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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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 نشرّیۀّادبّیاتّپایداری

 دانشکدة ادبي ات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1400زمستان سال سيزدهم، شمارة بيست و پنجم، پایيز و 

ّهایّپیرامتنیّدرّجهانیّشدنّرمانّپایدارینقشّمؤلفه
ّ)پژوهشیّتطبیقیّدرّمقیاسیّکوچک(ّ

ّپژوهشی(ّ–)علمیّ
1ّشهرامّدلشاد

2ّفاضلّعباسّزاده

ّچکیده
دن آثار ادبی شهای مهم در تسریع روند جهانی مطابق با رویکرد جهانی شدن ادبيات، یکی از مؤلفه

داری از مؤلفه زبانی دهد. زیرا یک اثر عالوه بر آنکه نيازمند برخورتشکيل میهای پيرامتنی را مؤلفه
رامتنی الزم جهت های پيبایست از مؤلفهباشد، میو فنی و محتوایی برای صعود به قله جهانی شدن می

ی یک اثر از های پيرامتنی یک اثر در صورت برخودارمند باشد. شاخصهدستبابی به این مهم بهره
از این  کند و در صورت عدم برخورداری یک اثرها، حلقه جهانی شدن را کامل میمؤلفه سایر

اله سه رمان از ها، مسير دشواری برای پيمودن و وصول به مرتبه جهانی شدن دارد. در این مقشاخصه
ؤلفه های مادبيات پایداری ایران و سه رمان از ادبيات مقاومت فلسطين از جهت برخورداری از 

قد ادبی توانمند، نگيرد. عناصر فرامتنی مهم از قبيل ترجمه و جریان رامتنی مورد مطالعه قرار میپي
بحث در این مقاله  های موردترین مؤلفهتبادل فرهنگی، نمایشگاه و بازار جهانی، رسانه جدید، از مهم

دهد شان میيجه نهای پيرامتنی مورد توجه نگارندگان بوده است. نتبرای سنجش و ارزیابی مؤلفه
ادبيات پایداری  های پيرامتنی از موقعيت باالتری نسبت بهادبيات فلسطين از جهت برخورداری مؤلفه

هنگی و فرامتنی های فرایران برخوردار است از این رو شایسته است تا با تقویت و تحکيم این بنيان
ی توسط آثار های جهانو فتح قلهمهم، آثار دفاع مقدس به مرز جهانی شدن رسيده و شاهد شکوفایی 

 ماندگار ادبيات دفاع مقدس ایران و حتی ادبيات مقاومت فلسطين در جهان باشيم.
 های پيرامتنیرمان پایداری، دفاع مقدس، جهانی شدن، مؤلفه ها:کلیدواژه
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ّمقدمهمقدمه --11

ست. این ترین ویژگی برای بررسییی آثار ادبی در دوره معاصییر اسییت. این شدن عالیشییدن عالیجهانیجهانی صر ا سی آثار ادبی در دوره معا ویژگی ویژگی ترین ویژگی برای برر

شته نقش چندانی ایفا نمیهای گذشیییته نقش چندانی ایفا نمی      گرچه در دورهگرچه در دوره  های های   نمود و آثار ادبی معموالً در حوزهنمود و آثار ادبی معموالً در حوزه های گذ

گردید، اما امروزه بدليل گردید، اما امروزه بدليل     های بومی نگارش و مورد ارزیابی میهای بومی نگارش و مورد ارزیابی می   جغرافيایی محدود و با مؤلفهجغرافيایی محدود و با مؤلفه    

سترش ارتباطات و نزدیکی ملتگسیییترش ارتباطات و نزدیکی ملت   شری، تمامی آثار برای نيل به جهانی های بشیییری، تمامی آثار برای نيل به جهانی     ها و تمدنها و تمدن گ های ب

ص    صشدن، در  سب ویژگی شدن، در  سب ویژگیدد ک ضه    های واحد و جهانهای واحد و جهانها و مؤلفهها و مؤلفهدد ک ضه شمولی جهت معرفی و عر شمولی جهت معرفی و عر

ست. اما آنچه بيش از همه اهميت دارد، خود در بازار نقل و انتقاالت و تبادالت فرهنگی اسیییت. اما آنچه بيش از همه اهميت دارد،       خود در بازار نقل و انتقاالت و تبادالت فرهنگی ا

ستبابی به الگو و مؤلفه  ستبابی به الگو و مؤلفهد سام      د ست که نظریه ح سجم برای ارزیابی آثار ادبی ا سام های جامع و من ست که نظریه ح سجم برای ارزیابی آثار ادبی ا های جامع و من

های ادبی است که یک های ادبی است که یک  ترین آنها برای بررسی فرآوردهترین آنها برای بررسی فرآورده امعامعها و جها و جخطيب، از مهمترین نظریهخطيب، از مهمترین نظریه

سی قرار میاثر را در دو جهت مورد بررسییی قرار می های درون های درون دهد. از نظر وی یک اثر عالوه بر مؤلفهدهد. از نظر وی یک اثر عالوه بر مؤلفهاثر را در دو جهت مورد برر

شدن به         صعود به قله جهانی  سبکی و محتوای( برای  ساختاری و محتوایی و  شدن به متنی )از قبيل  صعود به قله جهانی  سبکی و محتوای( برای  ساختاری و محتوایی و  متنی )از قبيل 

فه  فهمؤل صول متنی نيز جهت حصیییول  های پيرامتی و برونهای پيرامتی و برون مؤل ياز دارد و این محور را در   متنی نيز جهت ح ياز دارد و این محور را در به این مهم ن به این مهم ن

شدن، نمیقياس با سییایر محورهای جهانی شییدن، نمی سایر محورهای جهانی  ست؛ بلکه ارزش و اهميت توان کم اهميت دانسییت؛ بلکه ارزش و اهميت  قياس با  توان کم اهميت دان

سا آثار متعددی که از جهت این محور به مانند سیییایر محورها، مهم و حياتی اسیییت. چه بسیییا آثار متعددی که از جهت   ست. چه ب سایر محورها، مهم و حياتی ا این محور به مانند 

سبکی، بدیع و خالق بوده و از محتوا و بنسییاختاری و سییبکی، بدیع و خالق بوده و از محتوا و بن رداراند؛ اما عدم رداراند؛ اما عدم ای عميق برخوای عميق برخومایهمایهساختاری و 

 های پيرامتنی سبب شده تا آن آثار از مرز جهانی شدن فاصله بگيرد. های پيرامتنی سبب شده تا آن آثار از مرز جهانی شدن فاصله بگيرد.  برخورداری از ویژگیبرخورداری از ویژگی

فه             فهمؤل فه     مؤل به عنوان مؤل فههای فرامتنی گرچه  به عنوان مؤل به          های فرامتنی گرچه  به  های درجه دوم از جهت اهميت، نسیییبت  سبت  های درجه دوم از جهت اهميت، ن

برخورداری برخورداری  گيرد، اما در صورت عدم گيرد، اما در صورت عدم تری قرار میتری قرار میهای متنی و زبانی، در جایگاه پایينهای متنی و زبانی، در جایگاه پایينمؤلفهمؤلفه

های متنی مورد بحث به نحو احسن برخوردار های متنی مورد بحث به نحو احسن برخوردار  رغم اینکه آن اثر از مؤلفهرغم اینکه آن اثر از مؤلفهیک اثر از آنها، علییک اثر از آنها، علی

شدن جا میباشیید، عمالً در رقابت جهانی شییدن جا می شد، عمالً در رقابت جهانی  شگران حوزه ادبيات پایداری مانند؛ بنابراین، کنشییگران حوزه ادبيات پایداری با مانند؛ بنابراین، کن

شر ادبيات پایدا       سئولين و مدیران حوزة چاپ و ن سندگان و م سطين أعمّ از نوی شر ادبيات پایداایران و فل سئولين و مدیران حوزة چاپ و ن سندگان و م سطين أعمّ از نوی ری ری ایران و فل

شر بر عهدة آنهاست، باید تالش کنند تا این زمينه    سازی زمينه برای این مؤلفهسازی زمينه برای این مؤلفه که فراهمکه فراهم شر بر عهدة آنهاست، باید تالش کنند تا این زمينه ها بي ها بي

شتری انجام دهند تا     سرعت و کيفيت بي شتری انجام دهند تا را هر چه بهتر و با  سرعت و کيفيت بي صورت برخورداری از  را هر چه بهتر و با  اثری در 

ین های متنی و زبانی از قافله جهانی شدن و معرفی در بازار آثار جهانی باز نماند؛ بنابرا مؤلفه
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ها در رمان پایداری ایران و در این پژوهش با رویکرد انتقادی به بررسیییی این شیییاخصیییه  

سطين پرداخته می  سهم هر کدام از این آثار را از این مؤلفه   فل سی  شود و  ها مورد نقد و برر

با گزینش شش با گزینش شش   گویی و بخاطر وسعت دامنه پژوهش،  دهيم. برای جلوگيری از کلیقرار می

سه رمان ا  سه رمان ارمان،  شيم تا      رمان،  سطين در تال سه رمان از ادبيات پایداری فل شيم تا ز ادبيات مقدس ایران و  سطين در تال سه رمان از ادبيات پایداری فل ز ادبيات مقدس ایران و 

شدن  در پرتو مهمترین مؤلفهدر پرتو مهمترین مؤلفه شدن های پيرامتنی جهانی  سام خطيب، های پيرامتنی جهانی  سام خطيب،ح گيری هر کدام از این گيری هر کدام از این  بهرهبهره  ح

ّدو ادبيات را را به طور تطبيقی مورد مطالعه قرار دهيم تا پاسخی برای دو سوال ذیل بيابيم:دو ادبيات را را به طور تطبيقی مورد مطالعه قرار دهيم تا پاسخی برای دو سوال ذیل بيابيم:

 های پيرامتنی برخوردارند؟های پيرامتنی برخوردارند؟فلسطين از چه مؤلفهفلسطين از چه مؤلفهرمان پایداری ایران و رمان پایداری ایران و 

 های پيرامتنی چيست؟های پيرامتنی چيست؟های دو ادبيات مورد بحث از مؤلفههای دو ادبيات مورد بحث از مؤلفهامتيازات و کاستیامتيازات و کاستی

 

ّپیشینۀّپژوهش-1-1

صر   دورةدورة  نقدینقدی  مفاهيممفاهيم  ترینترینمتداولمتداول  ازاز  یکییکی  شدن به عنوانشدن به عنوان   جهانیجهانی صرمعا   علومعلوم  هایهایپژوهشپژوهش  دردر  معا

  آنآن  ازاز  نامهنامهمقاله، کتاب و پایانمقاله، کتاب و پایان  صورتصورت  بهبه  متعددیمتعددی  هایهایپژوهشپژوهش  وو  دارددارد  خاصیخاصی  جایگاهجایگاه  انسانیانسانی

ست   آمدهآمده  عملعمل  بهبه ستا سی   وو  تحقيقاتتحقيقات  ایناین  جملهجمله  ازاز. . ا سیبرر ، ،  شدنشدن جهانیجهانی»»  نظيرنظير  آثاریآثاری  بهبه  توانتوانمیمی  هاهابرر

شاره نمود.اشیییاره نمود.  (،(،13861386، )، )محمدیمحمدی گلگل   احمداحمد   ازاز  ««هویتهویت ، ، فرهنگفرهنگ  شاراتاتنشیییارات  رارا  کتابکتاب   ایناین  ا   نینی  اتن

شرمنتشییر ستاسییت  کردهکرده  منت سندهنویسیینده  وو  ا شتربيشییتر  نوی    پرداختهپرداخته  جهانیجهانی  هایهایفرهنگفرهنگ  نقشنقش  وو  فرهنگفرهنگ  مفهوممفهوم  بهبه  بي

ستاسییت شاراتانتشییارات  کهکه  ««شدنشییدنجهانیجهانی  وو  ماما»»(، (، 13871387))    افروغافروغ  عمادعماد  ازاز  کتابیکتابی  همچنينهمچنين. . ا   مهرمهر  سورةسییورة  انت

شرمنتشییر صاداقتصییاد  وو  فرهنگفرهنگ  چونچون  مختلفیمختلفی  مفاهيممفاهيم  دربارةدربارة  وو  کردهکرده  منت   گونهگونه  ایناین  جایگاهجایگاه  وو  ادبياتادبيات  وو  اقت

  ادیبانادیبان  سهمسهم ، ، تطبيقیتطبيقی  ادبياتادبيات»»( ( 13901390))  مقالهمقاله  مانندمانند. . استاست   پرداختهپرداخته  شدنشدن   جهانیجهانی  بازاربازار  دردر  مفاهيممفاهيم

  شعرشعر   شدنشدن   جهانیجهانی  بربر  مؤثرمؤثر  عواملعوامل  مقالهمقاله  یایا  دیگراندیگران  وو  اکبریاکبری  حسينحسين   ازاز  ««شدنشدن   جهانیجهانی  فرایندفرایند  دردر

سی   ادبادب  وو سیفار سيه   ازاز  فار سيهآ سام خطيب در ایران    . . قوامیقوامی  آ ساس نظریه ح سام خطيب در ایران همچنين دو مقاله که بر ا ساس نظریه ح همچنين دو مقاله که بر ا

في في مقومات العالمية في رواية رامة والتنين إلدوار الخراط مقومات العالمية في رواية رامة والتنين إلدوار الخراط »»انجام گرفته است؛ یکی از آنها مقالۀ  انجام گرفته است؛ یکی از آنها مقالۀ   
اا  الخ ي ضووووور ة رية  اووووا  الخ ي  شاد و هادی نظری منظم. این مقاله بر    13941394))« « ضور ة رية   شهرام دل شاد و هادی نظری منظم. این مقاله بر ( به قلم  شهرام دل ( به قلم 

سی این رمان حسیییب سیییه مؤلفۀ مهم نظریه حسیییام خطيب )فنی، زبانی و پيرامتنی( به بررسیییی این رمان  سام خطيب )فنی، زبانی و پيرامتنی( به برر سه مؤلفۀ مهم نظریه ح سب  ح

مقومات العالمية في ديوان أغاةي مهيار الدمشقي  ا  مقومات العالمية في ديوان أغاةي مهيار الدمشقي  ا  »»ای دیگر ای دیگر پرداخته است. همچنين مقالهپرداخته است. همچنين مقاله 
شاد و سيد مهدی مسبوق. این مقاله نيز در سه        13941394))« « خ ي خ ي ة رية  اا  ة رية  اووا   شاد و سيد مهدی مسبوق. این مقاله نيز در سه ( به قلم شهرام دل ( به قلم شهرام دل
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شکل      ست و مقاالت دیگری که در  سی این دیوان پرداخته ا شکلمحور فوق به برر ست و مقاالت دیگری که در  سی این دیوان پرداخته ا های مختلف های مختلف  محور فوق به برر

شدن در آثار مختلف پرداختهبه بررسیییی جهانی شیییدن در آثار مختلف پرداخته      سی جهانی     ادبياتادبيات   وو  مقدسمقدس   دفاعدفاع   هایهای رمانرمان   اند؛ امااند؛ اما  به برر

ساس مؤلفهبر اسییاس مؤلفه  تاکنونتاکنون  مقاومتمقاومت سی مند مورد بررسییی  شدن به طور هدفمند و نظامشییدن به طور هدفمند و نظام  هانیهانیجج  هایهایبر ا مند مورد برر

نابراین، این پژوهش به تحليل دقيق و تطبيقی نقش مؤلفه       اند؛اند؛ قرار نگرفتهقرار نگرفته  نابراین، این پژوهش به تحليل دقيق و تطبيقی نقش مؤلفهب های پيرامتنی در های پيرامتنی در  ب

سام خطيب شییش رمان گزینش شییده از ادبيات پایداری ایران و فلسییطين از مظر نظریه حسییام خطيب     سطين از مظر نظریه ح شده از ادبيات پایداری ایران و فل شش رمان گزینش 

شی نو قلمداد میپردازد و از این جهت پژوهشیییی نو قلمداد می  میمی سی به آن نپرداخته تاکنون کسیییی به آن نپرداخته      گردد که گردد که  پردازد و از این جهت پژوه تاکنون ک

 است. است.  

 

ّبحث-2

  یها نخل های پيرامتنی در شیییش رمان )   در این بخش از پژوهش به واکاوی تطبيقی مؤلفه   

سمعل   یب ست  یسر از قا ضا ام  ؛فرا ش   ی؛ رخانيرمان ازبه از ر   بياز حب امتيق نيشطرنج با ما

جبرا،   ميمسعود جبرا ابراه ديالبحث عن ول ،یالشمس غسان کنفان رمان رجال فی، احمد زاده

 شود.( پرداخته مینصراهلل ميابراه ليملک الجل لیو قناد

ّترجمه-1-2

سيدن یک اثر به قله  ست و اولين و   ترجمه مهمترین کانال فرامتنی برای ر شدن ا های جهانی 

درآمدترین عامل برای جهانی شیییدن یک اثر اسیییت. هيچ عاملی به اندازه این مؤلفه از پيش

جایگاه مهمی برخوردار نيسیییت و اثری که از این کانال مهم بهره ببرد، تا حدود          اهميت و 

های خارجی ترجمه نشییده اثری ادبی که به زبان»زیادی مسییير جهانی شییدن را رفته اسییت.  

ست. ترجمه بزرگترین و         سر و ممکن ني ضور آن در حوزه ادبيات جهانی مي شد، امکان ح با

به مفهوم جهانی شدن است. پس ترجمه آثار ادبی به زبانی   مهمترین عامل برای دستيابی اثر  

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

ب سییهولت ورود اثر به عرصییه جهانی شییدن این مؤلفه مهم پيرامتنی سییب(. 105: 1999)عبده، 

 است.  
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مان          هه             ر يت کمتری مواج با موفق به طور کلی  قدس ایران از این منظر،  فاع م های د

سياری     شده  ستگی به عوامل مختلفی دارد. یکی از این عوامل، کيفيت پایين ب اند و این نيز ب

شور به و    ست که مورد توجه مترجمان خارج از ک های فرهنگی جهان  یژه قطباز این آثار ا

های کورکورانه  نظير فرانسییه، آمریکا و ژاپن و غيره قرار نگرفته اسییت. دليل دیگر تعصییب 

بسياری از جهانيان نسبت به این پدیده مهم یعنی ادبيات مقدس ایران است که آن را شایستۀ       

لين این  های مسیییئودانند. عامل بعدی هم به فعاليتترجمه و نشیییر در کشیییورهای خود نمی

شیییود که با عدم تبليغات مؤثر زمينه را برای ترجمه این آثار در فراسیییوی          حوزه مرتبط می

شییطرنج با ماشییين   های مورد بحث فارسییی رمان اند. در ميان رمانمرزها را فراهم نسییاخته

سهم را از این منظر دارد و به زبان    قيامت شترین  ست؛ از جملۀ    بي شده ا های مختلفی ترجمه 

زبان عربی، انگليسییی، آلبانيایی و فرانسییوی اسییت. اولين و مهمترین ترجمه آن که به   آنها 

شییود. ترجمه پال اسییپراکمن  عنوان منبع درسییی در دانشییگاه راتجرز آمریکا هم تدریس می

اسییت که این  مطالعات دانشییگاهی خاورميانه در دانشییگاه راتجرز امریکا نائب رئيس مرکز 

جذاب ترجمه نموده است. گنس ملویا سردبير روزنامه انگليسی       رمان را به انگليسی شيوا و  

زبان آلبانين دیلی نيوز نيز از روی همين نسیییخه انگليسیییی مبادرت به ترجمه رمان به زبان            

شارات ایده       سط انت ست. این ترجمه تو سی نموده ا شور     انگلي شارات مطرح این ک آرت از انت

زم به ذکر است که این رمان به مانند بسياری از   منتشر و در اختيار عالقمندان قرار گرفت. ال 

های دفاع مقدس که به زبان عربی ترجمه شیییده اسیییت، توسیییط محمد اممين مترجم   رمان

عراقی امصییل مقيم کشییور هلند به زبان عربی بازنگردانده تا خوانندگان و عالقمندان عرب 

 پاریس سوربن دانشگاه استاد  «یباالی کریستوف » نيز از این رمان بهرة الزم را ببرند. همچنين

 رمان ترجمه برده، پایان به را زاده احمد جنگی شهر  های داستان  کتاب ترجمه تازگی به که

شين  با شطرنج » سه  به «قيامت ما ستور  در نيز را فران ست  داده قرار خود حود کار د الزم به  .ا

 تاجيکی و خط سییيریليکشییيوای به نثر « یقربانافروز دل»این کتاب توسییط ذکر اسییت که 

. اما در ميان دیگر  نام دارد «شیییاه مات با ماشیییين قيامت  ». این ترجمه  ترجمه شیییده اسیییت  

با کمترین توجه از این  « سر های بینخل»و رمان « ازبه اميرخانی«های مورد بحث رمان رمان

منظر برخوردارند؛ این دو اثر تاکنون به زبانی خارجی ترجمه نشده است. مسلما  این کمبود      

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C&action=edit&redlink=1
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کند؛  ای بزرگ به روند جهانی شدن این دو اثر وارد می املی هم که باشد، صدمه  بر اثر هر ع

سرعت با        شين قيامت، به  شطرنج با ما شده دفاع مقدس مانند رمان  در حالی که آثار ترجمه 

ست. این دو رمان علی     شدن در حرکت ا سمت جهانی  رغم برخوداری از این کانال مهم به 

عدم ترجمه، از ورود زودهنگام به عرصیییه جهانی باز ماندند.            امتيازات متنی و زبانی، بدليل    

توانسیییت آن را به رغم کمبود، دو اثر از جهت فنی و محتوایی میبدون شیییک ترجمه علی

 مسير جهانی شدن نزدیک کند.

های   های مختلف با توجه به زمينه      های عربی در مجموع از حيث ترجمه به زبان      رمان         

های پایداری فارسییی از موفقيت  سییياسییی و اقتصییادی نسییبت به رمان   مختلف اجتماعی و 

صله دارد. رمان     سبت به آن درجه جهانی فا شتری برخوردارند؛ هر چند این موفقيت ن های  بي

مقاومت فلسیطين با توجه به کيفيت باال و شیهرت نویسیندگانش با اسیتقبال زیادی از جانب      

های مورد بحث این پژوهش رمان ن رمانشییود و دربيمترجمان سییایر کشییورها مواجهه می 

بيشییتر حر را از این نظر داشییته و به دوازده زبان زنده دنيا چون   « البحث عن وليد مسییعود»

انگليسی، فرانسوی، ایتاليایی، آلمانی، آلبانيایی، اسپانيایی و غيره ترجمه شده است. همچين        

به زبان صییربی ترجمه  « يتشأسییعد دوراکوف«این رمان با ترجمه عربی پژوه مشییهور بوسیینی 

سته است، به عنوان    شده است. این رمان با این فرصت مناسب و جالب توجه ترجمه      ای توان

های مهم و مطرح جهان عربی و به خصییوص ادبيات پایداری فلسییطين تبدیل   یکی از رمان

گردد و برای جهانيان نامی آشییینا اسیییت. این رمان با توجه به شیییهرت نویسییینده و حرفۀ               

ای او به یک تبادل فرهنگی بزرگ هم ميان نویسیینده و دیگران تبدیل گشییته اسییت.  مهترج

های مختلف جهان به زبان فارسی ترجمه   رغم ترجمه به زبانمتأسفانه این رمان شایسته علی    

تر گردد و هم ایرانيان فارسییی زبان از این گنيجنه  نشییده تا هم پهنای جهانی آن اثر گسییترده

 گردند.  مندپایداری بهره

ترین  یکی از پرترجمه « مردان خورشیییيد «دیگر رمان عربی مورد بحث نيز یعنی رمان            

های مختلف  های عربی و به طور کلی رمان مقاومت فلسییطين اسییت. این رمان به زبان رمان

زنده دنيا از قبيل انگليسییی، فرانسییوی، آلمانی، هلندی، صییربی و غيره ترجمه شییده اسییت.   

توسییط احسییان موسییوی خلخالی به   « مردانی در آفتاب»رمان مطرح با عنوان همچنين این 
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فارسی شيوا ترجمه شده است. همچنين مجددا  این رمان نيز توسط دانشجوی کارشناسی             

ست. اثر بدیع و ممتاز کنفانی با این            شده ا سی  سی ترجمه و برر شگاه تهران به فار شد دان ار

ها به عنوان مهمترین  ا فتح کرده اسیییت و این ترجمهها به راحتی بيشیییتر نقاط جهان رترجمه

گيرد و مراکز تبليغی و شییعب فرهنگی این رمان با کمترین هزینه در اختيار جهانيان قرار می

سطه به ایفای نقش در جهان می  صراهلل »پردازد. همچنين رمان زیبای رمان بدین وا «  ابراهيم ن

های   وز فرصیییت زیادی برای ترجمه به زبان    هنم( 2012)با توجه به جدید بودن تاریخ نشیییر       

های  مختلف دنيا پيدا نکرده اسیییت؛ اما مسیییلما  این اثر شیییایسیییته به زودی با ترجمه به زبان

گردد. هم اکنون این اثر به زبان انگليسی  مختلف به یک اثر جهانی و شناخته شده تبدیل می

شگاه آ           شارات دان شر کتاب انت سال ن ست. در همان  شده ا شر  ترجمه  مریکایی در قاهره به ن

 مبادرت نموده است. « نانسی روبرتس»ترجمه انگليسی آن توسط مترجم مشهور آمریکایی 

های مقاومت عربی از حيث ترجمه به زبانهای مختلف          همانطور که دیده شییید، رمان               

ال مهم  اند و سییهم بيشییتری از بازار ترجمه و این کانهای فارسییی پيشییی گرفتهجهان از زمان

فرهنگی و ورود به عرصیییه جهانی شیییدن را در اختيار دارند. جدا از هر گونه تعصیییب و          

های فارسییی  توان به این نيتجه دسییت یافت که رمانجانبداری با نقدی علمی و منصییفانه می

گيری از بییدليییل کيفيییت پییایين و عییدم برخورداری از زبییانی قوی و ادبی و عییدم بهره 

فن ی، نصییيب کمتری از این بازار جهانی دارند. رمان دفاع مقدسییی  های روایی مهم تکنيک

ها های مختلفی ترجمه شییده اسییت، از این ویژگی که به زبان«  شییطرنج با ماشییين قيامت »

سنده در نگارش چنين رمان    ست و نوی سوژه   برخوردار ا شتن  سب  هایی با در نظر دا های منا

به نگارش بپردازند، تا بتواند که در آن       باید جوری با دقت، وسیییواس و دانش روایی عظيم     

سییوی مرزها مورد اسییتقبال قرار گيرد و به فتح جهان بپردازد که این فتح به معنای رسییوخ    

ها و آرمانهای انقالب در جهان است که با رمانی خوب و گيرا و سپس ترجمه آن با   اندیشه 

 خورد.بهترین روش رقم می

ّجریانّنقدّادبیّتوانمندجریانّنقدّادبیّتوانمندّ-2-2

قد ا  قد ان به عنوان ن به عنواندبی  فه  دبی  يات،     یکی دیگر از مؤل هانی شییییدن ادب در معرفی و در معرفی و های پيرامتنی ج

سایی اثر به جهانيان و خوانندگان نقش مهمی ایفا میشییناسییایی اثر به جهانيان و خوانندگان نقش مهمی ایفا می  کند. اهميت این عامل در جهانی کند. اهميت این عامل در جهانی  شنا
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ست. هم می    ست. هم میسازی اثر پایداری از دو جهت ا تواند قبل از نگارش اثر، زمينه را برای نگارش تواند قبل از نگارش اثر، زمينه را برای نگارش  سازی اثر پایداری از دو جهت ا

ند و       قدرتم ثار ادبی  ند و آ قدرتم ثار ادبی  چالش            آ قد و  به ن گارش، اثر را  عد از ن ند و هم ب چالش مطلوب فراهم ک قد و  به ن گارش، اثر را  عد از ن ند و هم ب مطلوب فراهم ک

کشاند و جهت خلق آثار ادبی خالق عاری از نقص بسيار مهم است. در خصوص تحليل کشاند و جهت خلق آثار ادبی خالق عاری از نقص بسيار مهم است. در خصوص تحليل      میمی

سطين، میاین دو منظر در رمان پایداری ایران و فلسیییطين، می ست به واکاوی همان جریان نقدی بایسیییت به واکاوی همان جریان نقدی   این دو منظر در رمان پایداری ایران و فل بای

سطين و قدرت این دو برایحاکم در کشییور ایران و فلسییطين و قدرت این دو برای شور ایران و فل شدن پرداخت. ایجاد زمينه جهانی شییدن پرداخت.   حاکم در ک ایجاد زمينه جهانی 

سرزمين رواج و پا برجا زیرا هر چقد این جریان، با رویکردی مجدّانه و عميق در این دو سیییرزمين رواج و پا برجا          زیرا هر چقد این جریان، با رویکردی مجدّانه و عميق در این دو 

ست. رکود این جریان در باشیید، در شییکوفایی آثار ادبی از پایداری و غيره بسییيار سییهيم اسییت. رکود این جریان در   سهيم ا سيار  شکوفایی آثار ادبی از پایداری و غيره ب شد، در  با

شده تا آثار ادبی با کيفيت پاایران و عدم توانمندی سییازندگی آن، سییبب شییده تا آثار ادبی با کيفيت پا سبب  سازندگی آن،  یينی در ایران در یينی در ایران در ایران و عدم توانمندی 

ضه گردد.     دههدهه شته و عر شته نو ضه گردد. های گذ شته و عر شته نو سی آثار نقد ادبی    »»های گذ شور ما نه فقط معرفی و برر سی آثار نقد ادبی  در ک شور ما نه فقط معرفی و برر در ک

سًا جریان جدی نقد ادبی          سا ست، بلکه ا شده ا شریات ادبی تبدیل ن سنتی جدی در ن ساً جریان جدی نقد ادبی هنوز به  سا ست، بلکه ا شده ا شریات ادبی تبدیل ن سنتی جدی در ن هنوز به 

ه ه  خورند و حتی جوایزی کخورند و حتی جوایزی ک  وجود ندارد. در نتيجه، آثار ادبی از منظرهای نقادانه محک نمیوجود ندارد. در نتيجه، آثار ادبی از منظرهای نقادانه محک نمی       

سو غير دولتینهادهای دولتی از چند سییال پيش به این سییو غير دولتی  سال پيش به این  های ادبی برگزیده در های ادبی برگزیده در ها به فراوردهها به فراوردهنهادهای دولتی از چند 

شعر اهدا میحوزه ادبيات داسیییتانی و شیییعر اهدا می ستانی و  هایی کامالً نامربوط با نقد مقرر هایی کامالً نامربوط با نقد مقرر کنند، غالباً با مالککنند، غالباً با مالکحوزه ادبيات دا

ه ه  های کهای ک های نقدی و مقاالت و پایان نامههای نقدی و مقاالت و پایان نامه  اگر به غالب پژوهشاگر به غالب پژوهش( ( 4848: : 13941394)پاینده، )پاینده،  « « گردد.گردد.میمی

ها، اگر هم                ها آن بًا آن به نگارش در آمده نظر کنيم، خواهيم دید که غال ها، اگر هم در حوزة نقد ادبی  ها آن باً آن به نگارش در آمده نظر کنيم، خواهيم دید که غال در حوزة نقد ادبی 

صرف از مکاتب و جریانموفق عمل کرده باشیییند در حد یک تقليد صیییرف از مکاتب و جریان           شند در حد یک تقليد  های نقدی ادبی در های نقدی ادبی در   موفق عمل کرده با

سال و چند دهه، مکاتب و ها معموالً بعد از چندین سیییال و چند دهه، مکاتب و         اند. این گونه پژوهشاند. این گونه پژوهش  غرب باقی ماندهغرب باقی مانده    ها معموالً بعد از چندین 

ای نقدی که در غرب به کار خود پایان داده را انتخاب و به نقد آثار ای نقدی که در غرب به کار خود پایان داده را انتخاب و به نقد آثار              نظریات و رویکردهنظریات و رویکرده  

شور ماندگی جریان نقدی در کشیییور       گرایی و عقبگرایی و عقب پردازند که این رویکرد به معنی واپسپردازند که این رویکرد به معنی واپس   میمی ماندگی جریان نقدی در ک

شد. در نتيجه این نقد کهنه و باشیید. در نتيجه این نقد کهنه و  ایران و عدم توانایی آن در خلق رویکردهای نو و جدی میایران و عدم توانایی آن در خلق رویکردهای نو و جدی می با

ی که توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد پدید ی که توان رقابت در بازارهای جهانی را ندارد پدید           ناکارآمد آثار ادبی کهنه و نآکارآمدناکارآمد آثار ادبی کهنه و نآکارآمد         

 آید.آید.میمی

قد ادبی می                   قد ادبی مین با                 ن ما  قدرت، ا یایی و  با پو مدرن و  قد ادبی  یان ن با جر گام  با بایسیییت هم ما  قدرت، ا یایی و  با پو مدرن و  قد ادبی  یان ن با جر گام  ست هم بای

های ادبی و فرهنگی جامعه ایران کار های ادبی و فرهنگی جامعه ایران کار  ها و زیر ساختها و زیر ساخت سازی و توجه به زمينهسازی و توجه به زمينه های بومیهای بومیروشروش

سازنخود را انجام دهد و به نوعی نقدی سیییازن صبات و یک ده و کارآمد به دور از هر گونه تعصیییبات و یک خود را انجام دهد و به نوعی نقدی  ده و کارآمد به دور از هر گونه تع
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شد. دليل دیگر این واپسنگری و تقليد محض باشییید. دليل دیگر این واپس   جانبهجانبه    گرایی و عدم جریان نقدی جدّی گرایی و عدم جریان نقدی جدّی     نگری و تقليد محض با

شينه قدرتمندی برخوردار در کشیییور ما بدین خاطر اسیییت که نقد ادبی در ایران هم از پيشیییينه قدرتمندی برخوردار    ست که نقد ادبی در ایران هم از پي شور ما بدین خاطر ا در ک

صر نيز نقد ادبی عنيسییت. عالوه بر نبود پيشییينه قوی، در دوران معاصییر نيز نقد ادبی ع شينه قوی، در دوران معا ست. عالوه بر نبود پي رغم کثرت، غالباً در رغم کثرت، غالباً در لیلیني

سعه   سان این عامل را میسان این عامل را می کند. بدینکند. بدینحد جریانی مقلّد عمل میحد جریانی مقلّد عمل می سعه توان مؤثرین عامل در عدم تو توان مؤثرین عامل در عدم تو

صر به طور کلی و ادبيات پایداری به طور أخص یاد کرد که تنها زبان ادبيات فارسیییی معاصیییر به طور کلی و ادبيات پایداری به طور أخص یاد کرد که تنها زبان  سی معا ادبيات فار

ایزه نوبل ایزه نوبل بزرگ و زنده دنيا با این قدمت و غناست که تا کنون اثری از آن موفق به کسب جبزرگ و زنده دنيا با این قدمت و غناست که تا کنون اثری از آن موفق به کسب ج

ضعيف و رویهادبی نشییده اسییت؛ بنابراین، جریان نقد ادبی در ایران جریانی به شییدت ضییعيف و رویه   شدت  ست؛ بنابراین، جریان نقد ادبی در ایران جریانی به  شده ا ای ای  ادبی ن

شه  شهکامالً فرماليته و کلي سندیده و فنّی       کامالً فرماليته و کلي شی پ ست و عمدتاً آثار نقدی، از عمق الزم و رو سندیده و فنّی ای ا شی پ ست و عمدتاً آثار نقدی، از عمق الزم و رو ای ا

ضعف و قوّت آثار پرداخته و از ارائه تحليلی برخوردار نيسیییتند و این آثار بيشیییتر به نقاط ضیییعف و قوّت آثار پرداخته و از ارائه تحليلی   شتر به نقاط  ستند و این آثار بي برخوردار ني

عميق و راهکاری سودمند و سازنده ناتوان است. نتيجه این بحث چنين است که در دل این عميق و راهکاری سودمند و سازنده ناتوان است. نتيجه این بحث چنين است که در دل این       

 کند.کند.نقد ناکارآمد آثار ادبی شکوفا و قدرتمندی رشد نمینقد ناکارآمد آثار ادبی شکوفا و قدرتمندی رشد نمی

یایی بيشیییتر و مؤثرتری                      های عربی بر عکس ایران از پو قد ادبی در کشیییور یان ن شتر و مؤثرتری جر یایی بي های عربی بر عکس ایران از پو شور قد ادبی در ک یان ن جر

ست و به رهيافتبرخوردار اسییت و به رهيافت ستهای نقادانه پرشییماری دسییتبرخوردار ا شماری د سبت به یافته اسییت. این برتری نسییبت به   های نقادانه پر ست. این برتری ن یافته ا

سازندگی، ایران بدین معنا نيسییت که نقد در کشییورهای عربی همانند کشییورهای غربی از سییازندگی،   شورهای غربی از  شورهای عربی همانند ک ست که نقد در ک ایران بدین معنا ني

ست و به حد ایدهنوآوری و تأثيرگذاری برخوردار اسییت و به حد ایده ست. این نقد هم با آل خود رسییيده اسییت. این نقد هم با  نوآوری و تأثيرگذاری برخوردار ا سيده ا آل خود ر

شور ایران از حد مطلوب جریان نقدی توانمند فاصیییله زیادی دارد؛ اما نسیییبت به کشیییور ایران از  سبت به ک صله زیادی دارد؛ اما ن برتری برتری حد مطلوب جریان نقدی توانمند فا

شورهای عربی هر چند مانند ایران درگير تقليد و نسیییبی برخوردار اسیییت. نقد ادبی در کشیییورهای عربی هر چند مانند ایران درگير تقليد و   ست. نقد ادبی در ک سبی برخوردار ا ن

ست؛ اما عربیخوار نظریات و مکاتب نقدی غربی اسیییت؛ اما عربی     جيرهجيره های زیادی برای های زیادی برای   سازی وتالشسیییازی وتالشخوار نظریات و مکاتب نقدی غربی ا

شود و شیییود و سازی نقد ادبی و همراه کردن آن با جریانات نقدی کهن عربی هم دیده میسیییازی نقد ادبی و همراه کردن آن با جریانات نقدی کهن عربی هم دیده میبومیبومی

ه غنی نقد ادبی در کشورهای عربی است که از جهت پيشينه با جریان ه غنی نقد ادبی در کشورهای عربی است که از جهت پيشينه با جریان این بيشتر مرهون پيشيناین بيشتر مرهون پيشين

کند و بسی از آن هم فرارتر رفته است. این پيشينۀ غنی کند و بسی از آن هم فرارتر رفته است. این پيشينۀ غنی     نقد در یونان باستان هم همترازی مینقد در یونان باستان هم همترازی می 

و شکوفا، توسط ناقدان بزرگ و قابل احترامی چون ابوهالل عسکری و عبدالقاهر جرجانی و شکوفا، توسط ناقدان بزرگ و قابل احترامی چون ابوهالل عسکری و عبدالقاهر جرجانی     

شده   شده و حازم قرطاجنی و غيره ایجاد  ست. ناقدانی که با آرای مختلف و جدید خود،  بازار  و حازم قرطاجنی و غيره ایجاد  ست. ناقدانی که با آرای مختلف و جدید خود،  بازار ا ا

قد ادبی در دوره  قد ادبی در دورهن نه            ن به گنجي ثا به م بار نموده  ته را داغ و پر گذشییی نههای  به گنجي ثا به م بار نموده  ته را داغ و پر ش گذ سترگ برای ای سیییترگ برای های  ای 

شمار می      صر عربی به  شمندی و قوام نقد ادبی معا شمار میرو صر عربی به  شمندی و قوام نقد ادبی معا شورهای     رو ست که در ک شورهای آید؛ از این رو ست که در ک آید؛ از این رو
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شود و شود و  ت و عمق بيشتری عرضه میت و عمق بيشتری عرضه می  عربی آثار نقدی و جریانات نقدی با پویایی بيشتر و با دقعربی آثار نقدی و جریانات نقدی با پویایی بيشتر و با دق 

سعه ادبيات این مرزبوم به ویژه آثار پایداری نقش مهمی ایفا نموده این قضییيه در تبلور و توسییعه ادبيات این مرزبوم به ویژه آثار پایداری نقش مهمی ایفا نموده  ضيه در تبلور و تو این ق

شده اسییت. این جریان نقدی سییبب پدیدآمدن آثار ادبی گرانسیینگی در حوزه شییعر و نثر شییده   شعر و نثر  سنگی در حوزه  سبب پدیدآمدن آثار ادبی گران ست. این جریان نقدی  ا

ست اوليناسییت. آثاری که توانسییتند جوایز ادبی فراوانی کسییب کند و حتی توانسییت اولين  سب کند و حتی توان ستند جوایز ادبی فراوانی ک ست. آثاری که توان بار برای بار برای   ا

سنده طراز اول رمان عربی با ادبيات عربی جایزه نوبل را بدسییت آورد و نجيب محفون نویسیینده طراز اول رمان عربی با  ست آورد و نجيب محفون نوی ادبيات عربی جایزه نوبل را بد

سال       ست در  شحاذ: گدا( توان سال رمان معروف خود )ال ست در  شحاذ: گدا( توان برترین جایزه ادبی را از آن خود برترین جایزه ادبی را از آن خود    19881988رمان معروف خود )ال

های های  کرد. اگر به همين آثار نقدی پيرامون نجيب محفون توجه کنيم، خواهيم دید که کتابکرد. اگر به همين آثار نقدی پيرامون نجيب محفون توجه کنيم، خواهيم دید که کتاب

شنقدی پرشییی  ماری در باره آثار او به نگارش دارآمده که در زمان حيات وی، خط فکری و ماری در باره آثار او به نگارش دارآمده که در زمان حيات وی، خط فکری و          نقدی پر

سندگان دیگر رویکرد ادبی او را جهت داده و اصیییالح کرده و  بعد از مرگ او برای نویسیییندگان دیگر       صالح کرده و  بعد از مرگ او برای نوی رویکرد ادبی او را جهت داده و ا

ای در نقد ای در نقد درسی آزمودنی و راهنمایی مفيد است؛ بنابراین از منظر اول، برتری قابل مالحظهدرسی آزمودنی و راهنمایی مفيد است؛ بنابراین از منظر اول، برتری قابل مالحظه  

 ایرانی مشهود است. ایرانی مشهود است. ادبی عربی نسبت به نقد عربی ادبی عربی نسبت به نقد عربی 

یک برتری و                           با  گارش،  عد از ن ثار ب یابی آ قد ادبی از منظر دوم، یعنی ارز یک برتری و وضیییعيت ن با  گارش،  عد از ن ثار ب یابی آ قد ادبی از منظر دوم، یعنی ارز ضعيت ن و

موفقيتی در رابطه با رمان پایداری ایران مواجهه است و از جهت دیگر با موانعی. موفقيت از موفقيتی در رابطه با رمان پایداری ایران مواجهه است و از جهت دیگر با موانعی. موفقيت از 

شوآن جهت که با توجه به اهميت دفاع مقدس در تاریخ، ادبيات، فرهنگ و سییياسییت کشییو  ست ک سيا ر ر  آن جهت که با توجه به اهميت دفاع مقدس در تاریخ، ادبيات، فرهنگ و 

ستقبال پرشور و توجه قابل   ها و هم از نظر غير دولتیها و هم از نظر غير دولتیایران، هم از نظر دولتیایران، هم از نظر دولتی ستقبال پرشور و توجه قابل ها، این آثار از ا ها، این آثار از ا

ست که چاپذکری برخوردار اسییت که چاپ ها ها  های مختلفی که از این کتابهای مختلفی که از این کتاببا تيراژ باال و تمدید چاپبا تيراژ باال و تمدید چاپ  ذکری برخوردار ا

ست؛ به عنوان مثال از ميان رمان    در ایران میدر ایران می ستقبال ا ست؛ به عنوان مثال از ميان رمانشود، مؤید این ا ستقبال ا   های مورد بحث رمانهای مورد بحث رمانشود، مؤید این ا

شين قيامت تاکنون     شين قيامت تاکنون شطرنج با ما ست و رمان ازبه       2020شطرنج با ما سيده ا ست و رمان ازبه بار آن هم با تيراژ باال به چاپ ر سيده ا بار آن هم با تيراژ باال به چاپ ر

سال هم در سییال  سيد. این آثار نه چندان از پنج سییال بعد از اولين چاپ به چاپ پنجم رسییيد. این آثار نه چندان از    13851385هم در  سال بعد از اولين چاپ به چاپ پنجم ر پنج 

سيار مورد واکاوی قرار میجهت چاپ و مطالعه بلکه از جهت نقد هم بسیییيار مورد واکاوی قرار می           سوی از گيرد. سیییوی از جهت چاپ و مطالعه بلکه از جهت نقد هم ب گيرد. 

های مختلف های مختلف  های دانشگاهی و نشستهای دانشگاهی و نشستار، امروز در ایران همواره با کرسیار، امروز در ایران همواره با کرسیجریان نقد دیگر آثجریان نقد دیگر آث

های متنوع مواجهه هستيم که به های متنوع مواجهه هستيم که به  های رادیویی و تلوزویونی با برنامههای رادیویی و تلوزویونی با برنامهو مجالت متعدد و شبکهو مجالت متعدد و شبکه 

سنجد و سییینجد و ها را به محک نقد میها را به محک نقد میپردازند و این رمانپردازند و این رمانمباحثه و واکاوی و نقد آثار پایداری میمباحثه و واکاوی و نقد آثار پایداری می

ست. هفتۀ دفاع نقدی رمان پایداری از گزند نقد دور نمانده اسیییت. هفتۀ دفاع              امروز با تعدد این محافل امروز با تعدد این محافل       نقدی رمان پایداری از گزند نقد دور نمانده ا

مقدس خود به تنهایی فرصت بسيار مناسبی برای برگزاری این محافل است که در این هفته مقدس خود به تنهایی فرصت بسيار مناسبی برای برگزاری این محافل است که در این هفته      
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سياری از گونهبسیییياری از گونه  شانده میهای ادبی به نقد و چالش کشیییانده میب شنواره های شیییوند. برگزاری جشییینواره های های ادبی به نقد و چالش ک شوند. برگزاری ج

پایداری از عکس، فيلم، رمان، خاطره نو       پایداری از عکس، فيلم، رمان، خاطره نومختلف آثار  سی و غيره خود دلگرمی زیادی یسیییی و غيره خود دلگرمی زیادی  مختلف آثار  ی

ست. تمامی برای نویسییندگان و در عين حال محکی جدی برای سیینجش کيفيت آثار آنهاسییت. تمامی   سنجش کيفيت آثار آنها سندگان و در عين حال محکی جدی برای  برای نوی

سبب میاین محافل سییبب می سن آن شییود تا آثار پایداری به دقت سیینجيده شییود و معایب و محاسیین آن   این محافل  شود و معایب و محا سنجيده  شود تا آثار پایداری به دقت 

سبب میآشییکار گردد که این نقدها سییبب می شکار گردد که این نقدها  شتر شییود نویسییندگان از معایب دور و به محاسیین بيشییتر   آ سن بي سندگان از معایب دور و به محا شود نوی

سید. نتيجۀ این قبيل نقدها و بررسییییبپردازنبپردازن شتر از ها اسیییت که رمان دفاع مقدس با قدرتی بيشیییتر از د. نتيجۀ این قبيل نقدها و برر ست که رمان دفاع مقدس با قدرتی بي ها ا

شادابگذشییته و با تازگی شییاداب  شته و با تازگی  سبکی ابداعی به کار خود ادامه دهد و هر چقد به جلوتر تر و سییبکی ابداعی به کار خود ادامه دهد و هر چقد به جلوتر  گذ تر و 

سته نمی برویم از کيفيت این رمانبرویم از کيفيت این رمان سته نمیها نه تنها کا ستفاده از این جربان نقدی رمان   ها نه تنها کا ستفاده از این جربان نقدی رمان شود بلکه با ا شود بلکه با ا

شاید مالحظات بیباشیید؛ اما مانع جدی این جریان شییاید مالحظات بی  تر تر ما عميقما عميق شد؛ اما مانع جدی این جریان  شد که از جانب موردی باشیید که از جانب   با موردی با

سی گيرد. با توجه به ارتباط و همسییو بودن این رمان با رویکردهای سییياسییی    ها انجام میها انجام میبرخیبرخی سيا سو بودن این رمان با رویکردهای  گيرد. با توجه به ارتباط و هم

طرفی در نقد در امان نيستند و ناقدان معموالً با محافظه کاری طرفی در نقد در امان نيستند و ناقدان معموالً با محافظه کاری  حاکم در ایران، این آثار از بیحاکم در ایران، این آثار از بی

ست به نقدو عصیییا به دسیییت به نقد     صا به د ساختاری و محتوایی کمتر به گوش این آثار پرداخته و عيوب سیییاختاری و محتوایی کمتر به گوش       و ع این آثار پرداخته و عيوب 

سطين از این منظر، با توجه به    خالقان اثر میخالقان اثر می سد تا به رفع آن بپردازند. نقد رمان پایداری فل سطين از این منظر، با توجه به ر سد تا به رفع آن بپردازند. نقد رمان پایداری فل ر

ست گرچه، به دليل عدم اهميت مقوله مقاومت در جهان عرب، مورد توجه قرار گرفته اسیییت گرچه، به دليل عدم               اهميت مقوله مقاومت در جهان عرب، مورد توجه قرار گرفته ا

سطينوجود یک حکومت مرکزی قدرتمند در فلسیییطين ست؛ از و اختالفاتی که ميان سیییران اسیییت؛ از   وجود یک حکومت مرکزی قدرتمند در فل سران ا و اختالفاتی که ميان 

سطين به دليل تعدد گيرد؛ اما رمان مقاومت فلسیییطين به دليل تعدد         ها چندان مورد توجه قرار نمیها چندان مورد توجه قرار نمی   جانب دولتیجانب دولتی   گيرد؛ اما رمان مقاومت فل

شگران جهان عربی قرار گرفته      سياری از پژوه شگران جهان عربی قرار گرفته آثار و عمق و ادبيت باالی خود مورد توجه ب سياری از پژوه آثار و عمق و ادبيت باالی خود مورد توجه ب

سی این رماناسییت. ناقدان بزرگی وقت خود را صییرف نقد و بررسییی این رمان صرف نقد و برر ست. ناقدان بزرگی وقت خود را  اند؛ از این رو  با اند؛ از این رو  با ههها نمودها نمودا

سزایی رمان توجه به رونق و توانمندی این جریان، روز به روز شییاهد شییکوفایی و رونق بسییزایی رمان    شکوفایی و رونق ب شاهد  توجه به رونق و توانمندی این جریان، روز به روز 

ستيم که به توليد رمان    سطين ه ستيم که به توليد رمانپایداری فل سطين ه سطح جهانی می پایداری فل سطح جهانی میهایی در  پردازد که از جمله آنها پردازد که از جمله آنها هایی در 

ست که در دوران  از رماناز رمان« « قنادیل ملک الجليلقنادیل ملک الجليل»»رمان رمان  ست که در دوران های مورد بحث در این مقاله ا أخير با أخير با های مورد بحث در این مقاله ا

شيوه گيری از شییيوه  گيری از هر دو جهت، جریان نقد ادبی با رویکرد تاریخی و نو و با بهرهگيری از هر دو جهت، جریان نقد ادبی با رویکرد تاریخی و نو و با بهرهبهرهبهره گيری از 

شکل و در محتوا پدید آورده هایی سییينمایی، رمانی نو و بدیع در شییکل و در محتوا پدید آورده  تداخل ژانرها و تکنيکتداخل ژانرها و تکنيک سينمایی، رمانی نو و بدیع در  هایی 

که اعجاب ناقدان را برا انگيخته است و این امر بيشتر مرهون جریان نقدی سالم و جدی در که اعجاب ناقدان را برا انگيخته است و این امر بيشتر مرهون جریان نقدی سالم و جدی در    

 ان عرب پيرامون رمان مقاومت است.ان عرب پيرامون رمان مقاومت است.جهجه
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ّتبادلّفرهنگیتبادلّفرهنگی--33--22

ست.       سوق دادن اثر به بازار جهانی تبادل فرهنگی ا ست. سومين مؤلفه پيرامتنی مورد بحث برای  سوق دادن اثر به بازار جهانی تبادل فرهنگی ا سومين مؤلفه پيرامتنی مورد بحث برای 

صورتی که این گفتهاسیییت؛ در صیییورتی که این گفت    تبادل فرهنگی به معنای مباحثه ميان فرهنگتبادل فرهنگی به معنای مباحثه ميان فرهنگ        ست؛ در  وگو ميان وگو ميان  ها

به راحتی در بين این ف      فرهنگفرهنگ  باشییید، آثار ادبی  به راحتی در بين این فها دایر  شد، آثار ادبی  با های مختلف در گردش و های مختلف در گردش و  رهنگرهنگ ها دایر 

ند جریانجریان  ندا بایسیییتی مفيد و اثر بخش و هم اینکه       . . ((283283: : 20012001)خطيب، )خطيب،    ا بادل  ستی مفيد و اثر بخش و هم اینکه این گفتگو و ت بای بادل  این گفتگو و ت

ست       شدن اثر فراهم کند. الزم به ذکر ا شد تا بتواند زمينه را برای جهانی  ست انتقادی و نقادانه با شدن اثر فراهم کند. الزم به ذکر ا شد تا بتواند زمينه را برای جهانی  انتقادی و نقادانه با

شرایط خاص با برخی    شور ایران از جهت تبادل فرهنگی بنابر  شرایط خاص با برخی که ک شور ایران از جهت تبادل فرهنگی بنابر  شورها تبادل فرهنگی   که ک شورها تبادل فرهنگی ک ک

شدن آن کمک قابل توجهی      سترش آثار ادبی و جهانی  شدن آن کمک قابل توجهی تنگاتنگ دارد. چنين ارتباطی به گ سترش آثار ادبی و جهانی  تنگاتنگ دارد. چنين ارتباطی به گ

شينه و تاریخی      میمی شينۀ غنی تاریخی، خود به خود با کشورهایی پا پي شينه و تاریخی نماید. ایران از جهت پي شينۀ غنی تاریخی، خود به خود با کشورهایی پا پي نماید. ایران از جهت پي

صال میکهن اتصیال می  شينیابد که از جملۀ آنها مصیر، یونان، هندوسیتان و چين اسیت و این پيشیين    کهن ات ست و این پي ستان و چين ا صر، یونان، هندو ه یا ه یا یابد که از جملۀ آنها م

شود تا تبادل فرهنگی ميان کشورهای مذکور به سادگی برقرار شود تا تبادل فرهنگی ميان کشورهای مذکور به سادگی برقرار    خصيصۀ مشترک سبب میخصيصۀ مشترک سبب می     

شورها گردد و آثار ادبی از جمله پایداری بتوانند به عنوان یک کاالی فرهنگی در آن کشیییورها             گردد و آثار ادبی از جمله پایداری بتوانند به عنوان یک کاالی فرهنگی در آن ک

شورهای               شتراکات دینی که با ک شد یا از جهت دینی و ا شته با ضه دا ضور و عر صت ح شورهای فر شتراکات دینی که با ک شد یا از جهت دینی و ا شته با ضه دا ضور و عر صت ح فر

گردد که این تبادالت به خاطر خط مشی گردد که این تبادالت به خاطر خط مشی  تبادل فرهنگی میتبادل فرهنگی می  گيریگيریمسلمان دارد، سبب شکلمسلمان دارد، سبب شکل   

سلمان تنگاتنگ و دینی حکومت ایران و محوریت دین در رمان پایداری با کشیییورهای مسیییلمان تنگاتنگ و  شورهای م دینی حکومت ایران و محوریت دین در رمان پایداری با ک

شکل می       داغداغ سی  سيا ست یا اینکه این تبادالت بر اثر روابط  شکل میتر ا سی  سيا ست یا اینکه این تبادالت بر اثر روابط  سی    تر ا سيا سی گيرد؛ مانند رابطۀ  سيا گيرد؛ مانند رابطۀ 

سبب تبادل فرهنگی که از جمله معي     سيه که  سنه با رو سبب تبادل فرهنگی که از جمله معيح سيه که  سنه با رو شگاها آن   ح شگاها آن ارهای آن حضور در نمای ارهای آن حضور در نمای

سی اسییت که در عنوان بعدی خواهيم دید که رمان دفاع مقدسییی  ست که در عنوان بعدی خواهيم دید که رمان دفاع مقد شين قيامتشییطرنج با ماشییين قيامت»»ا به به « « شطرنج با ما

خاطر این تبادل فرهنگی در نمایشگاه مسکو با استقبال گرمی مواجهه شد. تبادل فرهنگی به خاطر این تبادل فرهنگی در نمایشگاه مسکو با استقبال گرمی مواجهه شد. تبادل فرهنگی به     

ها می     یا عکس آن که ذکر کردیم  ها میهمين دالیلی  یا عکس آن که ذکر کردیم  کل نگي   همين دالیلی  ند از بين برود و شییی کل نگيتوا ش ند از بين برود و  رد. روابط رد. روابط توا

سی تيرهسییياسییی تيره شده تا تبادل ای که ایران با بيشییتر کشییورهای مسییلمان و غربی دارد، سییبب شییده تا تبادل    سيا سبب  سلمان و غربی دارد،  شورهای م شتر ک ای که ایران با بي

صل فرهنگی ميان این کشیییورها برقرار نگردد. گاهی اوقات از این تبادالت سیییودی حاصیییل           سودی حا شورها برقرار نگردد. گاهی اوقات از این تبادالت  فرهنگی ميان این ک

شورهای کوچک و کم اهميت ار جهت فرهنگی که تبادل با شییود به مانند ارتباط با کشییورهای کوچک و کم اهميت ار جهت فرهنگی که تبادل با نمینمی شود به مانند ارتباط با ک

سودی برای ادبيآنها سییودی برای ادبي سازی آثار پایداری  ندارد؛ اما با این حال عدم ارتباط و سییازی آثار پایداری  ندارد؛ اما با این حال عدم ارتباط و ات و جهانیات و جهانیآنها 

صدمه می      سه به ادبيات ما  شورها مانند امریکا و فران صدمه میتبادل فرهنگی قوی با برخی از ک سه به ادبيات ما  شورها مانند امریکا و فران زند و زند و تبادل فرهنگی قوی با برخی از ک
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ست. به عنوان مثال آثار ادبی پایداری در بزرگترین مانع جهانی شیییدن ادبيات ایران اسیییت. به عنوان مثال آثار ادبی پایداری در              شدن ادبيات ایران ا بزرگترین مانع جهانی 

ضور مؤثر در بازارهای فرهصییورت حضییور مؤثر در بازارهای فره  شانس نگی پاریس به عنوان مرکز فرهنگی جهان شییانس   صورت ح نگی پاریس به عنوان مرکز فرهنگی جهان 

شدن پيدا میبزرگی برای جهانی شیییدن پيدا می صل میکنند. امری که کمتر حاصیییل میبزرگی برای جهانی  گردد؛ کما اینکه رمان گردد؛ کما اینکه رمان کنند. امری که کمتر حا

ضور در آمریکا علیشییطرنج با حضییور در آمریکا علی  شدن اثر به رغم عدم تبادل فرهنگی پویا سییبب ترجمه شییدن اثر به  شطرنج با ح سبب ترجمه  رغم عدم تبادل فرهنگی پویا 

ای دارند، ای دارند، مالحظهمالحظه  انگليسی و تأثيراتی دیگر که جملگی در جهانی شدن این رمان سهم قابلانگليسی و تأثيراتی دیگر که جملگی در جهانی شدن این رمان سهم قابل   

 ایجاد کرد. ایجاد کرد. 

ستای تقویت بنيۀ ها در راسییتای تقویت بنيۀ  گيری فرهنگ و ادبيات ایران از دیگر فرهنگگيری فرهنگ و ادبيات ایران از دیگر فرهنگاز جهت بهرهاز جهت بهره                  ها در را

فرهنگی و ایجاد تبادل فرهنگی، متأسفانه ادبيات پایداری ایران، ادبياتی تک بعدی و منزوی فرهنگی و ایجاد تبادل فرهنگی، متأسفانه ادبيات پایداری ایران، ادبياتی تک بعدی و منزوی 

سر در الک خود کرده و به دیگر فرآوردهاسیییت و سیییر در الک خود کرده و به دیگر فرآورده   ست و  کند یا کند یا   ری توجه نمیری توجه نمی های ادبی پایداهای ادبی پایدا   ا

سير ترقی و کمترین توجه را بدان دارد.  بدیهی اسیییت که یک ادبيات منزوی هرگز به مسیییير ترقی و           ست که یک ادبيات منزوی هرگز به م کمترین توجه را بدان دارد.  بدیهی ا

سعه گام بر نمیتوسییعه گام بر نمی شدن نمیدارد و با به مرحله نضییج و پختگی و سییرانجام جهانی شییدن نمی تو سرانجام جهانی  ضج و پختگی و  سد. رسیید. دارد و با به مرحله ن ر

ست، ها به طور کلی تا حدودی اتفاق افتاده اسیییت،        های ادبی دیگر ملتهای ادبی دیگر ملت  هرچند توجه به فراوردههرچند توجه به فراورده    ها به طور کلی تا حدودی اتفاق افتاده ا

ای ای ند تأثيرپذیری اميرخانی در رمان ازبه از جين ویستر در برگزیدن روش و سبک مراسلهند تأثيرپذیری اميرخانی در رمان ازبه از جين ویستر در برگزیدن روش و سبک مراسلهمانمان

نگارانه در نگارش رمان که کامالً منطقی و متناسب با بافت فرهنگی و ادبی کشورمان نگارانه در نگارش رمان که کامالً منطقی و متناسب با بافت فرهنگی و ادبی کشورمان   یا نامهیا نامه

ترین رمان مقاومت ترین رمان مقاومت و موضوع دفاع مقدسی هم رخ داده است و رمان او را به عنوان متفاوتو موضوع دفاع مقدسی هم رخ داده است و رمان او را به عنوان متفاوت   

سپيش برده اسی  گيری ادیبان ما از فرهنگ دیگران گيری ادیبان ما از فرهنگ دیگران ما و بهرهما و بهرهت؛ اما این تبادل از جانب فرهنگ ت؛ اما این تبادل از جانب فرهنگ پيش برده ا

تر است. به عنوان مثال، رمان پایداری ایران کمترین بهره را از ادبيات تر است. به عنوان مثال، رمان پایداری ایران کمترین بهره را از ادبيات  بسيار کمتر و کم فروغبسيار کمتر و کم فروغ

ستهپایداری فلسییطين که به عنوان برجسییته  سطين که به عنوان برج شناخته میترین ادبيات پایداری جهان شییناخته میپایداری فل شود، برده شییود، برده ترین ادبيات پایداری جهان 

شهورترین رمان پایداری یعنی رمان اسییت. همانگونه که دیدیم مشییهورترین رمان پایداری یعنی رمان  ست. همانگونه که دیدیم م سعودالبحث عن وليد مسییعود»»ا « « البحث عن وليد م

شتر جبرا ابراهيم جبرا، علی رغم برخورداری از محتوایی هميق و ارزش ادبی و ترجمه به بيشییتر  جبرا ابراهيم جبرا، علی رغم برخورداری از محتوایی هميق و ارزش ادبی و ترجمه به بي

سطين ندارند هایی که تبادلی فرهنگی با جهان عرب و فلسیییطين ندارند        حتی زبانحتی زبان   --ها ها  زبانزبان  سی به فارسیییی      --هایی که تبادلی فرهنگی با جهان عرب و فل به فار

 نده نشده است. نده نشده است. برگردابرگردا

يات                          به ویژه در حوزة ادب يان ایران و جهان عرب  بادل فرهنگی م يات بر خالف تصیییور، ت به ویژه در حوزة ادب يان ایران و جهان عرب  بادل فرهنگی م صور، ت بر خالف ت

سيار کم  فروغ و نگران  سيار کم  فروغ و نگرانب ست؛ در حالی که ميان این دو ملت در زمان قدیم تبادالت   ب ست؛ در حالی که ميان این دو ملت در زمان قدیم تبادالت کننده ا کننده ا

صر به حالت تعطيلی درآمده و بهتریبسییيار گسییترده وسییيعی برقرار بود، اما در دوران معاصییر به حالت تعطيلی درآمده و بهتری سيعی برقرار بود، اما در دوران معا سترده و سيار گ ن ن  ب
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ست و عمدة تحقيقآثار عربی به فارسییی ترجمه نشییده اسییت و عمدة تحقيق شده ا سی ترجمه ن سیها و بررسیییآثار عربی به فار هایی که از آثار عربی هایی که از آثار عربی ها و برر

رود؛ حال آنکه در صورت ایجاد یک تبادل گرم رود؛ حال آنکه در صورت ایجاد یک تبادل گرم گردد از تحقيقات دانشجویی فراتر نمیگردد از تحقيقات دانشجویی فراتر نمیمیمی

ای برخوردار ای برخوردار  خصوصاً در حوزه پایداری، چون رمان پایداری فلسطين از برتری قابل مالحظهخصوصاً در حوزه پایداری، چون رمان پایداری فلسطين از برتری قابل مالحظه

گيری گيری شود؛ اما بهرهشود؛ اما بهرهرای شکوفایی بيشتر و کارآمدتر رمان پایداری فراهم میرای شکوفایی بيشتر و کارآمدتر رمان پایداری فراهم میاست، زمينه را باست، زمينه را ب

شين          عربعرب شطرنج با ما ست و همانگونه که دیدیم رمان  شتر ا سی بي شين ها از فرهنگ و آثار فار شطرنج با ما ست و همانگونه که دیدیم رمان  شتر ا سی بي ها از فرهنگ و آثار فار

ست. همچنين آثار دیگر ادبی ایران قيامت، علی رغم قدمت اندک به عربی ترجمه شییده اسییت. همچنين آثار دیگر ادبی ایران   شده ا قيامت، علی رغم قدمت اندک به عربی ترجمه 

های که آنها  در حوزة تأليف و های که آنها  در حوزة تأليف و     گيریگيریشده و بهرهشیییده و بهره  چه قدیم و چه جدید به عربی ترجمهچه قدیم و چه جدید به عربی ترجمه        

ست؛ از این رو ترجمه و پژوهش از آثار ایرانی به عمل آمده اسییت به مراتب از ما بيشییتر اسییت؛ از این رو   شتر ا ست به مراتب از ما بي ترجمه و پژوهش از آثار ایرانی به عمل آمده ا

ست تا ادیبان پایداری ایرانی با تفحص و تعمق در آثار غنّی ادبی جهان به ویژه آثار    سته ا ست تا ادیبان پایداری ایرانی با تفحص و تعمق در آثار غنّی ادبی جهان به ویژه آثار بای سته ا بای

ست بياورندپایداری شیییناخت دقيقی از آنها به دسیییت بياورند     شناخت دقيقی از آنها به د و در جهت ترقی اثر خود آنها را به کار و در جهت ترقی اثر خود آنها را به کار      پایداری 

 ببرند. ببرند. 

سطين و جهان عرب، تا چه حد از تبادل فرهنگی بهره میاینکه رمان پایداری فلسیییطين و جهان عرب، تا چه حد از تبادل فرهنگی بهره می                    برد، برد، اینکه رمان پایداری فل

ست که در قياس با ادبيات پایداری ایران میمبحث دیگر این مؤلفه مهم فرامتنی اسیییت که در قياس با ادبيات پایداری ایران می ست بایسیییت مبحث دیگر این مؤلفه مهم فرامتنی ا بای

ست که محدود    سنجش قرار گيرد. الزم به ذکر ا ست که محدودمورد  سنجش قرار گيرد. الزم به ذکر ا صت یتیتمورد  صتها و فر هایی که برای ایران هایی که برای ایران ها و فر

ستر الزم برای تبادل فرهنگی مطرح بود، برای عربجهت ایجاد بسیییتر الزم برای تبادل فرهنگی مطرح بود، برای عرب    ست؛ اما ها نيز مطرح اسیییت؛ اما جهت ایجاد ب ها نيز مطرح ا

سبت به ایجاد تبادل فرهنگی در ایران دارد؛ از جهان عرب از چند جهت شیییرایط بهتری نسیییبت به ایجاد تبادل فرهنگی در ایران دارد؛ از       شرایط بهتری ن جهان عرب از چند جهت 

سجملۀ آنها تعدد کشییورهای عرب زبان اسییت که خود به تنهایی جهانی هسییتند با سیی    ستند با  ست که خود به تنهایی جهانی ه شورهای عرب زبان ا الیق، الیق، جملۀ آنها تعدد ک

شتراک های مختلف و ضییررت ایجاد تبادل ميان این کشییورها بنابر اصییل اشییتراک  عالیق، فرهنگعالیق، فرهنگ صل ا شورها بنابر ا ضررت ایجاد تبادل ميان این ک های مختلف و 

سبب میزبان و دین و ادبيات سییبب می ستفاده را از این تبادل شییود که رمان پایداری عرب بهترین اسییتفاده را از این تبادل  زبان و دین و ادبيات  شود که رمان پایداری عرب بهترین ا

مان عربی در دیگر فرهنگ     که ورود ر مان عربی در دیگر فرهنگببرد. هم  این که ورود ر عت فرهنگی و        ببرد. هم  این به این وسییی با توجه  عت فرهنگی و ها  س به این و با توجه  ها 

سی و         تتجغرافيایی راحتجغرافيایی راحت سيا سنه  شورهایی عربی در مجموع به دليل ارتباطات ح ست. ک سی و ر ا سيا سنه  شورهایی عربی در مجموع به دليل ارتباطات ح ست. ک ر ا

سبروابط پر سیییود تجاری که با جهان دارد بسیییتر مناسیییب  ستر منا سود تجاری که با جهان دارد ب تری برای تبادل فرهنگی هم ایجاد تری برای تبادل فرهنگی هم ایجاد  روابط پر 

تواند به عنوان اثری جهانی تواند به عنوان اثری جهانی     برد و میبرد و میاند که در این ميان ادبيات آن بهترین بهره را میاند که در این ميان ادبيات آن بهترین بهره را می    نمودهنموده

به گردش درآی    در فرهنگدر فرهنگ  به گردش درآیهای مختلف  بادالت و      های مختلف  به مناسیییبت همين ت بادالت و د. محمود درویش  سبت همين ت به منا د. محمود درویش 

کرد و این کرد و این  کرد و اشعار خود را عرضه میکرد و اشعار خود را عرضه می  ارتباطات به راحتی به کشورهای مختلف سفر میارتباطات به راحتی به کشورهای مختلف سفر می  
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شهرت آثار او دارد. با نگاهی به رمانعرضییه تأثير زیادی در جهانی سییازی و شییهرت آثار او دارد. با نگاهی به رمان   سازی و  ضه تأثير زیادی در جهانی  های مورد های مورد عر

صراهللبحث عربی متوجه این نکته خواهيم شییید که کنفانی و جبرا و نصیییراهلل شد که کنفانی و جبرا و ن  جملگی در نگارش  جملگی در نگارش  بحث عربی متوجه این نکته خواهيم 

سبکی نو و بدیع در نگارش از تبادل فرهنگی های خود بهترین سییود در ارائه شییيوه و سییبکی نو و بدیع در نگارش از تبادل فرهنگی  رمانرمان شيوه و  سود در ارائه  های خود بهترین 

ستاوردهای ادبی و فرهنگی جهان اند و اثر آنها با فرهنگی جهانی و با بهره گيری از دسیییتاوردهای ادبی و فرهنگی جهان      بردهبرده اند و اثر آنها با فرهنگی جهانی و با بهره گيری از د

 توليد و نشر یافته است.توليد و نشر یافته است.

 نمایشگاهّوّبازارّجهانینمایشگاهّوّبازارّجهانی--44--22

شگاه جایگاه مهمی در نمایشییگاه جایگاه مهمی در  صوالت فرهنگی و ادبی دارد و نقش آن را به هيچ عرضییه محصییوالت فرهنگی و ادبی دارد و نقش آن را به هيچ   نمای ضه مح عر

رغم وورد وسایل ارتباطی فرهنگی مختلف مدرن رغم وورد وسایل ارتباطی فرهنگی مختلف مدرن  توان انکار نمود. نمایشگاها علیتوان انکار نمود. نمایشگاها علی وجه نمیوجه نمی

و اینترنتی، همواره به عنوان یکی از مهمترین مراکز ترویج و ارائه آثار جدید اهميت دارد. و اینترنتی، همواره به عنوان یکی از مهمترین مراکز ترویج و ارائه آثار جدید اهميت دارد.        

شلواز اینروسییت که نمایشییگاهای کتاب همواره شییلو شگاهای کتاب همواره  ست که نمای ست و هنگام برگزاری با غ و پرترافيک اسییت و هنگام برگزاری با از اینرو غ و پرترافيک ا

شوند. این شيوه سنتی همچنان طرفداران خود را دارند و شوند. این شيوه سنتی همچنان طرفداران خود را دارند و    استقبال گرم و پرشوری مواجه میاستقبال گرم و پرشوری مواجه می  

صوالت و فراوردهدر آن مخاطبان با محصیییوالت و فراورده ضایی واقعی های ادبی جهان به طور حقيقی در فضیییایی واقعی  در آن مخاطبان با مح های ادبی جهان به طور حقيقی در ف

سر     مواجهه میمواجهه می صت خوبی برای انتخاب دارند. اینکه بخواهيم  سرشوند و فر صت خوبی برای انتخاب دارند. اینکه بخواهيم  های مورد های مورد اغ رماناغ رمانشوند و فر

شگاه بين المللی کتاب فرانفکورت      شگاهای مهم بين المللی جهان نظير نمای شگاه بين المللی کتاب فرانفکورت بحث را در نمای شگاهای مهم بين المللی جهان نظير نمای بحث را در نمای

ست که ادبيات            شخص ا ست؛ اما م سخت و محال ا سکو یا پکن و غيره بگيریم کاری  ست که ادبيات یا م شخص ا ست؛ اما م سخت و محال ا سکو یا پکن و غيره بگيریم کاری  یا م

دفاع مقدس با توجه به تالش مسئولين حضوری مؤثر در نمایشگاهای بين المللی دارد و این دفاع مقدس با توجه به تالش مسئولين حضوری مؤثر در نمایشگاهای بين المللی دارد و این     

ها در صورت استمرار و با دقت، برنامه ریزی و مدیریت درست جهت معرفی و ها در صورت استمرار و با دقت، برنامه ریزی و مدیریت درست جهت معرفی و    تالشتالش  گونهگونه

تواند به جهانی شدن ادبيات مقدس کمک شایانی تواند به جهانی شدن ادبيات مقدس کمک شایانی    های جدید، مطلوب و فنی میهای جدید، مطلوب و فنی میارائه کتابارائه کتاب

صحنه جهانی مرهون کند، کما اینکه همين اندازه از موفقيت رمان دفاع مقدس ایران در صیییحنه جهانی مرهون              کند، کما اینکه همين اندازه از موفقيت رمان دفاع مقدس ایران در 

ست. رمان د اینگونه تالشاینگونه تالش ست. رمان دها ا شهریور     ها ا سکو که در  شگاه م شهریور فاع مقدس که در نمای سکو که در  شگاه م برگزار برگزار   9696فاع مقدس که در نمای

ست و به       شگاه بوده ا ستقبال این نمای ست و به شد، از جمله آثار پر ا شگاه بوده ا ستقبال این نمای سه   »»شد، از جمله آثار پر ا س سه گزارش روابط عمومی مو س گزارش روابط عمومی مو

سکو         شگاه کتاب م سی امين دوره نمای شورمان در  شگاه های فرهنگی ایران، در غرفه ک سکو نمای شگاه کتاب م سی امين دوره نمای شورمان در  شگاه های فرهنگی ایران، در غرفه ک نمای

مترمربع به نمایش مترمربع به نمایش   2424ی به مساحت ی به مساحت  عنوان کتاب درحوزه های مختلف در فضایعنوان کتاب درحوزه های مختلف در فضای   250250بيش از بيش از 

سرداران و شهدای جنگ سرداران و شهدای جنگ    ۀۀنامنامادبيات معاصر، دفاع مقدس، زندگیادبيات معاصر، دفاع مقدس، زندگیة ة گذاشته شده است. حوزگذاشته شده است. حوز
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سی و همچنين کتابروسییی و همچنين کتاب  زبانزبان  بهبه  شدهشییده  ترجمهترجمه تحميلی تحميلی  سعدی های دو زبانه خيام، حافر و سییعدی رو های دو زبانه خيام، حافر و 

 ((www.tibf.ir« )« )است.است.  گرفتهگرفته  قرارقرار مورد توجه و استقبال ویژه بازدیدکنندگان از غرفه ایران مورد توجه و استقبال ویژه بازدیدکنندگان از غرفه ایران 

شگاه پکن نيز بيش از در نمایشیییگاه پکن نيز بيش از    شرق نيوز به نقل از اثر از دفاع مقدس عرضیییه شییید. مشیییرق نيوز به نقل از      3030در نمای شد. م ضه  اثر از دفاع مقدس عر

سنيم اعالم میخبرگزاری تسیینيم اعالم می ست که دارد در این خصییوص اعالم نموده اسییت که  خبرگزاری ت صوص اعالم نموده ا شار با وجود انتشییار »»دارد در این خ با وجود انت

   بر این باروند که اخيراًبر این باروند که اخيراً   برخی نيز برخی نيز   های دفاع مقدس در چين،های دفاع مقدس در چين،   خبرهایی از محدودیت کتابخبرهایی از محدودیت کتاب     

شده و حتی در ترجمه تحتادبيات مقاومت در چين با اسیییتقبال مواجه شیییده و حتی در ترجمه تحت ستقبال مواجه  ها ها  اللفظی نيز چينیاللفظی نيز چينیادبيات مقاومت در چين با ا

صورت میدر این صییورت می  اند،اند،را برگزیدهرا برگزیده  ««دفاع مقدسدفاع مقدس»»عبارت عبارت  ، ادبيات دفاع مقدس ما ، ادبيات دفاع مقدس ما توان گفتتوان گفتدر این 

ترده              طبییان گسیییی مخییا عرضییییه شییییود  خوب  گر  تردها س بان گ ط خا م شود  ضه  عر خوب  گر  خواهیید داشییییت      ا ين  چ شتای در  هد دا خوا ين  چ « «  ..ای در 

((www.mashreghnews.ir ) )شگاهو نمایشییگاه سئولين رمان های دیگری که با توجه به فعاليت مسییئولين رمان و نمای های دیگری که با توجه به فعاليت م

ست و تعداد دفاع مقدس جزو آثار پای ثابت آنها بوده اسیییت و البته تنها حضیییور کافی نيسیییت و تعداد  ضور کافی ني ست و البته تنها ح دفاع مقدس جزو آثار پای ثابت آنها بوده ا

شده و نوع رمان    ضه  شده و نوع رمانرمانهای عر ضه  ضه می رمانهای عر ضه میهایی که عر شگاه       هایی که عر صحن نمای شی که در  شگاه شود و تال صحن نمای شی که در  شود و تال

ستقبال کنندگا برای معرفی این کتاببرای معرفی این کتاب ستقبال کنندگاها به ا شدن    ن مین میها به ا شدن شود از جمله مهمترین عوامل فراهم  شود از جمله مهمترین عوامل فراهم 

 بستر برای جهانی شدن رمان دفاع مقدس.بستر برای جهانی شدن رمان دفاع مقدس.

شگاه                   سی اخبار نمای شگاهدر مجموع با برر سی اخبار نمای شين       در مجموع با برر شطرنج با ما سال أخير رمان  شين ها در این چند  شطرنج با ما سال أخير رمان  ها در این چند 

ست؛ البته در جنب کتاب قيامت، بيشییترین حضییور را در نمایشییگاهای بين المللی داشییته اسییت؛ البته در جنب کتاب    شته ا شگاهای بين المللی دا ضور را در نمای شترین ح قيامت، بي

با توجه گذشت تاریخ با توجه گذشت تاریخ   « « سرسر های بیهای بینخلنخل»»رمان رمان «. «. درجهدرجه  270270سفر به گرای سفر به گرای  »»یا اثر یا اثر « « دادا»»معروف معروف 

شر آن و کيفيت پایين از کمنشییر آن و کيفيت پایين از کم شطرنج با ترین رمانها در این عرصییه بوده اسییت. رمان شییطرنج با  توجهتوجهن ست. رمان  صه بوده ا ترین رمانها در این عر

شگاها مورد توجه توجه به عنوان و مضیییمون و شیییيوه خاص خود در بسیییياری از نمایشیییگاها مورد توجه               سياری از نمای شيوه خاص خود در ب ضمون و  توجه به عنوان و م

ستقبال  ستقبالا شده و جزو آثار مطرح و  ا شده و جزو آثار مطرح و کنندگان واقع  شگاه    کنندگان واقع  شگاه مانند نمای شگاه منتخب این قبيل نمای شگاه مانند نمای منتخب این قبيل نمای

 فرانکفورت بوده است.فرانکفورت بوده است.

شگاهای بيندر جهان عرب نيز نمایشیییگاهای بين      شود که از مهمترین آنها شیییود که از مهمترین آنها   المللی مختلفی برگزار میالمللی مختلفی برگزار میدر جهان عرب نيز نمای

شهوترین و قدیمینمایشییگاه بين المللی قاهره اسییت. بسییياری از ناشییرین عربی جزو مشییهوترین و قدیمی شرین عربی جزو م سياری از نا ست. ب شگاه بين المللی قاهره ا ترین ترین نمای

ستند که همواره در نمایهای جهان هسییتند که همواره در نمایچاپخانهچاپخانه ستمر و شییگاها و بازارهای جهانی حضییور مسییتمر و  های جهان ه ضور م شگاها و بازارهای جهانی ح

های مورد توجه این ناشران های مورد توجه این ناشران اند و رمان های مقاومت فلسطينی از مهمترین حوزهاند و رمان های مقاومت فلسطينی از مهمترین حوزهمؤثری داشتهمؤثری داشته

های مورد بحث، آثار کنفانی و جبرا ابراهيم های مورد بحث، آثار کنفانی و جبرا ابراهيم  ها مختلف بوده است. در ميان رمانها مختلف بوده است. در ميان رماندر نمایشگاهدر نمایشگاه

http://www.tibf.ir/
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شگاه های جبرا معموالً از آثار حاضییر در بسییياری از نمایشییگاه های   سياری از نمای ضر در ب شهرت جهانی اسییت که سییبب شییهرت  جبرا معموالً از آثار حا سبب  ست که  جهانی ا

ست؛ اما با توجه به عدم مرکزیت حکومت نظير و ترجمه به زبان های مختلف شیییده اسیییت؛ اما با توجه به عدم مرکزیت حکومت    کمکم شده ا نظير و ترجمه به زبان های مختلف 

فلسطينی مستقل و پرداختن دیگر کشورهای عربی به آثار ادبی منطقه جغرافيایی خود، آثار فلسطينی مستقل و پرداختن دیگر کشورهای عربی به آثار ادبی منطقه جغرافيایی خود، آثار    

 شوند. شوند. ای نابرابر در نمایشگاه عرضه میای نابرابر در نمایشگاه عرضه میمقاومت فلسطينی معموالً در موازنهمقاومت فلسطينی معموالً در موازنه

 نۀّجدیدنۀّجدیدرسارسا--55--22
ترین عامل این ترین عامل این  برخورداری آثار پایداری فارسی از رسانه جدید و به ویژه از مهمترین و قویبرخورداری آثار پایداری فارسی از رسانه جدید و به ویژه از مهمترین و قوی

ست. دانلود آثار پایداری و         سگرا و کم بهره ا سيار واپ صر جدید یعنی اینترنت، ب سانه در ع ست. دانلود آثار پایداری و ر سگرا و کم بهره ا سيار واپ صر جدید یعنی اینترنت، ب سانه در ع ر

ست و علی      شوار و ناممکن ا سيار د ست و علیتهيه فایل های الکترونيکی از آن ب شوار و ناممکن ا سيار د رغم قيمت پایينی که رغم قيمت پایينی که  تهيه فایل های الکترونيکی از آن ب

های الکترونيکی به صورت دانلود و خرید اینترنتی سخت و های الکترونيکی به صورت دانلود و خرید اینترنتی سخت و   معموالً این آثار دارد، تهيۀ فایلمعموالً این آثار دارد، تهيۀ فایل

ست و عکس آن دشییوار اسییت؛ در حالی که در ميان آثار ادبی و پایداری عربی اینگونه نيسییت و عکس آن   ست؛ در حالی که در ميان آثار ادبی و پایداری عربی اینگونه ني شوار ا د

ست و رمانمشییهود اسییت و رمان شهود ا سایتهای پایداری فلسییطين در تمامی نقاط جهان با اسییتفاده از سییایتم ستفاده از  سطين در تمامی نقاط جهان با ا های های  های پایداری فل

و دانلود رایگان است. به عنوان مثال در ميان رمانهای مورد بحث فارسی و دانلود رایگان است. به عنوان مثال در ميان رمانهای مورد بحث فارسی    مختلف قابل خرید مختلف قابل خرید 

شين      « « سرسر های بیهای بینخلنخل»»و و « « ازبهازبه»»رمان رمان  شطرنج با ما ست؛ اما رمان  شين با کيفيتی پایين قابل دانلود ا شطرنج با ما ست؛ اما رمان  با کيفيتی پایين قابل دانلود ا

قيامت از طریق اینترنت قابل دسترسی نيست. هرچقدر آثار پایداری دفاع مقدس از ارزش و قيامت از طریق اینترنت قابل دسترسی نيست. هرچقدر آثار پایداری دفاع مقدس از ارزش و  

اشد، به همان نسبت دسترسی به آن از طریق شبکه جهانی اینترنت اشد، به همان نسبت دسترسی به آن از طریق شبکه جهانی اینترنت       اهميت باالیی برخوردار باهميت باالیی برخوردار ب

سایت  تر است؛ اما در ميان رمانتر است؛ اما در ميان رمان دشواردشوار  سه رمان به راحتی در  سایتهای مورد بحث عربی هر  سه رمان به راحتی در  های های  های مورد بحث عربی هر 

ست. رمان قنادیل ملک الجليل در مختلف قابل دانلود و دسیییتيابی رایگان و حتی خرید اسیییت. رمان قنادیل ملک الجليل در             ستيابی رایگان و حتی خرید ا مختلف قابل دانلود و د

های های  م در سایتم در سایت 20122012ن سال انتشار یعنی ن سال انتشار یعنی   ششصد صفحه با چاپ منقح و گران قيمت از هماششصد صفحه با چاپ منقح و گران قيمت از هما     

ستيابی به دیگر مختلف قابل دانلود شییید و در اختيار عالقمندان قرار گرفت. وضیییعيت دسیییتيابی به دیگر            ضعيت د شد و در اختيار عالقمندان قرار گرفت. و مختلف قابل دانلود 

ست و این رمانهای پایداری فلسیییطين هم چنين اسیییت و این رمان     رمانرمان  سطين هم چنين ا سایتها عالوه بر سیییایت  های پایداری فل های عربی در های عربی در  ها عالوه بر 

 های غير عربی هم قابل دانلود است.های غير عربی هم قابل دانلود است.سایتسایت

سای             سایآثار پایداری از دیگر و سانه آثار پایداری از دیگر و سانهل ر سبت به رمان عربی  ل ر سبت به رمان عربی ای چون تلوزیون و ماهواره هم ن ای چون تلوزیون و ماهواره هم ن

شور های خارج از کشیییور    گيرد. عمدتاً رادیوهای خارجی و ماهوارهگيرد. عمدتاً رادیوهای خارجی و ماهواره      کمتر مورد توجه قرار میکمتر مورد توجه قرار می  های خارج از ک

مان                  به ترویج و نشیییر ر ند  مت ایران دار با حکو که  ندی  عا یه م يل زوا مانبدل شر ر به ترویج و ن ند  مت ایران دار با حکو که  ندی  عا یه م يل زوا یداری     بدل پا یداری های  پا های 

سطين ای پردازد؛ در حالی که رمانپردازد؛ در حالی که رماننمینمی سطين ایهای پایداری فل ست و این رمان ننهای پایداری فل ست و این رمانگونه ني ستفاده   گونه ني ستفاده ها با ا ها با ا



 

 

 

 

 1400زمستان و  پایيز، 25 ة، شمار13سال  ،پایداری ي اتادب ی ۀنشر                                    52

شبکهها و شییبکهها و رادیوها و رادیواز این کانالاز این کانال ست آثار خود را به ای توانسییته اسییت آثار خود را به های تلوزیونی و ماهوارههای تلوزیونی و ماهوارهها و  سته ا ای توان

 سازی این آثار گردد.سازی این آثار گردد.کل جهانيان معرفی کند و باعث جهانیکل جهانيان معرفی کند و باعث جهانی

سينما سينما     ای برای ترویج و جهانی سازی ادبيات پایداری، سينما است.ای برای ترویج و جهانی سازی ادبيات پایداری، سينما است.   مهمترین عامل رسانهمهمترین عامل رسانه              

سينما مهمترین، محبوبترین تواند نقش مهم و مؤثری در ترویج آثار پایداری ایفا نماید. سیییينما مهمترین، محبوبترین  میمی تواند نقش مهم و مؤثری در ترویج آثار پایداری ایفا نماید. 

شنيداری امروزه در شنيداری امروزه در    --ای در دوران معاصر است. این رسانۀ دیداریای در دوران معاصر است. این رسانۀ دیداری   و موثرترین عامل رسانهو موثرترین عامل رسانه 

ست؛ از این رو، عرضییه آثار هنری از دیگر ژانرهای هنری و ژانرهای ادبی پيشییی گرفته اسییت؛ از این رو،    شی گرفته ا ضه آثار هنری از دیگر ژانرهای هنری و ژانرهای ادبی پي عر

گيری گيری دبی اگر به این فناوری دربياید و به اصطالح اقتباس سينمایی رخ دهد، تنها بهرهدبی اگر به این فناوری دربياید و به اصطالح اقتباس سينمایی رخ دهد، تنها بهرهاثری ااثری ا

ست، بلکه بهره    ست، بلکه بهرهسينما از ادبيات ني ستفادة ادبيات در این اقتباس به      سينما از ادبيات ني ست و ا سویه ا ستفادة ادبيات در این اقتباس به گيری دو  ست و ا سویه ا گيری دو 

ست؛ بنابراین، ادبا که از آثار        سينما از ادبيات ني ستفاده  صۀ جهانی کم از ا ست؛ بنابراین، ادبا که از آثار خاطر ورود به عر سينما از ادبيات ني ستفاده  صۀ جهانی کم از ا خاطر ورود به عر

ست تا زمينه          تباس میتباس میآنها اقآنها اق سئولين ادبی در این ا شند و نقش م شحال با سيار خو ست تا زمينه شوند باید ب سئولين ادبی در این ا شند و نقش م سيار خوشحال با شوند باید ب

های ارزشی های ارزشی   را برای این اقتباسات فراهم کنند؛ کما اینکه مسئولين سينمایی بایستی به فروادهرا برای این اقتباسات فراهم کنند؛ کما اینکه مسئولين سينمایی بایستی به فرواده    

سهم ادبيات پایداری از جمله رمانادبی توجه کرده و آن را وارد قاب سیییينما کنند. سیییهم ادبيات پایداری از جمله رمان           سينما کنند.  های های  ادبی توجه کرده و آن را وارد قاب 

ست. در ميان رمانین حيث در ایران تقریباً خوب اسیییت. در ميان رمان     مورد بحث، از امورد بحث، از ا  های مورد بحث رمان های مورد بحث رمان    ین حيث در ایران تقریباً خوب ا

شتر               ست؛ اما این امر بي شته ا ضه در فراتر از مرزها را دا شانس عر شين قيامت  شتر شطرنج با ما ست؛ اما این امر بي شته ا ضه در فراتر از مرزها را دا شانس عر شين قيامت  شطرنج با ما

شطرنج با ماشين شطرنج با ماشين  »»ترجمه آلبانيایی رمان ترجمه آلبانيایی رمان به عنوان مثال، به عنوان مثال،   وابسته و ملزوم به عنصر ترجمه است.وابسته و ملزوم به عنصر ترجمه است.

شد تا ای شیید تا بهانهبهانه  ««قيامتقيامت شبکهبرنامه تلویزیونی یک سییاعته درباره این کتاب در یکی از شییبکهای  ساعته درباره این کتاب در یکی از  های های  برنامه تلویزیونی یک 

ای که تأثيرگذاری ای که تأثيرگذاری  این اثر در یک برنامه رسانهاین اثر در یک برنامه رسانه  شود.شود.تلویزیونی کشور آلبانی ساخته و پخش تلویزیونی کشور آلبانی ساخته و پخش 

و سطح دسترسی به آن برای همگان مهياتر است به تصویر کشيده شود و مسير جهانی شدن و سطح دسترسی به آن برای همگان مهياتر است به تصویر کشيده شود و مسير جهانی شدن          

و تئاتر با همين و تئاتر با همين      یش یش رد. همچنين از این رمان نمارد. همچنين از این رمان نما  آن را تا حدود زیادی راحت تر خواهد کآن را تا حدود زیادی راحت تر خواهد ک      

شين قيامت  »»عنوان عنوان  شين قيامتشطرنج با ما شده      ««شطرنج با ما صيادی در کانادا تمرین و اجرا  شاهين  شدهبه کارگردانی  صيادی در کانادا تمرین و اجرا  شاهين    به کارگردانی 

ست. این اثر در و در برای عالقمندان به نمایش درآمده اسییت. این اثر در  شم و هفتم بهمن در روزهای شییشییم و هفتم بهمن در  و در برای عالقمندان به نمایش درآمده ا ش روزهای 

سياری از محققان     ت؛ اما علیت؛ اما علیتاالر چهارسو مجموعۀ تئاتر شهر روی صحنه رفتاالر چهارسو مجموعۀ تئاتر شهر روی صحنه رف     سياری از محققان رغم گالیه ب رغم گالیه ب

سته و           شای شده، و جا دارد  فيلمی  سينمای ایران به تصویر کشيده ن سته و این اثر ارزشی و مهم در  شای شده، و جا دارد  فيلمی  سينمای ایران به تصویر کشيده ن این اثر ارزشی و مهم در 

مهيّج از آن به اقتباس در بيابد. رمان پایداری فلسطين از این جهت با توجه به برخورداری از مهيّج از آن به اقتباس در بيابد. رمان پایداری فلسطين از این جهت با توجه به برخورداری از  

سندگاماجراهای دراماتيک و روایت پردازی و زوایه دید هنری نویسییندگا سينما نش مورد توجه سییينما  ماجراهای دراماتيک و روایت پردازی و زوایه دید هنری نوی نش مورد توجه 
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گران قرار گرفته است و نوانسته از این رسانه شنيداری دیداری به عنوان کانالی مهم برای گران قرار گرفته است و نوانسته از این رسانه شنيداری دیداری به عنوان کانالی مهم برای      

صه جهانی بهره ببرد. از ميان رمانورود به عرصیییه جهانی بهره ببرد. از ميان رمان      شمسرجال فی الشیییمس »»های مورد بحث رمان های مورد بحث رمان    ورود به عر « «  رجال فی ال

ساز کنفانی به اقتباسییی سییينمایی و فليمی دراماتيک درآمده اسییت. این رمان توسییط فيلمسییاز     سط فيلم ست. این رمان تو سينمایی و فليمی دراماتيک درآمده ا سی  کنفانی به اقتبا

سال سییوری تبار در سییال  شر یافت. یعنی فریب خوردگان توليد و نشییر یافت. « « المخدعونالمخدعون»»با عنوان با عنوان   19721972سوری تبار در  یعنی فریب خوردگان توليد و ن

ستند و گزارشهای مسییتند و گزارشدربارة دو رمان دیگر یعنی رمان البحث و قنادیل فليمدربارة دو رمان دیگر یعنی رمان البحث و قنادیل فليم صویری هایی تصییویری های م هایی ت

 اند.اند.مختلف تهيه و نشر یافته است؛ اما این دو اثر همچنان به اقتباس سينمایی بلندی در نيامدهمختلف تهيه و نشر یافته است؛ اما این دو اثر همچنان به اقتباس سينمایی بلندی در نيامده

ّگیریگیرینتیجهنتیجهّّ--33

 نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمد شامل موارد ذیل است:نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمد شامل موارد ذیل است:

شش از جهت مؤلفهاز جهت مؤلفه ششهای پيرامتنی کو ست های پيرامتنی کو ستهای کمی از جانب د اندرکاران رمان دفاع مقدس اندرکاران رمان دفاع مقدس های کمی از جانب د

سئولين بر میفارسییی به عمل آمده اسییت که برخی از آنها به مسییئولين بر می  ست که برخی از آنها به م سی به عمل آمده ا ای دیگر هم به ای دیگر هم به گردد و پارهگردد و پارهفار

سندگان در عدم خلق آثاری توانمندخود نویسیییندگان در عدم خلق آثاری توانمند   سهولت تا بتواند جاده جهانی شیییدن را به سیییهولت       خود نوی شدن را به  تا بتواند جاده جهانی 

شته       شته بپيماید. در توضيح این نکته باید گفت: در این خصوص آثار باید آن توانایی الزم را دا بپيماید. در توضيح این نکته باید گفت: در این خصوص آثار باید آن توانایی الزم را دا

شند تا در کانالباشیییند تا در کانال       مانند برخورداری اثر از         ها و مؤلفهها و مؤلفه  با یابند؛  مانند برخورداری اثر از های فرامتنی اجازه حضیییور  یابند؛  ضور  های فرامتنی اجازه ح

نۀ ظهور آن و تبدیل به فيلمی نۀ ظهور آن و تبدیل به فيلمی      حوادث و رویدادهای دراماتيک و نحوه پردازش آنها که زميحوادث و رویدادهای دراماتيک و نحوه پردازش آنها که زمي      

سازد و رمانسیییينمایی فاخر را فراهم سیییازد و رمان سی علیهای فارسیییی علیسينمایی فاخر را فراهم  رغم چنين حوادثی هنوز در خلق رغم چنين حوادثی هنوز در خلق های فار

سئولين ذیآثاری حماسییی نياز به کوشییش و فعاليت دارند؛ تا حدودی هم به مسییئولين ذی شش و فعاليت دارند؛ تا حدودی هم به م سی نياز به کو ربط مرتبط ربط مرتبط  آثاری حما

شش زیادی به خرج نمیاسیییت که در شیییناسیییایی این موارد کوشیییش زیادی به خرج نمی سایی این موارد کو شنا ست که در  دهند به عنوان مثال رمان دهند به عنوان مثال رمان ا

سئولين برای های فرامتنی را دارد که نياز به تالش مسیییئولين برای     شطرنج قابلبت برخورداری از مؤلفهشیییطرنج قابلبت برخورداری از مؤلفه    های فرامتنی را دارد که نياز به تالش م

شتر این زمينه منجر می  شتر این زمينه منجر میهرچه بي سی رمان  ننشود. در مجموع در ميان رماشود. در مجموع در ميان رما هرچه بي سی رمان های مورد بحث فار های مورد بحث فار

های فرامتنی نظير های فرامتنی نظير شطرنج با ماشين قيامت، داری بيشترین امتياز از حيث برخورداری از مؤلفهشطرنج با ماشين قيامت، داری بيشترین امتياز از حيث برخورداری از مؤلفه 

ست و دیگر رمانمایشیییگاه و رسیییانه جدید اسیییت و دیگر رمانترجمه و نترجمه و ن سانه جدید ا شگاه و ر ها با کمترین اميتازی برخوردارند. ها با کمترین اميتازی برخوردارند. مای

سطين هم از جهت مؤلفهرمان مقاومت فلسییطين هم از جهت مؤلفه ست و های پيرامتنی با مشییکالت جدی روبرو نيسییت و  رمان مقاومت فل شکالت جدی روبرو ني های پيرامتنی با م

سئوالن عرب و توجه جهانی به امتيازات بزرگی کسییب نموده اسییت که با توجه و تالش مسییئوالن عرب و توجه جهانی به   ست که با توجه و تالش م سب نموده ا امتيازات بزرگی ک

صااین پدیده ادبی که بيشییتر بدالیل اقتصییا  شتر بدالیل اقت سی بر میدی و سییياسییی بر می این پدیده ادبی که بي سيا شهرت و گردد و همچنين شییهرت و دی و  گردد و همچنين 

شده تا شییمولی وقایع مقاومت فلسییطين و قوت ادبی شییاهکارهای این ادبيات سییبب شییده تا  جهانجهان سبب  شاهکارهای این ادبيات  سطين و قوت ادبی  شمولی وقایع مقاومت فل
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شد که در ميان رمان       شته با سوی مرزها دا ضور موفقی در فرا شد که در ميان رمانح شته با سوی مرزها دا ضور موفقی در فرا های مورد بحث رمان رجال های مورد بحث رمان رجال  ح

های های  بيشتر مؤلفهبيشتر مؤلفه نظيری مواجهه شده و از نظيری مواجهه شده و از  فی الشمس و البحث عن وليد مسعود با استقبال کمفی الشمس و البحث عن وليد مسعود با استقبال کم   

تازه خود در آینده در صیییورت               به نشیییر  با توجه  صورت فرامتنی برخوردارند و رمان قنادیل هم  تازه خود در آینده در  شر  به ن با توجه  فرامتنی برخوردارند و رمان قنادیل هم 

 ها در این زمينه موفق خواهد شد.ها در این زمينه موفق خواهد شد.برخوداری از دیگر مؤلفهبرخوداری از دیگر مؤلفه
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