پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي
شمارة ) ٣پيدرپي  (٢٤تابستان  ،١٣٩٥ﺻﺺ ١١ - ٣١

تحليلي بر نظريههاي بينامتنيت ژنتي
اسماعيل آذر

١

چكيده

نظريه هاي بينامتنيت با نام يولياكريستوا در قرن بيستم شكل گرفت .رويكرد
اين نظريه در تقابل با نقد منابع مطرح شد .قبل از كريستوا شخصيتهاي ديگري
در پيشابينامتنيت چون ميخائيل باختين با آراي گفتگومندي و چند ﺻدايي
) (polyphonyبا رويكردي نوين در نظريه و نقد ادبي و هنري مطالبي را طرح
كرده بودند .در حوزة بينامتنيت هم نظريههاي فردينان دوسوسور و چالز سندرس
پيرس كم و بيش مورد توجه قرار گرفت ولي تمام نظريهپردازان بعد از سوسور
وامدار او هستند و بينامتنيت هم نميتواند در مسير اين تاثير قرار نگرفته باشد.
بنابراين بينامتنيت يك پيامد فردي نيست و آن را بايد يك جريان تلقي كرد.
بينامتنيت بر اين استوار شده كه هر متني داراي يك پيش متن است و انواعي دارد
كه مهمترين آنها بينامتنيت ريفاتري ،ژني و ژنتي است .در اين ميان نظريه ژنت
بيشتر مورد توجه قرار گرفته است .او رابطه يك متن بامتن ديگر يا غير خود را با
واژة جديد ترامتنيت نام گذاري و آن را مقيد به پنج عنوان كرده است .سرمتنيت،
پيرامتنيت ،فرامتنيت ،بيش متنيت و ترامتنيت .هر كدام از موارد ياد شده اشاره به
شيوههاي تاثير يك متن بر متن ديگر دارد كه موضوع اين تحقيق قرار گرفته
است.
كليدواژهها :بينامتنيت ،ترامتنيت ،ژرارژنت ،متن ،پيشمتن.

 .١دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسﻼمي ،تهران ،ايران.
تاريخ پذيرش٩٥/٠٤/٠١ :
تاريخ وﺻول٩٥/٠١/٢٢ :

□ ١٢

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

مﻘﺪمه

قرن بيستم خاﺻه از نيمه دوم ،نظريهپردازان در حوزه زبانشناسي و ادبيات توانستند

فرآوردههاي ذهني خود را در قالب نظريههاي متفاوت و متنوع اعﻼم كنند .در ميان

نظريهها تفكر بعضي از شخصيتها بيشتر مورد توجه قرار گرفت از جمله:

ژرارژنت ،دريدا ،بارت ،باختين ،ژولياكريستوا ،گرمس ،پيرس ،تودرف ،ريفاتر ،فرديناند

دوسوسور ،گراهام آلن و ديگران.

پارهاي از اين نظريهها توانست به جريانهاي زبانشناسي و يا ادبي كمك كند از جمله

نظريه گرمس كه كاربرد آن در ادبيات هم توانست موثر باشد .اكنون آنچه برداشت

ميگردد ،در ميان نظريهها ترامتنيت ژنتي بيشتر ميتواند در مسير تحقيقات متن پژوهشان

موثر واقع شود .متأسفانه در اين زمينه هنوز كتابهاي متنوع نوشته نشده و از ميان آثاري

هم كه به زبان فارسي ترجمه شده نياز محققين مرتفع نشده است .در اين مقاله سعي شده

كلياتي از نظريهها ي بينامتني خاﺻه ترامتنيت ژرارژنت مورد تحليل قرار گيرد .هدف اين
است كه متن پژوهان بتوانند با مطالعه اين مقاله با شيوههاي تاثيرپذيري يك متن از متن
ديگر عوامل تاثيرگذار را بيابند و بتوانند مورد نقد قرار دهند .يكي از مشكﻼت تحقيق،

نبودن منابع ﻻزم است و ديگر اينكه تجميع نظريههاي ارائه شده در ساحت بينامتنيت

مقدور نميشد .در متن مقاله سعي شده تقسيم بنديها به طور منطقي كنار هم قرار گيرند تا
خوانندگان ارجمند بتوانند راه به مقصد ببرند.

مسئله تحقيق

مسئله تحقيق ،شيوههاي بهرهگيري از نظريههاي بينامتني است .در اين زمينه دو سؤال

مطرح ميشود.
.١
.٢

چگونه روابط بيش متني را با نظريه ژانتي بايد سنجيد؟

تاثير روابط پيش متني چگونه ارزيابي ميشوند؟

تحليلي بر نظريههاي بينامتنيت ژنتي اسماعيل آذر




ﺻﺺ ١٣ □ ١١-٣١

فرضيه تحقيق

هر متن تكيه بر پيش متن دارد .هيچ متني بدون پيش متن نيست .بنابراين هر پيش

متني در حوزهي سبك و تغيير زبان ،موضوع ،ملّيت ،جنسيت و خاﺻه در متون ادبي

ميتواند تاثيرگذار بوده و موجب مطرح شدن متنهاي درجه دوم قرار گيرد.

پيشينه تحقيق

در مورد روابط بينامتني )بينامتنيّت( آثاري به وجود آمده است .از آن جمله:

.١

گرديد.
.٢

بينامتنيت تاليف گراهام آلن با ترجمه پيام يزدان جو كه در سال  ١٣٨٠منتشر
مقاله ترامتنيّت )مطالعه روابط يك متن با ديگر متنها( توسط دكتر نامور مطلق

در سال  ١٣٨٦در پژوهشگاه علوم انساني به چاپ رسيد .مقالههاي پراكنده ديگري نيز
نوشته شده كه بيشتر اقسام ترامتنيت ژنتي را مورد بحث قرار ميدهد.
.٣

مقاله )پيش متنيت روشي براي مطالعات تطبيقي هنر( نوشته منيژة كنگراني در

مجموعه مقاﻻت هم انديشي هنر تطبيقي ،فرهنگستان هنر ،سال  .١٣٨٨اين مقاله فقط

پيرامون ترامتنيت ژنت و به موضوع پيش متن پرداخته است.
.٤

مقاله گونهشناسي پيشمتني ،توسط دكتر نامور مطلق در سال  ١٣٩١در فصلنامه

پژوهشهاي ادبي به چاپ رسيده است .در اين مقاله نويسنده به ويژگيهاي گونه شناسي

بيش متني توجه دارد.

بنابراين تحليل نظريههاي موجود در حوزه بينامتنيت موضوعي است نو و منابعي

محدود.

الف( مباني نظري و روش شناختي

بينامتنيت ) (Intertextualiteاز يافتههاي قرن بيستم است كه نگرش نويني را در مورد

رابطه عناﺻر در متنها ارائه ميدهد و به روابط ميان متني ميپردازد .در واقع در طول

تاريخ ،متنها در يك ارتباط زنجيرهاي با هم خلق ميشدند ،و هميشه متنهاي نو براساس
متنهاي قديمي شكل ميگرفتند .اين موضوع به طور جدّي هيچ گاه مورد توجه محققان

□ ١٤

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

قرار نميگرفت و حوزه مطالعاتي جداگانهاي را به خود اختصاص نميداد و واژهاي براي
آن ابداع نشده بود.

سرانجام در قرن بيستم ژولياكريستوا ) ،(Julia kristeva (1941بانوي مهاجر بلغاري در

سرزمين فرانسه ،واژهها و اﺻطﻼحاتي را براي اين نظريه جديد ابداع كرد و رويكردي نوين

را فراروي محققان و منتقدان حوزه ادبيات و هنر قرار داد» .هرچند براساس اﺻل اوليه

بينامتنيت بايد اذعان كرد كه قطعاً پيشزمينهها و پيشمتنهايي براي نظريه او وجود داشت.

گذشته از ميخائيل باختين ) (Mikhail Bakhtin (1896-1975به عنوان شاخﺺترين چهره

پيشابينامتنيت ،ميتوان از »فرماليستهاي روسي ،مكتب پراگ ) (Pragueو بسياي ديگر از

گرايشها و جريانهاي نظري به ويژه در حوزه مطالعات ادبي و هنري به عنوان ريشهها و

پيشمتنهاي بينامتنيت ياد كرد« )نامور مطلق .(١١ :١٣٩٠

اين نظريه در حيطة نظريه نقد سنتي )نقد منابع( قرار داشت ،كه بسياري از محققان،

رويكرد بينامتني را با رويكرد منابع به اشتباه يكي ميپنداشتند در ﺻورتي كه اين رويكرد در
تقابل با نقد منابع مطرح شده بود.

ب( جريانها و شخصيتهاي مؤثر در پيﺪايش بينامتنيت

اگرچه كريستوا را بنيانگذار بينامتنيت ميدانند ولي بينامتنيت پيامد يك فرد نيست و

جريانها و شخصيتهايي به طور مستقيم يا غيرمستقيم در شكل گيري آن نقش داشتهاند.
بعد از مدتي اين واژه توسط كريستوا بكار برده شد» .و چنان از آن استفاده افراطي ﺻورت
گرفت كه حتي واضع آن يعني ژولياكريستوا پس از چندي از بكارگيري آن خودداري كرد«

)نامور مطلق.(٩٨ :١٣٨٨ ،

جريانهاي زيادي در شكل گيري يا تداوم بينامتنيت نقش داشتهاند ،پارهاي به دﻻيل

نزديكي و همراهي با بينامتنيت و برخي به سبب تفاوتي كه با اﺻول بينامتنيت داشته در اين

رويكرد موثر افتادهاند .از جمله اين جريانها نقد سنتي ،نقد منابع ،زبان شناسي ،نشانه
شناسي ،فرماليسم روسي ،مضمون شناسي ،هنرها ،دانشهاي تطبيقي و به ويژه ادبيات

تطبيقي و اسطوره شناسي را ميتوان نام برد .تمامي اين رويكردها و نظريهها از يك سنخ

نيستند و رابطهاي يكسان با بينامتنيت ندارند .يك دسته از آنها به دليل نزديكي با بينامتنيت
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بر آن تأثير گذاشتهاند و دستهاي ديگر از آنها به دليل متضاد بودن و تفاوتشان با اﺻول

بينامتنيت مورد توجه قرار گرفتهاند» .بنابراين رابطه بينامتنيت با رويكردهاي ياد شده با

توجه به دگرگونيهاي ايجاد شده در طول زمان ،شدت يا ضعف داشته است« )نامور مطلق

 .(٣١ :١٣٩٠عﻼوه بر جريانهاي مؤثر بر بينامتنيت ،شخصيتهايي نيز در پيدايش اين
رويكرد موثر بودهاند كه مهمترين آنها سوسور )(Ferdinand de Saussure (1857-1913

و باختين ميباشند.

سوسور :زبانشناسي و نشانه شناسي جزء دانشهايي هستند كه با تﻼش محققاني چون

فردينان دوسوسور و چارلز سندرس پيرس ) Charles Sanders Peirce (1839-1914بر

بخش زيادي از تحقيقات قرن بيستم اثر گذاشتهاند .اما نشانه شناس سوئيسي ،سوسور كه

بنيانگذار زبانشناسي نو به حساب ميآيد كمتر مورد توجه محققان بينامتنيت قرار گرفته
است .يكي از افرادي كه در بحث بينامتنيت به سوسور اشاره كرده گراهام آلن Graham

) Allen (1904-1991ميباشد كه اشارات او نيز بسيار كلي است .نگرش كﻼن سوسور با
آنچه كه در بينامتنيت مطرح ميشود تا حد زيادي متفاوت است و اين يكي از دﻻيل كم
توجهي محققان بينامتنيت به سوسور است .باختين يكي از منتقدان آراي سوسور است زيرا

سوسور به زبان ،بيش از گفتار اهميت ميدهد و علت آن ثبات زبان در برابر سيال بودن

گفتار ميباشد .با وجود اين هيچ بحثي در حوزه زبان و نشانه بعد از سوسور ﺻورت
نگرفته است مگر اينكه وام دار او باشد و بينامتنيت نيز از اين حوزه بيرون نيست .پارهاي

از مطالب و تأمﻼت سوسوري ميتواند براي مباحث بينامتني بسيار مفيد و كارا به حساب
آيد .از جمله اينكه روابط »بيناواژگاني« موردنظر سوسور بعدها از سوي برخي محققان

بينامتنيت دنبال شد» .موضوع ديگري كه ميتواند زبانشناسي سوسوري را با بينامتنيت

مرتبط كند ،روش دوگانة تحقيق در زماني  Diachronieو هم زماني Synchronieاست كه

از دو گانههاي مهم سوسوري به شمار ميآيد) «.نامور مطلق  .(٤١ :١٣٩٠هرچند سوسور،
بر مطالعات هم زماني تاكيد داشت ،اما طرح نظام مند او براي مطالعات در زماني موجب

بررسي رابطة عناﺻر متني با عناﺻر گذشته ميتواند باشد.

باختين :ميخائيل باختين  Mikhail Bakhtinيكي از نظريه پردازان قرن بيستم به

حساب ميآيد .او هيچگاه از واژه بينامتنيت استفاده نكرد ولي طرح نظريه متنهاي تك

□ ١٦

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

ﺻدا و چند ﺻدا و موضوع گفتگومندي در شكل گيري مباحث بينامتنيت نقش داشته است.

»پژوهشگران آثار بينامتنيت اغلب با آراي ميخائيل باختين به ويژه گفتگومندي و
چندﺻدايي ارائه شده از سوي او بحث را آغاز ميكنند ،زيرا همين آراي او بود كه راه را

براي واضع بينامتنيت يعني يولياكريستوا گشود و رويكردي نوين در نظريه و نقد ادبي و

هنري فراهم آورد« )همان.(٣٩٧ :

گفتگومندي يا ديالوژيسم  Dialogismو چند ﺻدايي يا پوليفوني  Polyphonieاز

مهمترين نظريههاي باختين در حوزه بينامتنيت است .ميان گفتگومندي و چند ﺻدايي
رابطهاي تنگاتنگ است» .چند ﺻدايي به معناي توزيع مساوي ﺻداها در يك متن است،

چنان كه تمام ﺻداها حق حضور داشته باشند ،بدون اينكه يكي بر ديگران مسلّط باشد«

)همان .(٣٩٩ :در روابط ميان متون نيز ،گفتگومندي از عناﺻر اﺻلي به حساب ميآيد.
باختين ،نقش جامعه را در شكل گيري شخصيت انساني مؤثر ميداند و اعتقاد دارد زبان به

بهترين وجه ميتواند ويژگي گفتگومندي را ارائه كند .به نظر باختين گفتار هميشه ارتباط
دو سويهاي با گفتارهاي ديگر دارد .آرا و افكار باختين موجب ارائه نوعي انسان شناسي و
هستي شناسي انساني گرديد اما بايد دقت كرد كه گفتگومندي و بينامتنيت با وجود

شباهتهايي كه دارند كامﻼً متفاوتند و نبايد اين دو را يكي انگاشت.

باختين از مهمترين چهرههاي پيشابينامتني ميباشد كه هر چند واژه بينامتنيت را به كار

نبرد اما مباحثي را كه مطرح كرد زمينهسازي براي ايجاد بينامتنيت شد .ژولياكريستوا با
مطالعه آثار باختين ،بينامتنيت را براي نخستين بار بهكار برد و روﻻن بارت Roland

) Barthes (1915-1980هم نقش مهمي را در اين مورد ايفا كرد بنابراين كريستواوبارت از

بنيانگذاران بينامتنيت به حساب ميآيند.

بينامتنيت بر اين اﺻل اساسي استوار است كه هيچ متني بدون پيش متن )(Hypotexte

نيست .تمام گرايشهاي بينامتنيت و ترامتنيت ) (Transtexualiteبه اين اﺻل اعتقاد دارند.
به بيان ديگر ،هر متني كه ما در اختيار داريم از متنهاي پيشين برگرفته شده است .بر

همين اساس است كه نظريههاي مربوط به خلق دفعي و الهامي بدون توجه به متنهاي
پيشين خود مورد ترديد و انكار بيناترامتنيت قرار ميگيرد» .گفتهها و برگرفتهها و قولها و

نقلها داراي رابطه و شبكهاي پيچيده هستند كه موجب زايش متنهاي نو و حضور
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متنهاي پيشين در آنها ميشود .در پرتو چنين روابط تو در تويي است كه ميراث بشري از
متن به متن ديگر و از نسلي به نسل ديگر منتقل ميگردد .رشد و گسترش فرهنگي بشري

مرهون اين روابط بينامتني است« )نامور مطلق .(١١٧ :١٣٩٠

پ( انواع بينامتنيت

محققان در مطالعات بينامتنيت با يك بينامتنيت واحد مواجه نيستند ،بلكه در اين حوزه

انواع بينامتنيتها وجود دارند ،به همين جهت ،در اينجا پنج گونه از بينامتنيت كه مهمترين

انواع آن به حساب ميآيند ،معرفي ميگردد .اين پنج گونه عبارتند از :بينامتنيت
كريستوايي ،بينامتنيت بارتي ،بينامتنيت ژني ) ،(Laurent Jennyبينامتنيت ريفاتري

) ،Michael Riffaterre (1924-2002بينامتنيت ژنتي ) ،Ge’rard Genette (1930كه
كريستوا و بارت جزء نسل اول بينامتنيت ،ريفاتروژني جزء نسل دوم بينامتنيت ،وژنت

واضع ترامتنيت ميباشد كه بينامتنيت او زيرشاخهاي از ترامتنيت محسوب ميشود.

پ (١-بينامتنيت كريستوايي

كريستوا اﺻطﻼح بينامتنيت را نخستين بار در سال  ١٩٦٦در مقالهاي با عنوان »كلمه،

گفتوگو ،رمان« مورد استفاده قرار داد .نظر كريستوا و بينامتنيت او براين اساس است كه

متنها ،هيچ زماني يكباره خلق نميشوند و هميشه در خلق متن جديد ،متنهاي ديگر
دخالت و مشاركت دارند.

در اين معنا ميتوان حضور متنهاي پيشين را در متن نوين مشاهده كرد .اما بينامتنيت

نزد كريستوا به عنوان روشي براي رﺻد كردن عناﺻر برگرفته از ديگر متنها نميباشد بلكه

براي تبييني نو از وضعيت جديد متن ،مورد استفاده قرار ميگيرد .از ويژگيهاي مهم اين

بينامتنيت ،تقابل آن با »نقد منابع« ) (Critique des sourcesاست» .از نظر كريستوا،
همانند بارت ،امكان نقد كامل منبع وجود ندارد ،زيرا اگر اين اﺻل پذيرفته شود كه »تمام

متن ،بينامتن است« بنابراين تجسّس در خصوص منابع آنها هم امكان پذير نيست و هم

كارآيي ندارد« )همان .(٥٢ :از آنجاييكه بسياري از تأثيرات به ﺻورت غيرمستقيم و
ناخودآگاه ميباشند و دليل روشن و واضحي براي تضمين چنين تحقيق جامعي وجود

□ ١٨

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

ندارد ،تجسس در خصوص منابع آنها امكان پذير نيست.

پ (٢-بينامتنيت بارتي

بارت در زمرة بنيان گذاران بينامتنيت محسوب ميشود .نظرهاي بارت در بينامتنيت

بسيار نزديك به نظرهاي كريستوا است .مهمترين شباهت آنها در اين است كه هر دو

مخالفت نقد منابع هستند» .نظريات بارت از اين جهت به كريستوا نزديك و شبيه است كه

هيچ يك به طور جدي و اساسي در جستجوي تأثير و تأثّر يك متن به متن ديگر نيستند و

به طور مشترك نقد منابع را انكار ميكنند .بارت از همان آغاز و همراه با كريستوا ميكوشد

تا ميان مفهوم بينامتنيت و مطالعة تأثير و تأثر تفاوت قائل شود .به همين دليل »در

نوشتههاي نخستين خود همواره در جداسازي اين دو مفهوم كوشيده و مفهوم تأثير و تأثر
متني را تحقيقي متعلق به گذشته ميداند« )همان.(١٧٩ :

اما شاخﺺهايي وجود دارد كه بينامتنيت بارت و كريستوا را قابل تفكيك ميكند.

مهمترين تمايز ميان اين دو ،تاكيد بر خوانش در بينامتنيت بارتي ميباشد .به همين دليل

بينامتنيت خوانشي نام گرفته است .طبق نظر بارت هر متني براساس متنهاي پيشين فهميده

مي شود .به عبارت ديگر ،به همان اندازه كه كريستوا بر خلق آثار توجه و اﺻرار داشت و

تأكيد ميورزيد ،بارت بر نقش بينامتنيت در خوانش آثار توجه ميكرد .با اين نظريه بارت،
بينامتنيت از حوزه نظريه وارد حوزه نقد ميشود و ميتوان آن را براي مطالعه آثار ادبي و

هنري بكار برد.

پ (٣-بينامتنيت ژني

ژني از مهمترين چهرههاي نسل دوم يعني اﺻﻼح گرايان بينامتنيت به حساب ميآيد.

ژني در مورد تفاوت بينامتنيت خود و بينامتنيت كريستوا پيشنهادي را مطرح ميكند .اين

پيشنهاد ژني دقيقا در برابر نظريه كريستوا و بارت قرار ميگيرد ،زيرا آنها هرگونه تحقيق در
مورد جستجوي عناﺻر يك متن پيشين در متن پسين را رد ميكردند .اما چنان كه مﻼحظه

ميشود» ،ژني بر امكان بازجويي و بازيابي بينامتني تأكيد دارد و اين مسئله را عنصر
تمايزكنندة بينامتنيت خود از بينامتنيت كريستوا و بارت ميداند« )همان .(٥٥ :ژني با
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نوآوريها ي خود بينامتنيت را از يك نظريه ﺻرف به مطالعة كاربردي تبديل كرد و در اين
راستا تقسيم بنديهاي نويني همچون بينامتنيت ضعيف را مطرح كرد.

پ (٤-بينامتنيت ريفاتري

يكي از مواردي كه ريفاتر مطرح كرده ،تمايزي است كه ميان بينامتنيت و بينامتن قائل

ميشود .طبق نظر ريفاتر ،مجموعه متنهايي كه در هنگام خوانش در ذهن تداعي ميشود و
در چگونگي دﻻلت پردازي تأثير ميگذارند ،بينامتن محسوب ميشود و بر همين اساس

بينامتنها نزد افراد گوناگون در زمانهاي مختلف متفاوتاند ،اما بينامتنيت به فرايند كلي
ارجاع به بينامتنها در خوانش مخاطب گفته ميشود» .ريفاتر همچنين با تفكيك و تمايز

بينامتنيت حتمي از احتمالي كه از ديگر نظريههاي مهم او بود ،موجب ارائه تعريفي دقيق و
دسته بندي نظام مندتري در اين قلمرو گرديد« )همان.(٥٧ :

پ (٥-بينامتنيت ژنتي

از ميان اين پنج نظريه پرداز در مورد مباحث بينامتنيت نسل اول )بنيان گذاران

بينامتنيت( ،نسل دوم )اﺻﻼح گران بينامتنيت( و واضع ترامتنيت )ژرار ژنت( ميباشند ،كه

تحقيق ما به طور أخﺺّ به نظرات و آراي ژرار ژنت ميپردازد.

»ژرار ژنت به سال  ١٩٣٠به دنيا آمد .از سال  ١٩٤٩كه وارد دانشگاه شد تا سالها بعد،

زندگيش يكسر در دانشگاه گذشته است .نخست ،همچون شاگرد و بعد به عنوان استاد،

ويراستار نشريه » «poetiqueانجام وظيفه ميكرد ،و سرپرست مجموعهاي بود كه

انتشارات »سوي« با همين عنوان منتشر كرده است و شماري از مهمترين آثار
ساختارگرايان در آن منتشر شده است .پس از انتشار سه مجلد كتاب مجازها )(Figures

به عنوان يكي از مهمترين پژوهشگران بررسي ساختاري متن شناخته شده ژنت به سال

 ١٩٧٦منطق تقليد را در شرح ،نقد و بررسي تكامل تاريخي نظريهي ارسطو ،منتشر كرد.
دو سال بعد الواح بازنوشتي ) (Palimsestesرا در مورد مساله بينامتني نوشت .به سال
 ١٩٧٩نظريهي »فزون متن« ) (Introduction de Iarshitexteرا در رسالهاي به همين

عنوان »دربارهي ژانرهاي ) (Genresادبي« مطرح كرد.

□ ٢٠

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

سرانجام در سال  ١٩٨٧كتاب زمينهها ) (Seuilsرا منتشر ،و در آن نكتههاي ويژهي

حضور كتاب و پذيرش متن را بررسي كرد .موضوع آثار ژنت نكتههاي اﺻلي و آشناي

نظرية ادبي ساختاري است؛ اما متوني كه براي بررسي انتخاب كرده و زباني كه همخوان با

»نظريهي بيان« كﻼسيك به كار برده است بارها كهنهتر از متوني است كه كساني چون

بارت ،تودورف ) Tezotan Todorov (1939و كريستوا برگزيدهاند .موضوع بسياري از
مقالههاي ژنت ،ادبيات سدهي هفدهم ،يا اشكال فراموش شدهي بيان ادبي ،يا انواع مجاز و

مباحث نظريهي بيان شده است .هر چند گزينش همين موضوعها ،خوانندگان كمتري را به

سوي آثارش جلب كرده است ،اما نمايشگر تسلط او بر روش ساختاري است« )احمدي
.(٣٠٨ :١٣٧٥

ت( انواع ترامتنيت

ژرار ژنت با گسترش دامنه مطالعاتي كريستوا هر نوع رابطه ميان يك متن با متنهاي ديگر

يا غير خود را با واژه جديد ترامتنيت نام گذاري كرد و آن را به پنج دسته تقسيم كرد كه
بينامتنيت يكي از اقسام آن محسوب ميشود .اقسام ديگر ترامتنيت عبارتند از :سرمتنيت
) ،(Architextualiteپيرامتنيت ) ،(Paratextualiteفرامتنيت ) (Metatextualiteو بيش متنيت

) (Hypertextualiteكه هر يك تقسيم بنديهاي ديگري را شامل ميشود» .از اين ميان

بينامتنيت و بيش متنيت به رابطه ميان دو متن هنري ميپردازد و ساير اقسام ترامتنيت به رابطه
ميان يك متن و شبه متنهاي مرتبط با آن توجه دارد« )نامور مطلق  .(٨٣ :١٣٨٦از آنجا كه

موضوع ترامتنيت بسيار گسترده ميباشد ،و حداقل ژنت در چندين اثر خود به آن پرداخته  ،به

ﺻورت گذرا به بررسي اﺻول اين نظريه خواهيم پرداخت .بارت به وضوح اين موضوع را
اعﻼم ميكند و ميگويد» :هر متني بينامتن است .اين موضوع موجب تمايز بينامتنيت كريستوايي

از ترامتنيت ژنتي ميشود ،زيرا ژنت به ﺻراحت در جستجوي روابط تأثيرگذاري و تأثيرپذيري

نيز هست و به ويژه در روابط بيش متن تأثيرگذاري ميان دو يا چندين متن را محور اﺻلي
مطالعات خود قرار ميدهد« )همان.(٨٥ -٨٦ :

بينامتنيت كريستوايي همة گونههاي روابط ميان دو متن را در يك گونه بزرگ

بينامتنيت مورد بررسي قرار ميدهد و در بيشتر مطالعات كريستوايي به روابط ميان دو متن
در عرض يكديگر پرداخته است .اما ترامتنيت ژنتي عﻼوه بر بررسي روابط هم عرض ميان
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دو متن ،به روابط طولي نيز پرداخته است .اين مسئله موضوع اﺻلي سرمتنيت است كه

روابط يك متن با گونه ژانر خود را بررسي ميكند .بنابراين ،سطح ارتباطات ميان متني از
مسائلي است كه باعث تمايز بينامتنيت كريستوايي از ترامتنيت ژنتي شده است.

ث( بينامتنيت

بينامتنيت ژنت با بينامتنيت كريستوا بسيار متفاوت بوده و بينامتنيت ژنتي داراي ابعاد

محدودتري ميباشد .از آنجاييكه ژنت اثر مستقلي را به موضوع بينامتنيت اختصاص نداده
است ،بررسي بينامتنيت ژنتي بسيار دشوار مينمايد» .در تعريف بينامتنيت ژنتي ميتوان گفت
رابطة دو متن هرگاه بر پاية همحضوري استوار شود ،از نظر ژنت رابطهاي بينامتني است.

بنابراين »بينامتنيت هنگامي شكل ميگيرد كه دو متن داراي عنصر يا عناﺻري واحد باشند.
حضور يك عنصر از يك متن در متن ديگر يا حضور چند عنصر از يك متن در متن ديگر و يا

حضور چند عنصر از چند متن در يك متن مشخﺺ ،سه گونه اﺻلي بينامتنيت از اين نقطه نظر

محسوب ميشود« )نامور مطلق  ١٣٩١الف .(٥٨-٥٩ :بينامتنيت ژنت به سه دسته بزرگ تقسيم

ميشود :كه اين سه دسته با عناوين زير به اختصار مورد بحث قرار ميگيرد:
 .١ﺻريح و اعﻼم شده  .٢غير ﺻريح و پنهان شده  .٣ضمني

ث (١-بينامتنيت ﺻريح و اعﻼم شده

در اين نوع بينامتنيت ،حضور آشكار يك متن در متن ديگر ديده ميشود .به عبارت

ديگر ،در اين نوع بينامتنيت مولف متن دوم ،مرجع متن خود ،يعني متن اول را پنهان

نميكند .به همين دليل حضور متن ديگري در آن مشاهده ميشود .از اين منظر ،نقل قول،

گونهاي بينامتني ميباشد كه نقل قول با ارجاع و نقل قول بدون ارجاع از تقسيمات آن
ميباشد.

ث (٢-بينامتنيت غيرﺻريح و پنهان شده

بينامتنيت غيرﺻريح بيانگر حضور پنهاني يك متن در متن ديگر است با اين تفاوت كه،

اين نوع بينامتنيت ميكوشد تا مرجع بينامتن خود را پنهان كند و اين پنهان كاري به خاطر

□ ٢٢

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

ضرورتهاي ادبي نيست بلكه دﻻيلي فرا ادبي دارد .سرقت ادبي ،يكي از مهمترين انواع
بينامتنيت غيرﺻريح به شمار ميآيد كه در آن بدون اجازه و ذكر مرجع به استفاده از متني

پرداخته ميشود.

ث (٣-بينامتنيت ضمني

گاهي نيز مولف متن دوم نميخواهد در بينامتن خود پنهان كاري انجام دهد و به همين

دليل نشانههايي را به كار ميبرد كه با اين نشانهها ميتوان بينامتن را تشخيﺺ داد و حتي
مرجع آن را هم شناخت .اين عمل هيچ گاه به ﺻورت آشكار انجام نميگيرد و به دﻻيل

مختلف ادبي و علل ديگر به اشارات ضمني بسنده ميشود .بنابراين ،بينامتنيت ضمني نه

همانند بينامتنيت ﺻريح مرجع خود را اعﻼم ميكند و نه همانند بينامتنيت غيرﺻريح سعي

در پنهان كاري دارد» .مهمترين اشكال اين نوع بينامتن كنايات ،اشارات ،تلميحات و ..

است« )همان.(٨٩ :

ج( پيرامتنيت

ژنت اﺻطﻼح پيرامتنيت را براي اولين بار در سال  ١٩٨١وضع كرد و براي آن از واژه

متن ) (Texteو پيشوند ) (paraو پسوند ) (ulhteاستفاده كرده است .ژنت ميگويد» :به
ندرت يك متن به طور عريان وجود دارد و همواره در پوششي از متن واژههايي است كه

آن را به طور مستقيم يا غيرمستقيم دربر گرفتهاند بنابراين ،هيچ متني بدون پوشش وجود

ندارد .اين متنهايي كه همانند ماهواره متن اﺻلي را دربر ميگيرند ،پيرامتن ناميده

ميشوند .پيرامتنها همچون آستانه متن هستند ،يعني براي ورود به جهان متن همواره بايد
از وروديها و آستانههايي گذر كرد .اين آستانهها همان پيرامتنها هستند« )همان.(٩٠ :

در مورد پيرامتنها كه آيا ميتوان آنها را متن ناميد يا نه ،ژنت ميگويد :پيرامتنها از

توليداتي هستند كه هرگز در مورد آنها نميتوان تصميمي گرفت كه آيا بخشي از متن
هستند يا نه .اين وضعيت هم متن و هم نه متن از ويژگيهاي پيرامتنهاست .گراهام آلن

پيرامتن را از نظر ژنت نشانگر آن عناﺻري ميداند كه در آستانه متن قرار گرفتهاند و
دريافت متن از سوي خوانندگان را جهت دهي و كنترل ميكنند )آلن.(١٤٨ :١٣٨٠ ،

تحليلي بر نظريههاي بينامتنيت ژنتي اسماعيل آذر




ﺻﺺ ٢٣ □ ١١-٣١

پيرامتنها انواع و گونههاي بسياري دارند كه شامل :عنوان ،عنوان فرعي ،پيشكش نامه ،پي

نوشت ،طرح روي جلد ،مقدمه ،مصاحبه ،تبليغات و  ...ميشوند .ژنت اين پيرامتنها را به دو دسته
كلي :درون متن و برون متن تقسيم ميكند) .نامور مطلق .(١٩٨ :١٣٨٥ ،نام ديگر پيرامتن دروني،

پيرامتن پيوسته ميباشد .پيرامتن دروني پيرامتني است كه به طور مستقيم و بي واسطه با متن اﺻلي و
كانون مرتبط و به آن پيوسته است .اين پيرامتن به نزديكترين شكل ،متن اﺻلي را احاطه كرده

است.

چ( فرامتنيت

فرامتنيت براساس روابط تفسيري و تأويلي بنا شده است .ژنت درباره فرامتنيت مينويسد:

»سومين گونه استعﻼي متني كه من ،فرامتنيت مينامم ،رابطهاي است كه اغلب به آن تفسير

ميگويند و موجب پيوند يك متن با متن ديگر ميشود كه بدون نقل يا اينكه نامي ببرند درباره

اش سخن ميگويند« )همان (٩٢ :بنابراين هرگاه متن  ١به نقد و تفسير متن  ٢اقدام كند .رابطه
آنها رابطهاي فرامتني خواهد بود ،زيرا متن  ٢كه به تفسير و تشريح يا نقد ميپردازد ،نسبت به

متن  ١يك فرامتن محسوب ميشود .رابطه فرامتني ميتواند به سه گونه عمل كند -١ :تشريح

 -٢انكار  -٣تأييد متن .به طور مثال» :انواع تفاسيري كتب مقدس به نوعي تفسيري ،تشريحي
و توضيحي هستند ،و يا بسياري از آثار فلسفي همچون تهافت تهافه ابن رشد كه در رد و انكار

تهافت الفﻼسفه غزالي نوشته شده است .همچنين پارهاي از نقدها نيز يك اثر را تأييد يا تبليغ
ميكند) «.همان.(١٩٣ :

ح( سرمتنيت )(Architextualite

طبق نظر ژنت روابط طولي ،ميان يك أثر و گونهاي را كه اثر به آن تعلق دارد سرمتنيت

مينامند .ديگر محققان اين نوع از روابط ميان متني را مورد غفلت قرار دادهاند .موضوع
گونه و سرمتنيت از موضوعات مهم و كهن در ادبيات محسوب ميشود كه به عنوان يك

قالب و چهارچوب براي خلقِ آثار مورد استفاده قرار گرفته است» .ژنت به نخستين

گونهشناسيها ) (Genrologieكه به طور عمده به سه گانههاي تغزلي ) ، (Lyricحماسي

) (Epicو نمايشي ) (Dramaميانجامد ،اشاره ميكند؛ سه گانههايي كه قدمت آنها به

□ ٢٤

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

نخستين نقدهاي ادبي يعني به آثار ارسطو باز ميگردد« )همان.(٩٣ :

مﻼك ديگري كه در سرمتنيت مطرح است رابطه طولي فرامتني يعني ارتباط ميان مخاطب و

شخصيتهاي روايت است» .اين ارتباط به طور كلي ميتواند به دو دسته بزرگ فروتري و
فراتري تقسيم شود .مخاطب ميتواند فرودستتر يا فرادستتر از شخصيت روايت باشد«

)همان.(٩٤ :

پيرامون سرمتنيّت مورد ديگري هم وجود دارد .اين كه »چهارمين دسته از مناسبات تعالي

دهنده متن ،همان فزون متن است كه بيشتر از آن ياد كرديم و به معناي كلي جان گرفتن متن در
كليّتي از متون ،و به معناي خاص شناختن ژانرهاي ادبي مربوط ميشود« )احمدي.(٣٢١ :١٣٥٧ ،

هرچند گونههاي ادبي و هنري در گذر زمان دچار دگرگونيهاي اساسي شدهاند اما ارتباط بين يك

اثر و يك گونه پابرجا و قابل تصور است.

خ( بيش متنيت )(Hypertextualite

از آنجايي كه موضوع تحقيق ما در مورد بيش متنيت است سعي ميشود با تفصيل

بيشتري به اين نظريه پرداخته شود .در بيش متنيت نيز مانند بينامتنيت رابطه ميان دو متن

ادبي و هنري بررسي ميشود ،اما اين رابطه در بينامتنيت براساس هم حضوري است ولي
در بيش متنيت اين رابطه براساس برگرفتگي ) (Derivationبنا شده است .به عبارتي در

بيش متني تأثير يك متن بر متن ديگر مورد بررسي قرار ميگيرد و نه حضور آن .البته در

هر حضوري ،تاثير نيز وجود دارد و در هر تاثيري هم حضور وجود دارد اما در بيش

متنيت تأثير گستردهتر و عميقتر مورد توجه است.

در كتابهاي اﺻلي ،ژنت »پالمسست« يا »الواح بازنوشتي« بيش از هرگونه ديگري به

بيشمتنيت پرداخته است .ژنت در تعريف بيش متنيت مينويسد» :هر رابطهاي كه موجب

پيوند ميان يك متن ) (Hypertexteبا يك متن پيشين ) (Hypotexteشود ،به شرط آنكه
اين پيوند از نوع تفسيري نباشد .به عبارت ديگر بيشمتن) ،هيپرتكس  (Hypertexteمتني

است كه از يك متن پيشين )پيشمتن( در جريان يك فرايند دگرگونكننده اخذ شده باشد و
به بيان ديگر ،بيشمتن همان »متن دوم درجه« به معناي واقعي خود است .و يا هرگاه

موجوديت يك اثر تحت تأثير اثر پيشين باشد بيشمتنيت ناميده ميشود« )نامور مطلق،

تحليلي بر نظريههاي بينامتنيت ژنتي اسماعيل آذر
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 .(٩٥ :١٣٨٦بيش متنيت متنهاي جديدي را مورد بررسي و مطالعه قرار ميدهد كه براساس

متنهاي ديگر بوجود آمده باشد به همين دليل متنيت براساس رابطه تقليدي يا برگرفتگي
استوار شده است .رابطة برگرفتگي به دو دسته تقسيم ميشود :همانگونگي ) (Imitationو

تراگونگي ) .(Transformationدر يك نگاه جامعتر ميتوان گفت :بيشمتنيت يا دگرگوني

)پارودي ) ،(Parodieتراوستيسمان ) (Travestissementو ترانسپوزيسون )(Transposition

را با خود به همراه دارد و همانگونگي ميتواند با )پاستيش ) ،(Pasticheشارژ ) (Chargeو

فورژري ) (( Forgerieهمراه باشد.

در بيش متنيتِ همانگونگي يا تقليدي ،هنرمند بدون تغيير يا دگرگوني در نسخه اﺻلي

ميكوشد تا اثر خود را با تقليد و كپي كردن از اثري ديگر به وجود آورد .به بيان ديگر در تقليد،
نيّت و هدف مولف اين است كه متن نخست را در وضعت جديد و موقعيتي تازه حفظ كند .در
مقابل ،بيش متنيت نوعي دگرگوني است كه از متن يا اثر هنري جديد با ايجاد تغييراتي در متنِ
اول ﺻورت گرفته باشد.

د( ﮔونه شناسي بيش متن و ويژﮔيهاي آن

يكي از تازهترين نظريهها در زمينة گونه شناسي از سوي »ژرارژنت« محقق برجسته

فرانسوي در اواخر قرن بيستم مطرح شده است.

»براي اينكه موضوعي بتواند در حوزة گونه شناسي بيش متني مورد بررسي قرار گيرد

ﻻزم است دست كم سه شرط اﺻلي داشته باشد -١ :متني بودن موضوع  -٢دارا بودن دو

يا بيش از دو متن  -٣مسلم داشتن رابطه پيش متن و بيش متن« )همان .(١٤١ :حال كه دو
واژه پيش متن و بيش متن مطرح شد ،يادآور ميشويم كه پيش متن همان متن نخستين
است كه منبع الهام و برگرفتگي تلقي ميشود .بيش متن نيز متن دوم يا متن برگرفته از پيش

متن است.

دومين شاخﺺ در گونه شناسي بيش متن ،ارتباط ميباشد .ژنت ارتباط ميان متنها را

در بيش متنيت به دو دسته حذف تقسيم كرده است :تراگونگي )تغيير( و همانگونگي

)تقليد( .يعني آيا از متن الف به متن ب تغييري ﺻورت گرفته يا اينكه رابطه اين دو متن
فقط براساس تقليد استوار شده است؟ اگر تغيير ﺻورت گرفته چه نوع تغييري بوده و اگر

□ ٢٦

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

تقليدي شكل گرفته چه نوع تقليدي است؟ ژنت ارتباط بيش متني را به دو ﺻورت

تراگونگي و همانگونگي بيان ميكند و جدول زير براي بيان اين گونه شناسي است:
كاركرد
گونهها

طنز :پارودي

پارودي در

تراوستيسمان

معناي خاص آن

بدون طنز
پاستيش طنزآميز

پاستيش

جدول )) :(١-١نامور مطلق  ١٣٩١ب(١٤٢ ،

رابطه
گونه

كاركرد
گونه

پارودي

طنز

رابطه

تراگونگي

تراوستيسمان

همانگونگي )تقليد(

شارژ

جدول )) :(١-٢نامور مطلق  ١٣٩١ب(١٤٣ ،

پاستيش

تجلي رايج )كاركردي(
پارودي

تراوستيسمان

تراگونگي

تجلي ساختاري

شارژ

ناطنز

پاستيش

همانگونگي

جدول )(١-٣

شاخﺺ تقسيم بندي دوگانه )تراگونگي و همانگونگي( ،سبك ميباشد زيرا سبك از مهمترين

معيارهاي ادبيات و هنر است .بنابراين ،هرگاه سخن از تراگونگي به ميان ميآيد ،منظور تغيير
سبك است و هرگاه سخن از همانگونگي ميشود ،منظور تقليد از سبك است يعني تقليد سبك

بيش متن از پيش متن.

براي اينكه متني ،ادبي و يا هنري قلمداد شود بايد از ﺻوري بهره ببرد كه آنها را بﻼغي

يا سبكي مينامند .شيوههاي بياني كه يك متن هنري را از ادبي جدا ميكند ﺻور بﻼغي يا

سبكي هستند .در ادبيات تعدادي از اين ﺻور عبارتند از :تمثيل ،تطبيق ،كنايه ،رمز ،تغيير و

ايجاز.
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با توجه به دو عنصر )كاركرد( و )رابطه( و مشخﺺ شدن آن ،ژنت ميكوشد كه موضوع

گونه شناسي را به بيش متنيت پيوند دهد .و جدول كاملتري را ارائه ميكند كه در آن به

نحوه ظهور ،بروز و تجلي كاركردي و ساختاري نيز پرداخته شده است.

با قرار گرفتن دو نوع تجلي كاكردي و ساختاري در برابر هم ،در ميان آنها سه ﻻيه قرار

ميگيرد كه كاركرد ،گونه و رابطه نام دارد .كاركرد به دو بخش طنز و ناطنز تقسيم ميشود .گونه

نيز به چهار بخش پارودي ،تراوستيسمان ،شارژ و پاستيش تقسيم ميشود و بخش آخر كه رابطه

ميباشد تراگونگي و همانگونگي را در بر ميگيرد كه مهمترين شاخﺺهاي ژنت ساختار و كاكرد

است كه با آن سر و كار دارد.

در رابطه ميان متني كه همانگونگي و تراگونگي ميباشد نظام سهگانه تفنني )(Ludique

و طنزي و جدي ) (Serieuxوجود دارد كه به تعريفي از آن پرداخته ميشود» .سه نوع
نظام ادبي -هنري مي تواند در گذر از يك متن به متن ديگر نقش اساسي ايفا كنند :تفنني،

طنزي و جدي .گاه رابطه ميان دو متن ميتواند براساس نه طنز باشد و نه جد .در اين

ﺻورت متعلق به نظامي است كه آن را ميشود تفنني ناميد .گاه نيز اين رابطه براساس
ارزش زدايي و طنز ﺻورت ميگيرد.

اين شش گونه عبارتند از :پاستيش ،شارژ ،فورژري و پارودي ،تراوستيسمان و

جايگشت .جدول زير شش گونه از روابط بيش متني را از يكديگر تفكيك كرده است:
رابطه كاركرد
تفنني

طنزي
جدي

بيش متنيت
پاستيش
شارژ

پارودي در معناي خاص آن

)طنزي پارودي در معناي رايج(
فورژري

جدول )) :(١-٤نامور مطلق  ١٣٩١ب(١٤٦ ،

تراوستيسمان
تراجايي )جايگشت(

□ ٢٨

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

ذ( ﮔونههاي بيش متنيت
ذ (١-پاستيش

واژه ايتاليايي است كه از هنرهاي تجسمي به عاريت گرفته شده و تقليد سبك از شيوه

نقاشي برجسته اطﻼق ميشود .ژنت پاستيش در معناي خاص بايد لوديك يا تفنني باشد.

ژنت ميگويد :ابداع كننده پاستيش ناب ،افﻼطون است» .در بيش متنيت ،اينگونه از طﻼقي
دو شاخﺺ همانگونگي و تفنني ايجاد شده است .بنابراين ،براساس شاخﺺ همانگونگي،

پاستيش تقليد سبكي بيش متن از پيش متن است اما از جهت اينكه داراي كاركرد تفنني
است ،نسبتش با پيش متن براي تكثير همراه با تفنن و شوخي با پيش متن برقرار ميشود«

)همان.(١٤٨ :

ذ (٢-شارژ

دومين گونه بيشمتنيت به بررسي شارژ ميپردازد .شارژ در لغت به معناي غلوكردن

است كه با نوعي طنز همراه ميشود .اغراق كردن در يك يا چند ويژگي فرد و شيء و
جريان كه پيش متن را به بيش متن شارژي تبديل ميكند» .بنابراين ،در شارژ سبك ،مورد

تقليد قرار ميگيرد اما با تغييراتي كوشش ميشود تا نسبت به پيش متن ،طنز و نقد داشته

باشد« )همان .(١٤٩ :مهمترين شكل شارژ كاريكاتور است كه با غلوكردن يك از
ويژگيهاي پيش متن ﺻورت ميگيرد .شارژ در رابطه همانگونگي و كاركرد طنز )(satire
جاي دارد.

ذ (٣-فورژري

سومين گونه همانگونگي به فورژري مربوط ميشود كه به نوعي تقليد جدي از بيش متن

است .فورژري يك تقليد كامل است و كپي كاري و كار تقلبي و تداوم زيرمجموعه ان به
حساب ميآيد .ژنت سادهترين و نابترين نوع تقليد را فورژري ميداند به عنوان مثال »فرهاد

و شيرين« وحشي بافقي كه با مرگ شاعر ناقﺺ مانده بود ،در دورة پسين توسط وﺻال
شيرازي تكميلتر شد و ديگر در دورة قاجار آن را به پايان رساند )همان .(١٤٩ :فورژري در
رابطه با همانگونگي و كاركرد جدي قرار ميگيرند.
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ذ (٤-پارودي

در دسته دوم يعني تراگونگي سه گونه وجود دارد .گونه اول پارودي ميباشد .پارودي

يعني حاشية آواز يا آواز حاشيهاي يعني يك ﺻداي اﺻلي و يا نقادي اﺻلي وجود دادر و

گروهي در حاشيه ،با اين ﺻداي مركزي شوخي ميكنند به بيان ديگر ،در كنار ﺻداي
مركزي ،يك ﺻدايي در حاشيه براي شوخي ،نه تخريب ،به نام پارودي يا پاراديا وجود

دارد» .پارودي از يك سو تراگونگي سبكي بيش متن را نسبت به پيش متن بيان ميكند و
از سوي ديگر داراي كاركرد تفنني است.

ذ (٥-تراوستيسمان

دومين گونة تراگونگي به تراوستيسمان مربوط ميشود كه در تقابل با پارودي قرار

مي گيرد و در آن عﻼوه بر حفظ رابطه تراگونگي و بر اساس كاكرد طنزي به تخريب و
تحقير پيش متن خود ميپردازد .تراوستيسمان از واژة تراوستي گرفته شده يعني دگرگون

كردن جنسيت و تغيير سرشت .ژنت دو گونه تراوستيسمان را مطرح ميكند :نوع اول آن

بورلسك ) (Bur Leskاست كه به شوخي گرفتن چيزي مانند شوخي كوچه بازاري يا
شوخي با آثار حماسي شبيه ميباشد )همان.(١٥٠ :

نتيجه

هيچ متني وجود ندارد كه داراي يك يا چند پيش متن نباشد.

 -بنابر نظريه ژرارژنت پنج شاخه بينامتنيت ،سر متنيت ،پيرامتنيت ،فرامتنيت و پيش متنيت

پيشنهاد شده است.

 -روابط پيش متني به ﺻورت همان گونگي )تقليدي( و تراگونگي )تغيير( در متنها فراوان

ديده ميشود.

 -در حوزه روابط بين متني با سه گونه پاستيش ،شارژ و فورژري در قسمت همانگونگي و

سه گونه پارودي ،تراوستيسمان و ترانسپوزيسون در قسمت تراگونگي قابليت طرح دارد.

 -بيش متن در كنار اسطوره زدايي معرف نمونههاي برتر ادبي است و در روابط بيش متني،

مشهور بودن و آشنا بودن پيش متن سبب رواج و مطرح شدن بيش متن ميشود و اگر در رابطه

□ ٣٠

پژوهشهاي نقد ادبي و سبكشناسي ،سال ششﻢ ،شمارة ) ،٣پيدرپي  (٢٤تابستان ١٣٩٥

ميان متن پيشين و متن پسين ،پيش متن مشهور نباشد ،ارزش بيش متن بسيار كم ميشود زيرا

خواننده از پيش متن آن اطﻼعي ندارد تا به ميزان برگرفتگي و تاثير بيش متن پي ببرد.

 استفاده از رويكردهاي يادشده در متن به گونههايي از فرهنگشناسي و مولفشناسيدست مييازيم.

تحليلي بر نظريههاي بينامتنيت ژنتي اسماعيل آذر




ﺻﺺ ٣١ □ ١١-٣١

منابﻊ

 .١الن ،گراهام ،١٣٨٠ ،بينامتنيت ،ترجمه پيام يزدان جو ،تهران ،نشر مركز چاپ اول.
 .٢احمدي ،بابك ،١٣٧٥ ،ساختار ،تاويل متن ،تهران ،نشر مركز

 .٣اخوان ثالث ،مهدي  ،١٣٧٤نقيضه و نقيضه سازان ،به كوشش ولي اﷲ دروديان ،تهران ،نشر زمستان.
 .٤نامور مطلق ،بهمن ،١٣٩٠ ،درآمدي بر بينامتنيت ،چاپ اول ،تهران ،سخن.

 .٥نامور مطلق ،بهمن  ،١٣٨٦ترامتنيت ،مطالعه روابط يك متن با ديگر متنها ،پژوهشگاه علوم انساني )-٩٨ :(٥٦
.٨٣

 . _____________ .٦بينامتنيت)ها( ،نقدنامه هنر ،شماره  ،٢نشر شهر

._____________ .٧گونهشناسي بيش متن ،فصلنامه پژوهشهاي ادبي ،سال نهم ،شماره).١٣٩-١٥١ :(٣٨

 ،١٣٨٨ ____________ .٨بينامتنيت نزد ژرارژنت ،مجموعه مقاﻻت هم انديشي هنر تطبيقي ،فرهنگستان هنر،
شماره )٩٨-١١٤ :(١٥

 ،١٣٨٥ ____________ .٩پيرامتنيت يا متنهاي ماهوارهاي ،مجموعه مقاﻻت هم انديشي هنر تطبيقي،
فرهنگستان هنر ،شماره ) ١٩٦ :(٥تا ٢١٢

 ،١٣٨٧ ________ .١٠باختين ،پژوهشگاه علوم انساني )٣٩٧ -٤١٤ :(٥٧

 .١١نفيسي ،سعيد ،فرهنگ فرانسه فارسي ،تهران ،كتابفروشي يهودابروخيم و پسران

 .١٢زرين كوب ،عبدالحسين ،١٣٣٧ ،فن شعر ،ارسطو ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب

