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 چكیده
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 . مقدمه1

 ةکارگیری شیواورهان پاموک با شناخت ادبیات کالسیک و مکاتب هنری ایران و به

جامی،  سعدی، های نظامی،داستان مولوی است،از روش  قصه که الهام مستقیمدرقصه

های اصلی فرهنگ و ادبیات فارسی با مایهبن عنوانهو... را ب کلیله و دمنهفردوسی، 

. همچنین نویسنده در گرفته است کاربه رویکردی تطبیقی و بینامتنی در خلق اثرش

 های متعدد، از تأثیر ادبیات ایران در آثارش سخن گفته است: مصاحبه

شود، در صحبت وضوح دیده میبا بیان اینکه این تأثیرها در رمان نام من سرخ به

عنوان مثالی برجسته از ادبیات ایران مطرح کرده  ی خود، موالنا و سعدی را بهها

است و در این میان، اذعان دارد که ادبیات مدرن ترکیه رد پای فرهنگ ایران و 

، از نام من سرخهنگام نوشتن رمان همراه دارد. این نویسنده بهعرب را به

  (.Tehran times, 2007)ت های روایی پسامدرنیسم استفاده کرده استکنیک

بخش حیاتی از »گیری از هنر و ادبیات کالسیک ایران توانسته است وی با بهره 

 (. New York times, 2006« )نگاه ادبی خوانندة مدرن را به گذشته نیز معطوف دارد

اورهان پاموک در کنار پرداختن به آثار کالسیک مکتوب ایران، انگیزة اصلی خود در 

و  شاهنامههای مصور به کتاب»دن به هنر ایران را دغدغة پژوهشی خود روی آور

های اند موضوعات، مجالس و لحظهداند که هنرمندان آن توانستهمی خسرو و شیرین

(. به همین سبب وی 9916)ایسنا، « شکل مصور ارائه دهندتاریخی مشترک را به

ام نوشتن رمان، درگیر فرایند گرا همواره هنگمدرن و تکنیکعنوان نویسندة پستبه

ها بوده است. این خواندن متون کالسیک و تاریخ هنر نگارگری ایران و بازنویسی آن

دهد؛ زیرا متن با استفاده از همان وجه از نگارش رمان بُعد بینامتنی اثر را تشکیل می

اسی شود. از این منظر، در پژوهش حاضر، عنصر اسهای متعدد پیشین ساخته مینوشته

فهم ادبیات و فرهنگ دیگری در بطن متن خودی یا غیرخودی از طریق روابط بینامتنی 

 ؛ زیرا: گرددو ترامتنی آشکار می
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گونه محتوای این طوری کهشود؛ بهمحسوب میبخشی از فراداستان  ترامتنیت خود 

متون شود. لیکن نویسنده به غیر از درهم تشکیل می و های آمیختهها از داستانمتن

ها از آن در خلق اثر خود و دادهشده در گذشته نیز ارجاع تولیدشده، به متون نوشته

به یابد. می سلطهمدرن این متن است که بر رمان پستدرواقع . کرده استاستفاده 

 باکند، که در آن زندگی می دنیاییسازگاری با نادلیل نویس بهرماناین ترتیب، 

 یو دنیای داستانی جدید برد میمتون دیگر پناه به  وشود بیگانه می جهان

Is) آفریندمی ıl ksalan, 2007: 429) . 

 ها هستیم:دنبال پاسخ این پرسشدر این پژوهش، به

ـ اورهان پاموک از بینامتنیت که یکی از شاخص های پسامدرن در پیکرة این رمان  

، چگونه ذهن مخاطب را شود، چگونه بهره برده و با استفاده از این نظریهمحسوب می

 به عمق و مفهوم اصلی این اثر سوق داده است؟

 متنیت در اثر خود استفاده کرده است؟ ـ از کدام گونة بیش 

با تکیه بر روابط بینامتنی چه مفاهیم پنهانی را آشکار  نام من سرخـ خوانش رمان 

 کند؟می

تکیه بر  بینامتنیت و فرضیة پژوهش نیز بر این اصل استوار است که با بررسی و  

رسیم که اورهان پاموک، از ادبیات کالسیک ایران، متنی به این نتیجه میروابط بیش

 کلیله و دمنهسعدی و  گلستانو  بوستانی نظامی، خمسهی فردوسی، شاهنامه ازجمله

اثر پذیرفته است؛ همچنین در این رمان، بینامتنیت صریح و سومین در خلق اثر خود 

پیرو نقش رمان در دوران نویسنده شود. تراگونگی )ترانسپوزیسیون( دیده میگونه از 

تنظیمات در زمینة نفوذ محتوای غربی در بطن و شیوة نگارش داستان در ترکیه، برای 

منزلة تشریح جامع بحران موجود میان دیروز و امروز، تقابل میان شرق و غرب را به

  مفهوم پنهانی متن خود برگزیده است.

 



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

404 

  . پیشینة تحقیق1ـ1

آبادی با دولت کلیدرهایی با عنوان نقد تطبیقی در حوزة مطالعات دانشگاهی، رساله

یاشار کمال، نقد تطبیقی اشعار احمد شاملو و ناظم حکمت، رویکرد نقد اینجه ممد 

ساختاری و اجتماعی یاشار کمال و محمود احمد در زمینة ادبیات ترکیه و ایران نگارش 

و یا هر رمان  نام من سرخست؛ اما تاکنون هیچ پژوهشی به بررسی ترامتنی رمان یافته ا

هایی که درمورد برخی تحقیق مربوط به ادبیات ترکیه نپرداخته است؛ باوجود این، از

  شود: این رویکرد صورت گرفته، در ادامه یاد می

امورمطلق در سال بهمن ن از« هاترامتنیت مطالعة روابط یک متن با دیگر متن»مقالة 

چاپ رسیده است. در این مقاله، اقسام ترامتنیت در پژوهشگاه علوم انسانی به 9986

متنیت روشی برای مطالعات تطبیقی بیش»ل بررسی شده است. مقالة طور مفصّژنت به

فرهنگستانِ هنر اندیشی هنر تطبیقی هم مقاالتنوشتة منیژه کنگرانی که در مجموعه« هنر

منتشر شده است. این مقاله دربارة یکی از اقسام ترامتنیت ژنت، یعنی  9988در سال 

بهمن نامورمطلق که در تألیف آمدی بر بینامتنیت درکتاب کند. متنیت، بحث میبیش

چاپ رسیده است. در این کتاب، به مباحث بینامتنیت با توجه به در تهران به 9910سال 

نوشتة دکتر « متنیشناسی بیشگونه»شود. مقالة ها و کاربردهای آن پرداخته مینظریه

های ادبی منتشر شده است. در در فصلنامة پژوهش 9919بهمن نامورمطلق که در سال 

 متنی ژنت تحلیل شده است.های بیشاین مقاله، تمام گونه

  نام من سرخ. معرفی رمان 1ـ2

است که در  (اننگارگر)عشق کارا و شکوره( و جنایی )قتل  رمانی عاشقانه نام من سرخ

مراد سوم، از در دوران سلطان ،با هنر نگارگری ارتباطآن اورهان پاموک حوادثی را در 

، از شته شدن ظریف افندیدهد. در این رمان که با کُزبان دوازده شخصیت شرح می

منظور جلوگیری از به ،شودو فراخوانده شدن کارا به استانبول آغاز مینگارگران دربار، 

با  ،شودبرای درج در کتابی که برای سلطان آماده میانیشته، غییر تصاویر مورد نظر ت
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 ةفشارهای خارجی و جلوگیری از ایجاد موانع در راه موفقیت اثر، تصمیم به تهیاعمالِ 

با برگزیدن چهار انیشته  .شودگرفته می دژ ونیزی مصور برای هدیه به شاهپنهانی کتاب

تصویرسازی، کار  ةنگارخان از بهترین نگارگرانِ لک، پروانه و زیتون(نگارگر )کارا، لک

به  نگارگرانحسادت  دلیل آگاهی ازبهو  کندخود آغاز می ةرا در خاناین کتاب 

 ،در این میان کند.صورت جداگانه در منزلش مالقات میبه آنانیک از خویش، با هر

ها پیش زده سال است که سالشکوره شاهد بازگشت عشق دوران کودکی بعد از دوا

پس خاطر ابراز عشق به دخترش از خانه بیرون کرده بود. کارا پدرش، انیشته، کارا را به

. در است که هنوز دوستش دارد ایشکورهدنبال راهی برای ازدواج با هب ،از بازگشت

ود شحقیقات کشف میپی تنهایت دردر رسد.قتل میبه هم جریان اصلی داستان، انیشته

دلیل تصور احتمال فاش شدن ظریف را به او. است کُشته زیتون را که هر دو نگارگر

قتل به استادان پیشین گرفتن خود و هسخربهسبب را به انیشتهاین فعالیت پنهانی و 

 .درسانمی

 . چارچوب نظری 2

   1. بینامتنیت1ـ2

با  2ا ژولیا کریستوانخستین بار در دهة شصت میالدی، این رویکرد نوین مطالعاتی ر

هر متن بر »مطرح کرد. از نظر کریستوا،  9گیری از آثار و آرای میکائیل باختینبهره

« منزلة  هضم و تبدیل متنی دیگر استها بنا شده است و هر متن بهقولموزاییکی از نقل

( 277:Kıran, 2000) .های مؤثر دیگر در پیدایش  این نظریه که بعد ازجمله شخصیت

 4توان به روالن بارتکریستوا قابلیت کاربردی این مفهوم را برجسته کردند، می از

)پیوند  6)کاربردی کردن بینامتنیت(، میکائیل ریفاتر 5(، ژنیبینامتنیت خوانشی)تکوین 

شناسی( و ژار ژنت )نظریة ترامتنیت( اشاره کرد که هرکدام بینامتنیت با بالغت و سبک

هشی خود نقش اساسی در تکوین و ترویج این رویکرد نوین های پژوبا توجه به حوزه
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نقد  4،توان به جریان نقد منابعهای مؤثر در این زمینه میجمله جریاناند. ازداشته

، دانش و 99، هنر92، فرمالیسم99شناسی، مضمون90شناسی، زبان1شناسینشانه 8،سنتی

های مذکور ها و شخصیتجریانکه این  کرد اشاره 95شناسیو اسطوره 94ادبیات تطبیقی

علت نقد یا داشتن عقیدة متفاوت دلیل همراهی با نظریة بینامتنیت و گاهی نیز بهگاهی به

 اند.با اصول بینامتنیت، در پیشبرد آن تأثیر گذاشته

جوی وهای نقد سنتی است، جستدر جریان نقد منابع که یکی از ویژگی

آن، همواره مورد ارزیابی و رمزگشایی واقع های اثر، یعنی بررسی منابع خاستگاه

شود و از آنجایی که در هر متنی رابطة بینامتنی وجود دارد، جریان نقد منابع مطرح می

دهند، این منابع نیستند که متن را شکل می»شود. به همین سبب از دیدگاه بینامتنیت، می

« کندا را ازآنِ خود میهسراغ منابع می رود و آنبلکه بالعکس این متن است که به

 (. 94: 9910)نامورمطلق، 

دنبال همواره به 96های روسیشناسی، از آنجایی که فرمالیستدر جریان مضمون

به کشف روابط  ،ادبیت را مطرح کردند که براساس آن  جهان متنی مستقل بودند، مسئلة

ر های مؤثر دصیتشدند. ازجمله شخای قائل میبینامتنی و استقالل متن اهمیت ویژه

نام  91و رومن یاکوبسن98باومبوریس آیخن 94،ویکتور شکلوفسکی توان ازاین زمینه می

که تمام توجه خود را به متن و روابط بینامتنی معطوف کرده بودند. درمقابل این  برد

شناسی با محوریت توجه به مضمون و محتوا جریان، در قرن بیستم جریان مضمون

 22مارسل ریموند 29 ،گاستون باشالر 20،رادی همچون مارسل پروستشکل گرفت که اف

 پرداختند.در این زمینه به تحقیق می 29درو ژان پیر ریچا

های مؤثر جریان هنر است که در حوزة پژوهشی بینامتنیت، هنر و جریان از

ن گیری ایون تأثیرات ادبی در شکلعنوان تأثیرات فراادبی همچهای مختلف آن بهشاخه

طوری که بر اثر تعامل بین هنر و موضوعات رویکرد نقش بسزایی داشته است؛ به

( و Gignoux, 2005: 17) 24ای از اصطالحات این رشته نظیر  کالژبینامتنی پاره
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و  24موالژ»(، 6)همان، « از هنرهای نمایشی 26از هنرهای تجسمی، پارودی 25پاستیش»

 کار رفته است.  های بینامتنی بهشده و در تحلیل( وارد ادبیات 94)همان، «  28مونتاژ

های تطبیقی است که ضمن داشتن های مؤثر در قرن بیستم، دانشاز دیگر جریان

کشد و موضوعاتی چالش میارتباطی تنگاتنگ با بینامتنیت، تأثیرها و تأثرها را به

ز شناسی تطبیقی، حقوق و فلسفة تطبیقی اهمچون ادبیات تطبیقی، اسطوره

های تطبیقی، برخالف فرمالیسم روسی و شود. دانشهای مهم آن محسوب میزیرشاخه

 یابد و ذاتاً سرشتیزمان با مفهوم بینامتنیت تکوین میشناسی، همجریان مضمون

 بینامتنی دارد. 

پردازان مبحث بینامتنیت، پیکرة مطالعاتی این پژوهش متناسب با آرا و در میان نظریه

گیری از نظریات کریستوا در تداوم ینامتنی ژرار ژنت است. وی با بهرهی بهااندیشه

 ,Genette« )ترامتنیت»تری طرح جامع مباحث مربوط به بینامتنیت در ابعاد گسترده

های دیگر میان یک متن با متن ( را مطرح کرد که در آن مناسبات متنی و رابطة7 :1982

های دیگر دارد )هر نوع رابطة ی که متنی با متنشود. بنابراین به تمام روابطبررسی می

ند از: بینامتنیت، اگردد. این روابط در پنج بخش عبارتمیان دو متن( ترامتنیت اطالق می

(. 95ـ4)همان،  99)زیرمتنیت( 92متنیتو پیش 99، سرمتنیت90، فرامتنیت21پیرامتنیت

ح و ضمنی تقسیم می شود بینامتنیت از دیدگاه ژنت به سه دستة بزرگ صریح، غیرصری

طوری که این نوع از بینامتنیت ژنتی حاصل تأثیر و تأثرهای مستقیم و یا (؛ به8)همان، 

غیرمستقیم متنی است که در آن حضور آشکار یک متن در متن دیگر پنهان نیست و 

  مرجع متن کامالً قابل مشاهده است. 

 متنیت )زیرمتنیت( ژنت . بیش2ـ2

متنی ژنت است که برخالف روابط بینامتنی دسته از مناسبات میان متنیت پنجمینبیش

حضوری مطرح شده، در آن روابط برپایة برگرفتگی است. مطالعات که براساس هم

های برمبنای رابطة تقلیدی یا برگرفتگی استوار است که در آن متن متنی )زبرمتنی(بیش
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در  نام من سرخکاربردی متن شود. بررسی های پیشین تحلیل میجدید براساس متن

 تفصیل به آن خواهیم پرداخت.یرد که بهگمتنی جای میزه از مناسبات میانحواین 

، 95)پاستیش 94گونگیبه دو شاخة همان متنی )زبرمتنی(رابطة برگرفتگی بیش

و  40، تراویستیسمان91)پارودی 98( و تراگونگی94و فورژی 96شارژ

ود که در این راستا ژنت سه کارکرد تفنن، طنز و ش( تقسیم می49ترانسپوزیسیون

متنیت )زبرمتنیت( . در بیششودمتنی قائل میجدی را برای این نوع رابطة میان

گونه دگرگونی یا تغییری حفظ گونگی )تقلیدی( نسخة اصلی بدون هیچهمان

شود که در این صورت، مؤلف اثر خود را با تقلید و کپی کردن از اثر دیگری می

گونگی، دگرگونی  برمبنای تغییرات کند. در تراگونگی، برخالف همانخلق می

طوری که متن یا اثر ادبی یا هنری با الهام از اثر یا آثار دیگر و یا با استوار است؛ به

شود. در این صورت، اثر جدید با تغییر و تغییراتی در متن نخستین خلق می

 (.946: 9919)نامورمطلق، متن )زیرمتن( همراه است دگرگونی پیش

 42. ترانسپوزیسیون3ـ2

ترانسپوزیسیون سومین گونه از تراگونگی است که با تغییر در سبک سبب تکثر متنی 

های ترین گونهترین و رایجشود و از این منظر در میان روابط بینامتنی از مهممی

اختی در برخی شنبر جنبة زیباییترانسپوزیسیون عالوهشود. متنی محسوب میبیش

طوری که  لحاظ گستردگی و تنوع در شیوة پرداخت نیز اهمیت دارد؛ بهاز آثار، به

رود که سبب پوشیده شدن یا فراموش شدن این شیوه در آثار تا بدانجا پیش می

 .شودمتن میویژگی بیش

در »گردد. از نظر ژنت، ترانسپوزیسیون به دو بخش صوری و موضوعی تقسیم می 

لحاظ شکل، قالب و صورت و در بهمتن )زیرمتن( پیش 49پوزیسیون صوریترانس

« کندلحاظ معنا و مفهوم تغییر پیدا میبه)زیرمتن(   متنپیش 44ترانسپوزیسیون موضوعی

(Genette, 1982: 293 .)ترامکانی نظم به نثر و ترامکانی نثر به »گونه  یکی از اقسام این
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ی است. به عبارت دیگر، منثور کردن نظم و منظوم ( با کارکردی جدجا)همان« نظم

 شود.کردن نثر خود از انواع رایج تکثر متنی تلقی می

 نام من سرخ. بررسی كاربردی بینامتنیت ژنت در 3

ی هاپردازان مبحث بینامتنیت، پیکرة مطالعاتی ما متناسب با آرا و اندیشهدر میان نظریه

های متنهای ادبیات کالسیک ایران و بیشمتنپیشبینامتنی ژرار ژنت است. از این رو 

 براساس رویکرد بینامتنیت صریح بررسی شده است.    نام من سرخرمان 

به ادبیات کالسیک ایران در این اثر بسیار اهمیت دارد؛ زیرا  پاموک اورهانتوجه 

کار های بهمتنیکی از دالیلی که این رمان را  با استقبال مواجه کرده، مشهور بودن پیش

 متن شده است. شده در متن است که سبب توجه خاص و عام به بیشگرفته

نویسی معاصر ترکیه، رویکرد های اثرگذار در رمانبینامتنیت، یکی از جریان

شود که با الگوبرداری از غرب در میان نویسندگان ترویج یافت. پسامدرنی محسوب می

عنوان ار پیشین و اثرگذار ادبیات در قالب روایت بهتوان به بازآفرینی آثبرای نمونه می

های پسامدرن اشاره کرد که با رویکردهای بینامتنی یکی از عناصر شاخص در روایت

وسیلة امروزه قابل تحلیل است؛ زیرا معنای متن اصلی اورهان پاموک در این رمان به

هیچ متنی اصیل نیست و عبارتی براساس این نظریه، ریزی شده است. بهمتون پیشین پی

مسئلة پیوندهای یک متن با »ای از متون پیشین هستند. در این میان، همة متون واگویه

های دیگر در فرایند معناسازی آن متن از اهمیت بسزایی برخوردار است. درواقع متن

 توان برداشتها، نمیهای دیگر و بازشناسی آن متنگاه بدون دریافتن ارجاع متن به متن

 (.  999: 9988)ساسانی و گیگاسری، « مناسبی از متن مورد نظر داشت

روییم؛ چراکه هوضوح با بینامتنیت صریح روببه نام من سرخبنابراین در رمان 

کند و در برخی موارد نیز ارجاعات خود را به خواننده معرفی می آشکارا اورهان پاموک

سمت ارجاع ذهنش به ،خواندن متن محضخواننده چنان به آن داستان آشناست که به

کند که  شود. در مثال نخست، پاموک به خواننده تأکید میاصلی آن بخش هدایت می
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مرجع داستان خسرو و شیرین موجود در این رمان اشعار نظامی است، نه اشعار 

نظامی وجود دارد، روایت  یخمسه گونه که درفردوسی و سپس داستان را همان

 االسرارمخزنسعدی و مناظرة حکیمان از  گلستانال دوم، حکایتی از . در مثکندمی

 شود.را یادآور می کلیله و دمنهنظامی و در مثال سوم حکایتی از 
"Hüsrev ile Şirin’in sonunu bilirsiniz; Firdevsi’nin değil de Nizami’nin 

anlatt ııın ı diyorum:ıki â ıık ne maceralar ve f ırt ınalardan onar 

evlenirler, ama Hüsrev’in önceki karıs ından olan çocu ıu genç ıiruye 

ıeytan gibidir, onlar ı rahat b ırakmaz. Babas ın ın  taht ında ve genç 

kar ıs ı ıirin’de gözü vard ır bu ıehzadenin. Nizami’nin “A ızı aslanlar 

gibi pis kokard ı,” dediıi ıiruye,bir yolunu bulup babas ın ı esir al ır 

vetaht ına oturur. Bir gece, babas ın ın  ıirinle yatt ııı odaya girer, 

karanl ıkta dokuna dokuna onlar ı yatakta bulur vehançeriyle babas ın ı 

ci ıerinden bıçaklar.Baban ın kan ı sabaha kadar akacak ve yan ında 

huzurla uyuyan güzel ıirin ile payla ıtık lar ı yatakta ölecektir" (Pamuk, 

2011: 26). 

دانید: منظورم قصة نظامی است نه عاقبتِ خسرو و شیرین را می» :45برگردان   

کنند. اما فرزند زن قبلی فردوسی. دو عاشق، بعد از ماجراهای زیاد، با هم ازدواج می

زاده به تخت شاهگذاشت. این ها را راحت نمیخسرو، شیرویة جوان، مانند شیطان آن

کند و بر یابد: پدرش را زندانی میپدر و زن جوان وی چشم داشت. راه چاره را می

رود. پدر و شیرین را در نشیند و شباهنگام به خوابگاه پدر و شیرین میتخت وی می

شود و در کنار درد. خون پدر تا صبح جاری مییابد. قلب پدر را با خنجر میبستر می

 «میرد.ستر میشیرین، در ب

 ی  نظامی:خمسهکُشتن خسرو توسط شیرویه از 

 شبــی تاریــک نــور از مــاه بـرده

 

 وار از راه بـــردهفــلــک را غــــول 

 زورزمــانه بـا هــزار دســت بــی 

 

 کورن دیـده شبافــلـک بـا صـد هــزار 

 شــهنــشه پــای را بـا بــند زریـن 

 

 سـاق شیرین...دو سیـمیـننهــاده بـر  

 چو خسرو خفت و کمتر شد جوابش 

 

 بــه شیــریـن در سـرایت کرد خوابش 

 دو یـار نـازنیــن در خــواب رفـته 

 

 فـلـک بیـدار و از چـشـم آب رفـتـه... 

 فــرود آمــد ز روزن دیــوچـهری 

 

 نـبـوده در سـرشـتـش هیـچ مـهـری... 
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 آمد تیغ در مشـتبــه بــالـین شـه 

 

 جگرگـاهـش دریـد و شـمـع را کُـشت 

 چــنان زد بـر جــگرگاهش سر تیغ 

 

 که خون برجست ازو چون آتش از میغ... 

 مـَـلک در خـواب خوش پهلودریده 

 

 گـشـاده چـشـم و خـود را کـُشتـه دیده 

 ز خـونـش خـوابـگه طـوفان گـرفته 

 

 ـتــه...دلـش از تـشنـگی از جان گــرف 

 به تـلخـی جـان چـنان داد آن وفادار 

 

رکـه شـیـریـن را نـکـرد از خـواب بیدا   
 (210ـ219: 9981)نظامی، 

 سعدی: گلستانحکایت متعلم زیباروی و معلم در 
"Sadi’nin Gülistan’ ından güzel öırencisine â ıık olan hocan ın 

hikâyesi..." (Pamuk, 2011: 94). 

حکایتی از گلستان سعدی درباب عاشق شدن معلم بر شاگردانش...؛ »: برگردان   

 «االسرار نظامی...مناظرة حکیمان از مخزن

یکی را از متعلمان کمال بهجتی بود و طیب لهجتی و معلم از آنجا که حس »

بشریت است با حسن بشره او معامالتی داشت و زجر و توبیخی که بر کودکان 

 ا نداشتی و وقتی به خلوتش دریافتی گفتی:دیگر کردی در حق وی رو

 روینه آن چنان به تو مشغولم، ای بهشتی
 

 آیدکه یاد خویشتنم در ضمیر می 
 

 ز دیــدنـت نتــوانـم کـه دیـده دربـنـدم 
 

 آیدو گـر مـقابلـه بینم که تیر می 
 

فرمایی در آداب نفسم باری پس گفتا: چنان که در آداب درس من نظری می

 .(996ـ995: 9982)سعدی، « مچنین تأمل فرمای...ه

 نظامی: االسرارمخزنمناظرة حکیمان در 
"Nizami’nin Mahze Esrar’ın dan hekimlerinyar ıım as ı…" (Pamuk, 2011: 

94) 

 «نظامی... االسرارمخزنمناظرة حکیمان از » برگردان:   

 گیـگانـد ز بیـی چنـنـخـد سـش

 

 انگیـخر همـیم از سـبا دو حک 

 تافتـی بود و دوی برنـک یکـلـمُ 

 

 رنتافتـب یویـی بود و تـالف من 

 دروندـی بـکـد که یـایـر دو نبـس 

 

 نوندـکی بشـحق دو نشاید که ی 

 قامی که دیدـد مـیـمشـزم دو جـب 

 

 ی که دیدـیر نیامـجای دو شمش 
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 ند خانه راـی خاص کـکـز دو یـک

 

 زانه رارـود دو فـمع آن بـدر ط 

 رفتـن گـیـتن آیـرداخـانه ز پـخ 

 

 تـچون عصبیت کمر کین گرف 

 دـی زدنیالـه طـانـروشــفانهـخ 

 

 ی زدندیواـر نـگیـه شبـهر دو ب 

 ش دو شربت خورندـخوی ةاختـس 

 

 دـذرنـی بگـگـتـر ناساخـکز س 

 ...ترستالهلـر که هـت زهـربـش 

 

 ترستدلن پایه قویـه دریـتا ک 

 (60: 9981)نظامی،   

"Kelile ve Dimne’den Kedi ile Fare’nin zoraki dostluğunu gösterir bir 

resimdi bu. Tarlada, yerdeki sansarla,gökteki çaylağın saldırıları arasına 

sıkışan zavallı fare kurtuluşu avcınınkapanma yakalanmış bir zavallı 
kedidebulur. Anlaşırlar: Kedi,dostu gibi davranıp fareyi sevgiyle yalar. 

Sansarla çaylak kediden korkup fareyiavlamaktan cayar.Fare de kediyi 

kapandan ihtiyatla kurtarır. Daha ben, nakkaşın duyarlığını anlayamadan 

üstatkitabı öteki ciltlerin yanına tıkıp bir başka kitabın bir başka sayfasını 
gelişigüzel açmıştı bile" (Pamuk, 2011: 354). 

شود. موشی که در در این نقش دوستی اجباری موش و گربه نشان داده می» برگردان:   

دشتی بین راسوی روی زمین و زغن آسمان به دام افتاده است. موش راه نجات خود را 

بندند. فتار شده است. با هم عهد میبیند که در دام صیادی گرای میدر خالصی گربه

ترسند و از شکار موش لیسد. راسو و زغن میگربه چونان رفیقی شفیق، موش را می

 « کند.شوند. موش نیز با احتیاط گربه را از دام آزاد میمنصرف می

 کلیله و دمنه:باب موش و گربه از 

موش، و نزدیک آن اند که بفالن شهر درختی بود و در زیر درخت سوراخ آورده»

ای خانه داشت؛ و صیادان آنجا بسیار آمدندی. روزی صیاد دام بنهاد، گربه در گربه

بهر جانب  ]...[ و موش بطلب طعمه از سوراخ بیرون رفت ]...[ دام افتاد و بماند

چون  ]...[ کرد، ناگه نظر بر گربه افگندانداخت و راه سره میبرای احتیاط چشم می

]...[ در این میان از پس نگریست راسوی از جهت او  دید شاد گشتگربه را بسته 

 (.289ـ266: 9949)منشی، « بود، سوی درخت بوی قصد او داشتکمین کرده 
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 نام من سرخ. بررسی كاربردی ترانسپوزیسیون در 4

طور که اورهان پاموک در این رمان اشعار شاعران )فردوسی، نظامی، سعدی و...( همان 

تغییر داده و در این تغییر سبک اثری از طنز نیست، کارکرد کامالً جدی است؛ را به نثر 

در رابطة تراگونگی، براساس گونة ترانسپوزیسیون با کارکرد  نام من سرخاز این رو 

 گیرد.جدی قرار می
"Sadi'nin Bostan'ında çok sevdi ıim bir hikâye vardır . Hani Kral Dara bir 

av s ıras ında kalabal ıktan ayr ılm ıı da tepelerde gezintiye ç ıkm ıı. 

Derken kim oldu ıu belirsiz,tehlikeli bir adam ç ık m ıı kar ııs ına. Kral 

tela ıa kap ıl m ıı, at ın ın  üzerinde yay ına hemen davranm ıı ki, keçi 

sakall ı adam, kral ım, diye yakarmıı, durun okunuzu atmay ın, nas ıl 

tan ımad ın ız  beni! Ben sizin yüzlerce at ın ız ı,  tay ın ız ı emanet 

etti ıiniz sadık  seyisiniz de ıil miyim? Ne kadar da çok görmüılü ıünüz 

vard ır beni? Ben sizin yüz at ın ız ın yüzünün her birini, huyuyla suyuyla, 

renkleriyle tan ıyorum. 
 Peki, nas ıl  oluyor siz yönetti ıiniz biz kulların ızdan okadar s ık 

kar ııla ıt ııın ız benim gibisine bile hiç dikkat etmiyorsunuz?" 

(Pamuk, 2011: 324). 

دارم. روز شکار، سعدی حکایتی است که من بسیار دوست می بوستاندر » برگردان:   

در همان حال،  .گرددگذار میوو مشغول گشت شودر جدا میکتبار از لشدارای فرخ

کند. شاه هراسان شناسد و احساس خطر میخورد که او را نمیباره به کسی برمییک

بزی زبان به التماس ریش انسانبرد که شود و بر باالی اسب، دست به کمان  میمی

باشید! من  ! دست نگه دارید. چگونه ممکن است مرا نشناختهمن گشاید که پادشاهمی

ام. بارها و بارها دار صدها اسب و خروارها آذوقههمان مهتر باوفایی هستم که امانت

ها و تک با تمام خوی و خصلتبهام. من صدها اسب شما را تکدیده اشما ر

ترین توجهی به بندگان تحت شناسم. اما چگونه است که شما کوچکهایشان میرنگ

  «ها برخود داشتید، ندارید.آن امرتان که بارها و بارها با

 بوستاناز باب اول « در شناختن دوست و دشمن»در نوشتار باال اورهان پاموک حکایت 

 سعدی  را به نثر تبدیل کرده است. اصل شعر را بنگرید: 

 تــبـارشــنــیدم کـه دارای فــرخ

 

 ز لــشـکر جـدا مـانـد روز شــکـار 

 



 9911پاییز و زمستان  ،8، شمـارة 4 سال                                                          شناسیفصلنامۀ روایتدو 

 

414 

 به پیـشبـانـی دوان آمــدش گـلـه

 

 کیشدل گـفـت دارای فـرخـنـدهبـه 

 مگر دشمن است اینکه آمد به جنگ 

 

 ز دورش بــدوزم بـه تـیـر خــدنگ 

 کمـان کیـانـی بـه زه راسـت کــرد 

 

 به یک دم وجودش عدم خواست کرد 

 بگـفـت ای خـداونـد ایـران و تـور 

 

 کـه چـشـم بـد از روزگار تـــو دور 

 کـه اسـبـان شــه پـرورم مـن آنـم 

 

 خـدمت بـدیـن مـرغـزار انـدرم...به 

 ایمــرا بـارهـا در حـضـر دیــده 

 

 ایز خــیـل و چـراگـاه پـرسـیــده 

 کنـونـت به مــهر آمـدم پیــشبـاز 

 

 انــدیـش بـازدانـیَـم از بـدنـمـی 

 توانـم مـن، ای نـامـور شـهـریـار 

 

 رون آرم از صدهزار...کـه اسـبـی بـ 

(59: 9984)سعدی،    

همچنین در این رمان، داستان کُشته شدن سهراب توسط پدرش رستم، از زبان قاتل    

های دیگر از شود. قاتل به استناد همین داستان و مثالبرای سایر نگارگران نقل می

کند و می، صحبت خود مبنی بر خیانت پدران به پسران و برعکس را تکمیل شاهنامه

خانة سلطنتی که )استاد نگارگری نقاش رساند که یا استاد عثمانسخن را به جایی می

ها را به دست متعاقباً آن»کند و ها خیانت میبه آن برای نگارگران حکم پدر را دارد(

یا شاگردان وی )نگارگران که حکم پسر برای  (Pamuk, 2011: 441)« سپاردجالدان می

بینیم، با استفاده از همین طور که میکنند. همانبه استاد عثمان خیانت می د(استاد را دارن

زند و براساس آن نیز متن )زیرمتن(، شخصیت رمان بر سخن خود مهر تأیید میپیش

 ترین عوامل پویایی متن است.کند. این موضوع از مهمعمل می

 

"Efsane Rüstem'in, dü ıman ordular ın ı komuta eden o ılu Suhrab ile üç 

gün bo ıu ıtuktan sonra, o ılu oldu ıunu bilmeden öldürmesini hat ırlad ık 

sonra. K ıl ıç darbeleriyle gö ısünü paramparça ettiıi Suhrab' ın kendi öz 

o ılu oldu ıunu y ıllar önce annesine verdi ıi kolluktan ç ıkaran Rüstem'in 

gözya ılar ı içinde dövünmesinde, hepimizin içine iıleyen bir ıey vard ı. 

Neydi o ıey? Ya ımur tekkenin damın da hâlâ kederle t ıp ır darken, bir 

a ıa ıı bir yukar ı yürüyordum ki ıöyle deyivermi ıim: ’Ya babam ız, 

üstad ım ız Osman bize ihanetle bizleri öldürtecek, ya da biz ihanetle onu‘"  
(Pamuk, 2011: 441). 
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سپس کُشتن سهراب، فرمانده سپاه دشمن، به دستِ رستم افسانه ای را که » برگردان:   

یاد آوردیم. وقتی رستم سینة سهراب پس از سه روز نبرد، بی آنکه پسرش را بشناسد، به

ها قبل به مادر سهراب داده بود، شکافد و بازوبندی را که سالرا با ضربة شمشیر می

نشیند. چیزی در این حکایت بود که همة زند و به زاری میبر سر و سینه می ،شناسدمی

 «.کردما را متأثر می

 دیشه بودش دل و روی زردــرانـپ

 

 ردـبـای نـد به جــور شـخـوزان آب 

 تـمانی به دسـازو کـمندی به بـک 

 

 تاخت سهراب چون پیل مستهمی 

 کنان هان راـان و جـهـمندش جـس 

 

 انــزنرهــور نعـــر گـرازان و بــگ 

 رفتـرگـا بـهدازهـارش انـگـیـز پ 

 

 فتــگـتم ازو در شـماند رسمیـه 

 دـیـردمـش بـی دلــوانـــاد جـز ب 

 

 دیدـراوژن او را بـراب شیـو سهــچ 

 ...رـیر دلیـم شـده از زخـانـدا مـج 

 

 ین گفت کای رسته از چنگ شیرـچن 

 بختگشت بدخواهبه سر بر همی  

 

 تـخــستند سـپان ببـاره اسـر بـدگ 

 رـمــر دو دوال کـــد هـنـتـرفـگ 

 

 رـادند سـن نهــرفتـتی گـشــبه کُ 

 ردار مومـکارا بهـگ خـنـند ســک 

 

 شم آورد بخت شومـگه که خـرآنـه 

 دش ببستـهر بلنـی سپـفتــو گـت 

 

 تــا زور دسـهراب بـــرافراز سـس 

 گی پلنگـر و یال جنـــفت آن برـگ 

 

 گـنـد چـبازیـتم بـود رسـمی بــغ 

 وانـودش تــد نبــیامــه بـانــزم 

 

 وانــر جـیـــت دلــم آورد پشــخ 

 م نماند به زیرـاو هـست کـدانــب 

 

 یرـکردار شهــر بـین بــزدش بر زم 

 دــردریـداردل بــر بیـــیـر شـب 

 

 شیدـیان برکــم غ تیز ازــک تیــسب 

 شه کوتاه کردـد اندیــک و بــز نی 

 

 ردـکی آه کـس یــپ د زانــچیــبپی 

 و دادم کلیدــت تــدسزمـانـه بـه  

 

 ت کاین بر من از من رسیدـدو گفــب 

 شتزودی بکُشید و بهــبرک راــم 

 

 تـوژپشگی که این ـیگناهـو زین بـت 

 اک اندر آمد چنین یال منـه خــب 

 

 نـسال مـــد همــوینگـازی بـه بــب 

(914ـ916: 9988)فردوسی،    
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همچنین دارای دو بخش نوشتاری و تصویری است که پاموک با  نام من سرخرمان    

ای، گیری از دو نظام کالمی و غیرکالمی، درعین مکمل بودن این دو نظام نشانهبهره

های مربوط به ادبیات ای نقاشی و متنطوری که تابلوهکند؛ بهروایت واحدی را نقل می

کالسیک ایران و جریان اصلی رمان همگی با هم منطبق هستند و با یک بررسی تطبیقی 

گردد. برای مثال در فصل ارتباط بین متن اصلی و متون ادبی ایرانی مسلّم می

به همان بینیم که در آن پروانه گوی پروانه با کارا را میوپنجم این کتاب، گفتوپنجاه

رو هتصویر کشیده شده است، با کارا روبدر تابلو به« مرگ سیاوش»شکلی که حکایت 

شود. پروانه، همچون گروی که از پشت به سیاوش که بر روی زمین افتاده است می

اندازد، خنجر  روی رود، با صورت او را  به زمین میسمت کارا میشود، بهنزدیک می

 کِشد. گیرد و محکم میرا در مشت میگذارد، موهایش گلویش می

همراه نثر به شاهنامهای از اصل شعر فردوسی در در این بخش، الزم است خالصه

گونة داستان مرگ سیاوش، متن رمان و سپس تصویر تابلوی مورد نظر آورده روایت

 ها عیان گردد.شود تا ارتباط بینامتنی آن

 بفرمــود پــس تـا سـیـاوش را    

   

 مــر آن شـاه بی کین و خاموش را 

 که این را به جایی بریدش که کس 

      

 نـبــاشد ورا یــار و فـریـــادرس 

 ســرش را بـبرّید یکــسر ز تن    

   

 تـنــش کرگــسان را بپوشد کفن... 

 شد پس پشـت او پیلسم    هــمی 

   

 دو دیده پر از خون و دل پر از غم... 

 نالیـد بـا کـردگــار  سـیـاوش بـ 

             

 کــه ای بـرتــر از گردش روزگار... 

 ز گـرسیــوز آن خنـجر آبگون     

         

 گــروی زره بــســتد از بهـر خون 

 بیــفگـند پیــل ژیـان را به خاک   

 

 نه شــرم آمــدش زان سپهبد نه باک 

 یکــی تشـت بنهاد زریـن برش   

         

 جــدا کرد زان سرو سیمیـن سرش 

 به جـایی که فرموده بد تشت خون  

      

 گــروی زره بــرد و کـردش نگون 

 (265ـ264 همان،)  
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به دستور افراسیاب سیاوش را گرفتند و طشتی نهادند و گروی زره که کینة او را بر 

ران نزد دل داشت خنجر کشید تا سر او را از تن جدا سازد. پیلسم برادر پی

افراسیاب آمد و هشدار داد که از ریختن خون او در گذرد و گفت خون او پنهان 

ماند و به انتقام وی ایرانیان به توران خواهند تاخت و کشور را زیر و رو نمی

خواهند کرد و بسیار کس کُشته خواهد شد. افراسیاب به سخن پیلسم آرام گرفت. 

به کُشتن سیاوش تحریک کرد و دستور داد تا اما گرسیوز بدنهاد بار دیگر او را 

سیاوش را بکُشند. پس گروی زره به یاری دمور سر از تن سیاوش جدا کرد. از 

خون او که بر زمین چکید گیاهی رویید که خون سیاوشان نامیدنش )دبیرسیاقی، 

9981 :990 .)  

"Sessizce beni dinleyen Kara'ya, Siyavuş'un karde ılerinin intikam ın a kendini 

nas ıl haz ırlad ııın ı, nas ıl bütünsaray ın ı, malın ı mülkünü yak ıp, 

kar ıs ıyla helalle ıip, atma binip ordusuyla sefere ç ıkt ııım, sava ıı 

nas ılkaybettiıini, cesetlerle kapl ı savaı meydan ın ın  tozu topraıı içinde, 

nas ılsaçlar ın dan yerlerde sürüklenip, ıimdikendisinin yatt ııı gibi yüzükoyun 

yat ır ıl ıp, sonundaboynuna bir hançerin dayandıı ım ve efsane ıah 

budurumdayken dostlar ı ve dü ımanlar ın ın aralar ın da nas ıl, öldürsek mi, 

affetsek mi tart ıımas ına girdi ıini ve yüzütopra ıa bast ır ılm ıı yenik ıah ın 

bütün bu tartıımay ı dinleyi ıini uzun uzun anlatt ım ve sordum kurban ıma. 

’Severmisin o resmi?‘ dedim. "Yere uzanm ıı Siyavuı'un benim gibi arkadan 

yakla ııp üzerine aban ıp gır tla ıınak ıl ıc ıdayayan Geruy taraf ın dan saçlar ı 

böyle kavranarak g ırtla ıı kesilir. Az sonra akacak k ırm ız ıkan ı önce 

çoraktoprakta kara bir duman ç ıkaracak, sonra orada bir çiçek açacakt ır " (Pamuk, 

2011: 412). 

از چگونگی آماده شدن داد، های من گوش میبا کارا که ساکت به حرف» برگردان:   

ش را به سیاوش برای گرفتن انتقام خون برادرانش و اینکه چطور سرای و مال و ملک

همراه سپاهش، روانة جنگ کند و سوار بر اسب بهکشد، با زنش وداع میآتش می

خورد و در میان انبوه صحبت کرد. گفتم که چگونه در جنگ شکست می شود،می

گردوغبار میدان جنگ که اجساد، زمین آن را پوشانده است، موهایش را گرفته و بر 

شود، خنجری ورت بر روی زمین انداخته میو به همین شکل با ص کشندروی زمین می

ای که گروی مانند من از پشت سر به سیاوش که گذارند. یقیناً دیدهبر روی گلویش می

شود، خنجرش را روی گلویش شود، رویش خم مینزدیک می بر روی زمین افتاده،
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اه از بُرد. خون سیاوش ابتدا دودی سیچسبد و گلویش را میگذارد، موهایش را میمی

  «روید.آورد و سپس گُلی در همان محل میروی زمین خشک برمی

 
 بایسنقری كتابخانة سلطنتی گلستان یشاهنامه مرگ سیاوش از

 (905: 9945)تجویدی،  

به این ترتیب، ادبیات کالسیک ایران در پیشبرد هدف نهایی پاموک تأثیر بسزایی    

عنوان دنبال معرفی مفاخر ایرانی باشد، بههدارد؛ زیرا وی در این کتاب بیش از آنکه ب

تر به آن اشاره شد ـ با پرداختن که پیشپردازی ـ چناننویسی آشنا به اصول داستانرمان

ی نظامی که در کشور ترکیه استنادهای خمسه های ادبی  وحتی مراجعه بهبه پیشینه

رکت ادبیات شود، درصدد پیش بردن هدف اصلی خود یعنی مشازیادی به آن می

جدال سنت و مدرنیته  واقع این همانتولید معنا در این رمان است. در کالسیک در
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طوری که انگیزة دهد؛ بهاست که در سبک و سیاق رویکرد دربار عثمانی روی می

از  شود.ها تفسیر و معنا میهای داستان اورهان پاموک براساس خوانش زیرمتنقتل

توان بدون درنظر گرفتن موقعیت نویسنده و حتی نمیها را بسیاری از رمانطرفی 

هاست که تقابل کشور ترکیه سالدر  .ارزیابی کرد ،کندی که در آن زندگی میاجامعه

ی ترک در چنین اعنوان نویسندههنیز ب اورهان پاموکو  بوده مطرح هبین سنت و مدرنیت

 ةسنت و مدرنیته، هم دربارة محیطی پرورش یافته است. با توجه به دیدگاه پاموک

مدرن اسوی مضامین پسمدرن دارد و نقد این اثر نیز غالباً بهوبوی پسترنگ اهتحلیل

درواقع وجود دیدگاه خاص پاموک  .شوددر قالب تاریخ و مکاتب هنری متمایل می

  ده است.شسبب این امر 

تقابل  که همانرا های مخالف و متضاد ارزش با توجه به این رویکرد، نویسنده

های با استفاده از تکنیک تکثرگرایی وارد زندگی و اعمال شخصیت ،شرق و غرب است

قرار گرفتن مفهوم شرق و غرب در کنار یکدیگر در طوری که به ؛است کرده داستانی

ده شمعاصر ة سبب پیوند گذشته به دورکه وجود آورده دنیای جدیدی را به ،این رمان

 ن تقابل شرق و غرب را موضوع اصلی این رمان دانست.توامی . به همین دلیل است

از انفصال و ناهمگونگی در ساختار ، های بینامتنی در بطن داستانبا ورود نمونهوی 

  داستان جلوگیری کرده است.

 . نتیجه 4

معاصر با فاصله گرفتن از  ةمدرن که در دوراهای پسرمانی است با تکنیک نام من سرخ

 ده است.بهره برهای ادبیات کالسیک ایران داستان ازمدرن  های قالب و محتوای رمان

کنندة تاریخ و ادبیات نوعی تداعیاین موضوع حاکی از آن است که متون پسامدرن به

پیشین در متون معاصری هستند که پیوسته متکی بر آثار های شیوه ها وکالسیک و سبک

سد که ادبیات معاصر در وضعیت رنظر میشوند و چنین بهکالسیک گذشته خلق می

های قدیمی، متون کالسیک و ژانرهای دغدغة بازسرایی و بازی با قصه»پسامدرن 
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(. از این رو این 94: 9985)آلن، « رمانس و داستان کارگاهی را دارد دیرپایی چون

ها در این متنوجود آمده است. پیشهای متعدد بهمتنمتنی است که از پیشبیش رمان

 گیرد.در شاخة بینامتنیت صریح و گونة سوم تراگونگی، ترانسپوزیسیون، قرار میاثر 

همان  اهای نویسنده از ادبیات کالسیک و هنر ایران ب، روایتاین رماندر همچنین 

 شده است؛ ولیوارد متن اصلی داستان  ، برمبنای روابط بینامتنیساختاری که دارند

بال تقلید مستقیم از متون تولیدشده در گذشته باشد، دنمدرن بیش از آنکه بهاپس ةنویسند

 عنوان ابزاری برایها بهاز آن مایه،ها در سطح قهرمان یا دروناز آن اثر پذیرفتن با

. این جستار کنداستفاده مید متن جدیو تکوین معنایی شناسی سطح زیبایی ارتقای

ای از ست؛ بلکه واگویهمتن اورهان پاموک نیز خودبسنده و اصیل نی دهدنشان می

سعدی،  بوستانو  گلستانی فردوسی، شاهنامه های ادبی پیش از خود، ازجملهمتن

نظامی، است تا این امر سبب  االسرارمخزنابوالمعالی نصراهلل منشی و  یکلیله و دمنه

های داستان از جمله متن اصلی گردد؛ زیرا برای هر کنشی در این پویایی شخصیت

معلولی شکل وی است و به این ترتیب، همة روابط براساس رابطة علترمان واکنش

ای و پارچگی متن شده است. بنابراین روابط بینانشانهاند و این علیت سبب یکگرفته

متنی در این همچنین تمام عناصر درونبینامتنی بر چارچوب اصلی این اثر حاکم است. 

ر تعامل دارند و فضای حاکم بر آن حاکی از اثر با تکیه بر قوانین بینامتنی با یکدیگ

ها را ابتدا به تابلوهای نقاشی و سپس به ای است که این متنوجود یک جهان نشانه

های های کالمی در کنار نظامدهد. با این اوصاف، نظامها پیوند میعملکرد شخصیت

 هایاذبهجبر عالوهغیرکالمی )تصویری( قابل خوانش و رمزگشایی هستند. همچنین 

استوار بر فضای ختی شنابنیان رویکرد زیبایی ،این اثر ساختاری و روایی در

. براساس ادبیات کالسیک ایران و هنر مینیاتور ایرانی شکل گرفته است رمان

ایفاکنندگان این نقش نگارگران دربار عثمانی هستند که فن مصورسازی و نگارگری را 

ذکر این نکته ضروری است که اورهان  . در پایان،نداهای هنری ایرانی آموختهاز مکتب
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بر استفاده از ادبیات ایران در پیکرة متن خود، با مباحث نظری پاموک، عالوه

پردازی کامالً آشنا بوده است. وی برای انگیزش خواننده، رمان خود را در داستان

هنری با ادبیات چارچوب رمان پسامدرن مباحث تاریخی ارائه کرده و این تلفیق تاریخ 

گرا دهندة تکنیکگیرد، نشانکالسیک که از خالقیت نوشتاری پاموک سرچشمه می

ای در حوزة ادبیات و هنر توانسته است با بر درک رابطة بینانشانهعالوهبودن اوست که 

تکیه بر رابطة بینامتنیت و ترانسپوزیسیون اثری را خلق کند که دو نظام کالمی و 

خوانش هم باشند. بنابراین در این پژوهش، برای شناخت دقیق  تصویری آن مکمل

نام من های بینامتنی و کارکرد ترامتنی در رمان های پیشامتنیت، نمونهبینامتنیت و اندیشه
متنی ژنت با کارکرد بینامتنیت و ترانسپوزیسیون بررسی و برمبنای رویکرد بیش سرخ

 تحلیل شد. 

 هانوشتپی

1. intertextualité 

2. Julia Kristeva 

3. Mikhail Bakhtin 

4. Roland Barthes 

5. Laurent Jenny 

6. Michael Riffaterre 

7. critique des sources 

8. critique traditionnelle 

9. la sémiotique 

10. linguistique 

11. thématique 

12.formalisme 

13. art 

14. comparatisme  

15. mythologie 

16. Russian formalism 

17. Viktor Shkolovsky 

18. Boris Eikhenbaum 

19. Roman Jakobson 

20. Marcel Proust 

21. Gaston Bachelard 
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22. Marcel Raymond 

23. Jean-Pierre-Richard 

24. collage 

25. pasiche 

26. parodie 

27. moulage 

28. assemblage 

29. paratextualité 

30. metatextualité 

31. arcitextualité 

32. hypertextualité 

کنند؛ زیرا را پیشنهاد می« زیرمتن»متن در اصطالحات بینامتنی، اصطالح نگارندگان مقاله برای پیش. 99

( تالقی دارد و خواننده prétexteمتن: متن با یکی از اصطالحات نقد تکوینی )پیشاصطالح پیش

 کنند.را پیشنهاد می« زبرمتن»نیز « متنبیش»ی برای اصطالح را دچار سردگمی می کند. از طرف

 دهد:عبارتی هر زبرمتنی صورت کسری است که مخرجش را زیرمتن تشکیل میبه

hypertexte        زبرمتن 

---------- = ----------------- 

Hypotexte           زیرمتن 
 

 

34. imitation 

35. pastiche 

36. charge 

37. forgerie 

38. tragédie 

39. parodie 

40. travestissement 

41. transformation 

ولی نظر به  ؛معرفی شده است« جایگشت» در ادبیات فارسی معادل «ترانسپوزیسیون»اصطالح   .42

شود و همچنین برای جلوگیری از اینکه در ادبیات ترکیه و جهان از اصل این واژه استفاده می

فرانسوی استفاده  ةاین پژوهش، از اصل این واژ ا اصطالح فارسی آن، درسردرگمی خواننده ب

  کنیم.می

43. transposition formal 

44. transposition thématique 

اهلل غریب  نیز ترجمه را مترجمانی همچون تهمینه زاردشت و عین نام من سرخهرچند رمان  .45

اند  غریب که منتقدان هم صراحتاً به آن اشاره کردهاهللکیفیت نامطلوب کار عین دلیلاند، بهکرده
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Abstract  
One way to learn more about the culture and literature of other 

countries, which have been notably influenced by Persian literature, is 

to survey the literal works that have mutual effects on each other. 

Studies on the intertextual relationship can reveal the literal, cultural, 

and artistic common grounds between two nations. Postmodernism 

has been prevalent in Turkish novel writing. However, Orphan 

Pamuk’s works (a Turkish novelist) show deep intertextual 

relationships between the Iranian and Turkish literatures. Accordingly, 

the present study investigates the narrative borrowings from the 

Persian literature and art in Pamuk’s works using the theoretical 

framework of Genette’s transtextuality focusing on transposition in 

one of his novels My Name is Red. The novel is a postmodern work 

and it is shown that the narrative and structural merit as well as the 

stable aesthetic approach in the novel rely on the Iranian classic 

literature and miniature works. 
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