
  متن خوانشدر تأثیر روابط بینامتنی 

  

فرهاد ساسانی                                                                                                                               

ضو هیأت علمی دانشگاه الزهراع                                                                                    

  

  :چکیده

در (هـاي ایرانـی    و معرفی زمینـه  رح اجمالیِ مبانی نظري بینامتنیتدر این جستار، کوشش خواهد شد تا پس از ط

، روابط میان عناصر درون )میخائیل باختین، ژولیا کرستوا، ژرار ژنت و اومبرتو اکو(و اروپایی ) ادبیات و تفسیر دینی

زبانی یا فرهنـگ و جهـان ذهنـی     ۀخواه جهان بیناذهنی جامع ،خواه بافت و محیط فیزیکی -ن از متن متن با بیرو

تـک   معنایی کـه فراتـر از برآینـد معنـاي تـک      ،گیري معناي کلی متن و در نتیجه ها در شکل و تأثیر آن –خواننده 

ـ   . عناصر درون متن و ساختار درونی متن است، بررسی شـود  متنـی در   رونهـایی از روابـط بـ    هدر ایـن راسـتا، نمون

  .بندي خواهد شد و این روابط دسته هاي مختلف ارائه متن

   بینامتن، روابط بینامتنی، انواع روابط بینامتنی: ها کلیدواژه

  

  مقدمه -1

مـاع،  و نیز روابط آن با محیط و بافت بیرون، مخاطـب، اجت   در ارتباط با روابط میان اجزاي درون متن

و همچنــین  هــاي مختلــف تن، رویکردهــا و دیــدگاهر کلــی دنیــاي بیــرون از مــو بــه طــو فرهنــگ

و در  در قالـب صـرف و نحـو    نیـز  بررسی روابط درون متن. طرح شده استمهاي متفاوتی  بندي دسته

ي تالشی  شاید نمونه. شناسی متن با رویکردهاي مختلف انجام گرفته است تر، در زبان سطحی گسترده

تقریبـاً بـا    تر از قبل یافته و نظام ي یکپارچه ن و بیرون متن در قالب یک برنامهبراي بررسی روابط درو

ویـژه در ارتبـاط بـا عناصـر      ، بـه 1بخـش  آغاز و منجر به تدوینِ روابط انسجام) 1976(هلیدي و حسن 

توسـط   2،چون پیوستگی یا انسجام مفهومی ،دستوري شده و بعدها به همراه مباحث دیگري ـ  واژگانی

روابط عناصر درون متن بـا بیـرون از    البته. دنبال شده باشد) 1981(چون دوبوگراند و درسلر  کسانی

در قالب ارجاعات ضمایر و تأثیر بافت و مخاطب و عناصـري از   ،شناسی و کاربردشناسی متن در معنی

  . این دست نیز بررسی شده است

  متن نیز جزء د که آن تکهان تري بزرگ متن نیز، اگرچه جزء متن هاي پیشین و پسین یک تکه بخش    

شناختی معاصر، از این نوع  در برخی متون زبان. روند هاي آن به شمار می بینامتن ،نوعی اما به آن است

، بـه  )46، ص 1983(از جمله بـراون و یـول   . اند یاد کرده 3متن بافت متنی با عنوان متن مجاور یا هم

کنند که مـورد   ح براي اشاره به متن مجاورِ عبارتی استفاده میپیروي از مایکل هلیدي، از این اصطال

                                                
1- cohesive  
2- coherence 
3- co-text 
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، بـا بافـت   “بافتـار ”یا بـه تعبیـر نگارنـده،     متن یا بافت متنی متن مجاور، هم این. گیرد تفسیر قرار می

متفاوت است و اجسام، افراد و دیگر عناصر مؤثر در تولید و تفسیر متن را دربر  ،فیزیکیِ محیط بر متن

را مـابقی مـتن    “مـتن  هـم ”، )471، ص 1991(رستن ملمکیـر  توان به تعبیر ک در واقع، می .گیرد نمی

  .نامید

که متن در آن به کار رفته  است به معنی موقعیتیقرار دارد که  1بافتکنار این مفهوم، اصطالح در     

اند؛ از جمله  کردهبراي اشاره به بافت متنی استفاده  contextاز اصطالح  نویسندگان گاه برخی. است

اما در واقع، بهتر است از این اصطالح براي اشاره به بافـت مـوقعیتی یـا بافـت     ). 1993(مستَنصر میر 

. برد میرا به کار  “2بافت موقعیتی”اصطالح ) 1923(که مالینوسکی  نانمکانی استفاده کرد، چ زمانی و 

را بـه کـار بـرده اسـت؛ وي تعبیـرِ       بهینیز تعبیـر مشـا  ) 1981انگلیسی  ۀ، ترجم38/1937(باختین 

او زمان و مکـان را  . کند معرفی می “مکان در رمان هاي زمان و زمان صورت” ۀرا در مقال “3مکان   زمان”

بـه نقـل از   ( “بخشد به زمان در مکان مادیت می”مکان  زیرا زمان، انگارد یوسته میپ هم ذاتاً به ،در رمان

  ).204، ص 2000رابرت استم 

هاي دیگري نیز اشاره کرد که مـتن   توان به متن می )موقعیتی(و بافت ) متن یا هم(ار عالوه بر بافت    

بـه شـکل    –هـا   بـه آن  هـا در رابطـه اسـت    گیرد با آن ر میمورد مطالعه یا متنی که مورد خوانش قرا

. تأثیرگذارنـد ها در معناي کلـی آن مـتن    آن متن ،و در نتیجه کند میاشاره  -مستقیم یا غیرمستقیم 

ها  بینامتن ۀمطالع ۀپس از ذکر پیشین که در ادامه نامید“ بینامتن”توان  ها را به طور کلی می این متن

 . ها پرداخته خواهد شد بندي آن و ارجاعات بینامتنی، به بررسی و دسته

 

  مطالعات ۀپیشین -2

آن را ۀ د و متأخر دانست، بلکـه ریشـ  جدی توان کامالً اشاره به مفهوم بینامتن و ارجاع بینامتنی را نمی

ت به مطالعات ادبی و دینـی در  در ادامه، نخس. وجو کرد توان در مطالعات ادبی و بالغی نیز جست می

  .پرداخته خواهد شد ،هاي متأخر اشاره اشاره و سپس به برخی اندیشه ةحوز

  

  متون ادبی و دینی -2-1

هـاي دیگـر و تفسـیر     ر مطالعات ادبی فارسی یا زبـان تفکر ارجاعات بینامتنی در همه جا و از جمله د

، انتحـال،  allusionتلمـیح،   ابیري ماننـد هاي متفاوت وجود داشته اسـت؛ تعـ   ها و مفهوم با نام ،قرآن

plagiarism شأن نزول یا اسباب نزول، مقام، مقال، نقش احادیث، اخبار، تعابیري مانند  و در ادبیات

  .به برخی از این تعابیر پرداخته خواهد شد در ادامه. در تفسیر قرآن ائیلیاتروایت، نصرانیات و اسر

                                                
1- context 
2- context of situation 
3- chronotope 



  

  

  

 تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن

 ٤١

در نقد ادبی  plagiarism، که معادل “انتحال”و  “تلمیح”در مطالعات ادبی فارسی، با دو اصطالح     

و در تفسـیر مـتن    هـایی دیگـر اشـاره دارنـد     به متن یا مـتن  ،نوعی خوریم که به بر می انگلیسی است

 ،ارجاع بینامتنی مثبت اسـت و مـورد دوم   ،شود؛ البته مورد نخست ها حس می ع به آنموردنظر، رجو

 ،تلمیح را در لغـت ) 403ص ، 1376(عباسپور . رود به شمار می) ادبی(گاه منفی است و نوعی سرقت 

و نیز اشاره به فرهنـگ عامـه، عقایـد،     “اشاره به قصه، شعر یا مثل” ،و در بدیع “کردن اشاره”به معنی 

اشـاره بـه   (یرانـی  اۀ ت فارسـی، تلمیحـات را بـه دو دسـت    در ادبیـا . توصیف کرده استداب و رسوم آ

هاي قرآنـی،   اشاره به قصه(و اسالمی ) گري و مانویت هاي قومی، میتراباوري، زرتشتیورها و با اسطوره

در . انـد  تقسـیم کـرده  ) مقدسآشنایی با فرهنگ سامی و کتاب  ،احادیث، اخبار و روایات و در پی آن

 حافظ در بیت زیر. اشاره شده است هاي هندي، چینی و یونانی نیز ها، به اسطوره عالوه بر این شعر نو

  :کند کردن مردگان اشاره می در زنده) ع(به نیروي مسیح 

  آید      آید               که ز انفاس خوشش بوي کسی می مژده اي دل که مسیحا نفسی می         

کردنِ مردگـان   سیر و فهم معناي این شعر منوط به شناخت ماجراي دم مسیحایی و زندهتف جا در این

  .    توسط اوست

 ،…استفاده از تلمیح در آثار شاعران و نویسندگان را بـه طـور کلـی    ”) 404همان، ص (عباسپور     

ی، رمزپـردازي و  فرینـ آ ایجاد زبان شعري، اغراق، اشاره به حوادث تاریخی عصر، ایجاز در گفتار، معنی

شـود کـه    برد و باعث مـی  تلمیح از نظر ساخت، گفتار را به سمت ایجاز می”: داند می “گاه فخرفروشی

ایـن نکتـه، یعنـی ایجـاز یـا       “.ن شنونده یا خواننده ادامـه یابـد  در ذه ،معناي کالم شاعر یا نویسنده

تـوان یکـی از    هن خواننده را میآفرینی از طریق تداوم معنی در ذ گویی و معنی نگاري و کمینه کمینه

، ص 1375(سیما داد . شود هاي متکثر می زیرا باعث تنوع تفسیري و خوانش ،نکات مهم تلمیح دانست

اشاره بـه  ) 2اشاره به اشخاص و حوادث؛ ) 1: داند چهار گونه می ،تلمیح را در نگاه منتقدان غربی) 87

تلمـیح  ) 3نامنـد؛   مـی  “استشـهاد ”آن را  ،یزندگی شخصی یا نام خود گوینـده کـه در بالغـت فارسـ    

.                                                                                                                            تلمیح تقلیدي) 4گرفتن از دیگران؛ و  عاریت استعاري یا به

انـد   دانسـته  “اي شـاعران و نویسـندگان از یکـدیگر   هـ  ها و اقتبـاس  انواع عاریت”اما سرقت ادبی را     

نقل ) ق 1371 متولد(از ابوالقاسم حسن بن بشر آمدي ربیعیان ). 810، ص 1376محمدرضا ربیعیان (

هـایی   شود که در آثار ادبی شـباهت  بودن محیط زندگی شاعران موجب می یکی”گوید  کند که می می

نیز ایـن  ) ق 471متولد (و عبدالقاهر جرجانی ) ق 362متولد (قاضی جرجانی  .)810ص ( “پیدا شود

معمـوالً نـوعی تأثیرپـذیري طبیعـی از      در واقـع، ایـن عمـل    .پنداشتند ها را سرقت نمی گیري نوع وام

هـاي   سرقت) 810-811صص (ربیعیان . توان آن را سرقت دانست عصران است و نمی گذشتگان و هم

نسخ، انتحال یا مصالته که شاعر بدون تغییر لفظ یا معنی، شـعر  ) 1: کند ادبی را به ده نوع تقسیم می

کنـد و تنهـا    مسخ یا اغاره که شاعر معنی را حفـظ مـی  ) 2دهد؛  شاعر دیگري را به خودش نسبت می
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گیرد  المام که شاعر مضمون شعر شاعري دیگر را می) 3دهد؛  هاي شعر را تغییر می جاي بعضی از واژه

نقل که شاعر لفظ یا مضمون شاعر دیگـري را در موضـوعی   ) 4کند؛  و در قالب عبارتی دیگر بیان می

اي  به گونه ها دیگري را با تغییر ترکیب واژهسلخ که شاعر لفظ و معنی شاعر ) 5گیرد؛  دیگر به کار می

حـل کـه بـرعکس عقـد،     ) 7کـردن نثـر یـک نویسـنده؛      عقد یعنـی منظـوم  ) 6دارد؛  دیگر عرضه می

) 9اي به زبان دیگر؛  گفته ۀاز بیان ترجمترجمه که عبارت است ) 8منثورکردن نظم یک شاعر است؛ 

رود و عبارت است از استفاده از یک معنی یکسان توسـط دو   ت ادبی به شمار نمیتوارد که دیگر سرق

دزدي کـه   ازخویش) 10یا چند نفر با الفاظی مشابه اما بدون آگاهی از یکدیگر و به شکلی مستقل؛ و 

هاي مختلف در اشـعار مختلـف یـک شـاعر گفتـه       به استفاده از معناي ابداعی به گونه در نقد اروپایی

  .شود می

گونه که هویداست، در هر دو مورد تلمیح و سرقت ادبی، به طریقی به متن، گفته، رخداد یـا   همان    

 بـراي مثـال   .ارجـاع بینـامتنی اسـت    یـا ن مشابه تعبیر امروزي بینامتنیت شود و ای شخصی اشاره می

یا ناقص و بـدون  هاي دیگر شاعران به طور کامل  ها یا مصرع شاعران از برخی بیت ةتوان به استفاد می

ز فراوان ا ،ق  هفتم هـ ةدر سد ،معروف به سراجی ،خراسانی الدین سراج. ذکر نام آن شاعران اشاره کرد

  .1خود استفاده کرده است ةدور شاعران پیش از خود یا هم

  )317دیوان ، ص (سراجی 

  حلم او و عزم او هنگام صلح و گاه جنگ

  خاك را داده درنگ و باد را داده شتاب

  

  )25دیوان، ص (انوري 

  پاي حلم تو ندارد خاك هنگام درنگ

  تاب حکم تو ندارد باد هنگام شتاب

***  

  )322دیوان، ص (سراجی 

  قران هم سپهر ملک را اقبال تو صاحب

  هم جهان عدل را انصاف تو ملک رقاب

  )27دیوان، ص (انوري 

  قران اي سپهر ملک را اقبال تو صاحب

  ک رقابوي جهان عدل را انصاف تو مل

  

                                                
  الدین خراسانی دیوان سراجي  به نقل از نذیر احمد، مقدمه -1
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همان گونه که اشاره شد، ارجاع برخی مفسران قرآن به بافت موقعیتی یا به بیان مفسـران قـرآن،       

در . وضوح مشاهده کرد به ،قرآن گرفتن تفسیر جضتوان از ابتداي ن را می “اسباب نزول”یا  “شأن نزول”

 “سـازي  بافـت ”یا  بازسازي ،شود تاریخ و رخداد تاریخی مربوط به متن تالش می در تفسیر قرآن ،واقع

در واقع، مفسر هنگـام   .تفسیر گردد تر به نیت مؤلف همان زمان، نزدیکشود، تا متن در پرتو فرهنگ 

خاصـی بـوده اسـت،     ۀجا رخداد یـا واقعـ   رآن که در اینمتنی ق با رجوع به ارجاعات برون تفسیر قرآن

برد و معناي آن را در سطح دیگـري نیـز    خوانش متن را از سطح لغات و ساختار متنی قرآن فراتر می

  .کند وجو می جست

 “مقـام ”ترین اقدامات بالغیون را شـناخت تعبیـر    از جمله ارزنده) 326، ص 1380(عبدالحلیم         

مطابقت الکالم لمقتضاي ’: این است] شناسى معنی[بحث اصلی علم المعانی ”. داند می) بافت موقعیتی(

کند که علمـاي   او در ادامه از تمام حسان چنین نقل می. “]تضایات موقعیتتناسب متن با مق[ ‘الحال

) بینامتنیـت ( و مقال) بافت موقعیتی(به شناسایی مقام  ،شناسی جدید هزار سال پیش از زبان ،بالغت

و  337، صـص  1973(تمـام حسـان   . مجزا و متمایز در تحلیل معنی دست یافتند ۀبه عنوان دو مقول

] ت مختص بهصور[هر بافتی گفتمان ( “لکل مقام، مقال”مراد علماي بالغت از عبارت  ،دگوی می) 372

خـود را  ] مخـتص بـه  [اش بافـت   و قرینه  هر واژه( “کل کلمه مع صاحبتها مقام”و یا ) خود را داراست

  . ، اشاره به همین دو مورد است)دارد

از اصـطالح   در کنـار آن . اسـت  “ینـامتن ب”معـادل   ،نـوعی  در واقـع بـه   “مقال”جا اصطالح  در این    

، 1380  (عبدالحلیم . اند کسانی چون ابن تیمیه با تعبیري مشابه استفاده کردهز نی “ربط”و  “مناسبت”

، پس از اشاره به سخنان ابن تیمیه و این سخن شاطبی که آیات قرآنی را فقط در پرتو فهم )327ص 

  :کند ، اظهار می)مقدمه التفسیردر (ادراك کرد  توان به شایستگی هاي دیگر می آیات یا سوره

 ۀشناسی جدید، صبغ زبان ةدر حوز متنی در مطالعات قرآنی از این رو، مفهوم کهن مناسبات درون

در واقـع، در  . گیرد و آن عبارت است از وابستگی یک متن به مـتن دیگـر   به خود می “بینامتنی”

ورزنـد؛ بینـامتنی    تونی به متون پیشین اسـتناد مـی  یابد و م جا متنی به متن دیگر ارجاع می این

  .گذارد اي است میان دو متن یا بیشتر که بر خوانش متقابل متون تأثیر می رابطه

کنیم که طبري عالوه بر مدنظرقراردادن عواملی که پیشتر یاد شد،  ، مشاهده میتفسیر طبريدر     

کند؛ این گونه متون را  کتاب نیز اشاره می ده از اهلهاي گوناگونِ رسی به اسرائیلیات و نصرانیات و گفته

مفسـرانی  . براي تفسیر قرآن دانست “متون بینامتنی دینی”یا  “بافتار”تر،  توان در بافتی بزرگ نیز می

هـر   ،معتقدند که به نوعی“ قرآن با قرآن”، اساساً به تفسیر تفسیر المیزانچون عالمه طباطبایی در 

  .هاي مرتبط با آن تفسیر شود متنیا “ یهنظر”هاي  باید در پرتو آیه “متنی”ي ه یا به تعبیررآیه، سو

هـا و   تفسـیر کتـاب  . اشاره کـرد  “تحشیه”و  “نویسی حاشیه” به توان از جمله موارد مشابه دیگر می    

نویسی در کنـار مـتن اصـلی و یـا نگـارش کتـاب یـا         ها به شکل حاشیه ها و یا شرح و بسط آن رساله
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در حـال حاضـر، ایـن سـنت بـه صـورت کتـاب، مقالـه یـا          . گرفته اسـت  ي مستقل انجام میا کتابچه

دهند  بخش خاصی را به این کار اختصاص می ،گاه نشریات. اي در نقد متنی دیگر رواج دارد سخنرانی

بـه  ). جهان کتـاب مانند (؛ یا حتی نشریاتی کامالً مختص این موضوع وجود دارند )کتاب ماهمانند (

ـ   نویسی از هر نوعی می یب، حاشیهاین ترت متنـی بـه    وعی ارجـاع بـرون  تواند در خوانش متن اصـلی، ن

ي )هـا (دهی و نیز افـزدون بـر معنـا    نمودن، جهت در روشن ،رسد که به هر حال به نظر می حساب آید

  .متن اصلی تأثیرگذار باشد

  

  مطالعات بینامتنی -2-2

تعبیـرِ میخائیـل میخـائیلوویچ     ۀدر ترجمـ  1960 ۀر دهـ وا د ین بار، ژولیا کریستهاحتماالً براي نخست

 intertextualitéآن را معرفی کرده بـود، اصـطالحِ    1930 ۀکه در ده “1منديوگو گفت”باختین از 

گفتارهـاي دیگـر    گفتـاري بـا پـاره    ضروري هر پاره ۀبه رابط منديوگو گفت. را به کار برد) بینامتنیت(

، خـواه یـک   “هـا  اي از نشـانه  مجموعـه ”تواند به هر  گفتاري می پارهشود؛ از نظر باختین، هر  اطالق می

در واقع، هر متنی محل تقاطع متون دیگر است . گفته، شعر، ترانه، نمایش و خواه یک فیلم، اشاره کند

  ). 1981براي مثال، رك باختین (

. ئـه کـرده اسـت   البته این بدان معنی نیست که کریستوا براي نخستین بار چنـین مفهـومی را ارا      

گرایـان   را نخسـتین بـار صـورت    “یمناسبات بینامتن”اصطالح  ،نویسد می) 1276، ص 1376(صفوي 

بـاختین   منـديِ وگو و متأثر از گفـت  2“تمهید ۀمثاب هنر به” ۀویژه ویکتور اشکلوفسکی در مقال روس، به

ي کـه متنـی ادبـی از    هاي هنري، تأثیر میان تمامی تأثیرپذیري”اشکلوفسکی،  ۀتبه گف. رح کردندمط

نیز تعبیرِ میشل ) 1383فارسی  ۀترجم؛ 201، ص 2000(استَم  “.ترین است گیرد، مهم متنی دیگر می

 ةشـود تـا دربـار    مـی هـاي دیگـر نوشـته     کتاب ةهاي بیشتري دربار کتاب”که  از اینرا  اکم دو مونتنی

 ۀرا تلویحـاً اشـاره بـه مسـئل     “يسـنت و اسـتعداد فـرد   ”الیوت از . اس. ، و تعبیرِ تی“موضوعات دیگر

  . اند اي به این واژه نکرده ها هیچ اشاره انگارد، اگرچه آن بینامتنیت می

پردازان معاصر، اساساً متن را  در تشریح دیدگاه نظریه) 5، ص 1380فارسی،  ۀ؛ ترجم200:1(آلن     

  :داند چیزي جز بینامتن نمی

. دانند ر نوع معناي مستقل میبی باشند خواه غیرادبی، فاقد هادخواه  ها را متن ،پردازان امروزین نظریه

کنند کنش خواندن  ها ادعا می آن. دانند ها را بینامتنی می پردازان اکنون آن اند که نظریه ها چیزي متن

                                                
1- dialogism 

، توسط فرهاد ساسانی در فرزان ”ي فن هنر به مثابه“اي از ویکتور اشکلوفسکی است که در فارسی با عنوان  اشاره به مقاله -2

ي  پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، حوزه: تهران( و مطالعات ادبی گرایی گرایی، پساساخت ساخت، )گردآورنده(سجودي 

  .تري باشد ي مناسب ترجمه” ي تمهید هنر به مثابه“رسد عنوان  البته به نظر می. 49- 80، صص )1380هنري، 
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 ٤٥

یعنـی   ،تفسیرکردن یک متن، کشـف معنـا یـا معناهـاي آن    . غلتد اي از روابط متنی فرو می در شبکه

معنـا بـه چیـزي    . شـود  ها تبدیل مـی  بنابراین، خواندن به فرآیند حرکت میان متن .ردیابی این روابط

دهـد و ربـط پیـدا     هـا ارجـاع مـی    دیگري که بـه آن  يها شود که بین یک متن و تمام متن ل مییتبد

ترجمـه از  . (شـود  اي از روابط بینامتنی می وجود داشته و از متن مستقل بیرون و وارد شبکه ،کند می

  )ستنگارنده ا

به هفـت معیـار مختلـف     ،شناسیِ متن اي بر زبان مقدمهدر کتاب ) 1981(دو بوگراند و درسلر     

 “اصولِ سـازنده ”، این هفت معیار را )1969(سرل  کنند و به پیروي از بودن اشاره می یا متن “متنیت”

کـه بـه    “بینامتنیـت ”عبـارت اسـت از    ،تنیتم ة سازند ۀار آخر و هفتم از اصولِ هفتگانمعی. نامند می

هاي مرتبط با خـود یـا متـونِ پیشـینی کـه       شود یک متن به دانسته گردد که باعث می عواملی بازمی

براي مثال، ممکن است در جاده با تابلوي راهنمایی و . مواجه شده است وابسته شود) ها(خواننده با آن

 ،پیشترگردد که  ه متنی دیگر بازمیمتنیت این متن تا حدودي ب. رو شویم روبه “سبقت آزاد”رانندگی 

  .“سبقت ممنوع”: نصب شده و در آن آمده است ،ا پلباریک ی دةدر بخشِ خطرناك پیچِ جا

را ) ورامتنیت( ”transtextualité“وا، اصطالح  با تکیه بر نظرات باختین و کریسته) 1982(نت ژُ    

ه آشکارا خواه پنهـانی، در رابطـه بـا متـون     خوا یک متن را”هایی پیشنهاد کرد که  در مورد تمام متن

نامتنیـت در نظـر   تـر از بی  ورامتنیت را عـام  ،درواقع، ژنت). 1الف، ص 1997ژنت ( “دهد دیگر قرار می

. کند ی را معرفی میورامتن ۀپندارد و پنج گونه رابط نوع میو شامل پنج  “شامل ةواژ”گیرد و آن را  می

یا حضور مشترك مؤثرِ دو متن  “حضور - هم”وا، به عنوان  ز کریستهبا تعبیري محدودتر ا بینامتنیت -1

ی درون متنی دیگـر حضـور   متن جا درواقع، در این. ادبی و تلمیحقول، انتحال یا سرقت  به صورت نقل

هـا و   مـتن، یعنـی پیـام    بین خـود مـتن و پیـرا   ۀ که درون کلیت متن به رابط “1متنیت پیرا” -2. دارد

هـاي   و حتـی طراحـی   ها، تقـدیمات، تصـاویر   اند، مانند دیباچه ه متن را دربرگرفتههایی فرعی ک شرح

. مهـم اسـت   ،ها از جانب مخاطـب  عناصري از متن که دریافت آن: کتاب، اشاره دارد ۀپوشش یا جلیق

توانیم محل و موقعیـت مـتن    می. متن یاد شد “بافتارِ”از چنین مواردي با عنوان  ،پیشترگفتنی است 

هـاي قبـل و بعـد از یـک مـتن       و نیـز صـحبت   هاي قبل و بعد از آن نشریه، متن در کتاب و نوشتاري

 “هاي بینامتن”نظر را رد تبط پیشین با متنِ موهاي مر ي متن و کلیه آن متن بنامیم “بافتارِ”گفتاري را 

 “2فرامتنیـت ” -3). 193-197، صـص  1381سـانی  براي توضـیح بیشـتر، رك سا  (آن به شمار آوریم 

 ،شده آشکارا یاد شـود  داده ، خواه از متنِ شرحاست ي انتقاديِ بین یک متن و متنی دیگر امل رابطهش

که  دهد بدون آن شرحی که یک متن را به متنی دیگر ربط می: سروصدا به آن اشاره شود خواه فقط بی

پدیدارشناسیِ تابِ بین ک ۀاز رابط ،ژنت به عنوان نمونه). 4الف، ص 1997 ژنت (لزوماً از آن یاد کند 

                                                
1- paratextualité 
2- metatextualité 
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آشــکار بــه آن  ةو متنــی کــه پیوســته بــدون اشــار) 1910انگلیســی  ۀ، ترجمــ1807(هگــل  ذهــنِ

بـه کـل    “1سـرمتنیت ” -4. کنـد  رو، یـاد مـی   اثـر دیـده   شـاخه  ةخـواهرزاد خواندش، یعنـی   فرامی

اشـاره دارد کـه    هاي بیان و ژانرهاي ادبی ها، شیوه مانند انواع گفتمان  ،هاي عام ها و مقوله بندي دسته

گردد کـه یـک مـتن بخواهـد در      سرمتنیت به این مسئله بازمی. گیرند ها نشأت می ها از آن تمام متن

بـراي مثـال، فـیلم    . عنوانش خود را مستقیم یا غیرمستقیم شعر، مقاله، رمان یـا فـیلم معرفـی کنـد    

سـوئیفت   گـالیورِ سـفرهاي   پرستون استرجِس یادآورِ داستان ۀساخت) 1941( سفرهاي سولیوان

نامد، و متنـی پیشـین یـا     می “3زبرمتن”که ژنت آن را  بین یک متن ۀبه رابط “2زبرمتنیت” -5. است

ژنـت  . دهـد، اشـاره دارد   کند و آن را شـرح و بسـط مـی    که در زبرمتن تغییراتی ایجاد می “4زیرمتن”

  :نویسد می) 5الف، ص 1997 (

تـر   را با مـتن قـدیمی  ) نامم می زبرمتنکه آن را (متن ب  اي است که هر رابطه ،منظورم از زبرمتنیت

خـورد کـه از نـوع     اي پیوند مـی  به گونه ،و به آن کند متحد می) نامم می زیرمتنکه البته آن را (الف 

  .شرح و توضیح نیست

هـاي   کـه زیـرمتن   ، حال آنایلیاد و اُدیسه عبارت است از اید انه هاي براي مثال در ادبیات، زیرمتن 

در واقـع ماننـد    ،هـا در ایـن مجموعـه    مـتن  ۀهمـ . هملـت  و اُدیسه جویس عبارت است از ولیسزِی

  .آورند ها به وجود می کنند و تغییراتی را در آن موجود عمل می هايِ ازپیش گشتارهایی بر متن

ارهاي داند که معی سازي می شناسی پسامدرنِ جدید را مبتنی بر تکرار و دوباره زیبایی) 1997(اکو     

ها این تکـرار انجـام    کند که بر اساس آن را معرفی می  او پنج مقوله. شناسی را تغییر داده است زیبایی

هاي موفق اتفاق  است که درواقع در مورد قصه 5ها بازبرداشت یا برداشت مجدد ولهیکی از مق. گیرد می

وند تا مشخص شـود در پایـان   ش اي دیگر باز آفرینی می بار دیگر در قصه ،هاي آن افتد و شخصیت می

اثر وِس کرِیوِن در  جیغ ۀگان هاي سه توان به فیلم می ددر این مور. ها آمده است اول چه بر سر آن صۀق

 روز داوري: 2نـابودگر  و ) 1984] (ترمیناتور[ نابودگر ۀ، و دوگان2000و  1997، 1996هاي  سال

  .اثر جِیمز کامرون اشاره کرد) 1991(

هاي  متن ،یک متن معین ،اساس آن است که بر “بینامتنیت”یا  “وگوي بینامتنی گفت” ،دیگر ۀمقول    

داند کـه بـه چنـد مـورد از      اخیر را شامل انواع بسیار زیادي می ۀاکو این مقول. خواند را فرا میپیشین 

بر اساس که انتظارات بینامتنی مخاطب است که  “6آشنامایه”. کند ها، ازجمله موارد زیر، اشاره می آن

ها، رخدادها و پیرنـگ و عناصـري از    ها، وضعیت شخصیت ،نتیجه شناخت قبلی او از ژانر مربوطه و در

                                                
1- architextualité 
2- hypertextualité 
3- hypertet 
4- hypotext 
5- retake 
6- topos 



  

  

  

 تأثیر روابط بینامتنی در خوانش متن

 ٤٧

، “2فیلمنامـه ”، “1قـاب ”شاید بتوان این تعبیر اکو را بـا تعـابیري چـون     – آید این دست به وجود می

 ،این نوع شناخت 6.به دانستو مورادي از این قبیل مشا“ 5اي انگاره ةوار طرح”، “4واره طرح”، “3سناریو”

شـود   او نیز باعث می “دانش بینامتنیِ”. دهد مخاطب را تشکیل می “المعارف بینامتنی دائره” ،شناخت

اکـو نـوع دیگـري از    . ها تشـخیص دهـد   ها یا فیلم بتواند اشارات مستقیم قصه یا فیلم را به دیگر قصه

او نامی . شدنش سخن بگوید ساخته  گیداند که اثر از ساختارهاي خودش و چگون بینامتنیت را این می

ـ  . ن اسـت این نوعی کارکرد فرازبانی بـه تعبیـر یاکوبسـو    ،نهد، ولی درواقع بر آن نمی  ۀهنسـن در مقال

  :کند پاتریشیا وو معرفی می “فراداستان”اکو را همان  ۀ، این مقول“جیغ ۀگان هبینامتنیت در س”

به جایگاهش  ،مند شود که خودآگاهانه و نظام داده میاي داستانی  لفظی است که به نوشته فراداستان

. داستان و واقعیت مطرح کند ۀرابط ةهایی را دربار دهد تا پرسش می توجه نشان ،عنوان یک مصنوع به

دهد کـه   نویسندگان بسیار متفاوت را به هم ربط می ۀها بلکه هم قول تنها این نقل هچیزي که ن] …[

اي از داستان نظریه ،این گونه است که همگی. نامید “فراداستان”ها را  توان در شکلی گسترده آن می

  )40، ص 195به نقل از کاري . (کنند نوشتن داستان بررسی می عملرا از طریق 

هاي مختلف ژنت و  بندي کوشد از این تقسیم ، میجیغ ۀگان در تحلیل بینامتنی فیلم سهاما هنسن     

بینـامتنی را معرفـی    ۀاو چهـار مقولـ  . یرتـري ارائـه دهـد   بندي فراگ تهدس ،برآیندي بگیرد و خود، اکو

هـا کـه دانـش بینـامتنیِ اکـو، بینامتنیـت،        فـیلم / ارجاع به دیگر متـون  -2ارجاع ژانري؛  -1: کند می

ارجاع  -4و   ارجاعات به دیگر انواع رسانه -3شود؛  فرامتنیت، پیرامتنیت و زبرمتنیت ژنت را شامل می

یکی از زنان  از از سیدنی، جیغبراي مثال، در فیلم . یت که همان فراداستان اکو یا وو استبه خود متن

چرا فیلم ترسناك را دوسـت نـدارد و او بـه توصـیف موضـوع و خصوصـیات        ،پرسند می قهرمان فیلم

هـاي مهمـانی    در صـحنه . اي است از ارجاع بـه ژانـر ترسـناك    این نمونه. پردازد هاي ترسناك می فیلم

که ارجاعی است به متن یا فیلمی  تلویزیون در حال پخش است ۀبر روي صفحهالووین یانی، فیلم پا

شـود کـه ایـن     می دوستانهایی به اینترنت و تلویزیون و سریال تلویزیونی  در این فیلم، اشاره. دیگر

مختلـف و   هـاي ترسـناك   با اشاره به فیلم جیغکه فیلم  و سرانجام این. دهد سوم را تشکیل می ۀمقول

هاي ترسـناك و نیـز    نوعی به شرح ساختار و چگونگی عملکرد فیلم به ،ها هاي این فیلم دیگر شخصیت

  . پردازد خودش می

                                                
1- frame 
2- script 
3- scenario 
4- schemata 
5- image schemata 
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بـه بسـط و    ،پردازان دیگر ها و نظرات دیگري نیز وجود دارد که نظریه در مورد بینامتنیت، دیدگاه    

و دانیـل  ) 1380ي فارسـی   ، ترجمـه 2000(آلـن  توان به  در این خصوص میاند؛  ها پرداخته شرح آن

  .اشاره کرد) مبانی: شناسی نشانهبر روي اینترنت یا  شناسی براي مبتدیان نشانه(چندلر 

  

  متنی ارجاعات برون -3

هایی که هـر متنـی    تري براي ارجاع بندي ساده بتوان دسته رسد با توجه به مطالب یادشده، به نظر می

  :است از  عبارت “متنی هاي برون ارجاع”این . انجام داد ود داشته باشدممکن است به بیرون از خ

  

  هاي متن به متن ارجاع -3-1

خواه متن در حـد   – کند ه به متنی دیگر تجلی پیدا میبه شکل اشار ،متنی هاي برون این گونه ارجاع

تـوان در ایـن    را میقول و نیز مواردي از تلمیح  نقل .یک عبارت یا جمله باشد، خواه در حد یک کتاب

د، نـه بـه   دار ي مشهور یا بسیار خاصی اشـاره  هکه به مثل یا گفت را مقوله جاي داد، اما صرفاً مواردي

فرهنگی معین، نه  دهشده در فرهنگ یا خُر منظور از بسیار خاص یعنی شناخته: واقعه یا شخصی خاص

  . افرادي معدود صرفاً براي

در  کند دیگري یاد می ۀاي از رسان دهد یا رسانه اع میدیگري ارج ۀاناي به رس وقتی رسانه، همچنین    

شامل مـتن کالمـی و    ،متن به تعبیري عام جا باز ارجاع از متنی به متن دیگر است، زیرا در این ،واقع

، مـتن صـوتی و موسـیقایی و از ایـن     )نقاشی، عکس یا تصویر مجازي(غیرکالمی مانند متن تصویري 

اتفاق ) اي و بالقوه چندرسانه(ویژه در متون مجازي، دیجیتال یا الکترونیک  به، مورد این. شود دست می

معموالً آبـی یـا    –کردن بر روي عبارتی کالمی که با رنگی متفاوت  چون براي مثال، با کلیک ،افتد می

ا چون یک تصویر، یک قطعه موسیقی یـا فـیلم یـ    ،اي دیگر توان با رسانه می شود مشخص می –قرمز 

توانند در دلِ متن اصلی وجود  ها عیناً می یا بینامتن 1ها متن زبرجا،  در این. اَنیمیشنی خاص مواجه شد

یا  2هایی باشد که از طریق فراپیوندها متن یا برون ها متنزبرتواند داراي  متن مجازي می. داشته باشند

کنـد یـا    اي دیگر ارتبـاط پیـدا مـی    نهاز رسانه یا با رسا دیگري يها پیوندهاي درون متن به متن برون

به عبارت دیگر، این گونه . اند بینامتنی ،خود خودي این گونه متون به. دهد ها ارجاع می ن به آ ،تعبیري به

. اند ها ماهیتاً بینامتنی نهادینه شده است و متن ،هاي مجازيِ دیجیتال ارجاع بینامتنی در ساختارِ متن

متن به شـمار  زبریک  ،که خواننده خواندن خود را از آن آغاز کرده است متن اصلی صرفاً به این علت

هـاي   متنزیرمتنی براي زبر ،ها نیز خود گري منتهی شود که آنهاي دی متنزیرتواند به  می رود که می

گیرد، و تا حدي این خواننده است  را به خود می “متن در متن”شکل  ،در این حالت، متن. دیگر باشند

                                                
1- hypertexts 
2- hyperlinks 
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 ۀدامن ها بینامتن ۀبا ایجاد کلی اولیه ةکند، اگرچه سازند را مشخص می “متن در متن”  ي متنِ که دامنه

 نـۀ دام ،هاي اینترنتی اي چون متن هاي مجازي  را معین کرده است؛ البته در متن “متن در متن”کلی 

  ده است که متنفقط خوانن، رسد قدر گسترده است که عمالً به نظر می ها آن شدن متن به این گونه متن

   1.کند نهایی را مشخص می

  :فراگیر تشکیل شده باشد ۀگونوهاي متن به متن از د ارجاع ،رسد به نظر می    

جـا   در ایـن . کند زمانی که متن به شکل مستقیم و صریح از متنی دیگر یاد می: ارجاع آشکار) الف    

در مـتن حاضـر،   . ها نام بـرد  و برخی تلمیح –خواه مستقیم خواه غیرمستقیم  –ها  قول توان از نقل می

نوعی ارجـاع   ،هاي مستقیم و غیرمستقیم قول هاي مستقیم به آثار نویسندگان مختلف و نیز نقل اشاره

  . متنیِ متن به متن است برون

دو  “حضـورِ  هم”اي است که ژنت از آن با نام بینامتنیت یا  همان گونه ،این نوع ارجاع متن به متن    

 پردازد متنی دیگر می ةآشکارا به بحث دربار ،بخشی از فرامتنیت که متنی ،همچنین. کند د میمتن یا

با  کند اي دیگر اشاره می ي به رسانها رسانه ،حتی زمانی که به تعبیر هنسن. گیرد در این دسته قرار می

م عام آن برخورد داریم حالت نیز با متن به مفهو  روییم، زیرا در این موردي از ارجاع متن به متن روبه

  . شود موسیقایی و حجمی میـ  که شامل متن کالمی، تصویري، صوتی

اي بـا نـام    ، آمده بود که برنامـه 2“آید سیما می 4ي  سهراب سپهري به شبکه”اي با عنوان  در مقاله    

کـه   – تلویزیـونی  ۀ عنوان این متن، یعنی این برنام. پخش خواهد شد 4ي  از شبکه “صداي پاي آب”

 –، صوتی و موسیقایی و تصویري تشکیل شـده اسـت   )گفتاري یا نوشتاري(هاي کالمی  خود از بخش

اي با شعرهاي سپهري  هشک اگر خوانند بی. ارجاعی است مستقیم به یکی از شعرهاي سهراب سپهري

واهـد کـرد و   تباط را کشف خاین ار درنگ بی ،آشنا ةاع را نخواهد فهمید؛ اما بیننداین ارج آشنا نباشد

شـده در آن، سـهراب سـپهري، دیگـر      هاي ارائه این شعر و مضمون ةدربارذهنی وي  ۀاندوخت ۀپیشین

  .فعال خواهد شد ،شعرهاي او و یا حتی شعر نو

  :آمده است “صداي پاي آب”از همین شعرِ  یهمچنین درجای    

  :روي زمین پیدا بود ۀهم  

  .رفت یونان می ۀنظم در کوچ  

  .خواند می “معلق باغ”جغد در   

  .راند اي از خس تاریخ به خاور می خیبر، بافه ۀباد در گردن  

                                                
  .1382براي توضیح بیشتر، رك ساسانی  -1
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البته خواننده . شده است “خیبر ۀگردن”و  “باغ معلق”، “نظم یونان”هایی به  اشاره ،به وضوح جا در این

تـرین معنـاي شـعر را در     سـطحی  ،یا به عبـارتی  اللفظی ها، صرفاً معنی تحت ارجاعبدون شناخت این 

  .ماند یابد و از معناي کلی متنی آن باز می می

 ۀزمانی که متنی به شکل یک مجموعآید؛ یعنی  گاهی ارجاع مستقیم به شکل ارجاع پیاپی در می    

. نـوعی ربـط داشـته باشـد     به ،هاي پیش از خود و حتی بعد از خود پیاپی ارائه شود و هر متن به متن

خوانش متفاوتی  باشدهاي دیگر این مجموعه آشنا  که با متناي  خواننده ،در این صورت ،بدیهی است

یاد کرده است که صرفاً بـه   “برداشت مجدد”اکو از این گونه با عنوان . ناآشنا خواهد داشت ةبا خوانند

بودن قسمت قبلـی اشـاره دارد؛ امـا ارجـاع      موفق ۀدر نتیج ،هایی تازه از یک متن گیري قسمت شکل

  .ر از این برداشت در نظر گرفته شده استت عام ،جا پیاپی در این

ح آن کمتـر از مـوارد یادشـده    اگرچه مستقیم است، اما وضو ،گاهی ارجاع یک متن به متنی دیگر    

 جام جم ۀبراي مثال، در ضمیم. کشف کنند و شاید خوانندگان اندکی بتوانند چنین ارتباطی را است

و ظاهراً هر بار راجع به  “نسل شکالت”د با عنوان ، ستونی وجود دار)8، ص 1383آبان  28پنجشنبه (

را در واقـع   “نسل شکالت”عبارت . شود یکی از جوانان نسل امروز، مانند ورزشکاران، مطالبی بیان می

سیاسیِ دانشـگاه تهـران، در    زاده، استاد علوم هاي دکتر احمد نقیب توان ارجاعی دانست به صحبت می

نسل سماق، نسل نُقل، و نسل : کند ایران معاصر را به سه نسل تقسیم میهاي ایران که  یکی از روزنامه

 نسل دوران مصدق و پیش از آن است کـه هـر اتفـاقی را بـه انگلسـتان نسـبت       ،نسل سماق. شکالت

خـوبی   شـود کـه شـرق و غـرب را بـه      پیش را شـامل مـی   ۀ، سه دهبنیادگرایان دو ،داد؛ نسل نقل می

خیـال و   و نسل شکالت، نسل جوان کنونی که راحـت و بـی   ل نبودندناختند اما چندان اهل عمش می

  . انگیزه است بی

بدون ذکر آشکار متنی که مطالبی از آن را در خود دارد، به  ،ارجاع پنهان، یعنی زمانی که متن) ب    

ارجاعی آشنا به آن متنِ پنهان بتواند چنین  ةرسد تنها خوانند جا، به نظر می در این. دهد آن ارجاع می

بخشی از فرامتنیت ژنت که . جا قرار داد شاید بتوان انتحال یا سرقت ادبی را در این. را تشخیص دهد

  . گیرد در این دسته قرار می پردازد متنی دیگر می ةل غیرآشکار به نقد و بحث دربارمتنی به شک

جـا،   اینترنـت ایـن  ”: ه بـود آمدجام جم  “کلیک” ۀضمیم ۀاي از روزنام ، در عنوان مقالهبراي مثال    

کـودك   ۀدر برنام خان زبلهاي کارتونیِ  شاید کسانی که با فیلمک. 1“جا جا، اینترنت همه اینترنت آن

ممکن است . بیابند “جا خان همه جا، زبل خان آن جا، زبل خان این زبل”را مشابه   این ترکیب آشنا باشند

توانـد حـاوي چنـین     ه هر حال، چنین ترکیبی مـی چنین منظوري نداشته است، ولی ب  نویسنده اصالً

                                                
، ش جام جم” کلیک“ي  ، ضمیمه”جا جا، اینترنت همه جا، اینترنت آن اینترنت این: همیشه آنالین خواهید بود Wimaxبا “ -1
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خان  اي براي  این متن مترتب شود، چون زبل بار معنایی منفی ،البته شاید به این شکل. ارجاعی باشد

  !ماند هایش ناکام می در برنامه

 توان می –یعنی از سینما  –اي دیگر که کالم هم در آن حضور دارد  از رسانه به عنوان مثالی دیگر    

پنهانی  ۀرابط ةشاره کرد که فیلم مستندي دربارا 2004مایکل مور در  ۀساخت 11/9فارنهایت به فیلم 

 ةپـرد  ریان جنـگ عـراق و مسـائل پشـت    و نیز ج الدن و بن جمهور ایاالت متحده سبوش، رئی ةخانواد

اع ارجـ  انـد  سـیاري از منتقـدان اشـاره کـرده    نـام ایـن فـیلم، همـان گونـه کـه ب      . سیاست آمریکاست

موج نوي فرانسه  ۀفرانسوآ تروفو، کارگردان برجست ۀساخت 451فارنهایت غیرمستقیمی است به فیلم 

تخیلی رِي برَدبِـري،  ـ  یداستان علم ۀاش بود، در انگلستان بر پای سیکه تنها فیلم انگلی ه این فیلم راک

ع اسـت و بایـد سـوزانده    هاي چاپی ممنو وجود کتاب و نوشته ،اي ساخته است که در آن آینده ةدربار

  .ساخته شده بود 1967شود؛ این فیلم در سال  

  

   ها ارجاع متن به شناخته -3-2

ویـژه   کند، به ي خاص اشاره میددهد که متنی به فردي، مکانی یا رخدا زمانی رخ می ،این گونه ارجاع

شـود   ا رخداد باعـث مـی  اشاره به آن فرد، مکان ی جا در این. معروف باشد ،اگر آن فرد، مکان یا رخداد

رسـد نداشـتن    به این ترتیب، بـه نظـر مـی   . فعال گردد ،المعارفی خواننده در خوانش متن دانش دائره

. هاي متفاوت شود چنین اطالعاتی یا کمتربودن این اطالعات نزد خوانندگان مختلف منجر به خوانش

ویژه در متـون   و به اشاره شده است ه در ادبیات به آنبخشی است از تلمیح ک ،در واقع ،این نوع اشاره

اندیشم، پس نقـد   می”اي با عنوان  براي مثال، مقاله. فراوان وجود دارد ،ادبی و متون دینی مانند قرآن

دهد و بـه ایـن    ارجاع می “اندیشم، پس هستم می”دکارت که  ۀآشنا را به این گفت ة، خوانند1“کنم می

بـه   ،ارجاع به دکـارت  جا البته در این –سازد  ن زمینه فعال میالمعارفی او را در ای ترتیب، دانش دائره

بـه بیـان    تواند می چنین ارجاعی براي این خواننده ،جا در این. شکلی غیرمستقیم صورت گرفته است

اي هم که با چنین ارجاعی آشنایی نداشته باشد، این  خواننده ،گفتنی است. باشد “آشنامایه”اکو، یک 

  . آشنا نخواهد بود ةخوانش او همانند خوانش خوانند د، اماجمله را خواهد فهمی

میان ارجاع متن به متن با ارجاع متن بـه فـردي   توان  نمی باید یادآور شد که در بسیاري از موارد    

براي مثال، در مورد باال، وقتی به کانت، هرچند به شکلی تلویحی، اشـاره  . قائل شد، مرز قاطعی خاص

ه گفته یا سخن کسی نیز شود؛ در عین حال، هر گاه ب او و متن او اشاره می ۀه گفتب شود، در واقع می

  .به خود او نیز اشاره شده است اشاره شود
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 ، اشـاره بـه مکـان بـم    1“بم برگ دیگري از تـاریخ خـود را رو کـرد   ” ۀدر مثالی دیگر، در متن مقال    

بم، یا ارگ بم و شهر  ۀزلزل ۀواقع: باشد وتیمتفا گر چیزهاي تداعی ،هاي مختلف براي خواننده تواند می

بـم و تـاریخ بـم در     ۀبه زلزل ،ت گوناگوناجاي این متن، به دفعات و با عبار باستانی بم؛ البته در جاي

هـایی بـه بیـرون از     ها نیز ارجاع پارتی و دوران اسالمی اشاره شده است که خود آنـ  دوران هخامنشی

  .متن است

همچون  ،ها ممکن است عناصري خیالی باشند که در فرهنگی خاص ین شناختهگاه ا ،گفتنی است    

  اسـب ”بـراي مثـال،   . کنند که گویی واقعاً وجود دارنـد  نقش عناصري را ایفا می ،ها ها و افسانه اسطوره

  . و مواردي از این دست “ققنوس”، “رستم دستان”، “یونیکورن”یا  “شاخ تک

هاي مختلفی از روابط بینـامتنی اشـاره شـد کـه در      به گونه ،ینامتنیمطالعات ب ۀشیندر پی ،پیشتر    

ارجاع . شود پرهیز می ها اشاره خواهد شد به برخی از آنها بنا به دالیلی که در زیر  جا از بررسی آن این

و  “ایـن ”گرهایی چـون    هاي خاص و ضمایر و یا اشاره حالتی است که متن از طریق نام ،متن به بافت

تواند حاضر باشـد   تري که در آن لحظه در ذهن خواننده می یا بافت بزرگ ،بافت بالفصل خودبه  “آن”

از  ،ایـن . دهـد  ارجاع می –مانند اشاره به کسی یا چیزي که در مکان و زمان خواننده حضور ندارد  –

ایـن   البتـه . فراوان از آن یاد شده است ،شناسی و کاربردشناسی زبان جمله مواردي است که در معنی

هـاي   ها همپوشـانی دارد؛ امـا هرچـه مصـداق     به نوعی با ارجاع متن به شناسه ،متنی گونه ارجاع برون

ارجاع متن به بافت کـالن،   اگر ارجاع به بافت بالفصل نباشد ،ویژه تر باشند و به شده مورداشاره شاخته

  .ها خواهد بود یعنی فرهنگ و شناخته

در خوانش مـتن   ،ها به نوعی هاي دیگري قرار گرفته و آن یا متن زمانی نیز که متنی در قالب متن    

دهد؛ ماننـد قرارگـرفتنِ    متن به پیرامتن خود ارجاع می ،شوند، درواقع به نوعی موردنظر تأثیرگذار می

روزنامه، محل قرارگـرفتنِ   ۀچون عنوان روزنامه، عنوان صفح اي از یک روزنامه در کنار عناصري مقاله

ایـن نـوع   . ها، تصویرها، و غیره مشابه در آن صفحه یا در آن روزنامه، یا حتی یادداشت هاي متن، متن

بـراي مثـال،   . ي است که پیشتر به آن اشـاره شـد  “بافتار”ژنت یا   همان پیرامتنیت ،متنی ارجاع برون

 خـود  ،“بم برگ دیگري از تاریخ خـود را رو کـرد  ” ۀهاي ارگ بم در میان مقال یرانهوجود تصویري از و

در خـود مـتن نیامـده باشـد،      ،در این حالت، اگر ارجاع پیرامون متن. بم ۀزلزل ۀارجاعی است به واقع

توان این نوع رابطه را در قالب تأثیر بافت و بافتار بر متن بررسی کرد؛ در غیر این صورت، این گونه  می

  2.بررسی است ابلهاي بینامتنی آشکار یا پنهان ق متنی هم در قالب ارجاع ارتباط برون
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به صورت آشکار یا  ،یا ژانري که در آن قرار دارد  زمانی که متنی به گونه ،همچنین باید یادآور شد    

گیرد، ارجاع متن به گونـه   کند که در قالب آن قرار می کند، یا از گفتمانی صحبت می پنهان اشاره می

 است که اکو بدون ذکر نامی برایش چیزي همان ،این مورد. پذیرد یا ارجاع متن به گفتمان صورت می

. گویـد  شـدنش سـخن مـی    سـاخته   ساختارهاي خودش و چگونگی ةاثري دربار: کند ن را توصیف میآ

گونه که گفته شد، نقش فرازبانی رومن یاکوبسون و فراداستانِ پاتریشیا وو نیز به همین مطلـب   همان

شـاه آکتـور    ناصرالدینفـیلمِ  . نام برده است “تنیتسرم”ژنت نیز از این مورد با عنوان . اشاره دارند

وضوح نقش فرازبانی متن را نشان  ، به)1371(محسن مخملباف  از روزي روزگاري سینمایا  سینما

هـاي   بـه فـیلم    ورود سینما به ایـران؛ اشـاره  : پردازد به تاریخ سینماي ایران می ،نوعی زیرا به ،دهد می

اهللا  مانند بهروز وثوقی، عـزت  ،هاي تاریخ سینما ، و نیز اشاره به چهرهصرقی، گاومانند  ،ساز ایران تاریخ

سینما از طریق : و مواردي از این دست ا انگیزي در سینم کرد تخیل و خیال؛ اشاره به کار…انتظامی 

سـوي   بیـرون از دنیـاي خیـالی درون سـرمان و آن     ،ي خیـالی دیگـري  درون دنیـا مـا را بـه    ،دوربین

  :گوید محسن مخملباف خود می. دبر چشمانمان می

تواننـد ایفـا    بر اساس نقشی که در طرح کلی مـن مـی   ،ام هایی که در این مجموعه استفاده کرده فیلم

آن  ،باشی خان عکاس ، اولین فیلم ایرانی که ابراهیمآقا آکتور سینما حاجیاز . اند کنند، انتخاب شده

، دومین فیلم تـاریخ ایـران و اولـین    دختر لُر. ام فتهرا کارگردانی کرد، طرح کلی داستان فیلمم را گر

عنوان   به مهمانی در جهنم. زن فیلم ایرانی را به من داد ۀطق ایرانی، شخصیت اولین هنرپیشفیلم نا

را  گاوو  قیصرکه  هاي ویژه استفاده شده بود، درحالی اولین فیلم ایرانی انتخاب شد که در آن از جلوه

در . اي گنجاندم که بر یک دهه سینماي روشنفکري کشور تـأثیر گذاشـتند   ستهعنوان دو فیلم برج به

هـاي   اي اسـت مبتنـی بـر قصـه     فـانتزي  … روزي روزگاري سـینما  ،توانم بگویم تحلیل نهایی، می

عشـق بـه سـینما را بیـان      ،کند و درکـل  سینماي ایران را مرور می ةکه تاریخ فشرد شب  هزارویک

   1.کند می

در قالـب یکـی از   تـوان آن را   شود، می بیشتر مربوط به کارکرد متن می ،که این ارجاع جایی اما از آن

  .سی کردریاکوبسون بر ۀگان هاي شش نقش

هر رو، تعبیر روابط یا ارجاعات بینامتنی یا هر تعبیر مشابه دیگري که معنـاي مـتن، تفسـیر و      به     

هـاي   بندي اما دسته. گیرد یاین مبحث جاي م در ،هاي دیگري کند منوط به رجوع به متن ،فهم آن را

ها و انواع بسیار  توان مقوله دهد می شود، نشان می یادآور می) 1997(گونه که اکو  و البته همان مختلف

رویکردهاي مختلفی به بررسی عوامل تأثیرگذار بـر   ،همچنین. مختلفی از این روابط را شناسایی کرد
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مهم این است کـه تـا حـد امکـان     . هاي خود را دارند بندي تقسیم ،معناي متن وجود دارد که هر یک

  . تر و فراگیرتر بررسی کرد متنی را جامع بتوان این عوامل معناسازِ برون

  

  پایان سخن

. دارد  س پرسابقهبریشه در مطالعات پیشین و  ،بینامتنیت ،اده شودنشان د تالش شد ،در این مختصر

هاي مختلف در مطالعات مختلفی که به هـر نـوعی بـا مـتن سـروکار       مبه عبارتی، چنین تعبیري با نا

متنی  هاي برون هاي مختلف ارجاع توان تا حدي گونه می ،رسد به نظر می. ، وجود داشته استاند داشته

 ،همچنـین . خورد ها و موارد بینابین فراوانی به چشم می همپوشی ،بندي کرد، اگرچه در عمل را دسته

در واقـع، ایـن خواننـده    . توانند به شکل مستقیم یا غیرمستقیم صورت پذیرنـد  می هاي یادشده ارجاع

بـه خـوانش    ،و در نهایت دهد را تشخیص می –چه مستقیم چه غیرمستقیم  –ها  است که این ارجاع

هر گاه  ،توان گفت هاي یادشده، می با توجه به مطالب و نمونه. رسد متن می ۀخاصی از معناي چندالی

شده پیونـد   ، یا رخدادها و افراد شناخته)ها (هایی را که متنی رابه متن یا رابطه  ي بتواند رابطها خواننده

به این ترتیب، فهم هر متنی با توجـه  . دهند، تشخیص دهد، درك دیگري از متن پیدا خواهد کرد می

متفاوت  –گذاریم المعارفی یا هر نام دیگري که بر روي آن ب به دانش پیشین خواننده ـ اطالعات دائره 

هاي معنایی متفـاوتی خواهـد بـود کـه بخشـی از آن       متن داراي معناها یا الیه ،خواهد شد و در واقع

  .هاي دیگرِ بیرون از آن است مبتنی بر ارتباط آن با متن
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