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 نظــیم شــده،ت نتایج پژوهشنامه که در چهار فصل کلیات پژوهش، مبانی نظري پژوهش، بحث و بررسی و در این پایان

ه صــورت آیند، بمی ها براي که به صدا درعناصر داستان در سه رمان پایداري زارهاي زنی به نام بیروت، زخمدار و زنگ

 ارهــاي زنــی بــهزطرح رمــان  است.بررسی شده ايانهخه از منابع کتابتطبیقی و به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاد

مــا اســت. اهرداختــها پبُعد فکري شخصیتاکثراً به گویی درونی، نام بیروت پیچیده بوده و نویسنده از طریق تکنیک تک

گو را بــاز اصــلی ذهنیــات شخصــیت ،از طریق راوي اول شخص خسروشاهی و ستزخمدار در نهایت سادگیرمان طرح 

ي هپیرنــگ بســت همینگــوي ي قبــل،و تیپ هســتند. بــرخالف دو نویســنده هاي رمان او اغلب ملموسیتشخص کرده و

بــه  وي داناي کل،از طریق را را هاها، آنشخصیتو با خلق انواع مختلفی از  طرحی سنتی پرورش داده رمان را در قالب

 هــاي مختلــف آنان جنــگ و آســیبسه رمــ موضوع مشترك هر است.بررسی کرده خصوصیات اخالقی ظاهري ولحاظ 

بــراي  ؛اســتتفاوتی نیز مــنعکس شــدهامین ممض نظیر ترس، خیانت، وطن، عشق و... یو در کنار مضامین مشترک است

.. و .زخمــداري و ، خسروشــاهی نقــش رهبــري و والیــت ،و... ، مهــاجرتزبــان مــادريمثال الشیخ بحران هویت فــردي، 

هــا گب در رمــان زنــاغل ،وگوعنصر گفتست. او ... را مطرح کرده بارزه با فاشیسمم ، آزادي،تجاوز به عنف نیز همینگوي

 .رودراتــر نمــیي کوتــاه و روزمــره فبه کــار رفتــه و در دو رمــان دیگــر از حــد چنــد جملــه ،آیندبراي که به صدا در می

نگــی خلــق جتمــاعی و فرها شرایطمتناسب با  فضاسازي اوج بوده و هر سه رمان در در ماننديعنصر حقیقت همچنین

مــان رو در ی و ذهنــی دو زمــان عینــ با ،زارهاي زنی به نام بیروت و زخمدار رماندر دو  خواننده است.انجام گرفته ،آثار

  آیند با یک زمان تقویمی مواجه است.ها براي که به صدا در میزنگ

کــه بــه  ها بــرايو زنگ اي زنی به نام بیروت، زخمدارادبیات تطبیقی، ادبیات پایداري، عناصر داستان، زاره: هاواژه کلید

  آیند. صدا در می
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  ـ مقدمه 1ـ  1

توان در آثار است و این را میاز آغاز تاریخ تا به امروز، بشر همواره با هنر و ادبیات مأنوس بوده      

هاي نخستین نیز با هاي مادران دریافت. بدون شک انسانباستانی باقی مانده از اعصار قدیم و الالیی

وجوگر آدمی همواره ند، هر چند کیفیّت این آشنایی بر ما معلوم نیست، اما روح جستاها آشنا بودهزیبایی

است براي تسکین آالم و دردهاي خویش و بیان آن چه که بر زبان نیاید و چه راهی بهتر در پی راهی بوده

  و زیباتر از هنر و ادبیات.

از جمله هنر و ادبیات،  ندگی بشریاسی، در تمامی زوایاي زبا تغییر و تحوّالت عظیم اجتماعی و س

هاي تحوّالت عمیقی ایجاد شد که سیر ادبیات از نظم به نثر و در دوران معاصر پیدایش مکاتب و شاخه

اي شد براي ي این علم، شاهدي بر این مدّعاست. توّلد داستان در دنیاي مدرن، انگیزهجدید در عرصه

ها و مشکالت و ت سنتّی، به محاکات زندگی و بازتاب دغدغهنویسندگان تا با فاصله گرفتن از اصول ادبیا

تر از ها و افکار و احساسات خود در رمان دست یازند. چرا که دنیاي رمان وسیعبینیدر حین حال جهان

آن است که بتوان توصیف کرد. پیدایش این نوع ادبی در ایران مصادف است با انقالب مشروطه. قبل از 

هاي پردازي نداشتند و هر چه بوده اغلب به شکل منظوم و قصهان درك درستی از داستاناین تاریخ، ایرانی

است، اما با وقوع مشروطه و تغییرات عظیم اجتماعی، ادبیات نیز دگرگون شد و از طریق نهضت کهن بوده

، داستان آموختگان ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم و ادبیات غربیي متون غربی و آشنایی دانشترجمه

   ) 43و  42: 1388رحیمیان،  ( نویسی به شکل امروزي، در ایران رواج یافت.

، "ادبیات تطبیقی"ي یا به اصطالح نظریه "گفتمان ادبی"ي با طرح نظریه هاي اخیردر سال

هاي مختلف به سنجش و بررسی متون ادبی در سطوح مختلف ملی و فراملی پرداختند پژوهشگران کشور

-ي تأثیرپذیري شعرا و نویسندگان از یکدیگر و تأثیر محیط اجتماعی، باورها و سنتطریق نحوهتا بدین 

  هاي یک ملت در پرورش آثار ادبی، نیز وجوه افتراق و اشتراك این آثار را دریابند.

نیز، نهضت دیگري در ادبیات جهان متولد  "التزام ادبی"ي با شاخه شاخه شدن ادبیات و طرح نظریه

(  ي جدیدتري به نام ادبیات مقاومت یا پایداري شد.ه با گذشت زمان منجر به پیدایش شاخهشد ک
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 "غسّان کنفانی"در کشورهاي اسالمی را نخستین بار  "ادبیات مقاومت"اصطالح  ) 20: 1388بصیري، 

ادبیات "ان اما این نوع ادبی در اروپا بیشتر تحت عنو ) 7: 1389ی، تراب (ي فلسطینی مطرح کرد نویسنده

در ایران نمود بارز این نوع ادبی را در   ) 107( همان:  شناخته شده است. "ادبیات ضد جنگ"یا  "جنگ

- توان دریافت که شعرا، تحت تأثیر ادبیات غرب و مشاهدهاشعار وطنی میدر ي مشروطه به ویژه آثار دوره

گیري و دخالت نیروهاي بیگانه در کشور ي غربی و دري ایرانی از جوامع پیشرفتهماندگی جامعهي عقب 

هاي مختلف زندگی، از تشکیل مجلس شوراي ملی گرفته تا عبور و ... به سرایش اشعار اعتراضی در جنبه

شعار اهایی از مقاومت در اند. هر چند تا قبل از این دوره، رگهادبیات از سنّت به مدرنیته دست زده

ي ادبیات پایداري به مفهوم امروزي آن نخستین بار در آثار دورهاما  ،شوددیده می کالسیک فارسی نیز

  است.مشروطه به ویژه اشعار وطنی آن دوره منعکس شده

ي شعرا و نویسندگان کشور انقالب اسالمی و وقوع جنگ تحمیلی نیز، تحوّلی عظیم در سیر اندیشه

و معنوي انقالب است. در این بین  هاي دینیایجاد کرد که منجر به خلق آثاري شد که متأثر از آموزه

ي ادبیات اي در عرصههایی تازهبدیل ادبیات سنتّی، توانستند به افقگیري از ثروت بیشعرا ضمن بهره

ي دنیا هاي ملت خویش و تمامی مردم آزاده و رنج کشیدهمنظوم دست یابند و در بازتاب دردها و رنج

ور و داستانی انقالب، هنوز راه درازي در پیش دارد تا قابل موفق عمل کنند. اما متأسفانه ادبیات منث

اند اما هاي اخیر آثار موفقی در این زمینه خلق شدهمطرح شدن ولو در سطح ملی باشد. هر چند در سال

تواند است و این امر میهنوز اثري که شایستگی مطرح شدن در سطح جهانی را داشته باشد، خلق نشده

  تجربگی و عدم سواد ادبی نویسندگان ما باشد.ترین آن بیی باشد که شاید مهممعلول عوامل مختلف

این پژوهش به تحلیل و بررسی تطبیقی عناصر داستان در سه رمان زارهاي زنی به نام بیروت به 

ها براي اي از ادبیات دفاع مقدس ایران و زنگاي از ادبیات مقاومت جهان عرب، زخمدار نمونهعنوان نمونه

پردازد. نگارنده بر آن است تا ضمن تحلیل و اي از ادبیات جنگ غرب، میآیند نمونهه به صدا در میک

گیري از این دگان در بهرههاي مذکور، به سنجش میزان توانمندي نویسنبررسی عناصر داستانی در رمان

هاي روانی و آسیبپذیري آنان از عوامل اجتماعی چون جنگ و نوع برخوردشان با سطح تأثیر عناصر،

  اجتماعی آن پرداخته و وجوه افتراق و اشتراك این آثار را دریابد. 

نامه، به صورت اجمال به بررسی ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداري، عناصر در فصل نخست پایان

شود نگاه است. فصل دوم که شامل مبانی نظري پژوهش میداستان و تحلیل مختصر آثار پرداخته شده
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شناسی آن، شگران مختلف به ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداري و جنگ، ادبیات دفاع مقدس و آسیبپژوه

وع و پردازي، موضجنگ، رمان و انواع آن، داستان و عناصر داستانی نظیر طرح، شخصیّت و شخصیّت

و در حدّ  دهبیان شمانندي آثار، وگو، زمینه و فضاسازي، نیز حقیقتو گفت ي دیدمضمون داستان، زاویه

  است.امکان تعریف جامع و مانعی از این موارد ارائه شده

هاي ها با بررسی تطبیقی عناصر داستانی در رماني رمان، ضمن معرفی و خالصهدر فصل سوم

گیري از توانمندي نویسندگان در بهره سنجش میزان مذکور، به بیان وجوه افتراق و اشتراك این آثار،

هاي مختلف آن و ... پرداخته و اه مشترك و گاه متفاوت آنان به معضل جنگ و آسیبعناصر داستانی، نگ

  است.نامه آورده شدهماحصل پژوهش نیز همراه با ذکر منابع و مآخذ، در فصل چهارم پایان

ي ادبیات داستانی و آنان که به پیشرفت اي باشد براي پژوهشگران عرصهامید که این پژوهش تحفه

  راغبند.   ادبی کشور 

  ـ بیان مسأله 2ـ  1

  یتعریف ادبیات تطبیق ـ 1ـ  2ـ  1

ها، امکان گوي تمدنوراهم نمودن شرایط گفتاي از علوم انسانی، با فادبیات تطبیقی به عنوان شاخه

ریخی و که داراي اشتراکات فکري، فرهنگی، اجتماعی، ادبی، تاي آثار ادبی اقوام و ملل مختلفی مقایسه

هاي ها و تشابهات و برجستگیکند و از این رهگذر تضادها، تفاوتفراهم می یی مشترك هستند را،جغرافیا

« کند؛ به قول زرین کوب: است، نمایان میها منعکس شدهلقی آن ملل را که در ادبیات آنروحی و خُ 

اقوام مختلف  ادب تطبیقی در واقع عبارت است از تحقیق در باب روابط و مناسبات بین ادبیات ملل و

  ) 125: 1382زرین کوب، » ( جهان 

شرط رسیدن به درکی درست از ادب ملی، حصول آگاهی از « دکتر اسالمی ندوشن معتقد است: 

اسالمی » ( کند. آثار معروف ادب جهانی است که آشنایی با آن چشم ما را به روي ادب خود بازتر می

  ) 266: 1382ندوشن، 

  ات پایداري یا ادبیات مقاومت و موضوعات مختلف آنـ تعریف ادبی 2ـ  2ـ  1

ي تعهد و التزام در ادبیات و گسترش آن در جوامعی که با طرح نظریه« بصیري معتقد است: 

اي در زبان و ادبیات جهان، به ي تازهي سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بودند، شیوهدستخوش تحوالت عمده
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رخاسته از اصول ادبیات ملتزم، ولی با قدري تفاوت در عناصر زبانی و اي بشود. شیوهویژه ایران، پیدا می

-ادبیات هر جامعهبه عبارت دیگر  ) 20: 1388بصیري، » ( اند. محتوایی، که آن را ادبیات مقاومت نامیده

، هاها، مصائب، آوارگیگر دردها، رنجشود به ویژه ادبیات پایداري که بیاناي از بطن آن جامعه متولد می

ها و فداکاري در راه عقیده و دفاع از حریم فکري، فرهنگی و ها و جانبازيها و در عین حال رشادتترس

دهد که در جوامع بی دغدغه و آرام که تحت فشار حاکم تاریخ نشان می«  هاست.جغرافیایی افراد و ملت

رفت؛ به عبارت دیگر پرورش و توان نشانی از ادبیات مقاومت گو یا تهاجم بیگانگان قرار ندارند، نمی

  ) 23: همان(» باروري این نوع ادبیات در این گونه جوامع بسیار ضعیف است. 

 "هادب المقاوم "ي مقاومت و ادب مقاومت، برگرفته از ادبیات و فرهنگ عرب است و عنوان واژه« 

» ( یز به کار رفت. ن  "ادبیات پایداري "ي شصت در ایران کاربرد یافت و معادل فارسی آن در دهه

  ) 18: 1389سنگري، 

ترین موضوعات ادبیات پایداري جنگ است که ذیالً تحت عنوان ادبیات جنگ بررسی یکی از مهم

  شود.می

  ـ تعریف ادبیات جنگ 1ـ  2ـ  2ـ  1

اند، اند و همواره محل تالقی دو نیروي متضاد بودهجوامع مختلف تاریخ پر فراز و نشیبی داشته

است. از آن جا که جوامعی نظیر ع کردهکه همواره در حال تهاجم بوده، و نیرویی که پیوسته دفانیرویی 

اند و ایران و لبنان به دلیل همسایه بودن داراي مرزهاي مشترك فرهنگی، دینی و گاه تاریخ مشترك بوده

است، جنگ و دهدشمن بیرونی در حال مبارزه بو ي اسپانیا پیوسته با نیروهاي داخلی ونیز جامعه

نوشتن « است چرا که داستانی این جوامع را تشکیل دادهترین موضوعات پیامدهاي آن یکی از اصلی

تواند از طریق ثبت دهد که میاي را پیش روي داستان نویس قرار میي گستردهي جنگ، عرصهدرباره

ها و نگارگر عوارض و ، پیروزيهاها، پیکارها، شکستها، حماسهي وقایع، تصویرگر دالوريهنرمندانه

  )  190: 1389کافی، » ( تبلیغات آن باشد. 

شود و شامل ادبیات طرفین ادبیات جنگ، ادبیاتی است که در جنگ و پیامدهاي آن خلق می« 

هاي معنوي و اخالقی و انسانی گذاري ادبیات جنگ مبتنی بر ارزششود. ... از این منظر ارزشجنگ می

  ) 17: 1389سنگري، » ( هاي ادبی خواهد بود. مبتنی بر شاخصه نیست، که بیشتر
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ري از توسیع ياي از ادبیات پایداري است به عبارت دیگر ادبیات پایداري حوزهادبیات جنگ شاخه

یگانه و هاي بتهاي طبیعی، حکومشود و پایداري انسان در برابر تمامی پدیدهادبیات جنگ را شامل می

  )  17:شود. ( همانها و آرزوهاي خود آدمی را نیز شامل میها، نیز خواستهها و باوراندیشه

  ـ تعریف ادبیات دفاع مقدس 2ـ  2ـ  2ـ  1

ما ه کرد، امشاهد توانهاي ادبیات مقاومت و بالطبع ادبیات جنگ را در آثار بسیاري از ملل مینشانه

« ن دید. تواس میع مقدو نیز آثار مربوط به دفا در ادبیات ایران بارزترین نمود آن را در آثار عهد مشروطه

اومت ال مقسدفاع مقدس، نامی است که بر هشت سال ایستادگی و پایداري مردم ایران نهاده شد. هشت 

ل و هشت سا شود. ایناز همان ناشی می "مقدس"ها و باورهاي اصیل اسالمی که عنوان مبتنی بر ارزش

  ) 11ن: ( هما »کنند. یاد می "ادبیات دفاع مقدس "ده که از آن به پیامدهاي آن ادبیاتی را سامان دا

  ـ وجوه افتراق و اشتراك ادبیات پایداري ایران و جهان 3ـ  2ـ  2ـ  1

ي در انبازگذشته از مضامین مشترکی چون دفاع از حریم فکري و فرهنگی و مرزهاي جغرافیایی، ج

ها غلب کشورایداري ابراي بقاء، عشق و ... که در ادبیات پها، مرگ و تالش ها و اسارتراه عقیده، رشادت

یداري دبیات پاا از اترین عاملی که ادبیات پایداري ایران به ویژه ادبیات دفاع مقدس ربازتاب دارد، مهم

 روح"و  "ونالیسمناسی "ها در جنگ اغلب بر دهد این است که تاریخ ادبیات دیگر ملتسایر ملل تمییز می

 ویسندگانناصلی  ياست. دغدغه "ایدئولوژي و مذهب "ه دارد اما در ایران تکیه گاه بیشتر بر تکی "وطنی

ن رزمیق به سدیگر کشورها بیشتر آوارگی و تراژدي شکست و از بین رفتن و کم رنگ شدن حس تعلّ

ي پایدار بست. ادهاي جهانی مطرح امادري و ... است اما در ایران بیان امیدها و تقدّس شهدا و آرمان

  )  23و  22همان:  (هایی از عرفان است. ها آفاقی و ادبیات دفاع مقدس عمدتًا انفسی و با رگهدیگر ملت

رب و گفتنی است ادبیات پایداري ایران در عصر مشروطه سخت تحت تأثیر ادبیات پایداري غ

  کنند.هاي غربی است و ادبا مضامین شاعران و نویسندگان غرب را اقتباس میاندیشه

  ـ تعریف رمان و انواع آن 3ـ  2ـ  1

ها بیانگر است به ویژه اگر این قصص و داستانگوش انسان همواره به شنیدن قصه عادت داشته

ها و غم و شادي او باشد تا بدین طریق منِ خویشتن را در آن آثار بیابد. بهترین و آرزوها و آرمان
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اثري است روایی،   1داستان یا نوولن ارائه داد این است که رد داستاتوان در موموجزترین تعریفی که می

باشد. اگر طوالنی باشد به آن رمان و اگر کوتاه باشد به آن داستان  2به نثر، که مبتنی بر جعل و خیال

  ) 164 ـ 163: 1383می گویند. ( شمیسا، 3کوتاه

« مر ه این اکودن رمان است تر بهاي اصلی رمان در مقایسه با داستان کوتاه مفصلیکی از تفاوت

یط تر و محههاي آن پیچیددهد و از این رو طرح یا طرحهاي بیشتري را میي ورود به شخصیتاجازه

  ) 11: 1369سلیمانی، » ( تر است. اجتماعی آن پر تحول

اهگشا رها است که هر چند در معرفی نوع رمانهاي مختلفی از رمان صورت گرفتهبنديتقسیم

 "ا را به ها رمانبندي جاي بگیرد نیز وجود دارد. شمیسک رمان در چند تقسیماما احتمال اینکه یهستند 

رمان  وي ابه چهار نوع رمان حوادث، رمان شخصیت، رمان نامه "هاي سبکیلحاظ ساختمان و مایه

جتماعی، بیتی، ارپذیري یا تهاي شکلاست. به لحاظ موضوعی نیز به انواع رمانبندي کردهاندیشه تقسیم

  ) 169ـ  166: 1383روانی معتقد است. ( شمیسا،  تاریخی، محلی و رمان

 در سه رمــان زارهــاي ی عناصر داستانبررسی تطبیقـ تعریف عناصر داستان و  1ـ  3ـ  2ـ  1

  آیندها براي که به صدا در میزنی به نام بیروت، زخمدار و زنگ

   4رنگ یا طرح داستانـ  هسته، نقشه، پی  1ـ  1ـ  3ـ  2ـ  1

 . در یکارائه شود "پیچیده"یا  "ساده"تواند به شکل طرح چهارچوب اساسی داستان است که می

، کندنمی دخالتی اند و نویسنده در آنها در کنار هم چیده شدهطرح ساده، حوادث به ترتیب وقوع بر آن

د، ارسی نژاد. ( پگیرنشت سر هم قرار نمیریزد و حوادث پاما در یک طرح پیچیده، توالی زمانی به هم می

   ) 17و  16: 1378

وشتن شود، در واقع طرح، گام نخستینی است که براي نهر رمان با طرح موضوعی شروع می« 

  ) 37: 1389میرصادقی، » ( شود. داستان برداشته می

                                                
1. novel     

2. fiction  

3. short story   
4. plot  
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ن ل آالدر خجنگ و وضعیت زنان در جنگ است که  ،طرح اصلی داستان زارهاي زنی به نام بیروت

شیخ، ال» ( ت. اسگی من معنا و مفهوم زندگی بخشیدهجنگ به زند« است. عشق، مهاجرت و ... بیان شده

1390 :13 (  

ست که اهاي یک مجروح جنگی به دوست شهید خود نامه ،در حالی که طرح اصلی داستان زخمدار

 اي جنگ وو در عین حال ماجراهها، وضعیت روحی و جسمی خود کوهها، دردها، شِدر خالل آن نامه

» ( ت. ام و نوشتن براي من نوشداروستازه از بیمارستان مرخص شده« کند. جبهه را روایت می

  ) 9: 1386خسروشاهی، 

اسم  کایی بهآیند نیز، مأموریت یک سرباز آمریها براي که به صدا در میطرح اصلی داستان زنگ

کسانی  از طرف ام، منمن این جا براي انجام مأموریت آمده« ل است. جوردان، براي تخریب یک پ ورابرت

  ) 15و  14: 1386همینگوي، » ( کنند. مأمور هستم که جنگ را اداره می

   6پردازيو شخصیت 5شخصیت  ـ 2 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

نی که شخصیت فردي است داستا« پردازي است. در واقع ان شخصیت و شخصیترمترین عنصر مهم

فرعی  صلی یاي داستان و کوتاه و بلند بودن آن و بر حسب موقعیت خود شخصیت، احسب نوع و گونه بر

ز: بارتند اي ... عپردازهاي شخصیتکند. روشبودنش داراي وجوهی است که او را از دیگر افراد متمایز می

  ) 70 و 69: 1387بی نیاز، » ( هاي ظاهري و جسمانی. نش و ویژگیگو، کُ وف مستقیم، گفتتوصی

اي کامالً شخصیت اصلی داستان زارهاي زنی به نام بیروت، پیر دختري به اسم آسماهان با روحیه

ست که زندگی و حتی دهد. وي فرديگزارش مین قهرمان و راوي داستان وقایع را زنانه است که به عنوا

ن، ناصر، جواد، زمزم، روحیه و ... توان به یاسمیها میکند. از دیگر شخصیتعشق خود را فداي میهن می

است. تر بودهي ایرانی خود، زخمدار، موفقپردازي این رمان در مقایسه با نمونهاشاره کرد. شخصیت

«  کند:نویسنده در پاراگراف زیر ضمن پرداخت ظاهري شخصیت فضیله، وي را فردي سمج معرفی می

ي چهره و آن عباي سیاهی که ه بلند، رنگ پریدههاي طالیی پاشنمن همیشه تصویري از فضیله با کفش

کند که بگذارم همراه من به قسمت است، پیش نظر دارم. او مرتب به من التماس میروي شانه انداخته

                                                
5. character  
6. characterization  
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کند و ضمن ترکاندن آدامس در گذاري میبا دست چاق و تپلش نقطهشرقی بیروت بیاید. هر جمله را 

  ) 15: 1390الشیخ، » ( کند. یهایش، صد مرتبه تکرار ممیان دندان

فردي ضعیف و هراسان از  ار، یک بسیجی به نام اسماعیل است. اوشخصیت اصلی داستان زخمد

شجاعت  ،ي شهادت دوستانشرود اما در نهایت با مشاهدهجنگ است و مدام با وجدان خود کلنجار می

ار، زنان توان به مرتضی، عمّها مییتشود. از دیگر شخصمجروح می آورده ودشمن را به دست مبارزه با 

اند و... اشاره کرد. در روایت زیر نویسنده وضع نام برده شده "ز "و  "ف"داستان که با حرف اختصاري 

در همین حال، در عقب اتومبیل باز شد. مردي متشخص، « کند: ظاهري یک شهروند را توصیف می

پیاده شد. پیراهنی که بر تن داشت، چهارخانه بود و چهار اق و اتو کشیده از آن حدوداً پنجاه ساله، برّ 

اش باز و انبوه موهاي زائد آن بیرون ریخته ي سینهجیبه، آستین کوتاه و کمی بلندتر از حد معمول. دکمه

و اسپانیایی  هاي لبنانیپردازي این رمان در مقایسه با نمونهشخصیت ) 15: 1386خسروشاهی، » ( بود. 

است به ها پرداختهو نویسنده در اکثر مواقع صرفاً به پرداخت ظاهري شخصیت عیف بودهخود، بسیار ض

ن اسم کامل زنان داستان بات غالب بر فضاي فکري این قشر از جامعه، از آوردویژه که به دلیل تعصّ

   .کندها را با حروف اختصاري معرفی میو آن اجتناب کرده

نویسنده عالوه بر پرداخت ظاهري  ،آیندبه صدا در می ها براي کهکه در رمان زنگدر حالی 

ترین رفتارها کند و از توصیف شخصیها آشنا میاخالقی آن به گام مخاطب را با خصوصیات گام ،اشخاص

این رمان، سربازي آمریکایی به نام رابرتو  شخصیت اصلی و قهرمان ها اِبایی ندارد.هاي اخالقی آنو ویژگی

است.  هایش را با موفقیت به انجام رسانیدهشجاع، نترس و قاطع که تمامی مأموریت يجوردان است. فرد

جنگ در راه عقیده و کشتن براي ست مبارز و در عین حال که فرديکه شخصی با روحیات خاص خود، 

هاست. از ترین فداکاريست عاشق که براي معشوق خود حاضر به بزرگانسانی ،داندهدف را ضروري می

، انسلمو، رافائل و دیگران اشاره کرد. نویسنده در توان به ماریا، پابلو و همسرش پیالرها میگر شخصیتدی

ها خصوصیات اخالقی آنبارزترین هاي ظاهري، اي دارد و عالوه بر ویژگیها مهارت ویژهپرداخت شخصیت

جوردان « شود: سلمو ذکر میکند. براي نمونه پرداخت ظاهري انرا در خالل داستان توصیف و معرفی می

نگاهی به رفیق انسلمو کرد، سرش برهنه و صورتش را ریش بلندي پوشانده بود. سري گرد و گردنی 

اش ههایی کوچک داشت. قامتش تقریبا پنج پا و ده اینچ و جثّ کوتاه، چشمانی کوچک و دور از هم و گوش

  ) 10: 1386همینگوي، » ( یده بود. آمد، یک طرف دهانش برقوي بود. دماغش شکسته به نظر می
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   7موضوع ـ 3 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

شود و یمي آن نوشته مفهومی است که داستان درباره« دیگر عنصر مهم داستان است که موضوع، 

، گ، عشقشود. مفاهیمی چون: جنخدادهاي داستان به طور مستقیم یا غیرمستقیم به آن مربوط میر

  ) 50: 1387نیاز، بی» ( اند. هاي داستانیموضوع تنهایی، فقر، وحشت و مرگ،

است  انزن جنگ و اشغال سرزمین مادري و مسائل ،موضوع اصلی داستان زارهاي زنی به نام بیروت

-ن میحور آمهاجرت، بی خانمانی، مبارزه با سرمایه داري و ... حول م که موضوعات فرعی دیگر چون

قیقت تو حدر « نویسد: اي خطاب به سرزمین خویش مینامه نویسنده در بخش چهارم کتاب در چرخند.

ا رارد؛ تو دامه دایم، جنگی که با سختی و لجاجت تمام هنوز اتنها چیزي هستی که ما در این جنگ باخته

ي زرگ در خانهمادر ب« گوید: یا در مورد مسائل زنان می ) 85: 1390الشیخ، » ( ایم. از دست داده

ش اکننده حاصرهقعی زندانی بود. کسی صداي او را بلند نشنیده بود. حتی دیوارهاي مپدرش به معناي وا

  ) 95همان:» ( از حضور او بی خبر بودند. 

رم دستش را روي س« و وضعیت مجروحان جنگی است.  موضوع اصلی داستان زخمدار، جنگاما 

. پاي زانویم .. دست گذاشت رويرویید. .اي که مو آن جا نمید. روي زخم ترکش و جاي عمل. قطعهکشی

  ) 30: 1386خسروشاهی، » ( ام را لمس کرد. مصنوعی

یک  ي تخریبمأموریت جوردان برا نیز، آیندها براي که به صدا در میموضوع اصلی داستان زنگ 

یده، عشق، جانبازي در راه عق ات دیگري چونموضوعي جنگ داخلی اسپانیاست که در بحبوحه پل

وع ن به موضگوي پابلو و جورداوچرخند. در مثال ذیل گفتوز به عنف حول محور آن میخیانت و تجا

ه چه میت را باین دینا ام. خوب در هر حال شمااتفاقاً به هیچ یک از این نقاط نرفته« کند: اصلی اشاره می

  اید؟منظور آورده

  ) 12: 1386همینگوي، » ( ام پلی را منفجر کنم. ـ آورده

-یامدهردم وارد نها از هیچ جا بر ماین ظلم« است: نیز به جنگ داخلی اسپانیا اشاره شدهدر ذیل  

نشو و  ب و خاكها در آغوش یک آي کسانی تحمل کرده بودند که با آناست. این همه ظلم را از سرنیزه

  ) 83همان: » ( نما یافته بودند. 

                                                
 7. subject   
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    8مایه یا مضمونـ درون 4 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

موضوع  به طور اخصو  و مسائل مختلف نسبت به زندگی گیري نویسندهجهت هر اثر يیهمادرون

ن، فکر اصلی و مایه یا مضمودرون« به عبارت دیگر  ) 52: 1387نیاز، بی ( دهد.نشان می را داستان

گر کدیا به یعناصر آن ر شود واي که در خالل اثر کشیده میخط یا رشته در هر اثر ادبی است. مسلط

   ) 329: 1389 میرصادقی، » (دهد. پیوند می

مان رترین مضمون ن با موضوع جنگ و مسایل زنان مهمگیري حنان الشیخ به عنوان یک زجهت

-د میمیدي خوعامل سرگردانی و ناا وي را ناشناس و "اي به جنگنامه "ي است. او در بخش هشتم در و

من « )  191: 1390 خ،الشی » (شناسم. مم چون اصالً تو را نمیتوانم تو را جنگ عزیزم بنانه! نمی« داند. 

باه تسرزمین  کنم. تو را براي رها شدنم درها سرزنش میبراي این عدم ثبات و این دگرگونیجنگ را 

  ) 192 همان: » (دهم. رسویی از روشنایی آینده دشنام میشده، بی هیچ کو

 ن دفتر ثبتآمن هم خودم را در « نویسد: میماهان ورات جواد از آسبا توصیف تص ،ناندر مورد ز

ست. ایک کردهي تلخ را به لب نزدکشید و فنجان قهوهدر لباس سفید، عروسی که سیگار میشده دیدم. 

ر جوانی دپوش مدرن، دختري که را دوست دارد. آسماهان، دختر شیکدلتنگی کتاب عروسی که از سر 

  ) 179همان:  » (است. حاال کولی شدهازدواج کرده بود،  از تو درخواست

سمی دهد، وضعیت روحی و جگیري نویسنده را نشان میون اصلی داستان زخمدار که جهتمضم

م. خمدار شدزو من در جنگ « کند. ه جانبازي بلکه زخمداري تعبیر میمجروحان جنگی است که آن را ن

» اند. مي اجمال خواهد ابد در پردهامري است که شرحش تا زخمدار، زخمدار، زخمدار. زخمداري 

  ) 150: 1386خسروشاهی، (

اشاره  ...و  هداي شواج، گله از فراموشی یاد و خاطرهتوان به اسارت، ازداز دیگر مضامین رمان می

  کرد.

مبارزه با  اخلی اسپانیا،جنگ دنیز،  آیندها براي که به صدا در میي اصلی داستان زنگمایهدروناما 

براي نیل به این مقصود است. در ذیل  و تالش براي برقراري جمهوري است که تخریب پل نیز شیسمفا

شود که جنگ و ي وي با انسلمو بیان میشتار در قالب مکالمهنسبت جنگ و کُ گیري جوردان جهت

جز اشخاص مجنون، هیچ کس مایل به آدم کشی نیست، « داند: تار را براي نیل به هدف ضروري میکش

                                                
8. theme  



12  

رو گردان نیستم. وقتی براي دست یافتن به هدف ما الزم باشد،  ،وقتی این کار الزم باشد من از آن ولی

  ) 35: 1386 همینگوي، » (باید این کار را کرد. 

   9ي دیدزاویه ـ 5 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

-و موقعیت آن، حال و هوا، وضعیت به کمکست که نویسنده ايي شیوهدهندهي دید، نشان زاویه

ارائه  ه خوانندهبآورد، ر دیگري که داستان را به وجود میها و عناصا، حادثهگوهوها، گفتاي شخصیته

: 1391، میرصادقی (گذارد. ویسنده با داستان را به نمایش میي نرابطه کانون روایت، در واقع،. دهدمی

15 (  

ی، ل نمایشکل محدود، داناي تواند از نوع داناي کل نامحدود (سوم شخص)، داناي کدیدگاه می« 

  ) 78: 1387بی نیاز،  » (گویی درونی و بیرونی باشد. دوم شخص، تک اول شخص و

ع را از ه وقایشود و نویسندي دید اول شخص روایت میارهاي زنی به نام بیروت، با زاویهداستان ز

ه زمزم ذر ي آن که مثلدرست در همین لحظه، به جا« کند. آسماهان، قهرمان داستان روایت میزبان 

 وبیح، خدا سي تبزرگم با هر دانهیا مانند مادر ح به دور باشمذره جلو بروم تا از دیدرس مردان مسلّ 

البته  ) 5: 1390الشیخ،  » ( کنم.ان را نام ببرم، من به تو فکر میگري شفاعتپیغمبر و امام و همه

ل شخص الب، اوغي دید شود اما زاویهیز روایت میي دید سوم شخص نداستان در بسیاري مواقع با زاویه

  است.

ابرهاي  عزیزم سالم. تو مثلحبیب « است. ي اول شخص روایت شدهرمان زخمدار نیز به شیوه 

ک یحسرت  ردروند، رفتی، و من قدیر ـ به سمت شرق میاي که اکنون ـ تسلیم در برابر وزش ترمنده

  ) 9: 1386 خسروشاهی، » (م! آیآیم. میقطره بارش به سوي تو می

« ود: شوایت میري دید سوم شخص ي زاویهآیند، به شیوهي که به صدا در میها برااما داستان زنگ

» یست. نگرمی ها گذاشته بود و به اطرافگل دراز کشیده و چانه را روي دستهاي کنار جنبر روي چمن

  ) 5: 1386 همینگوي، (

                                                
9. point of view  
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   10گووـ گفت 6 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

ر ده، حضوخواننو  جزء مهمی از زندگی است. براي این که مردم داستان جالب باشند گو،وگفت 

و  خن گویدسها ید به عوض این که خود از جانب آناحساس نکند، نویسنده با را در داستان نویسنده

 ( و نشوند.ربه  ه روانندگويِ خویش باشند و با واسطه با خووالشان باشد، اجازه دهد خود، سخنمترجم اح

  ) 348و  347: 1384یونسی، 

روت ذکر نام بی زارهاي زنی به گوي جواد با آسماهان به عنوان نمونه مثالی از دیالوگ رمانوگفت

ا جاي دنی ا بهترینو سرزمین مادریش ر سماهان قرار را بر فرار ترجیح دادهگو آودر این گفت که شودمی

  د.کندانسته و آن را ترك نمی

  توانم تو را همین طور ول کنم و دنبال کار خود بروم.نمی« جواد: 

 زودي به م: بهردي گفتهاي آتش به تنم سرازیر شد و بدنم را سخت لرزاند اما با سکلمات مثل پاره

  کنی.آن عادت می

  ـ اگر تو بخواهی این جا بمانی تمام مدت نگرانت خواهم بود.

 280 :1390 ،الشیخ » (دهی. اي تو متأسفم که آن را از دست میرـ این جا بهترین جاي دنیاست. ب

  ) 281و

زند، پردایوگ خاص بیشتر با هم به مکالمه مهاي داستان زخمدار به جاي داشتن دیالاما شخصیت

ز جل نشده و بد ها باشد ردّبینی خاص شخصیتي جهانل، در ذیل هیچ سخنی که نشان دهندهبراي مثا

ورد مگانه در این که یاستفاده کرده و  "یگانه" ه جاي اسم کوچک از اسم خانوادگی باین که نویسنده 

لبته این اي شخصیت مذهبی و بسیجی یک سرباز است که نشان دهنده "ي خدابنده"گوید فرمانده می

ه ارو بیچ د ضعیفبراي افرا ي خدا اغلببنده ؛ چرا کهمنفی نیز داردلفظ جدا از بار معنوي خود یک بار 

  کاهد.از اُبهت یک فرمانده کار درست میکاربرد دارد و این 

  شناسیش؟یگانه گفت: نمی« 

  گفتم: نه

  ـ حاج حسنه

  ـ حاج حسن؟

                                                
10. Dialogue   
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  ) 82: 1386 خسروشاهی، » (س، خیلی کارش درسته. ي خدا فرماندهـ بنده

وگ به دیال رشتبی ،آیندها براي که به صدا در میها در رمان زنگگوي بین شخصیتوبرعکس، گفت

رداخت ستان با پجاي دادر جاينویسنده  و ي روزانه و بیان اتفاقات همیشگیي سادهماند تا مکالمهمی

ري گییر جهتدهد. در مثال زاطب را در جریان اتفاقات قرار میمخ ،هاي داستانیشگوي شخصیتوگفت

ي و با ها همه مردمانی جدستیا گفت: او کمونیست است. کمونیمار« سیاسی جوردان مشهود است. 

  ایمان هستند.

  ـ زن پرسید: راست است، شما کمونیست هستید؟

  ) 49: 1386همینگوي،  » ( ـ نه، من ضد فاشیست هستم.

   11( زمان و مکان ) زمینه ـ 7 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

وارد مجزا و اعناصر، هاي یک داستان است که ی زمانی ـ مکانی رخدادها و توصیفزمینه موقعیت کل

به  زنی را هاروحیات، افکار عمومی محیط شخصیت ها، آداب، راه و روش زندگی،دیگري از جمله عادت

خوب و مناسب در  يي یک زمینهنویسنده براي ارائه« در واقع  ) 57: 1387بی نیاز،  (گذارد. نمایش می

میسا، ش . » (قی داشته باشدشناختی دقیق و عمیعات تاریخی و جغرافیایی و جامعهداستان، باید اطال

1383 :175 (  

ه در ویسندنگذرد. ، در لبنان و در شهر بیروت میموقعیت کلی داستان زارهاي زنی به نام بیروت

ر توشبختو قسمت مسیحی نشین آن را خ کندیروت اشاره مین به دو نیمه شدن شهر بجاي داستاجاي 

اي مهد. بی کلاو نیز آهی سردتر کشی ردي آه من شد،آهی از ته دل کشیدم. جُمنا متوجه س« داند. می

ر و ین قسمت شرقی شهر، بهتحرف، هر دوي ما مانند هم، به این نتیجه رسیده بودیم که ساکن

  ) 11: 1390الشیخ،  » (دسترس دارند.  ها را نیز درها عالوه بر آرامش، کوهتر از ما هستند. آنخوشبخت

داستان  گذرد. اما در خاللت در تهران میي شصهاي دههالدر ساي داستان زخمدار، ماجراه 

ن جا، . ... و آامت آمدهابه خانه« شود. هاي جنوبی ایران نیز روایت میضعیت اُسرا در پایگاه عراق و جبههو

  ) 10: 1386خسروشاهی،  » (دهد. ست البرز، تهران خود را منتشر میهاي پدر دامنه

انیا و اردوگاه پابلو در بین ، اسپنیز آیندصدا در میها براي که به ن زنگمکان وقوع اتفاقات داستا

نگاهی به « مربوط به دوران انقالب اسپانیا براي برقراري جمهوري است.  ،هاست و زمان وقوع آن نیزکوه

                                                
11. setting  
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 »اند. ي غذا شدهداد که مشغول تهیهمحل آشپزخانه بلند بود و نشان میدرون غار انداخت. دودي از 

   ) 61: 1386همینگوي، (

ت ي ملهخود در نهضت اسپانیا، در مبارز فکر کرد که به تحریک حس آزادگی و آزادي خواهی« 

  ) 83همان:  » (است. ها شرکت کردههاي آناسپانیا علیه فاشیسم و ستم

   12فضا و رنگ ـ 8 ـ 1ـ  3ـ  2ـ  1

حاکم  روح وواي کلی اي ذهنی و حال و هفض فضا و رنگ یا جوّ اثر دیگر عنصر مهم داستان است که

نی ي دروبهیشتر جنبآید و بر خالف زمینه جّو با عبارات و توصیفات پدید می دهد.بر داستان را نشان می

  ) 67: 1387بی نیاز،  ( ست.تر ااین لحاظ از زمینه مؤثرتر و قوي و ذهنی دارد و از

و  رس وينش، فضاي الزم براي نشان دادن تدر روایت ذیل، الشیخ با توصیف حالت شخصیت داستا

  دهد.پنهان ماندن این ترس را نشان می اش برايودهتالش بیه

و کیف  هاجلوه دادن خودم خریده بودم، جیب جوي پاکت سیگارم که فقط براي مهمودر جست« 

هاي رفهسدست  زآن به سرفه افتادم. ا ام را زیر و رو کردم. دود و دم مفصلی به پا شد. از دوددستی

ي . همهمین و زمان بد و بیراه گفتمخشک و سینه سوز، به جاي آن که به شیطان لعنت کنم، به ز

با  ، رانندهشت منکوشش خود را براي باز کردن سر صحبت با راننده به کار بردم. ... در نهایت ترس و وح

و  15: 1390 خ،الشی » ( ن انداخت.تمام توان، فرمان تاکسی را گرداند و ته سیگارش را از پنجره بیرو

16(  

ضاسازي در ف براي مثال .استاي الزم در بعضی موارد موفق بودهو فض در ایجاد جوّ  نیز خسروشاهی

ي ادا وزش بهاي خشک و خالی از طراوت، ببرگ«  نویسد:پمپ بنزین و وهم اسماعیل می هواي پاییزي

ایم را تا د. ابروهي خوردننِگ پیاده رِو باریِک پمپ بنزین، بازاي رهاِي قهوهسوزناك، بر سطِح برّاِق کفپوش

ز پس احرابی مهایم کلید شد. بین زمین و آسمان دري باز شد و بود باال کشیدم. دندانحدي که ممکن 

  ) 11: 1386، یخسروشاه » (هاي نورانی و کفن شده، به نماز قامت بستند. محرابی دیگر پدیدار. جنازه

نجام بیشتر با عبارات توصیفی نویسنده ا ،نیز آیندها براي که به صدا در میان زنگفضاسازي داست

زدند، رابرت ها قدم میهر دو بر روي علف« پردازد. ال ذیل به توصیف فضاي عاشقانه میاست. در مثشده

ي کرد که اسلحهخورد، احساس میهاي پاي او میهاي مرطوب به ساقکرد علفجوردان احساس می

                                                
12. atmosphere  
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میان دست او است، کرد که دست دختر محکم و قوي در کند. ... احساس میکمري بر بدنش سنگینی می

است. احساس ست او بر کف دست خودش قرار گرفتههایش جفت شده و کف دهاي او با انگشتانگشت

، به همان ي نوري که بر سطح نیلی اقیانوس بخزدیر قابل توصیف مانند نخستین اشعهکرد که چیزي غمی

ها و کف لطف و صفا و تازگی، یا چیزي مانند پر مرغی که مالیم و آرام بر پشت کسی بمالند، از انگشت

  ) 99: 1386 همینگوي، » (است. فته و بر سراسر بدن او رخنه کردهدست و از این مچ جریان یا

   13ماننديـ حقیقت 9ـ  1ـ  3ـ  2ـ  1

ه در شود کمی داستانی است و به کیفیّتی گفتهاز عناصر مهم نمایی، یکی مانندي یا حقیقتحقیقت

ر وتانی باشود که واقعیت داسی یا نمایشی وجود دارد و موجب میها و در عمل آثار داستانشخصیت

و واد یسنده منمایی نوگویی تفاوت دارد. در حقیقتنمایی با حقیقتکردنی و مقبول واقع شود. حقیقت

-و بدل مییگر و نخود به مخلوقی د لگیرد و این مواد را با قدرت تخیّواقعیت میمصالح کار خود را از 

و پاي  رار داردنمایی در واقعیت و قوانین کلی زندگی قتوان گفت یک پاي حقیقتاز این رو، میسازد؛ 

  ) 117و  116: 1387 داد، ي شاعر و نویسنده است. (قدرت تخیّل و تلفیق ذهن و اندیشه دیگرش در

ده با هویداست و نویسن ،جاي داستان زارهاي زنی به نام بیروتنمایی در جاينصر حقیقتع

ي هت. در قطعاسآمده ي لبنان برزده ي ترسیم سیماي جنگدقیق و زیبایش به خوبی از عهده توصیفات

  پردازد.، میتر استبیروت که نسبت به جاهاي دیگر امنزیر به ترسیم فضاي قلب 

م ... کند، رفتمهندسی که در همان حوالی کار می الضاحیه یک راست پیش دوست ياز محله« 

ین دتی چنمي آن قسمت شهر را از مهتابی آپارتمان او دیدم، فهمیدم چرا دوست من همین که منظره

ان ي پرّهااکتاست. او از جنگ ـ رضع و حالی در قلب بیروت ساکن شدهطوالنی در این محله با چنان و

نظر  آرام به وع ساکت همه چیز از آن ارتفاها بر زمین ـ کامالً به دور است. ا و انفجار دهشتناك آندر فض

ودند. بکودکان  ي اسباب بازيهاي جنگی در حد و اندازهها و ماشینرسید. مردم بسیار کوچک و تانکمی

 الشیخ،(» رسید. می. جنگ وهمی در دور دست به نظر تفنگ در دست رزمندگان بیشتر از چماق نبود

1390 :23(  

مانندي در رمان زخمدار نیز بازتاب ویژه دارد اما زبان شعاري نویسنده در برخی از عنصر حقیقت 

وفق از عنصر ي مزیر از فضاي جبهه به عنوان نمونهکند. توصیف وارد در این روند، مشکل ایجاد میم

                                                
13. verisimilitude  
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صدري کالش را در هوا ه طرف صدري پرتاب کرد. ار سالحش را ... بعمّ« شود. حقیقت مانندي ذکر می

فت. ار... به طرف راست خاکریز راش را به خاکریز چسباند و دوخت و دوزش شروع شد. عمّقاپید. سینه

: 1386خسروشاهی،  » (ي ضامن آن قفل شد. اش کشید. انگشتش در حلقهایستاد. نارنجک را از فانسقه

13(  

ها براي مانندي در رمان زنگ، عنصر حقیقتاسترا درك کردهکه همینگوي خود جنگ  از آن جا 

آیند نیز، در اوج است. در مثال ذیل ضمن توصیف فضاي جنگی، ترس و نگرانی رابرت را که به صدا در می

-دور و دراز شد. آیا واقعًا حمله هايرابرت جوردان غرق اندیشه«دهد. ز انجام مأموریت به خوبی نشان میا

هاي ین آمد و شدها دلیل نقل و انتقالها انتظار آن را داشتند شروع شده؟ آیا ارف فاشیستاي که از ط

اي که ي دشمن، حملهولی باز به نظر او رسید که حمله ي مقدمات حمله نیست؟یهبزرگ براي ته

ابود بایست پل مورد نظر منفجر و خط اتصال دشمن ناي که با شروع آن میجوردان منتظر آن بود، حمله

  ) 62: 1386 همینگوي، » (شود، به این زودي، الاقل امروز و امشب شروع نخواهد شد. 

تواند به هاي پایداري جوامع مختلف میلیل ساختار و عناصر داستانی رماني تطبیقی و تحمقایسه

لی ي اصشود، نیز دغدغهمتفاوتی که در این آثار منعکس میشناخت موضوعات و مضامین مشترك و گاه 

ها در پرداخت داستانی وقایعی نظیر جنگ و بازتاب این موضوعات و دآورندگان این آثار و توانایی آنپدی

لذا در این تحقیق بنا بر آن است که عالوه بر تحلیل مختصر  .کمک شایانی بکند ،مضامین در قالب کلمات

اه مشترك و متفاوت و نگها گذشت، عمدتاً موضوعات و مضامین ذکر آن عناصر داستانی که در فوق

ي دید داستان در سه رمان زارهاي پردازي و زاویهي شخصیتها، نیز نحوهخالقان آثار نسبت به آن مقوله

  آیند بررسی و تحلیل شود.ها براي که به صدا در میبه نام بیروت، زخمدار و زنگزنی 

  پژوهش هايسؤالـ  3ـ  1

  ؟اندمنعکس شدهات پایداري در سه رمان کدام موضوع ـ 1

ي برخورد ها هستند و نحوهاند کدامها بازتاب داشتهمشترك و متفاوتی که در این رمان مضامین ـ 2

  خالقان این آثار نسبت به این مضامین چگونه است؟

وده و سبب ها تاثیر گذار بگیري این داستاني جغرافیایی در شکلـ آیا باورها، فرهنگ و محدوده 3

  است؟ها شدهدر داستانایجاد تفاوت 
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انی رقی انجام شده و کدام نویسنده در پرداخت داستها به چه طُ پردازي رمانـ شخصیت 4

  است؟هاي رمانش موفق بودهشخصیت

  شوند؟ي دید روایت میها با کدام زاویهـ رمان 5

  پژوهش ـ اهداف 4ـ  1

بات فرهنگی و ادبی دارند و محقق در پی آن است که روشن سازد، ملل مختلف با یکدیگر مناس

لذا  .استبازتاب داشتهموضوعات و مضامین مشترك و مختلفی در قالب رمان در ادبیات پایداري آن ملل 

ها براي که به زنی به نام بیروت، زخمدار و زنگ هاي زارهايسی تطبیقی عناصر داستانی در رمانبا برر

نویسندگان گیري ها و جهتترك و متفاوت این رمانمضامین مش آیند، ضمن بیان موضوعات وصدا در می

ي روایت داستان، توانایی این ها، و نحوهانپردازي رمي شخصیتها و نحوهآثار، نیز بررسی شخصیت

قایعی نظیر جنگ نویسندگان را در پرداخت داستانی وقایع ـ که بهتر از هر تاریخی در زنده نگه داشتن و

شک این را نشان دهد. بیها رهگذر نقاط ضعف و قوت این داستاناین  بسنجد و از مثمر ثمر است ـ

  تواند مرجعی براي دوست داران رمان باشد.تحقیق می

  ـ ضرورت و اهمیت پژوهش 5ـ  1

ي موضوعات و مضامین مختلف که امکان مقایسه نایاري ملل ضمن تحقیق در باب ادب پاید

بت به گیري آنان نسي خالقان آن آثار و جهتمکان مقایسه، اکندآثار را فراهم مین آ نعکس شده درم

کند و این پژوهش گامی در این نی وقایع را نیز فراهم میها در پرداخت داستاموضوع داستان و توانایی آن

  راستا است.

  پژوهشي ـ پیشینه 6ـ  1

  در مورد ادبیات تطبیقی کارهاي زیادي انجام شده است:

هاي امروزي ایران و جهان، منصور هاي کهن و داستانطرح در داستانبررسی تطبیقی عنصر  ـ 1

  شریف زاده، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ي  خون نوشتهها اثر آلن روب گرییه و خوابِ کنبیقی عناصر رمان نویسی در پاكبررسی تط ـ 2

  ر مجالت علمی دانشگاه تهران.ي نشیمی کوچی و مینا اعالئی، سالنامهبهرام صادقی، ابراهیم سل
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بررسی تطبیقی ادبیات دفاع شهري ایران و جهان، رضا نجفی، پایگاه اطالع رسانی فرهنگ ایثار  ـ 3

  و شهادت.

درجه و ثریا در  260اي عناصر داستان در دو رمان دفاع مقدس، سفر به گراي ـ بررسی مقایسه 4

  محقق اردبیلی. رامین محرمی و زهرا حضرتی، دانشگاه اغما، دکتر

آیند، ها براي که به صدا در میهاي زنگپردازي و پیرنگ در رماني شخصیتـ بررسی و مقایسه 5

سوخته و شطرنج با ماشین قیامت از دکتر احمد امین و رقیه تازان، دانشگاه  وداع با اسلحه، زمینِ

  شهرکرد.

  پژوهشو روش  ـ مواد 7ـ  1

روش توصیفی ـ تحلیلی استفاده  ـ اسنادي است. و محقق ازاي پژوهش حاضر پژوهشی کتابخانه

  کند.می
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش

 



21  

 

 

 

  ـ ادبیات تطبیقی: تعاریف و تاریخچه  1ـ  2

هاي پژوهشگران ها و نوشتهقرن نوزدهم در فرانسه با سخنرانیدوم  يادبیات تطبیقی از نیمه

) آغاز  0018 ـ 1864(  15) و ژان ژاك آمپر 7901 ـ 1870(  14نفرانسوي هم چون آبل فرانسوا ویلم

 ادانه بود. احتماالً اي دانشگاهی و هم رویکردي نقّ، رشتهگردید. در طول قرن نوزدهم ادبیات تطبیقی هم

اما است. ، مطرح کردهگذاران نقد مدرن) یکی از پایه 0418 ـ 6918(  16سنت بو این مطلب را اولین بار

و که بعدها بستر زایش ادبیات تطبیقی گردید، نیم قرن پیش از آن که سنت ب» بیات تطبیقی اد« عبارت 

ي ادبیات تطبیقی در ایران ) اما سابقه 8ـ  9 :1389( انوشیروانی،  است.از آن استفاده کند، وجود داشته

-می» یات سنجش ادب« ه برخی آن را در دانشگاه تهران  ـ ک» ادبیات تطبیقی « سیس کرسی به تأ

فعالیت  1317ردد. که از سال گمسکو ) باز می 1281تهران ـ  1326(  احفاطمه سیّ نامیدند ـ به همّت،

دانشگاه آغاز کرد اما بعد از درگذشت وي، کالس این درس به دستور رئیس وقت آن علمی خود را در 

ان ایرانی که در میان انبوه آثار ) از میان دیگر پژوهشگر 30: 1385ران تعطیل شد. ( رُبن شه، دانشگاه ته

کوب، محمدعلی به مجتبی مینوي، عبدالحسین زرّین تواناند میبیات تطبیقی اشاره داشتهخویش به اد

                          اسالمی ندوشن، خسرو فرشیدورد و دیگران اشاره کرد.   

ف وپا، تعارني شتهرزمان پیدایش این  داشت که ازاما در رابطه با تعاریف ادبیات تطبیقی باید اذعان 

-به مهم زمانی  با رعایت تسلسلاست که ذیالًآن توسط هر یک از پژوهشگران، شده مختلف و متناقضی از

                                                              شود.                                                اشاره می ترین این مفاهیم 

ه خصوص بشفاهی و  ي ادبیاتمطالعه« یقی: مراد از این تعبیر مفهوم اول: ادبیات شفاهی تطب

هنري  رفیع و و چگونگی و زمان درآمدن این موضوعات به ادبیات هاهاي ملی وکوچ آنموضوعات داستان

                                                                                                          ) 41: 1373ولک و وارن » ( است. 

  با آغاز 

                                                
14. Abel - François villemain  
15. Jean -  Jacques Ampere         
16. Sainte - Beuve 
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Abstract: 

At this thesis that Tuninged  in four part, general research , theoretical research, discuss 

and analysis and research elements of story are investigated in three resistance novels of 

‘Zarhaye Zani Be Name Beirut (Desolate of women's who named Beirut),’ ‘Zakhmdar 

(Damaged)’ and ‘Zangha Baraye Ke Be Seda Darmiayand? (Bells ring for who?)’ 

comparatively and through descriptive-analytical and using library resources. Plan of 

‘Zarhaye Zani Be Name Beirut’ is complex and author mostly has dealt with thought 

dimension of characters through internal monology technique. But plan of ‘Zakhmdar’ is 

very simple and Shahi retells minds of main character through first person narrator and 

characters of his novel are often tangible. On the contrary, Hemingway Pireng has 

developed pack of novel in traditional form and by creating different kinds of characters, 

has investigated them through omniscient narrator in terms of appearance and moral 

characteristics. Common subject of the three novels is war and its different damages and 

along with common contents such as fear, betray, homeland and love, also different 

contents are reflected; for example, Eshikh has dealt with crisis of personal identity, 

mother tongue and migration; Khosroshahi role of leadership and damages of war; and 

Hemingway rape, freedom and attack with fascism. Element of speech has often been 

employed in ‘Zangha Baraye Ke Be Seda Darmiayand?’ and in two other novels some 

short and everyday sentences have been used. Also, there was a reality-like element in all 

the three novels at peak and spacing was proportionate with social and cultural conditions 

of creation of works. Reader is faced with two objective and subjective times in ‘Zarhaye 

Zani Be Name Beirut (Secrets of a Women Called Beirut),’ ‘Zakhmdar (Damaged)’ and in 

‘Zangha Baraye Ke Be Seda Darmiayand? (For Who Bells Ring?)’ with a supportive time. 
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