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چکیده
يکی از مؤلفههای پژوهش در ادبیات تطبیقی بررسی روابط بینامتنی است .براساس رويکرد بینامتنیت ،هیچ متنی
الجزايری فرانسویزبان ،را با رويکرد بینامتنی مايکل ريفاتِر ،نظريهپرداز و نشانهشناس نیمۀ دوم قرن بیستم،
بررسی کنیم .هدف از اين امر ،يافتن معنایِ پنهانِ رمان و تقابلهای دوگانه قالبیِ مد نظر ريفاتر است و بدين-
منظور در خوانشِ اين رمان ،از منطقالطیر عطار نیشابوری استفاده کردهايم .مسئلۀ مقاله بررسی کارکرد حکايتی
نقلشده در رمان بشی است که برگرفته از منطقالطیر عطار است .در اين جستار ،برای خوانش و کشف داللت يا
همان معنای تلويحی رمان ،به بررسی تعبیرهايی 1واژگانی و متنی میپردازيم که چگونگی گذر از معنی به داللتِ
اثر را مشخص میکنند .يافتههای پژوهش اين فرضیه را به اثبات میرسانند که حضور اين تعبیرها بینامتن را
تداعی میکنند و با نگاه تقابلی به بینامتن ،داللتِ اثر نويسندۀ الجزايری کشف میشود .چنین مینمايد که در رمان
بشی میتوان داللت اثر عطار را به شیوهای وارونه مشاهده کرد.
واژههای کلیدی :مايکل ريفاتر ،سلیم بَشی ،عطار ،بینامتن ،تعبیر.
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.مقدمه
امروزه ماهیتِ کاربرد زبان و چگونگیِ بازنمايیِ واقعیت در ادبیات ،بحث مهم نقد ادبی است.
بنابراين ،آنچه اهمیت دارد ،انتخابِ نظريهای مناسب برای تحلیل متون ادبی است .اتخاذ
رويکردی نقدگرايانه و متناسب با متن ،همچون وسیلهای برای تحلیل و درنتیجه درک بهترِ
متن ،مورد تأکید پژوهشگران است .يکی از روشهای تحلیل متن ،بررسی تطبیقی است.
«ادبیات تطبیقی گونهای از پژوهشهای جديد ادبی است که از حیث مؤلفههای مفهومی بر
مفاهیم زير تکیه دارد -1 :تأثیر و تأثر  -2روابط بینامتنی  -9مطالعات فرهنگی  -4نقد ادبی -1
تاريخ ادبی  -1نظريۀ دريافت» (سیدی .)13 :1931،مسئلۀ بینامتنیت 2و روابط بینامتنی يکی از
چالشهای فراروی ادبیات تطبیقی است .اصطالح بینامتنیت در دهۀ  1311توسط کريستوا
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برای بیان رابطۀ میان متنها بهکار برده شد .بینامتنیت بر اين اصل اساسی استوار شده است که
هیچ متنی بدون پیشمتن نیست.
 .5مسئلۀ تحقیق
در اين جستار رمانِ همهشان را بکشید 4نوشتۀ سلیم بشی ،1موضوع خوانش بینامتنی با
منطقالطیر ،اثرِ عطار نیشابوری را تشکیل میدهد .در رمان بشی حکايتی از پرواز پرندگان بیان
شده که برگرفته از منطقالطیر است .در اين مقاله میکوشیم تا بدين پرسشها پاسخ دهیم :اثر
عطار چه تأثیری در نگارش اثر بشی دارد و چرا بشی به گنجاندن اين حکايت در اثر خود
مبادرت کرده است .چگونه با خوانشی بینامتنی به فهم معنای پنهان در اثر بشی دست میيابیم؟
تالش نويسندگان مقاله بر آن است که اين خوانش با استفاده از رويکرد «نشانهشناسی
بینامتنی» 1مايکل ريفاتر انجام پذيرد.
 .9پیشینه و فرضیه پژوهش
سلیم بَشی 7از نويسندگانِ معاصری است که تاکنون هیچ تالشی جهت بررسی آثار وی در
ايران صورت نپذيرفته ،اما در فرانسه و الجزاير بررسیهايی اندک در برخی از زمینهها ،به غیر
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از نقد نشانهشناختی ،دربارۀ آثار او انجام گرفته است .از سوی ديگر ،تحلیلِ متونی براساس
رويکردِ ريفاتر ،به شکل تکمقاالتی اندک در زمینۀ نقد اشعار صورت گرفته است« :نقد شعر
«آی آدمها» نیمايوشیج از منظر نشانهشناسی» (پاينده« ،)1987 ،کاربست نظريۀ مايکل ريفاتر بر
شعر «ای مرز پرگهر» فروغ فرخزاد» (برکت و افتخاری« ،)1983 ،کاربرد نظريۀ مايکل ريفاتر

در تحلیل شعر «ققنوس» نیما» (نبیلو )1931،و «خوانش هرمنوتیکی-بینامتنی بیتی از دیوان
حافظ برمبنای نظريۀ بینامتنی مايکل ريفاتر» (قاسمزاده و فخرو)1939 ،؛ اما متأسفانه تاکنون در
زمینۀ نثر هیچ پژوهشی بر پايۀ رويکرد وی محقق نشده است .از اين رو ،الزم است
پژوهشهايی کاربردی براساس خوانش بینامتنی مورد نظر ريفاتر انجام گیرند؛ زيرا اين شیوۀ
نقد با توجه به ظرفیتهای عمیق تحلیلی خود ،بهخوبی میتواند خواننده را در دريافت و
کشف معنای پنهانِ متونِ منثور ،بهويژه متون کوتاه و معماگونه ،ياری کند .بهعالوه ،رويکرد
ريفاتر با فراهم آوردن خوانشی تطبیقی میتواند زمینهساز تحلیلهای عمیقتری از آثار ادبی
باشد.
پژوهشهای انجامشده در ايران بیشتر به معرفی نظريۀ ريفاتر پرداختهاند؛ اما رويکرد
بینامتنی ريفاتر بايد به شکلی خلّاق در خوانش آثار به کار گرفته شود نه به صورت اِعمال يک-
بهيک و مکانیکی مفاهیم نظريهاش .از اينرو ،پژوهش حاضر درصدد است تا ضمن آشنايی
خوانندگان با رويکرد بینامتنی ريفاتر ،مفاهیم کلیدی اثر را -که خواننده را به خوانش بینامتنی و
درک معنای پنهان آن سوق میدهند -شرح دهد .در واقع ،مسئلۀ اساسی در رويکرد ريفاتر
چگونگی گذر خواننده از معنی 8به داللت 3متن است .اين مقاله براساس اين فرضیه ارائه شده
است که تعبیر11هايی در متن وجود دارند که بینامتن را تداعی و خواننده را به 11درک داللت
اثر هدايت میکنند .بدين منظور ،ابتدا راهبرد خوانشی ريفاتر را شرح میدهیم؛ سپس ،به بحث
درباره کاربرد اين نظريه در خوانش بینامتنی اثر بشی و عطار میپردازيم.
.4راهبرد خوانشی ریفاتر
مايکل ريفاتِر از محققان برجستۀ آمريکايی و فرانسویتبار است که نظريههای وی دربارۀ
نشانهشناسی و خوانش بینامتنی شهرت بسیاری دارند .از منظر او بینامتنیت مبتنی است بر
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«درک خواننده از روابط میان يک اثر و ديگر آثاری که پیش از آن نوشته يا پس از آن پديدار
شدهاند .مجموع اين آثار بینامتن 12را تشکیل میدهند» (ريفاتر)4 :1381 ،؛ همچنین« ،مجموعه-
متونی که با خواندن قطعهای از يک متن به حافظۀ خواننده متبادر میشوند» (همو )4 :1381،به
بینامتنیت تجسم میبخشند.
وی میان معنی و داللت در متن ادبی تمايز قائل میشود؛ زيرا از نظر او ويژگی شاخص اثر
ادبی «وحدتِ درون» آن است .ريفاتر در اينباره مینويسد« :من اين وحدت صوری و
مضمونی را که دربرگیرندۀ تمام نشانههای تلويحی زبان است داللت مینامم» (همو:1378 ،
 .)19اومعنی را حاصلِ توقع خواننده از واقعیت میداند؛ اما بررسی داللت همان بررسیِ
خوانش است و نشانهشناسی بینامتنی وی ،روش خوانش متن و تفسیر و درک معنایِ تلويحی
متن از سوی خواننده تلقی میشود.
از نظر ريفاتر«بینامتن ،که با بینامتنیت متفاوت است ،پديدهای است که خوانشِ متن را
هدايت میکند و احتماالً تفسیر را اداره میکند و مخالفِ خوانش خطی است؛ و خواننده همۀ
آثار و نشانههای آن را درمیيابد» (ساموئل .)11:2111،19بینامتن ،روش خوانشِ متن و مبتنی بر
نشانههايی است که در متن به عنصر ديگری در پیکرۀ ادبیات 14ارجاع میدهند .اين عنصرِ
ديگر میتواند اثر ديگری باشد که به هنگامِ خوانش متن به حافظۀ خواننده خطور میکند ،يا
تصوری قالبی ،11يا يک کلیشه باشد.
طبق نظريۀ ريفاتر ،هر خوانشی دو مرحله دارد :خوانش خطی يا «اکتشافی »11و «خوانش
واپسنگر .»17در مرحلۀ اولِ خوانش -که جهت آن از ابتدا به انتهای متن است -خواننده
نشانههای زبانی را با ارجاع به واقعیت درمیيابد و اثر را بازنمايی و توصیف واقعیت میبیند؛
اما خواننده داللت متن را وقتی درمیيابد که از «توهم ارجاعی ،»18مبتنی بر ارجاع اثر به جهان
واقعی بیرون بیايد و در پی درک داللت در سطح ديگری باشد« .همۀ آنچه که به گذر نشانهها
از سطح تقلیدی 13به سطح باالتر داللت ،يعنی سطح نشانگی ،21مرتبط باشند ،حوزۀ خاص
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نشانهشناسی را تشکیل میدهند» (همان )11 ،و فهم داللت متن در سطح نشانگی میسر
میشود.
برای توضیح کاملتر بايد افزود که طی مسیر اولیۀ خوانش ،خواننده با مواردی
دستورگريز 21مواجه میشود .موارد دستورگريز ،نظام دستوری 22متن را که سبب انسجام و
فهمپذير بودن متن است ،مختل میکنند .زيرا درحقیقت ،نظام دستوری مجموعهای از تعاريف
قابل انتظار برای خواننده است .حال آنکه تمام مواردی که قابل خوانش تقلیدی نیستند مانند
تناقضات متن ،نوواژهها ،29بهويژه اصطالحات و لغاتی که کاربرد استعاری دارند ،موارد
دستورگريز شمرده میشوند .درنتیجۀ وجود عوامل دستورگريز در سطح تقلیدی ،مرحلۀ دوم از
خوانش به خواننده تحمیل میشود که جهت آن از انتها به ابتدای متن است .طی اين مرحله،
تفسیر دومی از متن شکل میگیرد« :خواننده بهتدريج متن را مطالعه میکند و به پیش میرود،
و هر آنچه را که به تازگی خوانده است به خاطر میآورد و همزمان با رمزگشايی متن ،درک
خود از آن را تغییر میدهد» (همان .)17 ،موارد دستورگريز اجازۀ گذر از سطح تقلیدی به
نشانگی ،و درنتیجه فهم داللت متن را میسر میسازند.
برای گذر از سطح تقلیدی به نشانگی ،توجه به ارتباط میان واژگان ضروری است .از نظر
ريفاتر ،در ساخت واژگانی متن ،دو دسته همسانی وجود دارد که خواننده برای فهم داللت بايد
آنها را بررسی کند .دستۀ اول همسانیهايی هستند که ريفاتر آنها را «فاقد رابطه »24میداند و
میتوان با تشخیص انباشت21های معنايی در متن آنها را بررسی کرد .در اين حالت خواننده با
انباشتی از دال21های پراکنده در متن روبهرو میشود که از طريق عنصر معنايی واحدی به هم
مرتبط میشوند .دالهايی که فاقد رابطهای منطقی هستند ،به يک مدلول 27ارجاع نمیدهند،
بلکه معنابنی 28مشترک را تداعی میکنند .دستۀ دوم همسانیهايی با «رابطۀ ترکیبی »23هستند که
با شناسايی کلماتی که در منظومههای توصیفی 91بهکار میروند ،امکان بررسی دارند .منظومۀ
توصیفی شبکهای از کلمات است که حول محور «کلمۀ هستهای»91ای قرار میگیرد« .مدلولِ
کلمۀ هستهای ،مدلولِ تمامی کلمههای منظومه را هدايت میکند» (ريفاتر .)41 :1373،دالهای
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منظومه مانند دالهایِ فرايند انباشت ،هممعنی نیستند« .آنها يکی پس از ديگری از هم پیروی
میکنند و مَجاز مُرسل 92را تشکیل میدهند» (همان .)42 ،يعنی هر جزيی مجاز مرسلِ کلمۀ
هستهای است .بايد در نظر داشت که «زيربنای هر متنی از يک يا چند منظومۀ توصیفی تشکیل
شده است» (پرودوم وگیلبر.)9: 211199،
دو اصطالح هیپوگرام 94و قالب يا ماتريس 91از مفاهیم کلیدی نظريۀ ريفاتر برای خوانش
بینامتنی به شمار میروند .ريفاتر از کلمۀ هستهای در متن سخن میگويد .وی اين «هستۀ
معنايی »91را هیپوگرام مینامد .هیپوگرام نشانهای مهم برای فهمِ داللت اثر است .به اعتقاد
ريفاتر ،در هر متن «مفهوم ثابتی به عناوين مختلف تکرار میشود و مرکز متن در نظام
ساختاریِ وابسته به اين مفهومِ ثابت آشکار میشود .در يک متن گونههايی از ساختار معنايی
حضور دارند که به شکل کلمات کلیدی تلقی نمیشوند و خواننده آنها را همانند گونههايی از
يک نامتغیر دريافت میکند» (ريفاتر .)71-71 :1373،ماهیت هیپوگرام متغیر است :میتواند يک
کلمه ،يک ايده ،يک جمله از يک متن آشنا يا يک کلیشه باشد.
موضوع خوانش بینامتنی هنگامی مطرح میشود که هیپوگرام يک اثر ادبی پیشتر در اثر
ديگری موجود باشد .در اين حالت ،خوانش متن در فرايندی بینامتنی صورت میگیرد .برای
ارجاع هیپوگرام به متنی ديگر ،خواننده بايد قالب متن را با بینش ادبی خود کشف کند .قالب
گزارهای ضمنی است که «ساختار نشانهای» 97متن را اداره میکند .ساختار نشانهای ،ساختار
بینامتنی دوقالبی است .در واقع ،گسترش هیپوگرام به متن با «قالبی دوگانه »98صورت میگیرد.
موضوع قالب از نظر ارتباط بیناقالبی به بررسی بینامتنی مرتبط میشود .در نظريۀ ريفاتر،
«ساختار قالب ،ساختار بینامتنی دوقالبی مشابهی دارد که رابطۀ بیناقالبی آن مشابه رابطۀ بین دو
متن است و خواننده وادار به جستوجوی آن در متون ديگر میشود» (اُپکینز.)1 :2111 ،93
نگاه تقابلی به بینامتن فهم داللت متن را ممکن میسازد .بدينترتیب ،در خوانش اول عوامل
دستورگريز مشخص میشوند و در خوانش دوم مفاهیم کلیدی کشف میشوند.
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 .5چارچوب نظری
همانگونه که گفته شد ،در رمان بشی حکايتی نقل شده که برگرفته از منطقالطیر عطار است.
گفتنی است که به اعتقاد ريفاتر صِرف حضور قطعهای از اثری ديگر يا وجود شباهتهايی،
دلیل بر وجود رابطۀ بینامتنی نیست .از نظر ريفاتر
ساختار کلی متن ،بینامتن را مشخص میسازد .روابط بینامتنی به هیچ روی مبتنی بر رابطۀ
میانقطعهای از متن با متون ديگر نیستند [ ]...تطابق لغوی شباهت بینامتنی را اثبات
نمیکند ،بلکه ساختار نشانهای هردو متن بايد مشابه باشد .متن و بینامتن گونههای يک
ساختارند (همان.)7-1 ،

بنابراين ،بايد به ساختار نشانهای يعنی همان ساختار بینامتنی دوقالبی متن اول احترام
گذاشت و يک ساختار بینامتنی نامناسب و غیرمنطبق را به متن تحمیل نکرد .ساختار دوقالبی
اثر بايد درمجموع با ساختار نشانهای کلی متن ديگر منطبق باشد .همین ساختار نشانهای است
که خواننده را به گذر از معنی تقلیدی متن و درک داللت اثر وادار میسازد .طبق نظر ريفاتر
«گذر از معنی به داللت ،مفهومِ تعبیر را تحمیل میکند» (ريفاتر .)117 :1378،
«تعبیر میانجی ارجاع متن به بینامتن است .تعبیر ايدهای است که خواننده ناگهان آن را
درمیيابد و به او در فرايند انتخاب بینامتن کمک میکند و مانع از اين امر میشود که متن فقط
تکرار يکپارچۀ بینامتن باشد» (همو  .)11 :1381،ريفاتر دو گونه تعبیر را از يکديگر متمايز
میکند :تعبیر واژگانی 41و تعبیر متنی .41تعبیرهای واژگانی و متنی نشانههای متنی هستند که به
متن ديگری ارجاع میدهند و به خواننده سنتهای گذر از معنی به داللت را تحمیل میکنند.
در اين پژوهش میکوشیم به متمايز کردن اين تعبیرها و تعريف آنها بپردازيم و ماحصل
تعبیرها و داللتهایِ متعددی را که بهوجود میآورند ،بررسی کنیم .تالش میکنیم تا برای
بررسی ساختار نشانهای اثر بشی در قسمت اول و دوم بحث ،با کنار هم گذاشتن کلمات متن
بشی و مقايسۀ آن با اثر عطار و با ذکر حکايت برگرفته از اثر عطار در قسمت سوم به داللت
متن بشی دست يابیم.
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 .5-تعبیرهای واژکانی

«تعبیرهای واژگانی کلماتی میانجی هستند که ريفاتر آنها را نشانههای دوگانه 42مینامد ،زيرا
میتوانند دو متن يا دو هیپوگرام را در يک شعر يا يک متن واحد پديد آورند .نشانههای
دوگانه مانندِ «بازی کلمات بینامتنی »49عمل میکنند» (ريفاتر  .)118 :1378،در واقع ،هیچ
تفاوتی میان بازی کلمات بینامتنی و نشانه های دو گانه وجود ندارد .اين نشانهها معادل دو
نظام مفهومی هستند که يکی معنی و ديگری داللت را منتقل میکنند .در اينجا بازی کلمات
بینامتنی و نشانههای دوگانه در رمان بشی را با بهرهگیری از نظريۀ خوانش ريفاتر ،بررسی
میکنیم.
.1-1-1بازی کلمات بینامتنی

رمان همهشان را بکُشید ،بازنويسی از حادثهای واقعی در زمان گذشته است .سلیم بشی دنیای
خصوصی و درونی يکی از هواپیماربايان واقعۀ  11سپتامبر  2111را در آخرين ساعات قبل از
حادثه نشان میدهد .رمان با حضور شخصیت اصلی داستان ،بدون ذکر نام اصلی وی ،در اتاق
هتلی در پُرتلَند 44آغاز میشود .مکانی که در آن ،شخصیت اصلی داستان با اسمهای مستعار
سن ژوان ،41سیف ،هیچکس و خلبان ،آخرين شبِ قبل از عملیات خود را میگذراند .خواننده
به غوطهورشدن در اعماق روانِ شخصیتِ داستان فراخوانده میشود؛ همراه با او در شب پرسه
میزند و در جريان آخرين انديشهها ،کلمات و اعمال او قرار میگیرد .سیرداستان بارها با
گريزهايی 41به گذشته و مرور خاطرات وی در ذهنش گسسته میشود .توالی روايی رمان چند
مرحله دارد :ابتدا از حضور قهرمان داستان در اتاق هتل صحبت میشود ،سپس از خروج او از
هتل و مالقات اتفاقیاش با زنی سیاهپوست سخن میرود که طی آن حکايتی تمثیلی را برای
زن بازگو میکند و در آخر تحقّق عملیات تروريستی به تصوير کشیده میشود .داستانِ پرواز
هواپیمای بوئینگ  717ايرالين آمريکا و دزديدن آن توسط يک تروريست و همدستانش درون-
مايۀ اصلی رمان است .از اينرو ،ماجرای رمان روايت يک پرواز گروهی مرگبار است.
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از همان ابتدای رمان ،خواننده با عباراتی مواجه میشود که او را از مسیر خطی داستان
منحرف میکند .زن جوانی که سن ژوان آخرين شبش را با او میگذراند به پرنده تشبیه
میشود .سن ژوان او را «زن پرنده» (بشی« ،)91:2111 ،پرندۀ هراسان» (همان« ،)91 ،پرندۀ
کوچک حريص» (همان ،)92 ،و «پرندۀ شبِ مخوف» (همان ،)11،49 ،میخواند .درحقیقت،
سن ژوان آن زن جوان را پیامآور مرگ میداند« :پرندۀ بدبختیاش با بدنی سیاه در شبی سیاه»
(همان .)11،97،94 ،افزونبر آن ،زن به سن ژوان میگويد که «پرندههايی را که در فیلم نشان
48

داده شد ،دوست دارد» (همان .)89 ،اشارۀ زن ،بدون نام بردن از فیلم پرندگا ِن 47هیچکاک

است .ماجرای فیلم ،داستان وحشتناکِ پرندگانی وحشی است که به انسانها حمله میکنند .اين
هنجارگريزیهای معنايی ،دگرگونی ارزشها را نشان میدهند و مرگ و وحشت را مجسم
میکنند.
در واقع ،عباراتی که ذکر کرديم در رمزگانی غیرمتعارف برای پرندگان بهکار رفتهاند .پرنده
تداعیکنندۀ نور و پرواز در روز است .پرنده استعارهای از معنويت و عروج است .نماد آرزوی
واالی انسانی ،تعالی و خلوص است .بال مختص پرنده است و انسان فاقد آن .تنها فرشتهها و
خدايان يونان بال دارند و اين بعد متعالی بال است .پرنده جهان مرئی را به نامرئی ،آسمان را
به زمین ،و انسان را به خدا پیوند میدهد.
نمادپردازی پرنده در بافت رمان بشی معنی کلیشهای خود را از دست میدهد .استعارۀ
پرندۀ شب سیاه ،درواقع به آنتیتز پرنده تغییر يافته و يادآور پرندۀ شوم شب ،يعنی جغد،
است .ساختار معنايی پرنده  /اوجگیری به پرنده  /سقوط تبديل میشود .اين تناقض و تقابل
دوگانه در نظام دستوری متن اختالل ايجاد میکند .داللت کلمۀ پرنده ،داستان را از مسیر خطی
خارج میکند و خواننده را به تفسیرِ خاص خود از متن وادار میسازد .رمزگان غیرمتعارفِ
پرنده بیشک حامل پیامی برای خواننده است.
«شاه پرندگان» نیز واژۀ ديگری است که در فصل دوم رمان بهکار رفته و عنوان سرفصل
است .واژۀ شاه پرندگان ،عامل دستورگريز ديگری است که در تضاد با بافت رمان قرار
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میگیرد .شاه پرندگان همان سیمرغ پرندۀ افسانهای است که در قلۀ کوه قاف مأوا دارد« .در نزد
موالنا نمايندۀ عالم باال و مرغ خدا و مظهر عالیترين پرواز روح شناخته میشود و به طور کلی
نمودار تعالی و عروج و مراد از انسان کامل است» (اسالمی ندوشن .) 111:1911 ،در عرفان،
سیمرغ نماد ذات الهی است .اين پرندۀ افسانهای در بسیاری از آثار ادبی ظاهر شده که
مهمترين آنها منطقالطیر ِعطار است .سیمرغ در منطقالطیر به «برترين مقام تجريد و تفريد ارتقا
يافته» است (دستغیب .)27: 1974،بنابراين ،اين پرسش در ذهن خواننده شکل میگیرد که آيا
اشاره به سیمرغ ،سمبل انسان کامل ،ارتباطی با داستان بشی دارد يا نه.
در رمان بشی ،میتوان عامل دستورگريز پرنده و سیمرغ را بازی کلمات بینامتنی در نظر
گرفت.
در يک متن بازی کلمات بینامتنی ابتدا مانند نمونهای از يک عامل دستورگريز معمولی
قلمداد میشود؛ ولی با ادامۀ خوانش خواننده متوجه میشود که منظور ارجاع به متنی ديگر
است .به محض آنکه متن ديگر شناسايی شد ،نشانۀ دوگانه تبديل به مهمترين دال متن می
شود؛ زيرا تنها دالی است که به رمزگان ديگری ارجاع میدهد (ريفاتر.)118 :1378 ،

توجه خواننده به تعبیر واژگانی پرنده از يکسو ،و واژۀ سیمرغ و داستان پرواز گروهی
پرندگان  -که همانطور که خواهیم گفت در اثر بشی با پايانی ديگر حکايت میشود -از سوی
ديگر ،خواننده را با توسل به پیشینۀ مطالعاتیاش به برقراری رابطه با متن ديگری وادار میکند.
امری که نظريۀ بینامتن را بنا مینهد .حضور تعبیرهای واژگانی ذکرشده ،خواننده را به انتخاب
منطقالطیر عطار بهعنوان بینامتن اثر بشی مخیر میکند.
همانگونه که ديديم ،دالِ پرنده مرحلۀ دوم خوانش را تحمیل میکند .در اين مرحله ،به
بررسی تعبیرهای واژگانی تازهای ،که خود مؤيد انتخاب بینامتن هستند ،میپردازيم.
 .1-1-2نشانههای دوگانه

در خوانش واپسنگر ،مهمترين دال که «پرنده» است با دالهای «خلبان»« ،هواپیما»« ،زنبور»،
«پشه»« ،آسانسور» و «بخار آب» در محور معناشناختی واحدی قرار میگیرند .طبق محور زير،
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هر رکنی معنابن «صعود» را تکرار میکند (ر.ک :شکل  .)1با تکرار معنابن صعود« ،واحدهای
انباشت بهرغم معنی ابتدايیشان هممعنا میشوند» (ريفاتر .)41 :1373،
شکل  :نمودارانباشت معنایی

شخصیتِ داستان خود را همانند پشهای میبیند که هیچ درکی از خلقت ندارد (بشی،
 .)194: 2111در برابر خداوند يک پشه چه کاری میتواند انجام دهد؟ (همان ،)117 ،او گاه
مردم را به زنبور تشبیه میکند و به تحلیل روش زندگی آنها میپردازد« ،همانگونه که يک
حشرهشناس حشرههای خود را بررسی میکند» .از نظر او انسانها «مانند زنبورها زندگی
میکنند و میمیرند» (همان .)111-111،در واقع ،شخصیت داستان خود و تمامی انسانها را
مسافرانی در حال سفر و پرواز میبیند.
افزونبر اين ،خواننده با نشانههايی مواجه میشود که پروازی ذهنی را تداعی میکنند.
شخصیت زن که به پرندۀ سیاه تشبیه میشود برای خلبان تجسم پرواز با هواپیماست .همچنین،
همزمان با بلند شدن هواپیما و باال رفتن آسانسور انديشههای خلبان نیز در ذهنش اوج
میگیرد« :هواپیما بهآرامی برخاست ،برخاست و خاطراتی را که او فراموش کرده بود از اعماق
ذهنش بیرون کشید» (همان)199 ،؛ يا آسانسور «باال رفت ،باال رفت ،مثل يک فیلم صامت ،فیلم
زندگیاش تصويربهتصوير به نمايش درآمد» (همان .)113-118 ،اينگونه پرواز انديشه را در
هنگام استحمام خلبان نیز میتوان مشاهده کرد« :در حمام ،]...[ ،اسیر خیاالت خود بود،]...[ ،
در بخار آب جوش که به هوا برمیخاست ،برمیخاست و خیاالتش را احاطه میکرد ،دلهرۀ
خفه شدن داشت» (همان ،)111-113 ،و «تبخیر میشد» (همان.)111 ،
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در رمان بشی ،شاهد تحلیلِ روان و انديشههایِ يک تروريست ،تنها چند ساعت قبل از
ربوده شدن هواپیما هستیم .خواننده به غوطهور شدن در روانِ آشفته و در عین حال هوشیارِ او
فراخوانده میشود .در واقع ،روانِ پريشان شخصیت داستان سرشار از تناقضهاست :ايمان و
کفر ،قدرت و ضعف ،شهامت و ترس .انديشهها ،ترديدها و توجیههايش حولِ محور مرگ و
زندگی ،بهشت و جهنم ،خدا و شیطان است .محتوای رمان نوسانی مداوم است میان ارادۀ
آگاهانۀ خلبان برای انجام عملیات مرگبارش و آگاهی از اين واقعیت که خداوند کشتن تعداد
زيادی انسان بیگناه را نخواهد بخشید« :از نبرد چشم بپوشد در راه خدا يا شیطان ،در حال
حاضر اصالً نمیدانست» (همان .)18 ،اينگونه ترديدها و انديشهها دو جنبۀ متناقضِ شخصیتِ
داستان را نشان میدهند.
در نتیجۀ کشمکشهای درونی شخصیت اصلی ،خوانندۀ رمان افزونبر کلماتِ هممعنی در
فرايند انباشت ،با واژگانی متضاد مواجه میشود :مجموعه دالهای متضادِ متن را با دو منظومۀ
توصیفی زير نشان میدهیم (ر.ک :شکل 2و « .)9ابديت» و «نیستی» دو کلمۀ هستهای هستند و
مدلول اين دو کلمه ،در برگیرندۀ مدلول تمامی کلمههای منظومه است.
شکل :5منظومه توصیفی
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شکل  :9منظومه توصیفی 5

«تحقق منظومۀ توصیفی وقتی برای خواننده قطعیت میيابد که جمله از اِطناب 43يکی از
کلمات منظومه تشکیل شود .اطنابی که ويژگیهای کلمۀ هستهای را بیان میکند .خواننده هم-
زمان با تحقق اطناب ،موفق به درک فرايندی میشود» (ريفاتر .)19 :1373،با جريان يافتن
قسمتی از منظومۀ توصیفی ،کلمۀ نخست جملۀ بعدی را بهوجود میآورد .در اين حالت
خواننده احساس میکند که معنای جملۀ بعدی از همان واژۀ نخست گرفته شده است.
دو دال ابديت و نیستی در فرايند اطناب به شکل زير قطعیت میيابند:
ابديت↔ نور←روز←زندگی← عشق←خوشبختی←تکامل← انسانیت←خلوص←حقیقت←
بهشت← صعود← خدا.
نیستی ↔ شب←ظلمات←گمراهی←بدبختی←نفرت←بیهودگی← مرگ←جهنم← سقوط←
شیطان.

در اطناب اول ،هرکدام از دالها به يک کلیشه ارجاع میدهند .نور به کلیشۀ روز اشاره می-
کند ،روز زندگی را القا میکند ،زندگی عشق را و عشق خوشبختی را به وجود میآورد ...
يعنی هر کلمه پیشفرض کلمۀ بعدی است .بدينترتیب ،در اطناب دوم ،دالِ ظلمات مجاز
مرسل شب است و شب گمراهی را تداعی میکند و به همین صورت دالها در فرايند اطناب
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جابهجا میشوند .از نظر ريفاتر ،جابهجايیِ دالها همانند چیستان عمل میکند؛ يعنی اينکه
توالی دالها به خواننده روابطی را نشان میدهد که برای او آشنا هستند ،و سبب میشود تا
احساس کند که روابط آشنا به حقیقتی بديهی پاسخ میدهند.
هريک از دالهای رمان به خواننده احساس از «پیش ديده شده» 11را القا میکنند و گونه-
های متفاوتی از بُنمايهای شناختهشده را برای او تداعی میکنند .خواننده با تلفیق تداعیهای
منظومههای توصیفی و معنابن صعود و پرواز در فرايند انباشت ،موفق به درک هیپوگرام رمان
میشود .بنمايه های پرواز به سمت ابديت ،بازنمايیِ ادبی حرکت به سوی کمال مطلق و پرواز
به سمت نیستی ،بازنمايی گمراهی و ضاللت است .تناقضهایِ شخصیتِ داستان بشی ،تداعی
کشمکشِ روحی نوع بشر است که میان زمین و آسمان گرفتار آمده است .انسان هبوطکرده از
بهشت ،همیشه در فطرت خود آرزوی بازگشت و عروج دارد .خدا انسان را به سوی کمال
میخواند ولی شیطان به سوی جهنم وسوسهاش میکند .کشش به سوی خدا و پیوستن به
ابديت ،میل به صعود و عروج است؛ و کشش به سوی شیطان و نیستی ،میل به سقوط.
از اين رو ،دو فرايند اطناب را به دو شکل میتوان نشان داد :ابديت ↔ عروج ،و نیستی
↔ سقوط .اين دو مفهوم ،هسته  /ساختار معنايیِ متن را تشکیل میدهند و تولید متن ،در نظامِ
ساختاریِ وابسته به اين دو هیپوگرام محقق میشود .دو مفهوم قالبی متمايز ،دو هیپوگرامِ رمان
بشی را اداره می کنند که دو قطبِ مفهومی را در متن بهوجود میآورند .در اثر بشی ،اولین
نظام توصیفی ،گسترش قالب  ،1يعنی پرواز ↑ عروج؛ و دومی ،گسترش قالب  ،2يعنی پرواز ↓
سقوط است .دو قالب بازسازیشده ،کل ماجرای رمان را نشان میدهند .کل متن حاصل
گسترش معنابن پرواز در دو قطب مخالف است .يکی ارزش معنايی منفی و ديگری ارزش
معنايی مثبت دارد .يکی به ابديت میپیوندد و ديگری به نیستی ملحق میشود .از منظر ريفاتر،
از آنجايی که هیپوگرام همواره نوعی جهتگیری مثبت يا منفی دارد ،تبديل نظاممند داللت
پرواز به رمزگانی که داللتی متضاد دارد ،تقابل قالبی کل رمان را اداره میکند .ساختار بینامتنی
دوقالبیِ مشابه رمان را میتوان همان ساختار دوقالبی منطقالطیر در نظر گرفت.
98

دورۀ  ،5شمارۀ  ،4زمستان 931

فصلنامۀ پژوهشهای ادبیات تطبیقی

در منطقالطیر ،پرندگان در پی يافتن سیمرغ ،بايد از هفت وادیِ پرخطرِ طلب ،عشق،
معرفت ،توحید ،حیرت ،فقر و فنا عبور کنند که نماد جستوجويی است که عارف بايد بدان
نائل شود .اين سفر سفری جغرافیايی نیست .سفری است از زمین به آسمان« .اين محور
عمودی يکی از ديرينهسالترين الگوهاست .در آثار عرفانی ،صعود انسانی سیری درونی است؛
سیری است از تاريکی به سوی روشنی .روشنی يعنی حقیقت (اشراق) ،تاريکی همانا جهل
است» (دستغیب .)28: 1974،در واقع ،عطار دو مسیر را برای سفر پرندگان تعیین میکند.
مسیرعمودی ،راه صعود است از جهان مادی به جهانی واالتر و عرفانی با هدف رسیدن به
کمال .هر پرنده بايد منِ خود را نابود کند ،يعنی از زندگی اينجا به نفع منی بسیار واالتر و
عمیقتر دست بکشد .در غیر اينصورت ،مسیر عروج را طی نمیکند.
از آنچه ارائه شد ،میتوان اينگونه نتیجه گرفت که نشانههای دوگانۀ بررسیشده ،گردانندۀ
متن از طريق ارجاع به بینامتناند و دو متن و دو هیپوگرام را در همان متن اداره میکنند .در
رمان مورد بحث ،دو تعبیر توجه خواننده را به خود جلب میکند؛ از يکسو ،معنابن پرواز که
هم متن و هم بینامتن را تداعی میکند و از سويی ديگر ،دو منظومۀ توصیفی ،دو هیپوگرام را
اداره میکنند که مجموعۀ اين عوامل نشانه ی دوگانه نامیده میشود .يکی از منظومههای
توصیفی براساس سطح تقلیدی يا دستوری متن با ارزش منفی است و منظومۀ ديگر براساس
سطح دستورگريز با ارزش مثبت است .دو منظومۀ بررسیشده تقابل بنیادين اثر ،يعنی پرواز در
دو جهت متضاد را تداعی میکنند.
 .5- -9تعبیر متنی

در اين قسمت به بررسی تعبیر متنی در رمان بشی میپردازيم« .تعبیرهای متنی ،متنهای
ديگری هستند که اثر مورد مطالعه ،از آنها نقل يا به آنها اشاره میکند» (ريفاتر .)117 :1378،
«تعبیر متنی قطعهای از متن ديگر است که بهگونهای مؤثر در اثر نقل شده است .ممکن است
نقل قول کامل نباشد و خواننده آن را با رجوع به حافظهاش کامل کند يا تالش کند که آن را
حدس بزند» (همان.)141 ،
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 .5- -9-تشابه متن و بینامتن

در فصل دومِ رمان ،شخصیت داستان در شبِ قبل از ربودن هواپیما ،حکايتی از پرواز پرندگان
را برای زن سیاهپوست نقل میکند:
قصهای برايت تعريف کنم [ ،]...يکی بود يکی نبود .پرندهای شاه پرندگان بود .پرندگان
ديگر دور هم جمع شدند ،بله ،تمام پرندگان جهان در آسمان جمع شدند و به جست-
وجوی شاه پرندگان رفتند .در پی او آسمان را پیمودند .باالخره شاه پرندگان آنها را در
قصر آسمانی و خالیاش پذيرفت .شاه پرندگان بازماندگان را پذيرفت ،چون بیشتر
پرندگان در طول سفر مرده بودند [ ]...و هنگام ورود به قصر درخشان شاه ،بیش از دوازده
نفر باقی نمانده بودند ]...[ .پرندگان به قصر رسیدند و درخواست کردند که شخص شاه،
زيباترين پرندۀ جهان ،آنها را به حضور بپذيرد .آنها زمانی طوالنی منتظرِ پیشکار شاه
ماندند [ ]...منتظر ماندند .قبل از پذيرفته شدن به حضور زيباترين پرندۀ جهان مدت زيادی
منتظر ماندند ،آنقدر منتظر ماندند که يکی پس از ديگری پیر شدند و مردند [ ]...جز يکی
از آنها که کهنسالترين و شکیباترين آنها بود .باالخره پیشکار او را فرا خواند و گفت
که میتواند شاه پرندگان را ببیند .کهنسالترين پرندۀ جهان لبخند تلخی بر لب داشت،
تمام دوستانش مرده بودند و ديگر برايش دوستی باقی نمانده بود [ ]...بله تمام زندگیاش
منتظر مانده بود ،بیآنکه بیتابی کند يا منصرف شود .دوستان ،خانواده و فرزندانش را ترک
کرده و منتظر لحظۀ ورود به سرای شاهی مانده بود و حاال پیشکار شاه او را به داخل
دعوت میکرد [ .]...سرانجام ،کهنسالترين و شکیباترين پرندۀ جهان وارد سرای پادشاه
شد .آنجا هزاران آيینه ديد که تصوير پیر و خستۀ او را تا بینهايت منعکس میکردند و
چون متوجه نمیشد ،پیشکار با نشان دادن تصاوير گفت :اين هم شاه پرندگان (بشی،
.)81-89: 2111

پس چنین نتیجه میگیريم که حکايت پرواز پرندگانِ رمان بشی ،تعبیری متنی است،
قطعهای است که اشاره به منطقالطیر عطار دارد .درونمايۀ اصلی اثر عطار پرواز دستهجمعی
گروه بسیاری از پرندگان جهان به راهبری هدهد ،برای يافتن سیمرغ ،شاه پرندگان ،است .از
میان آن صدهزاران مرغ ،تنها سی مرغ که از همه خالصترند ،موفق میشوند که بر خطرات
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سفر فائق آيند و تقاضای حضور در پیشگاه سیمرغ را کنند .بقیه در طی راه يا از پا درمیآيند يا
از سفر منصرف میشوند ،درنهايت« ،حاجب لطف» پردههايی که آنها را از ديدار سیمرغ جدا
میکند ،برمیدارد؛ ولی پرندهها در مقابل خود نه يک پادشاه ،بلکه يک آينه میبینند:
خووووويش را ديدنوووود سوووویمرغ تمووووام

بوووود خوووود سو ویمرغ سو وی مووورغِ مووودام

ور نظوووور در هووووردو کردنوووودی بهووووم

هوور دو يووک سوویمرغ بووودی بوویش و کووم
(عطار.)421 :1939،

 .5- -9-5تقابل متن و بینامتن

در رمان بشی ،روايتِ داستان مسیری طوالنی را طی میکند و خواننده را در حالت انتظار نگه
میدارد .هنگامی که راوی حکايت پرندگان را نقل میکند ،پايان داستانش را نه به زن و نه به
خواننده نمیگويد .سرانجامِ داستانِ خلبان ،مرگ است .مفهوم نمادين داستان تا آخرين صفحۀ
رمان در حالت تعلیق قرار میگیرد .شخصیت داستان ،شب قبل از حادثه خود را در هیئت
پرندهای اسطورهای مجسم میکند و برای رسیدن به الوهیت ،تنهايی و صبر را طلب میکند .در
واقع ،بشی از حکايت پرواز پرندگان عطار «تقلیدی طنزآمیز» 11را ارائه میدهد« :برای [خلبان]
چیزی باقی نمیماند جز آنکه داستان پرندگان را بگويد يا خودش را پرنده فرض کند و قصر
آيینهها را نابود کند» (بشی .)31 :2111 ،نويسنده داستانش را با اشاره به اثر عطار به اتمام
میرساند .پايان داستانِ عرفانی عطار با پايان داستان بشی ،يعنی هنگام اصابت هواپیما به
برجهای دوقلو و مالقات شخصیت اصلی با خدا هر چند تشابه دارد ،ولی يکسان نیست:
پیشکار ،آخرين بازمانده ،کهنسالترين و شکیباترينِ پرندگان ،را فرا خواند و به او گفت
سرانجام میتواند خدای انسانها را ببیند .کهنسالترين انسانِ جهان لبخند تلخی بر لب
داشت ،انسانیت از بین رفته بود و در زمین فقط بقايای زمان و تاريخ باقی مانده بود [.]...
بله منتظر اين لحظه مانده بود ،بیآنکه هیچگاه منصرف شود ،و به بالندگی و تباهی نسلها،
يکی پس از ديگری ،مینگريست ،اگرچه انسانیت از هزاران سال پیش نابود شده بود.
اکنون پیشکار او را به داخل دعوت میکرد [ ]...آخرين انسان به سرای پادشاهی وارد شد
و در آنجا هزاران آيینه ديد که احاطهاش میکردند و صورتهای گوناگون و ترسناک او را
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تا بینهايت منعکس میکردند و نامتناهی گفت« :تماشايم کن!» .آن موجود وحشتناک
هواپیما را به آيینهها کوبید و به شب سیاه و گمراهکنندهای وارد شد (همان.)119-112 ،

خلبان برای رسیدن به ابديت ،بدينگونه مأموريتش را به اتمام میرساند .در بازنويسی
بشی ،پرندههايی که به کاخ شاه پرندگان میرسند به جای سی پرنده ،دوازده پرندهاند؛ اما در
پايان رمان درمیيابیم که تأکید تنها روی يک پرنده است؛ پیرترين بازمانده که هدهد را بهياد
میآورد .سالخوردگی در عرفان نشانی از تکامل است .بشی از نام پرندههای ديگر ،بهجز
سیمرغ ،استفاده نمیکند و تمامی آنها را پرنده مینامد؛ زيرا بیشک هدف او روايت داستانی
است که مشمول تمامی انسانها شود.
اين سؤال مطرح میشود که تعبیر متنیِ حکايتِ پرواز پرندگان -که پیش از اين به آن اشاره
کرديم -در رمان بشی با چه انگیزهای بوده است؟ مفهوم تلويحیِ داستانِ پرواز عرفانی که يک
تروريست آن را بیان میکند ،چیست؟ در واقع ،بین کلمات و واقعیت ،متن پیشینی قرار دارد
که اثر به روشی کامالً آشکار به آن ارجاع میدهد و خواننده نمیتواند متن را همزمان در دو
سطح نخواند .او میکوشد تا هم متن مورد مطالعه و هم متنی را که به حافظهاش خطور
میکند ،رمزگشايی کند .در اين خوانش دوگانه ،تعبیر متنی خواننده را از داللت متن آگاه
میسازد .به اعتقاد ريفاتر« ،با حضور تعبیر متنی ،کلمات ديگر به واقعیت ارجاع نمیدهند ،بلکه
با نظامی نشانهای که خارج از متن است ،ارتباط پیدا میکنند» (ريفاتر .)82 :1373 ،بنابراين،
تعبیرِ متنیِ موردنظر معنايی پنهان را القا میکند.
در اثر عطار ،پرندگان به بحر کل بازمیگردند و نیست میشوند و در اين نیستی ،هستی
ابدی را بازمیيابند .رسیدن به سیمرغ و ديدن آينۀ روشن ،به مفهوم رؤيت هستی تابناک خود
و به اصل خود نائلآمدن است:
جووان و توون هووم جووان و توون بینوود درو

هرکوووووه آيوووود خويشوووووتن بینووووود درو

(عطار)427:1939،

در مقابل ،قهرمانِ رمان بشی با پشت سرگذاشتن تجربههايی تلخ ،ويژگیهای انسانی خود
را فراموش میکند .تالش خلبان برای داشتن زندگی عادی به شکست منتهی میشود .پس از
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ناکامی در ازدواج با زنی اروپايی ،ويزای اقامتش در پاريس نیز منقضی میشود .او که امید و
آرزوهايش را بربادرفته میبیند ،به عضويت سازمانی تروريستی درمیآيد .سازمان به او
امیدهای تازه ،دلیل ،و ايدهآلی برای زندگیکردن میدهد تا او نیز برای تحقق آن ايدهآل جان
خود را فدا کند .در واقع« ،ورای شخصیتِ داستان ،نسلی واقعی از مردان جوان پنهان شدهاند
که حاضرند زندگی خود و ديگران را نابود کنند تا راهی بهشت شوند» (ويتالی.)9 ،1 :2117 ،
«بخش اول رمان «بازگشت جاودان» نام دارد .آخرين بخش با «بازگشت از جاودانگی»
خاتمه میيابد که پايان ماجرای سوءقصد را بازگو میکند و اينگونه نقطۀ مقابل گفتۀ آغازين
را به تصوير میکشد و بیانگر دگرگونی ارزشهاست» (ويتالی .)12 ،2 :2118 ،در واقع ،فضای
رمان لحظهای از عمق تاريکی جدا نمیشود .پرنده که نماد نور است به نماد مرگ ،و پرواز که
ويژگی اصلی پرنده است به ويرانگری منتهی میشود و آينۀ هستی که بايد هويت واقعی
انسانها را نشان دهد به آينهای تیره برای انسانهای افسرده و گمراه تبديل میشود« :پیرترين
پرندۀ جهان تصوير خود را در آينه میديد که کمکم محو میشود و از بین میرود» (بشی،
 .)81 :2111همچنین ،بُعد نمادين نور آفتاب نیز در رمان بشی دگرگون شده است .خلبان،
هواپیما را در شب غوطهور میسازد« :وارد شب سیاه شد» (همان .)13 ،اين نقطۀ مقابل نتیجۀ
داستان عطار است که در آن نور کامالً بر تاريکی پیروز میشود:
پوس ز نورالنووور در پیوسوت کووار

شوود جهووان بوویحجووابی آشووکار

(عطار)421: 1939،
 .1نتیجه
آنچه در رمان به بیان نمیآيد و خواننده با رمزگشايی متن و خوانش بینامتنی به آن دست
میيابد ،نبود خودآگاهی و بیهويتی انسان معاصر است که مفهوم وحدتبخش يا همان داللتِ
اثر بشی است .رمان بشی رمانی غمانگیز است که نهايتِ محتمل بشريت را نابودی کامل
انسانیت میداند .اين داللت در تضاد کامل با داللت اثر عطار است .داستان پرندگان عطار ،آن
جستوجوی عرفانی را بازمیآفريند که هر انسان بايد در پی تحقق آن باشد .دنیايی که عطار
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در منطقالطیر بازنمايی میکند دنیای انسانهايی است که هرکدام برای رسیدن به حقیقت مطلق
تالش میکنند؛ گاه از ترس روبهرو شدن با موانع از حقیقت سرباز میزنند و گاه با شهامت با
آن مواجه میشوند .عطار چهرۀ انسانی را ترسیم میکند که در کشمکش با موانع بیرونی و
درونی پیروز میشود ،به گوهر انسانی دست میيابد و به معرفت حقیقی نائل میشود .تقابل و
تناقض میان متن و بینامتن نشان میدهد که بینامتن يعنی اثر عطار تصويری آرمانی را از انسان
ارائه میدهد ،اما رمان بشی تصويری خاکستری را به نمايش میگذارد .آموزشهای عرفانی
داستان عطار در رمان بشی جايی ندارند و نتیجۀ اخالقی اثر وی نیز کامالً دگرگون میشود.
آموزشهای صوفیگرايانه داستان عطار در رمان بشی تغییرشکل دادهاند .شخصیت داستان،
بنابر تفسیر حکايت عطار به فهم و سلیقۀ خود ،پرواز از اين جهان کفرآمیز را آغاز میکند.
بشی چهرۀ فردی بیايمان ،ناامید ،شکستخورده در زندگی زناشويی و مطرود از جامعۀ غرب
را ترسیم میکند.
در اين پژوهش پس از تطبیقِ اثرِ سلیم بشی و اثر عطار با يکديگر و با استفاده از رويکرد
بینامتنی مايکل ريفاتر ،نفوذ و تأثیر داستان عطار بر رمان بشی روشن شد .خوانش بینامتنی،
خواننده را به متن عطار رهنمون و او را به درک معنايی پنهان وادار میسازد .حضورِ تعبیر متنی
وتعبیرهای واژگانی در رمان بشی با ارجاع به منطقالطیر و تقابل با داللت آن ،خواننده را به
سمت دريافت پیام رمان هدايت میکند؛ زيرا تعبیر ،پیشپندارهای خواننده را درهم میشکند و
او را به درکی تازه از جنبههای متن رهنمون میشود .بشی داستان خود را که در زمان معاصر
ساخته شده است ،با تقلیدی طنزآمیز ،قرينهای بر داستانی شناختهشده قرار میدهد .در اين
رمان ،متن دستکاریشدۀ اسطورۀ قديمی را میبینیم که نويسنده آن را قطعهقطعه میکند تا با
توجه به متن رمان خود بازسازیاش کند .بشی به مدد صورت پیشنمونهای

12

آشنا و

شناختهشده فضايی جديد را طرح میريزد و با تحريف اسطورهای قديمی ،پرواز پرندگان
(خلبان) را تا سقوط نهايی نشان میدهد .وی از بینامتن بهگونهای وارونه استفاده میکند تا پیام
اصلی داستان خود را به خواننده منتقل کند.
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 پینوشتها.7
1.interprétant
2. intertextualité
3. Kristeva
4. Tuez-les tous
5. Salim Bachi
6. sémiologie intertextuelle
 از. به شهرت رسید.م2111  با انتشار رمان سگ اولیس در. در الجزيره به دنیا آمد.م1371  سلیم بشی در.7

 عشقها و ماجراهای سندباد بحری،)2118(  سکوت محمد، )2119( مهمترين آثار وی میتوان به کاهنا
، سبک نوشتاری بشی متفاوت از پیشینیان اوست.) اشاره کرد2117( ) و دوازده داستان نیمهشب2111(
.زيرا نوآوری رمانهای او در شیوهای است که با آن حوادث تاريخی کشورش را بازسازی میکند
8. sens
9. signifiance
10. interprétant
11.
12. intertexte
13. Samoyault
14. corpus littéraire
15. stéréotype
16. heuristique
17. rétroactive
18. illusion référentielle
19. mimésis
20. sémiosis
21. agrammaticalité
22. grammaire
23. néologisme
24. paratactique
25. accumulation
26. signifiant
27. signifié
28. sème
29. hypotactique
30. système descriptif
31. mot noyau
32. métonyme
33.Prud’homme et Guilbert
34. hypogramme
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35. matrice
36. noyau sémantique
37. structure sémiotique
38. matrice binaire
39. Hopkins
40. interprétant lexématique
41.interprétant textuel
42. signes doubles
43. jeu de mot intertextuel
44. Portland
45. San Juan
46. flash-back
47. Les oiseaux
48. Hitchcock
49. périphrase
50. déjà-vu
51. parodie
52. prototype
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