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 چكیده
ای از روابط یک متن با سایر متون ف بینامتنی، ژرار ژنت طیف گستردههای مختلدر میان نظریه

ترین گونة متنیت مهمشکلی ساختارمند با عنوان ترامتنیت بررسی کرده است. بیشرا به
های ادبی که مسئلة رود که بر اقتباس استوار است. یکی از گونهشمار میترامتنیت ژنتی به

بیات پلیسی است که از ژانرهای نو در ادبیات جهان محسوب اقتباس در آن برجستگی دارد، اد
های پلیسی عربی است که در آثار خود از شود. نبیل فاروق مصری نویسندة معاصر داستانمی

برق های وی با عنوان آن است که یکی از داستان آثار غربی تأثیر پذیرفته است. شواهد دال بر
اثر ایان فلمینگ انگلیسی برگرفته  اندها ابدیالماسستان از دا مرد غیرممکناز مجموعة  الماس

کارگیری روش تحلیلی ـ توصیفی و تطبیقی کند تا با بهشده است. پژوهش حاضر سعی می
متن آن را براساس دیدگاه ژنت بررسی کند. هدف این متنی این داستان با پیشروابط بیش

متنی از ادبیات دیگر یک اثر داستانی عربی با پیش ی عملی از رابطة بینامتنیاجستار ارائة نمونه
متن است؛ است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که این اثر در نگاه اولیه صرفاً تقلیدی از پیش

اما با تدقیق بیشتر ابعاد مختلف تراگونگی و تالش نویسنده برای ایجاد تغییرات اساسی در 
 شود. متن آشکار میبیش
 متنیت، ژرار ژنت، نبیل فاروق.ادبیات پلیسی، ایان فلمینگ، بیش: ی کلیدیهاواژه
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    . مقدمه1

تعریف متن توسط متون دیگر  گیری معنایتوان شکلطور خالصه میرا به 9بینامتنیت

 ،پژوهشگر و فیلسوف بلغاری ـ فرانسوی 2،نخستین بار ژولیا کریستواکرد. این نظریه را 

صورت مستقل، . براساس بینامتنیت، هر متن جدید نه بهردآثار باختین ارائه ک ةبا مطالع

ای از متون دیگر است فشرده»یابد؛ یعنی متون معاصر یا پیشین وجود می مبنایبلکه بر

است و  است و اصل متون سابق در متن جدید پنهان شدهبین رفته از هاکه مرز بین آن

 . (21: 2009)عزام، « تنها افراد خبره توان تشخیص آن را دارند

است و توسط کریستوا بسیار دستخوش تغییر شده  از زمان ابداعاصطالح بینامتنیت 

یکی از  9ژرار ژنت اند.کرده نظرات جدید به تکامل آن کمک با بیانپژوهشگران زیادی 

گذار در این زمینه اثر توانسته است ة خودپردازانی است که با دیدگاه ساختارگرایاننظریه

خود برگزیده و آن را به  را برای نظریة 4اصطالح ترامتنیت ،جای بینامتنیتبهباشد. او 

ده است. تقسیم کر 8متنیتو بیش 7سرمتنیت ،6فرامتنیت ،5پنج بخش بینامتنیت، پیرامتنیت

  متنیت بیشترین تقارب را با بینامتنیت مورد نظر کریستوا دارد.در این میان، بیش

بندی ارسطویی از انواع در تقسیمکه  است دیدای جژانر پلیسی یکی از این ژانره

 های عربیکشور در همچنان گنجد ونمی ،ادبی، یعنی ادبیات حماسی، نمایشی و غنایی

روایی و  گونةپی گسترش این دراما  .دانندنمی« ادبی»عنوان  ةرا شایست زیادی آن یعده

نیز منتقل شد و اکنون  زمیندیری نپایید که به مشرقاقبال فراوان به آن در غرب، 

آن ضروری ة عنوان یک نوع ادبی پرطرفدار جهانی مطرح است که پژوهش درباربه

    اید.منمی

متنیت ژرار ژنت است و در نظر دارد به بیش به نظریةپژوهش حاضر معطوف 

تش قابلیت دلیل شباهت مضمون روایاعنوان یکی از ژانرهایی که بهبه ادبیات پلیسی

و با بررسی موردی دو نمونه از آن در ادبیات انگلیسی و  بپردازدامتنی را دارد، بین تحلیل

. این دو ساختارگرایانة ژنت دست یازداساس دیدگاه ها برمتنی آنعربی، به تحلیل بیش
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اثر  الماس برقانگلیسی و  90اثر ایان فلمینگ 1اندها ابدیالماساز:   اندداستان عبارت

اصلی این  های شخصیتی قهرمانانشباهت در موضوع و ویژگی .مصری 99نبیل فاروق

 اقتباس فاروق از فلمینگ شکل بگیرد. است تا ذهنیت رابطة دهدو روایت سبب ش

 به سؤاالت زیر است: من خوانش بینامتنی دو داستان، درپی پاسخاین مقاله ض

 بین دو متن شده است؟ ـ چه عواملی باعث ایجاد رابطه

 متنی برقرار است؟متن رابطة بیشـ چرا بین دو 

گونگی است یا تراگونگی؟ متن خود از نوع همانبا پیش  برق الماسمتنی رابطة بیشـ 

 اقسام هریک کدام است؟ 

 . پیشینة تحقیق1ـ1

 ؛ ازجمله:   در کشور انجام شده است زیادی هایپژوهش درمورد بینامتنیت

 بهمن نامورمطلق نوشتة «هادیگر متنروابط یک متن با  ترامتنیت، مطالعة»مقالة 

 بینامتنیت را تشریح کرده است. ( که نظریة ژنت دربارة9986)

( که نسل اول نظریات 9910تألیف بهمن نامورمطلق ) درآمدی بر بینامتنیتکتاب 

 بینامتنی را مورد مطالعه قرار داده است.

( که 9915امورمطلق )تألیف بهمن ن بینامتنیت از ساختارگرایی تا پسامدرنیسمکتاب 

های که از نامش پیداست، در ادامة کتاب قبلی این نویسنده، دیدگاه همچنان

 ساختارگرایی و پساساختارگرایی را بررسی کرده است

( که نظریة 9915نوشتة اسماعیل آذر )« های بینامتنیت ژنتیتحلیلی بر نظریه»مقالة 

 متنیت ژنت را توضیح  داده است.بیش

هایی از متنمتنی چهار اثر برگزیدة کلودیا پالماروسی با پیشانش بیشخو»مقالة 

متنی آثار ( که رابطة بیش9917از نسترن نوروزی و بهمن نامورمطلق )« نقاشی ایرانی

 یک نقاش ایتالیایی را با چند نقاشی سنتی ایرانی تحلیل کرده است. 
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محدودة روابط آثار ادبی با  اما مطالعات بینامتنی در زمینة ادبیات عربی بیشتر در

 عنوان بینامتنیت دینی نام برد، مثل: توان از آن بهقرآن کریم بوده است که می

( که بررسی 9919از حسن گودرزی )« بینامتنیت در شعر صالح عبدالصبور»مقالة 

 برده پرداخته است.تأثیر قرآن کریم در اشعار شاعر نام

ن بررسی بینامتنی قرآنی در اشعار مظفر النواب به نامة کارشناسی ارشد با عنواپایان

 ( که تقریباً شبیه به پژوهش پیشین عمل کرده است. 9919قلم حبیبه نیریزی )

نوشتة « بینامتن اشعار عمر خیام و ایلیا ابوماضی»هایی همچون در این میان، پژوهش

شمار یات تطبیقی به( از معدود مطالعات بینامتنی در زمینة ادب9919وردی )فریدون اهلل

آید که البته منحصر در آثار شعری است، نه روایات. اما از آنجایی که ادبیات پلیسی می

شود؛ لذا از ژانرهای نوپا در شرق عربی است، تحقیقات اندکی در این زمینه مشاهده می

تحلیلی با رویکرد بینامتنی در این خصوص یافت نشد. این جستار تالشی درجهت 

متنی دو متن روایی پلیسی است و توجه به این ژانر در ادبیات عربی یشخوانش ب

 است. ترین وجه تمایز آن با سایر تحقیقاتمهم

 . چارچوب نظری2

 . بینامتنیت1ـ2

وار گرفته شده است. مفهوم بینامتنیت خالصه 92آمیختن بینامتنیت دراصل از ریشة درهم

ها آن. متنة دورمتون دیگر سابق یا هم گیری معنای متن توسطشکل  بدین شرح است:

متن هیچ متنی بدون پیشاند. ای از معانی را تشکیل دادهتنیدهپیوسته و درهم شبکة

 و (27: 9910 شوند )نامورمطلق،اساس متون گذشته بنا میها پیوسته برنیست و متن

توان صرفاً از چون نمی ؛تنهایی و بدون رجوع به متون دیگر فهمیدبهتوان آن را نمی

براین هر متنی . بنااندکار نرفتههرگز به اصطالحات، تعابیر و عباراتی استفاده کرد که قبالً

بینامتنی است که عنصری از عناصر متون دیگر را در خود جای داده  ای از زنجیرةحلقه

  .(68: 9984است )سلطانی، 
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 بیشتر اشپدیدآورنده با آن باطارت از دیگر متون متن با ارتباط ،بینامتنیت طبق نظریة

 دیگر متون توانمی هاآن درون که آورندمی را فراهم هاییسیاق و هابافت متون است و

ها ترین هدف بینامتنیت کشف نشانهمهم .(496 :9981 نیا،)قائمی کرد تفسیر و خلق را

سایر متون  روابط میان متن حاضر و ة متن بر متون دیگر از طریق مطالع و آثار مثبت

  است.

باختین. »ة در مقال م9167بار ژولیا کریستوا در سال  اصطالح بینامتنیت را نخستین

دانند که یکی از گذار این نظریه میکار برد. همگان او را بنیانبه «گو، رمانوکلمه، گفت

 تمام متن بینامتن است و هیچ متن مستقل، ،ترین مباحث نقد متن است. از نظر اوجدی

افتاده نیست و اساساً دور و هیچ نویسنده و مؤلفی جزیرة اصیل و یکتایی در کار نیست

 . (909: 9912 تواند باشد؛ بنابراین امکان نقد کامل یک منبع وجود ندارد )غیاثوند،نمی

متعدد فکری در  های، جریانشودهرچند کریستوا واضع بینامتنیت شناخته می

ساختارگرایی، پساساختارگرایی،  اند؛ مانندر بودهمؤث گیری و تداوم این نظریهشکل

دلیل ماهیت متفاوتشان ها بهاین رویکرد»شناسی. شناسی و نشانهفرمالیسم روسی، زبان

بلکه این رابطه با  اند؛یکسانی با بینامتنیت دارند و نه تأثیر واحدی بر آن داشته نه رابطة

« ن شدت و ضعف داشته استدر طول زماشده های ایجادتوجه به دگرگونی

ة با نظری 94شناسی و باختینزبانة با نظری 99سوسور .(99: 9910)نامورمطلق، 

های مؤثر در پیدایش این ترین شخصیتگومندی و چندصدایی متون، از مهموگفت

راه را برای  ،کار نبردندة  بینامتنیت را بهگاه واژاینکه هیچبودند. این دو با رویکرد

 نظریةبارزترین محققانی که  رویکرد او در نقد ادبی و هنری فراهم کردند. کریستوا و

و ژرار ژنت  97لورن ژنی 96،میکائیل ریفاتر 95روالن بارت، ،بینامتنیت را تکامل بخشیدند

 آید. او در اعتقاد بهشمار میگذاران این نظریه بهبودند. بارت همراه کریستوا از بنیان

ش نظر بود و وجه تمایزش با وی تأکید بر خوانبا کریستوا هم نقد منابع ممکن نبودن

، هیچ متنی ولی از دید بارت ؛کریستوا معتقد بود هیچ متن مستقلی وجود ندارد»بود: 
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نام ’ بینامتنیت خوانشی‘نظر وی لذا بینامتنیت مورد  خوانش و فهم نیست.تنهایی قابل به

برخالف  ،ژنی»دوم بینامتنیت بودند. ژنی و ریفاتر جزو نسل  .(971 همان،« )گرفت

بینامتن  معتقد به امکان نقد و بازیابی بینامتنی بود و ریفاتر به تفکیک ،بارت و کریستوا

ژنت نیز واضع ترامتنیت است و  .(57 و 55 )همان، «حتمی از احتمالی پرداخت

  شود.بینامتنیت او بخشی از ترامتنیت محسوب می

 ؛ام بزرگی در کاربردی کردن مفهوم بینامتنیت برداشتندیک گژنی، ریفاتر و ژنت هر

اما دیدگاه ترامتنیت ژنت با توجه به ساختارمند بودن و قابلیت اجرای بیشتر در نقد 

خصوص بینامتن تحقیق ناظر به آرای ژنت درمتون، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. این 

لذا توضیحات  پردازد؛می او به تحلیل روابط دو متن روایی پلیسیة است و طبق نظری

  .شودبیان می هاضمن تحلیل داستانة ترامتنیت درالزم دربار

 

 . گذری بر ادبیات پلیسی2ـ2

 در ادبیات جهان آن . پیدایش و سیر تطور1ـ2ـ2

ها جرمی روی داده باشد شود که در آناطالق می هاییادبیات پلیسی یا جنایی به داستان

های های معقول و منطقی شناخته شود. این ژانر شاخهبا روش وسیلة کارآگاهو مجرم به

( و با توجه به همین تنوع در طول 456: 9976متنوع و گوناگونی دارد )میرصادقی، 

های استداللی، ادبیات معمایی و کارآگاهی، های متعددی مثل حکایتتاریخ، عنوان

 (. 90ـ1 :9910گز، )اسکا را به خود اختصاص داده استپلیسی، جنایی و تریلر 

چهارم تا اول پیش از میالد ة توان به هزارهای داستان جنایی را میهرچند سرچشمه

در اصطالح رایج آن رمان پلیسی  ،های عهد عتیق و هرودوت نسبت دادو داستان

عنوان ژانر ادبی مطرح شد و نویسندگان و ستین بار در ابتدای قرن بیستم بهنخ

پدر داستان پلیسی را  98. اکثر منتقدان ادگار آلن پوا یافتخوانندگان خاص خودش ر

. شد دیده های اوهای ادبیات پلیسی در برخی داستاندانند و معتقدند نخستین بارقهمی
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های کوتاهش قرار در مرکز برخی داستان را کارآگاه شخصیت پو نخستین کسی بود که

صر طالیی در عاما  ؛یاری داشتاین شیوه در ابتدای قرن بیستم خوانندگان بس. داد

نویسندگان مطرح این دوره  شود.آغاز می م9120حدوداً از سال ادبیات پلیسی  ةتاریخچ

و  91آگاتا کریستی .چرخیدهایشان حول محور معما میعموماً انگلیسی بودند و داستان

ا ه. این داستاننویسندگان این نوع در این دوره بود مشهورترین 20دوروتی سایرز

کردند و در پایان داستان به می بدگمان گناهیبه شخص بی قصهخوانندگان را تا انتهای 

  . زدنداو رودست می

. در آنجا به اوج شکوفایی خود رسید ،داستان پلیسی از اروپا به امریکاپس از انتقال 

مریکا بود که به ادگرگون شدن مضمون داستان پلیسی در  یکی از دالیل این شکوفایی

که قهرمان آن یک  انجامید 29نام هارد بویلددیگری از ادبیات پلیسی به ةعتولد زیرمجمو

 فرد بود.بههای منحصرکارآگاه خصوصی تنها با ویژگی

ها قاتل مشخص یابد که در آنهای پلیسی مدرن رواج میپس از این دوران، داستان

از این ل سریالی است. قات بوده و تمرکز اصلی بر تحلیل شخصیت اوست که معموالً

، دهند و ما شاهد حضور انواع کارآگاهاست که کارآگاهان تغییر چهره می بعد به دوران

های جاسوسی و داستان های پلیسی هستیم.در رمان ،پوستسیاه و زن مثل کارآگاه

یک سهم بزرگی در رکه ه های ژانر پلیسی استآور نیز از زیرشاخهیا دلهره 22تریلر

  .است و جذابیت این نوع داستانی در جهان داشتهگسترش 

همواره از  خود قدمتسال  980در طول  ادبیات پلیسی طور خالصه باید گفتبه

داده است و خود ادامه  پیوسته به مسیر رو به رشدترین ژانرها نزد مردم بوده و محبوب

و نماید ها بازنگبا اینکه خاستگاه غربی دارد، توانسته جایگاه خود را در تمام فره

 قابلیت آن را دارد که موضوعات مختلفی را در خود جای دهد. 

 

 . راهیابی به ادبیات عربی2ـ2ـ2
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ها ناشناخته بوده های عربی مدتجمله در سرزمینکی از تولیدات ادبی که در شرق ازی
، متونی با ژانر پلیسی و ها شدهو بعد تحت تأثیر هژمونی فرهنگی وارد ادبیات آن

های پلیسی در غرب، این ژانر چند گرایش فراوان به داستان رغمعلیکارآگاهی است. 
نوع  منزلةاست و هنوز جایگاه خود را بههای عربی شده دهه نیست که وارد سرزمین

غربی تجلی یافته و های رمان ةصورت ترجماست. بیشتر آثار موجود هم بهادبی نیافته 
 رود مستقل به این عرصه را دارد. عربی تمایل و کمتر نویسندة

ها و آداب و رسوم ایشان که با توجه به اختالف جوامع در ساختار و حرکت ملت
 های پلیسی فقدان داستان رسد وقتی ازنظر میأثیر فراوانی در ادبیات دارد، بهشک تبی
ست؛ و عجیب نی آید، این امر کامالً طبیعی نمودهمیان میسخن به ادبیات عربی در

 کند.ها را منعکس میها بوده و سبک زندگی آنملت چراکه ادب همواره آینة
دو نکته  توانمی ادبی را از این گونة نویسندگان عرب رویگردانی طور کلی دلیلبه

پَستی از نوشتار  چهرة را منتقدان و پژوهشگران عرب ادبیات پلیسی ،اول اینکهاست: 

ند خود را به سطح متون ادبی واال برساند )شرشار، تواکه هرگز نمی کنندمعرفی می
جرم و جنایت  ،ی عربیاهکشورویژه در شرق و به در ،دوم اینکه .(1: 2009

های فرهنگی و سبک و این به تفاوت دهدرخ نمی معنای غربی آنبه یافتهسازمان
معاصر های برخی از نویسندگان گردد. در این میان، تالشزندگی شرقی و غربی برمی

 29است. نبیل فاروق آثار پلیسی و گسترش این نوع ادبی چشمگیربرای خلق  یعرب
هایش موضوع این پژوهش قرار این نویسندگان است که یکی از داستان مصری ازجملة

 گرفته است. 

 اندها ابدیالماس. فلمینگ و داستان 3ـ2
است. او  لیسیز نویسندگان مطرح ادبیات پیکی ا م(9164ـ9108ایان فلمینگ )

. بودافسر اطالعاتی نیروی دریایی و  مأمور سرویس مخفی بریتانیاو تبار انگلیسی
کاری فلمینگ در  ةسابق. شخصیت محبوب جیمز باند بودهای خالق داستانفلمینگ 
گفته مؤثر بود. جیمز باند  شخصیت خلق درهای اطالعاتی و جاسوسی بریتانیا سازمان
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در همین مبنای یکی از افراد گروه کماندوهای ویژه را بر باند جیمزشخصیت او شود می
با نگارش  م9152او در سال پروا بود.بی و موری شجاعأکه م است خلق کردهسازمان 

ژانر  ای جدیدتر از قهرمانانگونهعمالً  24کازینوی سلطنتیاولین داستان خود یعنی 
و بسیار شجاع  پوش، خونسردوشمردی خ باند جیمز وارد دنیای ادبیات کرد.را  پلیسی

هدفش نابودی  به مبارزه با نیروی شر که عمدتاً است که همواره در قالب نیروی خیر
 ید. آبرمی ،جهان است

و چندین های تاریخ قرار گرفت ترین کتابهای باند در فهرست پرفروشاستاند

کتاب از  چهاردهة ندمجموعاً نویس فلمینگ ها ساخته شد.فیلم سینمایی به اقتباس از آن

در این هاست. داستانیکی از این مجموعه اندها ابدیالماس. جیمز باند بود ةمجموع

عاملین قاچاق الماس از تا شود مأمور می عنوان افسر اطالعاتی بریتانیابه داستان، باند

دولت  گیرد که بهاین قاچاق از معادنی صورت می .مریکا را پیدا کندابه  معادن سیرالئون

او برای پیش بردن تحقیقاتش، خود را  گذرد.انگلیس تعلق دارد و از مسیر انگلیس می

ها نفوذ آن شبکةرود و مخفیانه به مریکا میا، به هزد جاقاچاق  یکی از اعضای گروه

فراوان، با اقتدار موفق به حل معمای قاچاق  وگریز و ماجراهایتعقیبو پس از  کندمی

 گردد.ان باند و متالشی کردن آن میو شناسایی سرکردگ

 برق الماس. فاروق و داستان 0ـ2

اهل مصر است که  ژانر پلیسی ـ( یکی از این نویسندگان عربی9156دکتر نبیل فاروق )

 . مجموعةده استکرلی تخیهای پلیسی و علمیداستان تالش خود را منحصر در خلق

شهرت  عنوان داستان، 960ه با آثار نبیل فاروق است کیکی از سری مرد غیرممکن

اطالعات مصر  ، به طریقی با ادارة. فاروق پیش از نگارش این مجموعهفراوانی دارد

ارتباط داشت. همین امر منجر به آشنایی وی با یکی از مأموران این اداره و الهام گرفتن 

دی قهرمان مراز این مأمور شد. این  مرد غیرممکن های مجموعةشخصیت اصلی داستان

خوبی بلد انواع فنون رزمی را به مانند ای؛هایی برجستهیژگیبا و نام ادهم صبری استبه
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 هابه آن های مختلف دنیا آشناست وبا زبان کند،ها استفاده میاز انواع سالح است،

کند و مهارت عجیبی در تقلید صدا و تغییر چهره دارد. این شخصیت با این تکلم می

کارآگاهی را به یاد جیمز باند، قهرمان  پلیسی و آشنا به متون ها، هر فردویژگی

العاده های خارقزیرا هر دو شخصیت در مهارت ؛اندازدمی ،های معروف فلمینگداستان

 های هر دو دارای پایان خوش همراه با پیروزی قهرمان است. هم بوده و داستان شبیه

محور قاچاق  حولاست که  غیرممکن مرد های مجموعةیکی از داستان برق الماس    

اطالعات اسپانیا دعوت به  ادهم صبری از سوی ادارة ،در این داستان .چرخدالماس می

شود. دلیل این دعوت، استیصال انهدام باند قاچاق در این کشور می روژةهمکاری در پ

ن و ای بودن اعضای آنیروهای اطالعات اسپانیا از انهدام باند، با توجه به حرفه

ادهم صبری است. این قهرمان نیز با استفاده از تغییر  ةالعاداعتمادشان به مهارت فوق

خالفکار و نفوذ در باند مافیا، پس از زدن خود به جای فردی  قیافه و جا

انگیزش، موفق به انجام های فراوان و با استفاده از هوش و توان شگفتوقوسکش

  گردد.س در اسپانیا میمأموریت و دستگیری قاچاقچیان الما

 متنی دو داستان براساس نظریة ژنتل بیش. تحلی3

 از دیدگاه ژنت . انواع ترامتنیت1ـ3

در میان انواع نظریات بینامتنی، شاید بتوان بینامتنیت ژنت را که خود نام ترامتنیت بر آن 

 ینامتنیترین شکل از انواع روابط بکامل ،دلیل ماهیت ساختارمند آننهاده است، به

 شود: طور که در مقدمه اشاره شد، ترامتنیت به پنج گونه تقسیم می. هماندانست

اساس بررسی روابط بر های بینامتنی، صرفاًبرخالف دیگر نظریه . بینامتنیت:1

استوار شده  ،قول، تلمیح و سرقتارجاع، نقلحضور عناصر دو یا چند متن، یعنی هم

 متنی را به سایر انواع ترامتنی توزیع کرده است. است. ژنت کشف دیگر روابط میان
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ای گونهبه اما ،که خارج از روایت استمطالبی  متن با رابطةبررسی  :. پیرامتنیت2

های پیوسته یا شوند: پیرامتنکلی تقسیم می ها به دو دستة. پیرامتنمربوط به آن هستند

که همگی متصل به متن  هاوشتمثل عنوان اثر، فهرست مطالب، مقدمه و پان ،متنیدرون

متنی که به های ناپیوسته یا برونپیرامتن ؛ورود به متن هستند منزلة آستانةاصلی و به

مانند  ،(979: 9915سمت درون اثر بکشند )پیرانی، اند مخاطب را بهنوعی در تالش

 های رونمایی اثر. پوسترها و تیزرهای تبلیغی و نشست

متن را با متونی  بط انتقادی و تفسیری بنا شده است و رابطةاروة پایبر . فرامتنیت:3

کند. متون ناقد اثر را فرامتن انتقادی و متون کنند، بررسی میکه آن را نقد یا تفسیر می

 نامند. را فرامتن تفسیری می کنندهتبیین

ژانر  و در آن تعلق متن به یک کندمی مطالعه شناسانه متن راگونهة رابط . سرمتنیت:0

 خاص ادبی یا هنری مورد نظر است.  با گونة و ارتباطش

هر »پردازد. اساس برگرفتگی و اشتقاق میروابط دو متن بربه بررسی  متنیت:. بیش3

« متنی خواهد بوددو بیش آن برگرفته شود، رابطة’ الف‘از متن  ’ب‘گاه متن 

 (. 99ـ27: 9915)نامورمطلق، 

 دو به رابطة ترامتنی به بینامتنیت ژنتی است؛ زیرا هر ترین گونةمتنیت نزدیکبیش

متنیت بر اقتباس حضوری و بیشپردازند. فقط بینامتنیت براساس هممیان دو متن می

 بدین معنا که: ؛استوار است

هایی گیرد، اما بدون بخشدر بینامتنیت اگر متن نخست نباشد، متن دوم شکل می 

را  شاهنامههایی از سعدی که بخش گلستانثل که از متن اول وام گرفته است؛ م

متنی اگر متن نخست نباشد، متن دوم که در رابطة بیشبرگرفته است. درحالی 

نظامی که از خسرو و شیرین شاهنامه  خسرو و شیرینوجود نخواهد داشت؛ مانند 

 (.21برگرفته شده است )همان، 

به سه شرط   شود، مطالعه متنیتبیشة حوز طور کلی برای اینکه موضوعی دربه

 آن دو و متن یا بیشتر، اطمینان به رابطةمتنی بودن موضوع، وجود د :دارد نیاز اساسی
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نبیل  برق الماستحقق دو شرط نخست در کنار اقتباس عنوان داستان  .(25: 9915)آذر، 

قاچاق  دربارةو همچنین موضوع مشترکشان که  اندها ابدیالماسفاروق از داستان 

 رابطةاول  در وهلةآن است،  شبکةاس و تالش مأموران اطالعاتی در انهدام الم

. لذا با توجه به کندمی تداعی متنیت میان این دو متن را در ذهنبرگرفتگی و بیش

 و به رابطة نهادهسایر اقسام ترامتنیت را وا سخن دربارة محدودیت فضا، این پژوهش

  .ستیافته ادو داستان اختصاص متنی بیش

 متنیت.  انواع بیش2ـ3

 این با و پردازدمی و پسین پیشین هایمطالعة رابطة متن به برگرفتگی متنیت یابیش

 (.69 :9988 )کنگرانی، کاودمی را جدید آثار خلق در پیشین هایمتن تأثیر روش

طور کلی چنین تعریف به متنی اقتباس است. اقتباس رابیش بنابراین مبنای رابطة

 خالصه دادن، تغییر با جایی یا کسى از موضوعی یا مطلب کردن نقل و گرفتن»: اندکرده

ویژه در عملى، به یا کاربرد نوع و شیوه از کردن پیروى یا آن بر چیزى افزودن یا کردن

  .(509: 9989انورى، ) «وجود آوردن آثار هنری و تحقیقاتیبه

د، نه حضور آن. بنابراین شومی متنیت تأثیر یک متن در متن دیگر بررسیدر بیش

متن( از متن نخست موضوع اساسی این مطالعات الگوبرداری متن دوم )بیش

شاخص گونگی و تراگونگی. است که بر دو گونه رابطه استوار است: همان 25متن()پیش

شود، منظور گونگی می؛ یعنی هرگاه سخن از هماناستبندی دوگانه، سبک این تقسیم

آید، منظور میان میمتن است و هرگاه سخن از تراگونگی بهمتن از پیشبیشتقلید سبک 

 تغییر سبک است.

 )تقلید( 24گونگیهمان 1ـ2ـ3

وتصرفی در آن صورت متن برگرفته شده و هیچ دخلطور کامل از پیشمتن بهاگر بیش

 ر این نوعدبه عبارت دیگر،  .(24 :9914زاده، نامند )فخاریتقلید می را نپذیرد، آن
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 تازه موقعیتی و جدید با هدف حفظ متن نخست در وضعیت هنرمند متنیت،بیش

 دیگر اثری از کردن کپی اصلی و با نسخة در تغییر بدون را خود اثر تا کوشدمی

  آورد.  وجودبه

 نقش دیگر متن به یمتن از گذر در ادبی ـ هنری نظام نوع سه متنی،میان ةدر رابط

گونگی به سه همانة رابط ،بر همین اساس. جدی و تفننی، طنزی: کندمی ایفا اساسی

  شود:دستة کلی تقسیم می

دراصل به و  استبرگرفته شده  27پاستیشایتالیایی ة واژاز  :تقلیدنمایییا استقبال 

پاستیش ، متنیتشود. در اصطالح بیشنقاشی برجسته اطالق می ةشیو از تقلید سبک

تفننی میان دو متن به ة رابط .است کارکرد تفننی بامتن پیش متن ازتقلید سبکی بیش

بنابراین این نوع از اساس طنز باشد و نه جد. شود که نه برای گفته میرابطه

رود )آذر، کار میآن بههمراه با تفنن و شوخی با  متنپیش برای تکثیر گونگیهمان

9915 :28) .  

 لغت در این اصطالح گونگی است.ماناز نوع ه متنیتبیش گونة دومین :24شارژ

 چند یا یک در کردن اغراق. شودمی همراه طنز نوعی با که کردن است غلو معنایبه

 در کند. بنابراینمی تبدیل شارژی متنبیش به را متن، متن دومپیش موجود در ویژگی

 به نسبت تا شودمی کوشش تغییراتی گیرد، اما بامی قرار تقلید مورد سبک شارژ،

 شارژ شکل ترینمهم .(941: 9910 )نامورمطلق، داشته باشد نقد و طنز متن،پیش

 .گیردمی صورت متنپیش هایویژگی از ییک کردن دربارة غلو با که است کاریکاتور

 ،گونگی است و از نظر ژنتتقلید یا همان زیرشاخة سومین: 24یا فورژری جعل

کاری است و فورژری یک تقلید کامل و کپی»ا زیر است؛ ترین نوع تقلید از سبکساده

در جعل تقلید از  .(28: 9915)آذر، « شوده و تداوم کار اصلی محسوب میزیرمجموع

 .گیردمتن کارکرد جدی به خود میپیش
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به  مرد غیرممکنهای داستانمجموعه، شباهت تر گفته شدطور که پیشهمان

 مرد غیرممکنبرآن داشته است تا اعالم کنند:  های جیمز باند برخی از منتقدان راداستان

چیزی جز نسخة عربی جیمز باند نیست. درمقابل خود نویسنده و منتقدانی دیگر با 

 اند.های این دو شخصیت، این نظر را رد کردهاشاره به تفاوت

انگلیسی ة عربی از مجموع ة اقتباس مجموعةمورد رابطبا توجه به شواهدی که در

دو مجموعه است،  از یکهای هرر این پژوهش که ناظر بر یکی از داستانوجود دارد، د

نظر گرفته شده است. با در اندها ابدیالماسمتن برای عنوان بیشبه برق الماسداستان 

 دستة اول منتقدان مبنی بر تقلید صرف و کامل مجموعة بررسی دقیق دو داستان، دیدگاه

به دیگر سخن، با توجه به  شود.ند رد میهای جیمز بااز داستان مرد غیرممکن

طور توان گفت که متن دوم بهگونگی داده شد، نمیهمانة رابط بارةتوضیحاتی که در

گونگی وجود دارد که در جزئیات هماندر برخی اما  ؛ی کپی و بدلی از متن اول استکل

  شود:ها اشاره میترین آنذیل به مهم

ا ابزارهای ارتباط یک فرد یا گروه با مخاطبان خود هرسانهدر رسانه:  گونگیهمان

های مختلفی مثل نامه، کتاب، روزنامه، رادیو، تلویزیون و اینترنت هستند که شامل گونه

متن خود مانند پیش برق الماس. چون داستان (224: 9910کرمانی، شوند )احمدزادهمی

 قرار است.ای بررسانهدو رابطة درونشکل کتاب است، بین آن به

اند. این ژانر نیز شده در ژانر پلیسی نگاشتههر دو داستان در ژانر:  گونگیـ همان

. اندسبک تریلر از آن جملهژانر جاسوسی و خود دارای چندین زیرمجموعه است که 

انگیز داشته باشد و شود که ماجرایی هیجانتریلر به داستان، نمایش یا فیلمی اطالق می

ر جنایی یا جاسوسی ترکیب شود. در این شیوة داستانی، قهرمانان در معموالً با ژان

راحتی میسر نیست. در این ها بهشوند که خالصی از آنموقعیت خطرناکی قرار داده می

ن گیرند و نبرد خیر و شر مدام در جریاسبک، همیشه تبهکاران مقابل قهرمانان قرار می

تمام  .کنداوی به جذابیت آن بسیار کمک میوسیلة راست. البته نوع نقل داستان به
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در سبک تریلر جاسوسی خلق  های جیمز باند و ازجمله داستان مورد بررسیداستان

های پیوسته درگیر ماجراهای بحرانی و تعلیقعنوان جاسوس بهاند و قهرمان داستان شده

 کند؛ مانند:مخاطب ایجاد میفراوانی است که هیجان زیادی در ذهن 

« لی خب. هیشکی جنب نخوره. فقط آروم باشید تا کسی بالیی سرش نیاد.خی»

دفعه باز شد و بدنش درمقابل صدا خشن، هولناک و جدی بود. چشمان باند یک

احتمال وقوع خطری که وارد اتاق شده بود، مورمور شد ]...[ وقتی مردِ 

اسلحه را توی کرد، باند دید که پوست نگاه میهای سیاهدست توی چشمبهاسلحه

اش پشتش ای که کلّ زور شانهدستش چرخاند و از لوله گرفتش. ناگهان با ضربه

پوست کوبید. از ضربه فقط صدای تیر را به وسط شکم حجیم سیاهبود، تَه هفت

 (. 941ـ948: 9915سیلی خیسی به گوش رسید )فلمینگ، 

ا در سینه حبس آور در سراسر داستان نفس مخاطب روگریز دلهرهاین تعقیب 

 کشاند.پی خود میکند و او درمی

 ژانر تریلردر  مرد غیرممکنهای مجموعة نیز مثل دیگر داستان برق الماسداستان 

داستان  ،های مهیّجتحریر درآمده و توانسته است با ایجاد صحنه به رشتة جاسوسی 

ان که درون رقم بزند؛ همچون صحنة آغازین داستی را برای خوانندگان پلیسی جذاب

افتد و پیرمردی که حامل مواد غذایی برای مسافران اسیر شده اتفاق میهواپیمای ربوده

 گیرد:گیران قرار میاست، مورد تهدید گروگان

رَحماکَ یا سَیِّدي!! وَخَلَعَ العَجوزُ ِحذاءَهُ  [...] یا لَکُهولَتي!! یَبدو أنَّ قَدَمي قَد التَوَتْـ    

فَصاحَ الرجل الممِْسک بالمسدِس  [...] یُسرَی ِبطَریقَةٍ أثارت شَفقةَ الرُّکابِمنْ قَدَِمِه ال

وفَجأةً اتّسَعَتْ عُیون ]...[ ارتدَّ ِحذاءکَ أیّها الرجلُ القَِذر وَإلّاحَطَّمتُ رأسَ ـ بقَسوَةٍ: 

ذَفَ العَجوزُ الرکاِب دَهشَةً وانطَلَقَتْ عدّة صَیحاتٍ فَزعَةٍ ِمن حَناجِر النِّساء، ِعندَما قَ

وأطاحَ بِه بَعیدًا وَصَرَخَ المُختَِطفُ وکَأَنَّ الِحذاء  [...] ِحذاءَهُ بحرکةٍ مفاجأةٍ علی الرجل

 (.90ـ1تا: )فاروق، بی 03مصنوعٌ من الصُلِب
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 برجستة ادهم صبری، مأمورمخفیاین پیرمرد ناتوان همان  شود کهدر ادامه آشکار می

گیری به این ان و پایان دادن به ماجرای گروگانمصری است که برای نجات مسافر

  شکل وارد عمل شده است.

 ،به شهادت اغلب منتقدانولی  ؛اندنوعما بسیار مت ةهای سینمایی در دورجاسوس

، راه انداختهباند به موجی هستند که جیمز دةدهنها ادامهاین واقعیت که تمامی آن

، مرد غیرممکن تنها برای مجموعةفلمینگ نههای . بنابراین داستاناست ناشدنیانکار

 آید.  می شمارمتن بههای جاسوسی تریلر پیشها و فیلمبلکه برای بیشتر داستان

موضوع متن دوم همچون متن اول پیرامون قاچاق الماس  در موضوع:گونگی همان

جای ی از خود بر کنند هیچ ردّچرخد که سعی میهای مافیایی پرنفوذ میتوسط گروه

 .نگذارند

شود. جوّ و فضای داستان از عناصر مهم روایی محسوب می در فضا:گونگی همان

فضا روح حاکم بر داستان و تابع صحنه و ژانر است. جوّ کلی در هر دو متن تحت تأثیر 

آور است که حس اضطراب توأم با هیجان را در مخاطب ایجاد ژانر تریلر، فضایی دلهره

 کند.  می

؛ داستان و فردی استترین رکن شخصیت اساسیپردازی: در شخصیت گیگونهمان

 اساس موقعیت خود شخصیت وحسب نوع و کوتاه و بلند بودن آن و برداستانی که بر

نیاز، )بی کنداصلی و فرعی بودنش، دارای وجوهی است که او را از دیگران متمایز می

های گونگی در پردازش شخصیت، مواردی از همانمتن مورد نظردر بیش .(61: 9914

  متن وجود دارد:اصلی و فرعی داستان نسبت به پیش

های منظور از این ویژگی های شخصیت اصلی:گونگی در ویژگیالف. همان

مخفی است، نه های مطلوب برای جاسوس و مأمورمشترک، خصوصیات و مهارت

همچون  ،دهم صبرییعنی ا ،متنهای اخالقی دو شخصیت. قهرمان اصلی بیشویژگی

و مانند او  است مخفی سرویس اطالعاتی کشور خودیمز باند، قهرمان متن اول، مأمورج
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، آشنایی با فنون ای چون هوش سرشار، قدرت بدنی زیادبرجسته هایدارای ویژگی

با  همراه های گوناگون دنیا، توانایی تغییر چهره و مدیریت بحرانمختلف رزمی و زبان

های حساس در مأموریت های ویژه هر دو قهرمان را شایستةاین تواناییآرامش درونی. 

برای انجام مأموریت به جیمز  ،برای مثال در داستان اول. خارج از کشور کرده است

جای یکی از اعضای باند گانگسترها جا خود را به رود و با تغییر چهره،مریکا میا

 زند: می

ها، بدون زخم، ی سفید روی شقیقهگرفت. رد جلوی باندای جیبی نهییگروهبان آ»

[ ...] هاهایی محو زیر گونهها و دهان، سایهی چشمنشانی از جدیت در گوشه

 .(97: 9915)فلمینگ، « بود که دیگر جیمز باند نبودمجموع تبدیل به کسی شده در

د مافیای دستگیری بان ادهم به دعوت ادارة اطالعات اسپانیا مأمور ،نیز در داستان دوم

 کند:درون باند نفوذ میاسپانیایی شده و با تغییر چهره به 

التفتَتْ مُنی إلَی أدهم وابتَسَمَت وَهي تتطَلّعُ إلی وَجِهِه الذي تَحَوَّلَ ِبِفعِل مَهارَِتِه » 

تْ عَیناهُ الفائقَِة في التَنَکُّر إلی وَجهٍ أسمَر البشرَِة، مُطلَِق اللِّحیَِة، مُدَبِِّب الشارب، واختَفَ

 (.   29تا: )فاروق، بی 99«خَلفَ ِمنظارٍ ِطبّيٍ صَغیرٍ

قهرمان در هر دو داستان جنسیت کمک قهرمان:گونگی در شخصیت کمکب. همان

گونگی در بر این، همانزن است. در اولی، تیفانی کیس و در دومی، مونا توفیق. عالوه

متن مشاهده متن و بیشهای الزم برای همکاری با قهرمان در پیشداشتن مهارت

که جیمز باند در چنگ قاچاقچیان گرفتار شده، شود. برای مثال در متن اول، زمانی می

شتابد و برای فرار کمکش تیفانی که در ظاهر همدست آنان است، به نجات جیمز می

 کند: می

م. باید بریم ته ایستگاه. سمت چپ ]...[ آنجا دختر به نجوا گفت: ما در اتاق انتظاری

های کنار دیوار ماشین ریلی کوچکی قرار داشت ]...[ تیفانی به ردیف بشکه

جا تونم راهش بندازم. سوزن ریل رو جابهایستگاه اشاره کرد و آرام زمزمه کرد: می
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کردم. عجله کن جیمز. سوار شو. باند نجوا کرد: خدای من، تو یه شیرزنی 

 (. 225ـ 224: 9915لمینگ، )ف

نام تباری بهدر متن دوم هم، مونا که همکار ادهم است، خود را در نقش زن انگلیسی

نام خولیو است و در آورد و به ادهم که اکنون دیگر یک دزد اسپانیایی بهالیزابت درمی

 کند: ظاهر گرفتار قاچاقچیان شده، کمک می

و تظاهَرَتْ باالنهیاِر و هي تَقولُ ِبصوتٍ باکٍ: ال فائدَةَ یا غَطَّتْ مُنی وَجهَها ِبکَفَّیها »

تظاهَرَ أدهم بالترَدّد، ثمّ قالَ بلهجةٍ نجحَ في أنْ یَصِبغَها [ ...] خولیو، ساخِبرُها أنا بالحَقیقِة

 (. 99ـ92تا: )فاروق، بی 03«باالستسالم: حسنًا یا عزیزتي الیزابت

متن آن، متن همانند پیش: ضدقهرمان بیشگونگی در شخصیت ضدقهرمانج. همان

باند خطرناک قاچاق به سرکردگی فردی زیرک، ثروتمند و بانفوذ است. در متن اول، 

باند جیوه به زعامت خانم  ،سایا و در متن دوم باند اسپنگلد به رهبری آقای روفوس بی

ست زدن کشی و درحمی و آدمهای مشترک هر دو شخصیت، بیدونا ماریا. از ویژگی

 به هر کاری برای رسیدن به هدف است.

اصلی روایت  هر دو داستان از لحاظ زمان روایتدر زمان و زاویة دید:  گونگیهمان

بر این در هر دو، روایت اصلی کنند. عالوهیعنی وقایع گذشته را بیان می پسینی هستند؛

ندارد. راوی نیز در  پریشی است و بازگشتی به گذشته یا آینده وجودم و بدون زمانمنظ

های شخصی که جزو شخصیتدید سوم ةها از زاویکل بوده و داستان هر دو، دانای

 شود. بنابراین کانون روایت در هر دو صفر است.قصه نیست، نقل می

متن از متن نخست برداشت مورد تقلید بیشدر مسلّم از موارد یادشده طورآنچه به

تفننی دارد و طنز یا جعل در  جنبةع پاستیش بوده و که همگی از نوشود این است می

 آن نمایان نیست.

 

 )تغییر( 33. تراگونگی2ـ2ـ3
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و هدف آن تولید متن جدید با ، است معنای دگرگونی، بهمتنیت تراگونگینوع دوم بیش

تغییراتی در سبک متن اصلی است. میزان این تغییرات از کم تا خیلی زیاد در ایجاد 

تفننی، طنز و جدی به سه  گانةتراگونگی نیز براساس کارکرد سه رابطة .نوسان است

   شود:بخش تقسیم می

: ایجاد رابطة تراگونگی بین متن اصلی و دوم با هدف تفنن و شوخی 30نقیضه الف.

گویند؛ ای در کنار آواز اصلی میگویند. اصطالح پارودی دراصل به آواز حاشیهرا می

(. در 21: 9915صدای مرکزی است، نه تخریب آن )آذر،  صدایی که برای شوخی با

کننده، نه کم سرگرمدیدگاهی دست متن بامتنیت نیز، پارودی با ایجاد تغییر در پیشبیش

 .کندلزوماً تمسخرآمیز، موضوع اصلی خود را بازآفرینی می

با هدف تخریب و  دومین گونة تراگونگی است که برخالف نقیضه :33دگرپوشی ب.

گیرد. متن مورد استفاده قرار میآمیز برای تغییر در سبک پیشصورت طنز طعنهقیر بهتح

معنای دگرگون کردن جنسیت و تغییر به travestiاز  (تراوستیسمان) این اصطالح

کار از  شودباعث میمتن با تغییر سرشت پیش دگرپوشی سرشت برگرفته شده است.

محسوب متن نوعی نقد نویسنده از پیشونه بهارزش خارج شود. این گشکل تقلیدی بی

 شود.می

متن را بخش از تراگونگی است که تغییر و تکثیر در پیش : سومین24جایگشتپ. 

متنیت بوده و نقش بیش ترین گونةترین و متنوعکند و رایجی پیگیری میصورت جدبه

ای یا بینانشانهة پایکه بر هاست. تمام انواع ترامتنیآن در تکثیر متنی بیشتر از سایر گونه

آیند. همچنین شمار میجدی داشته باشند، از این نوع به ای باشند و کارکردبینارسانه

عکس بر های بیناهنری مثل تبدیل رمان به فیلم یا تبدیل نظم به نثر یاها، اقتباسترجمه

 . (950: 9919)نامورمطلق،  شونداز انواع رایج جایگشت یا تراجایی محسوب می

 ه شده است.در جدول زیر نشان داد وارخالصه متنیروابط بیش     
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 کارکرد رابطه گونه

 تفننی گونگیهمان استقبال

 طنز گونگیهمان شارژ

 جدی گونگیهمان جعل

 تفننی تراگونگی نقیضه

 طنز تراگونگی دگرپوشی

 جدی تراگونگی جایگشت
 

 در ایجاد بیشتری بسیار خالقیت و ویاییپ تنوع، با تقلید تراگونگی در مقایسه با

از منظرهای گوناگون  متنیت، جدا از نوع کارکرد،این گونه از بیش است. همراه متنبیش

 هاآن از که دارد مختلفی هایبندیدسته گیرد و بر همین اساسمیمورد توجه قرار 

... ای ونشانه ی،زبان سنی، جنسیتی، محیطی، زمانی، روایی، توان تراگونگی فرهنگی،می

 معناست بدین گیرد، اقتباسی صورت یندفرا در تغییرات این از یکی هرگاه برد. نام را

 استشده  دگرگونی و تحول دچار متنبه پیش نسبت متنبیش در شاخص آن که

در بررسی دو متن مورد نظر، انواع تراگونگی به شرح  .(7: 9917)نوروزی و دیگران، 

 ت:ذیل قابل مشاهده اس

صرفاً از نوع زبانی  اندها ابدیالماسای داستان نظام نشانه ای:نشانه گونگیتراالف. 

و نظام  هج نیز بهره بردهای مهیبر نوشتار از تصاویر صحنهعالوه متناما بیش ؛است

 .ای استدو بینانشانه آن تصویری است. بنابراین رابطة ای آن زبانی ـنشانه

به  متن نسبتتغییر فرهنگ بیش منظور از تراگونگی فرهنگی تراگونگی فرهنگی:ب. 

 دو حالت فرهنگی، نظر ست. ازهافرهنگی آن و پیشینةمتن و تفاوت در خاستگاه پیش

حالت  در. است بینافرهنگی و فرهنگیدرون ها،متن میان روابط حاکم بر کلی

 حالت دراما  ؛هستند خاص فرهنگ یک از مطالعاتی پیکرة دو فرهنگی،درون

برق در داستان . (جا)همان دارند های متفاوتیفرهنگ پیکرة مطالعاتی دو بینافرهنگی،
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زیرا متن  وجود دارد؛متن تراگونگی فرهنگی نسبت به پیش ،متنعنوان بیشبه الماس

اول برخاسته از دل فرهنگ غرب و متن دوم متعلق به فرهنگ شرقی، عربی و اسالمی 

بینافرهنگی برقرار است و همین خود سبب تغییر و  بطةها راپس بین آن ؛است

های متن اول غرق در فسادند. شخصیت .ها شده استشخصیتتراگونگی اخالقی 

جای داستان درحال مصرف آن اند و در جایها اهل سیگار و مشروبات الکلیآن

 هستند: 

ت: هنوز به افتخار اش دختر را نگاه کرد و گفاش را برداشت و از فراز لبهباند پیاله

ایم ]...[ دختر نیمی از آن را در یک قلپ نوشید و موفقیت توی عملیات ننوشیده

اش را محکم روی زمین گذاشت ]...[ باند گفت: تو عصبیم کردی. هی اون پیاله

خیال. زدی تا سیگارت رو روشن کنی ]...[ تیفانی گفت: بیفندک لعنتی رو می

: 9915گذره )فلمینگ، کم داره بهم خوش میکمخوام یکی دیگه از اینا می

 (. 17ـ16

 ها در قمار هم دستی بر آتش دارند:آن 

حساب پول زیاد دارم. امروز صبح آقای تری تو قمار، سر پونصد واسه صورت» 

 (.16)همان، « حساب داد و من هم بردمدالر بهم پیشنهاد دوبرابر یا بی

شود و بعد از برقراری روابط تر میجیمز باند در هر داستان عاشق یک دخ

اش، نظر کند. برای در این داستان، در جواب دختر مورد عالقهحساب، رهایش میبی

 :کندخود را دربارة ازدواج چنین بیان می

وقت ام. ـ چرا هیچگاه معشوقه داشتهای؟ ـ نه گهـ ازدواج کردی یا چیز دیگه» 

تونم زندگیم رو کردم یه نفری بهتر مییازدواج نکردی؟ ـ احتماالً چون فکر م

 (. 259)همان، « بچرخونم

 شتن کسی ابایی ندارند: کنند و از کُراحتی از اسلحه استفاده میها بهآن

لوله تفنگ فِراسو مانند ماری آمادة حمله، تندتند به اطراف چرخید. باند که 

گانگل روی درگیری خونش را به جوش آورده بود، برای تفنگ جلوی پای مک
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زمین شیرجه زد. دست باند به تفنگ رسید و دو گلوله به طرف فراسو شلیک کرد 

آمد نظر میروی الوارپوش، نهایی به]...[ این بار صدای افتادن بدن روی پیاده

 (.  294ـ299)همان، 

 طور کامل بیانگر فرهنگ و سبک زندگی غربی است. همة این رفتارها به

تن دوم، برخالف جیمز باند فردی متعهد است. او اهل سیگار و اما ادهم، قهرمان م

 شراب نیست:

تا: )فاروق، بی 97«چویس أشعَلَ سیجارَةً وقَدّمَ ِلأدهم واِحدَةً، لکنَّهُ اعتَذَرَ مُبْتَِسمًا» 

96). 

کند، به اصول اخالقی خود ها که نقش خالفکاران را بازی میادهم حتی در مأموریت

مثالً در جواب دونا ماریا که از او  .آیدحت هیچ شرایطی از آن کوتاه نمیپایبند است و ت

 دهد:خواهد سیگارش را روشن کند، پاسخ میمی

آِسفٌ یا دونا ماریا، لَستُ أُجیدُ هذا العَمَلَ، یُمکنِک استدعاءَ أحِد هؤالء لیُشِعلَ » 

 . (40 )همان، 98«سیجارتِک، ثمّ إنني الأدخِّنُ و ال أحملُ ِثقابًا

او به مونا که یاور وی در رسیدن به  ها عالقةداستانة پاک است و در هم عشق او

شرط پذیرش  ،در این داستان هم. شوددیده می هاست،موفقیت در تمام مأموریت

 دهد:مأموریت اسپانیا را همراهی او قرار می

 .(91 )همان، 91«و لکنّني سَأصطَِحبُ زَمیلَةً ليـ » 

، همیشه در روابط خود ادب و حیا را مراعات به هم فراوان رغم عالقةعلی ،دو آن 

 نمایند: می

ابتَسَم أدهم و هو  [...] یَتَملکُني العجب دائمًا یا سیادةَ المقدّم عندما أراکَ متنکّرًاـ »

 .  (22ـ29)همان،  40«یقول: المهمُّ أن یَخدعَ تَنَکُّري هذا دونا ماریا یا عزیزتي

جای به دهدهمین دلیل ترجیح می دلیل بیزار است و بهریزی بیو خوندهم از قتل ا

 اسلحه از فنون رزمی برای شکست دشمنانش استفاده کند:
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لمْ یَکَد الرجلُ یَنهَی ِعبارَتَهُ حتّی تحرّکت قدم أدهم کالِمطرَقَة، ِلتُطیحَ بالمسدِس » 

لرجلَیِن خَلْفَهُ، ثمّ دارَ عَلی قَدَمٍ الذي یمِسکُ به، ثمّ عادَتْ إلی الوَراء ِلترکلَ أحد ا

 .(47 )همان، 49«ی أنِف الرجِل اآلخر ِبیُمناهواحدة کراِقِص البالیة وسَدّدَ لکمَةً قاسیةً إلَ

ها های آناز ضعف تن رابهتن جای مبارزةاز سالح گرم بهقاچاقچیان غربی ةاو استفاد

 گیرد:سخره میشمرد و بهمی

ِمن کَثرِة ما أمسَکوا  هؤالء الخَنازیرُ کَیفَ یَستَخِدمونَ قبضاتَهُمْلَقَدْ نَِسيَ » 

  .(82 )همان، 42«باألسلحة

ها به فرهنگ قهرمان متن دوم، حکایت از تعلق آنها در قهرمان و کمکاین ویژگی

باری وبندها و گریز از خشونت و بیاسالمی دارد که مبتنی بر پایبندی به سنتـ  شرقی

 یخته است. افسارگس

خود در نوع روایت  متنمتن نسبت به پیشاگر تغییر بیشتراگونگی روایی: پ. 

کمیت و حجم متن دوم  مقایسةگیرد که مالک آن گاه باشد، این تراگونگی شکل می

تراگونگی کمّی روایت اگر در  نسبت به متن اول است و گاه کیفیت و محتوای روایت.

از لحاظ شود. انواع روایت گسترشی تقسیم می قلیلی یات باشد، به دو دستة نوع روایت

داستانک، داستان کوتاه، داستان بلند، رمان کوتاه و  :از اندعمدتاً عبارتقالب و حجم 

کلمه، داستان کوتاه بین  9000تا  59حجم داستانک بین  .(908: 9914نیاز، رمان )بی

تا  97000کلمه، رمان کوتاه بین  97000تا  7500کلمه، داستان بلند بین  7500تا  9500

داستان دو  این . بررسی حجم روایتاست کلمه 40000 بیش از کلمه و رمان 40000

استان بلند و شکل دمتن بهمتن از نوع رمان و روایت بیشروایت پیشدهد می نشان

  .است بنابراین تراگونگی از نوع تقلیلی دارای حجم کمتر است؛

به سه نوع حذف، افزایش و  تغییرات درونی روایت نیز تراگونگی کمّی از نظر

تحت تأثیر قالب  نیز این تغییرات .(17: 9986)نامورمطلق،  شودجانشینی تقسیم می

ها، توجه به جزئیات، روایتل با توجه به حجم دو روایت، خردهمثا . برایروایت است
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متن ها در بیشاری آنها و همچنین تغییرات رفتها، توصیفات، تعدد شخصیتگوییتک

 کمتر و تراگونگی از نوع حذف است.

چون موضوع، همتغییر در عناصر روایی تراگونگی در محتوای روایت شامل 

دید در  ةها، زمان روایت و زاویمایه، صحنه، تغییر جنسیت، سن، ملیت شخصیتدرون

اصلی دو  تر اشاره شد، روایتکه پیششود. همچنانمی متنمتن نسبت به پیشبیش

ها که الزمة های کلی شخصیتدید و ویژگی مورد مطالعه در زمان و زاویةداستان 

اما در موارد دیگر تراگونگی محتوایی در  همسانی دارد؛داستان پلیسی است،  ساختار

 اند از:های آن عبارتشود که برخی از نمونهمتن دیده میبیش

طرح کلی و  توان گفتمی یانهساختارگراهرچند با نگاه رنگ: الف. تراگونگی در پی

ها، تعلیق، افکنیچون آغاز ماجرا، گرههمها در عناصری داستان همةرنگ ساختار پی

ویژه اگر پیرو یک سبک یکسان بندی یکسان است، بهگشایی و پایاناوج، گره نقطة

است. همین هسایر روایت بارنگ هر روایتی متفاوت نظر از ساختار، پیباشند، اما صرف

 کند.متن خود صدق میبا پیش برق الماسداستان  قاعده دربارة

یکی از عناصر داستانی صحنه است که زمان و مکان وقوع  ب. تراگونگی در صحنه:

کند. صحنه یا محیط نقش مهمی در شناساندن سایر عناصر مثل داستان را مشخص می

تغییر  متن مورد بررسیبیش ةو فضای حاکم بر روایت دارد. صحن شخصیت، رویدادها

زمانی  فاصلةمتن خود دارد؛ چراکه روایت اصلی متن اول در اساسی نسبت به پیش

روایت متن دوم اما  ؛گیردمریکا شکل میدو کشور انگلستان و ا اواسط قرن بیستم و در

دهد و این نشانگر حدود اواخر قرن بیستم و در دو کشور مصر و اسپانیا رخ میدر

 است. روایتهر خرده تبع آن تغییر در صحنةو به متندر بستر اجتماعی بیش جایگشت

ها مربوط به بخشی از تغییرات در شخصیت پردازی:. تراگونگی در شخصیتپ

شود که در ذیل تراگونگی فرهنگی به آن اشاره شد. بخش دیگر خصوصیات اخالقی می

 مانند موارد زیر: ؛مربوط به جزئیات رفتاری است
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یک فرد واقعی از اعضای گروه قاچاق ة یمز باند در مأموریتش خود را به قیافج

ن، ادهم متاما در بیش .دهدولی نام و زبان و ملیت خود را تغییر نمی ؛آورددرمی

کند؛ ضمن اینکه هم او و هم مونا بر قیافه، زبان و ملیت خود را نیز عوض میعالوه

 .کنندنقش فردی غیرواقعی را بازی می

متنِ خود زنی است که با مانند پیشمتن بهقهرمان بیشکه در نگاهی کلی، کمکاینبا

دو  های اساسی بین آنبا دقت در جزئیات، متوجه تفاوت، کندقهرمان همکاری می

تیفانی دختری است خالفکار و عضو باند قاچاق که جیمز باند با نقشه  ،شویم: اوالًمی

سازد؛ ولی از ابراز عالقه به وی، او را با خود همراه میشود و پس به او نزدیک می

تیفانی  ،مخفی است. ثانیاًابتدا همکار ادهم و مثل او مأموراز  ،خالف تیفانی، برمونا

 های روایتعنوان یکی از اعضای باند قاچاق، در کشمکشحفظ نقش خود به بروهعال

بارها جیمز را از  اشزیرکانههای و با نقشه شودمثل خود جیمز باند وارد عمل می

 با ادهم درحد ولی همکاری مونا ؛همه دال بر شجاعت اوست رهاند و اینمهلکه می

شود و در حال آموزش و بازی نقش دوست او خالصه میدرهمفکری یک زیردست 

 پذیرد وتوسط خود ادهم صورت می ا، درگیری فیزیکی با دزدان الماسهتمام کشمکش

مثل  د ترس و نگرانی او از شکست هستیم؛یی از داستان، شاههای در صحنهحت

شته کرد که ادهم کُگمان می مونا و اندگروگان گرفتهبه  را قاچاقچیان مونا ای کهصحنه

 شده است: 

في قَبو القصر اتّسَعَتْ عَینا مُنَی فَزَعًا، ثُمَّ تَفَجَّرَتْ فیِهما الدُّموعُ و صاحَتْ ِبألَمٍ: »

تا: )فاروق، بی 49«مُستَحیل [...] الیُمِکنُ أنْ ینتِهي أدهم بهذه الطَریقِة [...] مُستحیلٌ

  .  (71ـ78

 نام دونا ماریا است،زنی به شخصیت ضدقهرمان در متن دوم تراگونگی جنسیتی: ت.

  آقای سایا است. نامی بهبرعکس ضدقهرمان متن نخست که مرد
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بریتانیایی و  جیمز باندان اصلی یعنی متن ملیت قهرمدر پیش تراگونگی ملیتی: ث.

متن ملیت قهرمان و اما در بیش؛ مریکایی استقهرمان و ضدقهرمان املیت کمک

  قهرمان اسپانیایی است.قهرمان مصری و ملیت ضدکمک

زبان داستان فلمینگ انگلیسی است. همچنین است زبانی که : تراگونگی زبانی ج.

مریکایی تقسیم ة بریتانیایی و اه به دو لهجگویند کهایش بدان سخن میشخصیت

ها در این داستان به سه زبان اما زبان داستان فاروق عربی است و شخصیت ؛شودمی

 کنند.عربی، اسپانیایی و انگلیسی صحبت می

ها ناشی از تالش جدی و مستمر آن توان گفت تمامبا بررسی انواع تراگونگی می

 بنابراین همگی از نوع هستند؛ایی از تهمت تقلید نویسنده در راستای تغییر و ره

 د.است و کارکرد جدی دارد جایگشت

 نتیجه. 0

را براساس نظریة ترامتنیت ژنت که طیف وسیعی از انواع رابطة یک متن با سایر متون 

 توان چنین نتیجه گرفت: تحلیل کرده است،  می

ده و مورد توجه عموم ـ هرگاه ژانر و سبک جدیدی در دنیای علم و هنر خلق ش

ها ترین شاخصة آنقرار گرفته، همواره درپی خود سیلی از آثار جدید را آورده که مهم

دلیل محبوبیت، گام است. گاه اقتباس بهاقتباس و برگرفتگی از آثار نخستین و پیش

ها باز مرزهای جغرافیایی و فرهنگی را درنوردیده و جای خود را در میان دیگر ملت

هایش ازجملة این ژانرهاست که هرچند . ادبیات پلیسی با تمام زیرشاخهاست کرده

جمعی، ها و ابزارهای ارتباطدلیل گسترش رسانهآید، بهشمار میاروپا مهد آن به

نوعی یادآور آثار نخستین سرعت به تمام جهان سرایت کرده؛ اما همة آثار بهبه

 اند.اروپایی
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مرد اوانی در زمینة ادبیات پلیسی دارد که مجموعة نبیل فاروق مصری آثار فر ـ
، از سری برق الماساز آن جمله است. شباهت برخی عناصر داستان  غیرممکن

اش که مأمورمخفی ویژه عنوان، موضوع و شخصیت اصلیهای این مجموعه، بهداستان

لمینگ انگلیسی اثر ایان ف اندها ابدیالماسمتنی و اقتباس آن از داستان است، رابطة بیش

 کند.را آشکار می

گونگی و تراگونگی تقسیم متنی خود به دو بخش همانـ از آنجایی که رابطة بیش

متن حاضر بیانگر این است که داستان فاروق در برخی متن و بیششود، مطالعة پیشمی

متن عناصر کلی، همچون نوع رسانه، ژانر، موضوع و فضای حاکم بر داستان، از پیش

گونگی برقرار کرده است و در برخی دیگر از عناصر، مثل نظام د تقلید و رابطة همانخو

اش با ها تغییر ایجاد کرده و رابطهای و فرهنگی، زبان، ملیت و جنسیت شخصیتنشانه

 متن در این موارد تراگونه است.پیش

الزمة هایی بوده که پردازی باید گفت آنجا که مربوط به ویژگیـ درمورد شخصیت

گونگی است و آنجا که مربوط به متن پلیسی و تریلر است، رابطة دو متن از نوع همان

متن با متن نخست تراگونه ها در اخالق و گفتار و کردار بوده، رابطة بیشسایر ویژگی

 است.  

گونگی یا توان رأی به همانصورت مطلق نمیطور کلی در رابطة بینامتنی بهبه

 گیری دربارة نوع رابطة دو متن از وجه غالب ارتباط آنداد و نتیجه تراگونگی دو متن

عبارت دیگر، منظور این نیست که در تقلید هیچ تغییری در متن آید. به دست میدو به

تفاوت تقلید و تراگونگی در هدفمند بودن تغییر و میزان آن است؛ اول رخ ندهد؛ بلکه 

هدف تغییر نیست و میزان آن نیز اندک ی گونگهمانیعنی برخالف تراگونگی، در 

کند سبک است، نه طور که قبالً اشاره شد، در تقلید آنچه تغییر نمیاست. همچنین همان

 متن اصلی.
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د کفشش را از پای چپش پیرمر [ آقا به من رحم کن!...] انگار پایم شکسته [...] امان از پیری .90

مردی که سنگدالنه کُلت در دستش گرفته  [...] طوری که دلسوزی مسافران را برانگیختدرآورد به

و ناگهان  [...] شکنمبود، فریاد زد: آی پیرمرد کثیف! کفشت را برگردان وگرنه سرت را می

بیرون آمد وقتی که های مسافران از وحشت گشاد شد و فریادهایی هولناک از حنجره زنان چشم

پیرمرد به ناگهان کفشش را سمت مرد پرتاب کرد و او را به عقب هل داد و گروگانگیر فریاد زد، 

 ار کفش از فوالد ساخته شده بود. انگ
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خیره شده بود که با مهارت زیادش در تغییر  اوة که به چهر حالیمونا رو به ادهم کرد و خندید، در. 99

ریش کامل و سبیل پر و چشمانش در پشت یک ای گندمگون، با به چهرهبود  قیافه، تبدیل شده

 عینک طبی کوچک پنهان بود.

گفت: که با صدای گریان می مونا صورتش را با دستانش پوشاند و تظاهر به شکست کرد، درحالی. 92

ا صدایی که ادهم تظاهر به تردید کرد، بعد ب [...] گمای نداره، من حقیقت رو بهش میخولیو فایده

  .آن دهد گفت: باشه عزیزم الیزابتموفق شده بود رنگ تسلیم به 

33. transformation 

34. parodie 

35.travestissement 

36. transposition 

سیگاری روشن کرد و یکی هم به ادهم تعارف کرد. ولی ادهم با ، مأمور امنیتی اسپانیا، . چویس97

 لبخند عذرخواهی کرد.

کنی که سیگارت  ها رو صداتوانی یکی از اینپسندم. تو میدونا ماریا، من این کار را نمی . متأسفم98

 بندم.کشم و نه کراوات میضمن من نه سیگار میرو روشن کند، در

 . اما من همکارم را همراه خود خواهم آورد.91

ادهم  [...] شومبینم که تغییر چهره دادید، متعجب میوقت شما رو می. جناب سرگرد، من هر40

 من دونا ماریا را فریب دهد.ة لبخندی زد و گفت: عزیزم مهم این است که این تغییر چهر

ای را که در . هنوز آن مرد حرفش را تمام نکرده بود که پای ادهم مثل چکش حرکت کرد تا اسلحه49

ود، لگد بزند؛ دست گرفته بود، بیندازد؛ سپس به عقب برگشت تا به یکی از دو مردی که پشتش ب

 دماغ مرد دیگری در سمت راستش زد.بعد مثل رقاص روی یک پا چرخید و مشت محکمی به 

هایشان استفاده اند که چطور از مشتاند، فراموش کردهبس اسلحه به دست گرفتهها از. این خوک42

 کنند.

 [...] فریاد زد: محاله. در انبار قصر چشمان مونا از ترس گشاد شد، سپس بغضش ترکید و با اندوه 49

 [ محاله. ...] طور تمام بشهممکن نیست کار ادهم این
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Abstract  
Among the intertextual theories, Gerard Genette's investigates a wide range 

of relationships of a text with other texts in a structured way, called 

transtextuality. Hypertextuality is the most important kind of Genette's 

transtextuality which is based on adaptation. Detective literature is one of the 

genres in the world literature in which adaptation plays a significant role. 

Nabil Farooq, an Egyptian, is a contemporary writer of Arabic detective 

stories who has been influenced by western literature. Evidence suggests that 

one of his stories, Diamond Shine, from the Impossible Man collection, is 

adapted from Diamonds Are Eternal by Ian Fleming. The present study tries 

to study the hypertextual relationship of this story with its hypotext 

according to the Genette’s theory using the analytical-descriptive and 

adaptive method. The purpose of this study is to provide evidence of the 

intertextual relationship of an Arabic fiction work with a hypotext from 

another literature. The results indicate that this work, primarily, is just an 

imitation of the previous text, but it, then, reveals a deeper insight into the 

various aspects of the transformation and the author's attempt to make 

fundamental changes in the hypertext. 

Keywords: Hypertextuality; Gerard Genette; detective literature; Ian 

Fleming; Nabil. 
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