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 نوین ات نگاریتاریخ ادبی و بینش روش ۀبینامتنیت به مثاب
 

  1انچشمهی یمیعظ الههدکتر 

 2فرد یرباقریم اصغر یعلسید دکتر  

 چکیده

هدف اصلللی راخیا ادبیا ن نراخت راخیا رلالا  ادبی اسللین بینامتنیی نی  دخ ایز ،ا  ن 

ریان کمک راخیا ادبیا ن به شللل آیدن بینامتنیی بهشلللماخ می دانش ربییز اخرباطا  متان به

ی که اطیافنان اخرب ا  برد ج راخیا ادبیا  نی  با بهر اخرباطی متانن اعصللاخ ج ااامپ  ی می

 ابدن یرر ادبیا  دسی میرر ج دقیقگذاخدن به شناخی عمیقبینامتنیی دخ اختیاخت می

کاچکی اسلللی که به دنیای اخرباطا  دانش راخیا ادبیا  ج  مثابۀ دخیچۀ به اسلللتلاخایز 

 منظاخ کاخ خا با برخسی ج رلفیق مبانی نظری راخیا بینامتنیی گشلاد  شلد  اسلین به همیز

 مدصلللاد ایز ایمن عمدۀهای ادبی طرا،ی کرد ج نظریه ادبیلا  ج دانش بینامتنیی ج نی  ندد

 ا ادبیا  با دانش بینامتنیی جهای اخرباطی راخیدادن جاا  اشتراک ج خا   ژجهشن رنها نشان

 شمردن خدما  متدابل ایز دج با یکدیرر اسین بر

 ننظریادبیا ن بینامتنیین ندد  راخیا: هاکلیدواژه

 مقدمه -1

های ادبیا  دخ طال دجخ  ج سللرگذشللی راخیا ربییز ای اسللی که بهخشللتهمیان دانشللی ادبیا  راخیا

 ا راسعۀباشتغال ج اهتمام داخدن آن  فنان ادبیرلال ها ج های سلبکرغییرا  ج دگرگانیسلیر  نراخیخی

اف جن ج خرجی خج به گسللترت ج  یشللخجدن می ا ادبی اخیادانش رانتظاخاری که ا   دامنۀهای ادبی دانش

هایی چان دانش مسلللتدلی نیسلللی بلکه به دانش ادبیا راخیا که  چه مسللللم اسلللی ایزسلللین آنا

 ننن جابسته اسین  ج شناسیشناسین معناشناسین نددن راخیان فلسفهن اامعهمتز

                                                                    

 elahe.azimiyancheshme@gmail.com                    مسئال(  )نایسندۀدکتری  بان ج ادبیا  فاخسی دانشرا  خااخ می  -1

 a.mirbagherifard@gmail.com                  استاد  بان ج ادبیا  فاخسی دانشرا  اصفهان                         -2
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ادبن هنر ج سلللایر معالعا   کشلللز ب خر قرن دخ عرصلللۀ عناان به یا هنر اخرباطا ن بینلامتنیی

 دخ دنیلای ادبیلا  ج هنر اسلللی کله ماا  زنای خجیکردهلای ا  فرهنری ج انسلللانین امرج   یکی

راان می شیا به کمک ایز  س ا  خاد شلد  اسلین  هنری -ادبی هاینظریه دخ اسلاسلی هایدگرگانی

سللی برخی مختلز ها ماندیرر خا دخ طال با یک هاآنرانری اخرباطا  نلاۀ سللاخی متان )ادبی( ج چ

هن هایی که را کنان دخ باب بینامتنیی انجام گرفتمعالعا  ج نظریه هانبلا رملام یلافتهگفتنی اسلللی ن کرد

 رد  اسین ها ج  تانسیل دخجنی خاد خا آشکاخ نکهنا  ایز دانش رمام قابلیی

 دیدۀع فرسلا اسللین به،ال طاقی ادبیا ن کاخی گسلترد  ج دخ عیز ،فظ نررت بینامتنی دخ معالعۀ

ز ج دیررن دشللااخرریدبی ج رأثیر ج رأثرا  متان ا  یککشللز خجابم میان متان ا»ن (۳3: 1۳32) فتا،ی

ه آیند کایز کاخ برمی ادبی اسللین ج رنها کسللانی ا  عهدۀرریز بخش کاخ ماخخ ،ال ضللرجخی دخ عیز

انند ها خا نشلللان دهند ج بتاآثاخ ادبی خا با دقی ج ،اصلللله بخاانند ج  یاندها خا بیابند ج اخذ ج اقتبا 

ادبیا ن اخیا رکمک  ن با ایز جصللزن بینامتنیی به«ادبیا  معرفی کنندراخیا فردیی خلاق هنرمند خا دخ 

ا   گیریادبیا  نی  با بهر راخیا ا  سللایی دیررن بردن یبه شللریان اخرباطی متانن اعصللاخ ج ااامپ  ی م

  دسلللی رر ادبیارر ج دقیقگذاخدن به شلللناخی عمیقی کله بینلامتنیی دخ اختیاخت میافنان اخربلاطی

 یابدن می

راخیا  بینامتنیی جاخرباط ج رأثیر ج رأثرا   -آمد عناان  دخکه  چنانهم -بلث اصلللی ایز اسللتاخ

دج ادبی دخ  اخرباط ایز دج ،ا ۀ باخ دخ ایرانن اسللین نخسللتیز های فعالییها ج ،ا  خجتدخ  ا ادبی

راخیا ادبی ایران ج قلمرج  بان  ج  س ا  آنن دخملماد فتا،ی  ناشلللتۀ ادبیلا رلاخیا  نظریلۀکتلاب 

سللید مهدی  خقانی معرش شللدن ا  ایز دج ماخد که رنها  ناشللتۀ فاخسللی: رعاخ ج دگردیسللی هانرها

ا  جااد ادبیراخیا خصللاا اخرباط بینامتنیی ج  ندن هیچ منبپ ج مأخذی دخا ای به مسللئله نمادخ اشللا

 نداخدن

کاچکی اسلی که به دنیای اخرباطا  ایز دج دانش گشلاد  شد ن ج کاخ  مثابۀ دخیچۀ ایز  ژجهش به

د  طرا،ی نما های ادبیی  ندد ج نظریهبینامتنیی ج ن ادبیا نراخیا برخسلللی ج رلفیق مبلانی نظری  خا بلا

ادبیا  با راخیا های اخرباطی اشللتراک ج خا  دادن جاا  مدصللاد ایز  ژجهشن رنها نشللان اسللین عمدۀ

کاخهای عملیِ  ژجهندگانِ ایز عرصللهن رکمیل ج رصلللی  خجد با خا دانش بینامتنیی اسللی که امید می

   شادن
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 بحث و طرح مسئله -2

ن متز ادبیا راخیا  ژجهش دخ دانش بینامتنیی ج اصلللی  ج مادۀ ماضللا اامالین باید گفی  یدخ نراه

ادن شایز فصل مشترک گشاد  می سلبا  ایز دج دانش نظرین با ملا،ظۀباب شلباها  ج مناج  اسلین

هدف اصللللی راخیا ادبیا ن نراخت راخیا رلال ادبیا  ج متان ادبی اسلللین بینامتنیی نی  دانش ربییز 

م ه خجن ایز دج دانش آبشللخاخها ج قاانینی متنا ر ج ن دیک بهآیدن ا  ایزشللماخ می اخرباطا  متان به

 داخندن

اد ج شنایسلی ملسللاب میناعی راخیا -با رمام رعاخیز ج ،دجدت -ادبیا راخیا گفتنی اسلی 

های خااّ خاد اسللین ماخخ ادبیِ معاصللر اگرچه به متان کهنی ناگ یرن متضللمز قاانیز ج ملدجدیی

 ملض نراخت ج به نرسلللی داخدنراخی سلللنتی دسلللتادبیا ج دیرر اقلام ج منابپ راخیاها  چان رذکر

 هاآنگ اخت ادبیلا  گلذشلللتله دخ  ملان ،الن خاا  ناخاا   بان ج بینش امرج ی خاد خا دخ نراخت 

 نراخی جاادیادبیا مکانی ج ماقعیتی که دخ امر راخیادهدن ایز رلاقی  مانین دخلالی ج سلللرایی می

ان کسللی کندن اگرچه راکنبینامتنیی فراهم می ایی خا برای طرش ج ابدا  اندیشللۀنا ذیر داخدن فضللااتناب

متفاج  نظری  ا رعمقن بادبیا  خا بسترسا  بینامتنیی ندانستهراخیا شلناسی نشد  ج به ایز خیشله معترف

مکان خا  تهن مر   مان جرا  شلدن ماخخ ادبی معاصر برای  یاند با ادبیا  گذشراان قایل به ایز خاسلتمی

امتنیی کندن بینگذاخد ج متان گذشته خا با ،ال ج فضای امرج ی خایش فهم ج معرفی می شلی سر می

  مان ج مکان اج هان متز خا ا  انلصاخ مؤلزن مانگذاخد را با امپ نی  عیناً همیز مسلیر خا  شی سر می

ندن شلاید هیچ سخنی مثل ایز عباخ  خامان سلدن ج ااامپ  یاند ب  ها مانمتانن خاخج کند ج با سلایر 

شللامل  همااخ اندا  کنانی چشللم»گایای ایز ربادل ج رداخن  مان گذشللته ج ،ال نباشللد: ( 61: 1۳33)

 دخک اندا  ملدجدِ  مان ،ال قابل،الن گذشلته نی  فدم ا  چشم ای با گذشلته اسلی اما دخ همانخابعه

،الن  تااهمگذشللتهن ج دیرری  بهمععاف التفاری داخد: یکی  سللایۀنراخی نی  دج ادبیا راخیا«ن اسللی

  آثاخ ج متان ج اخرباطا ها مانشادن التفا  به رلاقی همیز دجسلایری دخ نررت بینامتنیتی نی  دید  می

راخیا  هایجت ج مسللیری که دخ دانشادبی ج هنرین اسللا  بینش بینامتنی اسللین بنابرایزن شللباهیِ خ

 بینیمن امری رصادفی نیسین امتنیی میادبیا  ج بین

ج  غرض بینامتنیی داخدن بدجن هیچ نظریۀرر ا  ای کهزادبیلا  بله لللاد قلدملین سلللابدهرلاخیا 

دِیز  نادبیا  متالد شلد ج راانسللی بعد ا  شکافاییراخیا ز دخ دامادبی اغماضلی باید گفی بینامتنیی 
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ضلللرجخی دخ رلال  بلاید گامیکله امرج ن داشلللتز نررت بینلامتنی  خاد خا بلدان ادا کنلد رلا الایی

 شادن  نراخی نایز قلمدادادبیا راخیا

 ادبیاتتاریخ بینامتنیت و  -3

هان یز)رضللم های متانپ ج رأثیر ذیریمعنان مناب راان دخباخۀج آسللانیِ گذشللته نمیسللادگی امرج   با 

 افتد یچید  ج مبهم ارفاق میای دخهماملا  متان دخ شلللبکهرا رعن( بلث کرد؛  ینهان انتلاخها جناقتبلا 

ج هنر باد  جیژ  ادبیا های بشری بهدانش دن بینامتنیی کشلز ب خگی دخ عرصلۀکه سلا،تی فرامتنی داخ

ی های دخجنی یک اثر ادبراانسللی به انبهنا ذیر ج عمیق سللاخین ایز نظریه ها خا  ایانکه خاانش متز

متز با سلللایر متان ج رعاملا  های  نهان ج  یدای آن خا دخ منلاسلللبا  ج خابعه کنلد ج معنلای آن نفاذ

 متنی بیابدن برجن

 برایج  نداخد سال  نجا  ا  بیش این  یشلینههایا رعامل متز (intertextuality« )بینامتنیی»اصلعلاش 

 به «کلرل » ،لدۀ  بان فیلسافان ج ادیبان ا  یکی آثاخ دخ ج  اخیس دخ شلصین دهۀ اجاخر دخ باخ نخسلتیز

شللدن  معرش بیسللتمن  ردا  سللدۀنظریه ن«باختیز میخاییل» هایاندیشلله دخ برخسللی« اهجلیا کریسللتا» نام

بردن بر  (ن با ،ملهheterologsia« )چندصدایی»خصلاا  دخ« باختیز»نظریا   دخ معالعۀ« کریسلتاا»

بینامتنیی خا معرش ج به نام خاد مسلللجّل کردن معابق با نظر اجن هیچ متنی آ اد  ن نظریۀهاآنمعلانی ثابی 

 ایدب ا  متان دیرر ج داخای هایتی مسللتدلن اصللیل ج خادمختاخ با معانی ماندگاخ ج ثابی نیسللین بلکه

راخ داد ااتماعیِ میان متان ق  یاستۀهمخا دخ سلاختاخ ج نظام خجابم به هاآن نبرای رللیل ج رفسلیر متان

قراخ  ادبی خا دخ بسللتر کلیتی ااتماعیمتز بینامتنیین سللاختاخ (ن به سللخنی کارا ن 62: 1۳31)مکاخیکن 

 ن  دکنمیج معناداخ ات سا گاخ ااتماعی -های راخیخیدهد ج متز خا با دلالیمی

ن ام خایش دسلللی یافیبنیلان معلالعا  بینامتنی با  هاخ  سلللاسلللاختاگرایان به اسلللتلکام ج قا

دندن خاخج نمامؤلز شخص  ا  انلصاخ ج ههم شکست  للللساساختررایان قععیی ج یرانری معنا خا دخ

لام کردن ا  آن  سن خاانند ن خا اعز مرر مؤل خنگ شد که خجلان باخ رللا بللدان ،لد کمندش مؤلز 

یلللی  دن ایز عدم قععدسی میبرد ج دخ ،یز خااندن متز خاد نی  به آفرینش ج رالید ا خا  یش میمعن

 ن  معنلا بله  ایلش خجیکلرد بینامتنیی منجر شد
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اخ دخ ندد آث ملاخی افدی را  ن خاانند ج نیّی مؤلز دخ خلق ج معنا ردا یاهمیی شللدن ندش با کم

دخیافی  ملاخ اسللین نظریۀکردهای خاانند ی متعدد ج رکثر معنایی ملصللال خجیهاگشللادن خاانش

های  سللاسللاختاخگرایانه اسللین ایز نظریه رلفیدی اسللی ا  دج رریز نظریه  سللرشللنا آی خ ا -یائا 

خا ا   گرایانه ج عنصر راخیاگرایانه ج ندد ماخکسلیسلتی؛ عنصر متز خا ا  ندد صاخ اریان ندد صلاخ 

دج  زخااسی به رضاد ایای اامپن مینظریه ئا  با ایز اقدامن علاج  بر اخایۀگیردن یاندد ماخکسلیسلم می

(ن چرخش به سلللای خاانش به اای خلق ج 10۳: 1۳36)ناماخ معلقن   لایلان دهد اریلان مخلالز

های ادبی نرلاخت اثر ج رااله بله مخاط  به اای مؤلز اثرن رلال ب خگی خا دخ معالعا  ج  ژجهش

هللا نی  ملصلللالی گرجهی ج امعی رلدی رریز متزرریز ج رغ لیایجللاد کردن هر متنی ،تی فردی

رانری اخرباط ج ای خا دخ چجیژ  اایرا شللناسللی دخیافی سللب  شللد  یبایی ؛ ایز مسللئلهگرددمی

خاانش ج مخلاطل  بله خاد گلذاخی عنللاصلللر گانلاگان هنری یعنی رالیلدن مؤلزن اثرن متزن اخ ت

ش ج خاان رنها دخ عرصللۀ خلقن بلکه دخ مر،لۀدخ نتیجه بینامتنیی نه(ن 96ج  91)همان:  اختصللاا دهد

 رااند سهیم ج دخیل باشدن دخک متز نی  می

 یخی ادبیا  ج فرهنگ جای فرهیخته که به سلللیر رلال ادبی ج راخخاانند  الایرلا ماخخ ادبی دخ 

خاد اشللراف ج بینشللی اامپ داخدن بیش ا  هر مخاط  دیرری برای دخیافی ج رفسللیر متز  هنر اامعۀ

ای هکند که منجر به دخک متزشترانن افق انتظاخی ایجاد میسل اجاخ اسلین ا،اطه بر متان ج ادبیا  گذ

ادخاک ج بینش بینامتنی ماخخ ادبی اسلللی که سلللب  رافیق اج دخ  شللادن ایز افق انتظاخ ثمرۀید میاد

 شادن تر ادبیا  گذشته به مخاط  امرج  میج اامع بهترمعرفی 

اج کمبلث اصلللی ایز اسللتاخ یعنی کندجبه با ا،تسللاب ج اثبا  ایز امتیا  برای ماخخ ادبی امرج ن  

ایز رای نیل به  ردا یمن بمی یبینامتنیادبیا  ج راخیا رأثرا  چانی ج چنلدی می ان اخربلاطا  ج رأثیر ج 

« ج للایز ج اهللدافِ»ج « خجت ج بینش»ن «مللاد  ج ماضلللا » مدصلللادن بللا رکیلله بر سللله مؤلفللۀ

لیل یز دانش خا با دانش بینامتنیی ربییز ج رلنرلاخین جاا  اشلللتراک ج رلأثیر ج رأثرا  اادبیلا رلاخیا

 کنیمن می
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 ادبیات و بینامتنیتتاریخ ماده و موضوع  -3-1

ن ادبیا  ج بینامتنییراخیا های اصلی  ژجهش دخ دانش  یش ا  ایز هم آمدن ماضلا  ج مادۀ که چنانهم

ستی هنری  بان اسین دخ باب چیرریز رعریزن کاخبرد جیژ  ج ،اشیهادبیا  ج متز اسلین ادبیا  دخ بی

 خچۀاخایه شلد  که شللرش مفصل راخی ادبیا ن نظرا  ج رعاخیز گاناگان ج متفاجری ا  گذشلته را کنان

 اسین بلثآنن خاخج ا  ملدجد  ج مجال ایز 

ا های ادیدررن بمندی ادبیا ن دخ دجخ قدیم یانان مبنی بر رعهد ج اخ ت بلا گلذخ ا  آخای فلاسلللفۀ

معرش  «هنر برای هنر»ج مکت   «ادبیا  مثابۀ ادبیا  به» هان نظریۀشلناسلان ج فرمالیسیان هاخ آخای  ب

ی شللناسلل بان ۀدجخسللاخ دخ سللاکردن شللد که ادبیا  خا متنی خادبسللند  ج مسللتدل ا  اامعه رلدی می
 ای انراشللی که یک خجی آن دالنشللانه خا همچان سللکه نانتشللاخ یافی 1911سللال  بهکه  عمامی

اند ج غیراخااعی های  بانینشانهن ا  نظر اجن رصلایر( ج خجی دیرر آن مدلال )مفهام( اسلی -)صلا 

بانی خا   ا  س ا  اجن باختیز ایز نظام بسلللتۀکنندن امبله مفهام ج مدلالی خاخج ا  نظام  بانی دلالی نمی

اخی شناسی ساسآنن  بان ی ااتماعی  بان ج کاخبرندگان خااهاکید بر  مینهن اج با رأهم شلکسی دخ

های های  بانی خا به نظامجاهگان ج دال ندانسلللین بعلد ا  اج خجلان باخ خا فلاقلد ماقعیلی ااتملاعی 

 تز ج آثاخ ادبی خا برن بینامتنیی مانجامیدبینامتنیی  داد که سلرانجام به ربلاخ اندیشۀ  یاندفرهنری  - بانی

ز داند؛ بلکه معنا ج مااادیی متمستدل نمیای خادبسند  ج شلناسلان نخستیزن  دید خلاف آخای  بان

گراهام آلزن متز ادبی دیرر مااادی  کندن طبق گفتۀج متان شلللناجخ می جا،لد خا دخ فضلللای با   مان

اد ماا های ا   یشها ج متزای ا  خم گانن سللخزمجماعه ز ج یکتا نیسللی؛ بلکه دخبرگیرندۀخادآیی

مات خا رعهد ج خابعۀعلان بر ادبیا  بیامتنین مهر ب(ن بلا گسلللترت آخای بین129: 1۳31اسلللی )آلزن 

 ۀاای خاد خا به اندیشلل« مثابۀ ادبیا  ادبیا  به»ها(  د  شللد ج ها با نشللانهنشللانه )خابعۀ خم گان  بانی

 دادن « ای ااتماعی دید  مثابۀ ادبیا  به»

ا خنه جلک ادبیا  خکردن  ادبیا  با راخیا دانش  ا  ااتملاعی دخ  هنۀخا  خا برای معلالعل ایز رلال

اج   دۀبه عدییابندن آیند ج لذا با راخیا  یاند میجااد می دانلد کله دخ راالی  مان بهآثلاخی می مجماعله

اد شندد ادبی غالباً چنان اسلتعمال می مضلاف بر ایزن آثاخ ادبی یا ندد ادبی اسلی یا راخیا ادبین معالعۀ

ا   ای(ن با ایز رعریز ا  ادبیا ن به رعریز را  ۳۳: 1۳6۳)جللکن  گیرددخ بر میکله رلاخیا ادبی خا نی  

خا به اکنان  داند که گذشتهادبیا  خا ناشتاخی رداجمی میراخیا شلایمن نیلسان یا  ن دیک میادبراخیا 
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 نهفته دخ ادبیا  خا برای دخک ج التذاذ ا  اهانی که دخ آنیمن به رصللایر  یبایی ج اندیشللۀدهد ج  یاند می

 کید کرد ن ج بدیزأاگرچه ایز رعریز رنها بر اصل ج هدف التذاذ ادبی ر(ن Nilson, 1954: 1کشلد )می

گذشته به  شادن دخ  یاندی که ا ملسلاب می ا للادن رعریفی سلنتی با انتظاخا  ابتدایی ا  راخیا ادبی

اط کرد که راان استنبدن میکندن به اخرباطا  بینا مانی متان را به عصلر ،اضلر اشلاخ  داخاکنان ایجاد می

ن  ذیری ذیر نیسلللین دخ ایز انعباقامرج ی امکان ادبیلا  گلذشلللتله ا  با دخک ج ذائدۀالتلذاذ هنری 

بسللند  همیز دلیل اسللی که متان خاد آید؛ بهها ج سللا،ا  هنری  یش مین فرهنگها مانبرخاخد 

یا  بشللری ، رگیرندۀ رجربۀج دخب هاآن آجخندۀ دید نا ذیر ا   یکرۀ کلی اامعۀنیسللتند ج ا ئی ادایی

قام ج ملی  آن گاستاج لانسانن ادبیا  هر قام ج ملتی انبه ج نمایی ا  ،یا  گفتۀ شلاندن بهداد میقلم

ها ج خؤیاها ج نی  ا،اال ج اخباخ بیرجنی دخ آن ثبی شللد  دخجنین خنج اسللراخآمی ِ عاالمِ اسللی که همۀ

خ سای خاانش بینامتنی د (ن با ایز رفاسیرن گامی بلندرر به116: 1۳36 گیلانین سلمیعیندل ا   اسلی )به

 داخیمن نراخی برمیادبیا راخیا

ادبیا  اخیا راخرباطا  متان خا دخ دانش  بادگی ادبیلا ن بلاب مبا،ث بینامتنی جتر گفتیم متز یشللل

عباخ   یرد؛ بهگیی شللکل میکه با بینامتنداند گشللایدن کریسللتاا متز خا یک فرایند رالیدگرایانه میمی

امکان نداخدن  چه متز نیسیآفرینش متز بر  ایۀ آنج باخ ن متز سلرشلتی بینامتنی داخدن دیررن ا  نظر اج 

(ن دخ 33: 1۳32به سلللخز ج متز دیرر اسلللی )رادجخجفن  ایز آفرینشن رغییر شلللکل سلللخز ج متز

الیا  دخ   نا اثر منافاری نداخدن رین،ال باید دانسلی داشلتز سرشی بینامتنی با فردیی ج خلاقیی عیز

  خاد باشد ا ادبی  یش گاید اثر براستۀ ادبی باید متصل به سلسلۀمی« تعداد فردیسلنی ج اسل» مدالۀ

اید دخ های یک اثر خا شلللرریز بخشفردی رغییر ج بررری یابدن ا  نظر اجن فردی ج با اسلللتعداد ج قریلۀ

ری جااد ریطاخ فنانا ذیر ج چشم عرانِ مرد  ج  یشینیان اجن بهشلا هاآنهایی بیابیم که دخ همان قسلمی

 (ن  9 :1۳36ج ،ضاخ داخند )الیا ن 

ی که دخ ان متان ادبی به للاد اشتراکا  کلینظر ا  شلباها  ج اخرباطا  ملتاایی ج معنایی صلرف

یز طلبندن با امیهلای هنری ج ادبی با هم داخندن خاانش بینامتنی خا بیش ا   یش ملایلهسلللاختلاخ ج بز

نندن کی خا میان متان ایجاد میاهای هنری ج ادبین سللا،ا  بینامتنیراضللی  که ایز سللاختاخها ج شللیا 
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ن به کل 1بینامتنیی گانۀیکی ا  اناا  ج اشلللکال  نج عناان ن به«هنی»ن طبق ردسلللیم ج طرش 1سلللرمتنیی

 اهآنمتان ا   های بیان اشللاخ  داخد که رمامیج شللیا  هاناهای عام مانند اناا  هانرهای ادبین گفتممداله

ادبیا  فعالیی ج  ژجهشللی ادبی اسللی با راخیا عباخرین  به .(Genette, 1997: 3-5) اندبرگرفته شللد 

ردند گدیرر ج نی  میان جقایعی که ادبی رلدی میف برقراخی ناعی دخ  ملانی دخ خابعلۀ متان بلا یکلهلد

   (ن1: 1۳33)برناخدن 

تر سللادبیا ( دخ براخیا  عناان ماضللا  ج مادۀ )به آید که ادبیا شللد  برمیمبا،ث گفتها  مجما  

گیرد راخ میای ا  متان ق یچید  ج گسللترد  شللبکۀ جا که هر متز دخیابدن ج ا  آنخجابم بینامتنی رلدق می

ادبی ج متانی  یقابل رصلاخ ج ربلاخ نیسلین معنای آن نی  متصل ج با بسته به راخیان سن هاآنکه بدجن 

شللکل گرفته اسللین ماخخ ج ملددی ادبی که بخااهد به رببیز راخیا  هاآناسللی که آن متز دخ بافی 

 ینایسلللگیردن ماخخ ادبی برای راخیارنید  قراخ می هم دخ شلللبکلۀ متان بپردا د خاا  نلاخاا  دخ ایز

باید  ی ،یاری اسلللین بنابرایزنیا منلاسلللبلا  بینامتنین اخرباطا  ج ربادل اطلاعا  راخیخی  بلههمااخ  

 کندن نظرن اعتباخ ج بلکه مااادیی  یدا نمیی بدجن نررت بینامتنی جسعیا ذیرفی هیچ راخیا ادبی

 ادبیاتتاریخ روش و بینش  -3-2

 هاآنها مبتنی بر اصللال ج متناسلل  با ماضللا ن مااد ج اهداف  ژجهش دخ رمامی دانش ج شللیاۀ خجت

ج رلال  نی  راسعه هاآنهان خجت ج بینش دانش رفی ج راسعۀگام با  یشلهمبنابرایز شلادن انتخاب می

 کندن یدا می

های ادبین امرج   خجشلللی متفاج  با کاخ های ندد ج نظریهادبیلا  بلا رلال ج رجلدد دانشرلاخیا 

ی باد ف معالبطرها ج رااخیا ادبی سللنتی داخدن ماخخ ادبی دخ گذشللته رنها گردآجخند  ج خاجی بیرذکر 

به اقاال  ایرللیل ج نررشللی ادی ج منتددانه ثانیاً رر بدج خسللید  بادنها قدیمیراارر ا  رذکر  بهاولاًکه 

ی بینش ماخخ ادب ثالثاًهای ادبی که ماضلللا  کاخ اج بادن نداشلللین نایسلللان ج نی  متان ج چهر رذکر 

،اکم بر  مان  ها ج اامعۀا،اال ،کامیاخباخ ج های صلللا،بان اثر ج بعضلللاً نامه مععاف به  ندگی

سیر  ج بندین ررری  ج چینش معال  ایز رااخیا معابق با نظم  مانیردسلیم رابعاًایشلان باد  اسلین ج 

متنی ج فراادبی )رلالا  سللیاسلی ج ااتماعی( داشلین صللاخ  که اسلاسلی برجن هاآنراخیخی جقا  

                                                                    

1. architextualit 
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،فظ  یرمام انسلللجام ج قععیتی که داشلللین برابندی با مدلدمه باید گفی ایز ردسلللیمگرفلین بیمی

گرفی ج سلللرانجام ها ج اخ ت دخجنی ادبیا  خا نادید  میمتانن سللبک چاخچاب خادن خجابم  یچیدۀ

ادبیا  یا راخخنه جلکن  گفتۀ بهداشللین خجی خاانندگان بسللته نره می های بینامتنی خا بهباب خاانش

)جلکن  اشددسی آمد  ب هدافی فاق ادبی بهمبنای مصلال  دیرر ج انباید به قبال الرایی رز دهد که بر 

ه ادبیا  دخ نظر گرفتراخیا بندی ادجاخ ضلللاً برای ردسلللیمه بعک (ن یکی ا  معیلاخهلای ادبی۳01: 1۳6۳

اخ ج رأثیرگذ همااخ ادبی  هایاریانبندی بر اسلا  نام شاعران ج نایسندگانی باد که دخ شلدن دجخ می

 ادبیا  راخیا سللیر اندیشلله ج رفکرراخیا  که ی،ال دخ اندنخد اقبال ج اقتدای دیرران باد ها مارا مد 

  بدجن رلاقین ای نیهیچ اندیشهامتنی نمعابق با نررت بی ج  یسلتی اجسی طال رمام گذشلتۀبشلری دخ 

ااخ  یک ید همدخ نتیجه ماخخ ادبی باآیدن جااد نمی های  یشللیز بهردلید ج رااخد با مفاهیم ج اندیشلله

ایشللان داشللته  فرهنری ج ااتماعی ،اکم بر اندیشللۀ ها ج چشللم دیرر بر عااملچشللم بر آثاخ ج چهر 

 باشدن 

 متزدخجن خجت -1خجت ج بینش عمد  اسللتااخ اسللی:  بر دج طاخ کلین به ادبیا راخیا معالعا  

ج ملددان ادبی با خجشلللی تر ماخخان ملاخ(ن دخ عملن بیشللل)الامعه متزخجت برجن -2ملاخ(ن متز)

اید برای نراخت گتنی میبر خجت ج بینش بینام  ردا نلدن مکلاخیک با رکیهامتز میرلفیدی بله متز ج فر

هم  گرایی خا بهای ماخکسللیسللتی ج صللاخ هیز جیژگیبهترهای مدخنن باید ادبی با خجتراخیا یک 

متان  رخااهد با رغییر منظر رفسیداند که میشلناسلیِ دخیافی میآمد  یباییآمیخین اج ایز مسلئله خا  ی

 شلللناسلللییائا  دخ رشلللری   یباییکه  چنانهم (ن۳31 :1۳31)مکاخیکن  ادبی ایز کاخ خا انجام دهد

 شلللناسلللیگاید:  یباییمیمتز چنیز بافی راخیخی ج هم مان به صلللاخ ن معنا دخیلافی ج رااه هم

آن اثر )رلالی(  رکاملی  ردا د که به شللیاۀنمی چناندخیافی به شللناخی معنا ج صللاخ  اثر ادبی آن

آن خا باید  نهر اثر ادبیجضعیی  رشلخیصکند برای شلناسلی ایجاب میدخ گذخ راخیان ایز  یباییادبی 

بندی ج گفتنی اسلللی ایز طبده ن(100ج 99: 1۳36ناماخمعلقن بله  ندل ا  ) دادادبی قراخ  دخ مجماعلۀ

لعاری که خجدن معاانتظاخ می آن هدفی اسی که ا  معالعا  راخیا ادبی شلناسلی ادبیِ متانن دقیداًماقعیی

نش جسیپ نررت ج بییز ندن اانهمتز ج ساختاخشکناخگرا باشندن برجنمتز ج سلاختاکه دخجن تر ا  آنبیشل

هدن ددبی قراخ میعظیم ا خا دخ دل یک رجربۀ هاآنشلللاد ج نشلللدنی آثاخ ادبی منتهی میبه خاانشِ رمام
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ی فضلللای رااندکندن میی کله دانش بینلامتنیلین فلاخ  ا  ابعاد  مان ج مکان فراهم میای اخربلاطیمجرا

   ادبی باشدنراخیا مناس  برای معالعا  

امعه ج ن ااف جن بر متان ناشللتاخی گذشللته ج معاصللرآخای بینامتنی باختیزن دخ « متز»ا   مدصللاد

تاخ ایم ایز دج به ناشللاامعه ج راخیا ج با شللرسللین دخ ،دیدی نایسللند  دخ راخیا ناشللتاخ متز نی  ه

د جگایی اج نی  مؤکن منعق گفیمتز برقراخ اسللیمتز ج برجنایز اخرباط دخجن همااخ ج   نددسللی می

 نسیجگا ابیز متان ج شلرایم  هاخشان مکالمه ج گفی همااخ متز اسلی؛ متز ج برجنبه اخرباط دخجن

ا  خجا داخیمن بیش ا   یش به اهمیی ج ضلللرجخ  نرا  بینامتنی ادبیراخیا اگر همیز نررت خا دخ باب 

ن عینیی د سللپری شللادبی گذشللته نی  چانان راخیخی که های اریانبریمن متان ج دخ نراخت آن  ی می

هایی هسللتند که سللان فاکیه اندن ،اادثن اشللخاا ج متان ادبی بج اصللالی خاد خا ا  دسللی داد 

 ذیر نیسلین ایز ،اادث ج اریانا  ادبی با راسپ ا  ا  طریق متز ج  بان امرج  امکان هاآنشلناخی 

 لشلللادن قابج مکان ج بسلللترهای فرهنری ج ااتماعی دخناخدید  می نرا  بینامتنی که دخ آنن مر   مان

 س   های گذشللته خا اادبیا  دجخ راخیا راان کشللزن دخک ج با آفرینی اسللین با نررت بینامتنی می

قصلللد مؤلز ج اصلللالی متز ج معنای آن بتااند  که دغدغۀ آن هلا  نلد  ج بلا نایسلللی کرد؛ بیقرن

 ملدجدیتی ایجاد کندن 

نایسللی اسللین ا  دیدگا  راخیخی ،ال ناعی راخیا ادبیا  دخ هرراخیا که  نباید ا  نظر دجخ داشللی

ته اسین ملیم ادبی نی  خاد جابس نا ذیر ا  ملیم ادبیاثر ادبی یک عنصلر جابسته ج اداییملضن هر 

ادی اقتصللل -شللناختی خاا ج آن نی  مرباط ج متعلق به ملیم ااتماعیبه ملیم ایدئالاهی ج اامعه

رااند بر مبنای ایز مفهام راخیا ادبی رنها می انۀملدد (ن معالعۀ31ج  33: 1۳63) نیارز به عدیدۀاسلللین 

خ نتیجه ما دای ایدئالاهیکی گاناگان شلللکل بریردن هدیلالکتیکیِ فردانیی ج کنش ج جاکنش بیز  دید 

ای ا  خجابم ج رأثیرا  متدابل سلللر ج کاخ داخیمن هر عنصلللر دخجن ایز نظام دخ دخ ادبیا  با نظام  یچید 

کنش  قفۀجفتنی اسللی دخ ایز فرایند بییابدن گهم رنید  رعیّز می فرد اما به های منلصللر بهبعز ج،د 

کندن هنر هرگ  ا  هنر بادن خاد دسلللی همله چی  فردانیی خاد خا ،فظ میج جاکنش ایلدئالاهیلکن 

،الن قاانیز رلال ااتماعین ج،د  ج نیرجی ،یاری  کشللدن علم همیشلله علم اسللی ج دخ عیزنمی

 دهندن فراگیر خاد خا ا  دسی نمی
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 خاط م) یام( ج  )فرسللتند (ن متز مؤلز نی بر سلله سللایۀتطرش اخرباطی یاکابسللز مببا الهام ا  

دخ نظر  نراخیادبیا ی راخیاشللناسللبرای رللیل ج ررسللیم خجتهای رکمیلی راان دجخ )گیرند (ن می

بی همری ها ج آثاخ ادبندی چهر نراخی سلنتین معرفی متزن سبک ج طبدهادبیا راخیا دخ شلیاۀن گرفی

نظر مؤلفان ج  ملاخ باد ج ماخخ ادبی رابپ معنا ج مضلللمان ماخدهای مؤلزشلللعلا  خاانشال رللی

ا ادبی دلیل رااخی کردندن ج به همیزبندین معرفی ادیبان ج آثاخشللان اقدام میایشللان به دسللته نامۀ ندگی

 هایهای اشلخاان ،اادث سیاسی ج ااتماعی دجخان اج ج بیان مؤلفهنامهگذشلتران مان مملا ا   ندگی

جم د )معابق با مؤلفۀ ه ا  مؤلز به متزن رااکردهای مدخنای ا  سللبک ایشللان بادن اما دخ خجیکلیشلله

خ برای ملاهای ساختاخگرا ج متزشناسی ج نظریههای ندد ادبین سلبکیاکابسلز( متمرک  شلد ج دانش

بی با های ادج ملا می دانششللناسللایی متز ج معرفی متان ادبی به کمک ماخخان ادبی آمدن  یاسللتری 

اان   ملاخی بهادبیا  خا ا  متزراخیا بینامتنین شلللکافایی معالعا  ادبیلا  دخ نهلایلین بلا رلاخیا 

دخیافی کشلللاندن بینامتنیی با اثبا  عدم اصلللالی متز ج معنان بر  ملداخ ج نظریلۀهلای خااننلد خاانش

معنلایی اای خاد خا به ملاخی ج رلککردن مؤلزفشلللردن بلا ایز خجی متز  لای چنلدمعنلایی ج رکثر

 رنگ ج اصلللالی متز اج نی  دخ شلللبکۀ  یچیدۀخفته کمخفته دهد ج ندش مؤلزچندگانه می هایخاانش

دن کردهای ادیسلللا با خشلللد ایز خجیادبیا  همراخیا خجد دانش شلللادن انتظاخ میامتنی مت ل ل مینبی

ه رریز دخسللی کخجت معالعاری خاد خا دخ معرفی ج با نمایی ادبیا  ج راخیا آن متلال سللا دن ب خر

 هاآنی ها باید به آبشخاخهااسلی که برای دخک ج رفسلیر متان ج اندیشله آما د ایزبینامتنیی به ما می

   دخ گذشته سر  دن

 ادبیات و بینامتنیتتاریخ وظایف  -3-3

یز سللیر ا های  یادی داشللته ج دخ طیّج  سللتی ج بلندی ا کنان رغییر ادبیا  ا  آغا  راراخیا نراخت 

یا خمتناسلل  با نیا ها ج انتظاخاری که دخ هر دجخ  ا  راان اسللی ان به رلالا  ب خگی دسلی یافتهگرکمال

: 1۳32) فتا،ی گفتۀ بهسللاق دادن ی به سللمی ج سللایناچاخ بهخاد خا  نادبی جااد داشللین ایز دانش

ا ج هیز سلللیرن رجربهدخ ا کهرکاملی داخد  یخجند بلکهادبیلا  یلک دانش ثابی نیسلللی؛ رلاخیا ن (31

دی ها متناس  با انتظاخا  ملدجادبیا راخیا دخ گذشتهن هدف شلاندن میدیرر اف جد  ها بر یکاندجخته

با گسترت دانش  ن اما امرج  که برای آن جااد داشلین صلرفاً ندل ،کایا  ج شلرش ج ،ال ادیبان باد
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هان افق انتظاخا  خاانندگان ج منتددان ا  ایز دانش بسلللیاخ گسلللترد  دانش دیررادبی ج رعاملا  آن با 

 ادبیا  نی راخیا ج ایز  نافق انتظاخا ن اهدافن ج متناسللل  با آن فراخاخ گسلللترۀ بهشلللد  اسلللین 

راخی امرج  نادبیا راخیارریز انتظاخا  ج ج ایز برخی ا  مهم اسللینیافته گسللترت ج رلال عظیمی 

 عباخرند ا :

 کنان بیان سیر رلال ج رکامل ادبیا  ا  گذشته را 

 ادیبان ج ادبیا  گذشتهسین ااتماعین اغرافیایی ج فرهنری اشراف بر راخیا سیا 

 دخ هر دجخ  عییز ج رللیل معیاخهای ادبیر 

 متان رااه به رلالا   بانی 

 هاآننراخی راخیاشناسی متان دخ ضمز سبک 

 ها ج آثاخ ادبیسا،تی نمادن چهر  رهی  ا  رک 

 ادبیا کلی  هایاریانمیان ها ج خصایص استثنایی ا  کشز فردیی 

  دیرربر یک ارشانج رأثرادبی ج رأثیر های اریانکشز خجابم ج مناسبا  متان ج 

 دخ ندد های فردی ج اغراض ج رعصبا  شخصیدجخی ا  گرایش 

 شد اماتا،یا ج معرفی متان فر 

  های ادبی  مان  یدایش آثاخشناسی ج اخ ت یبایی معیاخهایرااه به 

 جننن ن ادبیکردهای معاصر دخ ندد اه به خجیرا 

 آثاخ ادبی ا  دل راخیا ج گذشلتۀ نراخین گردآجخدن مجماعهادبیا هدف ا  راخیانرا ن نخسلتیز دخ 

  ادبا ج بیان مناسلللبا نامۀاکتفا به ندل  ندگی را به امرج  اسلللین آننراخت سلللیر راخیخی ج  نهر قام

نراخت رااخیا خاد  گذشلللتران برایهمی  جاهۀچندان جالا ج کاخآمدی اسلللی که راخیخین هدف نه

که با  مان ج ،یا  ج مناسللبا  راخیخی آثاخ سللر ج کاخ داخندن خا  ایماریا آخنالد کاخ ماخخان ادبی نباد

شللناخی  گاسللتاج لانسللان نی  بر آن اسللی که (ن211 :3ن ج 1۳6۳لکن خااند )جدخ ،دّ رفننی ادبی می

اد دخ مددماری رلدی شللل ۀادبی فدم باید یک مر،ل آثاخنامهن ملیم ج رأثیرا  عاامل مختلز دخ  نلدگی

 های فردی ا اصلللی ماخخ ادبین رمای  جیژگی کاشللشن ا  نظر اجن هاآنرر ج عمیق بهترشللناخی اهی 

ادبی ماخخ ن (3۳: 1۳33قایمین گرایی اسی )گذاخی ج ناآجخی ا  سلنیهای مشلترک ج بدعیجیژگی

دخ هر دجخ  ن دیک « خجش  مان»مسلم ج  ،دیدیِ به باید آنبا سلا ی  برای شلناخی عمیق گذشلته ج
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 ج ی خج گاخ مؤلز خا شناسایی کندشلناسین اعتدادین ااتماعی ج فرهنرشلادن معیاخها ج اصلال  یبایی

اخ ادبی دادها ج آثشللاد که رمام خجیردا د؛ جگرنه به  ژجهشللرری بدل میگا  به نراخت راخیا ادبی بپآن

خج کاخ ماخخ ا  ایز(ن 11: 1۳36سللنجد )فتا،ین شللد  میا   یش رعییزهای ها خا با قال ج شلخصللیی

امی عم شللناسللی ج با شللناسللی ذجق ج ذائدۀننراخی ادجاخ مختلز ادبین ناعی خجاادبی فرارر ا  راخیا

 مردمان اعصاخ  یش اسین 

  ردجخ ا  دست همااخ باشد ایز انتظاخا   گای همۀااابکه  ادبیاریراخیا نراخت  اسلی جاضل 

ررت ندانشلی گ ینشلی اسی که ماخخ با ا  ادبی بادن یا نبادنش(  )اداایز علی که راخیا  اسلین به

 ند ج جاض  اسی که اطلاعا  به نراخت آن دسی می نآجخد دسلیبه یاخی اطلاعا  بهخاد ج  ملدجد

ز ایی ادبین هاهای ادبی ا  امله ندد ج نظریهرفی دانشبا  یشلللاسلللین ج ناکافی ناقص  همااخ ماخخ 

رر سیپجراان به شناختی ها مییاخی ایز دانش به ناسلی ابران قابلی  یاد را ،دجدها عیاب ج کاسلتی

آثاخ ادبین دخ گرج اخااعا   ۀگانه ندد ج نظر دخباخ هرباید دانسللی ن یافیرر ا  ادبیا  دسللی عمیقج 

ه ب مکرخ به متان دیرر اسلی؛ ،ال چه ماافق با معیاخ باشلد یا برعکس دخ رضلاد با آن  دید آمد  باشدن

 شلللاد کله اخربلاط آن خا بلا دیرر آثاخ هنری دخک کنیمقال رادجخجفن اثر هنری رنهلا  ملانی دخک می

برای خسلللیدن به چنیز هدف ج  خجترریز رریز ج بلکه یرانهشلللاید معمئز(ن 12: 1۳30)رادجخجفن 

ی ج بینافرهنری متنن ارخاذ نررشلی بینامتنی باشلد که با االان ج اشراف بر سا،ا  بینااینررت قیاسلی

ادبی  می ج فردیعماهای اریانکشلللز  عمق خجابم  نهان ج  یدای متان نفاذ ج به ج بینلاگفتملانی به

 کندن دسی  یدا می

ادن نشان دهان قالندل دخ سللع  ذکرخجابم ج رعاملا  متان نایسلان سلنتین دخ ن د ناقدان ج رذکر 

جابم خ بخش گستردۀ نایز نررت سعلی ن خجشز اسیبادجننن  ی ادبیهاسرقیهان رلمیلا ن رضلمیز

ریسللتاا ج ک باخ نخسللتیزکه بینامتنی  خجابم ن شللبکۀگرفیمیها خا نادید  ای ماااد دخ میان متزشللبکه

متانن قااعد ج رلالا  ادبی ج هنری  مخ ن جسلللیعی ا  کلیۀ ن دخ جاقپکردندکید آن رأر ب خجللان باخ 

کردهای ادبی ج هنری دخ ج خجی هانارمامی اری ،یاری ج بنیادیز دخ طرش ج راسللعۀاسللی ج ضللرجخری 

دبی ماخخ اج رداجم آن اسلللین  اریان ادبی ،یا  بینامتنیی لا مۀررن عباخری صلللری  بههر دجخ  داخدن 

دیرر ج نی  دخ  اهای متان خا دخ یک بایسلللی خدّ نادبی ج اشلللراف بر آثاخهای اریانبرای دخک سلللیر 

 فرهنگ ج بستر راخیا اسی ج اا کند ج رشخیص دهدن 



 اجّل شماخۀ                          استاخهای نایز ادبی )ادبیا  ج علام انسانی سابق(                                          13

 

 ادبیاتتاریخ ید نگرش بینامتنی در نگارش فوا -3-4

ای ادبی هدانش ج راسللعۀخشللد  متعاق  نادبیا راخیا خخ ادبی ج انتظاخاری که ا  ا  ذکر ج ایز ما بعد

ج  فاایدش شلللرن اینک به ییهای دانش بینامتنقابلیی باب دخکارا  ی اجااد آمد  ج نی  بعد ا  مددمه به

ادبیا  اخیا رن داشلللته باشلللد ادبیا راخیا ش رااند برای دانمیکله نررت بینامتنی  ردا یم میی ثمرار

ته سر گذاش های ادبی  شینایسلی را دجخان نایزِ اختلاط با دانشمرا،ل خشلد خاد خا ا  دجخان رذکر 

گفتنی اسی یابدن ب یاند چندسلا،تی بینامتنیی  هاینررتکند را با اینک اقتضلا می اسلین ایز بالندگی

نخسللی عصللر معرفی ج کشللز  طی کرد؛ ی خاانهاگادبیا  دخ سللیر رکاملی خادن مرا،ل سللهراخیا 

خسی صلی ج سدم اطلاعا  ج بعد عصر اخ یابی ج نددن  س ا  آن عصر شلاعران بادن سلپس عصر بر

عصر اخرباط  عصر اخیر بیش ا  هر چی ن(ن 31: 1۳32 سلی )فتا،ینهاها ج  یاسلتریشلناخی فردیی

 ادبیا  با دنیای بینامتنیی اسین راخیا 

 دخ مثابۀ شللبکۀ (ن متز به6۳: 1۳66ای ااتماعی اسللی )رادجخجفن هر اثر ادبی دخ بعز خاد  دید 

 بانین فرهنرین سلیاسلی ج ااتماعی اسی که ایز فضاهای مشترک سب   ای ا  خجابم  یچیدۀهم رنید 

ا   سللینا رعاملی بنیان رفکر بینامتنیی شللادن ایز نررتِدیرر میبا یک هاآناشللتراک متان ج رعاملا  

شللاند ج می مانی رالید ج دخیافیفتادبی دخ بسللتر خجابم بینامتنی ج بیناگهای گانهج متان  که همۀ جاآن

متز دخ فرایند رالید ج دخیافین دخ کشلللاکشِ گری نا ذیر خجابم بینامتنی ج بیناگفتمانی  خاانندۀج  گایند 

 هانآبرای ردجیز راخیا متان ادبی باید ا  ایز خجابم ج رشللخیص ج رللیل ج رفسللیر ناگ یر ن قراخ داخند

ان راان متن نمیهاآنی ماااد دخ هانامشللترک متان ج نی  گفتمهای بهر  گرفین بدجن دانسللتز  مینه

 شلناسللی کردن اعتباخ رااخیا ادبی به کشلز  یاسللتری ج اخرباطا  بینامتنی جبندی ج اریانادبی خا طبده

یِ خیا یک هایبسلللتری رام داخد؛  یرا که را هاآنشلللنلاختیِ متان ج الامعه ج ماقعیی رالید گفتملان

 هایها ج  مینهاخباخ ج ا،اال گذشلللتران اسلللی که بدجن دخک اخرباطا  ج ماقعیی یاسلللته ا  همبه

ادبیا  راخیا دخ ادامله بله ذکر فااید نررت بینامتنی دخ ردجیز بردن مشلللترکشلللانن خا  بله الایی نمی

  ردا یمن می
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 با یکدیگر تعاملات متونکمیت و کیفیت بررسی  -3-4-1

گفتنی سلللین دیرر ابا یک متان های یاندج نررت بینامتنین کشلللز رعاملا   رریز ثمرۀاجلیز ج بدیهی

 های دنیای نددیکی ا  دغدغه ندیرراجخدهای یکهنرمندان ا  دسللت چرانری اقتبا  ج اسللتفادۀاسللی 

ا  امتنی نج رفهیم خجابم بیایجاد ن کشللز ندخ،دیدیهدن د ادبیا  باید بدان  اسللاراخیا انش اسللی که د

یابی ج کشلللز منبپ معالعا  خاد بدان نیا مند اسلللین اسلللی که ماخخ ادبی برای ادامۀ یهایاجلایی

ای کهز دخ راخیا سلللابدهن گایندمی« ندد منابپ»کله دخ اصلللعللاش امرج  بلدان  مللدجدِ ملأخلذ آثلاخ

 عناان یی بهبینامتن نیسلین با خشد ج رلال ندد ج رللیل متان ادبین ایرا  کاخ نایسلی ما داخد ج رذکر 

رفاج  ایز دج نررت کهنه ج دخ مدلابل ندد منابپ قد علم کردن معلالعلا  فرهنرین دخ نایز کردی خجی

مناسلل  اسللی که  متانیندد منابپ رنها برای برخسللی  اسللی گفته (1۳6: 1۳90) ناماخمعلق ن بهمزنا

برگرفته تز م یاماما نررت بینامتنی بر ایز باجخ اسی که رم؛ خاذ باشندا  اثر یا آثاخی مأ هاآنبخشلی ا  

 ننداخدم ه ذیر نیسلی ج اصللالاً اخ شی یافتز منابپ متز امکانج سلا،ا  دیرر اسلی؛ بنابرایز  ا  متان

که ایز  سیابینامتنیی  ز اخرباط میان متان ادبی ج مسلئلۀیکی ا  ج ایز مهم ماخخ ادبی کشل بنابرایز

جابم خد با اشراف ج رعمق دخ متان ادبین های ادبی مرباط اسلین ماخخ بایندد ج نظریه مبلث به مدالۀ

های خلاق هنرمندان خا کشللز دیرر رشللخیص دهد ج فردییا  یکخا  هاآنرأثرا  میان متان ج رأثیر ج 

 دخجنی متز ج نیرجهاین عناصللر ج چرایی آفرینش اثر ادبی یچان ج با رللیل(ن ۳3: 1۳32کند )فتا،ین 

ها خا نشلللان دهد ها ج کشلللز ج التبا ج اخذ ج اقتبا های ادبی خا رللیل کند فرم داخلی سلللا نلدۀ

ادبیا ن هاشللمندانه به خجابم متان ج راخیا  بیان ج یفۀ دخ یفناصللیز ،ن (ن1۳ج  2۳: 1۳36ن فتا،ی)

ماخخ ادبی ا  نظر اجن راصللیز کلام منظام ج منثاخن دخ  ج یفۀ ؛کرد  اسللیاشللاخ   هاآنرأثیر ج رأثرهای 

هر عصللری ا  اعصللاخ راخیان ذکر شللاعرانن خعیبانن کاربانن مؤلفان نابغه ج بیان رأثیر سللخز آنان دخ 

: 19۳0نفین )، اسیدیرر عصلران ج مدایسلۀ آنان با یک   یشلینیان ج همآیندگان ج رأثیر ذیری ایشلان ا

   نشادقلمداد میماخخ ادبی کاخ اب اخ  یرانه نمهم ۀا،را  ایز ج یف خبینامتنیی دشک بدجن(ن 1

 اتادبیو تطور تبیین سیر تحول  -3-4-2

ادبیا  داسللتان رعاخ ج رلال ادبیا  دخ گذخ  مان اسللی که علل ج عاامل رلال ج اخرباط میان راخیا 

 خجد خجند رلال ادبیانتظاخ میخجن ا  ماخخ ادبی  کندن ا  ایزخجیدادهای ادبی خا رللیل ج راصلللیز می
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 ای که دخالعاد فاق نرا  بینامتنی با اشللراف ج گسللترۀ(ن 1۳: 1۳36)فتا،ین  خا دخ گذاخ  مان نشللان دهد

 یا ئهای اریانمتان ج  معالعۀرااند با خجشلللی اسلللتدرایی ا  میکندن معالعا  ادبی ایجاد می ،ا ۀ

لال ادبیا  رسیر  رللیلشناخی ج  رنها اب اخشلادن یل کلی آن ناهای اریانقاانیز ج  کشلز ادبیا  به

ایز آخنالد یکی ا  جالارریز ج بینامتنیی اسین ن گسلترد  شد  ن مکانن متان ج ااامپکه دخ بسلتر  مان

 فردی هایاریانهای مختلز ج رفکیک آن ا  منتدلد ادبی خا دخیلافلی اریلان غلال  ادبیا  دخ دجخ 

هاخ   ۀ ادبی اجلیز عرصۀبرای دخک ایز اریان غال ن سلنی ج  یشین ن(211 :3ن ج1۳6۳جلکن ) داندمی

های رعاخ ادبیا  دجخ  های ادبی اسی که طیّشلیا  مجماعه»سلنی ادبی هاسلین منظاخ ا  ایز اریان

ملتی  اخردای ادبیا  دخاۀ که بتاانیم به هر قامی  دید آمد  ج بر خجی هم انباشلته شلد  اسین برای ایز

رقی ج ر های ادبی با دخاۀسللنی ااعه به سللنز ادبی اسللین جسللعی دامنۀبهتریز جسللیله مر ن ی ببریم

راان گفی می عپقرلالی که ادبیا  هر ملی دخ گذشلته  ذیرفته اسلین نسبی مستدیم داخدن بنابرایز به

که خجایا  ج سللنز دخ راخیا ادبیا  هر قام بیش ا  هر مأخذ دیرری جااد اهمیی اسللین آنچه ادجاخ 

های مختلز  یاندد همیز سلللنی اسلللی که عامل رجانس ج همانندی دجخ ختلز ادبی خا بله هم میم

ز نتااند دخ عالم ادبیا  ممک گانه  یشرفتی ها ج خجایا  گذشتران هیچادبی اسلین بدجن ارکا بر سلنی

 رسللنی ادبی اسللی که بیش ا  سللای کنندۀرعییزرریز عنصللر ذجق راد  مهم ن(9 :1۳19)سللیاشن  «باد

مااخ  همعیاخها ج عااملن دخ رشلکیلن خجاج ج ،فظ سنی ادبی اهمیی ج نفاذ داخدن ادبیا  ج متان ادبی 

م  هاخ ادبیا  ج ذجق مرد رااند میان عرصلللۀمتغیری ا  ایز اقبال ج ذجق امعی هسلللتندن بینامتنیی می

رچشلللمه بکاجدن نررت را سلللا  امرج  های ایز اریان خا داخ ب ند ج خگه ملانله  لی معنلاداخ ج دنبلاله

 مانه ج ادجاخ شعر ج ادب فاخسی خاد گایای ایز خجابم  نهان ج  یدای  شناسانهشلناسلانه ج خجاناامعه

هلای ذجقی قعل  راد  ج ادبیا ن با سلللاییماثر دخ ایز بیز اسلللین ا  طرف دیررن بلا جااد ایز هم

 ای مخالز اریان ادبیدخ سللایه که غالباً شللایممی سللبک ج ممتا  ادبیا  ماااههای صللا،بکچهر 

ا مند نی نکردن ایز انتظاخماخخ ادبی برای برآجخد  ها دخ ،رکی ج رکا ا هسللتندنج ذجق راد  خایج  مان

رم ج  ا ل ادبیا ن به ف شلللدۀگمهای اسلللی را با  یدا کردن ج دخ کناخ هم چیدن رکهنررشلللی بینامتنی 

بنابرایز ماخخ ادبی برای نرا  التداطی ج اامپ به نررت بینامتنی نیا ی اریان کلی آن دسلللی  یدا کندن 

 ،یاری داخدن 
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 ادبی معیارهایبندی و تقسیم ادوار ادبی بر اساس دوره -3-4-3

هاسلللی که گاهی بر نآ ادبی های نامتعاخف ج غیربندیهای ادبین ردسلللیمراخیا یکی ا  معلای  عمدۀ

 های سیاسیاندن دجخ رنظیم شد  نج ناا،ی جنن هامکانسلیاسین نام های اسلا  جقایپ راخیخین ،کامی

یا  بر بندی ادبدانندن دجخ ادبیاری نمیراخیا های بندی دجخ ج فرادبی خا معیلاخ منلاسلللبی برای ردسلللیم

ادبیا  ج  دقیق ج مناسللبی برای معالعۀهان ملاک اسللا  مسللایل ااتماعی ج فراادبین اشللخاا ج چهر 

ادبیا  نباید به قبال الرایی رز دهد که بر راخیا ن (۳01: 1۳6۳) شلللنلاخی آن نیسلللین به قال جلک

 بر ایزن چینش ج ررری  آثاخ ج اریانا  ادبی بر دسللی آمد  باشللدن اف جن مبنای مصللاللی فاق ادبی به

ج مانپ رللیل ج علل ج عاامل اریانا   ن سللرخشللتۀشللماخانه گاهی سللب  مفداد شللداسللا  نظم گا 

ا  نظر  مانی دخ که گاهی شاعری » (11ج  13: 1۳32) یا،دی شادن به عدیدۀها میرشلخیص دخسی آن

ای هگیردن سلللسللله س یا  یش ا  خاد قراخ می دن ا  للاد ادبی ج فکری دخ دجخۀکنای  ندگی میدجخ 

ر خا ای دیریک دجخ  به دجخ  راانند سللیر رلال ج گذاخ ا راخیا ج ،اادث راخیخی ج ااتماعی فدم می

 گذاخ اصللل ج مبنا قراخبندی بر اسللا  افراد شللاخص ج سللنیکند یا رند کنند؛ جلی هرگ  دخ ردسللیم

مان ای اسی که  گانه اسلا  بینش ج رئاخی بینامتنیی به(ن 11ج13: 1۳32ن قائمییا،دی ج «)گیرندنمی

 های را  ن آثاخها ج  یاسی ند ج با ایز گسلسلیهم می ناخدد ج نظم ج راالی متعاخف آن خا برخا دخمی

نرا  بینامتنی ایز  دنسلللا هلای مختلز ج دجخ ج ن دیلک به هم مرربم میهلای ادبی خا ا  دجخ ج چهر 

ن به شلللناسلللایی خدّ ربادلا  ج رأثیر ج معیز ا   یش قاال قلابلیلی خا داخد که فرارر ا   مان ج مکان ج 

   ندنقبالی اخائه ک شد ن نظم ج چینش قابلاریانا  ادبی ج آثاخ خلق نایل شاد ج برایرأثرا  ادبی 

 ها و نبوغ فردیکشف فردیت -3-4-4

دبی دخ های  رکاخبرد ندد ایکی ا  مداله هاآنندلد ج نررت رأثیر ج رأثرهای ادبی ج رشلللخیص ج رعییز 

ی مبلث ملاخها که یابی ج کشللز کیفیی ج کمیی ایز اخذ ج اقتبا برخسللی متان اسللین خیشلله

بک صللا،بان اثر ج رعییز سلل ها ج ابتکاخهای خلاقانۀناآجخی معالعا  بینامتنی اسللین به برخسللی می ان

تنی خا ای بینامخجد که خجابم شبکهمند انتظاخ میکندن ا  ماخخ ادبی هدفکمک شایانی می هاآنشلخصلی 

خ خ ج رأثیر ج رأثرهای ادبی دیعنی سللیر رعا ادبیا نراخیا ج ا  ایز طریق به هدف اصلللی نشللان دهد 

ندش  بر ایز اف جن سلللهم هنرمند خا دخ ایز ،رکی رکاملی ربییز کند ج ن دیک شلللاد جگلذخ رلاخیا 
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مؤلفان ج  نامۀ،فظ شلناس (ن12: 1۳36ن فتا،یادبیا  ررسلیم نماید )راخیا فردیی ج نبا  هنرمند خا دخ 

را که چ ضرجخیا  دانش راخیا ادبی اسی؛ریز رهای ادبی آثاخشان یکی ا  ملاخیراصلیز شلاخصله

ماخخ ادبی مانند ماخخان عمامی نیسللی که رنها به ندل ج گ اخت صللرف اخباخ ج ا،اال اکتفا کندن اج 

ی جکاج ادبی ج هنرج همیز قاا اج خا نه رنها به کندنیا مند اسللی التذاذ هنری  به نیرجی ندد ج قاۀ همااخ 

ر سلللاق دیربا یک هاآنمی ان ج کیفیی اخرباطا  ج داد ج سلللتدهای کله بله فرامتنیی آثاخ ادبی ج  نمتز

راان به جاا  رفاخق ای مشخص نشادن نمیدهدن اصلالاً را جاا  رشابه ج مشترکا  اا ای مجماعهمی

دیرر دسلی یافین بنابرایز برخسلی سا،ا  بینامتنی دخ متان ادبین خاهی اسی ا  یک ج رفاج  ایز اا ا

 د  یماد  شادن یها ج نبا  فردی بادییکه برای خسیدن به فر

 احیا و بازخوانی متون کهن -3-4-5

 بینامتنیین اخرباطا  معنایی ج سلللاختاخی میان متان کلاسلللیک ج معاصلللر ج به باخ رریز جیژگی نظریۀ

ن  که متان کلاسللیک خا ا،یا ج با خاانی کند با ایز هدف نهفته اخری  یاند میان گذشللته ج ،ال اسللی؛عب

کهز  انداختز ج شللناجخ کردن ادبیا  به اریانهای خاانش بینامتنی دیرر ا  م یییز ررری ن یکی ا به

ا مدتضیا  کهز خا به متانی  ایشی که معابق ببینامتنیی قادخ اسی متان دخ بسلتر رفاسیر امرج ی اسین 

راث یز اب اخ برای  ند  ج  ایا کردن میبهتریابدن ربدیل کند ج ایز هر عصلللر خاانش ج دخیلافتی را   می

 هر اامعه اسین دخ ادبی 

 مفقودو آثار  کشف متون -3-4-6

ا ا  یکه شاید دخ اثر گذخ  مانن فرامات شد   اسیکشلز متانی جخدهای مغتنم بینامتنیی ا  دسلتا یکی

یاخ شماخخ ادبی ها اندناا گذاشلته برای همیشله براای  ای خاد خا دخ متان دیرر  خفته باشلند اما بیز

چه  دیرر باشد جهای  نهان متان گذشلته دخ یکخگه جاایدخ اسلیمترصلد ج باید  همااخ ج ری بیز 

 ۀهای  یادی ا  گذشللتچیزج ندعه ببرد جااد متان مفداد  ی ااهای خادن بهجا بتااند دخ اسللیبسلل

 خا  ر کندن ادبی 

ن جخدآادبیا  به اخمغان میراخیا که نررت بینامتنی برای خا رمامی فاایدی  مااخدشلللک ایز  بلدجن

نی شلللاد ج به ایز معکرد گایند  ج خالق اثر ملدجد نمیبینلامتنیلی منلصلللراً به عمل نگیرددخ بر نمی

اانند  متز خا خلق کرد  اسی؛ خ آن متان  یش ا  خاد باد  ج رلی رأثیر متأثر ا لز رنها سلی که مؤنی
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اختیزن کلام  لی ب رعبیر ن بهرا معنا خا دخیابد  نددسلللی ج  ا میبینامتنی  رأثیر ج رأثرا ِ شلللاکشِنی  دخ ک

(ن ۳6: 1۳31شلاند  متکی اسی )آلزن کنند  ج سلر دیرر آن به خعاباسلی که یک سلر آن به خعاب

 ظریۀبه گفتۀ آلزن ن،اصل شادن برای ما را معنا ج دخیافتی  دهندمیهم دسلی  متان بسلیاخی دسلی به

که  دهای معنا خا مت ل ل ساخی ج ایز مسئله خا به اثبا  خسانرا های سلنتی ا  خاستنامتنیی برداشلیبی

نا سللاخ معخج مؤلز دیرر چشللمه رااند داشللته باشللدن ا  ایزراهی نمیمعنای یک متز ادبی هیچ خاسللت

مفرجض با ادبیا   انندۀخا اایرا ماخخ ادبی دخ (ن 129: هماننیسلی؛  یرا معنا دیرر سرچشمه نداخد )

ی به متانن مرهان معالعا  گذشللته ج نی  ادجاخ مختلز دخ اخرباط اسللین اج رمامی دانش خاد خا نسللب

ها ج متان گذشتهن دخ باب متان خاد اسلین دخ جاقپن ماخخ ادبی با نظر به خااند  خااندۀمتانِ ا   یش 

خاا   - دنراخی خاراخیانش ماخخ ادبی دخ امر بی با همیز رفسللیرنکندن نظر می ج ادبیا  ادیدرر ا هاخ

مل دخ أنررت بینامتنی برای شللناخی ج ر،کم کرد که با قععیی  باید بینشللی بینامتنی اسللین -ناخاا 

ج متان ادبی که ای ا  ادبیا  سلللاد  ج ،تی نرلاخت راخیخچۀ هلاآنبنلدی متان ج راصلللیز ج طبدله

ر رامید اسللی که با کاخبردیماخخ ادبی اسللین ضللرجخری ملما  ج معلاب داخدن  رریز ج یفۀسللعلی

  نراخین بتاان ثمراادبیا های راخیارر شلللدن شلللیا نیلی ج ا  طرفی بلا علمیبینلامت شلللدن نظریلۀ

 نکاخ بسی دسی آجخد ج به شماخی خا دخ رلفیق ایز دج دانش بهبی

 گیرینتیجه -4

کرد بینامتنیین گایای ،دایق ج دقایدی اسلللی که بیش ج ادبیا  ج خجی راخیامناسلللبا  دانش رأمل دخ 

یز دج نا ذیر اسللایه ج ااتناببر خجابم دج دلالی خجشللنی نظر ج قضللاج  ندادانهن گانه ا هاخ یش ا  هر

ررت ادبیا  بدجن نراخیا ادبیا   اد  شلللد  اسلللی ج راخیا بینامتنیی دخ دامز داخدن دیرر با یکدانش 

لفیق رریز دسللتاجخدهای رمهمبینامتنی قادخ به شللناسللایی ادبیا  گذشللته ج نراخت راخیا آن نیسللین 

 نررت بینامتنی دخ ردجیز راخیا ادبیا  بدیز شرش اسی:

نایسللی اادبیا  ناعی راخیراخیا  :هم آمیخته استتت گویی با نگرش بینامتنی درماهیت تاریخ -1

ماخخ ادبی معاصلر برای  یاند با ادبیا  گذشتهن مر   مان ج مکان خا  شی سر ج گ اخت ماجقپ اسلین 

یناً کندن بینامتنیی نی  عگذاخد ج متان گذشلللته خا با ،ال ج فضلللای امرج ی خایش فهم ج معرفی میمی
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ج  مان ج مکان اج خاخج ن متز خا ا  انلصاخ مؤلز ها مانگذاخد را با امپ همیز مسلیر خا  شی سر می

    یاند ب ندنج سا،ا   متانکند ج با سایر 

قدمین  ادبیا  به للادرلاخیا  :ادبیات و بینامتنیت دو ستتویه و متقابا استتتتاریخ  رابطۀ -2

 آمی یهم دادجسللتدهای مسللالمی امرج   ایز دج دانش با رر ا  دانش بینامتنیی داخدن اماکهز ایسللابده

راخیا ردن باعصلللاخ ج ااامپ  ی میادبیا ن به شلللریان اخرباطی متانن راخیا کمک به ن بینلامتنییداخنلد

رر ر ج دقیقرگذاخدن به شللناخی عمیقی که بینامتنیی دخ اختیاخت میاا  فنان اخرباطی   نی  با بهر ادبیا

 ن  یابدادبیا  دسی می

دخ عرصلللۀ  رنها نه بینامتنیی :افق انتظار و درک مورخ ادبی در گرو بینش بینامتنی اوستتت -۳

اهمیی شللدن ندش مؤلز دخ خلق ج خاانش ج دخک متز نی  سللهیم اسللین با کم خلق؛ بلکه دخ مر،لۀ

ای خاانند  اایرا ماخخ ادبی دخ  ن ا،اطۀدخ ندد آثاخ گشلللاد ملاخی افدی را  معنا ردا ی متزن خاانند 

شادن د مییهای ادکند که منجر به دخک متزمیفرهیخته بر متان ج ادبیا  گذشلتهن افق انتظاخی ایجاد 

   شادنکاخت میدخ ماخخ ادبی بینش بینامتنی اسی که سب  رافیق  ایز افق انتظاخ ثمرۀ

جا که آن ا  :دهدبینامتنی قرار می ون گذشتتتهم مورخ ادبی را در شتتبکۀبازبستتتگی متن به مت -3

یسللین قابل رصللاخ ج ربلاخ ن هاآنگیرد که بدجن قراخ می یش ا  خاد ای ا  متان  یچید  دخ شللبکۀ متز

رفته اسین شکل گ هاآنمعنای آن نی  با بسلته به راخیان سلنی ادبی ج متانی اسی که آن متز دخ بافی 

 رنیدۀ هم خد بکۀخاا  ناخاا  دخ ایز شلل نکه بخااهد به رببیز راخیا متان بپردا د ایادبی ماخخ ج ملدق

 یردنگقراخ میامتنیی( ن)بی متان

ند  خا دخناخدد گذشته ج آی خااهد فاصلۀمی بینامتنیی نگاری ادبی استت:بینامتنیت ابزار تاریخ -5

 رس گذشته نی  چانان راخیخی که به هایاریان نرا امکان با نایسلی گذشلته دخ بسلتر امرج  فراهم شاد

 ج مر   مان بینامتنی که دخ آنبا راسلللپ نرا  ی رنها بج ماخخ اد انداد خا ا  دسلللی داد خآملد ن عینیی 

   ناسی هاآندخک ج با آفرینی شادن قادخ به دخناخدید  میمکان 

د که شللااثر هنری رنها  مانی دخک می :ادبی استتت هاینجریاحیات و تداوم  بینامتنیت لازمۀ -6

آثاخ ادبین دخ گرج اخااعا  مکرخ  ۀاخربلاط آن خا با دیرر آثاخ هنری دخک کنیمن هرگانه ندد ج نظر دخباخ

ریز ربه متان دیرر اسللی؛ ،ال چه ماافق با معیاخ یا برعکس دخ رضللاد با آن  دید آمد  باشللدن معمئز

تنی ج مکه با اشللراف بر سللا،ا  بینا اسللیبینامتنی  ین ارخاذ نررتطریق برای خسللیدن به چنیز هدف
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 عمامی ج فردی ادبی دسللی هایاریانبه کشللز  به عمق خجابم  نهان ج  یدای متان نفاذ ج فرامتنین

 کندن  یدا می

برخسللی کمیی  -1ند ا : ادبیا  عباخرراخیا ید نررت بینامتنی دخ نراخت رریز فااطاخ کلی مهم به

ادجاخ  بندی ج ردسللیمدجخ  -۳ ربییز سللیر رلال ج رعاخ ادبیا  -2 ج کیفیی رعاملا  متان با یکدیرر

کمک  -1 با خاانی متان کهزا،یا ج  -1 ها ج نبا  فردیکشللز فردیی-3ادبی بر اسللا  معاییر ادبی 

 ن  ج آثاخ مفدادبه کشز متان 

 هایادداشت

 جخامتنی قایل ج معتدد اسی:  گانه خابعۀهخاخ هنی به  نج

( metatextualit) فرامتنیی -۳ (paratextualit)  یرامتنیی -2 (intertextualit) بینلامتنیی -1

 .(Genette, 1997: 3-5)( hypertextualit)  برمتنیی-1( architextualit) سرمتنیی -3

 نامهکتاب

 ج فرجخدیزن 16 ۀشماخ ناآ م نگرکانی ررامۀ گیتا ن«فردی استعداد ج سنی» (ن1۳36) نا  نری نالیا 

 ن 11-9 ن صصاخدیبهشی

  نسمیرهران:  نسهیلا اسماعیلی ررامۀ نراخیا ادبیا  دخباخۀ ن« ادبیاراخیا » (ن1۳33) ن برناخدنباینا

 رهران: آگهن  نچاپ دجم نملمد نبایررامۀ  نباطیدای ساختاخگرا (ن1۳32) نرادجخجفن ر جران

رهران:  نعاطفه طاهایی امۀرر نهایی ا  فرمالیسی خج متز ؛ادبیا  ریۀنظ (ن1۳30) ______________ .

 ن اختران

 ن رهران: طرش نا نعبا  مخبر رامۀر نادبی معاصر خاهنمای نظریۀ (ن1۳36) نسلدنن خامان

 الداهر ن  نالعربیة اللغة حیاةالادب أج  راخیا من(ن19۳0) ن،فنین ناصیز

 مۀنان «فاخسی  بان برای نراخیادبیا راخیا نۀشناساخجت هایکاستی» (ن1۳39) نمهدی سیدن  خقانی

 ن1–21 صص ن مستان ن33 ۀن شماخنفرهنرستا

ج  9صص  نآذخ ن9 شماخۀ نسال دجم نایران امرج  «نمدام سنی دخ راخیا ادبیا » (ن1۳19) نفاطمه نسیاش

 ن 10



 اجّل شماخۀ                          استاخهای نایز ادبی )ادبیا  ج علام انسانی سابق(                                          22

 

 شماخۀ نکتاب ما  ادبیا  ج فلسفه ن«نراخی دخ ایرانادبیا ج ندد راخیابرخسی » ن(1۳32) نملمادن فتا،ی

 ن31-۳2 ن صصخرداد ن13

 سخزن  رهران: نراخیا ادبیا  ۀنظری  ن(1۳36) ____________ .

 ن ۳3-3صص ن اسفندن36 ۀشماخ نهگلستانن «بینامتنیت» (ن1۳31) ناصغر علی باغینقر 

 نامۀ ن«نراخیادبیا راخیاخجت  دخباخۀ لانسان گاستاج آخایگ اخت » (ن1۳36) نگیلانین ا،مد سمیعی

 ن مستان ن30 ن شماخۀفرهنرستان

 نملمد نبای ج ان مهاارمهر ررامۀ نهای ادبی معاصرنظریه نامۀدانش ن(1۳31) نمکاخیکن ایرنا خیما

 ن رهران: آگه

 ن رهران: سخز نها ج کاخبردهاهدخآمدی بر بینامتنیی؛ نظری ن(1۳90) نبهمز معلقن ناماخ

 ن11ۀ شماخ نرهن فرهنرستان ۀ ژجهشنام ن«دخیافی ۀنظری: ای خ ج یائا » ن(1۳36) ______________ .

 ن 110-9۳ صص

 ن9ج  3 ۀشماخ نبایا ن«ادبیراخیا های ج ایز ج شیا  نمدجف/ باختیز: ماضا » (ن1۳63) من نیارزن کن

 ن31-33صص  آبان ج آذخن

 شماخۀ نگلستانه نمجتبی جیسی ررامۀ ن«امرج ی رفسیر با متز با خاانی نبینامتنی» ن(1۳63) نخاارن جبستر

 ن31-31ن صص 1 ج 1

 نعلمی فرهنریرهران:  نضیاء ما،د ج  رجی  مهاار ۀررام نادبیا  ۀنظری ن(1۳6۳) نن آجستز جاخنهجلک خن

رهران: چاپ ج  نادبیا  ایران ج اهان: سال دجمراخیا  ن(1۳32) نفر ادن عبداللسیز یا،دین ملمداعفر؛
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