یك بابي  مســتقل و  گفتــاري جداگانه 

مي طلبند. 
چهل سالگي ادبيات انقالب اسالمي فرصتي است تا ابعاد و زوایاي 
این ادبيات نو پدید كاویده و شــناخته و شناسانده شود، كه در این 
ميان فرهيختگان دبير، شایســته ترین زبان و كســان در طرح این 

قلمرو كمتر كاویده شده هستند. 
كوثر زالل و جاري ادبيات انقالب اســالمي، همچنان جوشــان و 
خروشان پيش مي رود. آیا فرداهایي بارورتر از امروز را شاهد خواهيم 
بود؟ با شما هيچ ناممكني جرئت حضور در این بهشت نخواهد یافت. 

ادبیات انقالب اسالمي، 
همسایگي و همراهي 
سنت و نوآوري است. 

این ادبیات نه به 
شیوة برخي چهره هاي 
عصیانگر ادبي در عصر 

مشروطه كه به كلي 
خط بر ادبیات كهن 

مي كشیدند و به حذف 
حافظ و سعدي و موالنا 
مي اندیشیدند، و نه به 
شیؤه برخي كه با هر 
گونه نوآوري سرستیز 
داشتند، هر دو جریان 

سنت و نوآوري را 
پذیرفت و از ظرفیت هر 

دو بهره گرفت


