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1noi.nu ortnI .
According to the approach of globalization of literature, one of the
important components in accelerating the process of globalization of literary
works is the contextual components. Because a work, in addition to having a
linguistic, technical and content components in order to reach the peak of
globalization, must have the necessary contextual and meta textual
components to achieve this position. The contextual characteristics of a work
complete a circle of globalization if a work has other components, and if a
work does not have these characteristics, it has a difficult path to go through
and reach the level of globalization. In this article, three novels from Iranian
sacred literature and three novels from the Palestinian resistance literature are
studied in terms of contextual components. Important meta textual elements,
such as translation and the flow of powerful literary criticism, cultural
exchange, global exhibitions and markets, new media, have been the most
important components discussed in this article to measure and evaluate the
meta textual components considered by the authors.
2noolnd o e .
What is most important is to achieve a comprehensive and coherent model
and components for evaluating literary works. The theory developed by
Hesam Khatib is one of the most important theories and the most
comprehensive one for the study of literary works. In his view, in addition to
the textual components (e.g., structure, content, style, and content), a work
needs to have contextual and meta textual components to reach the peak of
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globalization. Compared to other axes of globalization, it cannot be
considered insignificant, but the value and importance of this axis, like other
axes, is important and vital. There may be many works that are structural and
stylistic, original and creative, and have rich contents and themes, but the lack
of contextual features has caused those works to move away from the border
of globalization.
3noiIitriiI .o
The novels of the Arab resistance in terms of translation into different
languages of the world have surpassed the Persian times and have won a
greater share of the translation market and this is an important cultural channel
and entry into the field of globalization. Apart from any prejudice and bias,
with a scientific and fair critique, it can be concluded that Persian novels, due
to their low quality, lack of a rich literary language, and lack of technically
important narrative techniques, have a less share of this global market. The
Holy Defense novel Chess with the Doomsday Machine, which has been
translated into various languages, has these characteristics, and the author
must be careful, obsessive, and knowledgeable in writing such novels,
considering the appropriate subjects to write a great narrative, so that it can be
welcomed across borders and conquer the world. This conquest means the
penetration of the ideas and ideals of the revolution in the world with a good
and fascinating novel and the later translation of it in the best way.
Literary criticism in Arab countries, unlike Iran, is more dynamic and
effective and is achieved through numerous critical approaches. This
advantage over Iran does not mean that criticism in Arab countries, like in
Western countries, is constructive, innovative and influential and has reached
its ideal level. This critique is also far from the desired level of powerful
critique trend; but, it has a relative advantage over Iran. Literary criticism in
Arab countries, like Iran, is involved in imitating and following Western
critical theories and schools of thought, but there are many Arabizations and
attempts to localize literary criticism and associate it with ancient Arab critical
trends. This is largely due to the rich history of literary criticism in the Arab
world, which is in line with the trend of criticism in ancient Greece and has
gone much further.
So, contrary to common belief, cultural exchanges between Iran and the Arab
world, especially in the field of literature, are very dim and worrying;
however, there were very broad exchanges between the two nations in ancient
times, which is not so in modern times. The best Arabic works have not been
translated into Persian, and most of the studies on Arabic works do not go
beyond student research. However, in the event of a warm exchange,
especially in the field of resistance, because the novel The Resistance of
Palestine has a considerable advantage, it provides the ground for the novel
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of resistance to flourish more and more efficiently. But the Arabs' use of
Persian culture and works is proliferating, and as we have seen, the novel
Chess with the Doomsday Machine has been translated into Arabic, despite its
short history. Also, other Iranian literary works, both old and new, have been
translated into Arabic, and their use in the field of writing, translating and
researching Iranian works is far greater than that of ours. Therefore, it is
necessary for Iranian resistance writers to gain an accurate knowledge of the
rich literary works of the world, especially the works of resistance, by
examining and contemplating them, and to use them in order to promote their
work.
4noi .teriI .
The result shows that Palestinian literature has a higher status than Iranian
resistance literature due to its contextual components. We have reached and
witnessed the flourishing and conquest of the world by the eternal works of
the of the Holy Defense literature of Iran and even the literature of the
Palestinian resistance in the world.
In terms of meta textual components, little effort has been made by the authors
of the Persian Holy Defense novel, some of which go back to the authorities
and others to the authors themselves in not creating works capable of being
able to take the road to globalization easily. In explaining this point, it should
be said that in this regard, the works should have the necessary ability to be
allowed in the meta text channels and components, such as having dramatic
events and the way they are processed, which provide the ground for its
emergence and becoming a magnificent cinematic film. Persian novels,
despite including such events, still need effort in creating epic works. To some
extent, it is related to the relevant authorities who do not make much effort to
identify these cases. In general, among the Persian novels, the novel Chess
with the Doomsday Machine, you can find the highest frequency of meta
textual components such as translation, exhibition, and new media. The novel
The Palestinian Resistance does not face any serious problems in terms of
contextual components and has gained great advantages due to the attention
and efforts of Arab officials and global attention to this literary phenomenon,
which is mostly due to economic and political reasons, as well as fame and
the universality of the events of the Palestinian resistance and the literary
richness of the masterpieces have brought it a successful presence beyond the
borders. They have meta texts, and Qanadil novel will be successful in the
future if it has other components in this field, due to its new publication.
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فاضلّعباسّزادهّ 2

چکیده ّ
مطابق با رویکرد جهانی شدن ادبيات ،یکی از مؤلفههای مهم در تسریع روند جهانی شدن آثار ادبی
را مؤلفههای پيرامتنی تشکيل میدهد .زیرا یک اثر عالوه بر آنکه نيازمند برخورداری از مؤلفه زبانی
و فنی و محتوایی برای صعود به قله جهانی شدن میباشد ،میبایست از مؤلفههای پيرامتنی الزم جهت
دستبابی به این مهم بهرهمند باشد .شاخصههای پيرامتنی یک اثر در صورت برخوداری یک اثر از
سایر مؤلفهها ،حلقه جهانی شدن را کامل میکند و در صورت عدم برخورداری یک اثر از این
شاخصهها ،مسير دشواری برای پيمودن و وصول به مرتبه جهانی شدن دارد .در این مقاله سه رمان از
ادبيات پایداری ایران و سه رمان از ادبيات مقاومت فلسطين از جهت برخورداری از مؤلفه های
پيرامتنی مورد مطالعه قرار میگيرد .عناصر فرامتنی مهم از قبيل ترجمه و جریان نقد ادبی توانمند،
تبادل فرهنگی ،نمایشگاه و بازار جهانی ،رسانه جدید ،از مهمترین مؤلفههای مورد بحث در این مقاله
برای سنجش و ارزیابی مؤلفههای پيرامتنی مورد توجه نگارندگان بوده است .نتيجه نشان میدهد
ادبيات فلسطين از جهت برخورداری مؤلفههای پيرامتنی از موقعيت باالتری نسبت به ادبيات پایداری
ایران برخوردار است از این رو شایسته است تا با تقویت و تحکيم این بنيانهای فرهنگی و فرامتنی
مهم ،آثار دفاع مقدس به مرز جهانی شدن رسيده و شاهد شکوفایی و فتح قلههای جهانی توسط آثار
ماندگار ادبيات دفاع مقدس ایران و حتی ادبيات مقاومت فلسطين در جهان باشيم.
کلیدواژهها :رمان پایداری ،دفاع مقدس ،جهانی شدن ،مؤلفههای پيرامتنی
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 -1مقدمه ّ
ست .این ویژگی
صر ااسییت.
معاصییر
سی آثار ادبی در دوره معا
بررسییی
شدن عالیترین ویژگی برای برر
جهانیشییدن
شته نقش چندانی ایفا نمینمود و آثار ادبی معموالً در حوزه های
گذشیییته
گرچه در دوره های گذ
جغرافيایی محدود و با مؤلفههای بومی نگارش و مورد ارزیابی میگردید ،اما امروزه بدليل
شری ،تمامی آثار برای نيل به جهانی
سترش ارتباطات و نزدیکی ملتها و تمدنهای ببشیییری،
گگسیییترش
شدن ،در صدد ک سب ویژگیها و مؤلفههای واحد و جهان شمولی جهت معرفی و عر ضه
ست .اما آنچه بيش از همه اهميت دارد،
خود در بازار نقل و انتقاالت و تبادالت فرهنگی ااسیییت.
د ستبابی به الگو و مؤلفههای جامع و من سجم برای ارزیابی آثار ادبی ا ست که نظریه ح سام
خطيب ،از مهمترین نظریهها و جامعترین آنها برای بررسی فرآوردههای ادبی است که یک
سی قرار میدهد .از نظر وی یک اثر عالوه بر مؤلفههای درون
بررسییی
اثر را در دو جهت مورد برر
متنی (از قبيل ساختاری و محتوایی و سبکی و محتوای) برای صعود به قله جهانی شدن به
صول به این مهم نياز دارد و این محور را در
حصیییول
مؤلفه های پيرامتی و برونمتنی نيز جهت ح
ست؛ بلکه ارزش و اهميت
دانسییت؛
شدن ،نمیتوان کم اهميت دان
سایر محورهای جهانی شییدن،
قياس با سییایر
سا آثار متعددی که از جهت
یت .چه ببسیییا
یایر محورها ،مهم و حياتی ااسییست.
این محور به مانند سییسایر
سبکی ،بدیع و خالق بوده و از محتوا و بنمایهای عميق برخورداراند؛ اما عدم
ساختاری و سییبکی،
سییاختاری
برخورداری از ویژگیهای پيرامتنی سبب شده تا آن آثار از مرز جهانی شدن فاصله بگيرد.
نسیییبت به
مؤلفه های فرامتنی گرچه به عنوان مؤلفه های درجه دوم از جهت اهميت ،ن سبت
مؤلفههای متنی و زبانی ،در جایگاه پایينتری قرار میگيرد ،اما در صورت عدم برخورداری
یک اثر از آنها ،علیرغم اینکه آن اثر از مؤلفههای متنی مورد بحث به نحو احسن برخوردار
شگران حوزه ادبيات پایداری
کنشییگران
شدن جا میمانند؛ بنابراین ،کن
شد ،عمالً در رقابت جهانی شییدن
باباشیید،
ایران و فل سطين أعمّ از نوی سندگان و م سئولين و مدیران حوزة چاپ و ن شر ادبيات پایداری
که فراهم سازی زمينه برای این مؤلفهها بيشر بر عهدة آنهاست ،باید تالش کنند تا این زمينه
را هر چه بهتر و با سرعت و کيفيت بي شتری انجام دهند تا اثری در صورت برخورداری از
مؤلفههای متنی و زبانی از قافله جهانی شدن و معرفی در بازار آثار جهانی باز نماند؛ بنابراین

نقش مؤلفههای پيرامتنی در جهانی شدن رمان پایداری

در این پژوهش با رویکرد انتقادی به بررسیییی این شیییاخصیییهها در رمان پایداری ایران و
فل سطين پرداخته می شود و سهم هر کدام از این آثار را از این مؤلفهها مورد نقد و برر سی
قرار میدهيم .برای جلوگيری از کلیگویی و بخاطر وسعت دامنه پژوهش ،با گزینش شش
رمان ،سه رمان از ادبيات مقدس ایران و سه رمان از ادبيات پایداری فل سطين در تال شيم تا
در پرتو مهمترین مؤلفههای پيرامتنی جهانی شدن ح سام خطيب ،بهرهگيری هر کدام از این
دو ادبيات را را به طور تطبيقی مورد مطالعه قرار دهيم تا پاسخی برای دو سوال ذیل بيابيمّ :
رمان پایداری ایران و فلسطين از چه مؤلفههای پيرامتنی برخوردارند؟
امتيازات و کاستیهای دو ادبيات مورد بحث از مؤلفههای پيرامتنی چيست؟
-1-1پیشینۀّپژوهش ّ
جهانی شدن به عنوان یکی از متداولترین مفاهيم نقدی دورة معا صر در پژوهشهای علوم
انسانی جایگاه خاصی دارد و پژوهشهای متعددی به صورت مقاله ،کتاب و پایاننامه از آن
به عمل آمده ا ست .از جمله این تحقيقات و برر سیها میتوان به آثاری نظير «جهانی شدن،
اتنشیییارات نی
شاره نمود .این کتاب را اتن شارات
فرهنگ ،هویت» از احمد گلمحمدی ،)1386( ،ااشیییاره
شتر به مفهوم فرهنگ و نقش فرهنگهای جهانی پرداخته
سنده بيبيشییتر
نویسیینده
ست و نوی
شر کرده ااسییت
منتشییر
منت
سورة مهر
شارات سییورة
انتشییارات
شدن» که انت
ست .همچنين کتابی از عماد افروغ (« ،)1387ما و جهانیشییدن
ااسییت
اقتصییاد و ادبيات و جایگاه این گونه
منتشییر کرده و دربارة مفاهيم مختلفی چون فرهنگ و اقت صاد
منت شر
مفاهيم در بازار جهانی شدن پرداخته است .مانند مقاله (« )1390ادبيات تطبيقی ،سهم ادیبان
در فرایند جهانی شدن» از حسين اکبری و دیگران یا مقاله عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر
و ادب فار سی از آ سيه قوامی .همچنين دو مقاله که بر ا ساس نظریه ح سام خطيب در ایران
انجام گرفته است؛ یکی از آنها مقالۀ «مقومات العالمية في رواية رامة والتنين إلدوار الخراط في
اا الخ ي » ( )1394به قلم شهرام دل شاد و هادی نظری منظم .این مقاله بر
رية او ووا
وور ة رية
ضور
ضو و
سی این رمان
بررسیییی
سام خطيب (فنی ،زبانی و پيرامتنی) به برر
حسیییام
سه مؤلفۀ مهم نظریه ح
سب سیییه
حسیییب
ح
پرداخته است .همچنين مقالهای دیگر «مقومات العالمية في ديوان أغاةي مهيار الدمشقي ا
اا خ ي » ( ) 1394به قلم شهرام دلشاد و سيد مهدی مسبوق .این مقاله نيز در سه
رية اووا
ة رية
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محور فوق به برر سی این دیوان پرداخته ا ست و مقاالت دیگری که در شکلهای مختلف
شدن در آثار مختلف پرداختهاند؛ اما رمانهای دفاع مقدس و ادبيات
سی جهانی شیییدن
بررسیییی
به برر
بررسییی
سی
شدن به طور هدفمند و نظاممند مورد برر
ساس مؤلفههای جهانی شییدن
مقاومت تاکنون بر ااسییاس
قرار نگرفتهاند؛ بنابراین ،این پژوهش به تحليل دقيق و تطبيقی نقش مؤلفه های پيرامتنی در
سام خطيب
حسییام
فلسییطين از مظر نظریه ح
شییده از ادبيات پایداری ایران و فل سطين
شش رمان گزینش شده
شییش
سی به آن نپرداخته
شی نو قلمداد میگردد که تاکنون ککسیییی
پژوهشیییی
میپردازد و از این جهت پژوه
است.
-2بحث ّ
در این بخش از پژوهش به واکاوی تطبيقی مؤلفه های پيرامتنی در شیییش رمان (نخل های
بی سر از قا سمعلی فرا ست؛ رمان ازبه از ر ضا اميرخانی؛ شطرنج با ما شين قيامت از حبيب
احمد زاده ،رمان رجال فیالشمس غسان کنفانی ،البحث عن وليد مسعود جبرا ابراهيم جبرا،
و قنادیل ملک الجليل ابراهيم نصراهلل) پرداخته میشود.
-1-2ترجمه ّ
ترجمه مهمترین کانال فرامتنی برای ر سيدن یک اثر به قلههای جهانی شدن است و اولين و
پيشدرآمدترین عامل برای جهانی شیییدن یک اثر اسیییت .هيچ عاملی به اندازه این مؤلفه از
اهميت و جایگاه مهمی برخوردار نيسیییت و اثری که از این کانال مهم بهره ببرد ،تا حدود
زیادی مسییير جهانی شییدن را رفته اسییت« .اثری ادبی که به زبانهای خارجی ترجمه نشییده
با شد ،امکان ح ضور آن در حوزه ادبيات جهانی مي سر و ممکن ني ست .ترجمه بزرگترین و
مهمترین عامل برای دستيابی اثر به مفهوم جهانی شدن است .پس ترجمه آثار ادبی به زبانی
دیگر به طور کلی و به زبانی جهانی مانند انگليسی و فرانسوی به طور خاص ،ضامن حصول
آن اثر به بازار جهانی و مسییبب انتشییار و شییهرت و بهرمندی جهانيان و اسییتفاده آنها اسییت»
(عبده .)105 :1999 ،این مؤلفه مهم پيرامتنی سییبب سییهولت ورود اثر به عرصییه جهانی شییدن
است.
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ر مان های د فاع م قدس ایران از این منظر ،به طور کلی با موفق يت کمتری مواج هه
شدهاند و این نيز ب ستگی به عوامل مختلفی دارد .یکی از این عوامل ،کيفيت پایين ب سياری
از این آثار ا ست که مورد توجه مترجمان خارج از ک شور به ویژه قطبهای فرهنگی جهان
نظير فرانسییه ،آمریکا و ژاپن و غيره قرار نگرفته اسییت .دليل دیگر تعصییبهای کورکورانه
بسياری از جهانيان نسبت به این پدیده مهم یعنی ادبيات مقدس ایران است که آن را شایستۀ
ترجمه و نشیییر در کشیییورهای خود نمیدانند .عامل بعدی هم به فعاليتهای مسیییئولين این
حوزه مرتبط می شیییود که با عدم تبليغات مؤثر زمينه را برای ترجمه این آثار در فراسیییوی

مرزها را فراهم نسییاختهاند .در ميان رمانهای مورد بحث فارسییی رمان شییطرنج با ماشییين
قيامت بي شترین سهم را از این منظر دارد و به زبانهای مختلفی ترجمه شده ا ست؛ از جملۀ
آنها زبان عربی ،انگليسییی ،آلبانيایی و فرانسییوی اسییت .اولين و مهمترین ترجمه آن که به
عنوان منبع درسییی در دانشییگاه راتجرز آمریکا هم تدریس میشییود .ترجمه پال اسییپراکمن
نائب رئيس مرکز مطالعات دانشییگاهی خاورميانه در دانشییگاه راتجرز امریکا اسییت که این
رمان را به انگليسی شيوا و جذاب ترجمه نموده است .گنس ملویا سردبير روزنامه انگليسی
زبان آلبانين دیلی نيوز نيز از روی همين نسیییخه انگليسیییی مبادرت به ترجمه رمان به زبان
انگلي سی نموده ا ست .این ترجمه تو سط انت شارات ایدهآرت از انت شارات مطرح این ک شور
منتشر و در اختيار عالقمندان قرار گرفت .الزم به ذکر است که این رمان به مانند بسياری از
رمانهای دفاع مقدس که به زبان عربی ترجمه شیییده اسیییت ،توسیییط محمد اممين مترجم
عراقی امصییل مقيم کشییور هلند به زبان عربی بازنگردانده تا خوانندگان و عالقمندان عرب
نيز از این رمان بهرة الزم را ببرند .همچنين «کریستوف باالیی» استاد دانشگاه سوربن پاریس
که به تازگی ترجمه کتاب داستان های شهر جنگی احمد زاده را به پایان برده ،ترجمه رمان
« شطرنج با ما شين قيامت» به فران سه را نيز در د ستور کار حود خود قرار داده ا ست .الزم به
ذکر اسییت که این کتاب توسییط «دلافروز قربانی» به نثر شییيوای تاجيکی و خط سییيریليک
ترجمه شیییده اسیییت .این ترجمه «شیییاه مات با ماشیییين قيامت» نام دارد .اما در ميان دیگر
رمانهای مورد بحث رمان »ازبه اميرخانی» و رمان «نخلهای بی سر» با کمترین توجه از این
منظر برخوردارند؛ این دو اثر تاکنون به زبانی خارجی ترجمه نشده است .مسلما این کمبود
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بر اثر هر عاملی هم که باشد ،صدمهای بزرگ به روند جهانی شدن این دو اثر وارد میکند؛
در حالی که آثار ترجمه شده دفاع مقدس مانند رمان شطرنج با ما شين قيامت ،به سرعت با
این کانال مهم به سمت جهانی شدن در حرکت ا ست .این دو رمان علیرغم برخوداری از
امتيازات متنی و زبانی ،بدليل عدم ترجمه ،از ورود زودهنگام به عرصیییه جهانی باز ماندند.
بدون شیییک ترجمه علیرغم کمبود ،دو اثر از جهت فنی و محتوایی میتوانسیییت آن را به
مسير جهانی شدن نزدیک کند.
رمان های عربی در مجموع از حيث ترجمه به زبان های مختلف با توجه به زمينه های
مختلف اجتماعی و سییياسییی و اقتصییادی نسییبت به رمانهای پایداری فارسییی از موفقيت
بي شتری برخوردارند؛ هر چند این موفقيت ن سبت به آن درجه جهانی فا صله دارد .رمانهای
مقاومت فلسیطين با توجه به کيفيت باال و شیهرت نویسیندگانش با اسیتقبال زیادی از جانب
مترجمان سییایر کشییورها مواجهه میشییود و دربين رمانهای مورد بحث این پژوهش رمان
«البحث عن وليد مسییعود» بيشییتر حر را از این نظر داشییته و به دوازده زبان زنده دنيا چون
انگليسی ،فرانسوی ،ایتاليایی ،آلمانی ،آلبانيایی ،اسپانيایی و غيره ترجمه شده است .همچين
این رمان با ترجمه عربی پژوه مشییهور بوسیینی »أسییعد دوراکوفيتش» به زبان صییربی ترجمه
شده است .این رمان با این فرصت مناسب و جالب توجه ترجمهای توانسته است ،به عنوان
یکی از رمانهای مهم و مطرح جهان عربی و به خصییوص ادبيات پایداری فلسییطين تبدیل
گردد و برای جهانيان نامی آشییینا اسیییت .این رمان با توجه به شیییهرت نویسییینده و حرفۀ
ترجمهای او به یک تبادل فرهنگی بزرگ هم ميان نویسیینده و دیگران تبدیل گشییته اسییت.
متأسفانه این رمان شایسته علیرغم ترجمه به زبانهای مختلف جهان به زبان فارسی ترجمه
نشییده تا هم پهنای جهانی آن اثر گسییتردهتر گردد و هم ایرانيان فارسییی زبان از این گنيجنه
پایداری بهرهمند گردند.
دیگر رمان عربی مورد بحث نيز یعنی رمان »مردان خورشیییيد» یکی از پرترجمهترین
رمانهای عربی و به طور کلی رمان مقاومت فلسییطين اسییت .این رمان به زبانهای مختلف
زنده دنيا از قبيل انگليسییی ،فرانسییوی ،آلمانی ،هلندی ،صییربی و غيره ترجمه شییده اسییت.
همچنين این رمان مطرح با عنوان «مردانی در آفتاب» توسییط احسییان موسییوی خلخالی به
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فارسی شيوا ترجمه شده است .همچنين مجددا این رمان نيز توسط دانشجوی کارشناسی
ار شد دان شگاه تهران به فار سی ترجمه و برر سی شده ا ست .اثر بدیع و ممتاز کنفانی با این
ترجمهها به راحتی بيشیییتر نقاط جهان را فتح کرده اسیییت و این ترجمهها به عنوان مهمترین
مراکز تبليغی و شییعب فرهنگی این رمان با کمترین هزینه در اختيار جهانيان قرار میگيرد و
رمان بدین وا سطه به ایفای نقش در جهان میپردازد .همچنين رمان زیبای «ابراهيم ن صراهلل»
با توجه به جدید بودن تاریخ نشیییر (2012م) هنوز فرصیییت زیادی برای ترجمه به زبانهای
مختلف دنيا پيدا نکرده اسیییت؛ اما مسیییلما این اثر شیییایسیییته به زودی با ترجمه به زبانهای
مختلف به یک اثر جهانی و شناخته شده تبدیل میگردد .هم اکنون این اثر به زبان انگليسی
ترجمه شده ا ست .در همان سال ن شر کتاب انت شارات دان شگاه آمریکایی در قاهره به ن شر
ترجمه انگليسی آن توسط مترجم مشهور آمریکایی «نانسی روبرتس» مبادرت نموده است.
همانطور که دیده شییید ،رمان های مقاومت عربی از حيث ترجمه به زبانهای مختلف
جهان از زمانهای فارسییی پيشییی گرفتهاند و سییهم بيشییتری از بازار ترجمه و این کانال مهم
فرهنگی و ورود به عرصیییه جهانی شیییدن را در اختيار دارند .جدا از هر گونه تعصیییب و
جانبداری با نقدی علمی و منصییفانه میتوان به این نيتجه دسییت یافت که رمانهای فارسییی
بییدليییل کيفيییت پییایين و عییدم برخورداری از زبییانی قوی و ادبی و عییدم بهرهگيری از
تکنيکهای روایی مهم فنی ،نصییيب کمتری از این بازار جهانی دارند .رمان دفاع مقدسییی
«شییطرنج با ماشییين قيامت» که به زبانهای مختلفی ترجمه شییده اسییت ،از این ویژگیها
برخوردار ا ست و نوی سنده در نگارش چنين رمانهایی با در نظر دا شتن سوژههای منا سب
باید جوری با دقت ،وسیییواس و دانش روایی عظيم به نگارش بپردازند ،تا بتواند که در آن
سییوی مرزها مورد اسییتقبال قرار گيرد و به فتح جهان بپردازد که این فتح به معنای رسییوخ
اندیشهها و آرمانهای انقالب در جهان است که با رمانی خوب و گيرا و سپس ترجمه آن با
بهترین روش رقم میخورد.
ّ-2-2جریانّنقدّادبیّتوانمند ّ
ن قد ادبی به عنوان یکی دیگر از مؤل فه های پيرامتنی ج هانی شییییدن ادب يات ،در معرفی و
سایی اثر به جهانيان و خوانندگان نقش مهمی ایفا میکند .اهميت این عامل در جهانی
شییناسییایی
شنا
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سازی اثر پایداری از دو جهت ا ست .هم میتواند قبل از نگارش اثر ،زمينه را برای نگارش
آ ثار ادبی قدرتم ند و مطلوب فراهم ک ند و هم ب عد از ن گارش ،اثر را به ن قد و چالش
میکشاند و جهت خلق آثار ادبی خالق عاری از نقص بسيار مهم است .در خصوص تحليل
ست به واکاوی همان جریان نقدی
بایسیییت
سطين ،میبای
این دو منظر در رمان پایداری ایران و فلفلسیییطين،
شدن پرداخت.
سطين و قدرت این دو برای ایجاد زمينه جهانی شییدن
شور ایران و فلفلسییطين
حاکم در ککشییور
سیییرزمين رواج و پا برجا
زیرا هر چقد این جریان ،با رویکردی مجدّانه و عميق در این دو سرزمين
ست .رکود این جریان در
سهيم ااسییت.
سيار سییهيم
شکوفایی آثار ادبی از پایداری و غيره ببسییيار
شد ،در شییکوفایی
باباشیید،
شده تا آثار ادبی با کيفيت پایينی در ایران در
سبب شییده
سازندگی آن ،سییبب
ایران و عدم توانمندی سییازندگی
دهههای گذشته نوشته و عر ضه گردد« .در ک شور ما نه فقط معرفی و بررسی آثار نقد ادبی
اساسس ًا جریان جدی نقد ادبی
ست ،بلکه ا سا
هنوز به سنتی جدی در ن شریات ادبی تبدیل ن شده ااست،
وجود ندارد .در نتيجه ،آثار ادبی از منظرهای نقادانه محک نمیخورند و حتی جوایزی که
سو غير دولتیها به فراوردههای ادبی برگزیده در
سال پيش به این سییو
نهادهای دولتی از چند سییال
شعر اهدا میکنند ،غالباً با مالکهایی کامالً نامربوط با نقد مقرر
ستانی و شیییعر
داسیییتانی
حوزه ادبيات دا
میگردد( ».پاینده )48 :1394 ،اگر به غالب پژوهشهای نقدی و مقاالت و پایان نامههای که
در حوزة نقد ادبی به نگارش در آمده نظر کنيم ،خواهيم دید که غالب ًا آنها آنها ،اگر هم
صیییرف از مکاتب و جریانهای نقدی ادبی در
باشیییند در حد یک تقليد صرف
موفق عمل کرده با شند
سیییال و چند دهه ،مکاتب و
ال بعد از چندین سال
غرب باقی ماندهاند .این گونه پژوهش ها معمو ً
نظریات و رویکرده ای نقدی که در غرب به کار خود پایان داده را انتخاب و به نقد آثار
میپردازند که این رویکرد به معنی واپسگرایی و عقب ماندگی جریان نقدی در ککشیییور
شور
شد .در نتيجه این نقد کهنه و
ایران و عدم توانایی آن در خلق رویکردهای نو و جدی میباباشیید.
ناکارآمد آثار ادبی کهنه و نآکارآمد ی که توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد پدید
میآید.
بایسیییت همگام با جر یان نقد ادبی مدرن و با پو یایی و قدرت ،ا ما با
نقد ادبی می بای ست
روشهای بومی سازی و توجه به زمينهها و زیر ساختهای ادبی و فرهنگی جامعه ایران کار
صبات و یک
تعصیییبات
سازنده و کارآمد به دور از هر گونه تع
خود را انجام دهد و به نوعی نقدی سیییازن
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شد .دليل دیگر این واپسگرایی و عدم جریان نقدی جدّی
جانبهنگری و تقليد محض باباشییید.
شينه قدرتمندی برخوردار
ست که نقد ادبی در ایران هم از پيپيشیییينه
شور ما بدین خاطر ااسیییت
در ککشیییور
صر نيز نقد ادبی علیرغم کثرت ،غالباً در
معاصییر
شينه قوی ،در دوران معا
ست .عالوه بر نبود پيپيشییينه
نينيسییت.
حد جریانی مقلّد عمل میکند .بدین سان این عامل را میتوان مؤثرین عامل در عدم تو سعه
صر به طور کلی و ادبيات پایداری به طور أخص یاد کرد که تنها زبان
معاصیییر
یی معا
فارسییسی
ادبيات فار
بزرگ و زنده دنيا با این قدمت و غناست که تا کنون اثری از آن موفق به کسب جایزه نوبل
ضعيف و رویهای
شدت ضییعيف
ست؛ بنابراین ،جریان نقد ادبی در ایران جریانی به شییدت
شده ااسییت؛
ادبی ننشییده
کامالً فرماليته و کلي شهای ا ست و عمدتاً آثار نقدی ،از عمق الزم و رو شی پ سندیده و فنّی
ضعف و قوّت آثار پرداخته و از ارائه تحليلی
یتر به نقاط ضیییعف
ستند و این آثار بيبيشییشتر
برخوردار نينيسیییتند
عميق و راهکاری سودمند و سازنده ناتوان است .نتيجه این بحث چنين است که در دل این
نقد ناکارآمد آثار ادبی شکوفا و قدرتمندی رشد نمیکند.
بيشیییتر و مؤثرتری
کشیییور های عربی بر عکس ایران از پو یایی بي شتر
جر یان ن قد ادبی در ک شور
سبت به
یت .این برتری ننسییبت
ست یافته ااسیست.
شماری ددسییت
پرشییماری
ست و به رهيافتهای نقادانه پر
برخوردار ااسییت
شورهای غربی از سییازندگی،
سازندگی،
شورهای عربی همانند ککشییورهای
ست که نقد در ککشییورهای
ایران بدین معنا نينيسییت
ست .این نقد هم با
سيده ااسییت.
ست و به حد ایدهآل خود ررسییيده
نوآوری و تأثيرگذاری برخوردار ااسییت
شور ایران از برتری
یبت به ککشیییور
یله زیادی دارد؛ اما ننسییسبت
صله
حد مطلوب جریان نقدی توانمند فافاصیی
شورهای عربی هر چند مانند ایران درگير تقليد و
یت .نقد ادبی در ککشیییورهای
یبی برخوردار ااسییست.
ننسییسبی
سازی وتالشهای زیادی برای
ست؛ اما عربیسیییازی
جيرهخوار نظریات و مکاتب نقدی غربی ااسیییت؛
شود و
سازی نقد ادبی و همراه کردن آن با جریانات نقدی کهن عربی هم دیده میشیییود
بومیسیییازی
این بيشتر مرهون پيشينه غنی نقد ادبی در کشورهای عربی است که از جهت پيشينه با جریان
نقد در یونان باستان هم همترازی میکند و بسی از آن هم فرارتر رفته است .این پيشينۀ غنی
و شکوفا ،توسط ناقدان بزرگ و قابل احترامی چون ابوهالل عسکری و عبدالقاهر جرجانی
و حازم قرطاجنی و غيره ایجاد شده ا ست .ناقدانی که با آرای مختلف و جدید خود ،بازار
سترگ برای
گذشییی ته را داغ و پر بار نموده به م ثا به گنجي نهای سیییترگ
ن قد ادبی در دوره های گذ ش
رو شمندی و قوام نقد ادبی معا صر عربی به شمار میآید؛ از این رو ست که در ک شورهای

43

44

نشریۀ ادبيات پایداری ،سال  ،13شمارة  ،25پایيز و زمستان 1400

عربی آثار نقدی و جریانات نقدی با پویایی بيشتر و با دقت و عمق بيشتری عرضه میشود و
سعه ادبيات این مرزبوم به ویژه آثار پایداری نقش مهمی ایفا نموده
توسییعه
ضيه در تبلور و تو
این ققضییيه
یعر و نثر شییده
شده
سنگی در حوزه شیشعر
گرانسیینگی
سبب پدیدآمدن آثار ادبی گران
ست .این جریان نقدی سییبب
ااسییت.
ست اولين بار برای
توانسییت
سب کند و حتی توان
یتند جوایز ادبی فراوانی ککسییب
توانسیستند
یت .آثاری که توان
ااسیست.
سنده طراز اول رمان عربی با
نویسیینده
ست آورد و نجيب محفون نوی
بدسییت
ادبيات عربی جایزه نوبل را بد
رمان معروف خود (ال شحاذ :گدا) توان ست در سال  1988برترین جایزه ادبی را از آن خود
کرد .اگر به همين آثار نقدی پيرامون نجيب محفون توجه کنيم ،خواهيم دید که کتابهای
پرشیییش ماری در باره آثار او به نگارش دارآمده که در زمان حيات وی ،خط فکری و
نقدی پر
سندگان دیگر
نویسیییندگان
اصیییالح کرده و بعد از مرگ او برای نوی
رویکرد ادبی او را جهت داده و ا صالح
درسی آزمودنی و راهنمایی مفيد است؛ بنابراین از منظر اول ،برتری قابل مالحظهای در نقد
ادبی عربی نسبت به نقد عربی ایرانی مشهود است.
وضیییعيت نقد ادبی از منظر دوم ،یعنی ارز یابی آثار ب عد از نگارش ،با یک برتری و
و ضعيت
موفقيتی در رابطه با رمان پایداری ایران مواجهه است و از جهت دیگر با موانعی .موفقيت از
شور
یت ککشییو
یياسیست
آن جهت که با توجه به اهميت دفاع مقدس در تاریخ ،ادبيات ،فرهنگ و سیسيا
ایران ،هم از نظر دولتیها و هم از نظر غير دولتیها ،این آثار از استقبال پرشور و توجه قابل
ست که چاپ با تيراژ باال و تمدید چاپهای مختلفی که از این کتابها
ذکری برخوردار ااسییت
در ایران می شود ،مؤید این ا ستقبال ا ست؛ به عنوان مثال از ميان رمانهای مورد بحث رمان
شطرنج با ما شين قيامت تاکنون  20بار آن هم با تيراژ باال به چاپ ر سيده ا ست و رمان ازبه
سيد .این آثار نه چندان از
سال بعد از اولين چاپ به چاپ پنجم ررسییيد.
سال  1385پنج سییال
هم در سییال
سوی از
بسیییيار مورد واکاوی قرار میگيرد .سیییوی
جهت چاپ و مطالعه بلکه از جهت نقد هم ب سيار
جریان نقد دیگر آثار ،امروز در ایران همواره با کرسیهای دانشگاهی و نشستهای مختلف
و مجالت متعدد و شبکههای رادیویی و تلوزویونی با برنامههای متنوع مواجهه هستيم که به
سنجد و
مباحثه و واکاوی و نقد آثار پایداری میپردازند و این رمانها را به محک نقد میسییینجد
اسیییت .هفتۀ دفاع
امروز با تعدد این محافل نقدی رمان پایداری از گزند نقد دور نمانده ا ست.
مقدس خود به تنهایی فرصت بسيار مناسبی برای برگزاری این محافل است که در این هفته
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شنواره های
جشییینواره
شوند .برگزاری ج
شانده میشیییوند.
سياری از گونههای ادبی به نقد و چالش ککشیییانده
ببسیییياری
سی و غيره خود دلگرمی زیادی
مختلف آثار پایداری از عکس ،فيلم ،رمان ،خاطره نوییسیییی
ست .تمامی
آنهاسییت.
ینجش کيفيت آثار آنها
سندگان و در عين حال محکی جدی برای سیسنجش
نویسییندگان
برای نوی
سن آن
محاسیین
شود و معایب و محا
سنجيده شییود
شود تا آثار پایداری به دقت سیینجيده
سبب میشییود
این محافل سییبب
سن بيبيشییتر
شتر
محاسیین
سندگان از معایب دور و به محا
نویسییندگان
شود نوی
سبب میشییود
شکار گردد که این نقدها سییبب
آآشییکار
شتر از
یت که رمان دفاع مقدس با قدرتی بيبيشیییتر
سیها ااسییست
بررسیییی
بپردازند .نتيجۀ این قبيل نقدها و برر
سبکی ابداعی به کار خود ادامه دهد و هر چقد به جلوتر
شادابتر و سییبکی
شته و با تازگی شییاداب
گذشییته
گذ
برویم از کيفيت این رمانها نه تنها کاسته نمی شود بلکه با استفاده از این جربان نقدی رمان
شد که از جانب
شاید مالحظات بیموردی باباشیید
شد؛ اما مانع جدی این جریان شییاید
ما عميقتر باباشیید؛
سییياسییی
سی
سو بودن این رمان با رویکردهای سيا
همسییو
برخیها انجام میگيرد .با توجه به ارتباط و هم
حاکم در ایران ،این آثار از بیطرفی در نقد در امان نيستند و ناقدان معموالً با محافظه کاری
ساختاری و محتوایی کمتر به گوش
ست به نقد این آثار پرداخته و عيوب سیییاختاری
صا به ددسیییت
و ععصیییا
خالقان اثر میر سد تا به رفع آن بپردازند .نقد رمان پایداری فل سطين از این منظر ،با توجه به
اسیییت گرچه ،به دليل عدم
اهميت مقوله مقاومت در جهان عرب ،مورد توجه قرار گرفته ا ست
ست؛ از
سران ااسیییت؛
سطين و اختالفاتی که ميان سیییران
وجود یک حکومت مرکزی قدرتمند در فلفلسیییطين
فلسیییطين به دليل تعدد
جانب دولتیها چندان مورد توجه قرار نمی گيرد؛ اما رمان مقاومت فل سطين
آثار و عمق و ادبيت باالی خود مورد توجه ب سياری از پژوه شگران جهان عربی قرار گرفته
سی این رمانها نمودهاند؛ از این رو با
بررسییی
یرف نقد و برر
صرف
یت .ناقدان بزرگی وقت خود را صی
ااسیست.
سزایی رمان
شییکوفایی و رونق ببسییزایی
شاهد شکوفایی
توجه به رونق و توانمندی این جریان ،روز به روز شییاهد
پایداری فل سطين ه ستيم که به توليد رمانهایی در سطح جهانی میپردازد که از جمله آنها
رمان «قنادیل ملک الجليل» از رمانهای مورد بحث در این مقاله ا ست که در دوران أخير با
بهرهگيری از هر دو جهت ،جریان نقد ادبی با رویکرد تاریخی و نو و با بهرهگيری از شییيوه
شيوه
شکل و در محتوا پدید آورده
سينمایی ،رمانی نو و بدیع در شییکل
تداخل ژانرها و تکنيکهایی سییينمایی،
که اعجاب ناقدان را برا انگيخته است و این امر بيشتر مرهون جریان نقدی سالم و جدی در
جهان عرب پيرامون رمان مقاومت است.
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-3-2تبادلّفرهنگی ّ
سومين مؤلفه پيرامتنی مورد بحث برای سوق دادن اثر به بازار جهانی تبادل فرهنگی ا ست.
صورتی که این گفتوگو ميان
هاسیییت؛ در صیییورتی
تبادل فرهنگی به معنای مباحثه ميان فرهنگها ست؛
شد ،آثار ادبی به راحتی در بين این فرهنگ های مختلف در گردش و
فرهنگ ها دایر باباشییید،
ستی مفيد و اثر بخش و هم اینکه
بایسیییتی
جریاناند (خطيب .)283 :2001 ،این گفتگو و تبادل بای
انتقادی و نقادانه با شد تا بتواند زمينه را برای جهانی شدن اثر فراهم کند .الزم به ذکر ا ست
که ک شور ایران از جهت تبادل فرهنگی بنابر شرایط خاص با برخی ک شورها تبادل فرهنگی
تنگاتنگ دارد .چنين ارتباطی به گ سترش آثار ادبی و جهانی شدن آن کمک قابل توجهی
مینماید .ایران از جهت پيشينۀ غنی تاریخی ،خود به خود با کشورهایی پا پيشينه و تاریخی
شينه یا
ست و این پيپيشیين
ستان و چين ااسیت
هندوسیتان
صر ،یونان ،هندو
صال مییابد که از جملۀ آنها ممصیر،
کهن اتاتصیال
خصيصۀ مشترک سبب می شود تا تبادل فرهنگی ميان کشورهای مذکور به سادگی برقرار
کشیییورها
گردد و آثار ادبی از جمله پایداری بتوانند به عنوان یک کاالی فرهنگی در آن ک شورها
فر صت ح ضور و عر ضه دا شته با شد یا از جهت دینی و ا شتراکات دینی که با ک شورهای
مسلمان دارد ،سبب شکلگيری تبادل فرهنگی میگردد که این تبادالت به خاطر خط مشی
سلمان تنگاتنگ و
شورهای ممسیییلمان
دینی حکومت ایران و محوریت دین در رمان پایداری با ککشیییورهای
داغ تر ا ست یا اینکه این تبادالت بر اثر روابط سيا سی شکل میگيرد؛ مانند رابطۀ سيا سی
ح سنه با رو سيه که سبب تبادل فرهنگی که از جمله معيارهای آن حضور در نمای شگاها آن
شين قيامت» به
ماشییين
شطرنج با ما
سی «شییطرنج
مقدسییی
ست که در عنوان بعدی خواهيم دید که رمان دفاع مقد
ااسییت
خاطر این تبادل فرهنگی در نمایشگاه مسکو با استقبال گرمی مواجهه شد .تبادل فرهنگی به
همين دالیلی که ذکر کردیم یا عکس آن ها میتوا ند از بين برود و شیییش کل نگيرد .روابط
شده تا تبادل
سبب شییده
سلمان و غربی دارد ،سییبب
شورهای ممسییلمان
شتر ککشییورهای
سی تيرهای که ایران با بيبيشییتر
یياسییی
سیسيا
حاصیییل
سیییودی حا صل
کشیییورها برقرار نگردد .گاهی اوقات از این تبادالت سودی
فرهنگی ميان این ک شورها
شورهای کوچک و کم اهميت ار جهت فرهنگی که تبادل با
شود به مانند ارتباط با ککشییورهای
نمیشییود
سازی آثار پایداری ندارد؛ اما با این حال عدم ارتباط و
سودی برای ادبيات و جهانیسییازی
آنها سییودی
تبادل فرهنگی قوی با برخی از ک شورها مانند امریکا و فران سه به ادبيات ما صدمه میزند و
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اسیییت .به عنوان مثال آثار ادبی پایداری در
شیییدن ادبيات ایران ا ست.
بزرگترین مانع جهانی شدن
ضور مؤثر در بازارهای فرهنگی پاریس به عنوان مرکز فرهنگی جهان شییانس
شانس
حضییور
صورت ح
صییورت
صل میگردد؛ کما اینکه رمان
حاصیییل
شدن پيدا میکنند .امری که کمتر حا
بزرگی برای جهانی شیییدن
شدن اثر به
سبب ترجمه شییدن
ضور در آمریکا علیرغم عدم تبادل فرهنگی پویا سییبب
حضییور
شطرنج با ح
شییطرنج
انگليسی و تأثيراتی دیگر که جملگی در جهانی شدن این رمان سهم قابل مالحظهای دارند،
ایجاد کرد.
ستای تقویت بنيۀ
راسییتای
از جهت بهرهگيری فرهنگ و ادبيات ایران از دیگر فرهنگها در را
فرهنگی و ایجاد تبادل فرهنگی ،متأسفانه ادبيات پایداری ایران ،ادبياتی تک بعدی و منزوی
سر در الک خود کرده و به دیگر فرآورده های ادبی پایداری توجه نمیکند یا
اسیییت و سیییر
ا ست
مسیییير ترقی و
اسیییت که یک ادبيات منزوی هرگز به م سير
کمترین توجه را بدان دارد .بدیهی ا ست
شدن نمیر سد.
رسیید.
سرانجام جهانی شییدن
ضج و پختگی و سییرانجام
سعه گام بر نمیدارد و با به مرحله ننضییج
توسییعه
تو
اسیییت،
هرچند توجه به فراوردههای ادبی دیگر ملت ها به طور کلی تا حدودی اتفاق افتاده ا ست،
مانند تأثيرپذیری اميرخانی در رمان ازبه از جين ویستر در برگزیدن روش و سبک مراسلهای
یا نامهنگارانه در نگارش رمان که کامالً منطقی و متناسب با بافت فرهنگی و ادبی کشورمان
و موضوع دفاع مقدسی هم رخ داده است و رمان او را به عنوان متفاوتترین رمان مقاومت
پيش برده ااسیست؛ اما این تبادل از جانب فرهنگ ما و بهرهگيری ادیبان ما از فرهنگ دیگران
بسيار کمتر و کم فروغتر است .به عنوان مثال ،رمان پایداری ایران کمترین بهره را از ادبيات
شود ،برده
شناخته میشییود،
ستهترین ادبيات پایداری جهان شییناخته
برجسییته
سطين که به عنوان برج
پایداری فلفلسییطين
سعود»
شهورترین رمان پایداری یعنی رمان «البحث عن وليد ممسییعود
ست .همانگونه که دیدیم ممشییهورترین
ااسییت.
جبرا ابراهيم جبرا ،علی رغم برخورداری از محتوایی هميق و ارزش ادبی و ترجمه به بيبيشییتر
شتر
فارسیییی
سی
فلسیییطين ندارند  -به فار
زبانها  -حتی زبان هایی که تبادلی فرهنگی با جهان عرب و فل سطين
برگردانده نشده است.
تصیییور ،تبادل فرهنگی ميان ایران و جهان عرب به ویژه در حوزة ادبيات
بر خالف ت صور،
ب سيار کم فروغ و نگرانکننده ا ست؛ در حالی که ميان این دو ملت در زمان قدیم تبادالت
صر به حالت تعطيلی درآمده و بهترین
معاصییر
سيعی برقرار بود ،اما در دوران معا
سترده ووسییيعی
سيار گگسییترده
ببسییيار
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سیهایی که از آثار عربی
بررسییی
ست و عمدة تحقيقها و برر
یده ااسییت
سی ترجمه ننشیشده
فارسییی
آثار عربی به فار
میگردد از تحقيقات دانشجویی فراتر نمیرود؛ حال آنکه در صورت ایجاد یک تبادل گرم
خصوصاً در حوزه پایداری ،چون رمان پایداری فلسطين از برتری قابل مالحظهای برخوردار
است ،زمينه را برای شکوفایی بيشتر و کارآمدتر رمان پایداری فراهم میشود؛ اما بهرهگيری
عرب ها از فرهنگ و آثار فار سی بي شتر ا ست و همانگونه که دیدیم رمان شطرنج با ما شين
ست .همچنين آثار دیگر ادبی ایران
شییده ااسییت.
قيامت ،علی رغم قدمت اندک به عربی ترجمه شده
شده و بهرهگيری های که آنها در حوزة تأليف و
چه قدیم و چه جدید به عربی ترجمه شیییده
ست؛ از این رو
شتر ااسییت؛
ست به مراتب از ما بيبيشییتر
ترجمه و پژوهش از آثار ایرانی به عمل آمده ااسییت
بای سته ا ست تا ادیبان پایداری ایرانی با تفحص و تعمق در آثار غنّی ادبی جهان به ویژه آثار
ست بياورند و در جهت ترقی اثر خود آنها را به کار
شناخت دقيقی از آنها به ددسیییت
پایداری شیییناخت
ببرند.
سطين و جهان عرب ،تا چه حد از تبادل فرهنگی بهره میبرد،
اینکه رمان پایداری فلفلسیییطين
بایسیییت
ست
ست که در قياس با ادبيات پایداری ایران میبای
مبحث دیگر این مؤلفه مهم فرامتنی ااسیییت
مورد سنجش قرار گيرد .الزم به ذکر ا ست که محدودیتها و فر صتهایی که برای ایران
ست؛ اما
ستر الزم برای تبادل فرهنگی مطرح بود ،برای عربها نيز مطرح ااسیییت؛
جهت ایجاد ببسیییتر
سبت به ایجاد تبادل فرهنگی در ایران دارد؛ از
شیییرایط بهتری ننسیییبت
جهان عرب از چند جهت شرایط
ستند با سییسالیق،
ست که خود به تنهایی جهانی ههسییتند
شورهای عرب زبان ااسییت
جملۀ آنها تعدد ککشییورهای
صل ااشییتراک
شتراک
شورها بنابر ااصییل
ضررت ایجاد تبادل ميان این ککشییورها
عالیق ،فرهنگهای مختلف و ضییررت
ستفاده را از این تبادل
شود که رمان پایداری عرب بهترین ااسییتفاده
سبب میشییود
زبان و دین و ادبيات سییبب
عت فرهنگی و
ببرد .هم اینکه ورود رمان عربی در دیگر فرهنگ ها با توجه به این ووسیییسعت
جغرافيایی راحتت ر ا ست .ک شورهایی عربی در مجموع به دليل ارتباطات ح سنه سيا سی و
سبتری برای تبادل فرهنگی هم ایجاد
مناسیییب
ستر منا
یود تجاری که با جهان دارد ببسیییتر
روابط پر سییسود
نمودهاند که در این ميان ادبيات آن بهترین بهره را میبرد و میتواند به عنوان اثری جهانی
سبت همين تبادالت و
مناسیییبت
در فرهنگ های مختلف به گردش درآید .محمود درویش به منا
ارتباطات به راحتی به کشورهای مختلف سفر میکرد و اشعار خود را عرضه میکرد و این
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شهرت آثار او دارد .با نگاهی به رمانهای مورد
سازی و شییهرت
ضه تأثير زیادی در جهانی سییازی
عرضییه
عر
صراهلل جملگی در نگارش
شد که کنفانی و جبرا و ننصیییراهلل
بحث عربی متوجه این نکته خواهيم شییید
سبکی نو و بدیع در نگارش از تبادل فرهنگی
شيوه و سییبکی
سود در ارائه شییيوه
رمانهای خود بهترین سییود
ستاوردهای ادبی و فرهنگی جهان
بردهاند و اثر آنها با فرهنگی جهانی و با بهره گيری از ددسیییتاوردهای
توليد و نشر یافته است.
-4-2نمایشگاهّوّبازارّجهانی
صوالت فرهنگی و ادبی دارد و نقش آن را به هيچ
محصییوالت
ضه مح
عرضییه
شگاه جایگاه مهمی در عر
نمایشییگاه
نمای
وجه نمیتوان انکار نمود .نمایشگاها علیرغم وورد وسایل ارتباطی فرهنگی مختلف مدرن
و اینترنتی ،همواره به عنوان یکی از مهمترین مراکز ترویج و ارائه آثار جدید اهميت دارد.
ست و هنگام برگزاری با
شلوغ و پرترافيک ااسییت
شگاهای کتاب همواره شییلو
نمایشییگاهای
ست که نمای
اینروسییت
از اینرو
استقبال گرم و پرشوری مواجه می شوند .این شيوه سنتی همچنان طرفداران خود را دارند و
ضایی واقعی
صوالت و فراوردههای ادبی جهان به طور حقيقی در ففضیییایی
محصیییوالت
در آن مخاطبان با مح
مواجهه می شوند و فر صت خوبی برای انتخاب دارند .اینکه بخواهيم سراغ رمانهای مورد
بحث را در نمای شگاهای مهم بين المللی جهان نظير نمای شگاه بين المللی کتاب فرانفکورت
یا م سکو یا پکن و غيره بگيریم کاری سخت و محال ا ست؛ اما م شخص ا ست که ادبيات
دفاع مقدس با توجه به تالش مسئولين حضوری مؤثر در نمایشگاهای بين المللی دارد و این
گونه تالشها در صورت استمرار و با دقت ،برنامه ریزی و مدیریت درست جهت معرفی و
ارائه کتابهای جدید ،مطلوب و فنی میتواند به جهانی شدن ادبيات مقدس کمک شایانی
صیییحنه جهانی مرهون
کند ،کما اینکه همين اندازه از موفقيت رمان دفاع مقدس ایران در صحنه
اینگونه تالشها ا ست .رمان دفاع مقدس که در نمای شگاه م سکو که در شهریور  96برگزار
شد ،از جمله آثار پر ا ستقبال این نمای شگاه بوده ا ست و به «گزارش روابط عمومی مو س سه
نمای شگاه های فرهنگی ایران ،در غرفه ک شورمان در سی امين دوره نمای شگاه کتاب م سکو
بيش از  250عنوان کتاب درحوزه های مختلف در فضایی به مساحت  24مترمربع به نمایش
گذاشته شده است .حوزة ادبيات معاصر ،دفاع مقدس ،زندگینامۀ سرداران و شهدای جنگ
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سی و همچنين کتابهای دو زبانه خيام ،حافر و سییعدی
سعدی
روسییی
شییده به زبان رو
تحميلی ترجمه شده
مورد توجه و استقبال ویژه بازدیدکنندگان از غرفه ایران قرار گرفته است)www.tibf.ir( ».

شرق نيوز به نقل از
شییید .ممشیییرق
ضه شد.
عرضیییه
شگاه پکن نيز بيش از  30اثر از دفاع مقدس عر
نمایشیییگاه
در نمای
انتشییار
شار
ست که «با وجود انت
صوص اعالم نموده ااسییت
خصییوص
سنيم اعالم میدارد در این خ
خبرگزاری تتسیینيم
خبرهایی از محدودیت کتاب های دفاع مقدس در چين ،برخی نيز بر این باروند که اخيراً
شده و حتی در ترجمه تحتاللفظی نيز چينیها
ستقبال مواجه شیییده
ادبيات مقاومت در چين با ااسیییتقبال
صورت میتوان گفت ،ادبيات دفاع مقدس ما
عبارت «دفاع مقدس» را برگزیدهاند ،در این صییورت
شت».
داشییییت
ید دا
خواهیهد
یان گگسییسی تردهای در چ ين خوا
خایا ططبیبان
یود ممخی
عرضییییه شیییشود
ا گر خوب عر ضه
سئولين رمان
شگاههای دیگری که با توجه به فعاليت ممسییئولين
نمایشییگاه
( )www.mashreghnews.irو نمای
ست و تعداد
یور کافی نينيسیییت
ضور
حضیی
یت و البته تنها ح
دفاع مقدس جزو آثار پای ثابت آنها بوده ااسییست
رمانهای عر ضه شده و نوع رمانهایی که عر ضه می شود و تال شی که در صحن نمای شگاه
برای معرفی این کتابها به ا ستقبال کنندگان می شود از جمله مهمترین عوامل فراهم شدن
بستر برای جهانی شدن رمان دفاع مقدس.
در مجموع با برر سی اخبار نمای شگاهها در این چند سال أخير رمان شطرنج با ما شين
ست؛ البته در جنب کتاب
شته ااسییت؛
داشییته
شگاهای بين المللی دا
نمایشییگاهای
ضور را در نمای
حضییور
شترین ح
قيامت ،بيبيشییترین
معروف «دا» یا اثر «سفر به گرای  270درجه» .رمان «نخلهای بیسر» با توجه گذشت تاریخ
شطرنج با
ست .رمان شییطرنج
صه بوده ااسییت.
عرصییه
شر آن و کيفيت پایين از کمتوجهترین رمانها در این عر
ننشییر
نمایشیییگاها مورد توجه
بسیییياری از نمای شگاها
شیییيوه خاص خود در ب سياری
مضیییمون و شيوه
توجه به عنوان و م ضمون
ا ستقبالکنندگان واقع شده و جزو آثار مطرح و منتخب این قبيل نمای شگاه مانند نمای شگاه
فرانکفورت بوده است.
شود که از مهمترین آنها
شگاهای بينالمللی مختلفی برگزار میشیییود
نمایشیییگاهای
در جهان عرب نيز نمای
شهوترین و قدیمیترین
شرین عربی جزو ممشییهوترین
سياری از ناناشییرین
ست .ببسییياری
شگاه بين المللی قاهره ااسییت.
نمایشییگاه
نمای
ستمر و
ضور ممسییتمر
حضییور
شگاها و بازارهای جهانی ح
ستند که همواره در نمایشییگاها
چاپخانههای جهان ههسییتند
مؤثری داشتهاند و رمان های مقاومت فلسطينی از مهمترین حوزههای مورد توجه این ناشران
در نمایشگاهها مختلف بوده است .در ميان رمانهای مورد بحث ،آثار کنفانی و جبرا ابراهيم
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سبب شییهرت
شهرت
ست که سییبب
شگاه های جهانی ااسییت
نمایشییگاه
سياری از نمای
ضر در ببسییياری
حاضییر
جبرا معموالً از آثار حا
ست؛ اما با توجه به عدم مرکزیت حکومت
شده ااسیییت؛
کم نظير و ترجمه به زبان های مختلف شیییده
فلسطينی مستقل و پرداختن دیگر کشورهای عربی به آثار ادبی منطقه جغرافيایی خود ،آثار
مقاومت فلسطينی معموالً در موازنهای نابرابر در نمایشگاه عرضه میشوند.
-5-2رسانۀّجدید
برخورداری آثار پایداری فارسی از رسانه جدید و به ویژه از مهمترین و قویترین عامل این
ر سانه در عصر جدید یعنی اینترنت ،ب سيار واپ سگرا و کم بهره ا ست .دانلود آثار پایداری و
تهيه فایل های الکترونيکی از آن ب سيار د شوار و ناممکن ا ست و علیرغم قيمت پایينی که
معموالً این آثار دارد ،تهيۀ فایلهای الکترونيکی به صورت دانلود و خرید اینترنتی سخت و
ست و عکس آن
ست؛ در حالی که در ميان آثار ادبی و پایداری عربی اینگونه نينيسییت
شوار ااسییت؛
ددشییوار
سایتهای
ستفاده از سییایت
سطين در تمامی نقاط جهان با ااسییتفاده
ست و رمانهای پایداری فلفلسییطين
یهود ااسییت
ممشیشهود
مختلف قابل خرید و دانلود رایگان است .به عنوان مثال در ميان رمانهای مورد بحث فارسی
رمان «ازبه» و «نخلهای بی سر» با کيفيتی پایين قابل دانلود ا ست؛ اما رمان شطرنج با ما شين
قيامت از طریق اینترنت قابل دسترسی نيست .هرچقدر آثار پایداری دفاع مقدس از ارزش و
اهميت باالیی برخوردار باشد ،به همان نسبت دسترسی به آن از طریق شبکه جهانی اینترنت
دشوارتر است؛ اما در ميان رمانهای مورد بحث عربی هر سه رمان به راحتی در سایتهای
اسیییت .رمان قنادیل ملک الجليل در
دسیییتيابی رایگان و حتی خرید ا ست.
مختلف قابل دانلود و د ستيابی
ششصد صفحه با چاپ منقح و گران قيمت از همان سال انتشار یعنی 2012م در سایتهای
دسیییتيابی به دیگر
وضیییعيت د ستيابی
شییید و در اختيار عالقمندان قرار گرفت .و ضعيت
مختلف قابل دانلود شد
سایتهای عربی در
ست و این رمانها عالوه بر سیییایت
سطين هم چنين ااسیییت
رمانهای پایداری فلفلسیییطين
سایتهای غير عربی هم قابل دانلود است.
آثار پایداری از دیگر و سایل ر سانهای چون تلوزیون و ماهواره هم ن سبت به رمان عربی
کمتر مورد توجه قرار میگيرد .عمدتاً رادیوهای خارجی و ماهواره های خارج از ککشیییور
شور
نشیییر ر مان های پا یداری
بدل يل زوا یه م عا ندی که با حکو مت ایران دار ند به ترویج و ن شر
نمیپردازد؛ در حالی که رمانهای پایداری فل سطين اینگونه ني ست و این رمانها با ا ستفاده
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ست آثار خود را به
سته ااسییت
توانسییته
شبکههای تلوزیونی و ماهوارهای توان
از این کانالها و رادیوها و شییبکه
کل جهانيان معرفی کند و باعث جهانیسازی این آثار گردد.
مهمترین عامل رسانهای برای ترویج و جهانی سازی ادبيات پایداری ،سينما است .سينما
سينما مهمترین ،محبوبترین
میتواند نقش مهم و مؤثری در ترویج آثار پایداری ایفا نماید .سیییينما
و موثرترین عامل رسانهای در دوران معاصر است .این رسانۀ دیداری -شنيداری امروزه در
ست؛ از این رو،
شی گرفته ااسییت؛
ضه آثار هنری از دیگر ژانرهای هنری و ژانرهای ادبی پيپيشییی
عرضییه
عر
اثری ادبی اگر به این فناوری دربياید و به اصطالح اقتباس سينمایی رخ دهد ،تنها بهرهگيری
سينما از ادبيات ني ست ،بلکه بهرهگيری دو سویه ا ست و ا ستفادة ادبيات در این اقتباس به
خاطر ورود به عر صۀ جهانی کم از ا ستفاده سينما از ادبيات ني ست؛ بنابراین ،ادبا که از آثار
ست تا زمينه
آنها اقتباس می شوند باید ب سيار خوشحال باشند و نقش م سئولين ادبی در این ااست
را برای این اقتباسات فراهم کنند؛ کما اینکه مسئولين سينمایی بایستی به فروادههای ارزشی
سیییهم ادبيات پایداری از جمله رمانهای
سیییينما کنند .سهم
ادبی توجه کرده و آن را وارد قاب سينما
ست .در ميان رمان های مورد بحث رمان
مورد بحث ،از این حيث در ایران تقریباً خوب ااسیییت.
شطرنج با ما شين قيامت شانس عر ضه در فراتر از مرزها را دا شته ا ست؛ اما این امر بي شتر
وابسته و ملزوم به عنصر ترجمه است .به عنوان مثال ،ترجمه آلبانيایی رمان «شطرنج با ماشين
شبکههای
ساعته درباره این کتاب در یکی از شییبکه
شد تا برنامه تلویزیونی یک سییاعته
قيامت» بهانهای شیید
تلویزیونی کشور آلبانی ساخته و پخش شود .این اثر در یک برنامه رسانهای که تأثيرگذاری
و سطح دسترسی به آن برای همگان مهياتر است به تصویر کشيده شود و مسير جهانی شدن
آن را تا حدود زیادی راحت تر خواهد کرد .همچنين از این رمان نمایش و تئاتر با همين
عنوان « شطرنج با ماشين قيامت» به کارگردانی شاهين صيادی در کانادا تمرین و اجرا شده
شم و هفتم بهمن در
شییشییم
ست .این اثر در روزهای ش
و در برای عالقمندان به نمایش درآمده ااسییت.
تاالر چهارسو مجموعۀ تئاتر شهر روی صحنه رفت؛ اما علی رغم گالیه بسياری از محققان
این اثر ارزشی و مهم در سينمای ایران به تصویر کشيده نشده ،و جا دارد فيلمی شایسته و
مهيّج از آن به اقتباس در بيابد .رمان پایداری فلسطين از این جهت با توجه به برخورداری از
سندگانش مورد توجه سییينما
سينما
نویسییندگا
ماجراهای دراماتيک و روایت پردازی و زوایه دید هنری نوی
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گران قرار گرفته است و نوانسته از این رسانه شنيداری دیداری به عنوان کانالی مهم برای
شمس»
صه جهانی بهره ببرد .از ميان رمانهای مورد بحث رمان «رجال فی الالشیییمس
عرصیییه
ورود به عر
فيلمسییاز
ساز
توسییط فيلم
ست .این رمان تو سط
سينمایی و فليمی دراماتيک درآمده ااسییت.
سی سییينمایی
اقتباسییی
کنفانی به اقتبا
شر یافت.
سال  1972با عنوان «المخدعون» یعنی فریب خوردگان توليد و ننشییر
سوری تبار در سییال
سییوری
ستند و گزارشهایی تتصییویری
صویری
دربارة دو رمان دیگر یعنی رمان البحث و قنادیل فليمهای ممسییتند
مختلف تهيه و نشر یافته است؛ اما این دو اثر همچنان به اقتباس سينمایی بلندی در نيامدهاند.
ّ-3نتیجهگیری ّ

نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمد شامل موارد ذیل است:
از جهت مؤلفههای پيرامتنی کو ششهای کمی از جانب د ستاندرکاران رمان دفاع مقدس
سئولين بر میگردد و پارهای دیگر هم به
یت که برخی از آنها به ممسییئولين
یی به عمل آمده ااسیست
فارسیسی
فار
شیییدن را به سیییهولت
سهولت
سندگان در عدم خلق آثاری توانمند تا بتواند جاده جهانی شدن
نویسیییندگان
خود نوی
بپيماید .در توضيح این نکته باید گفت :در این خصوص آثار باید آن توانایی الزم را داشته
حضیییور یابند؛ مانند برخورداری اثر از
شند تا در کانال ها و مؤلفه های فرامتنی اجازه ح ضور
باباشیییند
حوادث و رویدادهای دراماتيک و نحوه پردازش آنها که زمينۀ ظهور آن و تبدیل به فيلمی
سی علیرغم چنين حوادثی هنوز در خلق
فارسیییی
سازد و رمانهای فار
سیییينمایی فاخر را فراهم سیییازد
سينمایی
سئولين ذیربط مرتبط
شش و فعاليت دارند؛ تا حدودی هم به ممسییئولين
کوشییش
سی نياز به کو
حماسییی
آثاری حما
شش زیادی به خرج نمیدهند به عنوان مثال رمان
کوشیییش
سایی این موارد کو
یناسیییایی
ست که در شییشنا
ااسیییت
سئولين برای
شطرنج قابلبت برخورداری از مؤلفه های فرامتنی را دارد که نياز به تالش ممسیییئولين
شیییطرنج
هرچه بي شتر این زمينه منجر می شود .در مجموع در ميان رمانهای مورد بحث فار سی رمان
شطرنج با ماشين قيامت ،داری بيشترین امتياز از حيث برخورداری از مؤلفههای فرامتنی نظير
ست و دیگر رمانها با کمترین اميتازی برخوردارند.
سانه جدید ااسیییت
شگاه و ررسیییانه
مایشیییگاه
ترجمه و نمای
ست و
شکالت جدی روبرو نينيسییت
سطين هم از جهت مؤلفههای پيرامتنی با ممشییکالت
رمان مقاومت فلفلسییطين
سئوالن عرب و توجه جهانی به
یت که با توجه و تالش ممسییئوالن
سب نموده ااسیست
امتيازات بزرگی ککسییب
شهرت و
سی بر میگردد و همچنين شییهرت
سییياسییی
صادی و سيا
اقتصییا
شتر بدالیل اقت
این پدیده ادبی که بيبيشییتر
شده تا
سبب شییده
شاهکارهای این ادبيات سییبب
سطين و قوت ادبی شییاهکارهای
شمولی وقایع مقاومت فلفلسییطين
جهانشییمولی
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ح ضور موفقی در فرا سوی مرزها دا شته با شد که در ميان رمانهای مورد بحث رمان رجال
فی الشمس و البحث عن وليد مسعود با استقبال کمنظيری مواجهه شده و از بيشتر مؤلفههای
صیییورت
نشیییر تازه خود در آینده در صورت
فرامتنی برخوردارند و رمان قنادیل هم با توجه به ن شر
برخوداری از دیگر مؤلفهها در این زمينه موفق خواهد شد.
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