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چکیده
بینامتنیت نظریهای ادبی استت هه بر اای نظری گفت وگومندی باختین ،نخستتین بار توسط
ژولیا هریستتتوا ارا ه .تتد بر این این نظریه ،هر متن در گفتوگو با متنهای دیگر تولید و
خوانش می.تود خوانش بینامتنی ،خوانیی است هه متن را به اای ااا واعیی به ااا
متنی تتووی میهند ایشمتن هابی و عابی هه در هتب مقدس ادیا الای آمده ،الاامبخش
بستیاری ا متو ادبی بوده استت اماا هاا اور هه هریستتوا ترتریم میهند ،منیع.تناسی
غایتِ نظری بینامتنیت نیستت هیت

روابط بینامتنی و بینانیتتانهای است هه منجر به نفوذِ

خوانیتگر به الی دوم متن یا هاا الی نیتانهای می.تتود با تیلی بینامتنی میتوا میانیِ
مختل ِ مستتتتتر در متن را دریا ت بینامتنیت متضتتتان گفت وگوی بین متنهاستتتت این
گفت وگو مواب تغییر و مینا ایی در هر دو ارف گفت وگو میگردد ما در این اژوهش،
دو متن هابی ستانتت نو.ت میگ د اونامونو و سافونی مردگا نو.ت عیاس میرو ی را
خوانش هرده و با تواه به میزا دگرگونی و عدول این دو متن ا ایشمتن اصلی -داستا
هابی و عابی در هتب مقدس -مینا ایی را در ار ین مکالاه بررستتی میهنیم در این راه،
«.تتتاخ

گفتت وگومندی» را برای ستتتنجش میزا تو یر و تو رات متو میر ی میهنیم

ماحرت این اژوهش در ستحم بینامتنیت خوانیتی ،استفاده ا .اخ

گفت وگومندی در

ایقهبندی متو و در ستتتحم بینامتنیت تولیدی ،راهکاری عالی برای تولید متو ادید در
گفتوگو با متو اییین است
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استارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابن)

گفتو گومندی

کلیدواژهها :بینامتنیت ،ایشمتن ،مینا ایی ،گفتوگومندی. ،اخ
مقدمه
ژولیا هریستتتوا( 9متولد  )9199دانیتتاند اه بلغارستتتا  ،هه در حلق ت ه

2

یالیت میهرد ،در

الستت د اعی رستتال دهترای خود در رانستته در ستتال  ،9111در حضتتور روال بارت 3بنیا نظری
بینتامتنیتت را ارا ه هرد حلق ت ه هه اعضتتتای آ مییت ت وهو ،9روال بارت ،ژاک دریدا ،1یلیپ
ستولرس 1و عدهای دیگر بودند ،در اواخر ده .ترتت مییدی در رانسه به بررسی و گسترش و نقد
آرای ردینا دو ستتوستتور ،7هارل مارهس 8و یگاوند روید 1و نقد ستتاختارگرایی 90میارداختند
بینتامتنیتت نیز هاتو هر نظریت علای دیگری ،بر اای اژوهشهای ایش ا خود بنا .تتتده استتتت
با .تناستی 99و نیتانه.تناستی ،92ادبیات تحییقی و منیع.ناسی ،93ساختارگرایی ،مضاو .ناسی 99و
آراء میخایی باختین 91در مین گفتوگومندی 91اژوهشهایی هستتتند هه هریستتتوا را به ستتوی ار
بینامتنیت سوق دادهاند هریستوا بییتر ا هاه ا نظری گفتوگومندی باره گر ت
چنتدآوایی 97مفاوم مرهزی نظریت گفت وگومندی باختین استتتت او گفت وگومندی را حضتتتور
صتتتداهتای متیدد با مو تتتعگیریهای اید ولوژیک متفاوت میداند هه بدو گذر ا صتتتا ی داوری
نویستتنده در ا ر ادبی با هم گفت وگو میهنند این خاصتتیت ،بالاآل باعث ایجاد ظر یت خوانشهای
متیدد در متن ادبی می.تتود نکتهای هه باید در باب این نظریه دانستتت این استتت هه حن حضتتور
1. Julia Kristeva
2. Tel Quel
3. Roland Barthes
4. Michel Foucault
5. Jacques Derrida
6. Philippe Sollers
7. Ferdinand de Saussure
8. Karl Marx
9. Sigmund Freud
10. Structuralism
11. Linguistics
12. Simiotics
13. Comparative Litrature
14. Thematology
15. Mikhail Bakhtin
16. Dialogism
17. Polyphony
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صتتتداهای متکدر در یک متن به مینای عدم وحدت متن ناایی نیستتتت )(Riffaterre, 1975: 32-33؛
بلکته هاتنتا نوعی هاتاهنگی بین گفتت وگوگرا هه باختین آ را «وحدت رخداد» مینامد واود
خواهد دا.تتت این وحدت ادید در رآیند اویای آ رینش نافته استتت ،نه در میرتتول ناایی ( ibid:

 )35هریستتتوا نخستتتین بار واژة بینامتتنیت 9را در مقالهای هه به تیتتریم آراء باختین میارداخت به هار
برد این مقاله هه با نام «هلاه ،گفت وگو ،رما » در هتابی به نام میناهاوی چاپ .تتده استتت ،متن را ا
نظر باختین ستتاختاری میداند هه خود را نستتیت به ستتاختارهای دیگر .تتک میدهد تئودوروف در
تیتریم هی

گفتوگومندی توسط باختین هه با محالی آ ار داستایو سکی انجام .د ،گفتوگومندی

را واعع .تد ستخنی بر ستخن دیگر و خحاب عرار داد ستتخنی توستتط ستتخن دیگر دانستتته است
(تئودوروف )939 :9377 ،هریستتتوا منیع صتتداهای متنوم مواود در متن را ااا متنی میداند بدین
ترتیب او ا نظری گفت وگومندی ،نظری بینامتنیت را استتتتخرای میهند .تتتیوة نقد ادیدی هه نظری
بینامتنیت در ادبیات ایجاد هرد نا.تتی ا تفاوت دیدگاه این نظریه در مورد می تووی نیتتانههای یک
متن استتت رن نقدهای اییتتین ادبی این بود هه هر دالی در متن ،مدلولی در ااا واعیی دارد این
رن رییته در نظری ادبی ارستحو دارد هه ا ر ادبی را میاهاتِ ااا واعیی میدانست اماا ا آنجا هه
هریستتتوا رآیند تولید ا ر ادبی را نه قط نا.تتی ا تقلید ااا واعیی ،بلکه تقلید ا ااا ِ متنهای دیگر
و -راتر ا آ  -دگرگونی متنهای دیگر میداند ،ا نظر او خوانش میاهاتی ا ر ادبی ها ی نیست
روال بارت در آ ار خود بینامتنیت را ایگیری هرد بارت و هریستتتتوا هر دو بینامتنت را متفاوت با
منیع.تناستی سنتی میدانند ،ولی تفاوت مام بینامتنیتِ این دو در آ است هه بارت بر خیف هریستوا
بییتتتر به بینامتنیت در خوانش یک متن تواه میهند در حالی هه هریستتتوا به بینامتنت در خلن و تولید
متن نظر دارد بر این استاس ،هریستتوا بررستی یک متن را در گفت وگو با متنهایی صییم میداند هه
ا لیاظ مانی ایش ا متن مورد نظر منتیتتر .تتده با.تتند ،حال آ هه بارت خوانش متن را با تواه به
تجرب متنی خوانیتتتگر صتتتییم میداند و الزاماً متن را با متنهای ایش ا خود در گفت وگو نایبیند
متن مراع در هر دو رویکرد را ایشمتن 2مینامند

1. Intertextuality
2. hypotext
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در این اژوهش ،سته متن ایش روی ماستت :نخست متن داستا هابی و عابی در هتب آساانی و
دو متن دیگر هابی نو.تتت میگ د اونامونو و ستتافونی مردگا نو.تتت عیاس میرو ی ما ایشمتن را
متن هتابیت و عتابیت در هتتب آستتتاانی در نظر گر تهایم و با محالی .تتتیوة عدول ا این ایشمتن،
مینتاستتتا ی را در هر یتک ا دو متن بررستتتی میهنیم به بیا باتر ،در این اژوهش .تتتیوة متفاوت
گفت وگومندی دو متن با یک ایشمتن بررستتی می.تتود و ستتا وهار تولید مینا در گفت وگوی بین
متنها تییین میگردد این رویکرد هاربردی نیا به تیری

.تتاخ

مناستتیی دارد هه نیتتا دهندة میزا

تو رات متنها ا یکدیگر در ا ر گفت وگوستتتت ایش ا هاه به تیشهای گذ.تتتتگا برای هاربردی
هرد بینامتنیت بهاااال نگاهی میاندا یم
گذار بینامتنیت از نظریه به کاربرد

بینتامتنیتت در ابتتدا یک رویکرد صتتتر اً نظری بود چگونگی خلن متن و دستتتتیابی به مینای آ
هریستتتوا را به ستتوی بینامتنیت ستتوق داد (مک آ ی )28 :9389 ،هریستتتوا ا آنجا هه توهید مکرری بر
تفاوت بینامتنیت با منیع.تتتناستتتی و ادبیات تحییقی دا.تتتت ،در تیقیقات خود عایً عرصتتته را برای
بینامتنیت هاربردی تنگ هرد بیدها میققا ستتاختارگرا نیتتا دادند هه بینامتنیت در اذیر تن مفاهیای
چو منیع.تتناستتی نیز منیح

استتت ) .(Culler, 1975 : 55هاتنین بینامتنیت گاه به منیتتو لستتفی

ایتدایش خود نیز و ادار نیوده استتتت نتیجهای هه میتوا ا اینگونه اژوهشهای بینامتنی گر ت این
است هه بینامتنیت هاربردی حو های منیح

و اذیراست

این هه منتقدین استتاستتاختارگرا اصتتحی بینامتنیت را برای برهم د ترتتورات مواود ا مینا به
هار میگیرند ،در حالی هه منتقدا ستتاختارگرا هاین اصتتحی را برای تییین و حتی تدییت مینای ادبی
مورد استفاده عرار دادهاند ،خود گواه بسندهای بر انیحافاذیری چنین مفاومی است (آلن)91 :9381 ،
مامترین تیش هریستتتتوا در هاربردی هرد بینامتنیت بررستتتی و محالی ا.تتتیار لوتر امو  9بود
هریستوا اس ا این محالیه به این نتیجه میرسد هه نویسنده به سه ارین به متو اییین مینگرد:
 نفی هام  :در این نوم ا گفتوگو ،نویسنده به نفی هام و واژگونگی متن اییین میاردا د

1. Lautreamont
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 نفی متقار  :در این نوم ا گفتوگو ،نویستتنده با اتخاذ مو تتیی یکستتا ا نظر مضتتاونی ،ا
اویهای متفاوت به مضاو متن اییین میاردا د
 نفی بخیتی :در این مورد تناا بخیی ا متن مورد نفی هام عرار میگیرد و بخیی دیگر مورد
عیول واعع می.ود
هریستتتوا در تییین هر هدام ا این ستته گونه گفتوگو ،مدالهایی ا ا.تتیار لوتر امو در مقایستته با
ااسکال 9و رو.فوهو 2ذهر میهند (نامور محلن)910 :9310 ،
یکی دیگر ا دستتتاوردهای مام هریستتتوا. ،تتناستتایی و دستتتهبندی موعییتهایی بود هه یک متن
می تواند در مجاورت و برخورد با متو دیگر عرار گیرد ) (Kristeva, 1998: 25-49بد نیستتتت در
اینجا برای نیا داد تاایزهای اژوهشهای بینامتنیِ هاربردی و نظری ،این دستهبندی را ذهر هنیم:
هریستتوا ان .ک یا ان روش راستناایی را ا یکدیگر ادا هرد ان موعییت هه در آ ها متنی
میتوانتد در تااس با متنی دیگر عرار گیرد تا به یاری آ .تتتناخته .تتتود اینجا مورد خاگ هااهنگی
متن بتا واعییتت هه ظاهراً این هااهنگی هر ا ر را راستتتتناا میهند ،یینی آ را چونا واعییتی الوه
میدهتد ،نیز یکی ا این ان موعییتت استتتت یینی ااتا یا واعییت را چونا متنی در نظر میگیریم
(نظامی ا مناستیات بینانیتانهای) هه چه بستا متن مورد نظر ما را راستناا میهند این ان موعییت ا
نظر هریستتتتوا عیتارتنتد ا  )9 :واعییتتهتای ااتاتاعی یتا ااا واعیی )2 ،رهنگ هاگانی یا دانش
میتتترهی هه به چیتتتم هاگا واعییت و ااری ا رهنگ میآید )3 ،عاعدههای ناایی ژانرهای هنری،
 )9یتاری گر تن و تکیت متنی به متو هاستتتا  )1 ،ترهیب ایتیدهای ا درو متن ،اایی هه هر متن
متنی دیگر را هاتو اتایه و آغا گاهش مییابد و در ایوند با آ .تتتناخته می.تتتود (احادی:9319 ،
)328
نخستتتین هستتی هه تی.تتی چیتتاگیر در هاربردی هرد بینامتنیت انجام داد لورا ژنی 3بود او در
رستتال راهیرد ا.تتکال 9توانستتت برخوردی ستتاختارگرایانه با نظری بینامتنیت را گستتترش دهد ژنی
بینتامتنیتت را به دو نوم بینامتنیت عوی و بینامتنیت تتتیی

تقستتتیم هرد )(Jenny, 1982: 34-63

1. Pascal
2. Rochefoucauld
3. Laurent Jenny
4. The strategy of Forms
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ا نظر ژنی ،حضتور متنی در متن دیگر بدو گستترش این حضور تا عان مضامین

متن اتدید استتتت در مقاب  ،بینامتنیت عوی واود دارد هه در آ  ،متن با حضتتتور خود در متن دیگر
مضتامین متن ادید و حتی خود را دگرگو میهند لاونتاین 9در تیریم نظریات ژنی ا این دو دسته
به نامهای بینامتنیت صریم و بینامتنیت انی یاد میهند (نامور محلن)231 :9310 ،
اس ا ژنی ،متایکت ریفتاتر بتا ار بینتامتنیتت حتای و بینامتنیت احتاالی ،در اات هاربردیتر
هرد بینامتنیت گام بردا.تتت ا نظر ریفاتر هنگامی هه متنی در متن دیگر حضتتور مییابد ،اگر حذف
آ آستیب ادی به متن بزند و مانع ا ایجاد ارتیا با مخااب .ود ،بینامتنیت حتای اتفاق ا تاده است
اما اگر صتر اً بر استاس تجربیات و ایشمتنهای .خری خوانیگر ،متواه حضور متنی در متن دیگر
.ویم ،بینامتنیت احتاالی است (هاا )271 :
هابیل سانچت (میگل د .اونامونو)

رما هوتاه هابی را نویستندة استاانیایی میگ د اونامونو ( 9131 -9819م ) 2نو.ته است خوآهین
مونگرو 3و هابی ستانتت 9دو دوستت دیرینه ا هودهی در هنار هم بزر می.توند داستا هر ا گاه
به نق اعترا ات خوآهین هه برای دخترش نو.تته استت میاردا د احساس خوآهین به هابی ا هاا
هودهی سرچیاه میگیرد:
«هتابی ناخودآگاه مقیول و مییوب بود و من هه نامقیول بودم ،بی آ هه بدانم چرا ،ر تار خودم را
خیلی ا ر تار او باتر میدانستتتتم من تناا بودم ا هاا اوا هودهی دوستتتتانم مرا تناا میگذا.تتتند»
(اونامونو)91 :9311 ،
هر دو مدرسته را تاام هردند و خوآهین به دانیتکدة از.تکی ر ت و هابی هه میخواستت نقاش
بیتود به دانیتکدة هنر خوآهین عا.ن دختری به نام هلناست هه ا عضا دختر به او بیاعتناست دختر
در میعاتی هه خوآهین ترتیب میدهد عا.تتن هابی می.تتود و اس ا مدتی با او ا دوای میهند هین
خوآهین به هابی اوی میگیرد:

1. Lamontagne
2. Miguel de Unamuno
3. Joaquin Monegro
4. Abel Sanchez
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«در یکی ا نیاهخواب ،نیاهبیداریهای ایدرایای هه آ .تتتب دا.تتتتم ،خواب دیدم هه او را در
هنار اسد سرد و بیحرهت هابی تراحب هردهام» (هاا )21 :
هابی بهستختی بیاار می.ود و هلنا ا خوآهین میخواهد او را به هاک دانش از.کیاش ا مر
نجات دهد خوآهین با واود این هه میتواند بگذارد هابی بایرد ،در یک هیتتاکش ذهنی ترتتایم به
نجات هابی و ا یات .تترا ت از.تتکیاش میگیرد هابی نجات ایدا میهند اما هستتی عدردا خوآهین
نیستت خوآهین برای غلیه بر نفرت و حسادتش ترایم به ا دوای میگیرد آنتونیا دختر

بیوهای هه

خوآهین میتالجتهاش میهرد ،هاا نی استتتت هه خوآهین میتواند در آغوش او آرام بگیرد خوآهین
ا دوای میهند اما محائن نیستتت هه بتواند آنتونیا را دوستتت بدارد آنتونیا به را دل خوآهین ای میبرد
و او را تستتلی میدهد و به او اااینا میدهد هه در راه غلیه بر حستتادت با او هاراه خواهد بود هابی
هه در نقا.تی رو به رو ستر.تناستر می.ود ،رو ی تابلویی ا عت هابی به دست برادرش عابی را
میهیتتد عابی با دید این تابلو بات ده می.تتود و دوباره هیتتاکشهای ذهنیاش اوی میگیرد ا
عضتا این تابلو بستیار میروف می.تود و عرار می.تود تا در نااییتتگاهی ،خوآهین صییتی دربارة آ
بکند خوآهین ا تابلو تاجیدی میالغهآمیز و ییا میهند هه ا.تتک به چیتتاا تاا.تتاگرا میآورد و
هاین سخنرانی باعث می.ود هه آوا ة هابی بییتر .ود او در عساتی ا سخنرانی خود میگوید:
«و چارة عابی را بنگرید؛ عابی دردمند بداالع را ،راعتگر اییتتکسوت را ،نخستین
اایهگذار .تار و تاد را ،بانی صتنیت و ندگی ااتااعی و نخستین عربانی ر.ک را
چارهاش را بنگرید بیینید با چه .تتور و .تتفقت و مییتی چارة این بدبخت هیتتیده
.تده استت عابی بدبخت هابی سانتت ما ستاییگر عابی است؛ هاا اور هه میلتو
ستتاییگر .یحا است دوستدار عابی است؛ هاا اور هه میلتو دوستدار .یحا بود
یرا ستتایش هاانا دوستت دا.تتن استت و دوست دا.تن هاانا .فقت دا.تن است»
(هاا )19 :
هابی و هلنا صتاحب ر ند استری می.وند هه نام او را هابیلین میگذارند خوآهین متواه روابط
هتابیت بتا یکی ا مدلهایش می.تتتود ولی وعتی این مو تتتوم را با هلنا در میا میگذارد ،هلنا باور
نایهند و با ارخا.تگری ها این حرفها را نا.تی ا حسادت دیرین خوآهین به هابی میداند عابی
و آنتونیا صتاحب دختری می.وند واود ر ند های به رو خوآهین آرامش بییتری میدهد هابیلین
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هته بته اتب عیعاند استتتت در نواوانی به دستتتتیاری خوآهین درمیآید و خوآهین ر ته ر ته به او
عیعاند می.تتتود و تاام دانش خود را به او منتق میهند هابیلین نیز بیش ا این هه به ادرش متاای
با.د به خوآهین عیعه دارد او در گفتوگویی با خوآهین میگوید:
 قط به خاار ا.تتتتاار و ا تخار ندگی میهند تاام حرفهایی هه رااع به بیزاریاشا .تتارت می ند ا ستتانه اس تت ا س تان میض استتت برعکس خیلی هم .تتارتالب
است خود.یفته است خود.یفت تاامعیار هیچهس را غیر ا خودش دوست ندارد
 چحور؟ هیچهس را؟ این حرف های ظالاانه است ( هاا )13 :خوآهین دخترش خوآهینا را به عقد هابیلین درمیآورد و آ ها صتتاحب ر ندی می.تتوند هابی و
خوآهین هر دو ایر .تدهاند اما نوة آ ها خوآهین را دوستت ندارد و هابی را ترایم میدهد این مسوله
دوباره آتشِ روخفته را برا روخته میهند هابی و خوآهین بر ستتر مییت بته درگیر می.تتوند و در
اایی ا بیدیتتا  ،هابی ستتکت علیی میهند و میمیرد خوآهین هه خود را مقرتتر میداند به نوهاش
چنین میگوید:
«بله ،مرده استت من باعث مرگش .دم هابی دوباره به دست عابی هه بابابزرگت
با.تد هیتته .د و تو اال اگر بخواهی میتوانی مرا بکیی او میخواست تو را ا من
بگیرد میخواستت ها مار و عیع تو مال خودش با.تد ،و مو ن .تده بود تقریر
ا خودش بود (هاا )939 :
خوآهین مدتی بید ا این ماارا با احساس گناهی هه در لیظات احتضار نیز بیا میهند ،میمیرد
سمفونی مردگان (عباس معروفی)

یک تاار متاول به هاراه خانوادهاش در اردبی

ندگی میهند او چاار ر ند دارد اورها استتری

استتتت عیعانتد بته تجتارت اتدر و مقیول و مییوب او آیتدین استتتری استتتت اه ذوق و هنر و
.تاعرمستلک هه به ایی ادر بیعیعه است آیدین عزیزهردة مادر است آیدا خواهری است ستادیده
و یوستت

برادر ستتوم هه در حاد های علی می.تتود و تا اایا عار به صتتورت یک مواود نیاتی در

یر مین خانه نگاداری می.تود آیدین ا سوی ادر تیقیر می.ود و اورها ا سوی مادر اورها به
دلی این هه ا مار مادر برخوردار نیستت به آیدین حسادت میهند این حسادت در او رییه میدواند
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و در هر موردی ظاور و برو مییابد ادر برای این هه .تتتنیده استتتت هتابهایی هه آیدین میخواند
بدبختی به بار میآورد ،با هاکاری اورها  ،هتابها و .یرهای آیدین را میسو اند
«ادر ارعهای نفت اا.تید و من هیریت هیتتیدم چه .یلهای دا.ت و ورقها چه
ایتی میخورد درستتت اا هند یک آدم ستتگاا را میمانستتت هش و عوس
میآمد ،اییی می.تتد ،عاوهای می.تتد و بید ستتیاه می.تتد ادر به میا آتش چیتتم
دوخت های دعت هرد و گفت « :باباگوریو ،اورها این باباگوریو نیستتت؟» (میرو ی،
)92 :9380
ناگزیر آیدین ا خانه بیرو میرود و ا سترده و درمانده می.تود ایا ااسیا  ،رد مورد اعتااد ادر
استت هه در موارد مختل

به او میتاوره میدهد در عضی سو اند هتابها هم این ایا است هه ادر

را تیریک میهند آیدا خواستتگاری روتاند برای آیدا ایدا می.ود و او ا دوای هرده به آبادا میرود
ستالها بید آیدا خود را به دلی نامیلومی به آتش میهیتد ادر با راهناایی ایا ااستیا به آیدین یار
میآورد تا به خانه با گردد و هار .تتاعری را رها هند اما آیدین ندگی مستتتق و مخفیانهای را در خان
یک ارمنی آغا میهند او برای امرار میاش به .تتغ عابستتا ی میاردا د و عا.تتن دختر مرد ارمنی
می.تود ستورملینا -دختر ارمنی -آیدین را عا.قانه دوست دارد و آیدین نیز او را ادر میمیرد و مادر
مریض می.تود اورها هه هااها ا عیتن مادری بینریب است ،یوس

را به صیرا میبرد و او را

نده به گور میهند اما وعتی متواه می.تود او هنو نارده است ،با تختهسنگی به سر یوس

رباتی

می نتد و او را میهیتتتد ستتتورملینا بر ا ر بیااری میمیرد و اورها هه هااها آیدین را خحری برای
اهداف خود در تالک حجره میداند ،به آیدین مغز چلتله میخوراند
«بته چلتلتههتا نگاه هرد هه باالی ستتترما ار می دند چه میدانستتتت هه هاین
ارندههای هوچک عینگ چه دماری ا آدم درمیآورند» (هاا )38 :
آیدین بر ا ر این ماارا میاعرش را ا دست میدهد اما هااها مورد مار مادر است
«مادر یک لیظه ستترش را گرداند دستتتش را ا دستتت من بیرو هیتتید انگیتتتهای ستتفید و
استتتتخوانیاش بر لیت تختت آویختته بود گفتت :هاین حتاال بیارش اینجا می اای؟ اگر نایتوانی
مراعیش با.ی هایناا الوی من نجیرش هن» (هاا )20 :
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مادر میمیرد و آیدین در سترمای مستا ناادید می.ود اورها هه رؤیای هیتن آیدین را در سر
میاروراند به دنیال او میرود اما گر ها اورها را تکه ااره میهنند
غمانگیزتر ا این نای.تتود ایش ا این هه آیدین را ایدا هنم هلکم هنده .تتد این هم ستترنو.تتت
من اما این هر را تناا من نیودهام هه ستترهیتتیدهام ،آیدا هم خودش را هیتتت .تتاید ا غم دوری
آیدین ،آ هم در خیاالت نانه ،چه می.تتتود هرد؟ آیدین میگفت« :درا حرارت بد هه به چا و
دو برسد ،آدم مرده است اس عیول هن هه مردهها حرارتیا چا و دو دراه است» (هاا )310 :
داستان هابیل و قابیل؛ پیشمتن

داستتتا هابی و عابی در هتب آستتاانی ادیا الای آمده استتت در اینجا مراع ما برای این داستتتا
عرآ هریم استتت ماارای هابی و عابی در عرآ هریم قط در آیات  27تا  39ستتورة میاره ما ده ذهر
.تتده استتت وعتی حضتترت آدم (م) اولین ایامیر الای ،ا ارف خدا مومور .تتد هه هابی را به عنوا
وصتی و اانیتتین خود انتخاب هند ،حستتادت عابی هه نا.تتی ا انتخاب هابی به عنوا وصتتی آدم و
اعحای استم اعظم و اخترتاصتات نیوت به هابی بود ،او را به مخالفت با این دستور خدا برانگیخت و
به این امر اعتران هرد
اما خداوند اات نیتتتا داد مقام و منزلت هابی بر عابی  ،دستتتتور داد هه برای خدا عربانی انجام
دهند عربانی هر هس هه اذیر ته .تد ،وصتیا حضترت آدم است خداوند عربانی هابی را اذیر ت  ،اما
عربانی عابی را عیول نکرد:
فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ یُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَر
اما ا یکى اذیر ته .د و ا دیگری اذیر ته نید (ما ده)27 ،
و این امر مواب .تد هه عابی ر تهر ته مقاور نفس خود .تود و بر برادرش حسد ور یده دست
به عت او بزند
فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ
نفس سرهش تدریجاً او را مراام به هیتن برادر هرد ،و او را هیت (ما ده)30 ،
عابی درمانده ا مخفی هرد انا ة برادر هیغی را میبیند:
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فَبَعَثَ اللَّهُ غُراباً یُبْحَثُ فِی الْأَرْضِ لِیرِیهُ کَیفَ یوارِی سَوْأَةَ أَخِیه
ساس خداوند اغى را رستاد هه در مین استجو (و هندوهاو) مىهرد تا به او نیا دهد چگونه
اسد برادر خود را د ن هند (ما ده)39 ،
معنازایی و عدول

هر متن بر استتاس متونی هه اییتتتر خواندهایم مینا میدهد و استتتوار به رمزگانی استتت هه اییتتتر
.تناختهایم بینامتنی تواه ما را به متو اییتین الب میهند (رو.ن است هه متنی هه اییتر خواندهایم
محر استت و نه متنی هه ودتر نو.تته .تده است) بنا به عاعدة بینامتنی ،هر متن تناا به این دلی مینا
دارد هه ما اییتر متونی را خواندهایم (احادی)327 :9319 ،
رآیند مینا ایی نتیج ناگزیر عدول 1استتت ا نظر علم منحن ،هر ابژهای با تتدا خود استتتدراک
می.تود رنگ «ستیاه» تناا مانی مینا و مفاوم ذهنی ایدا میهند هه «ستفید» مینای ذهنی دا.تتته با.د
اس ،ا تفاوت با ستفید استت هه مینای ستیاه تولید می.تود مینای رنگ ستفید هم ذاتی نیست و در
تفاوت با رنگهای دیگر ستاخته .تده استت بنابراین منیو تولید مینا ا نظر لسفی ،تفاوت است این
دید لستفی در ستایر علوم هاتو با .تناستی نیز مورد استتفاده عرار گر ته استت ستوسور بر این
رابحههای تقابلی اا یتتاری میهند مینای ستتیاه ا نظر او اییدة تفاوت مدلولِ ستتیاه با ها رنگهایی
استت هه ستیاه نیستتند اما چگونه است هه ما تولید مینای سیاه را در تفاوت با مینای -مدیً« -صندلی»
نایدانیم؟ اواب این استتت هه عی ا تولید مینای ستتیاه ،ما آ را در دستتت رنگها ایقهبندی هردهایم
بنابراین برای ام مینای ستتیاه ،آ را با اعضتتای ایقهاش -یینی رنگهای دیگر -مقایستته میهنیم نه با
ایقت ا.تتتیتاء امتا این به مینای دخالت عام دیگری -غیر ا تفاوت -در تولید مینا نیستتتت چرا هه
ایقهبندی ،خود ا تفاوت به واود آمده استتت اگر دوباره این ارستتش به واود آید هه چرا در رآیند
تولید مینا به رنگ ستتفید راوم میهنیم ،ااستتا این استتت هه راوم به رنگ ستتفید تناا یک مدال برای
درک تتو یرگتذاری تفاوت و عدول در تولید میناستتتت اما ستتتا وهار تولید مینا به اور دعینتر به این
صتتورت استتت هه نخستتت بر حستتب تفاوت یک ابژه ا ابژة دیگر ،آ دو را در دو ایق مختل

عرار

میدهیم ستاس هر عضو ادیدی هه بخواهد وارد این ایقهها .ود ،باید مینای خود را ا عدول ا (یا
1. Deviation
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تفاوت با) اعضتای ایق خود بگیرد مدیً ما بر استاس تفاوت ا.تیاء و رنگها ،این دو ایقه را تیتکی
میدهیم رنگ ستتفید را در ایق رنگها و صتتندلی را در ایق ا.تتیاء عرار میدهیم حال اگر دالّی مد
ستتتیتاه را وارد ایقتههتا هنیم ،به دلی تفاوتش با صتتتندلی ،آ را ایق رنگها عرار میدهیم و به دلی
تفاوتش با ستتفید ،مینایی ذهنی برای آ تولید میهنیم بدیای استتت اگر رنگ رد را وارد هنیم ،آ را
باید به این صتورت تیری

هنیم :رنگی هه ستفید نیستت و ستیاه هم نیستت هاتنین است در مورد

رنتگها و ا.تتتیاء و ابژههای دیگر بنابراین تولید مینا در «مجاوعهای ا تفاوتها» صتتتورت میگیرد
هاتنین گفت وگو و مکالاه نیز تا مانی ادامه مییابد هه در گفتهها تفاوت واود دا.تتتته با.تتتد اگر
ار ین گفتوگو حرف یکسانی دا.ته با.ند ،گفتوگو ادامه نخواهد یا ت
در بتا گیتتتت بته بیتث بینتامتنیتت میتوا ا این گزارة منحقی باره برد بر این نظریت باختین،
ایتد ولوژیهتای متفاوت در رما با هم گفت وگو میهنند و بر این نظری هریستتتتوا این اید ولوژیها
بیش ا ااتا واعیی ،ا ااا متنهای دیگر نیت تئت میگیرند بنابراین هر متنی گفت وگوی ادامهدارِ
متنهای دیگر است و این گفتوگو تا مانی ادامهدار است هه عدول واود دا.ته با.د
یکی ا ستتتا وهارهای گفت وگومندی در ادبیات این استتتت هه نویستتتنده اید ولوژی ،تجربیات و
نظریتات خود را -هه هاا متن نویستتتنده استتتت -در مواااه ،تقاب و گفت وگو با متن دیگری عرار
میدهتد در این حالت ،متنِ دیگر (ایشمتن) در برخورد با نظریات و اید ولوژیهای نویستتتنده های
تغییر خواهد هرد به با دیگر ،گفت وگو مواب «عدول» ا ایشمتن می.تتود و اینگونه استتتت هه
مینای ادیدی تولید میگردد
آنته هریستتتوا اایگیتتت مینامد (اصتتحیحی هه هریستتتوا آ را به اصتتحی بینامتنیت ترایم
میدهد) مستتتقیااً متواه این ادا وااد برای بههارگیری رویاههای داللتیِ ا ایش مواود در راستتتای
مقاصدی متفاوت است (آلن)83 :9381 ،
حال ارستتش این استتت هه این عدول تا چه حد مجا استتت؟ ا بیدی هه گذ.تتت به و تتو
میتوا نتیجه گر ت هه این عدول تا اایی ماکن استتت هه به رآیند مینا ایی آستتتیب نرستتتاند اگر
رنگ رد را به اای ایق رنگها در ایق ا.تیاء عرار دهیم ،نایتوانیم انتظار دا.تته با.یم هه رنگ رد
در تفاوت و گفت وگو با صتتتندلی و دیگر ا.تتتیاء بتواند مینایی اختیار هند اس عدول ا ایشمتن تا
اتایی ماکن استتتت هه ایشمتن را ا ایقهای به ایق دیگر منتق نکنیم اما ایقهبندی در مورد متنها
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این هه در تغییر یک متن ،تا هجا

متن در ایق خود میماند و رآیند مینا ایی را مخت نایهند بستتتیار ایتیدهتر ا هاین بیث در مورد
ا.تتیاء و رنگهاستتت متن ،ااانی ایتیده استتت هه مینا در آ به عوام متیدد  -و گاه وابستتته به
یکدیگر -مربو است هه سنجش .اخ

تغییر ایق متن در آ به اور دعین ماکن نیست

میزان عدول از پیشمتن در هابیل سانچت و سمفونی مردگان

برای بررستتی هاربردی میزا عدول ا ایشمتن و تییین میزا بینامتنیت و گفتوگومندی یک متن
نتاچتاریم ا میتا عوام متیدد ستتتاختاریِ متن یکی را انتخاب هنیم و عدول آ عام ا ایشمتن را
بررستی هنیم در این حالت رن میهنیم هه دیگر عوام بدو تغییر هستتند به بیا دیگر آ عام را
عام مستتتقلی در نظر میگیریم هه تغییر در آ به دیگر عوام ستتاختاری ستترایت نایهند این رن
ر تی ایدهآل است و در ها موارد صییم نیست اما اگر عاملی هه تغییراتش بررسی می.ود درست
انتخاب .ود ،نتای حاصله میتواند هاربردی و نزدیک به واعییت با.د
در بررستتی میزا عدول ا ایشمتن در مورد هابی  ،ستتافونی مردگا و داستتتا هابی و عابی در
هتب آستاانی. ،تاخ

انتخاب.تده برای سنجش میزا عدول را «.خریت» 9انتخاب میهنیم علت

این انتخاب این استت هه با محالی ایشمتن متواه می.تویم این داستا بییتر .خریتمیور است تا
ار میور یا روایتمیور این ترتایاات .تخرتیتهاستت هه ار داستانی را ایش میبرد و حتی
.یوة روایت را تییین میهند .خریتها را در چاار دست یر مورد بررسی عرار میدهیم:
 هابی . :خریتی هه مورد حسد عرار میگیرد
 عابی . :خریتی هه حسد میور د
 اارا یا . :تخریتهایی هه با ترایاات و اعاالیا مواب برانگیزش حسد می.وند
 میواق. :خریتی هه عابی را در اات یا در خیف اات احساسش تیوین و ترغیب
میهند

1. Character
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وق. ،خریتهای این سه داستا را در ادول یر ایقهبندی هردهایم:

جدول  :1دستهبندی شخصیتهای سه داستان هابیل و قابیل ،سمفونی مردگان و هابیل سانچت
دستۀ سوم :اطرافیان

دستۀ چهارم :مشوق

دستۀ دوم :قابیل

دستۀ اول :هابیل

هابی و عابی (ایشمتن)

هابی

عابی

آدم (م)

هیغ

هابی سانتت ( اونامونو)

هابی سانتت

خوآهین مونگرو

هلنا

آنتونیا

سافونی مردگا ( میرو ی)

آیدین

اورها

ادر و مادر

ایا ااسیا

باتر استتت دوباره متذهر .تتویم هه در اینجا تناا .تتاخ

مورد بررستتی را .تتخرتتیت در نظر

گر تتهایم ،بته هاین دلیت مدیً حواد ی هته حستتتد را برمیانگیزد در این تیلیت اایی ندارد حال به
بررسی هر دسته به صورت اداگانه میاردا یم
هابیل

هابی در داستتتا هابی و عابی بیگناه استتت اعاال و ر تار او اگرچه حس تدِ عابی را برمیانگیزد،
نادرست و غیراخیعی نیست هابی ردی ااهدل است و عرد آ ار هابی را ندارد:
لَئِن بَسَطتَ إِلَیَّ یَدَكَ لِتَقْتُلَنِی مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ یَدِیَ إِلَیْكَ لَأَقْتُلَكَ إِنِّی أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِینَ
اگر دستت خود را به ستو من درا هنى تا مرا بکیى ،من دستم را به سو تو درا ناى هنم تا تو
را بکیم؛ چرا هه من ا خداوند اروردگار ااانیا مىترسم (ما ده)28 ،
در داستتتا ستتافونی مردگا  ،آیدین نیز ااکدل و بی غ و غش استتت و ستتیی در آ ار اورها و
برانگیختن حستادت او ندارد او حتی مانی هه عق ستالای دارد با هم با اورها سرِ د.انی ندارد و
ا مانی هه عقلش ای .ده ،به اور هام محیع اورها است:
«گفتم« :آیدین ،تو با این هیک گنده!» صتتورتش را نزدیک صتتورتم .تتا هرد« :مگر چی .تتده؟»
خواباندم بیا گو.تش« :نره غول ،آدمت میهنم» گفت« :آعا داداش ،نگو هه سرم ترهید» گفتم« :من هه
چیزی نگفتم متادر گفته هه بیایی» گفت« :مادر؟» لیظهای مردد ماند آ وعت تستتتلیم تقدیر ،بتههای
نیورهتی را ا یاد برد و با عدمهای بلند هاراهم آمد» (میرو ی)392 :9380 ،
اما در داستتا اونامونو ،هابی ستانتت چندا بیگناه نیستت او ر ند نامیروم ادری است هه ا
او متنفر استت و مردی هه او را بزر هرده نیز اایی در دل هابی ندارد هابی در هر رصتتی هه برای

مینا ایی در عدول ا ایشمتن؛ خوانش بینامتنی

سال چا و نام

ابرا نظریتاتش مییتابد خوی .تتتیحانیاش را برو میدهد حتی یکبار هه با خوآهین در مورد مردی
مفلوک هه نیا مند هاک آ هاست صییت میهند ،برادرهیی را صرییاً تویید میهند:
[هابی « ]:بستیار خوب ،بیین به نظر من این ملیو بدبخت اال باید توی ندا با.د هه آنجا الاع
هم غذای باتری میخورد هم بیدغدغهتر ندگی میهند»
[خوآهین« ]:ولی چههار هرده هه باید توی ندا با.د؟»
[هابی « ]:نه ،هنو هیچ هار نکرده ولی بایستتت میهرد و برای هاین استتت هه اال باید در ندا
با.د»
[خوآهین« ]:چههار باید میهرد؟»
[هابی « ]:برادرش را میهیت»
[خوآهین« ]:با هم داری .روم میهنی؟» (اونامونو)88 :9311 ،
.تتدت هین هابی به عدری استتت هه خواننده بییتتتر انتظار دارد این صتتییتها ا با خوآهین
.تتتنیده .تتتود تا هابی هابی حتی در مقحیی به هاستتتر خود ،هلنا ،نیز خیانت میهند هابیلین ر ند
هابی در صتتییت با خوآهین به .تتدت ا .تتخرتتیت هابی انتقاد میهند بنابراین هابی ستتانتت
برخیف هاتاهای خود ،آیدین و هابی  ،بیتقریر نیست
قابیل

عابی در داستتا هابی و عابی .خریتی هامیً منفی دارد هنگامی هه عربانی عابی اذیر ته نای.ود
و در عون عربانی هابی مورد عیول واعع می.تتود ،خداوند با یک هلاه .تتخرتتتیت عابی را بیتقوا
توصی

میهند:
قَالَ إِنَّمَا یَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِینَ
[هابی ] گفت خدا قط ا تقوااییگا مىاذیرد (ما ده)27 ،

به اور هلی دلی آورد این داستا در هتب آساانی هاتو عرآ هریم اینگونه بیا می.ود:
مِنْ أَجْلِ ذلِكَ کَتَبْنا عَلى بَنِیإِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَََأَنَّما
قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَََأَنَّما أَحْیا النَّاسَ جَمِیعا
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به خاار هاین مو توم بر بنىاسترا ی مقرر دا.تیم هه هر گاه هسى انسانى را بدو ارتکاب عت و
بدو ستاد در رو

مین به عت برستاند ،چنا استت هه گویا ها انسا ها را هیته است و هسى هه

انسانى را ا مر نجات دهد ،گویا ها انساناا را ا مر نجات داده است (ما ده)32 ،
خوآهین در داستتا اونامونو منفی نیستت در بسیاری ا موارد حن دارد هار ا.تیاهی انجام نایدهد و
تناا در ا کارش گناه میهند حتی هیتتن هابی نیز مستتقیااً به دست او صورت نایگیرد اونامونو در
مقدمهای هه بر چاپ دوم این داستا نو.ته میگوید:
در با بینی و با خوانی هابی  ،عظات و .تتتور و مالیخولیای خوآهین و برتری او را به ها هابی ها
حس هردم عابی بد نیستتت ،عابیلوارهها و هابیلوارهها بدند .تتاید بیضتتی میترن با.تتند هه خوآهین
ستتتودا دة داستتتتا  ،نایتواند حقیقی و واعیی با.تتتد اگر این اعتران وارد با.تتتد ،با هم بینظیر و
بیستابقه نیستت او ناون انسا هایی است هه .اع هستی.ا به .یل مار یا هینی یگانه رو ا است
و ندگی.ا از هاا .ور و .یدایی هیچ نیست (اونامونو)8 :9311 ،
اما اورها در میانه عرار دارد او نه مد عابی یک گناهکار و حستتتود تاام و هاال استتتت و نه مد
خوآهین بیگناه و مظلوم میتوا گفت اعاال اورها ایییی اما نادرستتتت استتتت او ا هودهی مورد
بیماری مادر بوده استت و آیدین مییوب مادر این مستوله بذر حسادت را در دل او میهارد و اعاال
نادرستی انجام میدهد
ادر در ایوا هندوانه میخورد ایش ا آ هه ستترم را به مین بکوبم ا ااش تکا نخورد ،اما بید
هه خو صتتتورتم را او.تتتاند اایین آمد ،آیدین را گر ت و آ عدر به اس گردنش د هه تا ستتته رو
نایتوانستتتت ستتترش را تکتا بتدهد مادر ما را نفرین میهرد ،من و ادر را آ مادر ماربا هه ها
مییتش را .تشدانگ به استم آیدین انگیت ده بود ،حتی یکبار هم نگفت« :اورها من!» (میرو ی،
)29 :9380
حتی وحیتیانهترین عا اورها هه هیتتن برادرش یوست
بهراحتی نایتواند غیر ایییی خوانده .تود یوست

با ستنگ استت نیز ا سوی خواننده

ستالیا درا ی است هه یک مواود نیاتی است و

مردنش خیال خودش و هاه را راحت میهند با این واود اورها گناهکار استتتت و گزینههای دیگرِ
ایش رویش را انتخاب نکرده است

سال چا و نام
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اطرافیان

اعاال آدم (م) در داستتا هابی و عابی  ،نقیتی در برانگیختن حسادت عابی ندارد علت حسادت
عابی به هابی اذیر ته نیتد عربانیِ عابی و اذیر ته .تتد عربانی هابی ذهر .تتده استتت اس آدم (م)
عا نادرستتی انجام نایدهد بالیکس ادر و مادر در داستتا سافونی مردگا  ،بهو و بین ر ندا
خود تیییض عا می.تتوند مادر آیدین را دوستتت دارد و ادر اورها را و آ ها این مستتوله را هتاا
نایهنند:
«خوب مادر هه بود آدم میدانستت هرستی اتاق باال داغ است و دود بخاری در .اخههای ار برف
های میایتد و ستتااور هاییتته اوش استتت هرچند هه او ،اورها مادر نیستتت آیدین ،آیدین مادر
است» (میرو ی)399 :9380 ،
هلنا در داستتتا اونامونو ،هار نادرستتتی انجام نایدهد ولی او ا اعاالی هم هه منجر به برانگیختن
حستتتادت خوآهین می.تتتود آگتاهتانته دوری نایهند بیاعتنایی هلنا به خوآهین و ا دوای و روابط
عا.تقانهاش الوی چیتم خوآهین باعث بییتر .یله گر تن آتش حسد خوآهین می.ود و هلنا ا این
مو تتوم آگاه استتت حتی وعتی هه خوآهین در هاال حستتن نیت به هلنا در مورد روابط غیرمیتتروم
هابی تذهر میدهد ،هلنا او را با بدترین هلاات ا خود میراند:
[خوآهین« ]:هتابی ِ تو هابی ِ تو چقدر هم هابی تو ،تواه و اعتنایش را برای ستتترهار صتتترف
میهند!»
[هلنا« ]:ها اس تو نقش خیرچین و دو به هم

را با ی میهنی؟»

[خوآهین« ]:هابی ِ تو غیر ا تو مدلهای دیگری هم ایدا هرده است»
هلنا در حالی هه الوی خودش را میگر ت به سترعت اواب داد« :چه ا.کالی دارد؟ اگر هم ایدا
هرده با.تد چحور می.تود؟ این نیتا میدهد هه عر

ایدا هرد آ ها را دارد! یا .اید به هارش هم

حستتادت میهنی؟ برای این استتت هه تو خودت هیچ چارهای نداری از این هه با آنتونیا ستترهنی؟ »
(اونامونو)72 :9311 ،
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مشوق

ایا ااستتیا در ستتافونی مردگا و هیغ در داستتتا هابی و عابی  ،هر دو عابی –و اورها  -را به
ستتوی گناه بییتتتر راهناایی میهنند ایا اورها را تیتتوین میهند هه آیدین را بکیتتد و هیغ نیوة
مخفی هرد انا ة هابی را به عابی میآمو د اما آنتونیا هاستتر خوآهین در داستتتا هابی ستتانتت ،او
را ا حستادت منع میهند و راه نجات را به او نیتا میدهد او اولین بار هه ا حسادت خوآهین آگاه
می.ود اینگونه سخن میگوید:
«آرام باش خوآهین عزیزم ،خوددار باش من اینجا هستتم ،نت اینجاستت ،ا دل و اا مال تو و
در خدمت توستت و حاال هه تاام را ت را میدانم بییتتر ا هاییته دوستت دارم رامو.یا هن
دست هایا بگیر اگر چنین نی تو را دوست دا.ت مای ننگ بود» (اونامونو)91 :9311 ،
در مقاب  ،نیوة راهناایی ایا ااسیا به اورها را در نظر بگیرید:
«ا من ارستتتیدی این لکاته را چه هنم ،گفتم ایعش بده تتترر هردی؟ حاال هم میارستتتی این
مردهته [آیدین] را چه هنم ،میگویم هلکش را بکن اس ردا هه ستتتر و هل دخترش ایدا .تتتد دیگر
هاستتب نیستتتی یک وعت میبینی یک دختر موبور آمد اینجا و گفت آعا مغا ة ادر من اینجاستتت؟»
اورها ستتاهت مانده بود ایا گفت« :حاال هه هار به اینجا رستتیده میحلش نکن ،هاین حاال راه بیفت»
(میرو ی )99 :9380 ،نتای تیلی

وق را در ادول  2ااعبندی هردهایم:

جدول  :2عدول از پیشمتن در شخصیتپردازی در رمانهای سمفونی مردگان و هابیل سانچت
شخصیت

متن عدولکرده

هابی

هابی سانتت (اونامونو)

عابی

هابی سانتت (اونامونو)

اارا یا

هابی سانتت (اونامونو) و سافونی مردگا (میرو ی)

میوق

هابی سانتت (اونامونو)

هاا اور هه در ادول  2دیده می.تود ،علیرغم این هه اونامونو حتی استامیِ .خریتهایش را
یکستتا با ایشمتن انتخاب هرده استتت  -هابی و خوآهین ( Joaquin= Jo-Cainیینی عابی یاوه)-
این متن در حو ة .تخرتیتاردا ی ،عدول بسیاری ا ایشمتن دا.ته و به این .یوه توانسته است در
گفت وگو با ایشمتن ،مینای ادیدی ارا ه دهد اگر میزا مینا ایی در عدول ا ستر متن را با .اخری

سال چا و نام

مینا ایی در عدول ا ایشمتن؛ خوانش بینامتنی

به نام گفتوگومندی میتتخ

هنیم ،تیلی وق نیتتا میدهد هه .تتاخ

هابی ستانتت بییتتر ا متن ستافونی مردگا است این .اخ
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گفتوگومندی در متن

.اید میابه با تیییر تو یرات سهگان

متنها در یکدیگر (نفی هام  ،نفی بخیتتی و نفی متقار ) هه توستتط هریستتتوا ارا ه .تتد به نظر بیاید
میتوا گفت هریستتوا با این تقستیمبندی ،تناا سته نقحه ا یک ای

ایوستته را میین هرده است در

صتتورتی هه امکا واود تو یرات متفاوتی واود دارد هاتنین تو تتیم این نکته تتروری استتت هه
مقایس ت .تتخرتتیتاردا ی دو متن ،هاییتته به نتیجه منجر نای.تتود ماکن استتت این تیلی  ،بنا به
ویژگیهای متو مورد نظر ،در مورد .تخرتیت ،روایت ،ار داستتانی ،لین داستانی ،مینه ،با ت و
دیگر ویژگیهای داستتتانی صتتورت اذیرد انتخاب این عام باید موردی صتتورت گیرد و در بیضتتی
موارد .تاید اداولی میتابه با ادول  2در مورد .خریتاردا ی ،روایت و ار داستانی .ک گیرد
و ا مقایس این اداول بتوا به نتایجی درخور رسید
بحث و نتیجهگیری

هر نوم تی.تتتی در اات هاربردی هرد یک نظریه ،به تییین .تتتاخ

هایی هاابیش هاای برای

دستتهبندیها منجر می.تود روش هار ساختارگرایا در اهدر موارد چنین بوده است بینامتنیت هاتو
هر نظری ادبی دیگر ،در ابتدا یک هیت ت
صتتداهای مختل

بود باختین در محالی آ ار داستتتتایوستتتکی 9متواه واود

و متفاوت با صتتدای نویستتنده .تتد و هریستتتوا تولید و خوانش هر متن را حاص ت

گفتوگوی آ متن با متو دیگر دانستتت این هیت

بهتدری توستتط هریستتتوا ،بارت ،ژنی ،ریفاتر و

دیگرا ستا ماندهی .د و نظریهای رو.ن و وا م ارا ه گردید ژنی و ریفاتر در تیش برای هاربردی
هرد بینتامتنیتت به تیلی متونی دستتتت دند و .تتتاخ

هایی برای ایقهبندی انوام بینامتنیت راهم

هردند در این اژوهش تیش .تتد تا با مقایستت دو رما هابی ستتانتت نو.تتت اونامونو و ستتافونی
مردگا نو.تت عیاس میرو ی. ،اخری در محالیات هاربردی بینامتنیت میر ی گردد میخ

.د هه

بر خیف .تتک ظاهری متن اونامونو ،او ا ایشمتن بییتتتر ا میرو ی عدول هرده استتت این عدول
میتخرتاً در حدی نیوده است هه ردا اای ایشمتن حذف .ود ولی در گناهکار بود عابی .ک هرده
و این مینا ایی امتیا متن اونامونو استتت نهتناا در هابی ستتانتت ،با تغییراتی در .تتخرتتیتاردا ی،
1. Fyodor Dostoyevski
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استارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابن)

مینای ادیدی برای متن ادید تولید می.تود ،بلکه به دلی تیتابه استتامی و ا.ارات مستقیم دیگر در
اول داستتا  ،برای ایشمتن نیز مینا ایی می.ود خوانیگر داستا هابی سانتت ،اس ا اایا داستا
بیش ا آ هه به داستتتا هابی ستتانتت و خوآهین مونگر کر هند ،به داستتتا هابی و عابی خواهد
اندییید این ویژگی گفتوگوست هه باعث می.ود هر دو متن به مرحل ادیدی صیود هنند
بتتدین ترتیتتب در خوانشهتتای بینتتامتنی میتوا ا این .تتتاخ

هتته متتا آ را «.تتتاخ

گفتت وگومنتتدی» 9مینتتامیم استتتتفتتاده هرد و مینتتا ایی در یتتک متن را تییین ناود بتته عیوه نیوة
گفتت وگوی اونامونو با ایشمتنِ هابی و عابی در هتب آستتتاانی ،میتواند در تولید متو ادید هم به
هتار آیتد این نیوة تولید متن -هه الیته ستتتابقه دارد -نویستتتندگا را بر آ میدارد هه در مین بود
.تخرتیتهای متو دیگر تیتکیک هند آیا اتلّو حن دا.تت هاسر خود را بکید؟ آیا عاوی هالت
حن دا.ت به او خیانت هند؟ و آیا عابی حن دا.ت برادرش را بکید؟
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