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Abstract 

The book “Resistance Literature” (1970) by Ghali Shokri is a critique of resistance in 

literary genres. The main subject of this book is about heroes in literary types. The literary 

works contained in this book are a collection of novels, myths, theaters and poems for the 

nations. The analysis of Resistance Literature is based on a descriptive and analytical 

approach. We also rely on critical and analytical methods in writing this paper. Structural 

evaluation for this book includes the following: Cover design, book title, index, language, 

page layout, references, footnotes, and index for information. And content evaluation is 

done according to the author’s analysis about hero and heroism in literary types. The 

research results indicate: Cover design, book title and index need to be reviewed, the 

language of the book is written smoothly, the book’s content is unbalanced between 

literature against nations, 64.66% of the book’s ability is devoted to Arabic literature and 

35.34% to literature in other countries, the author is interested resistance literature in Egypt 

and France, more than other countries. 
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یومطالعاتفرهنگیپژوهشگاهعلومانسان،یعلومانسانیهامتونوبرنامهیانتقادۀنامپژوهش
001-0011،59یبهشتشمارةدوم،اردیکم،وعلمیـپژوهشی(،سالبيستۀعلمی)مقالنامۀماه

 المقاومة أدب کتاب محتواینگاه انتقادی تحلیلی به ساختار و 

*برمیمرتضیزارع

 چكیده
تألیف غالي شکري، نقد انواع ادبي مقاومت است و موضوع اصلي آن  ،(0791) المقاومة أدب کتاب

، هلا  افسلان    هلا،    چینلي ا  رملان   چرخد. این آثار گلل   بر مدار نمودهاي قهرماني در آثار ادبي ملل مي
و تحلیللي، و براسلار رویکلرد     ،و اشعارند. مقالة حاضر با روش توصلییي، تییینلي   ،ها   نام نمایش

هلاي   شلاخ    توجل  دارد.   المقاومةة  أدبانتقادي تحلیلي ب  ار یابي ساختاري و محتلوایي کتلاب   
 ار یللابي سلللاختاري کتلللاب شلللامل ولللرت جلللد، تنلللوان کتلللاب، فهرسلللت م الللل ،  بلللان  

و نمایة اوالتات است. ار یابي محتوایي نیز متوجل  تحلیلل    ،ها انویسپ  ، نام  کتاب  ، آرایي صیح   اثر، 
تنلوان،   کل   دهد   شکري ا  نمودهاي قهرماني در ادبیات مقاومت ملل است. نتایج پژوهش نشان مي

.  بلان کتلاب سللیس و نرلارش آن     نیلا  دارد بلا نرري  بل   و فهرست م الل  کتلاب    ،ورت جلد
 %66.66شلکل نلامتوا ن تقسلید شلدت اسلت        مقاومت ملل ب شیواست. محتواي کتاب بین ادبیات 

ب  ادبیات مقاوملت سلایر مللل اخت لار دارد.      %53.56ظرفیت کتاب ب  ادبیات مقاومت تربي و 
 مقاومت در م ر و فرانس  بیش ا  سایر ملل توج  دارد. نویسندت ب  ادبیات

 قهرمانان. ، شعر، نام نمایشادبیات مقاومت، داستان،  ها: کلیدواژه

 

 . مقدمه1

هنرلا  رویلارویي بلا     پس انسان را بل   است، خالق ادبیات مقاومت دینامیسد تاریخ را دریافت 
 یلرا ادبیلات     و این ضرورت  مان  استخواند  مي   داد ب  ایستادگي و استقامت فرا اشکال بي

ایجلاد   و حرکلت و شلور انقالبلي    ،مقاومت ریش  در خون دارد، دادخوات و دادسلتان اسلت  
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توانلد در هلر نق ل  ا       مقاومت فرا ماني و فرامکاني اسلت. ملي   فرض، ادبیاتِ کند. با این   مي
دنیلال    و سلسس بل    ،هرجا فریاد مظلومي را شنید واکنش نشلان دهلد   ،جهان ستد جاري شود

یک تغییر اساسي باشلد  تغییلري کل  ابتلدا در اندیشل  و سلسس در سلاختارهاي اجتملاتي،         
 شود.  هنري واقع ميو فر ،سیاسي

و  ،ها و انواع ادبي و هنري اتد ا  منثلور، منظلو ، دیلداري     ادبیات مقاومت در تما  قال 
و ماننلد آن   ،شنیداري چون شعر، داسلتان )ق ل ، داسلتانک، رملان(، ت،لاتر، نقاشلي، تکلس       

هلاي سلاختاري و      یلرا انلواع ادبلي فلو  بلا نظلر بل  ظرفیلت          ورت و ار یابي اسلت  قابل
جلا روایلت و تلوان      مقاومت دربرابر دشمن باشند. در ایلن  گر روایتتوانند  مي  شان  مضموني
بست  با آن یک اصل است. غالي شکري بلا    هاي هد  ي ژانر ادبي ا  مقاومت و ار شگر روایت

ب  آن دست  ا  انواع ادبي مراجعل    المقاومة أدب درنظرگرفتن این اصل در کتاب نقدي تحلیلي
 ند.ا اندیشة مقاومت تأثیر تحت دارد ک 

دسلت   ب  دست    شود ک  انواع ادبي مقاومت وجود دارند و بین مرد    اکنون این سؤال م رت مي
شوند. حال چ  نیا ي بود ک  غالي شکري ب  نقلد و تحلیلل انلواع ادبلي       یا  مزم  یا دیدت مي

ت؟ در پاسخ بایلد گیلت،   مقاومت بسردا د و چرا مقالة حاضر ب  نقد کتاب وي اخت ار یاف
توانلد   ملي   کل   بلان      چنلان  هددهد،   کار خود ادام  مي   ادبیات بدون نقد ادبي وجود دارد و ب 

دستور موجودیت خود را حیظ کند. دلیل این سخن آن است ک  آثلار ادبلي مقلد  بلر      بدون
شلود برگرفتل  ا      م لرت ملي  اصول نقد ادبلي   منزلة  ب   چ   آن  ا  اي  تمدت  و بخش اند  بودت  نقد 

کلارگیري    و بل   ،بنلدي   ویق  ،دهد استخراج  چ  منتقد انجا  مي  خ وصیات آثار ادبي است. آن
هلاي ادبلي و هنلري گذشلتران بل         این اصلول در جایرلات صلحیو خلود و انتقلال تجربل       

سلا د.   ملي  برخلوردار  ناپذیراست و همین نکت  است ک  نقد ادبي را ا  اهمیتي انکار آیندگان
نقاط ضعف و قلوت آثلار ادبلي و    تواند  مي  ک     آن  درضمن ،دیرر، نقد سالد و سا ندت ا سوي

کنلد.    شدت ا  انواع ادبي را آشکار سا د، ار ش واقعي ایلن آثلار را نیلز معللو  ملي      نقد نوشت 
 هلر  بل    بدیهي است ک  فقدان چنین نقدي موجل  رکلود در آفلرینش آثلار هنلري و بلاري      

 شود.    تألییات نقدي مي نشد جهت
 

روشپژوهش0.0
شلود. منظلور ا  توصلیف      و تحلیللي انجلا  ملي    ،تییینلي   پژوهش حاضر با روش توصلییي،  

ک  ب  حرید تلیت آن وارد شلوید. در ایلن سل و،      بدون آن ،برخورد با پدیدت در س و است
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اوالتلات   وشلود   ملي   معموالً موضوتي خار ک  ا  قیل موجود است توصلیف و تشلریو   
و این پدیلدت  شود  مي  هاي پدیدت تییین   شود. در مرحلة تیییني، تلت  شدت تحلیل نمي گردآوري

. در این مرحلل  چرایلي و   گیرد مي  رساند جاي   را مي   اي ک  ماهیت آن  در پوشش قوانین کلي
موجلود   هلاي    مدنظر است و سرانجا  در مرحلة تحلیلي محتواي آشکار پیا مس،لیابي  تلت  

 شود.  در متن بررسي مي
 

پيشينۀپژوهش1.0
 اي بلر ترجملة    ( نقدي دوصلیح  0560)مردادمات  فرهنري کیهان 63در شمارة نژاد  انزابي  رضا 

نژاد پس ا  یک مقدملة کوتلات     نوشت  است. انزابي المقاومة أدبکتاب  ا  روحاني محمدحسین
درمجموع دوا دت ف ل است. سلسس محتلواي   کتاب مذکور داراي س  بخش و  ک  نویسد  مي

رسلد م العلة     نظلر ملي   دهلد. بل     صورت فشردت توضیو ملي  هریک ا  این دوا دت ف ل را ب 
تا وي در نقد خویش نلا  تعلدادي ا  آثلار     است نژاد ا  متن ترجم  باتث شدت  مروري انزابي

 هاي کتاب را ا  قلد بیندا د.  مندرج در ف ل
 
 . غالی شكری2

در اسلتان   0753ملارر   01نویس م ري ب  تاریخ   و تاریخ ،گر پژوهش، نویسندت، کرف روشن
را  «السةقط  يةا الر ةل الم ةلح ال ة         النهضة و»م ر دیدت ب  جهان گشود. رسالة  ةمنوفی

 إلةا  أضايطا ماذاتألییات اوست:  ةجمل نوشت و ا  دانشرات سوربون دکترا گرفت. آثار ذیل ا 
 م ةل  علوبةة  (،0791) المقاومةة  أدب (،0760) أ ة   إلةا  ال     شعلنا(، 0769) الع ل ضميل

نجيب  (،0790) م ل يا المضادة الثطرة (،0796) لبنان يا ال م علس (،0796) التار خ وإمت ان
در پلاریس چشلد ا     0770مل    01تلاریخ   ب   شکري   (.0771) نطبل إلا الجمالية م  م رطظ

 جهان فروبست.
 
 المقاومة أدب. ارزیابی ساختاری کتاب 3

هاي تألییي اتد ا  ورت جللد،    دهي فکورانة کتاب  و سا مان ،صورت، ساختار مناس شک  بي  
، نویسلي  خاتم   ، ها پانویس  ، آرایي صیح   ها، سیک و  بان،   تنوان، فهرست م ال ، حجد ف ل

و  ،خاورسلسردن    احتماالت فهمیلدن، بل   »و  و نمایة پایاني اوالتات بر جذابیت اثر ،نام  کتاب  
 (.05: 0506)ملکي « افزایند مي  شدت ا  کتاب  کاربستن اوالتات آموخت      ب 
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طرحجلدکتاب0.1
وراحي جلد باید این حس را ب  ما القا کنلد کل  ایلن کتلاب ار ش صلر  وقلت و توجل         

اي روشن است و بلا    رنگ قهوتب و  خالي ا  ت ویر و تالئد المقاومة أدبدارد. جلد کتاب  را
سو  باالیي صیح  آراست  شلدت و   رنگ سیید متمایل ب  خاکستري در یک یک بیضي ب شکل 

اي روشن و سیید متمایلل بل  خاکسلتري      نا  مؤلف و نا  کتاب آمدت است. قهوت آندر وسط 
اسلت کل  بلا     اي روشن تلییقي ا   رد و قرملز   است. قهوت المقاومة دبأ در تعارض با تنوان

و  ،دهلد   کند، کاهش ملي   مي مساتدت رنگ سیید شور و هیجان نهیت  در تنوان کتاب را تیرت
اي خیري ا  خالقیت و فعالیلت   بنابراین در رنگ قهوت. سا د  درنهایت آن را سرد و مالید مي

نیلز   یدیسل ي دارد. تر بیشي خوان هد المقاومة أدب ( ک  با73: 0571رنگ سرخ نیست )لوشر 
 اسلت  معناي پاسخ مثیت  ب  سیاتمقابل (. نق ة 07: 0506هارتمن ) سا گار استو  ول   صلو

تزاسلت. آسلمان خاکسلتري و رو هلاي ابلري غلد،        و خاکسلتري رنلگ نیمل     (79: همان)
 (.39 ،5 ج :0500کند )شوالی  و گرابران   گرفتري ایجاد مي و دل ،مالیخولیا

 

تحدیدعنوانکتاب1.1
هلا   آن  تلرین   مهلد   کل   گیلرد   مي  و معیارهاي متعدد صورت ها  مالک  ب   باتوج تحدید موضوع 

 م العل  )جنسلیت   ملورد افراد یا جامعة  و ،ا  جغرافیا )مکان(، تاریخ ) مان(، محتوا اند تیارت
براسار جغرافیلاي مقاوملت،    المقاومة أدب (. نیس تنوان57-56: 0507فر   تعداد( )اکرامي و

اما تاحدودي براسار محتلوا تحدیلد    ،و جامعة پدیدآورندگان تحدید نشدت ،اردورة  ماني آث
 حاضر مناس  نیست. جاي کار براي کتاب تا همین المقاومة أدب شدت است. پس تنوان

 

ساختارشناسیکتاب1.1
صلیح  اسلت. ملدخل و دوا دت ف لل کتلاب ا        636ا  ابتدا تا انتها بلال  بلر    المقاومة أدب 

رسد. س  صیح  در پایان مدخل، سل     پایان مي ب  666شود و در صیحة   صیحة پنج شروع مي
و دو صلیح  در پایللان   ،صلیح  در پایلان بخللش اول، یلک صللیح  در پایلان ف لل ششللد     

اب بلا حلذ  چهلار صلیح  ا  ابتلدا و      هلاي کتل    دو  کتاب سیید است. تعداد صیح  بخش
رسد. سهد هر ف لل ا     مي 655صیح  ا  انتها )ضمائد( و ن  صیحة سیید ب  تدد خال   دت

 نمایش درآمدت است: ب  0 صیح  در جدول 655مجموع 
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 المقاومة أدب سهمهرفصلازمجموعکتاب.0جدول

عنوان
ازصفحهتعداد

094مجموع
مجموعازدرصد
صفحه011

  %5 09 - 3 درآمد

اولبخش

 %6.71 31 - 10 ف ل یکد: نماد قهرماني در ادبیات مقاومت

  %9.57 01 -30 اي تربي  ف ل دو : قهرمانان مقاومت در میراث تودت

  %01.61 010 - 05 ف ل سو : قهرمان مقاومت در رمان م ري

  %5.15 061 - 017 ف ل چهار : قهرمان مقاومت در رمان فلس یني

  %9.61 093 - 065 ف ل پنجد: قهرمان مقاومت در رمان الجزایري

دومبخش

  %05.61 159 - 097 ة مقاومتنام نمایشف ل ششد: بحران قهرماني در 

 % 9.57 191 - 157 ة م رينام نمایشف ل هیتد: قهرمانان مقاومت در 

  %01.06 506 -190 ة تربينام نمایشاي در   ف ل هشتد: قهرمان تودت

سومبخش

  %0.10 530 - 509 ف ل نهد: چهرة قهرماني در شعر مقاومت

 %7 571 -531 ف ل دهد: رؤیاي قهرماني در شعر مقاومت م ري

  %7.15 651 - 570 ف ل یا دهد: ابعاد قهرماني در شعر مقاومت تربي

  %5.67 666 -650 نامة شعر آمریکایي  ف ل دوا دهد: شهادت

 

:0جدولتوضيح

هشللت ف للل ا  دوا دت ف للل کتللاب بلل  انللواع ادبللي مقاومللت در جهللان تللرب    . 0
اسلت.  % 66.66شدت سلهد جهلان تلرب     پیراست صیحة  655دارد و درمجموع ا   اخت ار

 تلر  بلیش نظلر گرفتل  شلود ایلن درصلد       هاي غیرتربلي هلد در    اگر م ال  پراکندت در ف ل
 شد. خواهد
هاي کتاب را ب  ادبیلات م لر     رف لا  مجموع س %19.11. شکري متولد م ر است و 1

ها در ایلن درصلد     اخت ار دادت است. م ال  پراکندت با موضوع ادبیات م ر در سایر ف ل
 لحاظ نشدت است.
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هلاي دیرلر     هاي هر ف ل بلا ف لل    میان حجد صیح  ،. باوجود انح ارگرایي نویسندت5
 تناس  وجود دارد.

هاي خود را ا  میلان انلواع ادبلي مقاوملت       دلیل انتخاب ک  بیند  . شکري ضرورتي نمي6
تلا موضلوع انح لارگرایي بلراي      اسلت  کند. همین استیداد رأي نویسندت سی  شدت تشریو

 ورت و بررسي باشد. کتاب وي قابل
بلک   . ف ل یکد کتاب با تنوان نماد قهرماني در ادبیات مقاومت در انح ار اشتاین3

آنلدری    و ،فرانسوي، شلولوخو  روسلي بلا ملیلت اوکراینلي      ةآمریکایي، مالرو و برول
 یوگسالو است.

صلر  پلنج داسلتان ا  تربسلتان،      اي تربي بل    . تنوان قهرمانان مقاومت در میراث تودت6
و یمن براي ف ل دو  انتخاب شدت است. این درحالي است کل  مجملوع کشلورهاي     ،م ر

 رسد.  مي 15جهان ترب ب  
موضوع قهرمان مقاومت در رمان م ري اخت لار دارد و تملا    . ف ل سو  کتاب ب  9
اند، اما در ف لل چهلار  کل  بل  قهرملان        ها انتخاب شدت  هاي این ف ل ا  م ري  نویس  رمان

برکلات و یکلي ا     نلا   نویس ا  سوری  ب   مقاومت در رمان فلس یني منح ر است یک رمان
 کنیاني انتخاب شدت است. نا  فلس ین ب 

ة مقاوملت در انح لار برنلارد    نام نمایشششد کتاب با تنوان بحران قهرماني در  . ف ل0
و سلارتر   ،نژاد، اوکیسلي ایرلنلدي، روالن، سلاالکرو    شاو ایرلندي، روبلس فرانسوي اسسانیایي

 فرانسوي است.
ة تربلي فقلط بل  میلراث ادبلي دو      نامل  نمایشاي در   . ف ل هشتد با تنوان قهرمان تودت7

 و م ر اخت ار دارد. کشور الجزایر
هاي کتاب پیداست ک  شکري در تحلیل انواع ادبي منثور و منظلو  فقلط     . ا  نا  ف ل01

 بر نقد تن ر قهرماني تکی  دارد.

 

بندیکتابازنوفهرست0.1
بلل  توجلل   بللي  نمللایش گللذاردت بلل  المقاومةةة أدب فهرسللت م للالیي کلل  شللکري ا  کتللاب

خوانندت ا  این فهرست ب  تما  م ال  مندرج در کتلاب،  وایلاي   ک   ووري ب      ،است جزئیات
. پلس  بلرد  نملي   جغرافیاي ادبیات مقاومت موردنظر نویسلندت رات   چنین هدو  ،پیدا و پنهان آن

 ال   است یک فهرست جدید براي کتاب تهی  شود:
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ا   اسلت  خلاموش  ملات یا  است پنهان ماتف ل یکد، نماد قهرماني در ادبیات مقاومت: 
ا  میخائیللل  انسلان  یللک سرنوشلت ا  آنلدرت مللالرو،   بشللر سرنوشلت بللک،  جلان اشلتاین  
 درینلا  رودخانة بر پلي، (نا  اصلي او ژان برول  است)ا  ورکور  دریا خاموشيشولوخو ، 

 ا  ایوو آندری .
 ادة  شلات »، «تنتلرت بلن شلداد   »اي تربلي:    ف ل دو ، قهرمانان مقاوملت در میلراث تلودت   

 «.سیف بن ذي یزن»، «تلي  ییق»، «ظاهر بییرر»، «بلندهمت
ا  محملود ولاهر حقلي،     دنشلواي  دوشیزةف ل سو ، قهرمان مقاومت در رمان م ري: 

ا  احسلان   ملا  خانة در مرديا  نجی  محیوظ،  الق رین بینا  توفیق حکید،  روت با گشت
 ا  ل یی   یات. با  درهايا  یوسف ادریس،  تشق ق ةتید القدور، 

ا  حلللید برکللات،  رو  شللشف للل چهللار ، قهرمللان مقاومللت در رمللان فلسلل یني:   
 ا  غسان کنیاني. آفتاب مردان

 شلاگرد ا  محمد دی ،  آفریقایي تابستانف ل پنجد، قهرمان مقاومت در رمان الجزایري: 
 ا  کات  یاسین. نجم ا  مالک حداد،  درر و

رج برنلارد شلاو،   وا  جل  مقدر انژة مقاومت: نام نمایشف ل ششد، بحران قهرماني در 
ا  شلان   هلا   ستارت و خیشا  رومن روالن،  رسید خواهد  مان آنا  امانوئل روبلس،  مونتسرا

 پل سارتر. ا  ژان گور  بي هاي  مردتو  ها  مرسا  آرماند ساالکرو،  خشد هاي  ش اوکیسي، 
ا  تلادل قضلیان،    اول آماسلیس ة م لري:  نامل  نملایش ف ل هیتد، قهرمانان مقاومت در 

شلرقاوي،   ا  تیدالرحمن جمیل  تراژديا  آلیرد فرج،  حلیي سلیمانا  لویس توض،  راه 
 ا  یوسف ادریس. بحراني لحظةا  سعدالدین وهی ،  ها  میخ

 ،هوشلمندي  ت ارة، شدت محاصرت پیکرة تربي: نام نمایشاي در   ف ل هشتد، قهرمان تودت
ا   ملات  اي شل   اي آتو  بهی  و یاسینا  کات  یاسین،  شوند  مي نمودار خشد با گذشترانو 

 نجی  سرور.
ف ل نهد، چهرة قهرماني در شعر مقاومت: فرانس ، شوروي، شلیلي، ترکیل ، بلغارسلتان،    

 ویتنا ، آفریقا.
 ف ل دهد، رؤیاي قهرماني در شعر مقاومت م ري.

 ومت فلس ین.ف ل یا دهد، ابعاد قهرماني در شعر مقاومت تربي: شاتران مقا
نامة شعر آمریکایي: ویتنلا  در شلعر آمریکلا، ادبیلات صللو        ف ل دوا دهد، شهادت

 آمریکا. در
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زبانوشيوةنگارشکتاب9.1
 :اند برشمردت  بودن  بان معیارهایي  سلیس است. براي سلیس المقاومة أدب بان تحلیل 

بللا مخاولل  ارتیللاط . پرهیللز ا  دشوارنویسللي: شللکري در قللد  اول ا  رات فللر  اثللر  0
لیظلي و  هاي  پیچیدگي  ا  دور  ب   و  ،رسا، روان، سادت المقاومة أدب   بنابراین  بانکند مي   برقرار

هلاي معترضلة     هلا و جملل     آور، و ناهنجلاري   معنایي، اص الحات و تعییرهاي گنگ و ابهلا  
 است. يغیرضرور

هلا در نرلارش ملتن نقلدي       . پرهیز ا   بان گیتاري: فلر  گیتلاري یلا شکسلتن کلمل      1
 است  لذا شکري در یک مورد هد ب   بان گیتار وارد نشدت است. ناصواب

خللارج ا  فللر  اسللتاندارد  بللان نیسللت.  المقاومةةة أدب. اسللتیادت ا  نثللر معیللار: مللتن 5
 گوید:  مي شکري

اسللتیادت ا  نثللر معیللار در آفللرینش انللواع ادبللي مقاومللت بلل  دو دلیللل اهمیللت دارد:    
ولید تا نرارش آثار ادبلي و پژوهشلي بلا      ترش آمو ش ب   بان تربي ف یو ميگس اول،

 آن کند تا ابزارهاي میلار ت و ا    نثر معیار باشد. دو ، یرانري سرنوشت اتراب ایجاب مي

 (.05: 0791هماهنگ شود )شکري  تر بیشمیان  بان ادبي هرچ  

بسلت  بل  نیلا  معنلي بلراي       المقاومةة  أدب: ولوالني هاي  پاراگرا   و ها  جمل   . پرهیز ا  6
کل  بل     هنرامي ،ها پاراگرا   کوتات و بلند است. این هاي  پاراگرا   ا  اي  مجموت   گري  دریافت
 .افتد مي  پیچیدت هاي  جمل   ب  دا  است راد و  ،رسد مي  و تن ر قهرماني ها  شخ یت  تحلیل 
دستوري جدا ا  سیک تلمي نیسلت.  نویسي   نویسي دستوري و امالیي: درست  . درست3

هلاي دسلتوري     ارچوب بنیلان هل و جملل  در چ  ،فعل، اسد، صیت، ضمیر، قید، حلر ، وننلد  
(. 91-50: 0599نویسلي اسلت )حسلیني      هلا دوملین وجل  درسلت      ند. فن امالي کلم ا  بان

هلا در نرلارش     شکري ب  اسلتیادة صلحیو ا  دسلتور  بلان تربلي و املالي صلحیو کلمل         
 متعهد است. المقاومة أدب
هلا،   تلمي و  بانش ا  آرایة ادبي خالي اسلت. کلمل    المقاومة أدبنویسي: سیک   . تلمي6

معنایي واحد ک  فهلد مشلترکي ا  آن بلراي نویسلندت و      درستي و ب  ها ب   و جمل  ،ها  اص الت
 مخاو  وجود دارد نوشت  شدت است.

هلا    باید تلمي نوشت  شود. باید استدالل ،اشدتلمي: تحلیل اگر ادبي هد بهاي  استدالل  . 9
نلدارد   بافي و ارجاع ب  اموري ک  اسار تلمي ها و اوالتات دقیق باشد و ا  خیال  برپایة دادت
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(. تحلیلل ادبلي   96: 0507فلر    د )اکراملي شوپرهیز شود تا  مین  براي استناد ب  اثر ادبي فراهد 
ل دیرران دربارة یک اثر خار بل  ایلن تللت    شکري تلمي است، اما مر  تحلیل او ا  تحلی

 تشخی  نیست. قابل ،ندارددهي  ارجاع  ک  او در متن 
و دیررسلتایي در تحلیلل    ،نویسلي، اغلرا ، تحقیلر، خودسلتایي      : رکیلک نویسي پاکیزت  . 0

بل  اتتیلار نقلد    توانلد   ملي   هلا   ایلن   شکري ا  انواع ادبي مقاوملت جلایي نلدارد. هرکلدا  ا      
 را ب  مهلکة سوگیري بییکند.   برساند و آن آسی 
بنلابراین  . کند مي  جا استیادت   . رتایت تالئد سجاوندي: شکري ا  این تالئد درست و ب7

جاست ک  تالئد را بدون اسلتثنا بلا      مینة درک مشترک ا  متن فراهد است، اما ضعف او این
 یک فاصل  ا  کلمة قیل و بعد جدا آوردت است.

هلاي    هاي توضیحي و ضیط التین اتلال  غیرمشلهور و کلمل      پانوشت: درج پانوشت. 01
 المقاومةة  أدباند بلراي    خارجي غیررایجي ک  با تلیظ اصل یا نزدیک ب  اصل وا  گرفت  شدت

حدفاصلل   حال، کتاب شکري فقلط شلانزدت پانوشلت دارد کل  در     یک ضرورت است. بااین
میان فقط یک پانوشت حاوي معلادل انرلیسلي    این ا  جاي دارند و 561تا  500هاي   صیح 

 یک کلمة خار است.  
 

آراییکتابصفحه4.1
هلا خوانلا هسلتند. قللد تیترهلا و         یرا کلمل    قلد کتاب تربي است. اندا ة قلد مناس  است

نمایلد. ابتلداي     تلر ملي    ها نسیت ب  متن اصلي بزرگ  ها ضخید است و اندا ة قلد آن  شاهدمثال
ا  هلا   گلذاري  حاشلی      است. میزان  0.03ها تورفتري دارد. فاصلة بین خ وط حدود   پاراگرا 

 ویلژت ولر  پلایین  یلاد اسلت. تعلداد سل رها در هلر صلیح  بل  تلدد             هر چهار ور  ب 
ها درج نشدت است. مراجع  بل  چنلد کتلاب بلا تلاریخ        ها نا  ف ل  رسد. در سرصیح  مي 13

هللا در سرصللیح    شللان داد کلل  آن موقللع درج تنللوان ف للل مللیالدي ن 0791نشللر دهللة 
 است.  نیودت مرسو 

 
نویسیکتابخاتمه3.1

نراهي بیندا ید معلو  خواهد شد ک  شکري بلا انیلوهي ا     المقاومة أدباگر ب  محتواي غني 
وردهایش را اکل  چرونل  دسلت    اسلت  احتمال ب  دشلواري افتلادت   و ب  شدترو   اوالتات روب

روي مخاویان قرار بدهد. نویسندت بلراي حلل    قال  گزارش نهایي پیش کند تا دربندي  جمع
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بنلدي مخت لر ا      نویسي، در انتهاي هر ف ل ا  کتاب یلک جملع    جاي خاتم   این معضل، ب 
 محتواي همان ف ل نوشت  است.

 
هاانضمامپانویسنامهبهکتاب1.1

و مجموتلة   ،هلا    نام نمایشها،   مومي، رمانرا ب  چهار بخش ت المقاومة أدبنامة   شکري کتاب
حال رد این منابع در متن کتاب مشلخ  نیسلت. ایلن اقلدا       بااین ،اشعار تقسید کردت است

 کند:  مي رو روب مدهاي ذیل آ نویسندت را با پي

 چ  ا  دیرران دربارة ایلن آثلار نقلل کلردت     . محدودة تحلیل نویسندت ا  انواع ادبي با آن0
للذا قضلاوت دربلارة توانلایي شلکري در تحلیلل آثلار        . تنوان مشخ  نیست هی  ب  است

  گیرد  اي ا  ابها  قرار مي  مقاومت در هال  ادبیات
 اند یا نقل ب  مضمون   کلم  ا  م در شدت ب  ها نقل کلم   معلو  نیست ک  شاهدمثال. 1
 ست.ا رو روب داري و حتي سرقت تلمي و ادبي   نویسندت با اتها  نقض امانت .5

 
نمایۀاطالعاتکتاب5.1

یافت  ا  فهرست موضوتي، نلا  اشلخار، املاکن جغرافیلایي،       اي نظا   نمایة کتاب سیاه 
انضما  صیحاتي اسلت کل  محلل آن     و اشعار ب  ،ها، مدارک، اسناد، آیات، احادیث کتاب

خواننلدت امکلان   دهد. این سیاه  در پایلان کتلاب قلرار دارد و بل        اوالتات را نشان مي
ترین مسائل مندرج در کتلاب دسلت یابلد      آساني و در اسرع وقت ب  جزئي دهد تا ب   مي

 نمایة اوالتات ندارد. المقاومة أدب(. 51: 0576 دیرران)تهوري و 
 
 المقاومة أدب. ارزیابی محتوایی کتاب 4

یلا یلک  ملان و     محور است. این قهرمان انسلان   تحلیل شکري ا  انواع ادبي مقاومت قهرمان
هلا    هاي قهرماني ساخت  است. ایلن قهرملان    ها صورت  نویس ا  آن  مکان ویژت است ک  داستان

 کنند.  وآمد مي اگر نمود انساني داشت  باشند در دو س و جمعي و فردي رفت
 

 نمودقهرمانیدرادبياتمقاومت0.0

 شلدت  نروژ دربرابر آلملان نلا ي نوشلت    بک با الها  ا  مقاومت مرد   ا  اشتاین است پنهان مات
هلاي   کمونیست  و پرستان  میهن  ا  مالرو دربارة گروهي ا   بشر سرنوشتاست. موضوع رمان  



 011   (برمی زارع مرتضی) المقاومة أدبنگاه انتقادی تحليلی به ساختار و محتوای 

براي سرنروني شانرهاي دسلت بل     0719ویکد مات مارر سال  چین است ک  در رو  بیست
ا  شلولوخو  داسلتان  نلدگي و     انسلان  یلک  سرنوشلت شورش و تملیات انتحاري  دند. 

ا   دریلا  خاموشلي سرنوشت دردآور یک رور در دو جنگ جهاني اول و دو  است. رملان  
ورکور روایت مقاومت خاموش مرد  فرانس  دربرابر آلمان نا ي است. در این رملان، پیرملرد   

خانلة   تیاوتي حضور افسر آلماني شاترپیشل  را در   با بي رات هدو دختر برادرش در سکوت و 
 .کنند مي  خود تحمل 

و ، انسلان  یک سرنوشت، بشر سرنوشت، است پنهان ماتیک رشتة محکد وجود دارد ک  
قهرماني انسان تلادي نامیلد.   توان  مي  . این رشت  را دهد مي  پیوند  دیرر یکرا ب   دریا خاموشي

سلتي یلا فقلط انسلاني     یا ناسیونالیاي  تودت  تیاوتي ندارد ک  این مدل ا  قهرماني یک نمودگار 
شلیوة ورکلور و ملالرو درمقلا  دفلاع ا  روت       داشت  باشد و نیز فرقي ندارد ک  این قهرماني ب 

هلا   انسلان    ةشیوة اشتاین بک و شولوخو  در  ندگي رو انل  فرانس  یا چین متجلي شود یا ب 
 پدیدار شود.

تل  تلا آن انلدا ت کل      ا  ایوو آندری  یلک پلل اسلت، الی    درینا رودخانة بر پليقهرمان در 
علد  ملاني و مکلاني باشلد. بعلد مکلاني       گر پایلداري دلیرانلة انسلان در دو ب     پل نمایش این

و بعلد  ملاني رو گارهلایي کل  ا  آغلا        است است ک  پل بر فرا  آن ساخت  شدت سر میني
. شلود  ملي   . ق   در تهد امسراتوري تثماني آغا  اند گذشت   ساختمان تا رو  ویراني ا  کنارش 

 رات هلد و دهد  مي  پیوند  دیرر یکشانزدهد صربستان و بوسني را ب  قرن پل رودخانة درینا در 
با کشورگشایي امسراتوري اتریش مجلار تلا جنلگ بلین صربسلتان بلا اتلریش و مجارسلتان         

 .آید مي   پیش
 

عربیایتودهقهرمانانمقاومتدرميراث1.0
و نمودگارهلاي قهرملاني فلردي    هلا   چهرت  اي و   تودتاي ه حماس   هنر شکري این است ک  با 

را در یک رشتة  ماني و مضموني واحد ب  نظد درآوردت و نقشة روشلني  ها  آن  شدت و  رات هد
ا  تحول یک حماس  ب  حماسة دیرر مقابل ما نهادت است. رشتة واحد همان فیلمي است کل   

سلسس بللا سرگذشللت  شللود.  ملي   ا  جامعللة تلرب جللاهلي شللروع  « تنتلرت »بلا سرگذشللت  
« ظلاهر بییلرر  »یابد تا نوبلت بل      در ت ر اموي و تیاسي ادام  مي« خاند بلندهمت  ادت شات»

شلود    اي ا  ت ر تیاسي دو  نمودار ملي   یک حماسة تودتمثابة  ب   رسد. سرگذشت بییرر   مي
در دنیاللة   «تللي  ییلق  »رسد. سرگذشلت    پایان مي هاي صلییي ب   و در ت ر ممالیک و جنگ
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 یرا در گیتلار و کلردار و ا  نرلات قالل  و محتلوا بل          جاي دارد« ظاهر بییرر»سرگذشت 
 منزللة   نیلز بل   « بن ذي یزن سیف». سرگذشت پردا د مي  رو گار ممالیک هاي  دشواري  بررسي 

هلا   صللییي   تربلي در رو گلار ممالیلک و جنلگ بلا      اي  تلودت   آخرین بخش ا  فلیلد میلراث   
 سمیلیک ا  وحدت و اصالت تربي است.اي  چهرت  . سیف شود مي  ي بند ویق 

 

قهرمانمقاومتدررمانمصری1.0
 روت با گشلت در هی،ت یک گروت پدیلدار شلد. در رملان     دنشواي دوشیزةقهرمان در رمان 

بل    الق لرین  بین ندگي جنیني خود را براي استقالل و جداشدن ا  گروت آغا  کرد. در رمان 
قهرمان میهني مسلتقل متوللد    تشق ق ةو  ما خانة در مرديهاي   تولد رسید. در رمان ةمرحل

 ب  هی،ت گروهي خود با گشت. با  درشد و سرانجا  در رمان 
در گویلد   ملي   نراشلت. تلاریخ    0716بل  سلال     را  دنشلواي  دوشلیزة محمود واهر حقي 

  شلکار کیلوتر بودنلد و    گروهي ا  افسران انرلیسي در روستاي دنشواي سلرگر  0716 سال
هنرا  تیراندا ي یکي ا  اهلالي دنشلواي را ا  پلاي درآوردنلد. ملرد  برآشلیتند و بل  جلان         

حسللاب   هللا افتادنللد کلل  درنتیجللة آن یللک افسللر کشللت  شللد و همکللارانش بللي    انرلیسللي
، چهلار م لري اتللدا  شلدند و هشلت تلن دیرللر      داد رويتللاوان ایلن   خوردنلد. بل    کتلک 
و افتخلار قهرملاني آن بلراي هملة ملرد  دنشلواي       یابلد   ملي   ان پایلان  خوردند. داسلت  شال 

منلد بریتانیلا    تلت حضور قدرت ب  دنشواي دوشیزةماند. ناپیدابودن قهرمان فردي در  مي جا ب 
 .رسد مي  نظر  وییعي ب اي  اندا ت  در م ر ابتداي قرن نو دت تا 

را ب  توفیق الحکلید الهلا     روت با گشتاي بود ک  اندیشة   نخستین انریزت 0707انقالب 
رهیري حزب وفلد برضلد    مردمي دانشجویي ب    کرد. این انقالب شامل یک سلسل  تظاهرات

کل      ایلن  بل   باتوج  ،بریتانیا بود ک  در رأر آن سعد  غلول قرار داشت. اکنون آیاهاي  سیاست  
ولیعلة تلاریخ قهرملاني     روت با گشتتوان گیت   اشارة داستان متوج  سعد  غلول است، مي

 روت با گشلت فردي در ادبیات مقاومت م ر است؟ پاسخ منیي اسلت. نملود قهرملاني در    
جا نوتي تمایز بلا مرحللة قهرملاني جمعلي کل  حقلي        شدن مرد  است. در این اندیشة یکي

 روت با گشلت رشد جلوهر تلاریخي    ک  ویقة متوسط روب   این  آید مي  روایت کردت بود پدید 
 .کند مي   آغا  داستان ا  را خود جنیني  ندگي فردي است. قهرمان

 ندگي یک خانوادة سنتي م ري ساکن شهر قاهرت را در فاصللة   الق رین ینبمحیوظ در 
اصللي رملان   هلاي   شخ لیت   ت ویر کشلید. افلراد ایلن خلانوادت      ب  0707تا  0709هاي  سال  
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پسللر دو  خللانوادت، دانشللجوي حقللو  و بللیش ا  هملل  درگیللر میللار ات  ،هسللتند. فهمللي
. دهلد  ملي   گرایانل  برضلد بریتانیاسلت و سلرانجا  در ایلن رات جلان خلود را ا  دسلت          ملي
محمللي بلراي معرفلي قهرملان      روت با گشلت و  دنشلواي  دوشیزةدر قیار با  الق رین بین

 م ر است.نویسي  داستان  فردي در فن 

نوشلت. در ایلن رملان،     0736را درحلدود سلال    ملا  خانة در مردياحسان تیدالقدور 
دانشللجویي    قهرمللان مسللتقل م للري متولللد شللد. ابللراهید حمللدي همیشلل  در تظللاهرات 

شود. حمدي یک چریک انقالبي منتس  ب  ویقة متوسط و مستقل ا  فالن سلا مان     مي دیدت
او بلاور  کل    ایلن   اول   لیي حملدي وجلود دارد  و  و فالن حزب است. دو تلت براي استقالل

م ر را درخدمت نظا  پادشاهي یا استعمار نر  دارنلد و  خواهند  مي  ها  سا مان  دارد احزاب و 
تن لر  گویلد   ملي   رات نیوذ و شهرت شخ ي خویش را هموار سا ند. دوملین دلیلل بل  ملا     

و پیشوایي در پیکار بلا دشلمن متملایز     ،با ي تا ي، جان پیش ةقهرماني در حمدي با س  مؤلی
انرللیس ا   »لذا حمدي قهرمان قهرمانان است و هد  او ا  قیلا  روشلن اسلت:    . شدت است

 .«شود م ر اخراج
یوسلف   تشلق  ق لة پایان رسید ا  نو در  سسردن او ب  با جان ما خانة در مرديحمدي ک  

سلمت نیلرد    بل   0766خیلزش   ا  تشق ق ةشود.   ادریس با نا  مهندر حمزت برانریخت  مي
دسلترات  تملدي  هلاي   سو ي آتش    شود و سرانجا  خود را دربرابر   هدایت مي 0730مسلحانة 

 ،هماننلد حملدي   ،بینلد. حملزت    ملي  0731ژانویلة   16بل  تلاریخ     اوالتاتي انرلیس در قاهرت 
 دارد. مشي مسلحان  دارد، اما برخال  حمدي ب  مسائل تشقي نیز توج  خط

واسل ة    م لر انقالبلي را بل     تشق ق ةو فو ی  در رمان  ما خانة در مردينوال در رمان 
شلود، وللي     ل یی   یات با مردان بسیاري آشلنا ملي   با  دریک مرد شناختند، اما لیال در رمان 

گذارد و بدون واس   با نیرد ضداستعماري م ر تملار    ارج ميها  آن  ا  همة  تر بیشم ر را 
ژوئیل    11شلود، بل  انقلالب      آغا  ملي  0766فوریة  10گات  ا  شا  با  در. رمان کند مي  برقرار 
و فرانس  بر م لر   ،گانة انرلیس، اسرائیل  رسد و سرانجا  خود را دربرابر یورش س   مي 0731

 ملردي هلاي    برخال  رملان ، با  دریابد. تن ر قهرماني در رمان   مي 0736اکتیر  17ب  تاریخ   
 ن  در انح ار یک نیر بلک  متعلق ب  همة مرد  انقالبي م ر است.، تشق ق ةو  ما خانة در
 

قهرمانمقاومتدررمانفلسطينی0.0
 آفتلاب  ملردان حلید برکات و  رو  ششاصلي در  ةمس،لتعهد جوانان فلس یني ب  کشورشان 

سلا    رنوشلت س  اي  لحظل    بلا   رو  شلش غسان کنیاني است. سهیل متولد دیرالیحر و قهرملان  
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یا اهالي دیرالیحر خود را تسللید کننلد یلا نلابودي را     اند  دادت  . یهودیان هشدار کند مي  برخورد 
م ییت دیرالیحر درقیال هشدار دشلمن اسلت. آیلا     رو  ششبنیادي  داد رويبخرند. جان  ب   

 مانلد. سلهیل   ملي  سهیل ب  اروپا و آسایش آن وابستري دارد یلا نسلیت بل  فلسل ین متعهلد     
پس هنرلا  اسلارت و شلکنج  حاضلر      .است وابستري ب  فلس ین را با چشمان با  برگزیدت

 شود با دشمن همکاري کند.  نمي
 هلا تعهلد بل      هستند. این س  قهرملان نیسلتند. آن   «آفتاب مردان» و مروان ،ابوقیس، اسعد

 آفتلاب  ردانمل منظور برخورداري ا  یک  ندگي مناس  در کویت نادیدت گرفتنلد.    وون را ب   
براي تیور قاچاقي ا  مر  درون یک تانکر مخیلي شلدند و داخلل هملان تلانکر ا  خیرلي       

 باختند. جان
برکلات رو  هیتملي هلد     رو  ششخیزد.   ا  این دو پایان ناخوش امیدهاي بزرگي برمي

امیلد   ایلن  ،کنیاني اگر مقاومت کنند آفتاب مردانخواهد داشت و آن رو  آ ادي است و نیز 
 سوي  ندگي با  کنند. خواهند داشت تا رات خود را ا  تانکر مرگ ب را 
 

قهرمانمقاومتدررمانالجزایری9.0
بدیل در گنجینة ادبیات مقاوملت الجزایلر     ا  محمد دی  یک نمونة بي آفریقایي تابستانرمان 

تلد  افراد تادي جامع  اهاي اصلي این رمان   و صحنة حضور قهرمانان فردي است. شخ یت
و  ،کلار، کشلاور ، انقالبلي، خلائن     ، کارمند، دختر دانشلجو،  ن خلدمت  دار  مین  ا  با رگان، 

غللط( و دشلمن خلارجي    هلاي   سلنت   متمردند ک  هریک ب  روش خود با دشمن خلودي ) 
هلاي   ویژگلي   شود. فرانسلة خلائن بل  انقلالب فرانسلوي بلا هملة          مي رو روب ( ها فرانسوي  )

هلاي رملان دیل  حضلور دارد. ایلن        بین شخ یت ،ت ور است قابلاستعماري ک  براي آن 
هسلتند و هرکلدا  ملاجرایي بلراي      یيقلا یآفر تابسلتان برشلي ا  رملان    کیل هر ها شخ یت  

 .گذارند نمي  تأثیري  دیرر یکدارند و بر  خود
اسلت   گویي دروني یک پزشک الجزایري  ا  مالک حداد صحنة تک درر و شاگردرمان 

وتنها در یکي ا  شهرهاي فرانس  مانلدگار شلدت، او نماینلدة نسلل        نش تکک  پس ا  مرگ 
شلود، الجزایلر     گمشدة الجزایر است، اما او قهرمان ما نیست، قهرمان پنهلاني کل  دیلدت نملي    

پرست است کل  ت لمید دارد     است. شخ یت دو  دختر اوست. این دختر یک انقالبي میهن
چیلز را در میلار ت پیچیلدت     ک  حضور این کلودک همل    ب  این دلیل  فر ند خود را سقط کند

 یلرا کودکلان املرو  در اندیشلة وي فریلاد        کند، اما دکتر حاضر ب  انجلا  تملل نیسلت     مي
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خواهد احسار تلخي را کل  بابلت حضلور در      ند. ا  یک  اویة دیرر، دکتر ميا انقالبي آیندت
 ا  بین بیرد. با انجا  یک تمل راستین است فرانس  برایش ایجاد شدت

را کات  یاسلین نوشلت. نجمل  ا  ملادري فرانسلوي و پلدري بلا اصلالت کهلن           نجم 
رشلید،  هلاي   ب  نا     الجزایري متولد شد. او نماد الجزایر و تمثیلي ا  فرانس  است. چهار جوان 

نلد کل  در   ا ند. این چهار تن نملاد احلزاب الجزایلري   دو م  یي تاشق وي ش ،اخضر، مراد
ملي   0سري رخداد ک  درنهایلت بل  کشلتار     پیوستند، اما پس ا  یک دیرر یک   ب تشق نجم  

 رسید ا  نو پراکندت شدند. 0763
 

ۀمقاومتنامنمایشبحرانقهرمانیدر4.0
آورد تلا نمایشلي   وجلود   بل    آمدن ژاندارک ب  مقا  قدیسل  پنلدارهایي را در ذهلن شلاو      لینا

کلل  در  مقلدر  ژانکللاري شلد تحلت تنللوان    شلات نتیجلة  درملورد سرگذشلت او بنویسللد.   
تنوان یک شلخ  مقلدر     تنها ب     ن نام نمایشنمایش درآمد. ژاندارک در این  ب  0715 سال

و  ،ینانل  یاي ا  فوایلد ترفلاني، تقلدر کژآ     مجموتل  تنوان  ب   و شهید کلیساي کاتولیک بلک  
منلد   ود واال ک  میان دو نیلروي قلدرت  یک وجمنزلة  ب   . ژان شود مي  شدت معرفي  الها اي  نابغ   

کننلدة   تجسلد   انریلز یلک  ن قهرملان اسلت. ملرگ او        تجللي غلد   ،کلیسا و قانون خرد شدت
تلا بلکل    کشد  مي  ها را   ترر بشر ا  قدیسان و قهرمانان خود است ک  اغل  آننماي  متناقض  

داري  انیلا، تیلول  گلري بریت  حیلظ کنلد. ار شلي کل  اشلغال      چنان هدحاکمیت ار ش کهن  را 
 اش بودند.  گستردت برسر آن دو نمایندت گري بال  و کاتولیکي ،فرانس 

ا  امانوئللل روبلللس متوجلل  وییعللت انسللان اسللت. هنرمنللد مایللة    مونتسللرانرللات 
گیلرد و    الهلا  ملي   0001سلال    بل    افکني اسلسانیا در ونلزوئال     اش را ا  هرار   نام نمایش

گزینلد تلا     ا  میان افسران دشلمن برملي   دریا خاموشيقهرمان خود را همانند ورکور در 
مکش میلان   گرایش خود را ب  مرد  در  نجیر آشکار سا د. بار دراماتیکي این اثر بر کش

اي شلی اني بل  سلربا ان دسلتور       ایزکویردو و مونتسرا قلرار دارد. ایزکلویردو در نقشل    
دلیل با داشت کنند و سسس مونتسرا را بلید   ابان بریزند و شش نیر را بيب  خی تا دهد  مي
هلا را    را لو ندهد گروگان ،دهد ک  اگر مخییرات بولیوار، رهیر جنیش مقاومت ونزوئال  مي

تواند ملرد  ونلزوئال را  یلر      داند و نمي  مي خواهد کشت. مونتسرا ک  آ ادي را حق هم 
با سقوط در بحران قهرماني بین لودادن بولیوار و نجات جان هاي اسسانیایي بنررد   چکم 

 افتد.  تردید مي ها ب   گروگان



 0011 یبهشتشمارة دوم، ارد یکم، و ، سال بيستیعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   001

سلالة   ا  رومن روالن نقدي سرسلختان  بلر جنلگ سل      رسید خواهد  مان آنة نام نمایش
نلا  جنلگ بوئرهلا شلناخت  شلد. بوئرهلا         ( بریتانیا در جنوب آفریقاست ک  ب 0711-0077)

و هوگللانوت بودنللد.  ،نللوبي بللا خاسللترات نللژادي هلنللدي، آلمللانيمردمللاني در آفریقللاي ج
آید. کلییورد ا  همان نخسلتین    کلییورد ا  ارتش بریتانیا در متن بحران قهرماني گرفتار مي لرد

  با نشان تنهایي درمیان افسران و سربا ان بریتانیایي و بلدبیني بل  جنلگ و    نام نمایشلحظات 
 د.شو  دردي با بوئرها مشخ  مي هد

سلتیزد. ورکلور در     گذر احسار ژر  ب  یرانري بشر با تجاو  مي نویسندة باختري ا  رت
بلا برگزیلدن تن لر     رسلید  خواهلد   مان آنو روالن در ، مونتسرا، روبلس در دریا خاموشي

بلا ایلن    سلت ا پنهلان  ملات بک با انتخلاب نلروژ در    قهرماني ا  میان سربا ان دشمن و اشتاین
 دند.آوا  ش  احسار هد

میلار ة ملرد  دوبللین را دربرابلر لنلدن       هلا   سلتارت  و خلیش ة نام نمایششان اوکیسي در 
یلاب اسلت و نل      آمو ید ک  قهرماني ن  یلک تن لر کلد     کشد. ما ا  اوکیسي مي  ت ویر مي ب 

دسلت کسلي بدهنلد. قهرملاني تن لري نهیتل  در جلان          فرماني ک  ا  پلیش بنویسلند و بل    
پوشلالي را بلراي   هلاي   انقالبلي   و دست تا د  مي  ها  ناسیونالیست  است. او در این اثر بر  آدمي

و آ ادي  ،هنرا  آرامش ا  سیاست، مذه ، اخلال   تادت داشتند ب ها  این   کند. مي  همران رو 
 پنات بیرند.  ها  خان   ب     جنگ وقت  ب   ایرلند سخن برانند و 
 ا  ساالکرو دربرابر یک وضلعیت جدیلد قلرار    خشد هاي  ش ة نام نمایشژان کوردو در 

کل  خلائن   گیلرد   ملي   شلود. خیانلت  ملاني شلکل       ک  ا  آن تعییلر بل  خیانلت ملي    گیرد  مي  
را هلا   فاشیسلت   بدهلد یلک ار ش را بنابل  دلیللي  یرپلا برلذارد. ژان ق لار بنلزین          ترجیو
 ،اش قلدیمي   هلا بل  خانلة دوسلت       آلمان. سسس با تن  خمي براي فرار ا  دست کند مي   نابود

. برنار و همسرش ب   ندگي آرا  خویش در همسایري کلیساي شلارتر  برد مي  پنات  ،برنار با یر
نیلز آشلنایي    ،قدرک  با ژان رفاقت دارند با مزدور گشلتاپو، پیزانسلون   ند. این دو همانا وابست 

 شود. مي ها داد آن خیانت ب  ار ش و برونآفریند  مي  دارند. این آشنایي دوسوی  بحران 
. سلاالکرو املا در   بینلد  ملي    انودرآملدت   فرانس  را ب  ها  مرسة تمثیلي نام نمایشسارتر در 

سر ت اد  یا ناچلاري    نررد. خائن ساالکرو ا  فرانس  را استوار و ایستادت مي خشد هاي   ش 
. کننلد  ملي   ا تمد خیانت  ها  مرسک  اژیست و کلیتمنستر در    آن حال.  ند مي  دست ب  خیانت 

ها پیش توسط اژیسلت کل      سال ،پدر اورست و الکترا ،داستان ا  این قرار است ک  آگاممنون
اتیلا  الکتلرا    آید. اروست ب   ا  پا درمي ،کلیتمنستر ،و مادرشان است اکنون جانشین شات شدت

 هلا    مرلس رست نماد آ ادي و تلدالت اسلت و پیلا  سیاسلي     . اوگیرند مي  انتقا  آگاممنون را 
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آلماني و فرانسوي همکار او بجنگ و ا  آن چیزي کل  جنلایتش   گشاي  جهان  روشن است: با 
پشیمان نیاش. همة خودکامرلان ا  ملرد     ،باشدپیش   خیانت  حتي اگر قتل مادري پنداري،  مي  
دریابند کل  آ ادنلد سرنوشلت     نیز خود و چون مرد ک  مرد  آ ادند دانند  مي   یرا   ترسند مي  

 خودکامران رات نیستي را خواهد پیمود.
ا  سارتر نکلوهش جنلگ اسلت و در هجلو      گور   بي هاي   مردتة نام نمایشمضمون اصلي 

فرانسوي پلس  هاي  پارتیزان  اشتراک دارد. گروهي ا   ها   مرسرژید سیاسي وابست  ب  آلمان با 
سلخت قلرار   هاي  شکنج   ها  یر   شوند. آن  توسط کارگزاران آلمان با داشت ميا  چندي نیرد 

میار ت بلا  هاي  ار ش  را لو بدهند. ژان خود را پشت  ،تا محل اختیاي رهیرشان، ژانگیرند  مي  
تا بلکل  دوسلتانش ا  شلکنج     شود  نمي  و حاضر ب  معرفي خودش   دسا ميفاشیست پنهان 

ها رهایي یابلد. لوسلي تاشلق ژان      شدن توسط فاشیست حرمت ا  هتکرهایي یابند تا لوسي 
هلا   بنلدي  کند. حتي دربرابر ت مید هد  دامني او هی  اقدامي نمي است، اما ژان براي حیظ پاک

. کنلد  نملي    تقلال اي  ذرت   ،براي کشتن فرانسوا، برادر لوسي ک  ت مید گرفتل  ژان را للو بدهلد   
  وقتي است ک  فرانسلوا قربلاني   نام نمایشصحنة ت یان آ ادي است. اوج  گور   بي هاي   مردت

 ها ادام  یابد.  تا مقاومت دربرابر فاشیستشود  مي  
 

ۀمقاومتمصرینامنمایشبحرانقهرمانیدر3.0
روت تراژدي یونلاني نزدیلک اسلت. نیرتلاري،        ا  تادل قضیان ب  اول آماسیسة نام نمایش

وتخت م ر است. آماسلیس بل  تشلق خلود بلا نزیتلا        ث قانوني تاجخواهر آماسیس، وار
بندد تا قدرت را در م ر قیضل  کنلد. نزیتلا      و با نیرتاري پیوند  ناشویي مي ند  مي  پا  پشت

هلا را    کند تا مسیر پیرو ي بلر هیکسلور    ها رخن  مي  نیع آماسیس ب  اردوگات هیکسور ب 
بیند کل  در دل آماسلیس جلایي      رساند و مي ميانجا   ب اش را   هموار سا د. نزیتا ک  وظیی 

گلذاري   بلرخال  نلا    ، نام نمایش. لق  قهرمان میهني در این برد مي  ندارد خود را ا  میان 
 آن، شایستة نزیتاست.
را هلا   هیکسلور   مرحللة  ملاني پلس ا  رانلدن      راهل  ة نامل  نملایش لویس تلوض در  

روایلي روملي،    کند ک  با خودش، با فرملان   معرفي مياست. توض پدر نوفر را ب  ما  برگزیدت
گسلتري روملي اخلتال  دارد. ا  ولر        ضلدجهان هلاي   رومي  و با  ،با نیروي شی اني کلیسا
هلا   روملي   ملرد  را بل  قیلا  نظلامي تلیل       انلد   شلنیدت    یلرا    شود مي  کلیسا و پاتریارخ نیرین 

ي و نل  یلک قهرملان میهنلي اسلت. بلاوجود       . او نمایندة بحران قهرماني شخ خواند مي   فرا
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نمایندة رسمي کلیسا نیست و این نخستین اختال  در  ندگي اوسلت. در او   ،لیار کشیشي
بلار   این  نا  مارتاست.  اي ب   اختال  دومي هد هست. پدر نوفر، پارساي انقالبي، تاشق رقاص 

هلا نیلرین     و م ري ،ها  يروم ،مارتا ،ر مش فقط ا  سمت کلیسا بلک  ا  سمت خودش، هد ن 
ماند و پلس ا  سلقوط     داري ا  م ر دربرابر دقیانور ناکا  مي . سرانجا  نوفر در پارشود مي  

 کند.  اسکندری  خودکشي مي
ا  آلیرد فرج نیرد مرد  م ر با فرانسلة نلاپل،ون اسلت.     حلیي سلیمانة نام نمایشموضوع 

بستري تربي را تقویلت کنلد.    کند تا احسار هد  هنرمند قهرمان خود را ا  سوری  انتخاب مي
کشد. سسس با پرسي و شلکنج  و اتلدا      را مي ،حلیي ژنرال کلیر، سرکردة سساهیان فرانسوي

بل  نیروهلاي امنیتلي فرانسل       األعلج ح ا ةکند. بحران قهرماني حلیي با لودادن   را تحمل مي
هلا   فرانسلوي   دسلت   است، پس اگر بل  شود. أترج د د   دست[ شروع مي تنوان هد ب  ]احتماالً

، املا ایلن نیملي ا     شوند مي  ا  شر او آسودت ها  م ري  بییتد هد دخترش )دختر حدای ( و هد 
ب  چاهي بلدتر ا    ،برخال  نیت حلیي ،و دختر حدای انجامد  مي  کامل دادگري  بي  دادگري ب  

 .کند مي  پدرش سقوط 
رقاوي مقاومت الجزایلر در م لا  بلا اسلتعمار     ا  تیدالرحمن ش جمیل  تراژديموضوع 

و  ،آید، ا  بحران قهرماني خالي اسلت   نوین فرانسوي است. این اثر تا مرحلة تراژدي باال نمي
تن للر قهرمللاني آن بللرخال  تنللوانش نلل  در یللک فللرد بلکلل  در هی،للت یللک جمعیللت  

کنندة پا ل قهرملاني   و سیمون درکنار جمیل  بوحیرد تکمیل ،د. هند، جاسر، ژانشو مي پدیدار
ها بیش ا  جمیل  فرصلت قهرملاني دارنلد. بلراي مثلال، جاسلر         هستند و حتي تعدادي ا  آن

کنلد، تاشلق     دهلي ملي   بخش را فرمان  دهد، نیرد آ ادي  هاي راستین ا  خود نشان مي  مردانري
پلدرش در   نظر بریرید کل   کند. اکنون جمیل  را در  اما ا  ابرا  آن خودداري مي ،جمیل  است

نیرد کشت  شدت، مادرش بر روي پل جان باخت ، تمویش حامل پیامي براي ر منلدگان اسلت   
 .شود مي  و جمیل  ]بنابر ضرورت[ وارد پیکار شود  مي  اما در خونش غرق  

اسلت.   م لر درگلردش   0707انقلالب  دربارة  ،نوشتة سعدالدین وهی  ،ها   میخة نام نمایش
و تیداهلل اسلت و   ،هاي فاوم ، سالد  نا   ب آوراني  ر      حاصل اجماع نام نمایشنمود قهرماني 

گلرت خلوردت اسلت.    ها  م ري  شکستن هیمنة تمدن غربي در ذهن  لحظة بحراني اثر با درهد
: وضع روسلتاي کیلر الشلیخ و روسلتاهاي پیراملون آن رو بل  تلنش نهلاد و         گوید مي  تاریخ 

جا گسلیل داشلتند. سلربا ان در      سربا ان خود را ب  آن 0707مارر  16ها در بامداد   بریتانیایي
شلان پرداختنلد.     تها اهالي را با داشت کردنلد و بل  آ ار و اذیل     دبستان روستا اردو  دند. آن

 رگیار بستند. چهار تن را نیز تا سین  در خاک فرو بردند و ب 
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چریکلي  هلاي   جنلگ   یوسف ادریس بلراي آملو ش    بحراني لحظةة نام نمایشسعد در 
دست بریرد، لیار خلاکي بسوشلد و بجنرلد،      چون دوست دارد تینگ ب  شود، مي  داوول  

. پیچلد  مي  او ا  یک بحران دروني بر خود  است اما اکنون ک  آتش جنگ سوئز  بان  کشیدت
شلان    ، حتي براي رویارویي با سربا  بریتانیایي ک  وارد منلزل ترسد مي  سعد ا  جنگ واقعي 

آ ملون  تلرین   بلزرگ   دارد. لحظة ماندگاري سربا  دشمن در این خان  بل    تردید است شدت
لیار خلاکي را ا   سرتت  ب   شود. وي    ندگي سعد و ب  اوج بحران قهرماني وي تیدیل مي

خزد. پدر سعد درحال نما  اسلت کل  سلربا  او را      و با ترر  یر تخت ميآورد  درمي  تن 
دهد ک  خان  میدان جنگ نیست، اما با ملرگ پلدر     د خود را فری  مي. سعبندد مي  گلول   ب 
کند و سربا  دشلمن را بلا     کنار آمد. سرانجا  سعد بر ترر و تردید خود غلی  ميشود  نمي  
 .کشد مي  تیر  هیت  

 

ۀمقاومتعربینامنمایشدرایتودهقهرمان1.0
 0763ا  کاتل  یاسلین بلر بسلتر فاجعلة هشلتد ملات مل           شلدت  محاصلرت  پیکلر ة نامل  نمایش
بلر همرلان    0736بل  سلال     ها  فرانسوي  و ها  الجزایري   مان با شروع نیرد  گرفت و هد شکل

ترض  شد. اینک ما هستید و اخضر نامیراي  خملي کل  میلان مجاهلدان شلهید در خیابلان       
افتلد    هربار کل  بلر  ملین ملي     ،زایر استونندال بر  مین افتادت، اما ب  این حکد ک  او نماد الج

اي و حماسلي اسلت و نل  قهرملان فلردي و        قیا  کند. پس او قهرملان تلودت  تواند  مي  دوبارت 
رو نجمل      یرا جنگ او با فرانس  حتي پس ا  مرگش هلد ادامل  دارد و هلد ا ایلن      تراژیک

(. آوریلد  یلاد  را بل   نجم  رمان)خواهان اوست ک  نجم  نیز نماد الجزایر باستان و نوین است 
کنلد و هلد اوسلت      ها سر نش مي  را بابت جنگ با فرانسويها  انقالبي  وهار، ناپدري اخضر، 

 کشد.  ک  اخضر را مي
گانلة کاتل  یاسلین اسلت. سلحاب         دومین بخش ا  سل   هوش ت ارةة کمیک نام نمایش

ساختن ونز سلاخر سلحاب     بر متوج  هوش ت ارة  است. نام نمایشالدخان شخ یت اصلي 
کنند بنا شدت اسلت. اینلان شلق      مسندي ک  با سرنوشت مرد  با ي مي  صاح کشان  گردن  ب  
سلی رة   شلان دیلن تحلت     و شلق سلو    ،شان پول در دسلت میتلي    شان سل ان، شق دو   اول
 مداران است. پس اگر الجزایري بخواهد با استعمار بجنرد در گلا  اول بایلد بل  م لا        دین

بلا ملرگ   گویلد   ملي   مزدوران محلي برود. سحاب  پیامیري بر صحنة ت،اتر دیني هد هسلت. او  
اسلت.   کشلي  در نیلرد بلا سلتد و بهلرت     چنلان  هداي نمردت و این قهرمان   اخضر قهرمان تودت



 0011 یبهشتشمارة دوم، ارد یکم، و ، سال بيستیعلوم انسان یها متون و برنامه یانتقاد ۀنام پژوهش   000

ملدهاي آن در  آو پلي  شلدت  محاصلرت  ةپیکلر سحاب  حلقة وصل بین مقدمة پیکار در  ،رو نا ای
 است. شوند  مي نمودار خشد با گذشترانة نام نمایش

بلا  وتنهلا   تک   شوند   مي نمودار خشد با گذشترانة نام نمایشنجم  پس ا  مرگ اخضر در 
. تقلاب  کنلد  ملي   رو گار را در آوارگي سسري  است تقابي ک  روت اخضر در او حلول کردت

  اداملة پیکلار بلا    تلا فر نلدان را بل    اسلت  پرندة مرگ و فرستادة گذشتران است. تقاب آمدت
ب  انتقا  قتل اخضلر توسلط م ل یي     ،ها  و انتقا  برانریزد. وهار، مزدور فرانسويها  فرانسوي  

کل   آورند  مي  یاد  ب   کنند و اخضر را   . حسن و م  یي نجم  را در بیابان پیدا ميشود مي  کشت  
یکي براي نجمل  یکلي بلراي      ا  تنهاماندن با نجم  دو انتخاب خواهند داشت گیت  بود پس

شلود. اخضلر در ایلن      کننلد و حسلن کشلت  ملي      مرگ. هردو در یک لحظ  ب  هد شلیک مي
گان  نمود قهرماني جمعي و ظر   مان گذشت  و آینلدت اسلت. اخضلر میلان واقعیلت و         س 

 . پلس او نل   ایسلتد  ملي   افسان ، میان نجم  و تقاب، و میان گذشتران مردت و ر مندگان  ندت 
 خراف  بلک  مرکیي ا  این دو است. واقعیت و ن 
ة دوقسلمتي  نامل  نمایشتوان یک   ا  نجی  سرور را مي مات اي ش  اي آتو  بهی  و یاسین

نظر گرفت: نخست داستان یاسین و دیرري داستان امین. این دو با هد بحران واحلدي را   در
م ر و چهرة میهني آن. سلرور در  ک  دو چهرت دارد: چهرة اجتماتي انقالب دهند  مي  تشکیل 
ف،ودالیسلد و   داسلتان میلار ة کشلاور ان روسلتاي بهلوت برضلد       بهیل   و یاسینة نام نمایش

کنلد. پلس تن لر       ملي  روایلت  0731ژوئیل    15خوات را تا پیش ا  انقلالب    بردتداري  سرمای   
روستاهاي پیکلارجوي م لري بلا ف،ودالیسلد     نا   ب   باید  بهی  و یاسینة نام نمایشقهرماني در 

ک  مرد  دربرابلر جیهلة ]متحلد[ اسلتعمار     رسد  مي  پایان  ب     درحالي نام نمایشثیت شود. این 
ک  بهی ، تشق یاسلین،     درحالي ،شود    شروع مينام نمایشاند.   بریتانیا و خوانین داخلي ایستادت

. بهیل  تمثیلل   آیلد  مي  ت در هور ارباب گرفتار مانند تعداد دیرري ا  دختران روستاي بهو ب 
ایسلتادگي کنلد تلا    هلا   ترین یاغي    م ر است. مقاومت در شخ یت بهی  این است ک  دربرابر 

اسلت، املا یاسلین در حمللة ملزدوران       خون یاسین هدر نرود. بهی  منتظر با گشلت یاسلین  
 قتل رسیدت است. ها ب   گر ارباب ب  بوستان  چساول

 0731نیرد م ر با بریتانیاسلت کل  در اوائلل دهلة      مات اي ش  اي آتة نام نمایشموضوع 
گردد. امین امتداد یاسلین اسلت. او     با نا  امین برمي مات اي ش  اي آتاوج رسید. یاسین در  ب 

درکنار یاسین با ف،ودالیسد جنریدت و پس ا  یاسین با بهی  پیوند  ناشویي بسلت  املا اکنلون ا     
داند کل     شود. او نمي  بهی  راهي بندر سعید مي رات هدکان محلي خست  است، پس جنگ با مال

گریزي ا   ندان و میار ت نیست. سعید امتداد بهوت، پادگان بریتانیایي همان کاخ پاشا، صلیاد  
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یاسلین و  جلا   آن  و  ندان هملان  نلدان اسلت.     ،همان کشاور ، بردت همان بردت، آقا همان آقا
 .  میرد مي  و میهني اي  تودت  یک قهرمان تنوان  ب    امینجا  این  

 

نمادقهرمانیدرشعرمقاومت5.0
آشکار ساخت کل  قهرملاني در شلعر مقاوملت      المقاومة أدب م العة چهار ف ل پایاني کتاب

و آمریکلا دو وجل     ،فرانس ، شوروي، شیلي، ترکی ، بلغارستان، ویتنا ، م ر، فلس ین، آفریقلا 
اي و فردي( دارد. شاتران مقاومت اتلد ا  آسلیایي،     مکاني )وون( و انساني )تودتتنیدة  درهد

پندارنلد     ینلد دوجانیل  ملي   او آمریکایي راب ة انسان با سر مین را یلک فر  ،اروپایي، آفریقایي
اي  ملین اسلت بلکل  بلاور دارد بل  آن       کند ک  صاح  ق عل   تنها احسار مي یعني انسان ن 

نیت، حاکمیلت،  ،ن  مین و حضلور بلر آن  ملین بلراي او هویلت، شل       مین متعلق است و آ
پوسلتان   ن این مسائل دربارة رنرلین دشمالآورد ]حد اتالي پاي  ارمغان مي و دوا  ب  ،استقالل

آمریکایي نمایان شد[ همین حس تعلق مکاني است کل  انسلان آرا  و سلاکت را بل  جنلگ      
 داند. خود را مالک خاک مي یرا انسان   انریزد براي دفاع ا  خاک برمي

 

 گیری نتیجه. 5

شود و این مهد تنها پس ا  تعملق در    منتقد حاصل ميهاي  مندي تجرب     مدد  ار یابي در نقد ب 
و مقایسة نمودهاي ادبلي بلا    ،هاي پیشین  و با گشت ب  تجرب  ،آثار ادبي، تالش فکري خال 

 :دهد مي  نشان  المقاومة أدب ب  ساختار آید. رویکرد انتقادي تحلیلي  دست مي ب  دیرر یک

هلاي   رنلگ   هاي معنلایي    جلد کتاب ا  هر نشان  و ت ویر مقاومتي خالي است. داللت .0
 و شهادت است.   ،با ي کاررفت  در وراحي جلد نیز در تضاد کامل با اندیشة مقاومت، جان   ب 

ي اثر توج  دارد. او بل  سلایر   تحدید تنوان کتاب فقط ب  محتواهاي  مالک  نویسندت ا  . 1
 .استتوج   بي  و جامعة موردم الع   ،ا جمل  جغرافیا، تاریخها  مؤلی   

هلاي در انح لار     سهد جهلان تلرب ا  خلال  محتلواي کتلاب بلا نظلر بل  ف لل         . 5
 .% است53.56% و سهد ملل غیرترب 66.66تربي  ادبیات
ادبیات م ر است. دو اثر ا  پلنج اثلر   در انح ار  %19.11، کتابهاي  ف ل  ا  مجموع . 6

منللدرج در ف للل دو  و نیللز دو اثللر ا  پللنج اثللر منللدرج در ف للل هشللتد هللد متعلللق بلل  
 .است م ر ادبیات
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فرانس  با دو اثر ا  مجموع پنج اثر مندرج در ف ل اول و پنج اثر ا  مجموع هیت اثلر  . 3
خلش ادبیلات منثلور    ین سلهد را دربلین مللل غیرتلرب ا  ب    تلر  بیشمندرج در ف ل ششد 

 .دارد کتاب
هلاي فرتلي در آن     و تنلوان  اسلت  ها بست  شدت  فهرست کتاب براسار سرتنوان. 6

 جایي ندارد. 
 کتاب دشوارنویسي ندارد.. 9
 .نویسي است   بان اثر خالي ا  فر  گیتاري و شکست . 0
 .نثر کتاب ا  فر  استاندارد  بان تربي خارج نشدت است. 7

 .ندا   ها کوتات و سادت، و گاهي ووالني و پیچیدت  پاراگرا ها و   جمل . 01
 .استنق   بي  نویسي دستوري و امالیي نویسندت   درست. 00
 .و شیوة نرارش کتاب تلمي است ،سیک،  بان. 01
 .تحلیل نویسندت ا  انواع ادبي تلمي است. 05
 . بان اثر پاکیزت است. 06
 .متن ا  انتهاک خالي است. 03
 .جاست  استیادت ا  تالئد سجاوندي براسار نیا  متن و ب. 06
 کتاب با شانزدت پانوشت توضیحي و تکمیلي ا  حداقل پانوشت برخوردار است.  . 09
 ،و در قیلار بلا آثلار مشلاب  آن دهل       0791بل  نشلر آن در    باتوج  ،اثرآرایي  صیح   . 00

 .مناس  است
 بندي ارائ  شدت است.    اي هر ف ل یک جمعجاي آن در انته  کتاب خاتم  ندارد و ب . 07
در هلا   آن  دهي کامل و دقیق بل      یرا ارجاع  توان اتتماد کرد  ب  منابع انتهاي کتاب نمي. 11

 .متن صورت نررفت  است
متنللي نللدارد، امللا شللانزدت پللانویس دارد کلل  اغللل  جنیللة       کتللاب ارجللاع درون . 10

 .دارند توضیحي
 دارد و ا  امتیا ات ویژت ب  آن محرو  است.کتاب نمایة اوالتات ن. 11

بست  با آن در انلواع ادبلي     یعني شناساندن قهرمان و میاهید هد المقاومة أدب هد  اصلي
میلان وجلود    این مقاومت ملل ا  وریق میاهید نهیت  در محتوا تأمین شدت است، اما نکاتي در

الروبرداري شود و نکاتي هلد وجلود   ان ادبیات ملل گر پژوهشدارد ک  شایست  است توسط 
 ها پرهیز شود:  دارد ک  بهتر است ا  آن
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و یوگسلالوي در ف لل اول    ،انتخاب پنج رمان ا  چهار کشور آمریکا، فرانس ، روسی ( 0
تا شکري در تحلیل روند تکامل نمودهاي قهرماني ا  جمعي بل  فلردي و    است شدتموج  

سر مواج  شود. چالشي کل  بلراي مثلال در تحلیلل     بالعکس در هریک ا  این کشورها با درد
در انح لار  هلا   ف لل    یرا ایلن    شود  هاي م ري و الجزایري دیدت نمي    نام نمایشو ها  رمان  

تا روند تکاملل تن لر قهرملاني را در     است یک کشور خار است و نویسندت فرصت یافت 
 .آن سر مین بررسي کند

تربلي هسلتید.   اي  تلودت   تحد و منسجد در میلراث  در ف ل دو ، شاهد یک ساختار م( 1
یک سلسل  ا  الروهاي قهرماني فلردي   است این میراث با تیور ا  مر هاي سر میني توانست 

 .را براي تما  اتراب خلق کند ک  یادآور اتحاد و انسجا  گذشتة آنان دربرابر دشمن است
حلال،   اسلال  اسلت. بلااین   ملدلول ادبیلات مقاوملت در جهلان     تلرین   اصلي  فلس ین ( 5
چهللار  کتللاب فقللط میزبللان دو رمللان بللا موضللوع قهرمللاني در ادبیللات مقاومللت    ف للل

 .کنیاني ا  میان این دو شایستة تنوان قهرماني نیستند آفتاب مرداناست و  فلس ین
با ي و شلهادت محلور بحلران قهرملاني در ت،لاتر ملدرن مقاوملت اسلت. ایلن           جان( 6
مکلش میلان    دیررسلخن در کلش   زاع میلان واقعیلت و رؤیلا یلا بل      با ي و شهادت در ن جان

 شود.  مي ها متیلور   ار ش
 یلرا ق علة    است  شکري براي تحلیل نمود قهرماني در شعر مقاومت ب  دردسر افتادت( 3

و تحلول   ،تکاملل  ،توللد  ،تواند پلذیراي ابعلاد قهرملاني     شعري برخال  ادبیات داستاني نمي
رسلد و درحلد     دیرلر، قهرملان در شلعر بل  مرحللة شخ لیت نملي        تیارت باشد. ب  قهرمان

بنابراین نویسندت درکنار تحلیل نماد قهرماني در شعر گاهي بل  نقلد   . ماند  نماد متوقف مي یک
تلا بتوانلد چهلار ف لل پایلاني کتلاب را        اسلت  ساختمان و مضمون شلعر نیلز روي آوردت  

 بدهد. سامان
 

 نامه کتاب

هلاي   ار ش  حیظ آثار و نشلر  مرکز ، تهران: نویسي  نام   نماي پژوهش و پایان رات(، 0507، محمود )فر اکرامي  
 دفاع مقدر.
م العلات مللي   ، «کتاب در ایران ا  دیدگات ناشلران و خواننلدگان   ةنمای»(، 0576) ررانیدتهوري،  هرا و 

 .6 ، ش16 ، دورةدهي اوالتات داري و سا مان کتاب
، قلد: معاونلت املور اسلاتید و درور معلار       بر سلاحل سلخن  (، 0599)ژرفا(، سیدابوالقاسد )   حسیني

 اسالمي.
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 .المعار : م ر ،أدب المقاومة (،0791) غالي شکري،
 .جیحون تهران:، 5 ، جسوداب  فضایلي ةترجم ،فرهنگ نمادها(، 0500) شوالی ، ژان و آلن گرابران

  ادت، تهران: درسا.  ویدا ابي ة، ترجمها  شناسي رنگ روان(، 0571لوشر، ماکس )
، سلخن سلمت  ، «شیوة وراحي و تلألیف کتلاب درسلي )بخلش پیکلرت و ملتن(      »(، 0506ملکي، حسن )

 .03 ش
 :مشلهد  ،جلیل فاروقي و سلعیدت مظلومیلان   ةترجم ،شناسي رنگ شخ یت روان (،0506) هارتمن، تیلور
   .نرار ني  مرندیز، 


