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چکیده
هدف اصلللی راخیا ادبیا ن نراخت راخیا رلالا
دانش ربییز اخرباطا

ادبی اسللین بینامتنیی نی دخ ایز ،ا ن

متان به شلللماخ میآیدن بینامتنیی به کمک راخیا ادبیا ن به شلللریان

اخرباطی متانن اعصللاخ ج ااامپ ی میبرد ج راخیا ادبیا

نی با بهر ا فنان اخرباطیای که

بینامتنیی دخ اختیاخت میگذاخدن به شناخی عمیقرر ج دقیقرر ادبیا

دسی مییابدن

ایز اسلللتلاخ به مثابۀ دخیچۀ کاچکی اسلللی که به دنیای اخرباطا

دانش راخیا ادبیا

ج

بینامتنیی گشلاد شلد اسلین به همیز منظاخ کاخ خا با برخسی ج رلفیق مبانی نظری راخیا
ج دانش بینامتنیی ج نی ندد ج نظریههای ادبی طرا،ی کرد ایمن عمدۀ مدصلللاد ایز

ادبیلا

ژجهشن رنها نشان دادن جاا اشتراک ج خا های اخرباطی راخیا ادبیا
برشمردن خدما

با دانش بینامتنیی ج

متدابل ایز دج با یکدیرر اسین

کلیدواژهها :راخیا ادبیا ن بینامتنیین ندد نظرین
 -1مقدمه

راخیا ادبیا دانشللی میانخشللتهای اسللی که به ربییز راخیا ج سللرگذشللی ادبیا دخ طال دجخ های
راخیخین سلیر رغییرا ج دگرگانیهای سلبکها ج رلال فنان ادبی آن اشتغال ج اهتمام داخدن با راسعۀ
دانشهای ادبی دامنۀ انتظاخاری که ا دانش راخیا ادبیا میخجدن خج به گسللترت ج یش لرجی خج اف جن
اسلللین آنچه مسللللم اسلللی ایز که راخیا ادبیا دانش مسلللتدلی نیسلللی بلکه به دانشهایی چان
متزشناسین معناشناسین نددن راخیان فلسفهن اامعهشناسی ج ننن جابسته اسین
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شماخۀ اجّل

بینلامتنیی یا هنر اخرباطا ن به عناان کشلللز ب خر قرن دخ عرصلللۀ ادبن هنر ج سلللایر معالعا
فرهنری ج انسلللانین امرج یکی ا خجیکردهلای نایز دخ دنیلای ادبیلا ج هنر اسلللی کله ماا
دگرگانیهای اسلاسلی دخ نظریههای ادبی -هنری س ا خاد شلد اسلین به کمک ایز شیا میراان
نلاۀ سللاخی متان (ادبی) ج چرانری اخرباطا آنها با یکدیرر خا دخ طال مانهای مختلز برخسللی
کردن گفتنی اسلللی بلا رملام یلافتههان معالعا ج نظریههایی که را کنان دخ باب بینامتنیی انجام گرفتهن
هنا ایز دانش رمام قابلییها ج تانسیل دخجنی خاد خا آشکاخ نکرد اسین
،فظ نررت بینامتنی دخ معالعۀ ادبیا ن کاخی گسلترد ج دخ عیز ،ال طاقیفرسلا اسللین به عدیدۀ
فتا،ی ()۳3 :1۳32ن «کشللز خجابم میان متان ادبی ج رأثیر ج رأثرا متان ا یکدیررن دشللااخرریز ج
دخ عیز ،ال ضللرجخیرریز بخش کاخ ماخخ ادبی اسللین ج رنها کسللانی ا عهدۀ ایز کاخ برمیآیند که
آثاخ ادبی خا با دقی ج ،اصلللله بخاانند ج یاندها خا بیابند ج اخذ ج اقتبا ها خا نشلللان دهند ج بتاانند
فردیی خلاق هنرمند خا دخ راخیا ادبیا معرفی کنند»ن با ایز جصللزن بینامتنیی به کمک راخیا ادبیا ن
به شللریان اخرباطی متانن اعصللاخ ج ااامپ ی میبردن ا سللایی دیررن راخیا ادبیا نی با بهر گیری ا
فنان اخربلاطیای کله بینلامتنیی دخ اختیاخت میگذاخدن به شلللناخی عمیقرر ج دقیقرر ادبیا دسلللی
مییابدن
بلث اصلللی ایز اسللتاخ -همچنان که دخ عناان آمد  -اخرباط ج رأثیر ج رأثرا بینامتنیی ج راخیا
ادبیا دخ خجتها ج ،ا های فعالیی اسللین نخسللتیز باخ دخ ایرانن اخرباط ایز دج ،ا ۀ ادبی دخ دج

کتلاب نظریلۀ رلاخیا ادبیلا

ناشلللتۀ ملماد فتا،ی ج س ا آنن دخ راخیا ادبی ایران ج قلمرج بان

فاخسللی :رعاخ ج دگردیسللی هانرها ناشللتۀ سللید مهدی خقانی معرش شللدن ا ایز دج ماخد که رنها
اشللاخ ای به مسللئله نماد اندن هیچ منبپ ج مأخذی دخ خصللاا اخرباط بینامتنیی ج راخیا ادبیا جااد
نداخدن
ایز ژجهش به مثابۀ دخیچۀ کاچکی اسلی که به دنیای اخرباطا ایز دج دانش گشلاد شد ن ج کاخ
خا بلا برخسلللی ج رلفیق مبلانی نظری راخیا ادبیا ن بینامتنیی ج نی ندد ج نظریههای ادبی طرا،ی نماد
اسللین عمدۀ مدصللاد ایز ژجهشن رنها نشللان دادن جاا اشللتراک ج خا های اخرباطی راخیا ادبیا با
دانش بینامتنیی اسللی که امید میخجد با خا کاخهای عملیِ ژجهندگانِ ایز عرصللهن رکمیل ج رصلللی
شادن

بینامتنیی به مثابه خجت ج بینش راخیا ادبیا

سال نجاهم

ننن

۳

 -2بحث و طرح مسئله

دخ نراهی اامالین باید گفی ماضللا ج مادۀ اصلللی ژجهش دخ دانش بینامتنیی ج راخیا ادبیا ن متز
اسلین ج باب شلباها ج مناسلبا ایز دج دانش نظرین با ملا،ظۀ ایز فصل مشترک گشاد میشادن
هدف اصللللی راخیا ادبیا ن نراخت راخیا رلال ادبیا ج متان ادبی اسلللین بینامتنیی نی دانش ربییز
اخرباطا متان به شللماخ میآیدن ا ایزخجن ایز دج دانش آبشللخاخها ج قاانینی متنا ر ج ن دیک به هم
داخندن
گفتنی اسلی راخیا ادبیا  -با رمام رعاخیز ج ،دجدت -ناعی راخیانایسلی ملسللاب میشاد ج
ناگ یرن متضللمز قاانیز ج ملدجدییهای خااّ خاد اسللین ماخخ ادبیِ معاصللر اگرچه به متان کهنی
چان رذکر ها ج دیرر اقلام ج منابپ راخیاادبیا نراخی سلللنتی دسلللترسلللی داخدن به ملض نراخت ج
گ اخت ادبیلا گلذشلللتله دخ ملان ،الن خاا ناخاا بان ج بینش امرج ی خاد خا دخ نراخت آنها
دخلالی ج سلللرایی میدهدن ایز رلاقی مانین مکانی ج ماقعیتی که دخ امر راخیاادبیا نراخی جاادی
ااتنابنا ذیر داخدن فض لایی خا برای طرش ج ابدا اندیشللۀ بینامتنیی فراهم میکندن اگرچه راکنان کسللی
معترف به ایز خیشلهشلناسی نشد ج راخیا ادبیا خا بسترسا بینامتنیی ندانستهن با رعمق نظری متفاج
میراان قایل به ایز خاسلترا شلدن ماخخ ادبی معاصر برای یاند با ادبیا گذشتهن مر مان ج مکان خا
شلی سر میگذاخد ج متان گذشته خا با ،ال ج فضای امرج ی خایش فهم ج معرفی میکندن بینامتنیی
نی عیناً همیز مسلیر خا شی سر میگذاخد را با امپ مانهان متز خا ا انلصاخ مؤلزن مان ج مکان اج
خاخج کند ج با سلایر متانن مانها ج ااامپ یاند ب ندن شلاید هیچ سخنی مثل ایز عباخ خامان سلدن
( )61 :1۳33گایای ایز ربادل ج رداخن مان گذشللته ج ،ال نباشللد« :چشللماندا کنانی همااخ شللامل
خابعهای با گذشلته اسلی اما دخ همان ،الن گذشلته نی فدم ا چشماندا ملدجدِ مان ،ال قابل دخک
اسللی»ن راخیاادبیا نراخی نی دج سللایۀ التفاری داخد :یکی مععاف به گذشللتهن ج دیرری متااه ،الن
همیز دجسلایری دخ نررت بینامتنیتی نی دید میشادن التفا به رلاقی مانها ج اخرباطا آثاخ ج متان
ادبی ج هنرین اسللا

بینش بینامتنی اسللین بنابرایزن شللباهیِ خجت ج مسللیری که دخ دانشهای راخیا

ادبیا ج بینامتنیی میبینیمن امری رصادفی نیسین
رلاخیا ادبیلا بله لللاد قلدملین سلللابدهای کهزرر ا نظریۀ بینامتنیی داخدن بدجن هیچ غرض ج
اغماضلی باید گفی بینامتنیی ادبی دخ دامز راخیا ادبیا متالد شلد ج راانسللی بعد ا شکافایین دِیز
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خاد خا بلدان ادا کنلد رلا الایی کله امرج ن داشلللتز نررت بینلامتنی بلاید گامی ضلللرجخی دخ رلال
راخیاادبیا نراخی نایز قلمداد شادن
 -3بینامتنیت و تاریخ ادبیات

امرج با سللادگی ج آسللانیِ گذشللته نمیراان دخباخۀ معنان منابپ ج رأثیر ذیریهای متان (رضللمیزهان
اقتبلا هان انتلاخها جننن) بلث کرد؛ یرا رعاملا متان دخ شلللبکهای دخهم یچید ج مبهم ارفاق میافتد
که سلا،تی فرامتنی داخدن بینامتنیی کشلز ب خگی دخ عرصلۀ دانشهای بشری بهجیژ ادبیا ج هنر باد
که خاانش متزها خا ایاننا ذیر ج عمیق سللاخین ایز نظریه راانسللی به انبههای دخجنی یک اثر ادبی
نفاذ کنلد ج معنلای آن خا دخ منلاسلللبا ج خابعههای نهان ج یدای آن متز با سلللایر متان ج رعاملا
برجنمتنی بیابدن
اصلعلاش «بینامتنیی» ( )intertextualityیا رعامل متزهان یشلینهای بیش ا نجا سال نداخد ج برای
نخسلتیز باخ دخ اجاخر دهۀ شلصین دخ اخیس ج دخ آثاخ یکی ا ادیبان ج فیلسافان بان ،لدۀ « رلکل» به
نام «هجلیا کریسللتاا» دخ برخسللی اندیشللههای «میخاییل باختیز»ن نظریه ردا سللدۀ بیسللتمن معرش شللدن
«کریسلتاا» دخ معالعۀ نظریا «باختیز» دخ خصلاا «چندصدایی» ()heterologsiaن با ،مله بردن بر
معلانی ثابی آنهان نظریۀ بینامتنیی خا معرش ج به نام خاد مسلللجّل کردن معابق با نظر اجن هیچ متنی آ اد
ا متان دیرر ج داخای هایتی مسللتدلن اصللیل ج خادمختاخ با معانی ماندگاخ ج ثابی نیسللین بلکه باید
برای رللیل ج رفسلیر متانن آنها خا دخ سلاختاخ ج نظام خجابم بههم یاستۀ ااتماعیِ میان متان قراخ داد
(مکاخیکن )62 :1۳31ن به سللخنی کارا ن بینامتنیین سللاختاخ متز ادبی خا دخ بسللتر کلیتی ااتماعی قراخ
میدهد ج متز خا با دلالیهای راخیخی -ااتماعیات سا گاخ ج معناداخ میکندن
بنیلان معلالعا بینامتنی با هاخ سلللاسلللاختاگرایان به اسلللتلکام ج قاام خایش دسلللی یافین
للللساساختررایان قععیی ج یرانری معنا خا دخ هم شکسته ج ا انلصاخ شخص مؤلز خاخج نمادندن
ندش مؤلز رللا بللدان ،لد کمخنگ شد که خجلان باخ مرر مؤلز خا اعلام کردن ا آن سن خاانند ن
معنا خا یش میبرد ج دخ ،یز خااندن متز خاد نی به آفرینش ج رالید دسی می دن ایز عدم قععیلللی
معنلا بله ایلش خجیکلرد بینامتنیی منجر شدن

سال نجاهم
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ننن

با کماهمیی شللدن ندش ج نیّی مؤلز دخ خلق ج معنا ردا ین خاانند ملاخی افدی را دخ ندد آثاخ
گشللادن خاانشهای متعدد ج رکثر معنایی ملصللال خجیکردهای خاانند ملاخ اسللین نظریۀ دخیافی
یائا  -آی خ ا سللرشللنا رریز نظریههای سللاسللاختاخگرایانه اسللین ایز نظریه رلفیدی اسللی ا دج
اریان ندد صلاخ گرایانه ج ندد ماخکسلیسلتی؛ عنصر متز خا ا ندد صاخ گرایانه ج عنصر راخیا خا ا
ندد ماخکسلیسلم میگیردن یائا

با ایز اقدامن علاج بر اخایۀ نظریهای اامپن میخااسی به رضاد ایز دج

اریلان مخلالز لایلان دهد (ناماخ معلقن )10۳ :1۳36ن چرخش به سلللای خاانش به اای خلق ج
نرلاخت اثر ج رااله بله مخاط

به اای مؤلز اثرن رلال ب خگی خا دخ معالعا ج ژجهشهای ادبی

ایجللاد کردن هر متنی ،تی فردیرریز ج رغ لیرریز متزهللا نی ملصلللالی گرجهی ج امعی رلدی
میگردد؛ ایز مسللئله سللب شللد یباییشللناسللی دخیافی اایرا جیژ ای خا دخ چرانری اخرباط ج
اخ تگلذاخی عنللاصلللر گانلاگان هنری یعنی رالیلدن مؤلزن اثرن متزن خاانش ج مخلاطل

بله خاد

اختصللاا دهد (همان 91 :ج )96ن دخ نتیجه بینامتنیی نهرنها دخ عرصللۀ خلقن بلکه دخ مر،لۀ خاانش ج
دخک متز نی میرااند سهیم ج دخیل باشدن
ماخخ ادبی دخ الایرلا خاانند ای فرهیخته که به سلللیر رلال ادبی ج راخیخی ادبیا ج فرهنگ ج
هنر اامعۀ خاد اشللراف ج بینشللی اامپ داخدن بیش ا هر مخاط دیرری برای دخیافی ج رفسللیر متز
سل اجاخ اسلین ا،اطه بر متان ج ادبیا گذشترانن افق انتظاخی ایجاد میکند که منجر به دخک متزهای
ادید میشللادن ایز افق انتظاخ ثمرۀ ادخاک ج بینش بینامتنی ماخخ ادبی اسلللی که سلللب رافیق اج دخ
معرفی بهتر ج اامعتر ادبیا گذشته به مخاط

امرج میشادن

با ا،تسللاب ج اثبا ایز امتیا برای ماخخ ادبی امرج ن به مبلث اصلللی ایز اسللتاخ یعنی کندجکاج
چانی ج چنلدی می ان اخربلاطا ج رأثیر ج رأثرا راخیا ادبیا ج بینامتنیی می ردا یمن برای نیل به ایز
مدصلللادن بللا رکیلله بر سللله مؤلفللۀ «مللاد ج ماضلللا »ن «خجت ج بینش» ج «ج للایز ج اهللدافِ»
رلاخیاادبیلا نرلاخین جاا اشلللتراک ج رلأثیر ج رأثرا ایز دانش خا با دانش بینامتنیی ربییز ج رللیل
میکنیمن
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 -1-3ماده و موضوع تاریخ ادبیات و بینامتنیت

همچنان که یش ا ایز هم آمدن ماضلا ج مادۀ اصلی ژجهش دخ دانشهای راخیا ادبیا ج بینامتنیین
ادبیا ج متز اسلین ادبیا دخ بی،اشیهرریز رعریزن کاخبرد جیژ ج هنری بان اسین دخ باب چیستی
ادبیا ن نظرا ج رعاخیز گاناگان ج متفاجری ا گذشلته را کنان اخایه شلد که شللرش مفصل راخیخچۀ
آنن خاخج ا ملدجد ج مجال ایز بلث اسین
بلا گلذخ ا آخای فلاسلللفۀ قدیم یانان مبنی بر رعهد ج اخ تمندی ادبیا ن دخ دجخ های ادیدررن با
هاخ آخای بانشلناسلان ج فرمالیسیهان نظریۀ «ادبیا به مثابۀ ادبیا » ج مکت «هنر برای هنر» معرش

شللد که ادبیا خا متنی خادبسللند ج مسللتدل ا اامعه رلدی میکردن سللاسللاخ دخ دجخۀ بانشللناس لی
عمامی که به سللال  1911انتشللاخ یافین نشللانه خا همچان سللکهای انراشللی که یک خجی آن دال
(صلا  -رصلایر) ج خجی دیرر آن مدلال (مفهام) اسلین ا نظر اجن نشانههای بانی غیراخااعیاند ج
بله مفهام ج مدلالی خاخج ا نظام بانی دلالی نمیکنندن اما س ا اجن باختیز ایز نظام بسلللتۀ بانی خا
دخ هم شلکسین اج با رأکید بر مینههای ااتماعی بان ج کاخبرندگان خاا آنن بانشناسی ساساخی
خا فلاقلد ماقعیلی ااتملاعی دانسلللین بعلد ا اج خجلان باخ ن جاهگان ج دالهای بانی خا به نظامهای
بانی -فرهنری یاند داد که سلرانجام به ربلاخ اندیشۀ بینامتنیی انجامیدن بینامتنیی متز ج آثاخ ادبی خا بر
خلاف آخای بانشلناسلان نخستیزن دید ای خادبسند ج مستدل نمیداند؛ بلکه معنا ج مااادیی متز
جا،لد خا دخ فضلللای با مان ج متان شلللناجخ میکندن طبق گفتۀ گراهام آلزن متز ادبی دیرر مااادی
خادآییز ج یکتا نیسللی؛ بلکه دخبرگیرندۀ مجماعهای ا خم گانن سللخزها ج متزهای ا یش ماااد
اسلللی (آلزن )129 :1۳31ن بلا گسلللترت آخای بینامتنین مهر بعلان بر ادبیا بیرعهد ج خابعۀ خامات
خم گان بانی (خابعۀ نشللانهها با نشللانهها) د شللد ج «ادبیا به مثابۀ ادبیا » اای خاد خا به اندیش لۀ
«ادبیا به مثابۀ دید ای ااتماعی» دادن
ایز رلال خا خا برای معلالعلا ااتملاعی دخ هنۀ دانش راخیا ادبیا با کردن خنه جلک ادبیا خا
مجماعله آثلاخی میدانلد کله دخ راالی مان به جااد میآیند ج لذا با راخیا یاند مییابندن به عدیدۀ اج
معالعۀ آثاخ ادبی یا ندد ادبی اسلی یا راخیا ادبین مضلاف بر ایزن ندد ادبی غالباً چنان اسلتعمال میشاد
کله رلاخیا ادبی خا نی دخ بر میگیرد (جللکن )۳۳ :1۳6۳ن با ایز رعریز ا ادبیا ن به رعریز را ای ا
راخیا ادبیا ن دیک میشلایمن نیلسان راخیا ادبیا خا ناشتاخی رداجمی میداند که گذشته خا به اکنان
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یاند میدهد ج یبایی ج اندیشللۀ نهفته دخ ادبیا خا برای دخک ج التذاذ ا اهانی که دخ آنیمن به رصللایر
میکشلد ()Nilson, 1954: 1ن اگرچه ایز رعریز رنها بر اصل ج هدف التذاذ ادبی رأکید کرد ن ج بدیز
للادن رعریفی سلنتی با انتظاخا ابتدایی ا راخیا ادبیا ملسلاب میشادن دخ یاندی که ا گذشته به
اکنان ایجاد میکندن به اخرباطا بینا مانی متان را به عصلر ،اضلر اشلاخ داخدن میراان استنباط کرد که
التلذاذ هنری ادبیلا گلذشلللتله ا با دخک ج ذائدۀ امرج ی امکان ذیر نیسلللین دخ ایز انعباق ذیرین
برخاخد مانهان فرهنگها ج سللا،ا هنری یش میآید؛ به همیز دلیل اسللی که متان خادبسللند
نیسللتند ج ا ئی ادایینا ذیر ا یکرۀ کلی اامعۀ دیدآجخندۀ آنها ج دخبرگیرندۀ رجربۀ ،یا بشللری
قلمداد میشلاندن به گفتۀ گاستاج لانسانن ادبیا هر قام ج ملتی انبه ج نمایی ا ،یا آن قام ج ملی
اسللی که همۀ عاالمِ اسللراخآمی ِ دخجنین خنجها ج خؤیاها ج نی ا،اال ج اخباخ بیرجنی دخ آن ثبی شللد
اسلی (به ندل ا سلمیعی گیلانین )116 :1۳36ن با ایز رفاسیرن گامی بلندرر به سای خاانش بینامتنی دخ
راخیاادبیا نراخی برمیداخیمن
یشلللتر گفتیم متزبادگی ادبیلا ن بلاب مبا،ث بینامتنی ج اخرباطا متان خا دخ دانش راخیا ادبیا
میگشللایدن کریسللتاا متز خا یک فرایند رالیدگرایانه میداند که با بینامتنیی شللکل میگیرد؛ به عباخ
دیررن ا نظر اج ج باخ ن متز سلرشلتی بینامتنی داخدن آفرینش متز بر ایۀ آنچه متز نیسی امکان نداخدن
ایز آفرینشن رغییر شلللکل سلللخز ج متز به سلللخز ج متز دیرر اسلللی (رادجخجفن )33 :1۳32ن دخ
عیز،ال باید دانسلی داشلتز سرشی بینامتنی با فردیی ج خلاقیی اثر منافاری نداخدن رین ا ن الیا دخ
مدالۀ «سلنی ج اسلتعداد فردی» میگاید اثر براستۀ ادبی باید متصل به سلسلۀ ادبی یش ا خاد باشد
ج با اسلللتعداد ج قریلۀ فردی رغییر ج بررری یابدن ا نظر اجن فردیرریز بخشهای یک اثر خا شلللاید دخ
همان قسلمیهایی بیابیم که دخ آنها شلاعرانِ مرد ج یشینیان اجن به طاخ فنانا ذیر ج چشمریری جااد
ج ،ضاخ داخند (الیا ن )9 :1۳36ن
صلرف نظر ا شلباها ج اخرباطا ملتاایی ج معنایین متان ادبی به للاد اشتراکا کلیای که دخ
سلللاختلاخ ج بزملایلههلای هنری ج ادبی با هم داخندن خاانش بینامتنی خا بیش ا یش میطلبندن با ایز
راضللی که ایز سللاختاخها ج شللیا های هنری ج ادبین سللا،ا بینامتنیای خا میان متان ایجاد میکنندن
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سلللرمتنیی1ن طبق ردسلللیم ج طرش «هنی»ن به عناان یکی ا اناا ج اشلللکال نجگانۀ بینامتنیی1ن به کل
مدالههای عام مانند اناا هانرهای ادبین گفتمانها ج شللیا های بیان اشللاخ داخد که رمامی متان ا آنها
برگرفته شللد اند ( .)Genette, 1997: 3-5به عباخرین راخیا ادبیا فعالیی ج ژجهشللی ادبی اسللی با
هلدف برقراخی ناعی دخ ملانی دخ خابعلۀ متان بلا یکلدیرر ج نی میان جقایعی که ادبی رلدی میگردند
(برناخدن )1 :1۳33ن
ا مجما مبا،ث گفتهشللد برمیآید که ادبیا (به عناان ماضللا ج مادۀ راخیا ادبیا ) دخ بس لتر
خجابم بینامتنی رلدق مییابدن ج ا آنجا که هر متز دخ شللبکۀ یچید ج گسللترد ای ا متان قراخ میگیرد
که بدجن آنها قابل رصلاخ ج ربلاخ نیسلین معنای آن نی متصل ج با بسته به راخیان سنی ادبی ج متانی
اسللی که آن متز دخ بافی آنها شللکل گرفته اسللین ماخخ ج ملددی ادبی که بخااهد به رببیز راخیا
متان بپردا د خاا نلاخاا دخ ایز شلللبکلۀ دخ هم رنید قراخ میگیردن ماخخ ادبی برای راخیانایسلللی
همااخ بله منلاسلللبلا بینامتنین اخرباطا ج ربادل اطلاعا راخیخی نیا ی ،یاری اسلللین بنابرایز باید
ذیرفی هیچ راخیا ادبیای بدجن نررت بینامتنی جسعینظرن اعتباخ ج بلکه مااادیی یدا نمیکندن
 -2-3روش و بینش تاریخ ادبیات

خجت ج شللیاۀ ژجهش دخ رمامی دانشها مبتنی بر اصللال ج متناس ل با ماضللا ن مااد ج اهداف آنها
انتخاب میشلادن بنابرایز همگام با یشلرفی ج راسعۀ دانشهان خجت ج بینش آنها نی راسعه ج رلال
یدا میکندن
رلاخیا ادبیلا بلا رلال ج رجلدد دانشهای ندد ج نظریههای ادبین امرج خجشلللی متفاج با کاخ
رذکر ها ج رااخیا ادبی سللنتی داخدن ماخخ ادبی دخ گذشللته رنها گردآجخند ج خاجی بیطرف معالبی باد
که اولاًبه راارر ا رذکر ها قدیمیرر بدج خسللید بادن ثانیاً رللیل ج نررشللی ادی ج منتددانهای به اقاال
رذکر نایسلللان ج نی متان ج چهر های ادبی که ماضلللا کاخ اج بادن نداشلللین ثالثاً بینش ماخخ ادبی
مععاف به ندگی نامههای صلللا،بان اثر ج بعضلللاً اخباخ ج ا،اال ،کامیها ج اامعۀ ،اکم بر مان
ایشلان باد اسلین ج رابعاً ردسلیمبندین ررری ج چینش معال ایز رااخیا معابق با نظم مانی ج سیر
راخیخی جقا آنها که اسلاسلی برجنمتنی ج فراادبی (رلالا سللیاسلی ج ااتماعی) داشلین صللاخ
1. architextualit
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میگرفلین بیمدلدمه باید گفی ایز ردسلللیمبندی با رمام انسلللجام ج قععیتی که داشلللین برای ،فظ
چاخچاب خادن خجابم یچیدۀ متانن سللبکها ج اخ ت دخجنی ادبیا خا نادید میگرفی ج سلللرانجام
باب خاانشهای بینامتنی خا به خجی خاانندگان بسللته نره میداشللین به گفتۀ خنه جلکن راخیا ادبیا
نباید به قبال الرایی رز دهد که بر مبنای مصلال دیرر ج اهدافی فاق ادبی به دسی آمد باشد (جلکن
)۳01 :1۳6۳ن یکی ا معیلاخهلای ادبی که بعضلللاً برای ردسلللیمبندی ادجاخ راخیا ادبیا دخ نظر گرفته
میشلدن دجخ بندی بر اسلا

نام شاعران ج نایسندگانی باد که دخ اریانهای ادبی همااخ رأثیرگذاخ ج

را مد ها ماخد اقبال ج اقتدای دیرران باد اندن دخ ،الی که راخیا ادبیا راخیا سللیر اندیشلله ج رفکر
بشلری دخ طال رمام گذشلتۀ یسلتی اجسی ج معابق با نررت بینامتنی هیچ اندیشهای نی بدجن رلاقین
ردلید ج رااخد با مفاهیم ج اندیشللههای یشللیز به جااد نمیآیدن دخ نتیجه ماخخ ادبی باید همااخ یک
چشللم بر آثاخ ج چهر ها ج چشللم دیرر بر عاامل فرهنری ج ااتماعی ،اکم بر اندیشللۀ ایشللان داشللته
باشدن
معالعا راخیا ادبیا به طاخ کلین بر دج خجت ج بینش عمد اسللتااخ اسللی -1 :خجت دخجنمتز
(متزملاخ)ن  -2خجت برجنمتز (الامعهملاخ)ن دخ عملن بیشلللتر ماخخان ج ملددان ادبی با خجشلللی
رلفیدی بله متز ج فرامتز می ردا نلدن مکلاخیک با رکیه بر خجت ج بینش بینامتنی میگاید برای نراخت
یک راخیا ادبی با خجتهای مدخنن باید بهتریز جیژگیهای ماخکسللیسللتی ج صللاخ گرایی خا به هم
آمیخین اج ایز مسلئله خا یآمد یباییشلناسلیِ دخیافی میداند که میخااهد با رغییر منظر رفسیر متان
ادبی ایز کاخ خا انجام دهد (مکاخیکن )۳31 :1۳31ن همچنان که یائا

دخ رشلللری

یباییشلللناسلللی

دخیلافی ج رااه هم مان به صلللاخ ن معنا ج همچنیز بافی راخیخی متز میگاید :یباییشلللناسلللی
دخیافی به شللناخی معنا ج صللاخ اثر ادبی آنچنان نمی ردا د که به شللیاۀ رکاملی (رلالی) آن اثر
ادبی دخ گذخ راخیان ایز یباییشلناسلی ایجاب میکند برای رشلخیص جضعیی هر اثر ادبین باید آن خا
دخ مجماعلۀ ادبی قراخ داد (بله ندل ا ناماخمعلقن  99 :1۳36ج)100ن گفتنی اسلللی ایز طبدهبندی ج
ماقعییشلناسلی ادبیِ متانن دقیداً آن هدفی اسی که ا معالعا راخیا ادبی انتظاخ میخجدن معالعاری که
بیشلتر ا آن که دخجنمتز ج سلاختاخگرا باشندن برجنمتز ج ساختاخشکنانهاندن ایز نررت ج بینش جسیپ
به خاانشِ رمامنشلللدنی آثاخ ادبی منتهی میشلللاد ج آنها خا دخ دل یک رجربۀ عظیم ادبی قراخ میدهدن

استاخهای نایز ادبی (ادبیا ج علام انسانی سابق)

10

شماخۀ اجّل

مجرای اخربلاطیای کله دانش بینلامتنیلین فلاخ ا ابعاد مان ج مکان فراهم میکندن میرااند فضلللایی
مناس

برای معالعا راخیا ادبی باشدن

مدصللاد ا «متز» دخ آخای بینامتنی باختیزن اف جن بر متان ناشللتاخی گذشللته ج معاصللرن اامعه ج
راخیا ناشللتاخ متز نی هسللین دخ ،دیدی نایسللند دخ اامعه ج راخیا ج با شللرایم ایز دج به ناش لتاخ
دسللی می ند ج همااخ ایز اخرباط دخجنمتز ج برجنمتز برقراخ اسللین منعق گفیجگایی اج نی مؤکد
به اخرباط دخجنمتز ج برجنمتز اسلی؛ همااخ بیز متان ج شلرایم هاخشان مکالمه ج گفیجگا اسین
اگر همیز نررت خا دخ باب راخیا ادبیا خجا داخیمن بیش ا یش به اهمیی ج ضلللرجخ نرا بینامتنی
دخ نراخت آن ی میبریمن متان ج اریانهای ادبی گذشللته نی چانان راخیخی که سللپری شلد ن عینیی
ج اصللالی خاد خا ا دسللی داد اندن ،اادثن اشللخاا ج متان ادبی به سللان فاکیهایی هسللتند که
شلناخی آنها ا ا طریق متز ج بان امرج امکان ذیر نیسلین ایز ،اادث ج اریانا ادبی با راسپ
نرا بینامتنی که دخ آنن مر مان ج مکان ج بسلللترهای فرهنری ج ااتماعی دخناخدید میشلللادن قابل
کشللزن دخک ج با آفرینی اسللین با نررت بینامتنی میراان راخیا ادبیا دجخ های گذشللته خا ا س
قرنهلا نلد ج بلا نایسلللی کرد؛ بی آن که دغدغۀ قصلللد مؤلز ج اصلللالی متز ج معنای آن بتااند
ملدجدیتی ایجاد کندن
نباید ا نظر دجخ داشللی که راخیا ادبیا دخ هر ،ال ناعی راخیانایسللی اسللین ا دیدگا راخیخی
ملضن هر اثر ادبی یک عنصلر جابسته ج ادایینا ذیر ا ملیم ادبی اسین ملیم ادبی نی خاد جابسته
به ملیم ایدئالاهی ج اامعهشللناختی خاا ج آن نی مرباط ج متعلق به ملیم ااتماعی -اقتصلللادی
اسلللین به عدیدۀ نیارز ( 33 :1۳63ج )31ن معالعۀ ملددانۀ راخیا ادبی رنها میرااند بر مبنای ایز مفهام
دیلالکتیکیِ فردانیی ج کنش ج جاکنش بیز دید های ایدئالاهیکی گاناگان شلللکل بریردن دخ نتیجه ما
دخ ادبیا با نظام یچید ای ا خجابم ج رأثیرا متدابل سلللر ج کاخ داخیمن هر عنصلللر دخجن ایز نظام دخ
بعز ج،د های منلصللر به فرد اما به هم رنید رعیّز مییابدن گفتنی اسللی دخ ایز فرایند بیجقفۀ کنش
ج جاکنش ایلدئالاهیلکن همله چی فردانیی خاد خا ،فظ میکندن هنر هرگ ا هنر بادن خاد دسلللی
نمیکشللدن علم همیشلله علم اسللی ج دخ عیز ،الن قاانیز رلال ااتماعین ج،د ج نیرجی ،یاری
فراگیر خاد خا ا دسی نمیدهندن
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با الهام ا طرش اخرباطی یاکابسللز مبتنی بر سلله سللایۀ مؤلز (فرسللتند )ن متز ( یام) ج مخاط
(گیرند )ن میراان دجخ های رکمیلی برای رللیل ج ررسللیم خجتشللناسللی راخیاادبیا نراخی دخ نظر
گرفین دخ شلیاۀ راخیاادبیا نراخی سلنتین معرفی متزن سبک ج طبدهبندی چهر ها ج آثاخ ادبی همری
رللی الشلللعلا خاانشهای مؤلزملاخ باد ج ماخخ ادبی رابپ معنا ج مضلللمان ماخد نظر مؤلفان ج
ندگینامۀ ایشللان به دسللتهبندین معرفی ادیبان ج آثاخشللان اقدام میکردندن ج به همیز دلیل رااخیا ادبی
گذشلتران مان مملا ا ندگینامههای اشلخاان ،اادث سیاسی ج ااتماعی دجخان اج ج بیان مؤلفههای
کلیشللهای ا سللبک ایشللان بادن اما دخ خجیکردهای مدخنن رااه ا مؤلز به متز (معابق با مؤلفۀ دجم
یاکابسلز) متمرک شلد ج دانشهای ندد ادبین سلبکشناسی ج نظریههای ساختاخگرا ج متزملاخ برای
شللناسللایی متز ج معرفی متان ادبی به کمک ماخخان ادبی آمدن یاسللتری ج ملا می دانشهای ادبی با
رلاخیا ادبیلا دخ نهلایلین بلا شلللکافایی معالعا بینامتنین راخیا ادبیا خا ا متزملاخی به اان
خاانشهلای خااننلد ملداخ ج نظریلۀ دخیافی کشلللاندن بینامتنیی با اثبا عدم اصلللالی متز ج معنان بر
چنلدمعنلایی ج رکثر متز لای فشلللردن بلا ایز خجیکردن مؤلزملاخی ج رلکمعنلایی اای خاد خا به
خاانشهای چندگانه میدهد ج ندش مؤلز خفتهخفته کمرنگ ج اصلللالی متز اج نی دخ شلللبکۀ یچیدۀ
بینامتنی مت ل ل میشلللادن انتظاخ میخجد دانش راخیا ادبیا همسلللا با خشلللد ایز خجیکردهای ادیدن
خجت معالعاری خاد خا دخ معرفی ج با نمایی ادبیا ج راخیا آن متلال سللا دن ب خررریز دخسللی که
بینامتنیی به ما میآما د ایز اسلی که برای دخک ج رفسلیر متان ج اندیشلهها باید به آبشخاخهای آنها
دخ گذشته سر دن
 -3-3وظایف تاریخ ادبیات و بینامتنیت

نراخت راخیا ادبیا ا آغا را کنان رغییرا ج سللتی ج بلندیهای یادی داشللته ج دخ طیّ ایز سللیر
کمالگران به رلالا ب خگی دسلی یافته اسللین متناسل با نیا ها ج انتظاخاری که دخ هر دجخ ا رااخیا
ادبی جااد داشللین ایز دانشن خاد خا بهناچاخ به سللمی ج سللایی سللاق دادن به گفتۀ فتا،ی (:1۳32
)31ن رلاخیا ادبیلا یلک دانش ثابی نیسلللی؛ بلکه خجندی رکاملی داخد که دخ ایز سلللیرن رجربهها ج
اندجختهها بر یکدیرر اف جد میشلاندن دخ گذشتهن هدف راخیا ادبیا ها متناس

با انتظاخا ملدجدی

که برای آن جااد داشلین صلرفاً ندل ،کایا ج شلرش ج ،ال ادیبان بادن اما امرج با گسترت دانش
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ادبی ج رعاملا آن با دیرر دانشهان افق انتظاخا خاانندگان ج منتددان ا ایز دانش بسلللیاخ گسلللترد
شلللد اسلللین به فراخاخ گسلللترۀ افق انتظاخا ن اهدافن ج متناسللل

با آنن ج ایز راخیا ادبیا نی

گسللترت ج رلال عظیمی یافته اسللین برخی ا مهمرریز انتظاخا ج ج ایز راخیاادبیا نراخی امرج
عباخرند ا :
 بیان سیر رلال ج رکامل ادبیا ا گذشته را کنان
 اشراف بر راخیا سیاسین ااتماعین اغرافیایی ج فرهنری ادیبان ج ادبیا گذشته
 رعییز ج رللیل معیاخهای ادبی دخ هر دجخ
 رااه به رلالا

بانی متان

 سبکشناسی متان دخ ضمز راخیانراخی آنها
 رهی ا رکسا،تی نمادن چهر ها ج آثاخ ادبی
 کشز فردییها ج خصایص استثنایی ا میان اریانهای کلی ادبیا
 کشز خجابم ج مناسبا متان ج اریانهای ادبی ج رأثیر ج رأثرارشان بر یکدیرر
 دجخی ا گرایشهای فردی ج اغراض ج رعصبا شخصی دخ ندد
 ا،یا ج معرفی متان فراماتشد
 رااه به معیاخهای یباییشناسی ج اخ تهای ادبی مان یدایش آثاخ
 رااه به خجیکردهای معاصر دخ ندد ادبی جننن ن
دخ نخسلتیز نرا ن هدف ا راخیاادبیا نراخین گردآجخدن مجماعه آثاخ ادبی ا دل راخیا ج گذشلتۀ
هر قامن ج نراخت سلللیر راخیخی آن را به امرج اسلللین اکتفا به ندل ندگینامۀ ادبا ج بیان مناسلللبا
راخیخین هدف نهچندان جالا ج کاخآمدی اسلللی که جاهۀ همی گذشلللتران برای نراخت رااخیا خاد
بادن ماریا آخنالد کاخ ماخخان ادبیای خا که با مان ج ،یا ج مناسللبا راخیخی آثاخ سللر ج کاخ داخندن
دخ ،دّ رفننی ادبی میخااند (جلکن 1۳6۳ن ج )211 :3ن گاسللتاج لانسللان نی بر آن اسللی که شللناخی
نلدگینامهن ملیم ج رأثیرا عاامل مختلز دخ آثاخ ادبی فدم باید یک مر،لۀ مددماری رلدی شلللاد دخ
اهی شللناخی بهتر ج عمیقرر آنهان ا نظر اجن کاشللش اصلللی ماخخ ادبین رمای جیژگیهای فردی ا
جیژگیهای مشلترک ج بدعیگذاخی ج ناآجخی ا سلنیگرایی اسی (قایمین )3۳ :1۳33ن ماخخ ادبی
برای شلناخی عمیق گذشلته ج با سلا ی آن باید به ،دیدیِ مسلم ج «خجش مان» دخ هر دجخ ن دیک
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شلادن معیاخها ج اصلال یباییشلناسین اعتدادین ااتماعی ج فرهنری خج گاخ مؤلز خا شناسایی کند ج
آنگا به نراخت راخیا ادبی بپردا د؛ جگرنه به ژجهشللرری بدل میشللاد که رمام خجیدادها ج آثاخ ادبی
ج شلخصللییها خا با قال های ا یش رعییزشللد میسللنجد (فتا،ین )11 :1۳36ن ا ایزخج کاخ ماخخ
ادبی فرارر ا راخیانراخی ادجاخ مختلز ادبین ناعی خجانشللناسللی ج با شللناسللی ذجق ج ذائدۀ عمامی
مردمان اعصاخ یش اسین
جاضل اسلی نراخت راخیا ادبیاری که ااابگای همۀ ایز انتظاخا باشد همااخ دجخ ا دستر
اسلین به ایز علی که راخیا (ادا ا ادبی بادن یا نبادنش) دانشلی گ ینشلی اسی که ماخخ با نررت
ملدجد خاد ج به یاخی اطلاعا بهدسلیآجخد ن به نراخت آن دسی می ند ج جاض اسی که اطلاعا
ماخخ همااخ ناقص ج ناکافی اسلللین با یشلللرفی دانشهای ادبی ا امله ندد ج نظریههای ادبین ایز
عیاب ج کاسلتیها را ،دجد یادی قابل ابران اسلین به یاخی ایز دانشها میراان به شناختی جسیپرر
ج عمیقرر ا ادبیا دسللی یافین باید دانسللی هر گانه ندد ج نظر دخباخۀ آثاخ ادبین دخ گرج اخااعا
مکرخ به متان دیرر اسلی؛ ،ال چه ماافق با معیاخ باشلد یا برعکس دخ رضلاد با آن دید آمد باشدن به
قال رادجخجفن اثر هنری رنهلا ملانی دخک میشلللاد کله اخربلاط آن خا بلا دیرر آثاخ هنری دخک کنیم
(رادجخجفن )12 :1۳30ن شلللاید معمئزرریز ج بلکه یرانهرریز خجت برای خسلللیدن به چنیز هدف ج
نررت قیاسلیاین ارخاذ نررشلی بینامتنی باشلد که با االان ج اشراف بر سا،ا بینامتنی ج بینافرهنری
ج بینلاگفتملانی به عمق خجابم نهان ج یدای متان نفاذ ج به کشلللز اریانهای عمامی ج فردی ادبی
دسی یدا میکندن
دخ ن د ناقدان ج رذکر نایسلان سلنتین خجابم ج رعاملا متان دخ سللع ذکر ندلقالهان نشان دادن
رضلمیزهان رلمیلا ن سرقیهای ادبی جننن بادن خجشز اسی ایز نررت سعلین بخش گستردۀ خجابم
شللبکهای ماااد دخ میان متزها خا نادید میگرفین شللبکۀ خجابم بینامتنی که نخسللتیز باخ کریسللتاا ج
خجللان باخ بر آن رأکید کردندن دخ جاقپ مخ ن جسلللیعی ا کلیۀ متانن قااعد ج رلالا ادبی ج هنری
اسللی ج ضللرجخری ،یاری ج بنیادیز دخ طرش ج راسللعۀ رمامی اریانها ج خجیکردهای ادبی ج هنری دخ
هر دجخ داخدن به عباخری صلللری ررن بینامتنیی لا مۀ ،یا اریان ادبی ج رداجم آن اسلللین ماخخ ادبی
برای دخک سلللیر اریانهای ادبی ج اشلللراف بر آثاخن بایسلللی خدّ اهای متان خا دخ یکدیرر ج نی دخ
فرهنگ ج بستر راخیا اسی ج اا کند ج رشخیص دهدن

استاخهای نایز ادبی (ادبیا ج علام انسانی سابق)

13

شماخۀ اجّل

 -4-3فواید نگرش بینامتنی در نگارش تاریخ ادبیات

بعد ا ذکر ج ایز ماخخ ادبی ج انتظاخاری که ا راخیا ادبیا ن متعاق

خشللد ج راسللعۀ دانشهای ادبی

به جااد آمد ج نی بعد ا مددمهای کارا دخ باب قابلییهای دانش بینامتنیین اینک به شلللرش فااید ج
ثمراری می ردا یم کله نررت بینامتنی میرااند برای دانش راخیا ادبیا

داشلللته باشلللدن راخیا ادبیا

مرا،ل خشلد خاد خا ا دجخان رذکر نایسلی را دجخان نایزِ اختلاط با دانشهای ادبی شی سر گذاشته
اسلین ایز بالندگی اینک اقتضلا میکند را با نررتهای چندسلا،تی بینامتنیی یاند بیابدن گفتنی اسی
راخیا ادبیا دخ سللیر رکاملی خادن مرا،ل سللهگانهای خا طی کرد؛ نخسللی عصللر معرفی ج کشللز
شلاعران بادن سلپس عصر برخسی صلی ج سدم اطلاعا ج بعد عصر اخ یابی ج نددن س ا آن عصر
شلناخی فردییها ج یاسلتریهاسلی (فتا،ین )31 :1۳32ن عصر اخیر بیش ا هر چی ن عصر اخرباط
راخیا ادبیا با دنیای بینامتنیی اسین
هر اثر ادبی دخ بعز خاد دید ای ااتماعی اسللی (رادجخجفن )6۳ :1۳66ن متز به مثابۀ شللبکۀ دخ
هم رنید ای ا خجابم یچیدۀ بانین فرهنرین سلیاسلی ج ااتماعی اسی که ایز فضاهای مشترک سب
اشللتراک متان ج رعاملا آنها با یکدیرر میشللادن ایز نررتِ رعاملی بنیان رفکر بینامتنیی اسللین ا
آنجا که همۀ متان ج گانههای ادبی دخ بسللتر خجابم بینامتنی ج بیناگفتمانی رالید ج دخیافی میشللاند ج
گایند ج خاانندۀ متز دخ فرایند رالید ج دخیافین دخ کشلللاکشِ گری نا ذیر خجابم بینامتنی ج بیناگفتمانی
قراخ داخندن ناگ یر برای ردجیز راخیا متان ادبی باید ا ایز خجابم ج رشللخیص ج رللیل ج رفسللیر آنها
بهر گرفین بدجن دانسللتز مینههای مشللترک متان ج نی گفتمانهای ماااد دخ آنهان نمیراان متان
ادبی خا طبدهبندی ج اریانشلناسللی کردن اعتباخ رااخیا ادبی به کشلز یاسللتری ج اخرباطا بینامتنی ج
گفتملانشلللنلاختیِ متان ج الامعه ج ماقعیی رالید آنها بسلللتری رام داخد؛ یرا که راخیا یک هاییِ
بههم یاسلللته ا اخباخ ج ا،اال گذشلللتران اسلللی که بدجن دخک اخرباطا ج ماقعییها ج مینههای
مشلللترکشلللانن خا بله الایی نمیبردن دخ ادامله بله ذکر فااید نررت بینامتنی دخ ردجیز راخیا ادبیا
می ردا یمن
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 -1-4-3بررسی کمیت و کیفیت تعاملات متون با یکدیگر

اجلیز ج بدیهیرریز ثمرۀ نررت بینامتنین کشلللز رعاملا ج یاندهای متان با یکدیرر اسلللین گفتنی
اسللی چرانری اقتبا

ج اسللتفادۀ هنرمندان ا دسللتاجخدهای یکدیررن یکی ا دغدغههای دنیای ندد

اسللی که دانش راخیا ادبیا باید بدان اسللا دهدن دخ،دیدین کشللزن ایجاد ج رفهیم خجابم بینامتنی ا
اجلاییهایی اسلللی که ماخخ ادبی برای ادامۀ معالعا خاد بدان نیا مند اسلللین منبپیابی ج کشلللز
مللدجدِ ملأخلذ آثلاخ کله دخ اصلللعللاش امرج بلدان «ندد منابپ» میگایندن سلللابدهای کهز دخ راخیا
رذکر نایسلی ما داخد ج کاخ را ای نیسلین با خشد ج رلال ندد ج رللیل متان ادبین بینامتنیی به عناان
خجیکردی نایز دخ معلالعلا فرهنرین مدلابل ندد منابپ قد علم کردن دخ رفاج ایز دج نررت کهنه ج
نان بهمز ناماخمعلق ( )1۳6 :1۳90گفته اسللی ندد منابپ رنها برای برخسللی متانی مناسلل اسللی که
بخشلی ا آنها ا اثر یا آثاخی مأخاذ باشند؛ اما نررت بینامتنی بر ایز باجخ اسی که رمامی متز برگرفته
ا متان ج سلا،ا دیرر اسلی؛ بنابرایز یافتز منابپ متز امکان ذیر نیسلی ج اصللال ًا اخ شی هم نداخدن
بنابرایز یکی ا ج ایز مهم ماخخ ادبی کشلز اخرباط میان متان ادبی ج مسلئلۀ بینامتنیی اسی که ایز
مبلث به مدالۀ ندد ج نظریههای ادبی مرباط اسلین ماخخ باید با اشراف ج رعمق دخ متان ادبین خجابم
میان متان ج رأثیر ج رأثرا آنها خا ا یکدیرر رشللخیص دهد ج فردییهای خلاق هنرمندان خا کشللز
کند (فتا،ین )۳3 :1۳32ن ج با رللیل چانی ج چرایی آفرینش اثر ادبین عناصللر دخجنی متز ج نیرجهای
داخلی سلللا نلدۀ فرمهای ادبی خا رللیل کند ج اخذ ج اقتبا ها ج کشلللز ج التبا ها خا نشلللان دهد
(فتا،ین  2۳ :1۳36ج )1۳ن ناصللیز ،نفی دخ بیان ج یفۀ راخیا ادبیا ن هاشللمندانه به خجابم متان ج
رأثیر ج رأثرهای آنها اشللاخ کرد اسللی؛ ج یفۀ ماخخ ادبی ا نظر اجن راصللیز کلام منظام ج منثاخن دخ
هر عصللری ا اعصللاخ راخیان ذکر شللاعرانن خعیبانن کاربانن مؤلفان نابغه ج بیان رأثیر سللخز آنان دخ
آیندگان ج رأثیر ذیری ایشلان ا یشلینیان ج همعصلران ج مدایسلۀ آنان با یکدیرر اسی (،نفین :19۳0
)1ن بدجنشک بینامتنیی دخ ا،را ایز ج یفۀ مهمن یرانه اب اخ کاخ ماخخ ادبی قلمداد میشادن
 -2-4-3تبیین سیر تحول و تطور ادبیات

راخیا ادبیا داسللتان رعاخ ج رلال ادبیا دخ گذخ مان اسللی که علل ج عاامل رلال ج اخرباط میان
خجیدادهای ادبی خا رللیل ج راصلللیز میکندن ا ایز خجن ا ماخخ ادبی انتظاخ میخجد خجند رلال ادبی
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خا دخ گذاخ مان نشللان دهد (فتا،ین )1۳ :1۳36ن نرا بینامتنی با اشللراف ج گسللترۀ فاقالعاد ای که دخ
،ا ۀ معالعا ادبی ایجاد میکندن میرااند با خجشلللی اسلللتدرایی ا معالعۀ متان ج اریانهای ا ئی
ادبیا به کشلز قاانیز ج اریانهای کلی آن نایل شلادن رنها اب اخ شناخی ج رللیل سیر رلال ادبیا
که دخ بسلتر مانن مکانن متان ج ااامپ گسلترد شد ن بینامتنیی اسین آخنالد یکی ا جالارریز ج ایز
منتدلد ادبی خا دخیلافلی اریلان غلال ادبیا دخ دجخ های مختلز ج رفکیک آن ا اریانهای فردی
میداند (جلکن 1۳6۳ن ج)211 :3ن برای دخک ایز اریان غال ن سلنی ج یشینۀ ادبی اجلیز عرصۀ هاخ
ایز اریانهاسلین منظاخ ا سلنی ادبی «مجماعه شلیا های ادبی اسی که طیّ دجخ های رعاخ ادبیا
هر قامی دید آمد ج بر خجی هم انباشلته شلد اسین برای ایز که بتاانیم به دخاۀ اخردای ادبیا ملتی
ی ببریمن بهتریز جسللیله مرااعه به سللنز ادبی اسللین جسللعی دامنۀ سللنیهای ادبی با دخاۀ ررقی ج
رلالی که ادبیا هر ملی دخ گذشلته ذیرفته اسلین نسبی مستدیم داخدن بنابرایز بهقعپ میراان گفی
که خجایا ج سللنز دخ راخیا ادبیا هر قام بیش ا هر مأخذ دیرری جااد اهمیی اسللین آنچه ادجاخ
مختلز ادبی خا بله هم می یاندد همیز سلللنی اسلللی که عامل رجانس ج همانندی دجخ های مختلز
ادبی اسلین بدجن ارکا بر سلنیها ج خجایا گذشتران هیچ گانه یشرفتی دخ عالم ادبیا ممکز نتااند
باد» (سللیاشن )9 :1۳19ن ذجق راد مهمرریز عنصللر رعییزکنندۀ سللنی ادبی اسللی که بیش ا سللایر
معیاخها ج عااملن دخ رشلکیلن خجاج ج ،فظ سنی ادبی اهمیی ج نفاذ داخدن ادبیا ج متان ادبی همااخ
متغیری ا ایز اقبال ج ذجق امعی هسلللتندن بینامتنیی میرااند میان عرصلللۀ هاخ ادبیا ج ذجق مردم
ملانله لی معنلاداخ ج دنبلالهداخ ب ند ج خگههای ایز اریان خا ا امرج را سلللرچشلللمه بکاجدن نررت
اامعهشلناسلانه ج خجانشناسانه مانه ج ادجاخ شعر ج ادب فاخسی خاد گایای ایز خجابم نهان ج یدای
ماثر دخ ایز بیز اسلللین ا طرف دیررن بلا جااد ایز همسلللاییهلای ذجقی قعل راد ج ادبیا ن با
چهر های صللا،بکسللبک ج ممتا ادبیا ماااه میشللایم که غالباً دخ سللایهای مخالز اریان ادبی
خایج مان ج ذجق راد ها دخ ،رکی ج رکا ا هسللتندن ماخخ ادبی برای برآجخد کردن ایز انتظاخن نیا مند
نررشلللی بینامتنی اسلللی را با یدا کردن ج دخ کناخ هم چیدن رکههای گمشلللدۀ ا ل ادبیا ن به فرم ج
اریان کلی آن دسلللی یدا کندن بنابرایز ماخخ ادبی برای نرا التداطی ج اامپ به نررت بینامتنی نیا ی
،یاری داخدن
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 -3-4-3دورهبندی و تقسیم ادوار ادبی بر اساس معیارهای ادبی

یکی ا معلای عمدۀ راخیاهای ادبین ردسلللیمبندیهای نامتعاخف ج غیر ادبی آنهاسلللی که گاهی بر
اسلا

جقایپ راخیخین ،کامیهای سلیاسین نام مکانها ج ناا،ی جننن رنظیم شد اندن دجخ های سیاسی

ج فرادبی خا معیلاخ منلاسلللبی برای ردسلللیمبندی دجخ های راخیا ادبیاری نمیدانندن دجخ بندی ادبیا بر
اسللا

مسللایل ااتماعی ج فراادبین اشللخاا ج چهر هان ملاک دقیق ج مناسللبی برای معالعۀ ادبیا ج

شلللنلاخی آن نیسلللین به قال جلک ()۳01 :1۳6۳ن راخیا ادبیا نباید به قبال الرایی رز دهد که بر
مبنای مصللاللی فاق ادبی به دسللی آمد باشللدن اف جن بر ایزن چینش ج ررری آثاخ ج اریانا ادبی بر
اسللا

نظم گا شللماخانه گاهی سللب مفداد شللدن سللرخشللتۀ علل ج عاامل اریانا ج مانپ رللیل ج

رشلخیص دخسی آنها میشادن به عدیدۀ یا،دی ( 13 :1۳32ج « )11گاهی شاعری که ا نظر مانی دخ
دجخ ای ندگی میکندن ا للاد ادبی ج فکری دخ دجخۀ س یا یش ا خاد قراخ میگیردن سلللسلللههای
راخیا ج ،اادث راخیخی ج ااتماعی فدم میراانند سللیر رلال ج گذاخ ا یک دجخ به دجخ ای دیرر خا
کند یا رند کنند؛ جلی هرگ دخ ردسللیمبندی بر اسللا

افراد شللاخص ج سللنیگذاخ اصللل ج مبنا قراخ

نمیگیرند»(یا،دی ج قائمین 13 :1۳32ج)11ن اسلا

بینش ج رئاخی بینامتنیی به گانهای اسی که مان

خا دخمیناخدد ج نظم ج راالی متعاخف آن خا بر هم می ند ج با ایز گسلسلیها ج یاسیهای را ن آثاخ
ج چهر هلای ادبی خا ا دجخ هلای مختلز ج دجخ ج ن دیلک به هم مرربم میسلللا دن نرا بینامتنی ایز
قلابلیلی خا داخد که فرارر ا مان ج مکان ج قاال

ا یش معیزن به شلللناسلللایی خدّ ربادلا ج رأثیر ج

رأثرا ادبی نایل شاد ج برای اریانا ادبی ج آثاخ خلقشد ن نظم ج چینش قابل قبالی اخائه کندن
 -4-4-3کشف فردیتها و نبوغ فردی

ندلد ج نررت رأثیر ج رأثرهای ادبی ج رشلللخیص ج رعییز آنها یکی ا مدالههای رکاخبرد ندد ادبی دخ
برخسللی متان اسللین خیشللهیابی ج کشللز کیفیی ج کمیی ایز اخذ ج اقتبا ها که مبلث ملاخی
معالعا بینامتنی اسللین به برخسللی می ان ناآجخیها ج ابتکاخهای خلاقانۀ صللا،بان اثر ج رعییز سللبک
شلخصلی آنها کمک شایانی میکندن ا ماخخ ادبی هدفمند انتظاخ میخجد که خجابم شبکهای بینامتنی خا
نشللان دهد ج ا ایز طریق به هدف اصلللی راخیا ادبیا ن یعنی سللیر رعاخ ج رأثیر ج رأثرهای ادبی دخ
گلذخ رلاخیا ن دیک شلللاد ج سلللهم هنرمند خا دخ ایز ،رکی رکاملی ربییز کند ج اف جن بر ایز ندش
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فردیی ج نبا هنرمند خا دخ راخیا ادبیا ررسلیم نماید (فتا،ین )12 :1۳36ن ،فظ شلناسنامۀ مؤلفان ج
راصلیز شلاخصلههای ادبی آثاخشان یکی ا ملاخیرریز ضرجخیا دانش راخیا ادبی اسی؛ چرا که
ماخخ ادبی مانند ماخخان عمامی نیسللی که رنها به ندل ج گ اخت صللرف اخباخ ج ا،اال اکتفا کندن اج
همااخ به نیرجی ندد ج قاۀ التذاذ هنری نیا مند اسللی ج همیز قاا اج خا نه رنها به کندجکاج ادبی ج هنری
متزن کله بله فرامتنیی آثاخ ادبی ج می ان ج کیفیی اخرباطا ج داد ج سلللتدهای آنها با یکدیرر سلللاق
میدهدن اصلالاً را جاا رشابه ج مشترکا اا ای مجماعهای مشخص نشادن نمیراان به جاا رفاخق
ج رفاج ایز اا ا ا یکدیرر دسلی یافین بنابرایز برخسلی سا،ا بینامتنی دخ متان ادبین خاهی اسی
که برای خسیدن به فردییها ج نبا فردی باید یماد شادن
 -5-4-3احیا و بازخوانی متون کهن

باخ رریز جیژگی نظریۀ بینامتنیین اخرباطا معنایی ج سلللاختاخی میان متان کلاسلللیک ج معاصلللر ج به
عباخری یاند میان گذشللته ج ،ال اسللی؛ با ایز هدف نهفته که متان کلاسللیک خا ا،یا ج با خاانی کندن
به ایز ررری ن یکی دیرر ا م ییهای خاانش بینامتنی به اریان انداختز ج شللناجخ کردن ادبیا کهز
دخ بسلتر رفاسیر امرج ی اسین بینامتنیی قادخ اسی متان کهز خا به متانی ایشی که معابق با مدتضیا
هر عصلللر خاانش ج دخیلافتی را مییابدن ربدیل کند ج ایز بهتریز اب اخ برای ند ج ایا کردن میراث
ادبی دخ هر اامعه اسین
 -6-4-3کشف متون و آثار مفقود

یکی ا دسلتاجخدهای مغتنم بینامتنیی کشلز متانی اسی که شاید دخ اثر گذخ مانن فرامات شد یا ا
بیز خفته باشلند اما اای ای خاد خا دخ متان دیرر برای همیشله بر اا گذاشلتهاندن ماخخ ادبی هاشیاخ
ج ری بیز همااخ باید مترصلد ج دخ اسلیجاای خگههای نهان متان گذشلته دخ یکدیرر باشد ج چه
بسللا بتااند دخ اسللیجااهای خادن به جااد متان مفداد ی ببرد ج ندعهچیزهای یادی ا گذشللتۀ
ادبی خا ر کندن
بلدجن شلللک ایز مااخد رمامی فاایدی خا که نررت بینامتنی برای راخیا ادبیا به اخمغان میآجخدن
دخ بر نمیگیردن بینلامتنیلی منلصلللراً به عملکرد گایند ج خالق اثر ملدجد نمیشلللاد ج به ایز معنی
نیسلی که مؤلز رنها متأثر ا متان یش ا خاد باد ج رلی رأثیر آن متز خا خلق کرد اسی؛ خاانند
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نی دخ کشلللاکشِ رأثیر ج رأثرا ِ بینامتنی دسلللی ج ا می ند را معنا خا دخیابدن به رعبیر باختیزن کلام لی
اسلی که یک سلر آن به خعابکنند ج سلر دیرر آن به خعابشلاند متکی اسی (آلزن )۳6 :1۳31ن
متان بسلیاخی دسلی به دسلی هم میدهند را معنا ج دخیافتی برای ما ،اصل شادن به گفتۀ آلزن نظریۀ
بینامتنیی برداشلیهای سلنتی ا خاسترا های معنا خا مت ل ل ساخی ج ایز مسئله خا به اثبا خساند که
معنای یک متز ادبی هیچ خاسللتراهی نمیرااند داشللته باشللدن ا ایز خج مؤلز دیرر چشللمهسللاخ معنا
نیسلی؛ یرا معنا دیرر سرچشمه نداخد (همان)129 :ن ماخخ ادبی دخ اایرا خاانندۀ مفرجض با ادبیا
ادجاخ مختلز دخ اخرباط اسللین اج رمامی دانش خاد خا نسللبی به متانن مرهان معالعا گذشللته ج نی
متانِ ا یش خااندۀ خاد اسلین دخ جاقپن ماخخ ادبی با نظر به خااند ها ج متان گذشتهن دخ باب متان
ج ادبیا ادیدرر ا هاخ نظر میکندن با همیز رفسللیرن بینش ماخخ ادبی دخ امر راخیانراخی خاد  -خاا
ناخاا  -بینشللی بینامتنی اسللین باید با قععیی ،کم کرد که نررت بینامتنی برای شللناخی ج رأمل دخ
متان ج راصلللیز ج طبدلهبنلدی آنهلا ج ،تی نرلاخت راخیخچۀ سلللاد ای ا ادبیا ج متان ادبی که
سللعلیرریز ج یفۀ ماخخ ادبی اسللین ضللرجخری ملما

ج معلاب داخدن امید اسللی که با کاخبردیرر

شلللدن نظریلۀ بینلامتنیلی ج ا طرفی بلا علمیرر شلللدن شلللیا های راخیاادبیا نراخین بتاان ثمرا
بیشماخی خا دخ رلفیق ایز دج دانش به دسی آجخد ج به کاخ بسین
 -4نتیجهگیری

رأمل دخ مناسلللبا دانش راخیا ادبیا ج خجیکرد بینامتنیین گایای ،دایق ج دقایدی اسلللی که بیش ج
یش ا هرگانه ا هاخ نظر ج قضللاج ندادانهن دلالی خجشللنی بر خجابم دجسللایه ج ااتنابنا ذیر ایز دج
دانش با یکدیرر داخدن بینامتنیی دخ دامز راخیا ادبیا

اد شلللد اسلللی ج راخیا ادبیا بدجن نررت

بینامتنی قادخ به شللناسللایی ادبیا گذشللته ج نراخت راخیا آن نیسللین مهمرریز دسللتاجخدهای رلفیق
نررت بینامتنی دخ ردجیز راخیا ادبیا بدیز شرش اسی:
 -1ماهیت تاریخگویی با نگرش بینامتنی در هم آمیخته استتت :راخیا ادبیا ناعی راخیانایسللی
ج گ اخت ماجقپ اسلین ماخخ ادبی معاصلر برای یاند با ادبیا گذشتهن مر مان ج مکان خا شی سر
میگذاخد ج متان گذشلللته خا با ،ال ج فضلللای امرج ی خایش فهم ج معرفی میکندن بینامتنیی نی عیناً

استاخهای نایز ادبی (ادبیا ج علام انسانی سابق)

20

شماخۀ اجّل

همیز مسلیر خا شی سر میگذاخد را با امپ مانهان متز خا ا انلصاخ مؤلز ج مان ج مکان اج خاخج
کند ج با سایر متان ج سا،ا

یاند ب ندن

 -2رابطۀ تاریخ ادبیات و بینامتنیت دو ستتویه و متقابا استتت :رلاخیا ادبیا به للاد قدمین
سللابدهای کهزرر ا دانش بینامتنیی داخدن اما امرج ایز دج دانش با هم دادجسللتدهای مسللالمیآمی ی
داخنلدن بینلامتنیی بهکمک راخیا ادبیا ن به شلللریان اخرباطی متانن اعصلللاخ ج ااامپ ی میبردن راخیا
ادبیا نی با بهر ا فنان اخرباطیای که بینامتنیی دخ اختیاخت میگذاخدن به شللناخی عمیقرر ج دقیقرر
ادبیا دسی مییابدن
 -۳افق انتظار و درک مورخ ادبی در گرو بینش بینامتنی اوستتت :بینامتنیی نه رنها دخ عرصلللۀ
خلق؛ بلکه دخ مر،لۀ خاانش ج دخک متز نی سللهیم اسللین با کماهمیی شللدن ندش مؤلز دخ خلق ج
معنا ردا ی متزن خاانند ملاخی افدی را دخ ندد آثاخ گشلللادن ا،اطۀ ماخخ ادبی دخ اایرا خاانند ای
فرهیخته بر متان ج ادبیا گذشلتهن افق انتظاخی ایجاد میکند که منجر به دخک متزهای ادید میشادن
ایز افق انتظاخ ثمرۀ بینش بینامتنی اسی که سب

رافیق ماخخ ادبی دخ کاخت میشادن

 -3بازبستتتگی متن به متون گذشتتتهم مورخ ادبی را در شتتبکۀ بینامتنی قرار میدهد :ا آنجا که
متز دخ شللبکۀ یچید ای ا متان یش ا خاد قراخ میگیرد که بدجن آنها قابل رصللاخ ج ربلاخ نیسللین
معنای آن نی با بسلته به راخیان سلنی ادبی ج متانی اسی که آن متز دخ بافی آنها شکل گرفته اسین
ماخخ ج ملدق ادبیای که بخااهد به رببیز راخیا متان بپردا دن خاا ناخاا دخ ایز شللبکۀ دخ هم رنیدۀ
متان (بینامتنیی) قراخ میگیردن
 -5بینامتنیت ابزار تاریخنگاری ادبی استت :بینامتنیی میخااهد فاصلۀ گذشته ج آیند خا دخناخدد
را امکان با نایسلی گذشلته دخ بسلتر امرج فراهم شادن اریانهای گذشته نی چانان راخیخی که به سر
آملد ن عینیی خاد خا ا دسلللی داد اند ج ماخخ ادبی رنها با راسلللپ نرا بینامتنی که دخ آن مر مان ج
مکان دخناخدید میشادن قادخ به دخک ج با آفرینی آنها اسین
 -6بینامتنیت لازمۀ حیات و تداوم جریانهای ادبی استتت :اثر هنری رنها مانی دخک میشللاد که
اخربلاط آن خا با دیرر آثاخ هنری دخک کنیمن هرگانه ندد ج نظر دخباخۀ آثاخ ادبین دخ گرج اخااعا مکرخ
به متان دیرر اسللی؛ ،ال چه ماافق با معیاخ یا برعکس دخ رضللاد با آن دید آمد باشللدن معمئزرریز
طریق برای خسللیدن به چنیز هدفین ارخاذ نررت بینامتنی اسللی که با اشللراف بر سللا،ا بینامتنی ج

بینامتنیی به مثابه خجت ج بینش راخیا ادبیا

سال نجاهم

ننن
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فرامتنین به عمق خجابم نهان ج یدای متان نفاذ ج به کشللز اریانهای عمامی ج فردی ادبی دسللی
یدا میکندن
به طاخ کلی مهمرریز فااید نررت بینامتنی دخ نراخت راخیا ادبیا عباخرند ا  -1 :برخسللی کمیی
ج کیفیی رعاملا متان با یکدیرر  -2ربییز سللیر رلال ج رعاخ ادبیا
ادبی بر اسللا

 -۳دجخ بندی ج ردسللیم ادجاخ

معاییر ادبی -3کشللز فردییها ج نبا فردی  -1ا،یا ج با خاانی متان کهز  -1کمک

به کشز متان ج آثاخ مفدادن
یادداشتها

هخاخ هنی به نجگانه خابعۀ جخامتنی قایل ج معتدد اسی:
 -1بینلامتنیی ( -2 )intertextualitیرامتنیی ( -۳ )paratextualitفرامتنیی ()metatextualit
 -3سرمتنیی ( -1 )architextualitبرمتنیی (.)Genette, 1997: 3-5( )hypertextualit
کتابنامه
الیا ن رین ا ن ()1۳36ن «سنی ج استعداد فردی»ن ررامۀ گیتا گرکانین آ مان شماخۀ 16ن فرجخدیز ج
اخدیبهشین صص 11-9ن
باینان برناخدن ()1۳33ن «راخیا ادبیا »ن دخباخۀ راخیا ادبیا ن ررامۀ سهیلا اسماعیلین رهران :سمین
رادجخجفن ر جرانن ()1۳32ن باطیدای ساختاخگران ررامۀ ملمد نباین چاپ دجمن رهران :آگهن
______________ )1۳30( .ن نظریۀ ادبیا ؛ متزهایی ا فرمالیسی خج ن ررامۀ عاطفه طاهایین رهران:
اخترانن
سلدنن خامانن ()1۳36ن خاهنمای نظریۀ ادبی معاصرن ررامۀ عبا

مخبرن رهران :طرش نان

،فنین ناصیزن (19۳0من)ن راخیا الادب أج حیاة اللغة العربیةن الداهر ن

خقانین سید مهدین ()1۳39ن «کاستیهای خجتشناسانۀ راخیاادبیا نراخی برای بان فاخسی»ن نامۀ
فرهنرستانن شماخۀ 33ن مستانن صص 1–21ن
سیاشن فاطمهن ()1۳19ن «مدام سنی دخ راخیا ادبیا »ن ایران امرج ن سال دجمن شماخۀ 9ن آذخن صص  9ج
10ن

استاخهای نایز ادبی (ادبیا ج علام انسانی سابق)
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فتا،ین ملمادن ()1۳32ن «برخسی ج ندد راخیاادبیا نراخی دخ ایران»ن کتاب ما ادبیا

شماخۀ اجّل
ج فلسفهن شماخۀ

13ن خردادن صص 31-۳2ن
____________ )1۳36( .ن نظریۀ راخیا ادبیا ن رهران :سخزن
قر باغین علی اصغرن ()1۳31ن «بینامتنیت»ن گلستانهن شماخۀ 36ن اسفندن صص۳3-3ن

سمیعی گیلانین ا،مدن ()1۳36ن «گ اخت آخای گاستاج لانسان دخباخۀ خجت راخیاادبیا نراخی»ن نامۀ
فرهنرستانن شماخۀ 30ن مستانن
مکاخیکن ایرنا خیمان ()1۳31ن دانشنامۀ نظریههای ادبی معاصرن ررامۀ مهران مهاار ج ملمد نباین
رهران :آگهن
ناماخ معلقن بهمزن ()1۳90ن دخآمدی بر بینامتنیی؛ نظریهها ج کاخبردهان رهران :سخزن
______________ )1۳36( .ن «یائا

ج ای خ :نظریۀ دخیافی»ن ژجهشنامۀ فرهنرستان هنرن شماخۀ 11ن

صص 110-9۳ن
نیارزن کن من ()1۳63ن «مدجف /باختیز :ماضا ن ج ایز ج شیا های راخیا ادبی»ن بایان شماخۀ  3ج 9ن
آبان ج آذخن صص 31-33ن
جبسترن خاارن ()1۳63ن «بینامتنین با خاانی متز با رفسیر امرج ی»ن ررامۀ مجتبی جیسین گلستانهن شماخۀ
 1ج 1ن صص 31-31ن
جلک خنهن آجستز جاخنن ()1۳6۳ن نظریۀ ادبیا ن ررامۀ ضیاء ما،د ج رجی مهاارن رهران :علمی فرهنرین

یا،دین ملمداعفر؛ فر ادن عبداللسیزن ()1۳32ن راخیا ادبیا

ایران ج اهان :سال دجمن رهران :چاپ ج
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