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Abstract  
The study of relationships between texts is one of the approaches to the study of literary 

works through which important information can be obtained from the text. Among the 

various literary theories that have dealt with the relationship between texts, transtextuality 

analyzes the text in this respect. This theory was first proposed by Gerard Genette, a French 

theorist and structuralist. Transtextuality has five forms: Paratextuality, intertextuality, 

architextuality, metatextuality, and hypertextuality, and includes an extensive study of 

relationships of a text with its para-elements, previous or contemporary texts, texts that have 

criticized and interpreted and have taken a step towards confirming or denying it; moreover, 

it includes the relationship of a text to the genre or genres in which the text is formed, and 

finally to the texts from which the text is taken. Farhad Hassanzadeh is a prolific writer with 

a specific style in children and young adult literature who has over 80 works on various 

subjects. He has received numerous national and international awards. Among his important 

and famous works, we can mention This Weblog Is Being Turned Over, Namaki And the 

Spectacled Snake, The Moonlight Guest, Call me Ziba, etc. This study intends to read Farhad 

Hassanzadeh's The Bambak Ship’s Scorpions through intertextuality which is one of the five 

forms of transtextuality and to identify the pretexts of interest to the author. In the following, 

it will be clear that the author has chosen the pretexts of the work purposefully and these 

pretexts have been effective in selecting some elements of the story. The author has also 

taken special care in using pretexts of popular culture such as proverbs and allusions, popular 

songs of the time, and slogans of the revolution. For this reason, the presence of this pretext 

in the work has a high frequency. 

Keywords: Transtextuality, Intertextuality, Gerard Genette, Young 

Adult Novel, Farhad Hassanzadeh. 
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 هایعقرب نوجوان رمان در ژنت ژرار بینامتنیت مباني  بررسي
  زادهحسن فرهاد اثر بَمبَم  کشتي

 ایران هران،ت طباطبائی، عالمه دانشگاه فارسی، ادبيات و زبان ارشد كارشناسی    جعفری فاطمه
  

 دستجردی دادیاله زهره
  طباطبائی، عالمه دانشتتگاه فارستتی، ادبيات و زبان گروه استتتادیار،

 ایران تهران،

 
 چکیده
  از مهمي اطالعات توانمي آن رهگذر از که اسلللت ادبي آثار بررسلللي رویکردهاي از یکي متون، ميان روابط مطالعة
  را متن حيث  ینا از «ترامتنيت » اند، داشلللته  توجه  متون روابط به  که  مختلفي ادبي هاي نظریه  ميان  در. کرد دریافت   متن

  ترامتنيت. دش  مطرش فرانسوي،  ساختارگراي  و پردازنظریه ژنت، ژرار سوي  از بار نخستين  نظریه، نای. کندمي واکاوي
  متن یک روابط بررسي  مندظامن و گسترده  طور به متنيتبيش و فرامتنيت سرمتنيت،  بينامتنيت، پيرامتنيت، گونةپنج در

صر  با را مفروض شين  متون یا متن با اشپيراموني عنا سير ت و نقد را متن این که متوني و خود مانهمز یا و پي   اند،کرده ف
  آن در متن هک ژانرهایي یا و ژانر با متن یک ارتباط و داردبرمي آن انکار یا و تأیيد  جهت  در گامي  و کند مي بررسلللي
  از زادهحسللن فرهاد. شللودمي شللامل اسللت، شللده برگرفته هاآن از متن که را متوني همچنين و اسللت گرفته شللکل

  وي. دارد مختلف موضوعات  در اثر80 بر بالغ که است  نوجوان و کودک ادبيات سبک  صاحب  و پرکار نویسندگان 
  وبالگ این» داسلللتان وي مشلللهور و مهم آثار جمله از. اسلللت آمده نائل الملليبين و داخلي متعدد جوایز دریافت   به 

  يانم از دارد نظر در پژوهش این. است ... و «کن دایمص  زیبا» ،«مهتاب مهمان» ،«عينکي مار و نمکي» ،«شود مي واگذار
  و داده قرار بررسي  وردم را «بَمبَک کشتي  هايعقرب» نوجوان رمان بينامتنيت، گونة از گيريبهره با ترامتنيت گونةپنج
  هدفمند ار اثر هايمتنپيش نویسنده  شد  خواهد مشخص  ادامه در. کند شناسایي   را نویسنده  توجه مورد هايمتنپيش

  بردن کاربه در نویسللنده همچنين. اسللت بوده مؤثر داسللتان عناصللر برخي انتخاب در هامتنپيش این و کرده انتخاب
  ايژهوی اهتمام انقالب شللعارهاي و زمان رایج هايترانه کنایات، و هاالمثلضللرب مانند عامه فرهنگ از هایيمتنپيش
 .  دارد باالیي بسامد اثر، این در متنپيش این حضور دليل همين به. است داشته

  . زادهحسن فرهاد نوجوان، رمان ژنت، ژرار بينامتنيت، ترامتنيت، ها:کلیدواژه
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 مقدمه
است  ده هاي مختلف بواثرپذیري متون از یکدیگر از دیرباز مورد توجه پژوهشگران رشته  
سي آثار ادبي به این دليل که     ضوع در برر سألة و در ميان علوم، این مو  در این نوع آثار م
صنایع ادبي        ست. وجود  شته ا شتري دا ست، رواج بي مانند اقتباس، درج، حل  ابداع مطرش ا

گيري از آثار دیگر و و عقد، تضمين و... شاهد این مدعا است. همچنين مسألة بررسي وام     
نظران بوده اسلت و شلاعران   هاي ادبي یکي از مسلائل رایج در ميان ادبا و صلاحب  سلرقت 

ز کردند. در عصر حاضر نيگاهي شاعران دیگر را به سرقت از اثر خود یا دیگري متهم مي
تون نه  شلللود؛ با این تفاوت که تأثير پذیرفتن از دیگر م      به تأثير متون بر یکدیگر توجه مي    

 ود. شیک امر مذموم و نه به عنوان یک صنعت ادبي، بلکه امري ناگریز پنداشته مي
ضر نه     صر حا سنده، بلکه داراي     متن در ع صل ابداع نوی سنده و نه حا یک واحد خودب

توان ماهيتي متکثر است که از متون دیگر نشأت گرفته است؛ به این ترتيب در هر متني مي
يش عصللر یا پرد پاي متون دیگر را مشللاهده کرد و پذیرفت که هر متن گذرگاه متون هم

تواند، يهاي آن ممتنتن و بررسللي پيشاز خود اسللت. بنابراین، توجه به ماهيت بينامتني م
خوانش دقيقي از متن به دسلللت دهد؛ خوانشلللي که بدون توجه به سلللاحت بينامتني متن   

 ممکن نخواهد شد. 
سش  ست که  پر ن اثر هاي ایمتنمتن یا برخي از پيشپيش»هاي پژوهش پيش رو این ا
« ت؟اثر خود بهره برده اس ها درمتنمتن یا پيشنویسنده چگونه از این پيش»، «کدام است؟

ر این ب«. ها چه بوده اسللت؟متنمتن یا پيشبرخي اهداف نویسللنده از انتخاب این پيش»و 
توان از منظر بينامتنيت را مي« هاي کشللتي بَمبَکعقرب»اسللاس مفروض اسللت که رمان  

هایي در خلق این روایت و در ایجاد    متنبررسلللي کرد، چراکه نویسلللنده از پيش    1ژنت 
 اصر داستان بهره برده است.عن

تاریخي صللورت گرفته و جامعه  -هاي این پژوهش به روش اسللتنادي گردآوري داده
،  2اسلللت و این اثر براسلللاس گونه بينامتني   « هاي کشلللتي بَمبَک  عقرب»آماري آن رمان   

 ژنت بررسي شده است.  3ترامتنيت
 

                                                           
1- Genette, G. 

2- Intertextuality 

3- Transtextuality 
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 . پیشینة پژوهش1
اسلللت که از آن جمله    تنيت انجام شلللده   هاي متعددي در حوزۀ بينامتنيت و ترام    پژوهش

مطالعات   »، «و بينامتنيتت   1بارت »هاي مختلف نامورمطلق اشلللاره کرد:   توان به پژوهش مي
وگومندي و  ، گفت 2باختين »(، 1386« )متني در مثنوي با رویکرد بينامتني  ارجاعات درون  

نگاره در سنگدوسویگي ارجاعي »(، 1387« )چندصدایي: مطالعات پيشابينامتنيت باختيني
ستون  سي بينامتنيت و مهاج »، «مطالعه تطبيقي بينامتني نزد ژرار ژنت»(، 1387« )بي ، «رتبرر

نامتن   » نامتن و بي با دیگر متن         »، «ها بي یک متن  عه روابط  طال يت م ( و 1386« )ها ترامتن
 (. 1391« )متنيشناسي بيشگونه»

اند؛ حيدري و دارابي در   پژوهشلللگران دیگري نيز در این زمينه دسلللت به تحقيق زده   
هاي متن( به بررسللي پيش1392« )پوربينامتنيت در شللرق بنفشلله اثر شللهریار مندني »مقالة 

شه   » سيد پردازند و معتقدند که هدف مندنيمي« شرق بنف ن پور در ایجاد روابط بينامتني ر
مان به ر ايبررسي مقایسه  »دستجردي در مقالة  زادهبه مفهومي عرفاني در متن است. حسن  

( با بررسلللي 1396« )هادس خوش آمدید و اسلللطوره پرسلللفونه براسلللاس نظریه بينامتنيت
آیات  تجلّي»هاي این اثر در پي آشکار کردن زوایاي پنهان این رمان است. مقالة متنپيش

ها و رجبي نيز با ( از یلمه1396« )الهي در اشلللعار سلللنایي بر اسلللاس بينامتنيت ژرار ژنت 
کاررفته  بينامتنيت ژنت سعي در کشف و به تصویر کشيدن مضامين قرآني به     گيري از بهره

 در آثار سنایي دارد.

 . بینامتنیت2
سي کرد، زبان    ستين افرادي که با این نگاه متن را برر ستاني، ک   از نخ ستوا شناس بلغار  3ری

  «ميخائيل باختين»هاي هاي اروپاي شلللرقي و اندیشلللهاو که با تحقيقات و پژوهش .اسلللت
صطالش     نظریه شنا بود براي نخستين بار ا که ناظر -را  «بينامتنيت»پرداز و ناقد ادبي روس آ

 (.1396، 4کار برد )ر. ک، تودوروفدر شرش آثار باختين به -بر روابط متون است

                                                           
1-Barthes, R. 

2- Bakhtin, M. 

3- Julia Kristeva. 

4- Todorov, T. 
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قد بود          کریسلللتوا  یادي صلللرف کرد و معت مان ز باختين ز وم مفه»براي تفسلللير آراي 
انداز جدیدي در برابر دیدگان ر به بازگشلللایي چشلللموگومندي و کارناوال وي قادگفت

 (. 2002)کریستوا، « ساختارگرایي است
شلللود و در آن قطعة که به نوعي موسللليقي اطالق مي 1صلللدایيباختين در مفهوم چند

شللود )ر. ک؛ احمدي، موسلليقي با نواخته شللدن همزمان بيش از یک ملودي سللاخته مي 
تاري   کند که هنگام بيان، گف    ي موسللليقي تشلللبيه مي  ا( در حقيقت گفتار را به قطعه    1370

پيش   هاي متعددي است که شنویم، اما در حقيقيت این گفتار متشکل از گفته  واحد را مي
ن با تواند از طریق آميختهر صداي منفرد تنها مي »از این بيان شده است. به عبارت دیگر،   

به گوش دیگران    مجموعة پيچيده   یان، خود را  ند و این مجموعه از    اي از همسلللرا برسلللا
تر، (. به بيان ساده1396)تودوروف، « اندشود که از قبل حضور داشتههایي تشکيل ميصدا

باختين را مي          با منطق مکالمة  اد: همان  گونه شلللرش د توان اینرابطة بينامتنيت کریسلللتوا 
صداهاي متعدد در گفتار را که باختين در زبان مطرش کرد، کر    ضور همزمان  ست ح وا در ی

گاه کار برد؛ به این معنا که هر متني به خودي خود وجود ندارد، بلکه تجليرابطه با متن به
شبکة            ستوا متن داراي دو  ست. به عقيدۀ کری شته ا شتر وجود دا ست که پي متون متعددي ا
ارتباط افقي و عمودي است؛ در محور افقي، ارتباط نویسنده و مخاطب مطرش است و در    

هاي معاصر و پيشين. در محور عمودي است که بينامتنيت ي ارتباط متن با متنمحور عمود
دهد. (. از نظر وي، بينامتنيت است که متن را تشکيل مي1394شود )نامورمطلق، مطرش مي

بخشي از یک نظام معنایي مشترکند که بينامتني است، نه مختص  یک متن »ها در واقع متن
دهند ]...[ به همين   خوانندگان را به متون دیگر ارجاع مي     خاص، بدین معنا که همة متون     

 (.1393، 2)برسلر« سبب معنا، فقط از طریق این نظام مشترک مناسبات قابل بيان است
پس از طرش نظریة بينامتنيت از سلللوي کریسلللتوا، پژوهشلللگران دیگري نيز در حوزۀ  

ستوا را از حوزۀ   ا بينامتنيت کربينامتنيت به تحقيق و مطالعه پرداختند. آنان تالش کردند ت ی
که با تنزیة بينامتنيت از بررسللي و پيگيري تأثير و تأثر متون، آن را ویژگي -نظریة صللرف 

دانسللت و از همسللان انگاشللته شللدن با نقد منابع اسللاسللي همة متون و عامل پویاي متن مي

                                                           
1- Polyphony 

2- Bressler, Ch. 
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رسللي گيري در جهت نقد و برخارج و به سللمت کاربردي شللدن و بهره -اجتناب داشللت
 متون هدایت کنند.

از جملة پژوهشلللگراني اسلللت که در حوزۀ بينامتنيت به مطالعه و تحقيقات    ژراژ ژنت
نامتنيش مطرش کرد، گسلللترده       گسلللترده عات بي ر و تاي پرداخت. آنچه او در حوزۀ مطال

کند. تر از کریسللتوا بوده و هرگونه روابط یک متن را با متون دیگر بررسللي مي یافتهنظام
پذیري رگذاري و تأثيوجوي روابط تأثيربه صراحت در جست»برخالف کریستوا  ژنت که

هاي دیگر  تواند با متن  ( هرگونه ارتباطي که یک متن مي    1386)نامورمطلق،  « نيز اسلللت
 مورد بررسي قرار داد. « ترامتنيت»داشته باشد را ریل نظریة 

سي قرار   ژنت مي شد هرگونه روابط بين متون را مورد برر شامل     کو سي  دهد. این برر
سته  ست     تمام جزئيات و واب صفحة عنوان، اهدائيه، فهر شود؛ جلد کتاب،  ها،  هاي متن مي 

صاحبه پانویس ست   ها، آگهيها، م ش سي، آثاري ک هاي تبليغاتي کتاب، ن ه  هاي نقد و برر
دارد،  لقهایي که متن بدان تعشللوند، ژانر یا ژانردر ارتباط با نقد یا تفسللير متن تأليف مي

ها برگرفته شللده اسللت، همه و همه در  اثر یا آثاري که متن از آن تأثير پذیرفته و یا از آن
يت بررسلللي مي   ند. وي روابط متن  ترامتن يت در پنج زیر گروه    شلللو ها را از منظر ترامتن
عه مي    طال يت      گسلللترده م ند از: پيرامتن بارت ند. این پنج نوع ع يت    1ک يت، فرامتن نامتن ، 2، بي

 .4متنيتبيش ،3سرمتنيت

 . بینامتنیت ژنتي3
ژنت براي بررسي روابط تأثير و تأثري متون از همان اصطالش کریستوا استفاده کرد با این 

ستوا هم محدود   سبت به بينامتنيت کری ست و  عملي تر و همتفاوت که بينامتنيت ژنت ن تر ا
ست برخالف او به رابطة تأثير و تأثري متون مي  حضور   »ه ينامتنيت را باو این ب»پردازد. در

« کاهدميفرو « حضلللور بالفعل یک متن در متني دیگر»و « همزمان دو متن یا چندین متن
 (. 1395، 5)آلن

                                                           
1- Paratextuality 

2- Metatextuality 

3- Hypertextuality 

4- Architextuality 

5- Allen, G.  
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حضوري بنا شده است؛ یعني اگر بخشي از یک متن در متن      بينامتنيت ژنت بر پایة هم
تز در انحضللوري به وسلليلة عالئم نگارشللي چون گيومه و پردیگر حضللور یابد چه این هم

 شود.متن مشخص شده باشد و چه به طور ضمني انجام گرفته باشد، بينامتني محسوب مي

 شناسي بینامتنیت ژنت. گونه3-1
شلللناسلللي بينامتنيت نزد ژنت دشلللوار   گونه»اند گونه گفتهدربارۀ چندوچون جزئيات این 

ست؛ زیرا خودش هيچ  ستقل به آن نپرداخت ا (. 1395لق، )نامورمط« گاه به طور جدي و م
به اشلللاره        با توجه  نابراین، برخي محققان این حوزه  به این       ب هایي که در دیگر آثار ژنت 

در اثري که به بينامتنيت   1بندي این مقوله پرداختند. پيگي گرواسللت به تقسلليمبحث شللده
اختصللاص دارد، بينامتنيت ژنتي را در چهارگونه بررسللي کرده اسللت: نقل قول، ارجاع،   

بندي است، درجة صراحت و صداقت     ح )همان(. چيزي که مبناي این تقسيم سرقت، تلمي 
 متن خود است.متن در اشاره به پيش

 . نقل قول3-1-1
حضوري عيني و آشکار یک متن در متني دیگر است. از نظر مصداق کامل هم« نقل قول»

ن به همان است )همان(؛ یعني مت« نقل قول»ترین شکل بينامتنيت ترین و لفظيژنت، صریح
شته      ضور دا ضر مي    صورتي که در توجه متن اول ح ست، عينا  در متن دوم حا شود. این   ا

 کند. هایي همچون گيومه حضور خود را صریحا  اعالم مينوع هميشه با نشانه

 . ارجاع 3-1-2
آید و به معناي رکر منابعي است  اصطالش ارجاع اغلب همراه با اصطالش مستندسازي مي     

ست. در این نوع، درست مانندد نقل    کار رفتهاز آن در یک اثر بهکه بخشي   قول، بخشي    ا
ضر نمي از پيش شاره به نام اثر و   هم شود، بلکه گاهي این متن عينا  در متن حا حضوري با ا

 گيرد.یا مؤلف آن صورت مي
 
 

                                                           
1- .Piegay-Gros, N. 
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 . سرقت3-1-3
سمي آن، همان     »از نظر ژنت، بينامتنيت  صریح و کمتر ر شکل کمتر  س   در  سرقت ا ت که ا 

صللریح حضللوري غيرهم« سللرقت»)همان(. « عاریت بدون اعالم، اما همچنان لفظي اسللت
یک متن در متني دیگر است. به عبارت دیگر، در این نوع بينامتنيت سعي در پنهان ماندن   

 حضوري است. این هم

 . تلمیح3-1-4
ضللوري  حراحت را در همکمترین صلل« تلميح»هایي که بيان شللد، در ميان انواع بينامتنيت 

رود که یکي آشللکار و دیگري پنهان شللمار ميتلميح رابطة دو متن به»ها دارا اسللت. متن
شد؛ یعني رابطة ميان یک   س   « گفته و یک ناگفته»با ست. در اغلب موارد تلميح یک  خن ا

ست که یک متن به متن دیگر ارجاع مي      صویر ا ست، بلکه یک ت این   )همان(. در« دهدني
قل قول »و « ارجاع »رخالف نوع، ب فاش نمي ، مؤلف پيش«ن که   متن خود را  کند. مگر این

هاي  حضللوريمتن، دیگر همنویسللنده در مقطعي از اثرش با ارجاع و یا نقل قولي از پيش
اع نویسنده، بارها با ارج « هاي کشتي بَمبَک عقرب»ضمني را آشکار سازد. براي مثال، در    

متن را بخشللي از روابط ضللمني رمانش با این پيش  1«فين سللرگذشللت هکلبري »به کتاب 
کند. البته در این مورد روابط سللرمتني اثر که مربوط به ژانر و گونة اثر اسللت، آشللکار مي

هاي ادبيات کودک و نوجوان در بينامتن« اثرپيش»اشللارۀ آشللکار به  »نقش مهمي دارد و 
 (.1394)جاللي، « بيشتر از دیگر متون است

شدن پيش   « تلميح»که دربارۀ نکتة دیگري  ست، حل  س مطرش ا ت؛ متن در بافت متن ا
ونگي به دليل لفظي بودن این نوع، ناهمگ -به ویژه نقل قول-در دیگر انواع بينامتنيت ژنت 

متن برگرفته از پيش متن با متن مقصلللد قابل تشلللخيص اسلللت؛ زیرا متن برگرفته به همان 
مقصد حاضر شده است، اما حضور تلميح        صورتي که در پيش متن حضور داشته در متن   

به دليل ضمني بودن و صراحت نداشتن، سازگاري بيشتري با متن دارد و گاهي تشخيص         
 (.1395حضوري بسيار دشوار است )نامورمطلق، این هم
 

                                                           
 1- The Adventures of Huckleberry Finn 
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 های کشتي بَمبَك. بینامتنیت در عقرب4
نش است. او و دوستا« وخَل»هاي کشتي بَمبَک راجع به نوجواني آباداني به نام رمان عقرب

اشته   هایي که در حقشان روا د عدالتيکه همه فقير هستند، ناخواسته و اتفاقي در جریان بي  
گيرند و در اثر این آگاهي به ربودن یک شلللده و اعتراضلللات مردمي عليه شلللاه قرار مي 

 زنند و... .پاسبان دست مي

که در این متن مصللداقي « قتسللر»جز از ميان چهار گونة بينامتنيت ژنت همة موارد به
 ندارد، مورد بررسي قرار خواهند گرفت.

 . نقل قول4-1
ت؛ به این  ها اس حضوري متن ترین حالت همناظر بر صریح « نقل قول»پيشتر گفته شد که    

کم و کاسلللت و به همان حالتي که در پيش متن وجود  ترتيب که متن نقل قول شلللده بي   
ضر مي      ست در متن دیگر حا شته ا شده مکتوب     دا شود. عالوه بر این، گاه متن نقل قول 

اما  به شلللود، الزوگو ميها وارد گفتمتوني که متن ادبي با آن  »نيسلللت. به عبارت دیگر،   
توانند گر هم ميهاي داللتهاي شفاهي و تمام نظام معناي متون مکتوب نيست؛ ]...[ گفته 

ها و کنایات که شلللکل       المثل (. بنابراین، ضلللرب 1395)آلبوغبيش، « متن قلمداد شلللوند  
ستند نيز در روابط بينامتني مورد     سته از فرهنگ و زبان یک ملت ه مکتوب ندارند و برخا

گيرند. متون نقل قول شللده در این اثر، اغلب برگرفته از فرهنگ شللفاهي بررسللي قرار مي
را شامل   هایيها، ابيات، عبارات و ترانهالمثلاست و چنان که در ادامه آمده است، ضرب   

 اند.شود که با گيومه داخل متن اثر مشخص شدهمي

 ها و کناياتالمثل. ضرب4-1-1

شلللود. از ویژگي مهم  هایي از فرهنگ عاميانه محسلللوب مي      متناین بخش در زمرۀ پيش
ها در کالمي موجز، معاني ها این اسللت که به دليل آشللنایي عموم مردم با آنالمثلضللرب

 کند.منتقل ميبسياري را به مخاطب 

 (1395زاده، )حسن« کنهکنه عقلشه غالف ميهرکي خالف مي* »

 )همان(« مثل جني که بسم اهلل شنيده باشد* »



 (1400تابستان )|  88شماره  | 25سال | متن پژوهي ادبي  | 150

 

 )همان(« آمدهمه چيزش به همه چيزش مي* »

 )همان(« شهاینا برا فاطي تنبون نمي* »

 )همان(« گيره، بوواي مونه چراغ موشيبوواي هرکيه برق مي* »

 )همان(« بيز ساربونه، ميدونه شتر رو کجا بخوابونهاگه کام* »

 )همان(« وقتي به خانه برگشتم دیدم جا خيس است و بچه نيست* »

 )همان(« کم بودن جن و پري، یکي هم از دریچه پرید* »

 )همان(« گه نون و پنير، تو برو کنجي بميرهرکي مي* »

 ان()هم« یه آشي برات بپزم که شيش وجب روغن روش باشه* »

 )همان(« گلي بود که من آب داده بودماین دسته* »

 )همان(« آد؟مگه به حرف گربه سياه بارون مي* »

 )همان(« کنم تنها کسي که نيامده بود، خواجه حافظ شيرازي بودفکر مي* »

 )همان(« رسه اونجانبه عقل جنم نمي* »

 )همان(« يدامان کردگشتيم، او روي زمين پخر ميما تو آسمان دنبال این نره* »

 )همان(« چيه؟ نوبرشه آوردي؟* »

 )همان(« هرکي به فکر خویشه، کوسه به فکر ریشه* »

 )همان(« گير بشمخوام نمکنمي* »

 )همان(« دزدهدزد که از دزد بدزده شاه* »
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 )همان(« شهبچه بزرگ کردم قاتق نونم بشه، قاتل جونم مي* »

 )همان(« المأمور... المعذور...* »

 )همان(« زنهدزد ناشي به کاهدون مي* »

 )همان(« کبوتر با کبوتر باز با باز...* »

 )همان(« خواستم دربارۀ دزد ناشي و کاهدان حرف بزنم...مي* »

 )همان(.« کن!گفتند لنگشبيرون گود نشسته بودند و مي* »

 . ابیات و عبارات4-1-2
 )همان(« از خون جوانان وطن الله دميده»

« رویان سلللياه، هر دو جان سلللوزند، اما این کجا و آن کجا ل هند سلللياه و خال مه   فلف * »
 )همان(

 )همان(« اختيارمرگ بر بختيار، نوکر بي* »

 )همان(.« تا شاه کفن نشود، این وطن وطن نشود* »

 ها. ترانه4-1-3

ستان در آن به  این قسمت شامل نقل ترانه   یران ابرد و یا در جنوب سر مي هایي است که دا
 است. رایج بوده

 منو نشست رو در چمدان و ضرب گرفت و ممدو هم خواند: * »
 یوسنیوس... هلسياها مستن... هلل»

 رقصن...لبک ميشن... با ني...کنار دریا لخت مي

 )همان(«« یوسن...یوس... هلهلل
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. گل گل سللنگک..»هاي ما را شللنيد خواند: شللد. حرفزینو صلللواتي از آنجا رد مي* »
 )همان(«« تنگم...سنگک...چي بگم از دل

آمدند. فرصللت فرار نبود. نشللسللتم روي دله و شللروع * دو تا سللرباز داشللتند با اسلللحه مي
به تيمپو  دریا دریا دریا... عشلللق مو دریا... سلللاحل دریا... قاتل            »زدن و خواندن:   کردم 

 )همان(«« گرما...

سفر هم»دوید: خواند و ميانة مورد عالقة مرا ميمزه افتاده بود به خواندن. ترشکري بي* »
 )همان(«« تنها نرو... بذار تا با هم بریم

شيد کمان را سمباده ميهایش اعصاببود و با عربدهاش را باز کرده شکري دهان گنده* »
ندري مي  ند مي        و مثال  ب یک ب لد نبود،  که ب ند. خير سلللرش چيزي  چ »گفت:  خوا ة  مو ب
 )همان(«« فت خط م... مو بچة شطم... مو مار هفت خط م...شط م...مو مار ه

 . ارجاع4-2

متن، مطرش نيسللت، بلکه نویسللنده تنها به نام حضللوري بخشللي از متن پيشدر ارجاع، هم
 کند.متن اشاره ميمؤلف و یا عنوان به پيش

 . ارجاع به کتاب4-2-1

ه این وسيله روابط بينامتني دهد و بارجاع مي« فين سرگذشت هکلبري»راوي گاه به کتاب 
 کند:هاي این اثر را آشکار ميمتنبا یکي از پيش

به آب مي رفت چه خوب بود. مي  فکر کردم ]بَمبَک[ اگر راه مي * »  رفتم دریا. مثل  زدم 
 )همان(« کردگردي ميفين که با قایق و کلکش رودخانههاکلبري

من هم  کشيدم. حاال که نبود واشکي ميرفتم و یوسيگاري نبودم. گاه از بابام کش مي* »
 )همان(« کشيدفين نبود که چپق ميچسبيد. تازه بدتر از هاکلبريناراحت بودم بيشتر مي

 )همان(« کردنگفت قرضیادم به باباي هاکلبري فين افتاد که به دزدي مي* »
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 )همان(.« بينمفين م. بعضي شبا خوابشه ميهاکلبري مو کشته و مرده* »

 . ارجاع به نام نويسنده4-2-2
 شلللما این آقاي مارک »زاده که ادعاي نویسلللندگي دارد، گفتم: من به این آقاي حسلللن»
 «شناسي؟این را مي-تو

 )همان(.« شناسمبله که مي»و بعد گفت: « این نه و تواین -تو»گفت: 

 . ارجاع به فیلم 4-2-3
«  اي باشلللد اي یا بينانشلللانه   نشلللانه د درونتوانن ارجاعات بينامتني مي   »اند:  در این باره گفته  
متن و متن مورد بررسي در اي این است که پيشنشانه(. منظور از درون1395)نامورمطلق، 

شانه  شانه     اي یک نظام ن شند. اما ارجاعات بينان شند؛ براي مثال، هر دو متن نوشتاري با اي با
 مورد که یک متن نوشللتاري به یکاي متفاوت هسللتند؛ مانند این متعلّق به دو نظام نشللانه

 دهد:متن کالمي همچون فيلم ارجاع مي

گه. سللالم مونم به طيب موفنگي برسللون. بگو راس مي»همه خندیدند. شللکري گفت: * »
 «خيلي مُخلشيم داداش! نوکرتيم باوفا!

 (1395زاده، )حسن« هاآورد تو فيلم گوزناداي بهروز وثوقي را درمي

گه النگ جان سلليلور شللدي یا دزد دریایي یا عالءالدین که از فکر  یکي نبود به من ب* »
 )همان(« هاي طال خواب از سرت پریده؟چمدان و سکه

ستر فيلم  * » سفر »باالخره آنقدر به پو شه «هم سوار موتور ب ، به عکس هنرپي ودند، هاش که 
ها و يشللهها و هنرپهام گرم شللد. این را هم بگویم که من عاشللق فيلمنگاه کردم که چشللم

 بودمش و دو تا ازشللان بودم. مخصللوصللا  این فيلم که بيسللت و هفت بار دیده  هايعکس
هاش را خيلي دوسلللت داشلللتم. با خيال اینکه باالخره روزي خودم یک موتور   هنرپيشللله

 )همان(.« کنم، خوابم بردخرم و عشقم را ترک موتور سوار ميمي

 «تو فيلم همسفر رو دیدي؟»پرسيدم: * »
 «ها. خيلي قشنگ بود.: »گفت
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 « مو امروز موتور سوارشدم. خودم روندمش. عين بهروز وثوقي»]...[ گفتم: 
 )همان(.« هایش گرد شدباز هم تعجب کرد و چشم

یاد    گفت فکرش را نمي از اسلللتعدادم خوشلللش آمده بود. مي   * » به این زودي  کرد که 
 ()همان«« . فيلمشه دیدي؟روندهرضا موتوري هم از بچگي موتور مي»بگيرم. گفتم: 

شان که برید، ولوله  * »... رتيکه به مرتبه ماي افتاد به جانم. ولولة اینکه وسط راه یک صدای
 )همان(.« گيري کندهوش بياید و مثل کينگ کنگ به سينه بکوبد و حال

پل خرمشلللهر دل و جيگر     دلم مي»گفتم: * » هد سلللوار موتورش کنم و بریم زیر  خوا
 ده... کيف ميبخوریم. خيلي 

سينة          شوم و با موتور هزار،  شت تو نقش بهروز غرق ب شت کيفم را کامل کنم. نگذا نگذا
 )همان(.« باد را بشکافم و شعر همسفر را بخوانم

 . تلمیح4-3

ضمني پوشيده « تلميح» ست و برخالف  حضوري متن ترین نوع همترین و  و « ولنقل ق»ها ا
تند به راحتي در متن قابل تشلللخيص نيسلللت؛ که به آسلللاني قابل تشلللخيص هسللل« ارجاع»

حضلللوري  متن داشلللته باشلللد تا بتواند این همبنابراین، خواننده باید آگاهي خوبي از پيش
در اغلب موارد »ضللمني را تشللخيص دهد. نکتة مهمي که باید رکر شللود این اسللت که    

« دهدتلميح یک سللخن نيسللت، بلکه یک تصللویر اسللت که به یک متن دیگر ارجاع مي 
رش هاي اثمتن(. البته در این روایت گاه نویسلللنده به نام برخي از پيش1395)نامورمطلق، 
. به این نکته اشاره شد  « ارجاع»کند که در بخش مباني نظري پژوهش در قسمت  اشاره مي 

واهد شد، ها اشاره خهایي که در بخش تلميح به آنمتننکتة دیگر اینکه بخش عمدۀ پيش
 است.« فين سرگذشت هکلبري»و « 1توم سایر»ي هامتعلّق به رمان

 
 
 

                                                           
1- The  Adventures of Tom Saeyer  
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 «توم ساير»و رمان « فین سرگذشت هکلبری». رمان 4-3-1
سایر »رمان  شيطنت « توم  سربچه راجع به  اي نوجوان به نام توم است، توم و دوستش   هاي پ
شيطنت  1هک ذشت  سرگ »شوند. رمان  ها موفق به یافتن گنج دزدان دریایي ميدر اثر این 
شللود با این تفاوت که شللخصلليت  محسللوب مي« توم سللایر»نيز ادامة رمان « فين ريهکلب

صلي آن هکلبري  ست، هک از خانه مي  ا ست به  گریزد و با جيم که بردهفين ا اي فراري ا
 پردازند.پي ميسيسيسفر در عرض رودخانة مي

 ها. شخصیت4-3-1-1
 ت.در مواردي به یکدیگر شبيه اس« خَلو»هکم و »شخصيت 

 ها . نام4-3-1-1-1
اسر  دشتي است و در سر   خليل پشت « هاي کشتي بَمبَک عقرب»نام شخصيت اصلي رمان    

ت سرگذش»شود. نام راوي و قهرمان رمان نام برده مي« خَلو»داستان با مخفف نامش؛ یعني 
خطاب   « هک »اسلللت. دوسلللتانش وي را به مخفف نامش     « فين هکلبري»، «فين هکلبري

ند. نک مي ناي آن         کن نام این دو راوي، مع بارۀ  لب در جا بان    تة  ها اسللللت؛ هکلبري در ز
« خ»خَلو هم اگر با رفع  Huckleberry)ریل  (Longmanانگليسي نام نوعي ميوه است. 

 (.1342خلف تبریزي، خوانده شود به معناي آلو و شفتالو است )ابن

 . خانواده4-3-1-1-2
 این دو فرد است:  یکي از وجوه شباهت خَلو و هک، خانوادۀ

 خَلو، راوي داستان یتيم است و مادرش بر اثر بيماري سرطان از دنيا رفته است: 
دانسلللتيم سلللرطان   ام زنده بود و ما نمي  آن اوایل که تازه پيدایش کرده بودیم، هنوز ننه     »

 نيز چون خَلو مادر ندارد.« هک»( و 1395زاده، )حسن« دارد
 الخمر است:مپدر  خَلو معتاد و پدر هک دائ

ابات ب»نگاهي انداخت به تشللکچه و مخدۀ چرک و سللياهي که مال بابام بود. پرسلليد:  » -
 «اهل چي بود؟

 )همان(.«« شتریاک و بعضي وقتا شيره»از سوالش تعجب کردم. گفتم: 
                                                           
1- Huck 
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سر مردي بود که در ده     » - سم هاکلبري فين که پ سربچة مطرود ده به ا اندکي بعد توم به پ
 (.1353)تواین، « د، برخوردهميشه مست بو

 کند و پدر هک هم: پدر خَلو به وظایف خود در قبال فرزندش عمل نمي

با خر   » - بام تو خواب خوش بود و  نه این طرف و آن طرف را خرج    وبا خا پفش هفت 
شکر، همه چيزش به همه چيزش مي مي شامش را که  داد. بنازم به خوابش. خدا را  آمد. 

شلليد، یک کم دري وري از اوضللاع المروت و الکردار و زمانه خورد تریاکش را که ک
ها گفت و به ها و جيمي کارتر و از همينو سللياسللت و شللاهنشللاه آریامهر و کمونيسللت

يا را مي    مام دن که ت ما هم         آورد ورگرفت و کم نمي رادیوش  که  گار  نه ان گار  رفت. ان
خواسلللت مثل دو تا آدم    بالنسلللبت آدميم و در آن خانه حقي داریم. هميشللله دلم مي     

«  مبودم، بنشللينيم و حرف بزنيها دیده هایي که توي فيلمحسللابي، از همين پدر و فرزند
 (.1395زاده، )حسن

پختم که بابام یکي دو قلپ سلر کشليد و لول شلد و باز شلروع کرد به     داشلتم شلام مي  » -
  بود، ریختشتلوتلو خوردن. تو شللهر مسللت کرده بود و تمام شللب را تو جوب خوابيده   

ماند، سر تا پا گلي خالي بود. هر وقت مشروب تماشایي بود. اصال  هيکلش به آدميزاد نمي
شو نگاه کن ببين     »داد. این دفعه گفت: خورد به دولت فحش ميمي شد دولت؟ ریخت اینم 

بچة مردمو از دسللتشللون بگيره؛ بچة خود آدم که   چيه. اون از دادگاهش، که بزخو کرده
تا بزرگ شده. حاال که    يي پول خرجش کردحمت کشيدي و خون دل خورد این همه ز

ي، که باید کار بکنه سلللر پيري زیر بالتو بگيره، دادگاه باالخره از آب و گل درش آورده
 (.1366)تواین، « گيرتش...آد زرتي ميمي

 دهد: زند و پدر هک، او را مورد ضرب و شتم قرار ميپدرخَلو، او را کتک مي

شکست. یک   هام را ميکرد. راستي راستي داشت استخوان    داشت خرد و خميرم مي »... -
شده، فهميدم       ستش خوني  شت هم خواباند توي دماغم. اولش نفهميدم. بعد که دیدم د م

کشللت و داشللت مي« خوام بکشللمتمي»داد زد: « ولم کن!»چقدر محکم زده. داد زدم: 
شتم جمع کردم و هلش د  شکش و     ادم، جريوقتي هرچي زور دا شد. دست کرد زیر ت تر 

ضامن  بود. جاي ماندن دارش را بيرون کشيد ]...[ جلوي چشمانش را خون گرفته   چاقوي 
 (.1395زاده، )حسن« رفتم...بستم و در مينبود باید فلنگ را مي
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زده سلللرپا جسلللت زد، مرا که دید خيز  آخرش غلتيد و آمد بيرون و با قيافة وحشلللت» -
گفت تو همان عزرائيلي، االن دوید و مياقو به دسللت دور کلبه دنبال من ميبرداشللت. چ

، گفتم بابا من هک هسللتمکردم، ميکشللمت که دیگر سللراغ من نيایي، من التماس ميمي
داد و مرا کشللليد و فحش مي آور. عربده مي هاي چندش  خندید، از آن خنده   ولي او مي
از زیر بالش در رفتم دسلللت انداخت پس گردن     بر زدم وکرد. یک بار که ميان    دنبال مي 

ک تم را گرفت، من گفتم دیگه کارم تمام است، ولي ک تم را مثل برق از تنم کندم و خودم 
 (.1366)تواین، « را نجات دادم

به سلللختي منع مي       ندن  به   کند و هکلبري پدر خَلو فرزندش را از درس خوا فين هم 
 شود: م ميخواندن محروخاطر بازگشت پدر از درس

با مي      » - با ید دور از چشلللم  ندم وگرنه گير مي  با ياهم مي    خوا ند سللل با کمرب  «کردداد و 
 (. 1395زاده، )حسن

کتاب! بابام دشلللمن کتابه. مو هرچي خوندم دور از چشلللم بابام و زیر نور شلللمع »گفتم: »
 گفت ما هر چي بدبختيخاروند و مينشللسللت رویي تشللکچه یه بند جونشللو مي بوده. مي

 )همان(.« «کشيم از دست این کتابخوناي شپشوئه. ببين چطور مملکتو به لجن کشيدن!مي
شم منو دور دید »... - سابتو مي ي، خيلي دم درآوردچ سواد هم      ي. حاال ح شنيدم با سم.  ر

ز کني دیگه حاال انویسللي. البد خيال ميخوني، چيزم ميحاال دیگه برام چيز مي -يشللد
سري، ها؟ چون   سواد از یادت بره...    که من بيبابات  سم که   «سوادم؟ همچين خدمتت بر

 (.1366)تواین، 
مدرسللله نرو وگرنه کمين             »... باز سلللرش را آورد تو و گفت  ته،  عد که خيال کردم رف ب
 )همان(« رسمکشم، اگر دیدمت خدمتت ميمي

 مه هک کند و پدرکار کردن مجبور ميپدر خَلو، به رغم سللن کم فرزندش، او را به
  تا آیديم او سراغ  به شود مي مطلع پسرش  شدن  پولدار و مورل گنج یافتن از اینکه از پس
 کند: تصاحب را پول
 «ان از کارت؟جالبه پدر و مادر راضي»گفت: » -

خيال. سللرطان داشللت و رفت زیر خاک و راحت شللد. وقتي هم زنده  مادر که بي»گفتم: 
خورد که چرا به جاي بابام مو باید کار  بود مشللکلي نداشللت با کارم. حرص و جوش مي 

 (1395زاده، )حسن«« کنم
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 «چند کاسب شدي؟»گفت: »
ضع خرابه »گفتم:  سکناس پنج توماني مچاله از جيبم درآوردم. بابام که انگار  « و و پنج تا ا

پول را پرت کرد تو صللورتم و گفت: « ]...[ همي»خواسللت گفت: طلب باباش را ازم مي
 )همان(.«« کشي؟مينه کاسب شدي؟ خجالت نميصبح تا حال همش ه»
 «انداز کنم؟ واسه چي؟پس»» -
 «خوب واسه اینکه باهاش زندگي کني»
ندازه گرده چنگشللو ميبَه، اونکه فایده نداره. اگه زودي خرجش نکنم بابام یه روز برمي»

 (.1353)تواین، « کنه...روش؛ اینو بدون که تندیم تمومش مي
سر      اومدم. تو این مدت همهمن االن دو روزه » شنيدم. اون  شدن تو رو  صحبت پولدار  ش 

« الزمش دارم -دي به من رودخونه هم شلللنيده بودم. براي همين اومدم. فردا اون پولو مي
 (.1366)همان، 

 . جايگاه طبقاتي4-3-1-1-3
 خَلو و هک هر دو متعلّق به طبقة پایين جامعه هستند. 

دش از نردبان ما بلندتر بود و موهایش وز وزي بود، رفته آقایي که ق»خَلو فقير اسللت: 
، «کنيم. کنخواهيم فقر را ریشلللهما مي»گفت: بود باالي بلندترین سلللنگ قبر ]...[ هي مي

را  خواهد مااولش ازش خوشلللم نيامد. فکر کردم که مي« ما باید فقر را از ریشللله بکنيم.»
شه  سرمایه  کن کند. فقير بودیم دیگر، مگر نبودیم؟ری داري را بعد فهميدیم که خيال دارد 

ند. من هم از سلللرمایه     به نظرم آدم  ها خوشلللم نمي داراز بيخ و بن ب کَ هاي مزخرفي  آمد. 
ند. ازین  به جوراب    بود که  يا، بو     شللللان ميهایي  بالم ن ند دن دي. یکي از همين  ميگوی

 .(1395زاده، )حسن« ها باعث معتاد شدن بابام شد...دارسرمایه
باد زندگي مي   ما، همه از او مي    تو کپر»کند:  او در کپرآ باد  يدند و حسلللاب     آ ترسللل

 )همان(« بردندمي
صيل، کار مي      شتغال به تح سن کمش و به جاي ا ستان خَلو با وجود  ، کند. وي در قبر

ست مي   ها را ميقبر ستو »گفت: »آورد: شوید و درآمد کمي از این راه به د ن اینکه تو قبر
ا راه ه کنين رو نعش مردهبينين و حس مين، اینکه صلللبح تا شلللب مرده مي    کنيکار مي 

حالي داره؟  مي چه  کارم       »گفتم: « ]...[ رین،  خدا رو شلللکر کن  گه. برو  یه دی از مجبور
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کنم دارم تو آسللایشللگاه کار شللوري که بدتره. تازه، مو فکر ميشللوري نيسللت. مردهمرده
 )همان(.«« کنم نه قبرستونمي

ضانتش را بپذیرد، بي هک پيش از  خانمان یافتن گنج و پيش از آنکه بيوۀ دوگالس ح
هاکلبري به ميل خودش »اسللت: سللرپناهي هک آمده دربارۀ بي« توم سللایر»بود. در رمان 

نه     آمد و مي مي يد و وقتي هوا   ها مي رفت. وقتي هوا خوب بود رو پلکان جلو در خا خواب
 (.1353)تواین، « يدخوابهاي خالي ميباراني بود توي بشکه

  هاي بزرگ دور انداختههایي را که آدمهاکلبري هميشلله لباس»هک بسلليار فقير اسللت: 
شيد و این لباس بودند، مي شان مي   پو سال از عمر   پاره بودند. کالهشگذشت و پاره ها چند 

یک نيم   که  ته آن بيرون زده بود؛ نيم چيز بزرگ خرابي بود  نه دایره هم از  ق ت   تاش، هر و
ود؛  هاي پشت آن تا نزدیک کمرش ب رسيد و تکمه پوشيد؛ تا نزدیک پایش مي اي ميتنهنيم

هاي  و یک لنگة بند شلوارش را نگاهداشته بود؛ خشتک شلوارش پایين افتاده بود ]...[ پاچه     
 )همان(.« شدزدشان توي خاک و کثافت کشيده مياش هر وقت باال نميدور دوخته

کند و یا براي اینکه گرسلللنه      ها غذا دریافت مي    مردم، از آنهک در ازاي کار براي   
توي کاهدوني بن روجرز. هم »نماند حاضللر اسللت کنار یک سللياهپوسللت غذا بخورد:     

خودش منو راه ميده هم عمو جيک، ددۀ باباش. هر وقت عمو جيک بخواد من واسلللش        
ي ميده بخورم. توم شللکنم، هر وقتم من از اون بخوام و اون داشللته باشلله، یه چيز هيزم مي

کنم که مثل این باشلله که  وقت کاري نمياون ددۀ خوبيه. منو دوسللت داره. چون من هيچ
ضي وقتا پهلوش مي از اون مهم شينم باهاش غذا مي ترم. بع سي  ن خورم، اما این حرفو به ک

 )همان(. «کنه که نميخواد اون کارو هميشه بکنهنزن، آدم وقتي گرسنه باشه کارایي مي
ست؛         جا ساخته ا شبيه  ستان را به یکدیگر  شابه خَلو و هک، بافت دو دا یگاه طبقاتي م

اش هک مدام دچار این درگيري دروني اسللت که آیا جيم را در به دسللت آوردن آزادي
به صلللاحبش تحویل دهد. در نهایت هک نقشلللة فرار جيم را                 یا اینکه او را  یاري کند 

کند و این حرکت هاي رایج عمل ميارزشکشللد. در واقع هک بر خالف هنجارها و مي
داري که هنوز برده-نه فقط در سللطح داسللتان، بلکه در سللطح جامعة حقيقي آن روز نيز  

شللود. خَلو و دوسللتانش مانند هک متعلق به هنجارشللکنانه محسللوب مي -اسللترایج بوده
اسلللتان د گيري انقالب و اتفاقاتي که در جریانطبقات پایين جامعه هسلللتند، اما با شلللکل

يم به شوند و تصم  هایي که به آنان شده است، مي  افتد، متوجه حقوق خود و ستم اتفاق مي
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جام حرکتي انقالبي مي  ند ان بات     . عالوه بر این، همچون پيشگير ناسللل که م  متن این اثر 
ریزد و هک و جيم، دو انسلللان سلللياه و سلللفيد در کنار  طبقات اجتماعي در آن به هم مي

ندگي مي           یکدیگر قرار مي  با یکدیگر ز یت  مت و رضلللا با مسلللال ند و  ند در اثر  گير کن
این  شللود وبازي نوجوانان کپرآباد ميزاده نيز کيوان، فرزند یک خانوادۀ مرفه، همحسللن

 ها در هر دوي این آثار است. جایي ارزشنشانة جابه

 . مصرف دخانیات4-3-1-1-4

  آوردم و یکيپاکت سلليگاري دراز جورابم »کشللد: خَلو با وجود سللن کمش سلليگار مي
 «شي؟کبه به! سيگارم که مي»روشن کردم. سنگيني نگاه کيوان افتاد رو صورتم: 

رفتم و محلش ننهادم و پک محکمي به سلليگار زدم. سلليگاري نبودم. گاه از بابام کش مي
دتر از  چسللبيد. تازه بکشلليدم. حاال که نبود و من هم ناراحت بودم بيشللتر ميیواشللکي مي

 (.1395زاده، )حسن« کشيداکلبري فين نبود که چپق ميه
بعد از ناشللتایي در سللایه دراز کشلليدند و هک یک دهن »کشللد: هکلبري نيز چپق مي

 (1353 )تواین،« چپق کشيد و بعد در بيشه به راه افتادند تا جاهاي تازه را کشف کنند
« هت، گفت ن  چيزي نگذشلللت که هوس کردم چپق بکشلللم. به بيوهه گفتم اجازه هسللل       »

 (.1366)همان، 
شان به یکدیگر             شت سرگذ شي از  صيت به لحاظ عادات و بخ شخ به این ترتيب این دو 
شللباهت دارند. نویسللنده با ایجاد شللباهت بين وضللعيت خَلو و هک، مخاطب را فراتر از آن 
سخت زندگي کودکان کار و           ضعيت  ست با و شده ا شاره  چيزي که در خالل متن به آن ا

اي که یکي از معضالت جوامع عصر ما است و اشاره به آن     کند. مسأله شنا مي بدسرپرست آ  
دوستي در نوجوانان و  دردي و نوعدر خالل یک اثر داستاني شاید بتواند در ایجاد حس هم  

این  »درک بهتر آنان از محيط خود مؤثر باشللد؛ به ویژه که نویسللنده در آثار دیگرش، چون 
 پردازد.نيز به این مسأله مي« با صدایم کنزی»و « شودوبالگ واگذار مي

 . گروه مخفي و مکان گروه4-3-1-1-5 
ستانش یک باند درست کرده    شته خَلو و دو اند، این باند مکاني اند و نام آن را عقرب گذا

اند و در آن بازي نام آن را بَمبَک گذاشلللتهها اسلللت و بچه دارد که یک لنج از کارافتاده
نگفتم یا گفتم؟ یادم نيسلللت. ما براي خودمان یک باند درسلللت کرده           این را»کنند:  مي
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اي دارد. دلخوشللي خيلي بودیم. باندد عقرب. باالخره هرکس توي این دنيا یک دلخوشللي
مان بود که خيلي باحال بود. راسلللياتش ما یک کشلللتي داشلللتيم که مال            خوش  ما پاتوق  

سمش را نهاده بودیم، بَمبَک. روز  سبي خراب    هخودمان بود. ا اي وسط هفته که کار و کا
سيد، مي ها چيزي نميبود و از مرده صفا مي ما بي کردیم. بَمبَک یک لنج چورفتيم بَمبَک 

  بود کنار شط بهمنشير ]...[ نه موتور داشت، نه بادبان. فقط   صاحب بود که لنگر انداخته  بي
 (.1395زاده، )حسن« مانبهترین جاي دنيا بود براي

شللوخيت گرفته؟ ما قرار گذاشللتيم. با خونمون امضللا کردیم که تا آخرین »ت: کيوان گف»
 )همان(.«« دار باشيم. این مرد خائنههامون وفاقطرۀ مرگ

شکيل داده و مکان آن یکي از حفره      ستة مخفي ت سایر نيز د ستر توم  س هاي دور از د
 شود:نه توصيف ميگودستة مخفي و مخفيگاه دسته این« توم سایر»غار ده است. در رمان 

تره. تو صداشو درنيار! من    ها پوشيده هاي این طرفایناها! نگاش کن، هاک. از همة سوراخ »
ستم که باید یه     همة عمرم دلم مي شم. اما ميدون ست دزد ب شم، و    خوا شته با همچي جایي دا

گرفتاریم همين بود که نميدونم چه جور همچي جایي رو پيدا کنم. حاال پيداش کردیم،            
شو درنمياریم، فقط به بن روجرز و جو هارپر مي    سته درست کنيم     صدا گيم چون باس یه د

 (.1353)تواین، « خيلي خوب ميشه، نيس هاک؟ -نه لطفي نداره. دستة توم سایرگرو
يم  رفت»هم، دستة مخفي توم سایر همچنان فعال است: « فين سرگذشت هکلبري»در رمان 

ها  ا را قسم داد که راز را فاش نکنند؛ آن وقت سوراخي را تو تپه  هزار و تام همة بچهتوي بته
ها را روشللن کردیم و چهار دسللت و پا داخل شللدیم ]...[ تام گفت:  نشللان داد. بعدش شللمع

راریم دسللتة تام سللایر. هر کس   کنيم و اسللمشللم مي خوب ما دسللتة دزدها را درسللت مي »
 (.1366)همان، «« خودشو با خون بنویسهخواد وارد دسته بشه باید سوگند بخوره و اسم مي

 . حوادث4-3-1-2
 . قبرستان4-3-1-2-1

روند و در آنجا به سه فرد مشکوک   شبي توم و هک به قبرستان مي  « توم سایر »* در رمان 
حاال دیگه صلللداي پچ پچ به کلي بند آمده بود. »کردند: خورند که قبري را حفر ميبرمي
 ها ایستاده بودند.بودند و در دو قدمي مخفيگاه بچهن سه نفر به قبر رسيده چون آ
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سومي گفت:    ست »صداي  صورت جوان     « همينجا صدا فانوس را باال گرفت و  صاحب  و 
 دکتر رابينسون پيدا شد.

 «آید.زود باشيد! مهتاب همين حاال درمي»]...[ دکتر با صداي خفيفي گفت:  
کندند. تا مدتي صللدایي به را مي آن دو تا غرغري به جاي جواب کردند و همچنان زمين

ل شد. آخرش یک بيریختند، شنيده نميها که خاک و شن را بيرون ميخش بيلجز خش
به تابوت خورد و صداي خشک چوب بلند شد و تا یکي دو دقيقة دیگر آن دو نفر تابوت  

 (.1353)تواین، « را از زیر خاک بيرون آورده بودند...
چّه    یکي از حوادث مهم این کتا  ماجرا اسللللت، ب به این  با پيگيري این   ب مربوط  ها 
به گنج دزد      جام  يدا مي   ماجرا سلللران تاب       ها دسللللت پ ماجرا در ک هک از این  ند،  کن

آخر آن کتاب این جور تمام »کند: و از یافتن گنج یاد مي« فين سلللرگذشلللت هکلبري»
لدار کنيم و پودا ميها در غار قایم کرده بودند، پيشود که من و تام، پولي را که دزدمي
 (. 1366)همان، « شویم...مي

شبيه به این آغاز مي با حادثه« هاي کشتي بَمبَک عقرب»کتاب  کس تو  هيچ»شود:  اي 
ستان را قفل کرده بود و رفته بود تو اتاقش، ور دل       صر بُلدوزر هم در قبر ستان نبود. نا قبر

رده بودیم، زدیم بيرون. اي که وسلللط دیوار درسلللت ک  اش. از سلللوراخ گنده زن و بچه 
شتيم مي   همين ست دیوار دا ستاده پناه    طور را شين خارجي، ]...[ ای رفتيم که دیدیم یک ما

سته      ش ستان و دو نفر ن صر تا ح   بچه»اند توش. ممدو گفت: دیوار قبر شينه از ع اال ها! ئي ما
 (.1395زاده، )حسن«« جاایستاده این

کاف دیوار رد کرد آن طرف و برگشللت، بيل و مرد دیالقه چمدان را با هن و هن از شلل»
کلنگي هم برداشللتو فرز رفت ]...[ صللداي کلنگ شللنيدم. یکي، حتما  همان دیالقه تند و  

هاي شکري به نظرم برق زدند. صداش از ته گلو بفهمي نفهمي   کند. چشم تند زمين را مي
 )همان(.«« خوان چال کنن. ها؟یعني چيه مي»ترسناک شده بود: 

 . ترک خانه4-3-1-2-2
 شلللوند، براي مدتي خانه را      توم، هک و خَلو هر سللله هنگامي که از خانواده آزرده مي     

 کنند:ترک مي
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دلم را زدم به دریا. یعني زدم به شلللط. فکر کردم بهتر.     »خوانيم: دربارۀ خَلو چنين مي 
« بشللود ها زندگي کند، بهتر از این اسللت زیر دسللت یک باباي معتاد نفله آدم اگر با جن

 (.1395زاده، )حسن

ست:   شده بود    »توم نيز چنين ا صميم خودش را گرفته بود. غمزده و نوميد  توم دیگر ت
هاي خوب بکند و هر جور هست بسازد، اما نگذاشته بودند. ]...[ خيلي سعي کرده بود کار

 شد، او هم شرشجور خيالشان راحت نميحاال که جز با کندن شر او از سر خودشان هيچ
 (.1353)تواین، « کند...را از سرشان کم مي
به تنهایي  « فين سرگذشت هکلبري» درهمراه با توم و هم « توم سایر»هک هم در رمان 

شتم.     »گریزد: مي شد و من دیگر طاقتش را ندا ست به ترکة بابام زیادي خوب  رفته رفته د
رد. کتو کلبه حبس مي شلللد و مرارفت ناپدید ميتمام تنم ناسلللور شلللده بود. زیاد هم مي

د کردم. گفتم الببار مرا حبس کرد و سلله روز ناپدید شللد. از تنهایي داشللتم دق مي  یک
غرق شللده و من دیگر از اینجا بيرون برو نيسللتم. ترسلليدم. تصللميم گرفتم یک راهي پيدا  

 (.1366)همان، « کنم که از آنجا در بروم

 ها و تجربیات پدر. بیان نصیحت4-3-1-3
چشلللمم افتاد به یک    »افتد:  هاي پدرش مي  هاي مختلف به یاد نصللليحت    ر موقعيت خَلو د

مواظب ئي  »گفت:  وقت چشلللم دیدنش را نداشلللت و مي    موجود تلخ و عبوس. بابام هيچ  
  هفرسللته گوشلل تخم جن باش! آخرش این مرتيکة ناتو، به خاطر یه رره دود و دم مونو مي

 (.1395زاده، )حسن« زندون
گاه هم مرغي را که جایش »کند: هاي پدرش یاد ميه از نصللليحتگاهک هم که گه  
با خودم مي  راحت نبود برمي  بام هميشللله مي   داشلللتم و  با گفت مرغ را هر وقت   آوردم. 

الزمش  شود کهتوانستي بردار ببر، چون اگر خودت الزمش نداشتي هميشه آدمي پيدا مي
 (.1366)تواین، « داشته باشد

 . اساطیر4-3-2
ستان پدر، خَلو       نامتني دیگر این اثر، رابطة بي ست. در مقطعي از دا سطوره در آن ا حضور ا

گریزد. او که خود را  دهد و به همين دليل خَلو از خانه ميرا مورد ضللرب و شللتم قرار مي
شدّت تنها و بي  ست؛  کس ميبه  یابد، براي آرام کردن غم خویش به دنبال آغوش مادر ا
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رساند و به سمت بَمبَک که کنار شط به گل    اي مادر مياسطوره  بنابراین، خود را به تجلي
ست، مي     سته ا ش شط. فکر کردم آدم اگر با جن »رود: ن ها دلم را زدم به دریا. یعني زدم به 

زندگي کند، بهتر از این اسللت که زیر دسللت و پاي یک باباي معتاد نفله بشللود. آن هم    
یک و       مادر دارد.  که کمبود جنس  ثل من  مادري،       آدمي م يد، منظورم  بد نکن قت فکر 

یه    ما فا        کنم زنها بود. من فکر مي خواهري، چيزي تو این  ندگي گرمي و صللل به ز ها 
م خودش بخشند. البته اگر آدمان به زندگي لطافت ميفنوبخشند، یا به قول معلم حرفهمي

شدن و گرما و لطافت گر          شب من تا داماد  ست. ولي آن  شد هم بد ني شته با ن از فتزن دا
 (.1395زاده، )حسن« زندگي خيلي فاصله داشتم
مه خَلو از فکر  مادر سلللپس تمام زناني که در زندگي            در ادا یاد  به  به دریا  اش کردن 

لرزید و شللد و دنيا ميخواسللت یک جورهایي طوفان ميدلم مي»افتد: حضللور دارند، مي
آوردم. چقدر دریا را رميشد و سر از دریا د  شد و لنگرش کشيده مي  طناب بَمبَک ول مي

ست که به زندگي آدم گرمي      شتم. فکر کردم دریا هم از جنس خواهر و مادر ا دوست دا
هم ریخت و یاد خواهرهاي نجيب و ام، ننه زري، اشک به چشمبخشد. یاد ننهو لطافت مي

هم بغریبم ]...[ یاد آن زني افتادم که توي قبرستان وقتي صداي تير هولم کرد و زمين زد،   
بعد یاد خدیجه خپل افتادم که دل بابام را قاپ زده بود « ]...[ چيزیت نشللده مادر؟»گفت: 

 آمدم. ام را بگيرد ]...[ از فکر دختره هم بيرون نميخواسلللت جاي ننه   و خداي نکرده مي 
 (.1395)همان، « کرد...توي قبرستان داشت گریه مي

رمز کل چيزهایي اسللت که بالقوه »ها آبي که خَلو به آن گریخته اسللت، در اسللطوره 
سرچشمه   شأ  1وجود دارند؛  ست    2و من ستي ا (. در 1389)الياده، « و زهدان همة امکانات ه

صورت زن   ها به عنوان مظهر زایندگي و ميان آریایيان رسم بر این بوده که درون  گورها، 
ر اص و صورت مردها به عنوان عن  -که محل طلوع خورشيد است  -زندگي به سمت شرق    

در ارتباط  « زادن»نيز با « زن»باشد؛ چنانکه واژۀ   -محل غروب خورشيد -نازا سمت غرب  
(. بنابراین، آب که عامل اساسي زندگي در طبيعت است     1388پور سبحاني،  است )هاشم  

از دوران پيش از تاریخ، کليت آب »با زن که مظهر زادن و زندگي است در ارتباط است. 
سان »زن، مدار  -ماه– ست « کيهاني -يان در ایران (. »1389الياده، « ) باروري به نظر آمده ا

                                                           
1- Fons 

2- Origo 
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سُورا آناهيتا )آب  سرچشمة همة آب  هاي نيرومند بيایزدبانوي ارْدْوي  هاي روي آالیش( 
برد و دریایي که به آن (. در واقع شللطي که خَلو به آن پناه مي1368، 1)هينلز« زمين اسللت

زندگي او هسلللتند؛ در درجة اول مادر متوفي او، بعد        هاي تأثيرگذار   عالقه دارد، همة زن  
 خواهرانش که از او دورند و سپس دختري که آرزوي ازدواج با او را دارد.

 فرهنگ عامه -4-3-3
هاي مکتوب، بلکه از فرهنگ شلفاهي در این اثر دیده  هایي که نه از متنمتناز دیگر پيش

هاي متروک تقاد به حضور جن در مکان گيرد، اعشود و از فرهنگ مردم سرچشمه مي   مي
اي فرهنگ عامه در خاورميانه و ایران، بلکه در همة          از موجودات افسلللانه  »اسلللت. جن 

هایي ها فقط در شللب، تاریکي، تنهایي و در محلکشللورها اسللت ]...[ در باور عوام، جن 
(. در این اثر 1391 داري،)تميم« انبار، پسللتو، ویرانه و بيابان وجود دارندمانند گرمابه، آب

اسلللت به سلللر برد،   نيز، خَلو از اینکه شلللب را در بَمبَک که لنجي متروک و رها شلللده      
مصب توش جن داره. جادو  آنقدر نرید تو ئي وامونده. ئي بد»گفت: ام ميننه» هراسد:  مي

 «جَمبَل داره.
 «یعني چي که جادو جمبل داره؟» گفتم:مي
افتن به بختارش. اول مث چي خرش     ها مي ه توش، جنیعني ئي که هر کي بر »گفت:  مي
«  «دن به خوردشگيرن. بعد هم یه کتک جانانه ميکنن. بعد حسللابي ازش سللواري ميمي

 (.1395زاده، )حسن
ها و کنایاتي     المثل از دیگر مظاهر فرهنگ عامه که در این متن وجود دارد، ضلللرب      

 ها اشاره شد.هستند که در قسمت نقل قول به آن

 گیریبحث و نتیجه
سللرگذشللت  »و  «توم سللایرم»هاي هاي این اثر رمانمتنترین و پرحضللورترین پيشمهم

فين در پرداخت شخصيت     هاي شخصيت هکلبري  است. نویسنده از ویژگي  « فين هکلبري
ها در انتخاب حوادث،  متنگيري از این پيشقهرمان اثرش بهره برده اسلللت. همچنين بهره

 است.  ز مؤثر بودهزمان و مکان ني

                                                           
3- Hinnells, J. R. 
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شباهت دارد؛ به نظر مي  سد یکي از دالیل انتخاب رمان  بافت دو رمان به یکدیگر  ر
هاي کشللتي عقرب»متن از سللوي نویسللنده به عنوان پيش « فين سللرگذشللت هکلبري »

هاي جامعه دگرگون فين ارزش بافت آن اسللت. در رمان سللرگذشللت هکلبري « بَمبَک
اري اي فرکه سللياهپوسللت و برده-به جيم  -يدپوسللتاي سللفپسللربچه-شللود و هک مي
کند. در هاي شمالي آمریکا کمک مي براي دستيابي به آزادي و رسيدن به ایالت   -است 

اند، مردم جنوب شللهر به آگاهي سللياسللي و  جا شللدهها جابهزاده نيز ارزشرمان حسللن
م بر بقاتي حاکاند، فاصلللة طاجتماعي دسللت یافته، براي احقاق حق خود به پا خواسللته 

اي مرفه اسلللت، همراه و دوسلللت   جامعه از بين رفته اسلللت و کيوان که فرزند خانواده       
  شود.نوجوانان کپرآباد مي

فين از باال به پایين نيسللت. در  نگاه نویسللنده به مخاطب در رمان سللرگذشللت هکلبري
ظه  گاهي ارزش     این اثر هيچ موع ندارد؛ حتي  نده وجود  مذهب   اي براي خوان ي و هاي 

د  شلللود به باد انتقااجتماعي که از سلللوي بزرگسلللاالن به کودکان و نوجوانان تحميل مي 
هللاي کشلللتي بَمبللَک وجود دارد. شلللود. همين موضلللوع در رمللان عقرب گرفتلله مي
ه زاده بهاي ملموس هسللتند و زبان و لحنشللان به مردم شللبيه اسللت. نگاه حسللنشللخصلليت

 دهد با مخاطبش نزدیک و    نيسلللت، او ترجيح ميمخاطب در آثارش نگاه از باال به پایين        
 صميمي باشد. 

سنده      هایي که از فيلم و ترانهمتنپيش ست به نوی شده ا ستان انتخاب  هاي رایج زمان دا
 در فضاسازي تاریخي اثر کمک کرده است.

شللود؛ رو نميدر این اثر با وجود موضللوع انقالبي آن، خواننده با شللعار صللرف روبه  
رمان آن به مردم جامعه شللبيه اسللت. رفتار و لحن او مانند افراد طبقة چراکه شللخصلليت قه

هاي اساطيري، مظاهر فرهنگ  زاده از مایهگيري حسن خودش است. این امر از طریق بهره 
هاي رایج زمان و شللعارهاي انقالب به عنوان ها و کنایات، ترانهالمثلعاميانه چون ضللرب

ن، هاي رماصللميميت ارتباط مخاطب با شللخصلليت متن در این اثر ممکن شللده و به پيش
  است.کمک کرده

 تعارض منافع
 .تعارض منافع ندارم
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