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Abstract 
Drawing upon such theoretical principles as intertextuality, 
transtextuality, and hypertextuality, the present article seeks to introduce 
the notion of transnarration and its various kinds and applications in 
narrative genres. Put another way, the purpose of this narratological 
study is to define transnarration and transnarrative travel, and discuss 
their stratifications and categorisations in various forms of narrative. 
Here, the central questions are: what are transnarration, transnarrative 
travel, and their different kinds in narrative genres? How can the 
characteristic features of transnarration be traced and analysed in genres 
that incorporate micro or macro narrations? To answer these questions, 
the present study makes frequent use of key terms associated with 
intertextuality, Genette’s hypertextuality in particular, as well as of 
narrative elements, characters specifically, in an attempt to illustrate and 
exemplify different manifestations, categorisations, and sub-
categorisations of the notions in question. The article divides 
transnarrative travel into outwardly (bilateral and unilateral) and inwardly 
(in even and uneven narratives) and argues that transnarration is, in 
effect, the textual and semantic expansion of a narrative and its 
penetration into another via the intertextual transportation and the 
simultaneous appearance of major or minor characters. The paper 
demonstrates that the character’s reciprocal or one-sided travel from a 
hypotext into a hypertext, from a hypertext into a hypotext, among even 
or uneven narratives within a single narrative work, from a main to a 
frame story or among possible stories in a multi-plotted and metafictional 
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narrative work are all manifestations of transnarration and transnarrative 
travel.    
 
Key Words: intertextuality, transtextuality, hypertextuality, hypertext, 
hypotext, transnarration, and transnarrative travel  
 
Extended Abstract 
 
1. Introduction 
Drawing upon such theoretical principles as intertextuality, 
transtextuality, and hypertextuality, the present article seeks to 
introduce the notion of transnarration and its various kinds and 
applications in narrative genres. The purpose of this narratological study 
is to analyze transnarration and transnarrative travel and discuss their 
categorizations in various forms of narrative. Here, the central questions 
are: what are transnarration, transnarrative travel, and their different 
kinds in narrative genres? How can the characteristic features of 
transnarration be traced and analyzed in genres that incorporate micro 
or macro narrations? To answer these questions, the study makes 
frequent use of key terms associated with intertextuality, Genette’s 
hypertextuality, in particular, as well as of narrative elements to 
illustrate different features of transnarration in various narrative forms. 
 
2. Theoretical Framework 
The present study uses the term transtextuality and some related terms, 
developed by Genette, to examine the textual and narrative interactions 
in narratives. The main characteristic feature of transnarrative, which 
turns it into a special kind of intertextuality and transtextuality, is the 
travel of the character from his context and narrative realm to another 
one.  
 
3. Methodology 
In the present paper, first, Genette’s transtexuality and the related 
terms are illustrated and, then, transnarration and the transnarrative 
travel, and their different kinds in narrative genres are studied. 
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4. Discussion and Analysis 
Transnarration and transnarrative travel possess numerous functions. 
Transnarration is utilized to create a satirical atmosphere, emphasize 
metafictional and transnarrative elements, or undermine the writer’s 
authority. Allusions in transnarration also play a great part. The 
narrative or semantic structure and the characterization of the hypotext 
and hypertext constantly undergo changes and development and 
intertextual and transtextual relations are developed between the 
hypotext and hypertext and their narrative elements. 
 
5. Conclusion 
In the present study, the concepts of intertextuality, transtextuality and 
hypertextuality were discussed in order to examine transnarration, 
transnarrative travel and their different kinds and applications in 
different narrative genres. Transnarrative travel is divided into 
outwardly travel (bilateral and unilateral) and inwardly travel (in even 
and uneven narratives) and it is argued that transnarration is, in effect, 
the textual and semantic expansion of a narrative and its penetration 
into another via the intertextual transportation and the simultaneous 
appearance of characters. Therefore, the character’s reciprocal or one-
sided travel from a hypotext into a hypertext, from a hypertext into a 
hypotext, among even or uneven narratives within a single narrative 
work, from a main to a frame story or among possible stories in a multi-
plotted and metafictional narrative work are all manifestations of 
transnarration and transnarrative travel. 
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 هاها و کاربستتراداستان و سفرِ تراداستانی: گونه
 

 * 1 علیرضا فرحبخش

 

 79/33/3099تاریخ پذیرش:   72/30/3099تاریخ دریافت:  
 

 

 چکیده
ویژه  های نظری پیرامون بینامتنیت، ترامتنیت و بهچارچوب هپایهدف جستارِ حاضر این است که بر

را معرفژی و ماژادیآ هن ژا را در ه ژار داستان و سفرِ تراداستانی مرتبطِ ترامتنیتِ ژنتی مفاهیم بیش
شناختی توصژی  تراداسژتان و روایی معرفی و تحلیل نماید. به بیان دیگر، هدف این پهوهشِ روایت

های اصلی این مقاله بندی انواع مختل  هن در ادبیات داستانی است. پرسشسفرِ تراداستانی و دسته
نژد  های مختل  هن کدامها چیست و انواع و گونهن و سفرِ تراداستانی شخایتعبارتند از: تراداستا

تراداستان و سفرِ تراداستانی چگونه در ژانرهای کاربردپذیر، نظیر رمان، داستان کوتا ، اشعار روایژی، 
گیژری از ها، ایژن جسژتار بژا ب ژر کند  برای پاسخ به این پرسشنمایشنامه و فیلم ماداق پیدا می

ویژه  متنیژت، و تییژه بژر عناصژر داسژتان، بژهخاژو  بژیشالحات مرتبط بژا ترامتنیژت، بژهاصط
های تراداستان را در انواع مختلژ  ه ژار ترین عنار تراداستانی، مؤلفهعنوان م مپردازی، بهشخایت

سژتان روایتژی، شژامل تراداکند. در ایژن مقالژه، سژفرِ تراداسژتانی بژه سژفرِ بژرونروایی بررسی می
تراز های همروایتی در داستانروایتی، شامل سفر درونسویه، و سفرِ درونروایتیِ دوسویه و یکونبر

نژد کژه تراداسژتان، فژرارویِ یژک دههای این پهوهش نشژان میاست. یافتهبندی شد و ناتراز دسته
 . بژههای اصژلی داسژتان اسژتمتنیِ شخایت یا شخایتمتنی یا درونداستان از طریآ سفرِ برون

گا  شخایتی با تغییر یا بدون تغییژرات اژاهری و رفتژاری، وارد روایتژی دیگژر در عبارت دیگر، هر
یابد و بیش متنیت و همان ا ر یا ا ری پیشینه یا پسینه شود، کنش داستانی و معنای متن بسط می

ن به زیژرمتن، ها از زیرمتن به رومتن، از رومتگردد. سفرِ شخایتفرارویِ متنی و روایتی حاصل می
هژای متنی در یک ا ر فراداستانی و چندپیرنگی و نیز در روایژتتراز و درونهای همدر میان داستان

هژایی از های اصلی و فرعی یک ا ژر روایژی همگژی ماژادیآ و نمونژهمتنی و ناتراز در داستاندرون
 .تراداستان و سفرِ تراداستانی هستند
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 مقدمه -1

های بینامتنی، با اهژداف قول و ماادیآ پرشمار ارتباطانواع مختل  اقتباس، وام گرفتن، نقل

 .اسژتردهای گوناگون، هموار  عناری م م در هفرینش و بازهفرینی متون ادبی بژود و کارک

جا توضیح هست. هیچ رویداد مسژتقلی، هژیچ جا ارتباط هست. همههمه»ر هرنولد، ظن بنا به

بژا رویژدادهای دیگژر، و بژا ارتبژاط  هشود، مگر در سژایدرستی درک نمیادبیات مستقلی به

هژیچ شژاعری و هژیچ »الیوت بر این باور اسژت کژه (. Arnold, 1960: 6) «های دیگرادبیات

خود نیسژت. اهمیژت او و درک او وابسژته بژه   تن ایی خالآ ایدهنرمندی در هیچ هنری به

توانید تن ژا او را قاژاوت کنیژدا بایژد درکِ ارتباطش با شاعران و هنرمندان مرد  است. نمی

همچنژین،  (.Eliot, 1960: 49) «مردگژان بگذاریژد ها، او را در میانها و تفاوتبرای شباهت

 یر أتژتوانید بگذارید هنرمندان بیشژتری شژما را تحژتتا می»خواهد که پاوند از شاعران می

صراحت به دِین خود اعتژراف کنیژد، یژا سژعی قدر باوجدان باشید که یا بهقرار دهند، اما هن

ایماژیستی خژود بژر ایژن نیتژه  هو در توصیا (.Pound, 1968: 5« )کنید هن را پن ان سازید

تژوانم هن را، و ای تابان است. مژیتالقی و خوشه هایماژ، اید  نیست. نقط»ورزد که کید میأت

هژا همژوار  جژاری هن، و به درون هن اید  هواسطبهگرداب بنامم، که از هن،  الجرم باید هن را

ممین احتمژاال  ییژر»نویسژد: ی مش ور مژیاوِلِک در جمله (.Pound, 1974: 34« )شوندمی

  (.Wellek, 1970: 35« )است که یک ا ر هنریِ پَسین بدون یک ا ر هنری پیشین خلآ شود

دارِ ناپژذیر متژأ ر و وامای اجتنابگونهند که هر متنی بهها همگی حاکی از هنقولاین نقل

دار بعژدی را نیژز متژأ ر و وامخود متژون  همتون پیشین خود است و به همین ترتیب، به نوب

مطرح شدند و چارچوب تئوریک مف ژوم  01و  11نماید. گرچه این نقطه نظرات در قرون می

هژا و ماژادیآ اسژت، نمونژهمژدرن پیونژد خژورد بینامتنیت بیشتر با خوانش و نقژد پسژت

ه ار ادبی  توان در متون باستانی و ک ن نیز مشاهد  نمود. برای نمونه،بینامتنیت را حتی می

ا ژر هزیژود  )قرن هفتم پیش از مژیالد( خدایان هنسب ناممطرح یونان باستان همگی برگرفته از 

خود تحت تأ یر فرهنگ شفاهی پیش از هزیود در باورها و سژنن  خدایان هنسب نامهستند. 

در  دونژوم هسلسژلالن رین، مانند کتژاب های بینتر در تمدن، متونی قدیمی1یونانی میسینه

هفژرینش بژابلی( و   )اسطور انوما الیس(، کتاب Lamber & Walcot, 1965: 64تمدن بابل )

                                                           
1. Mycenaean 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycenaean_Greece
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در اسژاطیر  3، همتای کرونژوس0در تمجید کوماربی 1ای هتیتیاسطور ، پادشاهی در هسمان

در متون ک ن را  ای دیگر از بینامتنیت( بود  است. نمونهBurkert, 1995: 19یونان باستان )

یافژت، بژرای ملژال، در  کتب مقدسهای مش ود در ها و شباهتها، اقتباساشار توان در می

هژای ضژمنی و گژا  یا در ارتباط انجیلو  قرهن کریممتون مربوط به شرح حال پیامبران در 

 .  ع د جدیدو  ع د عتیآیا ع د عتیآ هشیار بین کتب 

هژای بی، چژارچوببا وجود قدمتِ بدی یِ بینامتنیت در متژون اسژاطیری، ادبژی و مژذه

نظری مرتبط با هن چندان قدیمی نیستند. سوسور، بژاختین، کریسژتوا و بژارت از نخسژتین 

مف ژوم »اند. پردازان و منتقدینی هستند که در تیوین و تیامل این مف وم نقش داشتهنظریه

)سژخنور و سژبزیان، « شناختی فردینان دو سوسور شیل گرفژتنظریات زبان هبینامتنیت بر پای

است کژه تأ یر سوسور در اساسِ تفیرات ساختارگرایانه و نظام زبانی خود این بود  .(143: 1331

هژایی مژرتبط و دالژی و مژدلولی زبان را مف ومی ارجاعی و با کارکردی مبتنی بر تفاوت، نشانه

ای پیوند خوردن نظام زبانی سوسوری بژا نظژام ادبژی هاست. بنا به ادعای اَلن، در سایدانستهمی

پژردازی، ای، ابعژاد شخاژیتهای گونهپیرنگ، ویهگی»ها، نویسندگان ها و مرجعمملو از ارجاع

های روایتی، و حتی عبارات و جمالتی را از متون متقژدم خژویش و از سژنت صور ذهنی، شیو 

هژای بژاختین پیرامژون منطژآ میالمژه، . نظریژه(13: 1331اَلژن، )« گیرندمی ]عاریه به[ادبیات 

 زبانی و کارناوال همگی بر اصل بینامتنیت استوارند. بنژا بژهوگوی متون، چندصدایی، چندفتگ

جمله گفتمان یک متن ادبی اسژت. گفتمانی، از باختین، گفتگومندی ویهگی مشترک هر هگفت

 بژا مژدلوالت حتژی و دیگژر هژایگفتمژان بژا را ضروری و فعال کنشی و تعامل گفتمانی هر ،لذا

 هدهژد کژه اسژاس نظریژ(. ایروین توضژیح مژیBakhtine, 1970: 50نماید )یبرقرار م خودش

ای همیشگی بین متون ادبی و نویسندگان مختلژ  و اهمیژت بررسژی انتقادی باختین، میالمه

 (. بژه,Irwin 228 :2004) همین میالمژه اسژت هواسطچندگانه در هر متن و هر واژ ، به معانی

متنی هن ا و هژم گوهای درونوها، روابط و گفتباید به داللت، برای درک متون هم سخن دیگر

 و نیژز سیاسژی اجتمژاعی، فرهنگژی، گوهای فرامتنی هن ا، یعنی بافژتوها، روابط و گفتداللت

 (.41: 1316زاد  دستجردی، )حسنتر توجه شود قدیمی دیگر و متون

                                                           
1. Hittite 
2. Kumarbi 
3. Cronus 
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و در « واژ ، میالمژه و رمژان»ن ای بژا عنژوابار کریستوا در مقالهبینامتنیت را نخستین  واژ

هژای بژارت بژاختین در تبیژین نظریژه هشناسی سوسور و منطآ میالمتالش برای تلفیآ نشانه

که در یک متن ادبژی، معنژا  ها معرفی نمود. کریستوا بر این باور استها و نشانهپیرامون داللت

ه در فرایند معناسازی، کژدها و شود، بلیواسطه از نویسند  به خوانند  منتقل نمیای بیگونهبه

عنوان یک واسطه، هم برای نویسند  و هم برای خوانند  نقشژی رمزهای متونی دیگر هموار  به

ساختار هژر متنژی، مژوزایییی از »نویسد: می« واژ ، میالمه و رمان»کنند. او در محوری ایفا می

وم بینامتنیژت جژایگزینی هاستا هر متنی حاصل جذب و تغییر متنی دیگر اسژت. مف ژقولنقل

 (.(Krestiva, 1986: 37« برای مف وم بیناموضوعیت است و زبان شعر زبانی حداقل دوگانژه اسژت

بینامتنیت بدین معناست کژه هنچژه هسژت، نژه »دهد که در نظر کریستوا، گاتان توضیح می

تژون ناپژذیر از مهایی اجتنابقول متن، بلیه بینامتن است، که خود بافتی از ارجاعات و نقل

زنند. مژتن یژک خود معنای بینامتن را رقم می هها به نوبقولدیگر است. این ارجاعات و نقل

هایی چژون بارت نیز در مقاله(. Gattan, 2016: 14« )تالقی در یک نظام فرهنگی است هنقط

رگرایی ، کژه بیژانگر رویگردانژی هشژیار او از اصژول سژاختا«مرگ نویسند »و « از ا ر تا متن»

ای از بژارت، مژتن مجموعژه  عقیژد ورزد. بژههستند، بر بینامتن بودن هر متن ادبی تأکید مژی

ای واحژد و خداگونژه و پیوسته با معنایی معین، نویسژند همهایی بههایی متشیل از واژ زنجیر

ل هایی گوناگون و ییراصژیبُعدی است که در هن نوشتهفاایی چندنوشتاری بدیع نیست، بلیه 

دیگر، متن نه یژک محاژول، بلیژه یژک عبارتهمیزندا بهستیزند و در هم میهموار  با هم می

 یژا گردهورند  نقش در مؤل »هلن، در نظر بارت،  هگفت(. بهBarthes, 1977: 146فرایند است )

 یرد،گمی کاربه مؤل  که ایکلمه هر شود.می ااهر زبان نظام در از پیش موجود امیانات  هرایند

 همژان از برهمژد  خود که دارد زبانی نظام در ریشه هفریند،می که متنی کل یا بند، هر هر جمله،

در نظژر  .(01: 1331)هلژن، « کنژدمی کسب نظام همین براساس نیز را خود معنای رو،ازاین و بود 

نرمنژد و  یر هأای تحژت تژ، هر ا ژر هنژریبینامتنیت هپردازان پیشگام در مقولتمام این نظریه

 « یرأاضژطراب تژ» یرات بینامتنی، نبایژد از مف ژوم أدر بررسی ت ،البته است.ا ری پیشینه بود 

« تقلیژل»و  «تیژرار»بلژوم، هنرمنژد بژرای رهژایی از گژرداب   عقیژدهَرولد بلوم یافل شد. بژه

(Bloom, 1973: 70 که از میل به تقلید از یک سو و میل به اصژالت از سژویی دیگژر نشژأت ،)

طرقی بژدیع  به، استبه عاریت گرفتهرا پذیرفتن، هنچه   یرأگیرد، باید پس از وام گرفتن و تمی

 (.131: 1331، )اَلژنای نو بدان ببخشد و سویه معنا تا و بازنویسی کند تغییر دهد، بازسازی نماید
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راری تژومم بژا تیژ»این نظریه یادهور تعری  هاچِن از پارودی است. به نظر او، ویهگی بارز پژارودی 

( است. الزم به ذکر است که این فرمولِ پیشژن ادی Hutcheon, 1985: 6« )گذاری انتقادیفاصله

گرایژژیِ ( نیژژز ماژژداق دارد، زیژژرا تژژاریخ,Hutcheon 5 :1988)1«نگارانژژهفراداسژژتان تژژاریخ»در 

دیگژر،  عبژارت تاریخی. بژهاز حوادث و وقایع « ای انتقادیفاصله»فراداستانی، تیرار تاریخ است، با 

نگارانه بر تیرار و تقلید استوار اسژت، در رومتنژی گرچه اساس و کارکرد پارودی و فراداستان تاریخ

   خورد.چشم می ای انتقادی بهبدیع، هموار  فاصله

هژا و های پرشمار و مرتبط با بینامتنیژت و کاربسژتاین مقاله بر هن است که با تییه بر نظریه

و سژفرِ  0از بینامتنیژت، یعنژی تراداسژتان فردای منحاربهفراوان هن در متون ادبی، گونهماادیآ 

دیگژر سژخن،  های عملی هن را در ه ار روایی بررسی نمایژد. بژهرا معرفی کند و نمونه تراداستانی

حاضر این است که مف وم تراداسژتان را بشناسژاند و انژواع مختلژ  هن را در ادبیژات  ههدف مقال

هژا و بندی کند. اهمیت و بداعت جستار حاضر این است که بژا وجژود اینیژه سژالستانی دستهدا

های هن ژا توصژی  گشژته و در و مفاهیم مرتبط و زیرشاخه 3هاست که بینامتنیت، ترامتنیتدهه

بار اسژت کژه اصژطالح این نخستیناند، ها و ژانرهای مختل  مطالعه شد ه ار متعددی در ادبیات

حاضژر  ههژای محژوری مقالژپرسژش شژود.اداستانی و انواع هن در ه ار روایی معرفژی مژیسفرِ تر

هژای هژا و ویهگژینژد  مؤلفژههژای مختلژ  هن کدامعبارتند از: تراداستان چیست و انواع و گونه

ها در ژانرهای کاربردپذیر، نظیر رمان، داستان کوتا ، اشژعار تراداستان و سفرِ تراداستانی شخایت

شژناختی، ها، ایژن تحلیژلِ روایژتنمایشنامه و فیلم چه هستند  برای پاسخ به این پرسشروایی، 

عنژوان رود، بژهشژمار مژیای م م بین بینامتنیت و تراداستان بهترامتنیت از دید ژنت را، که حلقه

ز ای ویژه  و بژدیع اگیرد، تا در ادامه گونژهشروع در نظر می هشناختی بنیادین و نقطروایت هنظری

های ژنت این اسژت بینامتنیت و ترامتنیت، یعنی تراداستان را معرفی نماید. دلیل محوریتِ نظریه

در اشژار  بژه « جدیژد ترامتنیژت  واژ»و اسژتفاد  از « مطالعاتی کریستوا هبا گسترش دامن»که او 

بنژدی ه، دسژت(33: 1336)نژامورمطلآ،  «های دیگر یا ییر خودهر نوع رابطه میان یک متن با متن»

یژک ای فنی بژرای هرمند ساختن هن و پیشن اد واژ های مختل  و نظامگونه کردن بینامتنیت به

گیژری از است. این جستار بژا ب ژر کلی بینامتنیت داد   ای کاربستی و انتقادی به واژاز هن ا، رویه

از قبیژل  متنیژت، و تییژه بژر عناصژر داسژتانخاژو  بژیشاصطالحات مرتبط با ترامتنیت، به

                                                           
1. historiographical metafiction 

2. transnarrativity 

3. transtextuality 
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نژوعی خژا  از  همایترین عنار تراداستانی، کنش داستان و نقشعنوان م مپردازی، بهشخایت

هژای در ادامه، ابتدا ترامتنیژت ژنژت و واژ سازد. تعامالت و ارتباطات متنی و روایی را مطرح می

ان و شوند و سپس، در بخش اصژلی مقالژه، اصژطالح تراداسژتاجمال مرور میای بهمجموعهزیر

هژای داسژتانی سفر تراداستانی و نیز انواع گوناگون هن ا در ژانرهای روایی، با محوریت شخایت

 گردند.بررسی می

 
 پژوهش هپیشین -1-1

تفایل پردازانی چون باختین، بارت، کریستوا و ژنت بههای گذشته منتقدین و نظریهدر دهه

انژد. در ایژن تلژ  بینامتنیژت پرداختژههژا و کارکردهژای مخمند به گونهای روششیو و به 

او از ترامتنیژت، کژه در  هگانژبنژدی پژن های ژنت پیرامون ترامتنیت و دسژتهجستار، نظریه

ای هستند کژه ترین مبانیاند، م مبیان شد  (1111) الواح بازنوشتی: ادبیات درجه دومکتاب 

هژای اند. کتابکار رفتهداستانی بهشناختیِ تراداستان و سفرِ تراهای روایتدر تشریح اصطالح

 ها ژژر ژنژژت، مقالژژ( 1111) هژژای تفسژژیرپیژژرامتن: هسژژتانهو  (1110) ای بژژر سژژرمتنیتمقدمژژه

از  بینامتنیژت:و کتژاب  (1336) «هژامژتن دیگژر بژا مژتن یژک روابژط همطالعژ ترامتنیژت:»
رامتنیژت صژراحت بژه تمطلژآ، کژه بژها ر ب من نژامور( 1311)ساختارگرایی تا پسامدرنیسم 

 هیند.حساب می حاضر به هپردازند، نیز منابعی م م در خاو  چارچوب نظری مقالمی

 هبژرای نمونژه، مقالژانژد. هایی متعدد نیز به موضوع ترامتنیت و بینامتنیت پرداختژهمقاله

های بین شعر و نقاشژی اشژار  به تعامالت و برگرفتگی (1331)منیه  کنگرانی و ب من نامورمطلآ 

متنیتِ ژنتی محور اساسی مباحث استا نویسندگان ایژن ند. در این مقاله، بینامتنیت و بیشکمی

 همتنیژت بژه رابطژهای دیگر ترامتنیت، فقژط بینامتنیژت و بژیشمقاله معتقدند که برخالف گونه

توانژد مژتن پردازد و در این رابطه، هم متن شعر و هم متن هنری مژیمی« متن هنری»میان دو 

است کژه بژه  (1333) امیرعلی نجومیان هملالی دیگر، مقال .تن( یا متن ب )زیرمتن( باشدال  )روم

اسژت. نجومیژان در بندیِ فژیلم اختاژا  داد  شژد شناختیِ عنوانتحلیلِ نقش یا کارکرد نشانه

کارکرد دیژالوگی بژا »ها را براساس بندی فیلمخود در بستری از اصطالحاتی ترامتنی، عنوان همقال

بژه نظژر کنژد. ، لحن و فاای داستان، تفسیر فرامتنی و روایت دنیای داستانی بررسژی مژی«فیلم

توانژد فراینژد مژی« وارپژارادوکس»ای گونژهزمان و بژهطور همبندی بهنویسند ، سیانسِ عنوان

توانژد یژک ترجمژه بندی میسیانس عنوان»داللت متن را محدود یا گسترد  نماید. به باور او، 
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ای )پیژرامتن( ن(، اقتباس )بینامتن(، اختاا  )سرمتن(، تفسیر )فرامتن(، یژا هسژتانهمت)بیش

کوشژد نشژان مژیدر مقالژه خژود ( 1311)مناور پیرانی  .(013: 1333) «متن اصلی باشد ]برای[

ترامتنیژت و  ریتژأ تحت ،متأ ر بود  گرانیاز د اشعار خودبه همان انداز  که در  یسعددهد که 

شژد  بیت بررسژی 011، ساختار وجود اینبا  است.نیز قرار گرفته از متن رونیر بعناص مل واعو

های بینامتنیت و ترامتنیت در این ابیژات دهد که ماادیآ و نمونهنشان می بوستان هدر دیباچ

تقژاوت بنیژادین ایژن هژایی چژون تاژمین، تلمژیح و اقتبژاس یافژت. توان در هرایهرا فقط می

اضر این است که موضوع اصلی ایژن جسژتارهای پیشژینه، نقژد و بررسژی ها با تحقیآ حپهوهش

حاضر در بستری تراداسژتانی  ههنیه مقالهای بینامتنی و ترامتنی ه اری برگزید  است، حالویهگی

پژردازد، هژای داسژتانی مژیمتنژیِ شخاژیتمتنی یا درونبندی سفرهای برونبه معرفی و دسته

 کند. به تأ یر یا حاور متون یا ه ار دیگر اکتفا نمی ا صرف نماید ومتنیت حاصله را بررسی میبیش

 ویه  سژفرِ تراداسژتانی اصژطالحی کژامال برخالف بینامتنیت و ترامتنیت، تراداستان و به

ا ر مارک جِی پی  (2012)بازهفرینی ساخت دنیاهای خیالی: نظریه و تاریخِ بدیع است. کتاب 

گونژه کژه از همژانچند کند، هرف وم تراداستان را معرفی میوُل  از معدود ه اری است که م

لیین، ضژمن اا ژر تژ هاارباب حلقهنویسند  در تحلیل مبسوط خود از هید، عنوان کتاب برمی

بیشژتر بژه  نویسژی و دنیاسژازی،اقتباس، تأ یرِ متقابل و بازهفرینی در داستان عنار تأکید بر

اول نیسژتند، اشژار  ر تخیلی، کژه بژاور او هرگژز دسژتای و بینامتنی ه اهای بینارسانهجنبه

« تمامی دنیاهژای تخیلژی بژه نژوعی  ژانوی هسژتند»هیگینز، در نظر وُل   هگفت به کند.می

(Higgins, 2017: 4)، تفاژیل بژه سژاختار هایی پرشمار، بهیا به قول بارکر، وُل  با ذکر ملال

گیرند پردازد که در کنار ییدیگر قرار میمی دنیاهای خیالی و اجزایی برگرفته از ه ار مختل 

(. همچنین، اصطالح تراداسژتان مف ژومی Barker, 2016: 696) تا ج انی ییپارچه را بسازند

دادن بژه تنژوع، تراداستان: شژیلمحوری در یک رساله دکترا در دانشگا  استنفورد با عنوان 
 1النژگ لژی کژاک هنوشژت (2015)هسیایی و التژین -اجتماع، و م اجرت در ادبیات امرییایی

هژایی ها و داستاننویسند  در خوانش تطبیقی و مطالعات فرهنگی خود از مجموعه رماناست. 

هسیایی و کشورهای همرییژای التژین، بژه -چندپیرنگی در ه ار تعدادی از نویسندگان همرییایی

عنژوان اساسژی ه بژهکند کهایی تراداستانی( اشار  میهایی مشترک )یا سوژ ماامین و کلیشه

هژا و های نهادی، جنسژیتی، قژومی و اجتمژاعی در میژان م ژاجران، تفژاوتبرای تحلیلِ تنش

                                                           
1 . Long Le-khac 
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هژای داسژتانی و نویسژندگانِ های فرهنگیِ شخایتهای زیادی را در ذهنیت و نگرششباهت

 هژا،مایژهگذارند. در پهوهش کاک، تراداستان نقشه و بستری از نقژشنمایش میه ار منتخب به

زنژد، ها و روابط داستانی را که ه ار ملل و نویسندگان مختل  را به ییدیگر پیوند مژیمایهدست

  ترامتنژی ژنتژی بژه انژداز هبه همژین دلیژل، در برداشژت او از تراداسژتان، سژویکند. معرفی می

، شناختی اهمیژت نژدارد. همچنژینکارکردهای اجتماعی و فراملیتیِ الگوها و عناصرِ مشابه روایت

هژای شناختی هن ا از دیدیههای داستانی و کارکرد روایتهای سفرهای تراداستانیِ شخایتگونه

 پهوهشی نویسند  نیست.

 

 بحث و بررسی -2

 ترامتنیت و انواع آن -1 -2

بندی کردن کاربردهژای مند ساختن و دستهبار ژنت و با هدف نظامنخستیناصطالح ترامتنیت را 

« فژرارَوی متنژی»متنی مطرح نمود. ژنت ترامتنیت را فرایند نامتنی و درونهای بیمختل  ارتباط

سژازد، چژه شود که متنی را با متون دیگژر مژرتبط مژیهایی میشامل تمامی اِلِمان»نامد، که می

(. Genette, 1992: 83-84« )گیژردمیهای متنی خا  را فرا جنبه هو هم [...] هشیارا و چه ن ان

انژد کژه ژنژت بژه های ژنت و کریستوا نوشژتهطایی در تشریح تفاوت دیدگا میرعنایت و سوفس

نگژرد. تر از کریستوا و بارت میتر و سیستماتیکای جامعیک متن با متنی دیگر به شیو  هرابط

گیرد، بژه او اجژاز  میشناسی را نیز در براین شیو ، که ساختارگرایی، پساساختارگرایی و نشانه

 ,Mirenayat & Soofastaeiبینامتنی را با تمام متغیرهایش مطالعژه کنژد ) دهد که روابطمی

نامورمطلآ نیز ضمن متفاوت دانستن ترامتنیت ژنت، که از لحاظ گسژتردگی قابژل  (.533 :2015

جوی وصژراحت در جسژتبژه»دهژد کژه ژنژت داند، توضیح میمقایسه با بینامتنیت ریفاتری می

، و این در حالی است که در بینامتنیژت کریسژتوایی، «یری نیز هستروابط تأ یرگذاری و تأ یرپذ

 (.31: 1336نژامورمطلآ، ) خژوردچشژم نمژی بژه« وجه تأ یرگذاری یک متن بر مژتن دیگژرهیچبه»

پژردازد و روابط طژولی نیژز مژی عرض کریستوایی، بههمچنین، ترامتنیت ژنت عالو  بر روابط هم

اهمیژت ترامتنیژت  (.36)همژان:  نمایژدژانر خود را نیز بررسی می روابط یک متن با سرمتن، گونه و

 ورزد. ای هست که ژنت بر هن ا تأکید میهای دوسویه، تعاملی و ژانریدر تراداستان، همین ارتباط
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و  3، سژرمتنیت0، فرامتنیژت1پیرامتنیژت بینامتنیژت، هژنت ترامتنیت را بژه پژن  زیرشژاخ

گونژه توصژی  های ترامتنیژت را ایژنشاخهامورمطلآ کارکرد زیرن کند.تقسیم می 4متنیتبیش

تبلیغی و هسژتانگی،  هاساس رابطحاوری، پیرامتنیت برهم هبینامتنیت براساس رابط»کند: می

شناسژانه و تعلقژی، گونه هانتقادی و تفسیری، سرمتنیت براساس رابط هفرامتنیت براساس رابط

پیرامتن، متنی است که همچژون  (.01 :1311نامورمطلآ، )« برگرفتگی همتنیت براساس رابطبیش

هژای پیژرامتن عبارتنژد از: گیژرد. نمونژهمی ایستد و هن را در برمتن اصلی می 1قمری در کنار

کتژاب، ف رسژت، قژدردانی، تقژدیم، مقدمژه،  هشناسژنام عنوان، عنوان فرعی، طرح روی جلژد،

هژایی هژا و نوشژتهها داد رای ژنت، پیرامتنپانوشت، ف رست اختاارات، توضیحات و تااویر. ب

دارند، زیرا برای ورود بژه « ایهستانه»گیرند و لذا نقشی هستند که بین متن و خوانند  قرار می

شژود کژه در تژاریخ یاتی اطالق مژیئدنیای متن باید از هن ا گذر کرد. همچنین، پیرامتن به جز

پیژرامتن بیرونژیِ »و « متن بیرونیِ عمژومیپیرا»عمومی و تاریخ خاوصی یک کتاب، یعنی در 

، شامل تفاسژیر و توضژیحاتی پیرامژون کتژاب توسژط منتقژدین و نویسژند ، ذکژر «خاوصی

های کاربردی مختلفی پیرامتن نقش»سیمَندِن،  هگفت (. بنا بهGenette, 1997b: 12شوند )می

چژه  هزمانی چاپ شد، بژه وسژیلن در چه گوید که متکند. برای ملال، به خوانند  میرا ایفا می

(. Simandan, 2010: 31« )ناشری، با چه هدفی، و یا اینیه چگونه باید یا نبایژد خوانژد  شژود

، 1ای پیرامون متنِ اصلی در خود ا ژر و بیرونژییعنی نوشته ،6درونی هژنت پیرامتن را به دو گون

ای عنژوان گونژهفرامتنیت، به کند.ای پیرامون متنِ اصلی در خارج از ا ر تقسیم مییعنی نوشته

 کنژدا بژهدیگر از ترامتنیت ژتنی، به هر گونه تفسیر یا نقدی پیرامون متنی پیشینه اشژار  مژی

ای ، چنانچه متنی پسینه، توضیح، تشریح یا انتقادی صژریح یژا ضژمنی بژر نوشژتهسخن دیگر

زنژد، به متنی دیگر پیوند مژیمتنی را »ژنت،  هگفتپیشینه باشد، فرامتن هن است. فرامتنیت، به

هنیه هن را فرا خواند( و در واقع حتی در مواردی از هن نژامی هنیه الزاما  هن را نقل کند )یا بیبی

ای خژا  از فژرامتن، دهژد کژه گونژه(. کورنیس پوپ توضیح میGenette, 1997a: 4« )ببرد

تن و مرز بژین نقژد ادبژی و است که ساز و کاری متشیل از اندیشیدن و نوش« متن فراشعری»
                                                           
1. paratextuality 

2. metatextuality 

3. architextuality 

4. hypotextuality 
5. para 

6. peritextual 
7. epitextual 



 1044 بهار و تابستان، اول هدور، ششمسال  /نقد و نظریه ادبی علیرضا فرحبخش  163

 

کژاود و شناسی عملی و فژردی را مژیشاعری است. متون فرامتن هزادانه تلفیآ تئوری و زیبایی

هژا و اَشژیال باژری را بررسژی شژناختی بژین واژ گرایی نحوی و هم ارتباط نشژانههم تجربه

زیباشژناختی و  نماید. این بدین معناست که متون فراشعر ارتباطی تنگاتنگ بژا فراینژدهایمی

 (. Cornis-Pope, 2014: 44معناشناختی دارند )

طولی )یا باال به پایین( بین یک مژتن  هنوعی دیگر از ترامتنیت، سرمتنیت است که به رابط

تژوان در هژای هن را مژیکند. سرمتنیت، که ریشهای که بدان تعلآ دارد اشار  میو ژانر یا گونه

ارسطویی جست، با انتظارات ضمنی خواننژد  از  هه و نمایشنامیزل، حماس هگانشناسی سهگونه

ای از ژانری خا  حاکم عنوان معرف و نمونهاصول، ضوابط و قراردادهایی که بر ا ری خا ، به

( Bazerman and Prior , 2004: 95« )انتظارات ژانری در قیاس با متون مشابه دیگر»یا  ااست

ترین مف ژوم ترین و تلویحیانتزاعی»گوید، گونه که ژنت میهنکند. سرمتنیت، کار پیدا میسرو

فرارَوی متنی استا ارتباطی مبتنی بر مشمول کردن است، که هر متنژی را بژه انژواع  هدر مقول

دلیژل (. Genette, 1997b: xix« )سژازدهن اسژت مژرتبط مژی  مختل  گفتمژانی کژه نماینژد

ژانری اشژار   -ت که سرمتنیت بیشتر به ارتباط متنبودن سرمتن این اس« تلویحی»و « انتزاعی»

ای عینژی بژه فقژط هنگژامی جنبژه»ای خا . طبآ ادعای نادال، سرمتنیت کند، تا به نوشتهمی

ژنژت در  (.Nadal, 1994: 3« )گیرد که نام ژانر در عنوان یا عنوان فرعی متن ذکژر شژودخود می

بژه »گونه از تعامل متنژی نویسد که اینمتنیت، میترا هعنوان هخرین نمونمتنیت، بهتوصی  بیش

ال  )زیرمتن(، که پیرامژون هن  هشود که متنِ ب )رومتن( را به متنِ پیشینهر ارتباطی اطالق می

ممیژن اسژت  (.Genette, 1997a: 5) «زندهنیه ماهیتی تفسیری داشته باشد، پیوند میاست، بی

« تواند بدون هن وجود داشته باشژدشار  نیند، اما نمیال  ا هصراحت به متنِ پیشینمتن ب به»

(Alfaro, 1996: 281به .) متنیژت نویسژند  عامدانژه از پنا  و همیژاران، در بژیشیزدان  عقید

کژه در بینامتنیژت ممیژن اسژت ایژن امژر هگاهانژه نباشژد حژالیکنژد، درزیرمتن استفاد  می

(Yazdanpanah, 2019: 77 .)تنیژت، تقلیژد رومژتن از زیژرمتن، تغییژر مکلیدی در بژیش هنیت

زیرمتن و نیز تأ یر متون بر ییدیگر است، نه صژرفا  اشژارات و ارجاعژات رومژتنا رومژتن )ماننژد 

سژازد، پارودی، هجو، پاستیش، سرقت ادبی، دگرگفت، بازگفت و برگردان( زیرمتن را دگرگون می

 بخشژد. بژهرد یا ماهیتی متفاوت بدان مینماید، و کارکدهد، پن ان یا هشیار میبسط یا تقلیل می

برخالف بینامتنیت نژه براسژاس »متن، متنیت، ارتباط بین رومتن و زیرنامورمطلآ، در بیش هگفت
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ا از این روست که معنژای (14: 1336)نامورمطلآ، « استاساس برگرفتگی بنا شد حاوری، که برهم

 خورد.زیرمتن رقم میرومتن هموار  در تداوم، تیمیل، یا تأ یرپذیری از 

 
 تراداستان: تعریف تراداستان و انواع سفرهای تراداستانی -2-2

متنی یا فرارویِ کنش داستانیِ یک داسژتان بژه داسژتانی دیگژر از بیانی ساد ، بیش تراداستان به

متنژی یژا فژرارویِ متنیِ شخایت اصلی داستان است. در این بیشمتنی یا درونطریآ سفرِ برون

تژر از همژه، های روایی و م مخورند و معنا، ویهگینی، رومتن و زیرمتن به ییدیگر پیوند میداستا

یابد. سفرِ شخایت داستانی، عالو  بر رومتن، بژه زیژرمتن و های هنان وسعت میپردازیشخایت

اصژلی  ههای روایی یک ا ر واحژد نیژز رد دهژدا در هژر حژال، مشخاژتواند در الیهبرعیس، می

کنژد، سژفر فژرد از بینامتنیژت و ترامتنیژت مژیای منحاژربهگونژهان، که هن را تبدیل بهتراداست

روایی دیگر است، چه بژه   روایی خود به یک بافت و محدود  شخایت داستانی از بافت و محدود

تژوان در تمژامی ژانرهژای هژای تراداسژتان را مژیا ری دیگر و چه در همان ا ر. ماادیآ و نمونه

شان مشاهد  نمود: داستان کوتا ، داستان بلند، نمایشنامه، فژیلم، ایهای زیرمجموعهنهروایی و گو

های بین تراداستان و ترامتنیژت ژنتژی، کژه ها و تفاوتاشعار روایی و انیمیشن. در توضیح شباهت

متنیژت اسژتوار اسژت، بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و بژیش هشاخزیرپن   هبر پای

ای از بینامتنیت است، زیژرا کژارکرد هژر دوی به این نیات اشار  نمود: تراداستان هشیارا گونه باید

حاژوریِ شخاژیت داسژتانی. تراداسژتان هژم طور مشژخ،،بها حاوری استهن ا براساس هم

ای ندارد، بلیه مبتنی بژر ای، توصیفی و شناسنامهای از پیرامتن نیست، زیرا نقشی هستانهنمونه

هیژد، زیژرا حساب نمژی ینامتنی شخایت داستان است. تراداستان نوعی از فرامتن نیز بهسفرِ ب

تحلیل، تفسیر یا نقدی بژر زیژرمتن نیسژت و سژفرِ شخاژیت داسژتانی نقشژی در هن نژدارد. 

هژم پیونژد  هژای بژههژا و رومژتنتواند ماداقی از سرمتنیت باشد، زیرا زیژرمتنتراداستان می

موما  متعلآ به یک سرمتن، یعنی ژانرهای ییسان یا همگن )شژامل ه ژار خورد  در تراداستان ع

شژناختی در سژفرِ داستانی، روایی، نمایشی یا سینمایی( هستند و قراردادهژای ژانژری و گونژه

شژود. البتژه ممیژن اسژت ها از یک ا ر روایی به ا ر روایی دیگر رعایت میتراداستانیِ شخایت

روایی، برای ملال، نقاشی، مجسمه یژا بژازی کژامپیوتری بژه ا ژری سفرِ تراداستانی از ا ری ییر

هژای ژانژری شژود کژه از چژارچوبروایی یا برعیس باشد، اما در ن ایت روایتی جدید خلآ می

 کند. نویسی تبعیت میحاکم بر داستان
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متنیژت توان در تراداستان نیز مشاهد  نمژود، زیژرا اسژاس بژیشمتنیت را میکارکرد بیش

هژژای روایژژیِ بژژین زیژژرمتن و رومژژتن یژژا الیژژه هتگژژیِ عامدانژژه و ارتبژژاطِ متنژژی و هگاهانژژبرگرف

متنیت بر دگرگون شدن و بسط یافتن زیژرمتن و داستانی است. تراداستان، همچون بیشدرون

ورزد. تفژاوت هژای درون داسژتانی تأکیژد مژینیز تأ یرپذیریِ رومتن از زیرمتن یا خرد  روایت

تبژعِ  حاوریِ بینژامتنی )بژهای از هماستان در این است که تراداستان همیز متنیت و ترادبیش

حاژوری متنیت، همکه در بیشمتنی است، درحالیسفرِ شخایت داستانی( و برگرفتگیِ بیش

همچنژین، سژرقت ادبژی، دگرگفژت، بازگفژت و برگژردان کژارکردی م ژم در  هیچ نقشی ندارد.

هژای معنژایی و متنژیِ زیژرمتن دارنژد، امژا در و گستردگیمتنیت و میسر ساختن تغییرات بیش

هژای داسژتانی ها بین زیرمتن و رومتن یا الیژهشخایت هسویتراداستان، این سفرِ دوسویه یا تک

زنژد. عژالو  بژر های درون داستانی را رقژم مژیاست که تأ یرات متقابلِ زیرمتن و رومتن و روایت

عنوان زیرمتن، یا رومتن یا ا ری فاقژد زیژرمتن یژا رومژتن( این، بیش متنیت به یک ا ر واحد )به

کژم دو ا ژرِ مژرتبط اسژت، کژه الزامژا  های دستدنبال کش  تغییرات و دگرگونی پردازد و بهنمی

های یک ا ر داسژتانی های روایی و انواع روایتروایی هم نیستند، اما تراداستان به ارتباط بین الیه

گژردد نیژز تراداسژتانیِ درون روایتژیِ شخاژیت داسژتانی هشژیار مژی سفرِ هواسطمستقل، که به

 توج ی ویه  دارد.

روایتژی، شژامل سژفر بنژدی نمژود: سژفرِ بژرونها دسژتهگونه توان به اینسفرِ تراداستانی را می

ز و تراهای همروایتی در داستانروایتی، شامل سفر درونسویه، و سفر درونروایتیِ دوسویه و یکبرون

 شان معرفی و بررسی خواهند شد.هایها و زیرشاخهگونه یک از اینناتراز. در صفحات پیش رو، هر

 

 روایتیسفرِ برون -2-2-1

سژازد و در هن شخاژیت دو یا چند داستان مستقل را به ییدیگر مرتبط مژی این سفرِ تراداستانی

ه بیژرون از داسژتان خژود سژفر شود و به ا ری دیگر و بداستانی از چارچوب روایی خود خارج می

توان به سفرِ دوسویه )از رومتن به زیرمتن و مجددا  بازگشت بژه رومژتن و کند. این سفر را میمی

سویه )فقط از رومتن به زیرمتن، یا سفر بژه بیژرون، و فقژط از زیژرمتن بژه یا برعیس( و سفرِ یک

 رومتن، یا سفر به درون( تقسیم نمود. 
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 یه سفرِ دوسو -2-2-1-1

دوسویه، نه تن ا شخاژیت داسژتانی از رومژتن بژه زیژرمتن روایتیِ در سفرِ تراداستانی برون

گردد، بلیه ممین است شخایت داستانی زیرمتن نیز پژس میرود و مجددا  به رومتن بازمی

در این نژوع تراداسژتان، ایلژب ایژن  از سفر به دنیای خیالیِ رومتن، به داستان خود برگردد.

دهد، اما ممیژن اسژت داسژتان اصژلی در ت که داستان اصلی را در خود جای میرومتن اس

های رومتن و زیرمتن و یا در کنش داستانی زیرمتن نیز شیل گیژرد. در تلفیآ داستان هسای

( 1111)« ماجرای کژوگِلمَس»گردد. در داستان کوتا  های زیر، این گوناگونی بررسی میملال

ی داستان، استاد کوگِلمَس که از زندگی یینواخژت خژود کالفژه ا ر وودی اَلِن، شخایت اصل

خود سفر کنژد. پژس از  ههای مورد عالقکند با توسل به جادو به داستاناست، سعی میشد 

هورد، ، کوگِلمَس او را بژه نیویژورک مژیمادام بوواریچند مالقات با اِما بوواری در خودِ رمانِ 

هیژد و او را بژه رمژان خژودش ایش بژه سژتو  مژیهژگژذرد کژه از ولخرجژیاما چندی نمی

گذرنژد و بژرای  گرداند. در این داستان، ایژن دو شخاژیت بژین رومژتن و زیژرمتن درمیباز

گردنژد. همچنژین، در اینجژا، داسژتانِ میشان بازدادن به پیرنگِ داستانِ خود، به دنیایادامه

کژوگِلمَس بژا ورود »اسژت، تهگونه که چَمپیِن نوشژرومتن، روایت اصلی است، هرچند همان

(. در ا ژری Champion, 2010: 61« )شژود، باعث بسط یژافتن هن مژیمادام بوواریخود به 

، سیسژیلیا در سژالن نمژایش توجژه تژام، (1111) رُز اریژوانی قژاهر دیگر از وودی اَلِن، فیلم 

ار چ ژارم سژینما و شیسژتن دیژو  کند و او با عبور از پژردشخایت اصلی فیلم، را جلب می

نمایش و تماشاچیان در تئاتر، تلوزیون و سینما(، از دنیژای سژیا  و  ه)دیوار فرضی بین صحن

گژذارد. سیسژیلیا در اجبژار بژه انتخژاب بژین تژام سفید فیلم پا به دنیای رنگی سیسیلیا می

عژد گزیند، که اندکی بکند، و تام سینمایی، تام واقعی را برمیواقعی، که نقش تام را بازی می

و جایگزین شدن هن توسط فیلمژی رُز اریوانی قاهر  کند. با پایانِ اکرانِ سیسیلیا را ترک می

ها به دنیژای ییژدیگر سژفر شود. در این فیلم نیز شخایتدیگر، تام سینمایی نیز ناپدید می

کیژد بژر أهژا تها، هدف تراداسژتان. در این ملالکنند و داستانِ اصلی، روایت رومتن استمی

 مریِ روابط انسانی بودن رهایی از تن ایی و بیکید بر محالأای خا  است، یعنی ترونمایهد

 در یلبه بر هن، چه در زندگیِ جاری و چه در دنیاهایی خیالی و موازی.  

، بژه 1113) هخژرین ق رمژان اکشژنهژای توان در فژیلمسفرهای بیناداستانی مشاب ی را می

هخژرین مشژاهد  نمژود. در  گژری راس( ه، سژاخت1113) پلِزِنژت ویژلو  کارگردانی جان مک تییِرمن(
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جژک سینماست، با بلیتی جادویی وارد فژیلم  ه، دَنی، که همچون سیسیلیا شیفتق رمان اکشن
شود. دَنژی تبژدیل بژه اکشن محبوب اوست، می ه، با بازی هرنولد شوارتزنگز، که هنرپیشسلِیتر

گژردد تعقیژب و ی دیگژر، جژک نیژز نژاگزیر مژیشژود و از سژوهای فیلم میییی از شخایت

جژک یعنژی فژیلم هایی کژه در زیژرمتنِ خیژالی، گریزهایش را در دنیای دَنی ادامه دهد. اشار 
نقژش سژالیاری را همادئوس ای که در فیلم ، به ویوالدی، موتزارت، سالیاری )همان هنرپیشهسلِیتر

شژود( و مژت م بژه قتژل مژوتزارت مژی و هم نقشی منفی دارد جک سلِیتر کند، در فیلمبازی می

شژود، شدن تمامی رقیبان و دشمنان هملت توسط جک با مسلسل و نارنجک( مژی)کشته هملت

مُ ژر شدن جک با هرنولد واقعی در دنیای دَنی، سژفر شخاژیت مژرگ از فژیلم و همچنین مواجه
رمژان اکشژن، جژک سژلِیتر بژه هخژرین ق  ا ر برگمن یا سفر چند شخایت دیگر از فژیلم هفتم
ها بژه دنیژای نمایند. در این فیلم نیز شخایتهای مختلفی را خلآ میها و تراداستانروایتخرد 

گردنژد، امژا بژرخالف دو ا ژر پیشژین، در اینجژا داسژتانِ میروند و به داستان خود بازییدیگر می

پژردازی و الگیرد. نقش کمژدی، خیژهای زیرمتن و رومتن شیل میتلفیآ روایت هاصلی، در سای

 تنوع بخشی به روایت در این سفرِ تراداستانی کامال  واضح است. 

خژورد. در ایژن فژیلم، دیویژد و چشژم مژینیژز بژهپلِزِنت ویژل این شگردهای تراداستانی در 

 هشد  در دهژخواهرش جنیفر با ریموتی جادویی وارد یک سریال تلوزیونی سیا  و سفید و ساخته

کنند. در زیژرمتنِ ناچار نقش باد و مری پارکر را بازی میشوند و بهمیویل  پلِزِنتبا عنوان  1111

هژای سژاکنِ شژ ری هژایی انسژانی در خژانواد هایی اخالقژی و ارزشداستان»تخیلی، که شامل 

چیز هرمانی اسژت، امژا بژاد و (، همهBueka, 2004: 14« )شودمی 1111 هکوچک در امرییای ده

هژایی از تدری  بخشکنند و بهطلبی هشنا میرا با گنا ، خیانت و لذتهای زیرمتن مری شخایت

گیژرد دنیژای شوند. دیوید با یژافتن ریمژوت تاژمیم مژیها رنگی میفیلم و بسیاری از شخایت

را که اکنون هکند  از جنگ، هتش و خشژونت اسژت، تژرک کنژد و بژه دنیژای واقعژی  پلِزِنت ویل

های پیشژین، ، برخالف ملالپلِزِنت ویلماند. در زیرمتن باقی میبرگردد، اما مری در همان دنیای 

هژا بژه دنیژای خژود شخایت هکندا همچنین، همهیچ شخایتی از زیرمتن به رومتن سفر نمی

گردند. در ضمن، روایت اصلی، داستانِ زیرمتن است و به همین دلیل است کژه نژام فژیلم، نمیباز

زند، بژه جا واقعیت و مجاز را به هم گر  میراداستانی در اینهمان نام سریالِ زیرمتن است. سفرِ ت

 دارد. شان برمیها و زوایای پن انبخشد و پرد  از ماهیت اصلی شخایتساختار روایی تنوع می
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 سویهسفرِ یک -2-2-1-2

سویه، شخاژیت تراداسژتانی فقژط از دوروایتیِ سویه، برخالف سفرِ بروندر سفرِ برون روایتیِ یک

ها، همچژون رود، و لذا تغییر در ساختار روایتیرمتن به رومتن و یا فقط از رومتن به زیرمتن میز

پیونژد بژا مژتن مقاژد  هچند که معنای متن مبژدم در سژایها، دوسویه نیست، هرسفر شخایت

طرفه، ممیژن اسژت شخاژیتِ یابد. در این سفرِ یکشود و گسترش میدستخوش دگرگونی می

های فردی خودش را حفظ نینژد و بژا تغییراتژی در مژتن جدیژد اژاهر ن ویهگیتراداستانی هما

 سفر به رومتن و سفر به زیرمتن تقسیم کرد. هتوان به دو گونشود. این سفرِ تراداستانی را می

 سفر به رومتن  -2-2-1-2-1

بیشژتر ها از هر گونژه تراداسژتان دیگژری در این نوع تراداستان، بسامدِ سفرِ ترامتنیِ شخایت

است. تلمیح، پارودی، فراخوان، اقتبژاس، بازنویسژی، بژازی کژامپیوتریِ برگرفتژه از ا ژر روایژیِ 

گونژه از سژفرِ تراداسژتانی هژایی از ایژنپیشینه، سریال، ادامه و انواع مختل  هن ا همگی نمونژه

هستند. ممین است شخایت تراداستانی، چه با تغییر و چه بژدون تغییژر، کژارکردی گژذرا و 

محدود در رومتن داشته باشد یا برعیس ممین است نقشی محوری و پایا را در ساختار روایژی 

و ساختار معنایی ا ر جدید ایفا کند. بدی ی است که در این تراداستان، روایژتِ اصژلی، داسژتانِ 

الزم بژرای تیژرار، کنایژه، دگرگژونی یژا  همایرومتن است، و داستان یا شخایتِ زیرمتن دست

هورد. در خاو  کاربرد تلمیح در این نوع تراداستان باید به این نیتژه اشژار  فراهم میهجو را 

همیز به نژامِ شخاژیتی در رومژتن یژا ماژمونی ای تلویحی، صریح یا کنایهکرد که صرفا  اشار 

رومتنی نیستا همچون دیگر انواع سژفرِ تراداسژتانی،  هسویگر، ماداقی از تراداستان یکتداعی

ری است این است کژه شخاژیتِ داسژتانیِ زیژرمتن، در دیژالوگ، تژنش یژا کژنش هنچه ضرو

هژایی گویژا از داستانیِ رومتن نقش داشته باشد و به ساختارِ روایتیِ رومژتن ورود کنژد. نمونژه

ا ژر الیژوت،  سژرزمین هژرزمژدار مدرنیسژتی ماننژد توان در ه ار تلمیحتلمیح تراداستانی را می

هژای زیرمتنژیِ پرشژماری ا ر پاوند جست. در این ه ار، شخاژیتوها کانتا ر جویس یا اولیس 

نظیر ترزیاس، اُفیلیا، هگوستینِ قدیس، اودیسه، دِدالوس، پنلوپه، کنفوسیوس، دانتژه و اینیژاس 

کننژد، هژا شژرکت مژیروایژتگویند و در خرد  یژا کژالنیابند، سخن میدر رومتن حاور می

ای یژا هژای هرایژهدگرگژونی دلیل ها بهین شخایتهرچند ممین است در مواردی تشخی، ا

 همیز، که نویسندگان مدرنیست در هن تبحّر داشتند، هسان نباشد.    کنایه
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هژای تژوان در فژیلمدو نمونه از سفرِ تراداستانی رومتنیِ مبتنی بر اقتباس و بازنویسژی را مژی
هژای اساس تراژدیترتیب برکه بها ر کوروساوا مشاهد  نمود،  (1131) هشوبو ( 1111) سریر خون

هژای کوروسژاوا ضژمن اینیژه هژای فژیلماند. شخایتشد  ا ر شیسپیر ساخته و شا  لیر میبث

های اصژلی خژود دارنژد. ای هشیاری با نسخههمیز و درونمایههای کنایهاند، تفاوتسازی شد بومی
رمان هن یژک شخاژیت معژروف های کامپیوتری، که ق توان در صدها بازیچنین اقتباسی را می
اسژت نیژز یافژت. اساس ا ری معروف سژاخته شژد یا بر اای یا سینمایی استداستانی، نمایشنامه

ماهیژت »نویسژد: هژای کژامپیوتری مژیتاتِن در خاو  کژارکردِ محژوریِ بینامتنیژت در بژازی
ا از اشار  بژه ه ژار دهد و هن رهای ویدئویی، تعری  بینامتنیت را بسط میبازی  بینامتنی و پیچید

وج ی و متون فرهنژگ عامیانژه تری از متون چندگسترد  هبردا این تعری  مجموعادبی فراتر می
های ویدیوییِ بینژامتنی و (. برخی از این بازیDuret & Pons, 2016: 125« )گیردمی را نیز در بر

ادگژار ، شژرلوک هژولمز، پژاترهری ، اَلیس در سرزمین عجایب، فرانیشتاین تراداستانی عبارتند از
 هدانته. از سوی دیگر، در ییژی دو دهژ دوزدو  جنگ ستارگان، پدر خواند ، هگاتا کریستی، اَلن پو

انژد. های کژامپیوتری نوشژته شژد های تراداستانی و رومتنیِ متعددی براساس بازیگذشته رمان

انی مختل  نظیر ریچارد نَژک و ا ر نویسندگ( 0111)از سژال  هنر جنگهای برای نمونه، سری رمان
ا ر دیوید ماییلز و پیتر تِلِژ،، سژری  (0113)از سال  جنگ پایانیهای کرسیتی گولدن، سری رمان

( 0111و  0111) های ک ژنلوحهای ا ر اُلیور بودِن، سری رمان (0111)از سال  رسم قاتالنهای رمان

رلی و  (0111) بیوشوکایوِنسِن، ا ر بی. کِی.  (0111) ش یدِ فاای مرد ا ر گرِگ کیز،  ا ر جژان شژِ
ن. (0113و  0111)ن ایت تیغ بیهای سری رمان در در دنیژای انیمیشژن، فژیلم  ا ر برَندِن سَندِرسژِ

، سژیندرال، شژنل قرمژزیهژای کژارتون  های هن ق رمانان انسان شدکه شخایت( 0114) جنگل
هژایی شژناخته ، با شخاژیتشرِکارتونی های کهستند و فیلم راپونزلو  جک و لوبیای سحرهمیز

برفی ر اُز، رابین هود، سیندرال، سژفیدپوش، جادوگچیمه هخوک، گربشد  مانند پینوکیو، سه بچه
سژیاهپوش  هشژوالی (،0110) جویژانانتقام، (0110) مرد عنیبوتیهایی چون و زیبای خفته، و فیلم

های هشنا و قژدیمیِ کژارتونی ماننژد ت، با شخای(0116) جوی هیند وجستو  (0110) خیزدبرمی

 گذارند. نمایش می سویه و رومتنی را بهسوپرمَن، بَتمَن و بِردمَن، سفرهایی تراداستانی، یک

هژای اپیژزودی های سریالی )چه سریالسفرِ تراداستانیِ رومتنی اساسِ کارکردِ تمامی داستان
ها یا ه ار بعژدی( ها )تداوم داستان در شمار ای و مرتبط(، ادامههای زنجیر و مستقل و چه سریال

های اپیزودی هگاتا کریسژتی، هایی ییسان دارند. پوهرو در رمانهایی است که شخایتو تریلوژی
اَلژیس در سژرزمین  ه)ادامژسوی هینه در هنهای تلوزیونی، اَلیس در رمان های مجموعهشخایت
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ا ژر تژولیینز(، ق رمانژان  دو، هژرهژاهابیت ه)ادام هاارباب حلقهدو ا ر کَرول(، بَگینز در ، هرعجایب
ن  تریلژوژی دِپتفژوردهای یونان باسژتان، رَمژزی در گانه در نمایشنامههای سهتراژدی ا ژر رابرتسژِ

ای بژا همژین نژام بژه کژارگردانی سژاتیاجیت رای همگژی سژفرهایی دِیویس و هپژو در تریلژوژی

 گذارند. نمایش می تراداستانی را به
هژای ه ژار زمانِ شخاژیتاعتماد سفرِ هما ر رخشان بنی( 1311) هاقاهتحسین برانگیز  فیلم

هژای هژای اصژلیِ فژیلمگذارد. در این فیلم، شخاژیتنمایش می زیرمتن در یک ا ر رومتن را به
 بژازیخونو  گیالنه، زیر پوست ش ر، روسری هبی، نرگس، خارج از محدود اعتماد در پیشینِ بنی

زنژدگی پیشژینِ خودشژان  ههای قبلژی و در ادامژاپیزود مستقل، با همان بازیگران فیلم در هفت

عنژوان فیلمژی مسژتقل از تژوان هن را بژهسریال یا ادامه نیست و میها قاهشوند. البته، ااهر می
هژای ای دیگر از سفرِ تراداستانی و رومتنیِ شخایتاش نیز نقد و بررسی نمود. نمونههایزیرمتن

ن در داسژتان کوتژا ِ   ای ییسان، حاژور خژانوادسان در ه ار ییر سریالیِ نویسند یی هن »کامسژِ
یا حاژور نَنسژی در همژین داسژتان کوتژا  و رمژان  ،خشم و هیاهوو رمان « خورشید عارگاهی

ای اشژار  درفقژط  خشم و هیژاهوا ر ویلیام فاکنر است. حاور نَنسی در  ای برای یک راهبهمر یه

دهد، فاکنر بیست سال پژس گونه که اِرگو توضیح میشود، اما همانهایش خالصه میانبه استخو
 ای برای یک راهبژهمر یه ، دوبار  از او در«هن خورشید عارگاهی»الوقوع نَنسی در از مرگ قریب

(. این نوع سژفرِ Peek, 1999: 242 Hamblin &کند )عنوان یک شخایت داستانی استفاد  میبه
داستان باورنیردنی و یم انگیزِ اِرِنژدیرای بیگنژا  »تانی در داستان کوتاهی از مارکز با عنوان تراداس

خژورد. دو شخاژیتِ عنژوان داسژتان، زنِ عنیبژوتی و چشم می نیز به« اشو مادربزرگ سنگدل

، صژد سژال تن ژاییترتیب از هایی هستند که از ه ار پیشینِ مارکز و بهبالکامانِ نییوکار شخایت
بژه ایژن « معجژز   بالکامژانِ نییوکژار: فروشژند»و « هایی بسژیار بژزرگمردی بسیار پیر با بال»

یابنژد و ابعژادی جدیژد بژه ها بسط میاند. در تمام این موارد، شخایتداستانِ رومتن سفر کرد 
ن و شان چژه در زیژرمتها، خاای، و هویتای که سیر تحول، انگیز گونهگردد، بههن ا افزود  می

 شوند.چه در رومتن بازبینی و بازتعری  می

 
 سفر به زیرمتن  -2-2-1-2-2

رود، سویه، که در هن هیچ شخایتی از زیرمتن به رومژتن نمژیگونه از سفرِ تراداستانی یکدر این
کننژد، وارد بافژت روایژی ها از داستانِ رومتن به گذشته و به روایتِ زیژرمتن سژفر مژیشخایت

حقیقژت، تلمژیحِ واژگژون(، نمایند. تلمژیح )درمی و در تنش و کنش هن شرکت شوندزیرمتن می
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هژای هژایی از سژفرِ زیرمتنژیِ شخاژیتهای کامپیوتری ملژالپارودی، اقتباس، بازنویسی و بازی
هیند. همچون سفر به رومتن، در اینجا نیژز شخاژیتِ تراداسژتانی ممیژن حساب می داستانی به

یر، با نقشی کوتا  یا برعیس، نقشی محوری در روایتِ دیگر ااهر شژود. است با تغییر یا بدون تغی

میژانِ -میانِ زیژرمتن، در دنیژای روایژی و فاژا-روایت اصلی ممین است در دنیای روایی و فاا
میژانِ -توانژد هژم در فاژاای از این دو روی دهد. در ضمن، پایان داسژتان مژیرومتن و یا همیز 

 یانِ رومتن.م-زیرمتن باشد و هم در فاا

ا ژر ( 1166) انژدروزنیرانتز و گیلدسترن مژرد  های از سفرِ تراداستانیِ زیرمتنی، نمایشنامنمونه
گونژه کژه استاپِرد است، که در هن دو شخایتِ عنوانِ نمایشنامه، نه در نقشِ بازیگرانی فرعی )هن

اصلی به ایژن تژراژدی هایی عنوان شخایتشوند(، بلیه بهشیسپیر ااهر می هملت هدر نمایشنام
ای پردازنژد و نسژخهمیان، بافت و بسژتر روایژی هن بژه ایفژای نقژش مژی-کنند، در فااسفر می

گذارند. این دو در مقایسه بژا نمایش می شد  از خود را بهاگزیستانسیالیستی، اَبسِردی و بازنویسی
وجژود تغییراتژی هشژیار در تر و اندیشمندترند، لیین بژا مراتب باهوش، بههملتهمتایان خود در 

 هژوش و بازیچژههای کمهمیز، همچون شخایتای کنایهگونهشان در رومتن، بهپردازیشخایت

گژراس،  هگفتژ شژوند. بنژا بژهزیرمتن، در بازی قدرتِ بزرگان، ناعادالنه کشته می هنمایشنام  شد
 هواسژطبخشد. این دو بهاج میپرداز و ورّجانی تاز  به این دو شخایتِ سرگردان، فلسفه»استاپِرد 

هورِ هژای اصژلی و کسژالتشژان شخاژیتهای اگزیستانسیالیسژتیهای روشنفیرانه و ترسکنایه
ای شیسژپیری، بژار تر، در نمایشژنامهحال، در طرحی گسترد اینکنند... بارا تیمیل می شیسپیر

وایژت اصژلی در زیژرمتن اسژت و (. در این نمایشنامه، ر,Gross 1 :2014« )افتنددیگر در دام می

 خورد.رقم می 0و گیلدسترن 1پایان داستان نیز در زیرمتن و با مرگ روزنیرانتز
ا ر کانرَد نیز قابل بررسژی اسژت. در ایژن رمژان،  دل تاریییاین نوع سفر تراداستانی در رمان 

ژگون، در کسژوتِ هایی واای استعاری و تلویحی و در تلمیحگونهمارلو، شخایت اصلی داستان، به
کنژد. سژفرِ دانتژه سژفر مژی دوزدویرژیژل و هنه اید هنه هس و دانته به دو زیرمتنِ معروف، یعنی 

یژات ذکژر شژد  توسژط نویسژند ، کژه ئهژا و جزعمدتا  از طریآ توصی  هنه ایدزیرمتنی مارلو به 

این دو ا ژرِ های میان، حوادث، جمالت و شخایت-شاملِ اشاراتی گا  صریح و گا  ضمنی به فاا
خورد. بژرای نمونژه، سژه خژواهر مژوهری یژا خژواهران سرنوشژت، کژه شوند، رقم میپیشینه می

(، رود کنگژو، کژه همچژون ,Conrad 16 :2007« )وار مشغول بافتن با کاموای سیا  بودنددیوانه»

                                                           
1. Rosencrantz  
2. Guildernstern 
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ی ( و مرز بژین دنیژاDawson, 1997: 1« )اندو ، سوگواری، هتش و فراموشی»رود استییس، رود 
 هنژه ایژدبه خارون در  دل تاریییاست، تشبیه کورتز در توصی  شد  هنه ایدمردگان و زندگان در 

برد(، هادس یا دنیای مردگان، که هنژه )قایقرانی که ارواح مردگان را به هن سوی رود استییس می

شژود، می بیند تشبیهگذارد و به کرّات به هنچه مارلو در سفرش بر رود کنگو میهس بدان پای می
بژدرود... بژدرود... هرام... »(، ,Conrad 20 :2007)« اسژتهیچ مسژافری بازنگشژته»باراتی چون ع
انژد، بژه تژو هنان کژه در شژرف مژرگ»(، Ibid) «های سیاهینگ بانانِ درواز »(، Ibid: 21) «درودب

همگژی  (Ibid: 67)« سفر بر هن رود همچون رفتن به هیاز ج ژان بژود»و  (Ibid)« گویندسالم می
 هنه هیژدزد ، همچون هنه هس در لو در ج نمِ سیا ِ کنگوی استعماربر این نیته داللت دارند که مار

 شود. وارد دنیای مردگان می
سژویه و زیرمتنژی، در طور همزمان و در سژفری اسژتعاری، یژکمارلو در دلِ تاریییِ کنگو، به

هژایی پرشژمار هژا و شژباهتاداستان براساس قیاسشود. در اینجا هم تردانته نیز ااهر می دوزد
هژا و میان )دوزد و کنگو(، رویژدادها، تاویرسژازی-های اصلی )مارلو و دانته(، فاابین شخایت

گیرد. در این رمان، ایماژهایی گویا و متعدد از شژرارت، وسوسژه و گنژا  عباراتی کلیدی شیل می

ایژن ایماژهژا  هواسژطاست که بژهکانرَد بر هن بود  (ا گویا,Kromer 13 :2010)خورد چشم می به
دادن بژه شژ وات کسانی است که با تژن [...] قلمروی»مارلو را همچون دانته وارد دنیایی کند که 

نژوع، بژه انسانی خود به فریبیاری یا گزند بژه هژم هحیوانی و خشونت، یا با معطوف ساختن قریح
هکند  از فساد اخالقی و المژتِ »یا دنیایی  ا(,Dante 14 :2010)« های انسانی پشت کردندارزش

 ودل تژارییی یژات مشژترک در ئبرخی از عناصژر و جز. (,Conrad 47 :2008) «داریفیریِ برد 
دوزد(،  هعبارتند از: همتاسازیِ کورتز )در انت ای رود( و ی ژودا )در ن مژین و هخژرین حلقژدوزد 
هژا مشتعل، سوختن، سیوت، تارییی، انزوا، اندو ، مژرگ، داالنتواتر نظیر: هتش، دود،  هایی پرواژ 

دو ا ر و دروغِ دانتژه بژه گیژدو کژاوال کژانتی )در ن ، خیانت و استخوان در سراسر هرو مسیرها، ر
ششم( و مژارلو بژه نژامزدِ کژورتز )در پایژان داسژتان( از روی تژرحم. مژارلو در  ه، حلق11کانتوی 

ای هشژیار از جژا داالن بژود و داالنا شژبیههمژه»گویژد: تژه مژیای یادهورِ جمژالت دانگوییتک

 هژای سژوختههای بلنژد، علژ از میان عل [ ...] ای عریان امتداد داشتندهایی که در گستر داالن
 :Ibid)« افزای دوزد شژد  بژودم یم هوارد حلق [...] های سنگیِ گداخته از گرمادر سراسر تپه[ ...]

فرهای تراداستانی، روایت اصلی، داستان رومتن است و پیوندهای مف ژومی در هر دوی این س( 37
 نمایند. های رومتن میشدن درونمایهو واژگانی کمیی شایان به ژرف و گسترد 
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اینژک خود مقادِ یک سفرِ تراداستانیِ زیرمتنی دیگر است: در فیلمِ معروف  دل تاریییرمان 
یابژد کژه در موریژت مژیأ، ویلِرد، ق رمان فیلم، مانند مژارلو م(، به کارگردانی کژاپوال1111) هخرالزمان

از دستورات سرپیچی کژرد  بژود، از بژین  دل تاریییجنگ ویتنام کورتز را، که همچون کورتز در 

هایی پرشژمار ببرد یا با خود بگرداند. سفر ویلِرد بر رودِ نانگ )از ویتنام جنوبی به کامبوج( شباهت
توان مارلو و کورتز در رمژان کژانرَد و ای که میگونهر مارلو بر رود کنگو دارد، بهناپذیر با سفو انیار

های این دو ا ر نیژز ها و درونمایهدیدیه ای از ییدیگر دانست.ویلِرد و کورتز در فیلم کاپوال را هینه
ارییی و شژماری از تژهژای بژینمونه»، ،یاسترِ هگفت اند: استعمار، جنگ طلبی، یارت، و بهمشابه

هژای برخژی از ایژن شژباهت(. Strape, 2010: 47« )شژناختیسیاهیِ جسمی، اخالقی و هسژتی

شژناختیِ سژفرِ موریت ییسان مارلو و ویلِرد، عناژر اسژطور أهشیار در این دو روایت عبارتند از: م
 وار )شامل مراحلِ ترک می ن، کش  حقیقت و بازگشت(، شباهت اسژتعاری کژورتز بژه دیژوِدایر 

 هدرون و ش وتِ قدرت، ایماژهایی مرتبط با ج نم / دوزد / هادس در سرتاسر هر دو روایت، حملژ
پرسژتیدند، بومیان به قایآ مارلو و ویلِرد برای جلوگیری از انتقال کورتز، که چون خدایی او را مژی

، مژرگ های ااهری و فیری کورتز در هژر دو ا ژررضایت بومیان از بردگی، ییسانیِ نام و شباهت

وحشژت  » –کورتز در پایان هر دو ا ر، ییسژانیِ هخژرین کلمژات هژر دو کژورتز پژیش از مژرگ 
ربّژی  »همیز به هخرین کلماتِ عیسی مسژیح بژر صژلیب، یعنژی ای کنایهکه خود اشار « وحشت 

ریژم (، علی,Goldman 41 :2005هن ا )« شخایت ضدمسیحی و اهریمنی»است، و بیانگر « ربّی 
مارلو و ویلِرد بژه مانژدن در میژان بومیژان و مقاومژت در  هوسوس –شان و فرهیختگیروشنفیری 

تژری تاریییِ سیا »، پی بردن به (,Cootey 113 :2006« )همزادپنداریی همیشگی با کورتز»برابر 

(، و حاژور همیشژگی دود، سژیوت، سژیاهی، ,Wright 160 :2006« )که در قلژب هدمژی اسژت
داالن، اندو  و رن  در امتداد رود. در فیلم کاپوال، کژورتز انژدکی پژیش از تن ایی، مرگ، جمجمه، 
در خواند و جالب اینجاسژت کژه شژعر الیژوت الیوت را می« مردان تُ ی»مرگ، سطرهایی از شعر 

دل همیژز از زبژان نژوکرِ کژورتز در ییرگرامژری، کژه تژوهینی کنایژه هبا این جملتلمیحی موازی، 
بیانی استعاری، کژورتز،  به (.Eliot, 2002: 77)« اون مُرد –هقا کورتز »ود: شاست، هیاز می تارییی

ای الوقژوع خژود هگژا  اسژت، مر یژهدانژد و از مژرگ قریژبمژی« تُ ژی»که اکنون خود را مردی 
روایت اصلی، داسژتان رومژتن اسژت و نیز  اینک هخرالزمانخواند. در تراداستانی برای خویش می

پذیرفتژه در هژای صژورتسژازیها و ییسانیابدا همچنین، همتاسازین میداستان در رومتن پایا
شود. کژارکرد سژفرِ تراداسژتانی در رومتن، باعث گسترش و تعمیآ معانی صریح و ضمنیِ هن می
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هایی چون بازی قدرت، مرگ انسان و انسژانیت، شژرارت، مایهکید بر نقشأهای مرتبط، تاین ملال
 پلیدی و استلمار است.

هژای تژوان در در دنیژای انیمیشژن و بژازیهای زیژادی از تراداسژتانِ زیرمتنژی را مژینهنمو

هژای ، شخاژیتهژاسیمپسژونکامپیوتری یافت. برای ملال، در بسیاری از اپیزودهای انیمیشژن 
 شژوند. طبژآای پارودیک و هجوهمیز وارد ه ار معروف کالسیک مژیگونهاصلی داستان معموال  به

از « هژژای بینژژامتنیای و ایجژژاد شژژبیهودارجژژاعی، تعمژژد در کژژارکردِ واسژژطهخ»گژژولتز،  هگفتژژ
ایلژب  (.Goltz, 2011: 9)رود شژمار مژی بژههژا سیمپسژونمدرنیستی های اصلی و پستویهگی

هژا ها، گریم، لباسهای این انیمیشن به زیرمتن، فاا، موسیقی، دیالوگهمزمان با ورود شخایت

ای کژه گونژهیابژد، بژهب با بافت ساختاری و رواییِ زیرمتن تغییر مژیهراییِ رومتن متناسو صحنه
بژرد. داسژتان اصژلی در پی مژی هن ادرنگ به سفرِ تراداستانیِ هشنا با زیرمتنِ مورد نظر بی  بینند

گردند، روایژتِ اصژلی داسژتانِ رومژتن اسژت، و در میها به دنیای رومتن بازمواردی که شخایت
هژای شژوند، نقژش شخاژیتسژازی مژیمیان زیرمتن بژومی-ها در فااهایی که شخایتنمونه

هژای زیژرمتن هسژتند و داسژتان در همیژز از شخاژیتکنند، اقتباسی کنایژهزیرمتن را بازی می

تژوان بژه سژفرِ ها ملژال، مژییابد، روایت اصلی داستان زیرمتن است. از میان د زیرمتن پایان می
)هژومر(،  اُدیسژهها اشژار  کژرد: به این زیرمتن هاسیمپسونهای شخایت هسویتراداستانی و یک
 هزمژایش هبوتژ)شیسژپیر و فلِچِژر(،  هنژری هشژتم)شیسژپیر(، میبث و هملت ، رومئو و جولیِت

)شژلی(،  فرنیِنشژتاین)ملویژل(،  مژوبی دیژک)داستان فولیلژور هلمژانی(،  هانسل و گرتل)میلِر(، 
قلژبِ  و کژالغ)ویلیامز(،  اتوبوسی به نام هوس)تواین(،  نهاکلبری فیو  تام سایر)ستوکِر(،  دراکوال
)بِژرگِس(،  پرتقژال کژوکی)همینگژوِی(،  پیرمژرد و دریژا)جِییژوبز(،  میمژون هپنجژ)پو(،  افشاگر
همشژ ری )وایلِژر(،  بژن هژور)دومیل(،  د  فرمان )چاپلین(، جویندگان طالکشی )جَیسِن(، قرعه
 هادیسژ :0111)کَمِژرُن(،  0ترمینژاتور)کژاپوال(،  خواند پدری و تریلوژ اینک هخرالزمان)وِلز(،  کِین

 پالژ، فییشژن)اسژپیلبرگ( و  تژونی منژو بگیژردکتر استرِن  الو )کوبریژک(، اگژه مژی وفاایی 
   )تارانتینو(.

های سایبریِ رومتن در داستان، فژیلم، انیمیشژن های کامپیوتری زیادی نیز شخایتدر بازی
هژایی مختلژ  را شوند و در بافت روایی یا در فاای هن، پیرنگهر مییا حتی نقاشیی زیرمتنی اا

سژویه و هژا سژفر تراداسژتانیِ یژکهژایی از د نماینژد. نمونژهبراساس احتماالت مختل  خلآ می
بژا فاژای ترانزیسژتور ادبژی و هنژری عبارتنژد از:   شدزیرمتنی از دنیایی مجازی به ه ار شناخته

، با فاای نقاشیِ معژروفِ اوکامی، اَدِل بالچ بوئِرِ اول  پورترخاو  ههای گوستاو کلیمت، بنقاشی
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 ویژه هژای سژوررئال چیرییژو، بژهبا فاای نقاشژی اییو،ا ر هوکوسای،  موج م یبِ ساحل کانگاوا
هژای ، با فاای نقاشژیپلهای کانالِتو از ش ر ونیز، ، با فاای نقاشیرسوا شد ، ن ایتنوستالهی بی

کمپوزیسیونی بژا ویه  های ماندریِن، به، با فاای نقاشیتامِس تن ا بود، نسبیتو  پل  ویهاِسچِر، به
، بژا سژفر بژه دنیژای اوری و جنگژل نابینژا، سطحی بزرگ و قرمز، زرد، سیا ، خاکسژتری و هبژی

، با ورود بژه مسیر صفرکنتاکی، شاهزاد  مونونوک وباد   نوزییا از درویه  های میازاکی، بهانیمیشن
، بژا ورود بژه فاژای رمژان سژیا   نژردهای سوررئال دیوید لیژنچ، های اُکانِر و فیلمای داستانفا

ا ری دلخراش با نبژویی حیژرت  های، با ورود به فاای داستانیِ رمانداستان استَنلیاُروِل، 1134
، بژا ورود بژه کاَلِژن وِیژا ر پُل اُستِر،  ایش ر شیشها ر نووَک و  کتابی بدون عیسا ر اِگِرز،  انگیز

ه ژار هنژری م ژم و امژوال ، با ورود به رمژان بازگشت به خانها ر کوبریک،  درخششفیلمِ معروفِ 
، بژا سژفر بژه مژا ا ر اَنجاِل کژارتِر،  اتاق خون هلود، با ورود به گرگی در میان ماا ر شَپتِن،  شخای

درخششِ ابژدیِ یژک ذهژن ، و )کریستوفر نولَن( تلقین)پیتر داکتر(، باالهای معروف ورود به فیلم
 جژین ایژرا ر کرَکور و رمژان  سوی طبیعتِ وحشی به، با ورود به فیلم نگ بان هتش)کُفمَن(، پاک 

امیلژی ا ژر گژرین، یژا  درجسژت و جژوی هالسژیا، با ورود به رمانِ زندگی عجیب استا ر برونته، 
 ا ر نییُلز. یک روز، با ورود به رمان استرفته

 
   روایتیسفرِ درون -2-2-2

ها از یک سژاختار روایژی بژه یژک روایتی، ورودِ شخایتروایتی، همچون سفرِ بروندر سفرِ درون
زنژد. بژا هم پیونژد مژی ای بینامتنی و ترامتنی بهگونه ساختار روایی دیگر، دو یا چند روایت را به

 خژورد:چشژم مژی وجود این شباهت بنیادین، دو تمایز هشیار بین ایژن دو سژفرِ تراداسژتانی بژه
پژذیرد و لژذا های یک ا ژر واحژد صژورت مژیروایتهای روایی و خرد سفرِ داستانی در الیه -ال 

های روایژی یژا معنژایی ها و گسترشحاوریها، هممتنیت، برگرفتگیبینامتنیت، ترامتنیت، بیش
چنژد ممیژن د، هررومتن در اینجا ماداق ندارنژاصالحات زیرمتن یا  -در درونِ خودِ ا ر است. ب

طور همزمان ماهیتی زیرمتنی یژا رومتنژی )در ارتبژاط بژا های درون داستانی بهروایتاست خرد 

روایژی   روایتی، شخاژیت داسژتانی از محژدودباشند. در سفرِ تراداستانی درون ه ارِ دیگر( داشته
بژا حاژور و سژفر گردد و یژا میداستان اصلی یا روایت هیازین بازشود و سپس، به خود خارج می
هفرینژد. را مژی 1هایی چندپیرنگی و فراداسژتانیسطح، روایتهای موازی و همروایتدر بین خرد 

 تراز و ناتراز تقسیم کرد.هم هتوان به دو گونروایتی را میتراداستانِ درون
                                                           
1. metafictional 
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 ترازهای همداستان -2-2-2-1

داستانِ چندپیرنگی یافت، زیرا در ایژن ژانژر ویه  در فراتوان بهمتنیتِ داستانی را میگونه بیشاین
هژای هژایی ییسژان را در کژنشهایی محتمل، مرتبط و با پایانی باز یژا بسژته، شخاژیتپیرنگ

هژای روایژت  هژا بژه انژدازیک از روایتتراز، هرهای همدهند. در داستانداستانیِ متفاوت قرار می
رود، زیرا صژرفا  ییژی از احتمژاالت شمار نمی هیک از هن ا داستان اصلی بدیگر معتبر است و هیچ
شژوند و هن ژا را هژا اژاهر مژیداستان ههای اصلی با یا بدون تغییر در همروایتی است. شخایت

هژای اصژلی افزایژی نیژز از ویهگژیحاژوری و برگرفتگژی، هژمدهنژد. عژالو  بژر هژمبسط مژی
تراز، بژه مژا در شژناخت های همپیرنگ ها درهای فراداستانی است، زیرا تیرارِ شخایتتراداستان

 کند.ها و ساختار کلی داستان کمک میمایهها، نقشمایهب تر هن ا، درون

شژژود، تژراز مژیداسژتانی و هژمروایژتِ درونهژدایت، کژه شژامل چنژد خژرد  بژوف کژوردر 
ایتژی روهژای درونمدام در داسژتانک یپنزرد زن ا یری، لیاته و پیرمرد خنزرهایی ماننشخایت
هژا، هژا، لبژاسشوند  مانند رنژگهایی تیرارها، ایماژها یا واژ ها، توصی مایهیابند. نقشحاور می

روایتژی دیگژر در بر این نیته داللت دارند که هن ا بدون تغییر مژاهوی بژه خژرد  ءها و اشیاعادت

ای هفریننژد. نمونژهیهایی مشابه از زخم و رن  و تن ایی را مژکنند و داستانمیان و زمان سفر می
هژای اصژلیِ روایژت ا ر ابوتراب خسروی است که داستان اسفار کاتباندیگر از این نوع تراداستان، 

احمد بشیری از ماادیآ اآل ژار، اقلیمژا ایژوبی، سژعید بشژیری، شژیخ یحیژی کنژدری، شژدرک، 
همیژز ی بژدیع و کنایژهزلفا جیمز و روایت سلیمان خان را با تغییراتژ ههایی از تلموذ، سفرنامروایت

هژا، ایماژهژا و کلمژات ییسژان، مایژههژا، نقژشمایژهدر سبک و سیاق نگارش و انبژوهی از درون

گونه که در عنژوانِ رمژان نیژز مشژ ود نماید. همانهای مرتبط بازگو میروایتها و خرد داستانک
ردی در توصژی  دسژتج  زاداست، این داستان، روایتِ سفرهای نویسندگان است. افسژانه حسژن

 [...] در ایژن رمژان»نویسژد: های این ا ر در روایات متعدد هن میحاور و نقش هفرینیِ شخایت
یک از روایات جداگانه، راویانی دارد کژه وقژایعی را کژه هر[ ...] شوندها با ییدیگر مرتبط میروایت

کنند. کژار هن ژا یت میاست، رواهای جغرافیایی متفاوت روی داد های مختل  و در میاندر زمان

حژال، زننژدا بژااینبازنویسی روایت گذشتگان است، اما در این کار دست به تیمیل روایات هم می
هژا در هر دو ملال، استحاله و همتاسازیِ شخایت (.61: 1313)« شوندگا  کامل نمیها هیچروایت

 کارکردی بارز در سفرِ تراداستانی است.
یژک بژا پایژانی متفژاوت و ا ژر جژان فژاوِلز، سژه پیرنژگ، هر سویهمسر ستوان فراندر رمانِ 

اند. این رمان، کژه بنژا هایی ییسان و بدون تغییرِ هویتی، در کنار ییدیگر قرار داد  شد شخایت
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وییتوریژا را بژه سژخر    نویسژی دورقراردادهژای رمژان« همیژزبژازیی کنایژه» هاچِن، در هگفت به
اسژت کژه از اعتبژار روایژی تراز تشییل شد هایی هم(، از پیرنگHutcheon, 1988: 45گیرد )می

گیر از وپارویگردانژی نویسژند  از تقلیژدی دسژت»ها، که بیانگر ییسانی برخوردارند. تعدد داستان

(، ورود نویسژند  بژه داسژتان در دو موقعیژت Buchberger, 2010: 147« )دنیای واقعی هسژتند
هژای تژرامتن»عنوان یک شخایت فرعی و نیژز داستانی به حساس در پیرنگ و شرکت در کنش

شژوند کژه اقتژدار صژدای (، سبب میBowen, 1995: 70ها )ها و سرمتن، از قبیل پانوشت«رمان
هژایی ، بژه داسژتانسژخن دیگژر ها، بژهچالش کشید  شود. شخایت راوی در این فراداستان به

 و تژأ یراتی گونژاگون و متنژاقا را بژه تِ روایژیاحتمژاال»کنند که متنی سفر میتراز و درونهم

 (.Mandal, 2017: 286« )گذارندنمایش می
و چنژدپیرنگیِ  توان در رمان فراداسژتانرا می« احتماالت و تأ یرات گوناگون و متناقا»این 

یمی ها و مفژاهها، درونمایهمایهدر این رمان، شش روایت که نقش ا ر میچِل نیز یافت.کو  اطلس 
ای کژه گونژهشژوند، بژهاند، در شش میان و زمانِ متفاوت بازگو مژیمشترک را در خود جای داد 

 هگفتژ هژا، بنژا بژههایی متفاوت هستند. این روایژتها و نامگویا تیرار داستانی مشابه با شخایت

ه در و دنیاهژایی داسژتانی کژ 1چینی یا عروسک روسی هالیه، مانند جعبساختاری چند»پوالنیی، 
(. هنچژه سژژفرِ تراداسژژتانی Polanki, 2018: 3نماینژژد )را خلژژآ مژی« شژژوندییژدیگر ادیژژام مژی

هژایی های داستانی، بلیه تیرارِ جزییات و ویهگژیزند، نه ییسانی شخایتها را رقم میشخایت
  شژیل سژتار بژه ایگرفتگژی)مژا  خژورد. بژرای ملژال، خژالچشم می است که در تمام هن ا به

هن ژا  ههمژ حقیقژتسژازند کژه درهایی ییسان، که ما را قانع میدار(، دفتر خاطرات و عادتالهدنب

هژایی بسژیار متفژاوت از هژم ها و میانیافته هستند که با سرنوشتی مشابه در دور افرادی تناسخ
امی در سراسژر رمژان، عمژال  تمژ» :سدنوییم چِلیم هبا اشار  به مااحب تزیموویداند. حاور یافته
هژای متفژاوتی جز یک نفر، ماداقی از حلول یژک روحِ ییسژان در جسژمهای اصلی، بهشخایت

هژا و ییسژانی شخاژیت (.Dimovitz, 2015: 80« )گرفتگیی ییسان دارنژدهستند که همگی ما 
مراتژب بژه( 2012) کژو  اطلژسفیلم  هتراز در نسخشان در شش روایت همتبع سفرِ تراداستانیبه

)همژان گرفتگیی ییسژان دارنژد های اصلی ما ر است، زیرا در اینجا نه تن ا اکلر شخایتتملموس

هایی ییسان هستند که فقط گریم، لبژاس و نژامی متفژاوت بلیه در واقع هنرپیشه دار(،دنباله  ستار
هژایی دارند. کارکرد این سفرهای تراداستانی، پررنژگ سژاختن نقژش تقژدیر و نیژز خلژآ روایژت

 الیه است.رتبط و چندموازی، م
                                                           
1.Chinese box or Russian doll 
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)ا ژژر « در بیشژژه»هژای کوتژژا  ، کژه اقتباسژژی از داسژژتان(1111)کوروسژژاوا،  راشژژوموندر فژیلم 
هژایی ییسژان، تژراز بژا شخاژیت)ا ر بیِرس( است، چ ار روایت هژم« م تابی  جاد»هکوتاگاوا( و 

کننژد. ایژن بیان می هایی جداگانهنقیا و در داستانای ضدوگونهداستانِ قتلِ یک سامورایی را به

شوند و چ ار احتمالِ متفژاوت از یژک ها از زبان چ ار شخایت اصلی و تراداستانی بیان میروایت
توان به حقیقتِ ماجرا پژی بژرد. بنژا ای که حتی در پایان فیلم نمیگونهدهند، بهرویداد را ارائه می

د، فرم و محتوا را چنژان بژا ییژدیگر با ساختار هوشمندانه و دقیآ خو» راشومونرِدفِرن،  هگفت به
 ,Redfern« )گیژردشژناختی در ذهژن بیننژد  شژیل مژیسازد که معمایی معرفتهماهنگ می

دیژدهای میمژل، بلیژه سازی به کمکِ زاویهسطح، نه شفافهای هم(. نقش این روایت21 :2014

، (1113)تژاییر،  بدو، لوال بدو، فیلم راشومونبودن واقعیت است. برخالف زایی و تأکید بر ذهنیاب ام
گژذارد، نمژایش مژی تراز را بژهمتنی و همها در داستانی درونای دیگر از سفرِ شخایتکه نمونه

اصژلی،  ههایی معماگونه است. در اینجا دیدیژشناختی یا اب امِ داستانهای معرفتفاقد پیچیدگی
همیژزی اهمیژت و کنایژهااهر بیبه هایسرایی و تفاوتپررنگ ساختن نقش احتماالت در داستان

 هگونژ، فیلم بژا توجژه وسژواسبه گفته مولردهند. کلی تغییر میطور است که مسیر داستان را به

های متعدد بژه بژازی های باری، اشار شیطنت»خود به زمان، حس تعلیآ، استفاد  از انیمیشن، 
گرایژی و انه و جسژورانه بژر تجربژههای کامپیوتری( و خطرپذیری، با لذتی سرمسژت)رولِت و بازی

(. ایژن فژیلم از سژه Muller, 2004: 168« )ورزداحتماالت رواییِ نوین در دنیای سینما تأکید می
حژال هایی ناچیز و درعژینهایی ییسان، ولی اختالفروایتِ مشابه، با سوژ ، کشیمش و شخایت

اسژت. داسژتان نخسژت بژا زننژد، تشژییل شژد ساز که سه پایان متفژاوت را رقژم مژیسرنوشت

شدن شخایت اصلی مرد و داستان هخژر بژا شدن شخایت اصلی زن، داستان دوم با کشتهکشته
بخشژد، پایژان هسای هن ا، که فاایی خوشژبینانه بژه کژل فژیلم مژیماندن و موفقیت معجز زند 
معروفژی چژون هژای تژراز، در فژیلمهایی هژممتنی و در روایتیابد. سفرهای تراداستانیِ درونمی

و  (1114)تژارانتینو، پالژ، فییشژن  (،1113)رِیمژیس،  خرماروز موش(، 1131)کیشلووسیی،  شانسِ کور
 نیز مش ود است. ( 1113)هاویت،  درهای کشویی

 
 های ناترازداستان -2-2-2-2

ز، تژراجای چند پیرنگِ اصژلی و هژمتوان در ه اری یافت که بهروایتی را میمتنیتِ دروناین بیش
فقط از یک روایت اصلی و یک یا چند روایت فرعی، که از لحاظ اهمیت و جایگژا  نژاتراز هسژتند، 

های فرعی سژفر هایی از داستان اصلی به داستان یا داستاناند. شخایت یا شخایتتشییل شد 
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هژا ای تراداسژتانی بژه روایژتترتیژب، جنبژه گردنژد و بژدینمیکنند و به داستان اصژلی بژازمی
هژای فرعژی های اصلی بدون تغییرات ااهری و رفتژاری در داسژتانبخشند. معموال  شخایتمی

شوندا همچنین، معموال  داستانِ هیازین همان روایت اصلی است، هرچنژد ممیژن اسژت ااهر می

تواننژد هژم هژای اصژلی و فرعژی مژیا ر روایی با یک داستان فرعی هیاز شود. در ضمن، داسژتان
هژای های بارزِ تراداستانافزایی از ویهگیحاوری، برگرفتگی و همم مرتبط. هممستقل باشند و ه

کنژد کژه بژه های اصلی و فرعی به مژا کمژک مژیها در روایتناتراز هستند، زیرا تیرارِ شخایت
ای گونژههژای نژاتراز بژهشناخت ب تری از هن ا و نیز معنا و ساختار کلی ا ر دسژت یژابیم. روایژت

های کامپیوتریِ روایژت محژور( یافژت امد در تمامی ژانرهای روایی )حتی در بازیگسترد  و پربس

بژک و گژویی، فژالشروایت، بیژوگرافی و اتوبیژوگرافی، خژاطر ملال، در انواع خرد شوند، برایمی
 0و پیرنگ  انوی. 1فوروارد، داستان در داستان، نمایش در نمایش، پیرنگ موازیفالش

، کژه متشژیل از دو داسژتانِ اَلژیس از درون هینژهو سژرزمین عجایژب  اَلیس درهای در رمان
مستقل و ناتراز هستند، شخایت اصلی و تراداستانی اَلژیس اسژت. در هژر دو رمژان، پیرنژگ بژا 

گردد و با ورودِ بدون تغییرِ اَلیس بژه دنیژایی خیژالی، روایژت اصژلی شژروع روایت فرعی هیاز می

اَلژیس از درون فژیلم  هیابد. در نسخاو به دنیای واقعی پایان میشدن و بازگشت شود و با بیدارمی
هایی اساسی و بژارز بژا رمژان کَژرول دارد، نقژشِ داسژتانِ فرعژیِ هیژازین ، که تفاوت(0116) هینه
فژیلم اهمیتژی انیارناپژذیر  هپردازی و پرداخت درونمایژتر است، زیرا در شخایتمراتب پررنگبه

تعلژآ دارنژد،  3«تاژویر در رویژا»ی که مانند این دو رمان کَرول بژه ژانژرِ هایتمامی داستان دارد.
ها، شخاژیت روند. در این روایتمی شمار های ناتراز بهمتنی در تراداستانماادیقی از سفرِ درون

رود و داستان اصلی که همان خژواب اوسژت، اصلی پس از یک داستانِ فرعیِ هیازین به خواب می
خورد و اندکی بعد نیز کل ا ژر بژا شدن ق رمان رقم میایانِ داستانِ فرعی با بیدارد. پشوشروع می

« تاژویر در رویژا»  شژدهژای شژناختهیابد. از میژان داسژتانشدنِ داستان فرعی پایان میکامل
کتژاب  ،تژاالر افتخژار، زنژانِ نیژک هافسژانا ژر دانتژه،  کمدی ال یتوان به این ه ار اشار  کرد: می

 جداییِ بژزرگا ر بانیان و  سفر زائرا ر لَنگلَند،  پیِرس پلومَنا ر چاسِر،  جلس پرندگانمو  دوشس

شماری که شخاژیت اصژلی هن داسژتانی فرعژی را تعریژ  ا ر لوئیس. همچنین، در تمامِ ه ار بی
های این نوع سفرِ تراداستانی را یافژت، توان رگهکند که خود نیز در پیرنگ هن نقشی دارد، میمی

                                                           
1. parallel plot 
2. sub plot 
3. dream vision 
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ر هویرانژیِ خانژ»ا ر سویفت،  سفرهای گالیورا ر هومر،  اودیسهرای ملال، در ب مژن ا ژر پژو، « هشژِ
 ا ر شَفِر.  همادئوسا ر اتوود و   قاتلِ نابیناا ر گرِیوز،  کلودیوس هستم

 لیژرشژا هژای نژاتراز، تژراژدی ها در روایتمتنیِ شخایتیک ملال گویای دیگر از سفرِ درون

هژای اصژلی و فرعژی های لُرد گالستر و پسرانش، ادگار و ادموند، در پیرنژگتاستا رفت و برگش
هژایی هوشژمندانه بژین سژازیها و قرینژهگذارند. شباهتمی نمایشهایی تراداستانی را بهقابلیت

جملژه ریژا، خیانژت، ت لُرد گالستر در پیرنگ فرعی )ازلیر در پیرنگ اصلی و سرنوشسرنوشت شا 
گسژترش معنژا و فژرارَویِ ابیناییِ استعاری و واقعی، تبعید، فقر و مژرگ( سژبب ناسپاسی فرزند، ن

ها نیژز نقژش دارد. بژرای متنیت در پرداخت شخایتشوند. این بیشها مییک از روایتمتنیِ هر

ادموند در قبژال پژدر و بژرادرش،  هفریبیاری ماهران»است، گونه که اِلیس توضیح داد ملال، همان
و تااد، بژه مژا در درک ب تژر پیرنژگ اصژلی و همچنژین شخاژیت لیژر کمژک قیاس  هواسطبه
ای نیژز نمونژه هملژت(. اپیزودِ معروفِ نمایش در نمایش در تژراژدی Ellis, 1972: 275« )کندمی

هایی ناتراز است. هملت، پدر هملت، مادر هملت و کلودیژوس متنی در روایتدیگر از سفری درون
، بژه کژارگردانی و ویژرایشِ هملژت، موشتلهیا  قتلِ گانزاگوقعی در نمایشِ ای نمادین یا واگونهبه

گردنژد. در میپایان نمایش، به داستان اصژلی بژازیابند و پس از برهشفتگی کلودیوس و حاور می
ای نمژادین و گونههایی که بهاین سفرِ تراداستانی، نه پدر و مادر و کلودیوس واقعی، بلیه هنرپیشه

کننژد، در روایژتِ فرعژی حاژور دارنژد. سژفرِ ایی کلودیوس نقش هن ژا را بژازی مژیبا هدف رسو
تژدری  تاژمیم سیگِتی، هملت به هگفت متنیِ خودِ هملت وضوح و نمود بیشتری دارد. بنا بهدرون
را مژوش تلژهتوان پیرنژگ گیرد که نقشی محوری در نمایشِ خود داشته باشد. از دو منظر میمی

بینژی شِ هنچه در گذشته روی داد، یعنی چگژونگی قتژل پژدر هملژت، و پژیشبررسی نمود: نمای
حوادث هیند  و ییسان دانستن بازیگر نقش قاتل در این نمژایش و هملژت، زیژرا او نیژز مرتیژب 

پادشژا    همین دلیل است که هملت در متن نمژایش، قاتژل را بژرادرزاد کشی خواهد شد. بهشا 
قتژلِ دیگر، در برداشتی استعاری، قاتل در نمایشِ  عبارت (. بهSzigeti, 2012: 62کند )معرفی می

تواند کلودیوس باشژد و هژم هملژت، کژه بژه نمایشژی بژه کژارگردانی )لوسیوس( هم می گانزاگو

 کند.خودش سفر می
 

 گیرینتیجه -3

فژاهیم بینامتنیژت، ترامتنیژت و م هاسژت کژه بژر پایژشژناختی بژر هن بژود این جسژتارِ روایژت
هژای هن ژا را در ه ژار روایژی از ها و کاربسژتمتنیت، تراداستان و سفرِ تراداستانی و نیز گونهبیش
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هژای کژامپیوتریِ پیرنژگ محژور قبیل رمان، داستان کوتا ، اشعار روایی، نمایشنامه، فیلم و بژازی
فرِ روایتژی )شژامل سژهای پیشین، سفرِ تراداستانی به سفرِ بژرونمعرفی و بررسی نماید. در بخش

هژای روایتژی )شژامل سژفر در تراداسژتانرومتنی و زیرمتنژی( و سژفرِ درون هسویدوسویه و یک

بندی گردید. در این مقاله، عالو  بر این اصطالحات، عبارت تلمیح واژگژون، تراز و ناتراز( دستههم
نامتنیژت و بار در مباحث تئوریژک پیرامژونِ بیکه در سفرِ زیرمتنی کاربرد دارد، نیز برای نخستین

هژا اند. در پاسخ به این پرسش که تراداستان و سژفرِ تراداسژتانی شخاژیتترامتنیت مطرح شد 
متنی یا فژرارویِ های مختل  هن چه هستند، باید گفت که تراداستان، بیشچیست و انواع و گونه
-یژا درون متنژیسفرِ برون هواسطمتنی و روایتی خود به داستانی دیگر به  یک داستان از محدود

دیگژر، در تراداسژتان بژرخالف  عبژارت هژای داسژتانی اسژت. بژهمتنیِ شخاژیت یژا شخاژیت
یابد، نه فقط متن یا عناصری از زیژرمتن در رومژتن متنیتِ ژنتی، هنچه گسترش و فزونی میبیش

حاژوری برگرفتگی و همچنژین هژم هبرگرفتگی، بلیه خودِ روایت و اجزای هن در سای هو در سای
یل سفرِ شخایت داستانی( در رومتن یا زیرمتن است. عالو  بر این، در بیش متنیژت تژأ یر )به دل

شژود. در متقابلِ زیرمتن و رومتن و نیز تعامل سطوح مختل  روایی در یک ا ر واحد بررسی نمژی

هژای رومژتن و زیژرمتن و نیژز هژای داسژتانتراداستان، متن، کنش، ساختار روایژی و شخاژیت
متنی به ییژدیگر گژر  تراز و ناترازِ درونهای همار چندپیرنگی و فراداستانی و روایتهای ه روایت
رو، یابنژد. ازایژنهای هنژان گسژترش مژیهای روایی و شخایتخورند و داستان، معنا، ویهگیمی
گا  شخایتی، با یا بدون تغییرات ااهری یا رفتاری، وارد داسژتانی در درونِ همژان ا ژر یژا در هر

نمژایش  دیگر شود و در کنشِ داستانی هن به ایفای نقش بپردازد، سژفری تراداسژتانی را بژها ری 

ربژط خواهژد یافتن تمامی عناصرِ روایی و اجژزای ذیاست، که متامن فزونی و گسترشگذاشته
 بود.

 تراداستان و سفرِ تراداستانی، همچون مف ژوم کلژیِ بینامتنیژت، کارکردهژای متعژددی را بژه
سرایی هستند. در برخژی مژوارد، تراداسژتان  ر در داستانؤگذارند و ابزارهایی مفید و منمایش می

طبعانه است. گاهی تأکید بر عناصر متافییشژن و فراداسژتانی به دنبال خلآ فاایی فیاهی و شود

شژدن اقتژدار نویسژند  در کژم سسژتگیری و گاهی بر مرگ نویسند  یا دستاست، گاهی بر وام
پردازانژه و خیال هشود، سویخودش. در مواردی هنچه تأکید می هپرداختوفقط ساخته نگارش ا ری

سژازی بژا هژدفِ پررنژگ کژردن مایهکدگذاری و نقش هتخیلی رومتن است و در مواردی نیز جنب
ای خا . همچنین، نباید از ویهگیِ تلمیحیِ تراداسژتان یافژل شژد و مایهمعنا، احساسات یا درون

گذاری برای خلژآ ا ژری خالقانژه و جدیژد کژه هاچنیِ تقلید با تیراری تومم با فاصلهیا از ویهگیِ 
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دسژت شان بژههایبستری نوین را برای بازخوانی و تقسیری نوین از زیرمتن یا رومتن و شخایت
سژازی، 1توان به ایژن مژوارد اشژار  کژرد: نقیاژهدهد. از دیگر کارکردهای سفرتراداستانی میمی

هژا، اقتبژاس، بازنویسژی و بژازهفرینی، خلژآِ زی و چنژدوج ی سژاختن شخاژیتپژرداشخایت

هژای ، برانگیختن حس هیجژان و کنجیژاوی در خواننژد ، شژیطنت0زبانی ویتگشتاینیهایبازی
سازی داستان، ساخت عروسژک سازی داستان، متنوعنویسی، چندالیهمدرنیستی در داستانپست

وایت، ادیام واقعیت و مجاز یا دنیای واقعی و دنیژای تخیلژی روسی، تأکید بر نقش احتماالت در ر
حال، هنچه در تمامی این کارکردها مش ود است، این اسژت کژه رهر. د3و خلآ داستانِ خودارجاع

شژود و بسژط و پردازیِ زیرمتن یا رومتن دستخوش تغییر میساختارِ روایی یا معنایی یا شخایت

شژان برقژرار تنی و ترامتنی بین زیرمتن و رومتن و عناصر روایییابد و نیز ارتباطی بینامفزونی می
 گردد.می
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