
 مقدمه
 

ویسندگان و شاعرانی که معرّفی کرده، بعد از حدود انقالب اسالمی، به اعتبار آثاري که عرضه کرده و ن ادبیات
مرد. توان آن را نادیده گرفت یا انکار کرد و خرد شقرن، به وسعت و کیفیتی دست یافته است که دیگر نمی نیم
 دبیاتابدون در نظر گرفتن رویدادهایی که در عرصۀ  ز،معاصر نی ادبیاتهاي رسد بررسی دقیق جریاننظر می به

نیز به  باید نظريناچار میمعاصر ایران به ادبیاتممکن نیست و هر محقّق جدي  ،افتدب اتّفاق افتاده و میانقال
ه پدیدآمدر معاصر بدون در نظر گرفتن آثا ادبیاتکه هر تحقیقی در کلّیت  انقالب اسالمی داشته باشد؛ چرا ادبیات

 .عمق خواهد بودانقالب ناقص و کم ادبیاتدر زمینۀ 
انقالب مورد توجه محقّقان دانشگاهی نیز قرار  ادبیاتموضوعات مرتبط با  ،ي اخیرهاسالدر  ،خوشبختانه

علمی  هاينامه و مقاالت و طرحقالب رساله و پایان هاي معتبري درتوان شاهد پژوهشگرفته و در اینجا و آنجا می
ینی انقالب اسالمی تحت عناو ادبیاتمی بود. همچنین انقالب اسال ادبیاتهاي گوناگون و پژوهشی دربارة جنبه

این در  ساله دانشجویانیفارسی نیز شده و همه ادبیاتهاي درسی رشتۀ زبان و وارد گرایش» پایداري ادبیات«چون 
 شوند.التّحصیل میعرصه فارغ
ها دانشگاه قبل، در هاسال دفاع مقدس، از ادبیاتپایداري و  ادبیاتگیري رشته یا گرایش تر از شکلپیش

نامۀ در بر» انقالب اسالمی ادبیات«یا » هاي ادبی انقالب اسالمیریشه«واحديِ اختیاري نیز با نام  یک درس دو
فارسی وجود داشت. متأسفانه تاکنون، با وجود ابراز عالقۀ استادان و استقبال  ادبیاتهاي زبان و درسی گروه

هایی در تالشهرچند است و  اي براي گرایش و درس مزبور منتشر شدهشایستهدانشجویان، کمتر متن درسی 
 شود.و گرایش احساس میمنابع درسی در این درس  هنوز فقر تحقیقات و ،ي اخیر انجام شدههاسال

قالب ان ادبیاتانقالب اسالمی، با توجه به ضرورت نگارش متن منقّح درسی براي درس  ادبیاتگروه 
هاي خهانقالب اسالمی و شا ادبیاتاي دانشگاهی، حاوي مباحث اصلی مرتبط با میم گرفت درسنامهاسالمی، تص

ادب  ومختلف آن، تهیه و تدوین کند. خوشبختانه این تصمیم مورد استقبال مسئوالن محترم فرهنگستان زبان 
ی جوانب شد و ضمن بررسبالفاصله جلسات متعددي با حضور شوراي علمی گروه تشکیل  و قرار گرفتفارسی 
ه شدند نظر گرفت هاي مختلف این درسنامه درنظر براي نگارش بخشاین اقدام، جمعی از استادان صاحب مختلف

 (سمت) منتشر شود. و مقرّر شد که این کتاب با همکاري سازمان مطالعه و تدوین کتب دانشگاهی
هاي مختلف آن، در شاخه ،انقالب اسالمی اتادبیهدف از نگارش این درسنامه این بود که مباحث عمدة 

درس  تواند منبع اصلیبر اینکه می افزون ،اي علمی و رسا و درخور متون آموزشی مدون شود. این درسنامهبه شیوه
 دبیاتامنبعی اصلی یا جنبی در دروس گرایش  مثابۀ قابلیت را نیز دارد که به این ،انقالب اسالمی باشد ادبیات
نقالب ا ادبیاتمندان به گونه که مطالعۀ آن براي همۀ عالقهي مورد استفادة دانشجویان قرار گیرد؛ همانپایدار

 اسالمی نیز مفید خواهد بود.
هاي انقالب اسالمی و شاخه ادبیاتاست بر شناخت  درآمديتنها مقدمه و پیش آنچه فراهم آمده ،همه این با

و  هاي گوناگون این عرصه نیازمند وجود تحقیقات مفصلمقوله ترکاملتر و و شناخت تخصصی ؛مختلف آن
 شود.  به طالبان و جویندگان آن عرضه حوزه،همت محققّان این  به ،نزدیک ةاي است که امیدواریم در آیندجداگانه



می انقالب اسال ادبیاترسد استفاده از همفکري و تالش گروهی دانشجویان در کالس درس نظر می به
ه مبحثی از یک ب کنیم در جلسات مختلف درس، که هربهترین شیوة ارائۀ مباحث این درسنامه باشد. توصیه می

مجال در اختیار دانشجویان قرار گیرد که به شیوة کنفرانس و بحث آزاد نکات  مباحث کتاب اختصاص دارد، این
دور انقالب اسالمی بپردازند. چنانچه مق ادبیاتر نقد آثاري از نظم و نث هر بخش را بررسی کنند یا به گوناگون

، بر صورت ویدئوکنفرانس باشد، حضور یکی از شاعران و نویسندگان انقالب اسالمی در کالس درس، حتّی به
 زنده بودن مباحث و نشاط علمی کالس خواهد افزود.

شده  هاي فراوانی نام بردهالي صفحات این کتاب، به مقتضاي مباحث تاریخی، از اشخاص و جریاندر البه
 وجه به معنی تأیید همۀ مواضع آنها نیست.هیچ ها بهاست. بدیهی است ذکر نام اشخاص و جریان

ناب ج معاونت محترم علمی و انتشارات فرهنگستان خصوصبهدانیم از مسئوالن گرامی فرهنگستان، الزم می
 سازمان، جناب آقاي دکتر ژه معاونت محترم پژوهشی اینویو سازمان محترم سمت، به آقاي دکتر محمد دبیرمقدم

هاي انقالب اسالمی و مولّفان دانشمند و محترمی که با وجود گرفتاري ادبیاتو شوراي علمی گروه  ،حسین هاجري
مختلف علمی، با ما در تدوین این درسنامه همکاري کردند و نیز عزیزانی که در مراحل گوناگون ویرایش و 

 بندي و دیگر مراحل فنّی این اثر با ما همراه بودند صمیمانه سپاسگزاري کنیم.نگاري و صفحهنی و حروفخوانمونه
تر ما پرهیز از پرحجدر ابتدا، بیش از این بود ام ،گفتنی است که تعداد صفحات و مقاالت این مجموعه

ن محترم مقاالت یادشده صمیمانه شدن کتاب ما را ناگزیر به حذف چند مقالۀ بسیار سودمند کرد. از مؤلفّا
 کنیم.عذرخواهی می

ب و انقال ادبیاتبه رسالت خود در زمینۀ معرّفی عالمانۀ  ،تا حدودي ،امیدواریم این اثر توانسته باشد
سپاسگزار  ما پیشاپیش ؛تواند باشدنقص نمیگمان هیچ متن بشري بیفرودهاي آن عمل کند. بی و فرازدادن نشان

 نظرانی هستیم که نقاط ضعف این اثر را مشفقانه یادآور شوند.احباستادان و ص
تادان ویژه اسانقالب، به را متواضعانه به روح مطهر شهیدان این انقالب اسالمی ادبیات در پایان، درسنامۀ

 کنیم.هاي انقالب نثار کردند، تقدیم میبهاي خویش را در راه تعالی ارزشقدري که جان گرانگران
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