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در ان ین جریاپیشگامان گر یو د ستوایا کریولج  ،یتوسط پژوهشگر بلغار 02قرن  ت در دهه شصتیتننامیب

  ، واقعی خود یاعنبه م  ،بینامتنیت ومفهوم متبلورشد دایژرار ژنت و در فاتر،یر  روالن بارت، از جملهغرب 

کتاب  .است مختلف یها تیفیک با  دیجد متن  با  قدیم متون  ارتباط ای ، حاضر و گذشته متون نیب ارتباط

از  و  ست.ا مسلمانان پرداخته و ایههمسو پدرومادر  انسانها، ه حقوقاست که بحقوقی منشور  ،الحقوق ةرسال

 ینامتنیب یهامؤلفه دربارهاست، پژوهش رفتهیر پذیتأث البالغههمچون قرآن و نهج  ازخود از متون قبل آنجا که

  و  ییمعنامنظر ازدو الحقوق دررسالة ینامتنیب یهالفهمؤ موضوع   ان نامه،ین پایادر. ستات یآن حائز اهمدر

 منابع بیشترین : نکات اشاره کردمی توان به این  دست آمده،  به  جنتای از جمله  است.  گردیده یبررس یزبان

در حوزه روابط بینامتنی  . است بوده کریمقرآن   ،(ع)سجاد امام الحقوق ةرسال در گذار تأثیر و  استفاده مورد

- حاصل شده بینامتنیت  لفظی در زمینهبیشتر  و در حوزه زبانی بوده ئیجزروش نفی از نوع  بیشتر معنایی،

  است.
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  مقدمه -9-9

نهوج البالغوه و      و در قورآن و  میت فراوانی برخوردار بووده  اهاز گذشته تاکنون از   ،انسانها حقوق  توجه به 

ویوژه   به صوورت اختصاصوی و     مسأله حقوق  است. از جمله متونی که در آن بهدان توجه شدهکتب روایی بسیار ب

بوه یکودیگر و    انسانها نسوبت  حقوقبه رعایت   که در آن، است الحقوق امام سجاد )ع( رسالة کتاب  پرداخته شده،

از آنجوایی کوه   سوت.  احقووقی پرداختوه شوده    و حقوق متقابل میان مردم و حاکم و دیگر مسائلدازه و میزان آن ان

تماعی و سیاسی به امور اجامام نشان از توجه ویژه آن ا اجتماعی است،لذاز بخش های آن مربوط به حقوقبسیاری 

 سوالمت وبهداشوت   و بواال بوردن سوطح    ه داری هدف آن حضرت، تالش  برای نگ.اسالمی استاقتضای جامعه و به

قورآن   اسالمیِ اصیلِ کتاب رسالة الحقوق  از منبعِارزش های اخالقی جامعه است.یتجامعه و هم چنین رشد و تقو

تأثیر پذیری متون از یکدیگر امروزه با عنوان بینامتنیوت کوه    الهام گرفته است .بحثاحادیث سپس نهج البالغه  و 

  مؤلفوه هوای    ایون پایوان ناموه     پذیری در این مهم و تأثیر   شناخته می شود.با توجه به وضع شد، توسط کریستوا

 :استفصول زیر   که شامل  بررسی می شودالحقوق رسالةدر    تنیتبینام

 ضورورت  و هودف -پوژوهش  فرضویات -پوژوهش  سوواالت –فصل اول؛ کلیات پژوهش شوامل )تعریوف مسو له    

 .  است(پژوهش

ایون    در زبوان عربوی، در   بینامتنیتاز بررسی تعریف لغوی و اصطالحی  اعم استتعریفات  شاملفصل دوم؛ 

  ،بینامتنیوت روشوهای   ، بینامتنیتدر غرب، انواع  بینامتنیتبپردازیم؛ نظریه  به بیان این موارد  بخش قصد داریم 

 بینامتنیوت تفواوت   نهایوت،   در   بوی، اد  سرقت  تلمیح، اقتباص،  تضمین،  عربی،  ادبیات در بینامتنیتتاریخچه 

 دیگر بالغی عناوین وتضمین بااقتباس،

امام سوجاد )ع(   حقوقال ةفه های بینامتنیتی در رسالیعنی مؤل فصل سوم،این فصل موضوع اصلی پایان نامه، 

 رادر بر می گیرد.

 فصل چهارم؛ شامل نتیجه گیری و چکیده انگلیسی است. 



 

 بینامتنیوت یق دچار مشکالتی از جمله کمبود منابع مورد نیاز به ویژه در زمینوه  هرچند در طول انجام تحق 

 نکاست.  رو پژوهش پیش   اتمام و  انجام  در   انگیزه بنده  شدم، ولی این  مشکل از  ییابالغی و موسیق

 

 بیان مسأله-9-8

بینامتنی از قرآن کوریم و نهوج    که دارای روابط استرسالة الحقوق یکی از آثار علمی  و ادبی امام سجاد )ع( 

 متوون  یریکارگه ب   مفهوم  به  که  است  دیجد یادب  و میقد   ینقد  دهیپد  کی تینامتنیب »می باشد. البالغه 

 گوران ید آثوار  از ریتوأث  بودون  و مسوتقل  یادبو   اثور  چیه  تینامتنیب  هینظر طبق .است یادب  اثر خالل در نیریسا

   (5: 1392 ،یرسول) «.ستین

 و شوود  توجوه   هوا نوشوته   و متوون  ریسوا   بوه  موتن  کی خوانش در  که رود یم کاره ب یزمان اصطالح نیا»

 متوون  از  گرفته شکل و برخواسته یهرمتن  ه،ینظر نیا براساس  شود کشف  آنها انیم یها رتیمغا و ها مشابهت

 (17 :همان) « .است انینیشیپ

 آگواه  خوود   چوه  گرانید  گذشته افکار  و متون از که معناست نیا به حالتش نیترساده در اصطالح،  این» 

 یمتنو  و  شوود  ذوب  تن اصلیم  در ها شهیاند  و متون نیا که یاگونهه ب گردد، اقتباس و نیتضم  آگاهناخود چه

 سوه  بوه   نوده یآ  متوون   در نیشو یپ متوون بهره گیوری از   این   (4 : 1390 ،یبیحب« ).گردد عرضه کامل و دیجد

  نفی متوازی و نفی کلی.     ی،جزئ ینف  :شود یم گفته ینامتنیب گانه سه نیقوان آن به که ردیگ یم انجام صورت

 کیو  و  پنجاه بر  مشتمل است یا نامه که است( ع) سجاد امام ارزش با و مهمنوشته های  از الحقوق رساله 

  مرقووم «  یثموال  حموزه  ابوو »  بوه  مشوهور  «  یثمال اریدن بن ثابت»  نامه ب خود شاگرد یبرا (ع) سجاد امام و حق

 آن بور « الحقووق  رسواله » نوام    هوا  بعد  و  است،  موسوم«  حقوق تیروا » ای«  ث حقوقیحد» به  که اند فرموده

-نهوج   و قورآن  همچوون  خود  از قبل  متون از  الحقوق رساله  کتاب که آنجا از ( 14 : 1387 ،یلطف) « .اند نهاده

  صوحیح حقووق   در درک   موی توانود     آن  در ینامتنیب یها مؤلفه  درباره  پژوهش است،  رفتهیپذ ریتأث  البالغه

 و مضومون  منظور  دو از ینوامتن یب یها مؤلفه  نامه انیپا  این  در لذا  به سزائی نماید .  آن کمک  در   طرح شده

 .  در اینجوا  بوه چنود نمونوه     شوود  یمو  داده نشان آن در روش های آن و بینامتنیت  انواع و شود یم یبررس زبان

 الحقوق با قرآن کریم اشاره می شود:     بینامتنیت رسالة 



 

  بِوإخالص     ذَلوکَ   فَعَلْتَ فَإذا   اًیشَ بِهِ تُشرِکْ لَا  تَعبُدُهُ فإنَّکَو أمّا حَقُّ اهللِ األکبَرُ   پروردگار؛ حق: حاضر متن

 أَهولَ  ایَو  قُول » :بیغا متن .مِنهُما  تُحِبُّ ما  یَحفَظَ  لَکَ   و  اآلخِرَةِ  و ایَالدُّن  أَمرَ کَیکفِیَ أنْ  نَفْسِهِ یعَلَ  لَکَ  جَعَلَ

     [ 64 :عمران آل] «  اًیشَ بِهِ نُشرِکَ لَا و اهللَ إِلّا نَعبُدَ  لَّاأ نَکُمیبَ و نَنایبَ سَواءٍ کَلمَة  یإلَ  تَعالَوا الکِتابِ

زیون   اموام    است و  شدهبینامتنی  برقرار  ارتباط  میان متن رسالة  الحقوق و  آیه  قرآنی   ی:نامتنیب رابطه

قرآنی اقتباس نموده اسوت. در اینجوا     بندگی خداوند  و  قائل نشدن شریکی بر  او  را  به زیبایی از تعبیر العابدین

امر کرده،  امام سجاد نیز همان الفاظ و  مفاهیم را  در کالم خوود   این که خداوند بر توحید و  دوری از شرک بر او

استفاده  فرموده و  با متن پنهان ارتباط بینامتنی برقرار کرده  است. بنابراین بینامتنی در این متون از نوع  لفظوی  

 شیوه بینامتنی آنها  از نوع نفی جزئی است.      و معنایی و

 الفَور ِ  قَضواءُ  وَ تَوبَتِوکَ  قَبُوولُ  بِهِ و ذُنُوبِکَ مِن هِیإلَ فِرارٌّعلَمَ أنَّهُ وِفادةٌ إلَی رَبِّکَ  وَ حقُّ الحَجِّ أن تَ متن حاضر:

    .کَیْعَلَ اهللُ أَوجَبَهُ یالَّذ

   [97:عمران آل]« .تَیالبَ جُّحَ اسِالنَّ یلَعَ هِللِ»: بیغا متن

بوا موتن غایوب تعامول برقورار      «  کَیْعَلَ اهللُ أَوجَبَهُ یالَّذ لفَر ِا قَضاءُ »دراین ارتباط، عبارت  :ینامتنیب رابطه

 کورده  حج به جا  آوردن وجوب از سخن نموده و نوع بینامتنی آنها، مضمونی است امام زین العابدین به طور صریح

وارد شوده،   و چون در متن حاضر مفهوم آیه بودون تغییور   همین مفهوم اشاره شده که در آیه قرآنی نیز دقیقا است

 .است یجزئ ینف نوع از آن در ینامتنیب فقط در ظاهر تغییر ایجادشده،

 های( پژوهشسؤال )سؤال-1-3

 الهام گیری از کدام یک از متون تحقق یافته است؟  الحقوق امام سجاد)ع( بابینامتنیت در رسالة-1

 ه است؟الحقوق امام سجاد )ع( در چه سطوحی تجلی یافتبینامتنیت در رساله- 0

بیشوتر موؤثر بووده     الحقوق رسالهدر شکل گیری بینامتنیت در بینامتنیتروش های  و انواع از یک کدام– 3

 است.

 پژوهش فرضیه-9-4

را شوکل   الحقوق  اصلی تحقق بینامتنیت در رسالة  محور  متن قرآن کریم و نهج البالغهبه نظر می رسد - 1

 می دهن



 

   سواختار بیرونوی تحقوق     در  در ساختار درونوی و هوم     الحقوق هم ت در رسالةبه نظر می رسد بینامتنی- 0

  می یابد .

 از  و بالغوی و  صورفی، نحووی،     واژگوانی،   معنایی، بینامتنیتانواع بینامتنیت همچون  به نظر می رسد - 3

الحقوق دخالوت    رساله  شکل گیری بینامتنیت در  ،نفی جزیی ) اجترار(  ،بینامتنیتسه گانه ی روش های میان 

  داشته است.

 ژوهشپ هدف-9-5

ایون پوژوهش  سوعی      بررسی می کند،  متون از یکدیگر را  تأثیر پذیری  عنایت به موضوع بینامتنیت کهبا  

 نماید.  بررسی  الحقوق امام سجادةاز محتوایی و زبانی را در رسال عوامل و مؤلفه های بینامتنی اعم دارد

 

 

 رت و اهمّیت پژوهشضرو -9-6

 اجتماعی –اخالقی  -تربیتی – امام سجاد )ع( حقوقی الحقوق کتاب رسالهاینکه  موضوع  با توجه به 

    در  غیوره  روایوات و   البالغوه و  نهوج  قورآن،    در موجوود  غیره و اعتقادیو حقوقی ئل مسا و است واعتقادی

 ای برخووردار ویوژه  اهمیوت  از این کتاب  در  موجود بینامتنی  لفهکشف مؤ بررسی و است، تأثیر داشته  آنتدوین 

   .است

 ی پژوهشپیشینه-9-7

صوورت  ه  ب  است که  صورت گرفته  پیرامون آن پژوهش هایی  کنون اهمیت موضوع بینامتنیت، تا توجه به

اشواره   ،این حووزه  یافته در  انجام   هایپژوهش   نمونه از  چند به در اینجا  نگارش یافته است.و پایان نامه  مقاله

 :می شود

در   شواعر از قور آن   میرزایی ، کوه در آن  توأثیر    روابط بینامتنی قرآن با اشعار أحمد مطر نوشته فرامرز- 1 

بینوامتنی  - 0 اسوت.  بررسی شوده    مضمون، فکری، موسیقایی، عنوان، اسم علم،  مباحثی چون بینامتنیت لفظی،

در های نهج البالغه نوشته سید مهدی مسبوق، که در آن به شرح روابط بینامتنی و نظریه بینامتنی قرآن با خطبه 

حسن  ابو الحسن مقدسی و  الریحانی نوشته امین البالغه با آثار نهج  روابط بینامتنی- 3.پرداخته استنهج البالغه 



 

بوه    هوای او  ریحانی از نهوج البالغوه  در نوشوته    این مقاله تأثیر پذیری، در1392خلف و سعداله همایونی در سال 

- 4 موورد تجزیوه و تحلیول قورار گرفتوه اسوت.        این مقاله در تأثیر پذیری   این نمونه های  که   می خورد چشم

بررسوی ریشوه    این مقاله، که در 92در سال   طیبه سیفی  قرآن کریم نوشته  الوهاب بیاتی با عبد بینامتنی اشعار

ایون   بیاتی گوواه    در اشعار و تشریح بینامتنی قرآن   عربی، تبیین  ناقدان غربی و  بینامتنیت نزد  پدیده خی تاری

بررسوی  - 5 .قورار موی دهود    خویش  الهام منبع   را قرآن کریم   از آیاتی   یا آیه  مفهوم مضمون و   گاه است او 

  انوواع   در ایون مقالوه    اصغر حبیبی، کوه  نوشته علی  آن کریم،قر  و  الدین حلی شعر صفی  بینامتنی میان  روابط

بینوامتنی قورآن در     روابوط   در نتیجوه آن   شده اسوت کوه   واکاوی   و  نقد  در  شعر حلی  قرآن  روابط بینامتنی

  اهیمابور   قرآنوی در شوعر مقاوموت     نیبینوامت  – 6 بیشتری برخوردار است.  شاعر  از بسامد  مراثی  مدایح نبوی و

 –بوا روش تحلیلوی     ایون مقالوه،   در   کوه  93و محمود حسون معصوومی  در سوال       اخوان فریده  طوقان  نوشته 

مقالوه   - 7 اسوت.   در بافت  شعری طوقان بررسی  شده آن بسامد و قرآنی  بینامتنی مختلف  های گونه  توصیفی

 بوه توأثیر   و فاطموه حسون خوانی کوه       الیعباس اقب  نوشته 1392بینامتنیت قرآنی در صحیفه سجادیه در سال 

 بینامتنیوت   اجتورار و  امتصاص و   بینامتنیتاز جمله  بینامتنیت  براساس انواع قرآن  صحیفه سجادیه از  پذیری 

مقاله روابط بینامتنی قرآن با صوحیفه سوجادیه ) موورد کواوی دعوای اول و دوم ( سوال        - 8 مضمون پرداخته اند.

 تحلیلی به تبیین گونه هوای مختلوف  -ی و سمیه سلمانیان در این مقاله با روش  توصیفینوشته کرم سیاوش 1393

 از می پوردازد.   صحیفه سجادیه در   متنوع بینامتنی  تکنیک های دوم صحیفه و   قرآن در دعای اول و بینامتنی

قرآنی در شعر  بینامتنیت- 1د: زیر اشاره کر  توان به مواردمی  نگارش یافته در این موضوع پایان نامه های  جمله 

محمود درویش، محمد مهدی جواهری ( دانشگاه کاشان در سوال   شاعران معاصر عرب با تکیه بر شعر )امل  دنقل،

 در سوال   مازندران دانشگاه   اشعار احمد شوقی  جلوه ی بینامتنیت دینی در- 0نوشته فاطمه حسن خانی 1392

  قبوانی   نوزار   یوا بینوامتنی دینوی  و قرآنوی در شوعر       بینامتنیوت هایی از جلوه  - 3مهدر   نوشته مهدی   1389

روابط بینامتنی قرآنی در شوعر   تحلیل – 4 نوشته محمود موحدی زاده 1389دانشگاه تربیت معلم  سبزواردر سال 

مود دیوان مح بینامتنیت قرآنی در - 5نوشته جنت نصری  13 92محمد مهدی جواهری دانشگاه لرستان در سال 

تون   3اشوعار   دربینامتنی قرآنی و روایی  - 6نوشته الهام رسولی  1392مازندران  در سال  دانشگاه  سامی بارودی

شاعران شیعی ) کمیت بن زید  اسدی ، عبدی کوفی، دیوک الجون الحمصوی ( دانشوگاه اراک  نوشوته محمود        از 

 8 . نوشته پروین همتوی 1390کردستان در سال  بینامتنی دینی در دیوان ابو اسحاق البیری دانشگاه .- 7سفاری 



 

نوشوته   1393 انسجام متنی و رابطه بینامتنی در قرآن و نامه امام علی )ع( به مالک اشتر دانشگاه یاسوج در سال-

 لهماشواءا   نوشوته  1385بینامتنی قرآنی در اشعار احمد مطر دانشگاه بو علی سینا در سال - 9   محمود درخشنده

نوشته فاطموه    1397 سال   علی سینا  در نامتنی مقامات ناصیف یازجی با قرآن کریم  دانشگاه بوبی- 12واحدی 

نوشته مجید مهودوی    1392 سال  اراک در  دانشگاه  بینامتنی قرآنی در اشعار بوصیری و صرصری-11   محققی

نوشته زهرا فارسی. اما طبوق   1390در سال  الزهراء دانشگاه تاریخی در صحیفه سجادیه   دینی و بینامتنیت- 10

بررسی های به عمل آمده ، تاکنون پژوهشی پیرامون  بینامتنیتی در رساله الحقوق اموام سوجاد )ع( انجوام نشوده     

 .  است 

 (پژوهش هامواد )داده-9-2

اره دربو  مقاالت موجوود  مطالعه کتب و با . بدین صورت که ابتدااست توصیفی از نوع تحلیلی، روش پژوهش، 

مطالعوه   با سپس بر اساس آن و می شود   مبانی نظری پژوهش فیش برداری  در حوزه  ای الزمبینامتنیت داده ه

 پرداخته می شود.  آن دربینامتنیتی   مولفه های و  بینامتنیتانواع  الحقوق به بررسیةکتاب رسال

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل دوم

 پژوهش  مبانی نظری

 

 



 

 

 

 

 همقدم -8-9

زبان منتقول    طریق از  بشر  تجربیات  و مختلف  متون،  می دهداساس هر متنی را زبان تشکیل  و شالوده»

 متعوارف،   فهوم     قواعد خاصی ترکیب شده اند بور طبوق    با  فراهم آمده است که زبانی  عالئم متن از   می شود،

در جهوان موتن موی       د و مفسر با گشوودن  یدک می کش خود به   را با معنا نام  متحرک به  ن چیزی ثابت و مت

آثوار   بریم که متون و  به این مس له پی می ،و دقت و تأمل در آنها را بخواند با مطالعه متون مختلف،این معناتواند،

بور   از تأثیر گوذاری و توأثیر پوذیری     و ، هستندبا یکدیگر  همواره در ارتباط   و شعراء از نویسندگان جای ماندهه ب

تا جایی کوه موی    است،پژوهشگران قرار گرفته محققان وامروزه سخت مورد توجه  این امر  کدیگر بی نیاز نیستند.ی

  کوه  دیگر نیست هر متنی دارای الیه های متعوددی اسوت   از متون بی نیاز  ت زایش هیچ متنی مستقل وتوان گف

آن هوا موی    کدیگرند و همین عامل باعث پویاییبا یدر کنش واکنش   است متون متون دیگر  گفتگو با  از  ناگزیر

  .نام دارد  بینامتنیت ،ثر متون از یکدیگراین تأثیر و تأ  ( 53 : 1392)قائمی،  « شود.

 تعریف بینامتنیت -8-8

( ترکیوب شوده    ualite) و یوک پسووند اسوم سواز     (inter) (و یک پیشوند  text)  واژه  بینامتنیت از یک اسم

  ( 106: 1392امور مطلق، )ن.«  است 

وسویع آن موجوب ایجواد     گسوتره  مفهوم بینامتنیت از مفاهیمی است که مشکل می توان آن را تعریف کورد. 

 آنمعاصور  ای گذشته متون از دیجد متن آمدن وجود به  ،بینامتنیت» است .تعاریف مختلف و گوناگونی از آن شده

  و سوبک  و رفتوه  نیب از آن  یها مرز که است یگوناگون یها متن از یاخالصه تازه، متن که یا گونه به است متن

 موتن اصولی  و  ،نمانوده  یبواق   گذشوته  یها متن از  ماده جزءطوری که چیزی   به است کرده دایپ  یا تازه اقیس

 متوون  تبواط ار ای  است حاضر و گذشته متون نیب ارتباط ،بینامتنیتدر نمی یابند.  است و جز آگاهان آن را پنهان

   ( 09 : 0221  عزام،« ) .مختلف یها تیفیک با  دیجد متن با

 و راتیو تعب انتقوال  بینامتنیت  " که است معتقد نیا  بر بینامتنیت  درباره اصطالح  نیا یشوایپ  ستوایکر»

 ایو    آن  نوده بردار  در راتیو تعب  بوا  یمتنو   میتنظ  با  که است یبیترک و زمان هم ای  نیشیپ و سابق اصطالحات



 

 اقتباس هوا  از ی بیترک یمتن هر  که  دیافزا یم   ستوایکر"  شود یم جمع رد،یگ یم قرار بیترک آن در که  آنچه

   ( 11:  0222 ، یالزعب) « است گرید  متون  تغییر یافته  شکل واست  استشهادات و

 ایو «  خیتوار » ،« لیو تخ » چوون   یاصطالحات  هب عمومأ  که افتهی  یگوناگون فیتعار ت،ینامتنیب  اصطالح» 

 از شیبو  ینمود  و حد از ترکم ییمعنا  ،1بلوم هارولد ییکایآمر  منتقد ریتعب به . شودیم منتسب«  سمیپسامدرن»

 . سوت ین یشفاف اصطالح  معاصر، یادب هینظر در موجود یمحور یهادهیا از یکی عنوان به تینامتنیب . اندافتهی حد

  یوهیشو  بوه   توانود  ینم   آن،  از  منتقدان  و پردازان  هینظر  از  یاریبس  مطم نانه  یریگبهره  رغم به  ن،یرابناب

 هور   کوه  نباشود  یآنو  از شیبو  شیمعنا  که دارد قرار  خطر نیا معر  در یاصطالح نیچن  .شود مطرح  یدرست

  بوا   نثور   ایو  شوعر   د،یجد  ای میقد یادب  یها متن  داخلت  ت،ینامتنیب . کند مراد آن از خواهدیم یخاص  منتقد

 شواعر  کوه  یفکر بر یحد  تا و ندهد دست از  را  خود نظم  و انسجام  د،یجد متن  که ییجا  تا  است یاصل متن

 (  10 :1391،هگلوگاانیروزجائیف)«.کند داللت است  کرده طرح

 غرب در نظریه بینامتنیت -8-3

در دامون نشوانه     ایون نظریوه  »   نوگرایی پدیود آمود.    از  است که بعد  یکی از نظریاتی  نظریه بینامتنیت، 

طوور کوه در    هموان  . آن توسط صوورت گرایوان برداشوته شود     شناسی و ساختارگرایی به وجود آمد گام های اولیه

نوشوته هوایش بوه     در  بار آن را  اولینآن را  گرفت  نوشته های شکلوفسکی و بعد باختین آمده  سپس کریستوا  

صوورت گرایوان و     ترتیوب عنواوین    بوه  در اداموه    ،آنچوه  ذکور شود   طبوق   (  135: 0223)جمعوه،   « کار بست.

و آفرینش رموان    باختین  مطالبی از به   توضیح داده می شود و پس از آن سوسور و بینامتنیت بعد  و بینامتنیت

 به پایان می رسانیم.  این بحث را   بینامتنیت  و یستوا عنوان کر  با و در نهایت پرداخته می شود چندآوایی

 صورت گرایان و بینامتنیت    -8-3-9

 آموده  گرایی پدید بطن نماد از صورتگرایی»  پرداخته می شود.این مکتب   نامگذاری   ذکر علت به   درابتدا

  زیبایی شناختی متون ادبی موی پرداختنود و   بود که به جنبه های نمادگرایانی برخواسته   و به مخالفت با آراء بود

  متخصصوان و  از  استفاده می کردند و همین ها بودند که ایون دسوته   «بد»و « خوب» از احساس خود برای تعیین

                                                             
1. harold  bloom 



 

 ندارنود و تنهوا     درکی از محتووا  تا به طعنه نشان دهند که آنها  صورتگرا می نامیدند پژوهش های ادبی را  پیروان

 (   53: 1383)صفوی،  «پرداختند.به ظواهر می 

     بررسوی  بورون متنوی      مالحظوات  از   فوار    و« در خود »به صورتی  آثار ادبی را   آغاز در  فرمالیست ها»

  ایجواد کننود.    خوود   دیدگاه هوای   در چرخشی   تا  شدند  آن  بر تطور ادبی   به مفهوم  اما با توجه  می کردند،

این نتیجوه    آنان به است  فرم بوده   از مفهوم و فرمالیست ها  درک و استنباط جدید از   برخواسته این چرخش 

اثور    فورم   کوه   را ملوزم کردنود   خود   بلکه بررسی کرد،  و جداگانه  در انزوا   نمی توان را  ادبی  اثر   که رسیدند

 (   33:1391پور،  قاسمی) « بررسی کنند. آثار دیگر زمینه  را در تقابل با پیش ادبی

محسووب    فرمالیسوت  سوخنگوی جنوبش    سرشناس ترین  رومن یاکوبسن   همراه با ویکتور شکلوفسکی، »

 (  42: 1382)احمدی، «می شود.

 در بوار  نیاولو   حوال  هور   بوه  و  مطرح کورد  1یشکلوفسک کتوریو  بار، نینخست  ظاهراً  را ینامتنیب روابط»

  (   358 : 1378 سا ،یشم)«  .شد مطرح  یروس یها ستیفرمال مباحث

  ینوامتن یب روابوط   اصوطالح  «منطوق مکالموه  »  موورد  در نیبواخت   یهوا  بحوث   بوه   توجه با  یشکلوفسک»

intertextuality-relationship))  ادوار هموه  در دارنود،  مشترک موضوع که یمتون  که یمعن نیا  به  کرد مطرح را 

 هور   :دیو گو یمو  «صونعت  و فن  یعنی هنر» جاودان مقاله در او  است، کالمهم  آنها نیب و  مربوطند هم به  خیتار

 سوت ین  یموضووع   چیهو  باًیکه تقر  شود یم روشن ما بر  نکته نیا  باشد، شتریب گذشته اتیادب با ما ییآشنا  قدر

 ( 153 :همان) « .باشد  سابقه یب  و  عیبد  که

او  در آغاز شود  « هنر به مثابه تمهید»از شکلوفسکی  با  عنوان  ایبحث  مناسبات  میان متون  با  مقاله»   

دیگوری  وام گرفتوه     اشعار  ازدگرگونی  بی هیچ   به کار برده  تقریبا تصاویری که شاعر   این مقاله  نشان داد که

آثار ادبی اسوت و    از پیش زمینه ی دیگر ادبی برآمده به نظر شکلوفسکی،  اثر  (  » 323: 1388واحدی ،. «)است

 (    34: 1391قاسمی پور،«)از طریق آن هاست که شکل می گیرد.  

روسوی  بور    فرمالیسوت هوای    ناتالی پیگی گرو و سوفی رابوو  بور توأثیر    محققان بینامتنیت همچونبرخی »

مهمتورین   از  کوی ی  اختصواص داده انود.  ایون موضووع    بوه   را خوود آثوار  از   بینامتنیت تأکید کورده  و صوفحاتی  

روسوی    هوای فرمالیست است. تحقیقاتدستاوردهای  فرمالیست های روسی در زمینه  بینامتنیت،  استقالل متنی 

                                                             
1.victor shklovsky 



 

با  پژوهش های  مکتب پراپ  و  والدیمیر پراپ کامل تر شود.  پوراپ  بوا  تحقیقوات  مشوهور  و  ارزشومند خوود         

 ( 43: 1392)نامورمطلق،« کرد. ها را برای ساختارگرایی  فرانسه  مهیا زمینه

 بینامتنیتسوسور و  8-3-8

در کوار دوران    بویژه و  02  قرن  در زبان شناسی  فرهنگی مدرن و ادبی   نظریه های همانند  ،بینامتنیت»

 (13: 1382)آلن،«  ریشه دارد. 1سوسورو فردینان د  ساز زبان شناسی به نام

بلکوه    ارجواعی نداشوته،    دیگر کارکردی  ،نبوده  اصیل یک مؤلف افکار  اثر ادبی دیگر حاصل  او، نظر از »  

روابوط در هوم    و   از مناسوبات   بوی نهوایتی     شمار بوالقوه  آن،   در  که در نظر گرفته می شود   به عنوان فضایی

 ( 06)همان:«  تنیده می شوند.

بنیوادین    پرسوش   دیگر به ایون   بار  فت،انتشار یا  1915 که در سال   زبان شناسی عمومی،  در دوره او » 

به آن موی    تعریفی ارائه کرد که بنا  اجزایش،  تقسیم نشانه به با  او،   زبان شناختی چیست؟ نشانه  پرداخت که 

-روی دیگورش دال)صووت    فر  کرد که یک روی آن مودلول )مفهووم( و   دو رویی  همچون سکه  توان نشانه را 

 (   01همان:«) تصویر( است. 

دهود.  پیونود موی   تصوویر صووتی     یک  به  را یک مفهوم بلکه   نام، به یک  را  یک شیء  نه  زبانی  نشانه»

  و حوواس موا   ایون آواسوت    اثور ذهنوی   بلکوه   فیزیکی داشته باشد،  جنبه  نیست که  مادی  آوایی  تصویر صوتی،

معنوی و بورای در     هموین  تنهوا بوه    مادی بنامیم، را  آن   شدیم که اگر بر آن   و  دهدارائه می را  نمایشی از آن 

 ( 96: 1390)سوسور ،«  . معموال مجردتر می نماید است که  تقابل  قرار دادن آن با مفهوم، 

 ( 34: 1388)رضایی دشت ارژنه،«  است. دال و مدلول از نشانه زبانی ترکیبی  او، از دیدگاه» 

از  بر استفاده   تأکید  داللتی رابطه  یک   در  او»  نشانه می نامد  صوتی راتصویر  و ترکیب مفهوم سوسور، 

(  98: 1390سوسوور، «)می کنود.   «معنی» و  «صورت» ،«نشانه»بجای « مدلول» و « دال» ،«داللت»اصطالحات 

 تغییر ناپذیری. اصل -0اختیاری بودن نشانه ها   -1 ویژگی می باشند:  دو  دارای او   از نگاه نشانه های زبانی 

و معنی اختیاری اسوت و   پیوند میان صورت  » پرداخت که  نکته این  به  می توان  اول، ویژگی  در توضیح 

به شوکل سواده تور گفوت      می توان   معنی است، صورت و  میان  نتیجه کلی  رابطه   از نشانه، منظور   از آنجا که

 پرداخته و می گوید: آن  به توضیح   ذکر نمونه  با  وی (98همان :«) اختیاری است.  زبانی نشانه های 
                                                             
1. Ferdinan de saussure 



 

هیچگونوه رابطوه     به شمار موی رود،  فرانسه   زبان در  دال آن  که    s-o-rتوالی آواهای  با   sisterمفهوم " 

 تأکید کورده و موی گویود:     و مدلول دال  اختیاری بودن رابطه  بر ( او  123: 1391)هلدکرافت،«  "ندارد. درونی 

مودلول    و طبیعی میوان دال   پیوند  معنی عدم  به   آن  است که  این  بودن اختیاری  این اصطالح  از  منظورم»

 (   125)همان: « است.

  چرا سوسوور  اما  و مدلول است.  دال  میان  رابطه تغییر   همان تغییر زبان همواره » اصل تغییر ناپذیری:-0

اصول    اگور   می توان گفوت کوه    سوال به این   پاسخ در  تغییر کنند؟ می توانند ن نشانه ها   بگوید است   مجبور

 دال منجر به پدید آمودن رابطوه ای    هر تغییر در  اصال بدیهی نیست که  در نظر بگیریم، را   نشانه اختیاری بودن 

بوان حقیقتوی   ز» درک ایون نکتوه کوه    ( 101: 1391هلودکرافت، «). دال با مودلولش خواهود شود     جدید میان آن

 ( 104همان:«)جامعه زبانی نشان می دهد.  را به   وابستگی زبان اجتماعی است، 

  دوگانوه  روش   مورتبط کنود،   بینامتنیوت   بوا     را زبان شناسوی سوسووری    می تواند   دیگری که  موضوع 

او بورای   نظامنود   رح طو  مهم سوسوری به شمار می آید.  دوگانه های  از هم زمانی است که   زمانی و  تحقیق در

 « گیوورد.  بررسووی قوورار  مووورد متنووی بووا عناصوور گذشووته  سووبب شوود تووا رابطووه عناصوور   مطالعووات در زمووانی

 ( 41: 1392)نامورمطلق،

حیات نشوانه هوا در   » بررسی متصور می شود که به  علم جدیدی را عمومی سوسور در دوره زبان شناسی » 

چورخش زبوان    »  نشانه شناسی یوا   می نامد.1سیمولوژی )نشانه شناسی(  » ا علم ر این   او  می پردازد.« جامعه

  یکوی از خاسوتگاه هوای نظریوه      موی تووان آن را    وارد کورد  در علوم انسوانی   را  شاخه های مختلفی  ،«شناختی

نوگ تور موی    آنجوا پرر   بینامتنیت از  نشانه شناسی سوسور با ارتباط ( »00 -1382:04)آلن، «بینامتنیت دانست. 

بوا    نیز شامل نظامی از دال و مدلول هاست و فهم بهتر هر نشانه، در گرو مقایسه آن  آثار ادبی  ادبیات و شود که 

 ( 35: 1388رضایی دشت ارژنه،«)نشانه هاست.  دیگر

ایون   فهوم  و رابطه بنیواد بووده،   غیرثابت، نامتحد ، واحد   یک دیگر   زبان شناختی  نشانه  پس از سوسور،»

همزمانی زبان را شکل  نظام   رهنمون می سازد که و تفارقی  تشابهی   از روابط،  ایبه شبکه  گسترده نکته ما را 

صدق می کنود.   نشانه های ادبی نیز   مورد  ولی بی شک در  ،استزبان   درباره  کل این نکته   اگرچه می دهند.

 ژانوری،    وجووه   نبوده، آنوان پوی رنوگ هوا،      ز میان یک  نظام زبانیا واژه ها گزینش  صرفاً   کار مؤلفان آثار ادبی

                                                             
1.semiotics 



 

از میوان    هوم  را   و جمالتوی   عبوارات   شیوه های روایت گری، و حتی تصویر پردازی ها،   جنبه های شخصیتی،

     ( 05: 1382آلن،«) برمی گزینند. ادبی   از سنت و   ادبی پیشین  متون

 د صدایی  باختین و آفرینش رمان چن -3-3-8

. باختین به شمار می آینود  نظریه های   از مهمترین0و چند صدایی )پولیفونی( 1گفتگومندی )دیالوژیسم( »

  ویژگوی گفتگومنودی   چنود صودایی     چنوان کوه   میان گفتگومندی و چند صدایی رابطوه تنگواتنگی وجوود دارد.    

 صوداها   این چند صدایی که در آن همه »در این خصوص می نویسد:  3بکت   بارکلی  ساموئل محسوب می شود. 

 توزیوع    بوه معنوای    چندصودایی «  موجوب گفتگومنودی موی گوردد.      می شوند،   بازتابانده  مساوی  به شیوه ای

بور دیگوران مسولط      حق حضور داشته باشند و یکی به گونه ای که تمام صداها  مساوی صداها در یک متن است، 

 ( 84-83: 1392)نامورمطلق، « نباشند. 

 شوود  یمو  مطورح ... و ییچنودآوا   ،ییآوا کی  ،ییگفتگو منطق جمله از اصطالح چند نیباخت  از بحث در» 

 بوا  موتن  هور  طور نیهم دارد گفتگو گرید  متن  با یمتن هر لذا است ینامتنیب  تیخاص  ،ییگفتگو منطق از مراد

 باشود   یوی آوا کی  که ستین  یمتن چیه  باًیتقر  لذا  دارد گفتگو باشد، مشترک  آنها موضوع  که هم  ندهیآ متون

   ( 167: 1390 ،یاحمد). « هست هم گرید  ( polyphonique ییچندآوا) یصداها آن در همواره و

چنود صودایی    و   گفتگومنودی  باالترین سطح  از  نثر  انواع  در میان  رمان است که باور  این بر  باختین» 

نخسوت رموان    می خواند، در گوام  « رمان چند آوایی»آنچه باختین »   ( 88: 1392نامور مطلق،«)برخوردار است. 

اکنوون موی تووانیم  آثوار جیموز       معتقود اسوت کوه     کریستوا  بعد آثار رابله و سویفت. و های داستایفسکی هستند

 یواد کنود،   « رمان چند آوایی »از   سارتر بی آنکه آنها بیفزاییم.   به  مارسل پروست و فرانتس کافکا را نیز جویس،

نویسونده خودا   »اصل دفاع کرده اسوت کوه    باختین از این   همچون به یک معنا گرفته است و  مکالمه را  رمان و 

 ( 121: 1390احمدی،.«)نیست، خود در جنگ شرکت می کند 

  زیمتموا   آن  داخول   متعودد  یلوژیودئو ا  یصداها با  که دارد وجود  یادب  آثار از  ینوع  ن،یباخت نظر به » 

 ( 13 : 0212 مبحوح،)« .زند یم مهر  یلوژیدئوا  ییصدا تک با که است ییکارها مقابل در که شود یم

                                                             
1.dialogism 

2.polifonium 

3.samuel Barclay Backett 



 

 گور ید  یاگوزاره   بوا  یمناسوبت   که افتی توان ینم یاگزاره است، گرید  یسخن با ارتباط سخن هر یمبنا» 

 نیبواخت  رو، نیو ا  از« زبان فرا» حد در  ها، سخن مناسبت و  است زبان  حد در  ها گزاره مناسبت  باشد، نداشته

 دیو تأک هوم   ستوا،یکر ایولج دانست، یمعناشناس از یخاصی  گونه « مکالمه منطق» همچون را« سخن مناسبت»

 «.دارد امکوان « یشناسو  زبوان  فورا » بوا  آن شناخت و زبان به نه و شود یم مربوط سخن به «ی نامتنیب»  که کرده

 ( 112 :1390دی،احم)

اموا موضووع     نود صودایی تلقوی موی گردنود،     چو طلیعه مطالعات جدی  وی آغازگر و آثار   اگرچه باختین» 

  ایون موضووع پرداختنود.    گسوترش   به   گوناگونی  زوایای  از  و محققان  باختین تداوم یافت پس از   چندصدایی

و به بسط و گسترش این موضوع در بخش هوای    کردندباختین گذر   این مطالعات از تبیین و تشریح  چندصدایی

تراشواخه    ای وپرداختند. مطالعات بیناشواخه   هاو دیگر شاخه  ادبیاتو  و تصویری در هنر  نظام کالمی  گوناگون

قرن بیستم توسعه پیدا کورد و علووم اجتمواعی و سیاسوی از آن       دوم  در نیمه چندصدایی به ویژهموضوع  ای در 

از  نووعی   هر یک بوه   فرهنگی نیز مطالعات   از آن،  انسان شناسی و پسروان شناسی و  ای بسیاری بردند.بهره ه

قورار    چندصدایی در کانون  مباحث مربوط  به خود و دیگوری   موضوع  زیرا  بهره مند شدند،  مبحث چندصدایی

 (   12:  1392)نامور مطلق، «  گرفت.

 کریستوا و بینامتنیت -8-3-4

ادبی  قرن بیستم  است که بوه واسوطه  آثوار و موضووعاتی     جولیا کریستوا،  از مهمترین شخصیت های  نقد»

 ( 13: 1341نامور مطلق،«)چند به ویژه بینامتنیت،  شهرتی جهانی یافته است. 

تفاده اسو  « ،رمانمکالموه  کلموه، »در مقاله ای با عنوان  1966نخستین بار در سال  را  بینامتنیتکریستوا » 

  در کتواب معناکواوی، کوه مجموعوه     1969باختین پرداخته است این مقاله در سوال   به تشریح آراء کرد که در آن 

در مقالوه دیگوری بوا     1967در سوال   ایون واژه    بورآن   عوالوه   نیز منتشر شد.  می گیرد،مقاالت کریستوا را در بر

نوامور  ). « چواپ شود    در هموان کتواب یعنوی معناکواوی     نیز  این مقاله که کار گرفته شده ب «متن بسته»عنوان 

بوه شومار موی رونود، کتواب         از مهمتورین و  نخسوتین آثوار  او    غیر از کتاب معناکاوی،  که (107:  1392مطلق،

 انقالب در زبان شاعرانه نیز یکی دیگر از آثار مهم او  به شمار می رود.



 

عملکرد سومی در فرآیند نشانه ای نام می برد  به عنوان بینامتنیتانقالب در زبان شاعرانه از   در کتاب او » 

در موضوع   یتغییور   متضمن  نشانه ای دیگر است که به نظامِ نشانه  نظامِ همان گذر از یک  بینامتنیت، از این رو

اسوتن  اجتنواب از فروک  بوا   کریسوتوا   .قدیمی و شکل دهی یک موضع جدید خواهود بوود   موضعِ تخریبِ -اینهاده

- اکنوون  الهام گیری، و بررسی زمینه های آشکارِ هامنشأ  مطالعه ، یاسنتی از تأثیر پذیری به تصوراتِ  بینامتنیت

از اتخاذ یکی  این حال به نظر می رسد  .  بااصطالح جدید جایگشت کنار می گذارد  به نفع اصطالح بینامتنیت را 

آحواد   ازمیت کمتری در مقایسه با این درک دارد که متوون  نوه تنهوا    اه« جایگشت»یا « بینامتنیت»اصطالح دو 

ای بوه آنهوا موی    متنی پیشین بهره گرفته  بلکه  آنها را دگرگون کرده و  به تعبیر کریستوا، موضوع نهواده ای توازه   

 ( 80: 1382 )آلن،« بخشند. 

ناقودان و تلفیوق     ین بوار تحوت توأثیر برخوی    اولو  را برایبینامتنیت  ولیا کریستوا ج  اکثر ناقدان، قادتاعبه» 

 حتی  برخی  همچون    »  ( 14: 1392، ی)مهدو . «است  مطرح کرده  در مطالعات خود  نظریات آنها،

»   ( 132: 1392نامور مطلوق، «) مفهوم گفتگومندی باختین می پندارند.   را ترجمه بینامتنیت 1سوفی رابو

  فعالیت هوای گوروه   از  غیرقابل تفکیک  بحث انگیز و   یک مفهوم بینامتنیت  مفهوم»  می نویسد: او در این مورد

 « بنیوان نهواده شود.      0توسوط فیلیوس سوولرس    1962 مجله تل کل در سال   پیرامون نظریه پردازانی است که 

تن موی شوود؛ هور مو     سواخته   نقل قول هوا   معرقی از  همچون   متنی  هر » کریستوا،  به عقیده  ( 106)همان: 

  هور متنوی برگرفتوه و    ایون تعریوف کریسوتوا کوه     ( » 63: 1382آلن،«) دگرگونی سازی متنی دیگر است جذب و 

 را وارد مباحوث بینوامتنی کورد.      غایوب  متن حاضور و   در حقیقت، دو اصطالح  از متون است،   تحولی از بسیاری

  نوام دارد.   برقرار موی کنود، موتن غایوب     تباط دیگر ار  از متون  بسیاری  با  متن حاضر و متونی که  متن موجود،

 (  50:  0222موسی ،«)

  حاضور   موتن  فهوم    بوه   (، متن غایوب  ) از طریق آن  می کند و خواننده را روشن  متن غایب، متن حاضر»

 .موی شوود   تفسویر  ادبوی   متوون   دیگور    راه از   موتن ادبوی    در نظریه بینوامتنی او،  این رو،  از   دست می یابد.

از تعریوف  فووق موی تووان آن را       انجام داده که تقسیم بندی را کریستوا   مهمترین  بدین ترتیب، (  53همان:«)

   ( 50: 0222)موسی،«عملیات بینامتنی. متن غایب، حاضر،متن   :می شود شامل این اقسام  و  بیرون کشید

                                                             
1. sophi Robe 

2. philip sulers 



 

 رمان مکالمه، کالم،»  ه ایم که مستقیما بهبسیار بحث برانگیزی مواج  زایی بامفهوم  بینامتنیتدر بررسی » 

 :1382آلون، )«  مربوط می شود.  منتشر کرده، این دوره   وی در طول و جستارهای بهم پیوسته ای که  کریستوا«

32)   

 از یبرخو   جهوت  نیهمو  بوه   بوود،  گرفتوه   صورت نیباخت توسط یاقدامات باره نیا در ستوایکر از شیپاما »

 کوه  ازآنجوا  اموا  . آورد انیو م بوه  سخن تینامتنیب درباره که بود  یکس نیاول  نیباخت  که اند دهیعق نیا بر ناقدان

 هیو نظر نینخسوت   موجود   اتیو ادب و زبوان   دربواره  نیبواخت  و سوسوور  اتینظر  قیتلف  یبرا  ستوایکر یها تالش

 کیو  چیهو  نیباخت  نه سوسور نه اما انندد یم تینامتنیب هینظر مبدع را یو  بوده، شصت دهه اواخر  در ینامتنیب

امین « ). شد  ستوایکر ایولج بینص بینامتنیت  ابداع  اعتبار رو نیا از  اند،نبرده کاره ب را بینامتنیت اصطالح عمالً

بوه   ، اسوت چندصودایی بواختین    از مباحوث گفتگومنودی و    کریستوا که به شدت متأثر» (  13 : 1392، مقدسی

متوجوه بینامتنیوت   « کلموه »کریسوتوا هنگوام مطالعوه مبحوث      به بیان دقیق تر،  . می ورزید گسترش آن اهتمام

 ( 13:  1392)نامور مطلق، «  گردید.

بینامتنیوت را   اصوطالح   با استفاده از این صفت،   او صفت بینامتنی وجود داشت و  کریستواالبته پیش از » 

صرفاَ بوه ایون    هر متن   دریافت که اصطالح بینامتنی،  ام طرح هنگ کریستوا » ( 106: 1392همان، . «)وضع کرد

کوه    چیوزی اسوت   نیوز متکوی بوه آن     چه نوشتاری و چوه گفتواری و    متون دیگر، متکی به  دلیل معنا دارد که 

کل دانشوی اسوت کوه از کتوب      منظور از این اصطالح،   طرفین گفتگو می نامد.« دانش بیناذهنی»کریستوا آن را 

موقعیت و شرایط حاکم بر اعمال معناداری گرفته شده که درک معنا را در گوروه هوا و    زبان مورد استفاده،  دیگر، 

 ( 59: 1386حسینی،«) اجتماعات گوناگون ممکن می سازد.

حتوی   و   بسویار مهوم    نظریوه بینامتنیوت شخصویتی     به خاطر ارائه  در پایان می توان گفت که کریستوا» 

نشوان نوداد. او    ا تمایلی برای بسط و گسترش و نیز نظوام منود و کواربردی کوردن آن از خوود      ام  بنیانگذار است،

انکارشوان موی کنود یوا بوه        مطرح می کند سپس بدون اینکه آنها را پرورش و تثبیوت نمایود،    را نظریات پویایی 

چیز بینامتنی اسوت و    وی همه  از نظر  ناشی از این است که  در نظریات کریستوا  ابهام  آسانی از آنها می گذرد.

بینامتنیت یک امر انتزاعی و ذهنوی تلقوی     در واقع  بینامتنیت قائل نیست.  برای این  هیچ حد و مرز و چارچوبی

انتقوادات    می شود و هیچ گاه به صورت ملموس و عینی از سوی وی مطرح نشده و دقیقا به همین دلیل است که

 ( 167-166: 1392)نامور مطلق، «بسیاری متوجه وی گردیده است . 



 

 انواع بینامتنیت-8-4

 تینامتنیب .بود  یخوانش و  ینیتکو  بزرگ گونه دو  به  آن میتقس  ت،ینامتنیب ماتیتقس نینخست از  یکی»

 ریتوأث  و یچگوونگ  ،یخوانشو   تیو نامتنیب  امّوا   پوردازد  یمو  آثوار  نیتکو و  خلق در  تینامتنیب حضور به  ینیتکو

 روالن یسوو  از بوار  نینخسوت   کوه  یخوانش تینامتنیب  .کند یم مطالعه  را اثر  افتیدر  و  خوانش در تینامتنیب

  بور   را  خوود   تیو فعال  عموده  زیو ن فواتر یر . شوود  میتقسو  یمتعودد  یهوا  شیگرا به  تواند یم  شد، مطرح بارت

- و  یخوانشو  تیو نامتنیب طرح  با  تبار»    ( 358 :1392 مطلق، نامور« ) .بود کرده  متمرکز یخوانش تینامتنیب

 را ینوامتن یب  انیو جر دو  تووان  یمو  پوس  نیو ا  از  کوه  چنان  دیگشا یم  حوزه نیا در  را  ینینو  افق ، یافتیدر

 یمو  دیو تأک  خووانش  و افوت یدر بور   که یتینامتنیب  و کند یم توجه متن دیتول  بر که یتینامتنیب  نمود؛ مشاهده

   (024: همان« ) .ورزد

 یم زیمتما گریکدی از را تینامتنیب  گونه دو  ،یافتیدر یهانامتنیب در گوناگون مشاهده  یپ در  زین فاتریر»

 موتن  به توجه ت،ینامتنیب بودن یاحتمال  ای یحتم زانیم و مالک  .یاحتمال تینامتنیب  و  یحتم تینامتنیب :کند

 باشود،  انکوار  و حذف قابل ریوغ  باشد گرفته قرار متن در که یامهنگ تینامتنیب  گر،ید عبارتبه  .است متن فرا ای

 و  فورد  کی یشخص اتیتجرب براساس   که یهنگام بالعکس،  امّا  گردد یم محسوب یاجبار ای یحتم تینامتنیب

 بوه  ار تیو نامتنیب  ت،ژن» ( 392 : همان) «  .گردد یم  یتلقّ یتصادف و یاحتمال یتینامتنیب  گردد، جادیا خواننده

 کمتور  بواز  و (شوده  پنهوان ) حیصر ریغ و حیصر کمتر ،یلفظ و( شده اعالم)حیصر :کند یم میتقس بزرگ دسته سه

 ح،یصور  ریو غ تیو نامتنیب و اسوت  گور ید متن در متن کی آشکار حضور انگریب   حیصر تینامتنیب ؛(ی ضمن) حیصر

  مرجوع    حیصور  تیو نامتنیب  ماننود   نه  ،یضمن تینامتنیب اما  است گرید متن در متن کی  پنهان  حضور انگریب

  نیو ا  در  لیو دل نیهمو  به  .دارد یکار پنهان در یسع  ح،یصر ریغ تینامتنیب مانند  نه و  کند یم  اعالم  را خود

 گرفتوه   قورار  اسوتفاده  موورد  که یمتن) اول متن به نسبت که یخاص مخاطبان یعنی  یخاص عده  ت،ینامتنیب نوع

 و اشوارات   ات،یو کنا تیو نامتنیب نووع  نیو ا اشوکال  نیمهمتور   .شووند  یمو    نامتنیب متوجه  د،دارن یآگاه ( است

 ( 89و88: 1386 ،مطلق نامور)  «. است  حاتیتلم



 

 و فیضوع   بوه  آن میتقس  ،یژن یبند میتقس نیمهمتر» داشت نقش  تینامتنیب  یبند میتقس در زین 1یژن 

 در موتن  دو  کوه  ابود ی یمو   را  خود گسترده ابعاد یهنگام تینامتنیب» (  035 :1392 مطلق، نامور) « .است یقو

 و صوورت  دسوته  دو  بوه   کم دست توانند یم مراتب نیا باشد  کرده برقرار ارتباط گریکدی  با  گوناگون یها جنبه

 مانجوا  مضومون  و صوورت   سوطح   دو در موتن   دو در ینوامتن یب ارتباط  که چنان رو نیا از  شوند میتقس مضمون

 یمو  یتلقو  فیضوع  تیو نامتنیب شود، متوقف( هیال)    سطح، کی در روابط نیا  اگر و است یقو تینامتنیب  رد،یگ

   ( 037 :همان) « .گردد

 را  بینامتنیوت  از  شوکل  نیو ا  شوود  یمو  میتقس دسته دو  به متون در آن کاربرد  نوع براساس بینامتنیت»

 مشوخ   و واضح  شکل به شاعر  نوع، نیا در  آشکار؛ بینامتنیت : ستا کرده انیب ژنت ژرار  دگاهید از عزام محمد

  شوکل  بوه  شواعر   ایو  سونده ینو  پنهوان؛  و  ناخودآگواه  بینامتنیوت  . کنود  یمو  اسوتفاده  شعرش در یگرید متن از

 بوا  را آن از یجزئ ای  یگرید متن نکهیا  از و  کرده استفاده یگرید متن از  خود  ناخودآگاه ریضم از و  رآگاهانهیغ

 زیو ن  جمعوه  نیحسو » ( 328 :1388 ،یواحود ) . «اسوت  ناآگواه   اسوت،  داده یجا خود متن در آن از یتیخصوص

 میمسوتق  بینامتنیوت  .میمسوتق  ریغ بینامتنیت و میمستق بینامتنیت  است؛ کرده میتقس نوع  دو  به را بینامتنیت

  ح،یتلمو  مجواز،  شوامل  میمسوتق  ریو غ ینامتنیوت ب و رهیو وغ معارضه استعانت، أخذ، ن،یتضم اقتباس، سرقت، شامل

   (131: 0223 جمعه،) « .است  رمز و هیکنا ح،یتلو  د،یتول

 از بعود   دیو جد و حاضر متن در آن دادن قرار و گذشته متون ای  متن  از یجزئ گرفتن م،یمستق بینامتنیت»

 یشوکل  و یخوارج  بینامتنیوت  هموان  نیو ا و دده یم قرار دیجد یاتصال گاهیجا با وندیپ در را آن مناسبت، داشتن

 حافظوه  قووت   ایو  افکوار    ینوامتن یب بوه   شودن  متوسول  و  متن از  استخراج آن م،یرمستقیغ بینامتنیت اما .است

 بینامتنیوت   نووع  نیا  .شود برقرار و ایمه بینامتنیت  زبان، و حرف با  نه  آن، یمعنا و روح لهیبوس تا است یخیتار

:  0229، شبل عزة)  « .است یمضمون و یداخل بینامتنیت  همان نیا و شود یم دهیفهم رمز  اشاره و و  حیتلم  از

79-82 )   

 بینامتنیوت  ،یاریاخت-ی ضرور بینامتنیت  :کند یم عرضه نگونهیا را بینامتنیت یبند میتقس مفتاح محمد»

 بینامتنیوت  » (  08:  0229 ،یالبواد )  «.واجوب  بینامتنیوت ی و سواختگ  ای یاعتباط بینامتنیت ،یخارج– یداخل

  بینامتنیوت  بخواهود  شواعر  خوود   کوه  آنچوه   ،یاریاخت بینامتنیت و ردیگ یم صورت ها فرهنگ همه در  ،یضرور

                                                             
1. laurent gene 



 

 فرضویاتش  بوه گیرنوده   کوه  است آن واجب، بینامتنیت یول  کند یم هیتک مخاطب و  خواننده ذهن  بر  ،یاعتباط

  و یمقصود  بینامتنیوت  و یشوکل  و یمضومون  بینامتنیت  شده، ذکر موارد بر عالوه وا( 05 :همان)«  روی می آورد.

 مختلوف  یهوا  دوره و هوا  تیمل با زبانّ به  مندان عالقه همه » .است کرده ذکر بینامتنیت انواع جز  زین  را  یاراد

 از یاریبسو   ،یاولو در . همعارضو  ،نقیضوه   از، عبارتنود   کوه  دارد وجوود   بینامتنیوت  یاساسو  نووع   دو کوه  متفقند

 کوه  میابیو  یمو  کسانی را  ها فرهنگ یبرخدر ،یدوم در و بگذارند کنار را بینامتنیت  کنند یم تالش پژوهشگران

هور یوک از    به معنای ضِود اسوت. در آن،    در لغت و اصطالح،   نقیضه، . شمارد یم بینامتنیت اساس و  هیپا را آن

 معنوای دیگوری کوه     تخاذ می کنند تا در نقطه مشخصی با یکدیگر برخورد کننود .  مؤلفان، شیوه های دیگران را ا

 نقیضه بود.  اصطالحی انتقال دادند، ناقدان عرب زبان آن را به معنی 

را شبیه سوازی  « یک معلم»نویسنده چگونه نوشتن   ادبی یا هنری که بدان معنی است که اثر » اما معارضه 

 مفتواح، ) «بوه ریشوخند بگیورد.    یا آن را  او  به کمک  و تقلید کند یا تمرین سخن کندا  را از سبک خود   کند یا

 و مضومون  در ایو  اسوت  زبوان  و شوکل  در ایو  بینامتنیت  م،یکرد اشاره تر شیپ که طور همان ( 101-100: 1986

 کوه   است ییاقیموس بینامتنیت نحوی،  -صرفی  ی،بالغ بینامتنیتو الفاظ بینامتنیت شامل یزبان بینامتنیت. معنا

 در زیر تعاریف هریک ذکر می شود:  

 یلفظ بینامتنیت -8-4-9

 الفواظ  نیا  و شود یم ذکر حاضر  متن در  بیغا متن از  یالفاظ آن در  که است  ینامتنیب  انواع از یکی آن

 ،یمختوار ) « .باشود   فهوم  و درک قابل  آشکارا که باشد شتریب ای کلمه کی است ممکن حاضر متن در رفته کار به

1390 : 4 ) 

 بینامتنیت مضمونی-8-4-8

 موتن  بوا  حاضور  موتن  هیما درون و مضمون آن در که است یمضمون ینامتنیب ،ینامتنیب انواع از گرید یکی» 

 « .اسوت  آن یدارا زیو ن  بیو غا موتن  کوه  اسوت  یمضومون  هموان   رنوده یدربرگ حاضر متن یعنی ،است یکی ب،یغا

 از شده خارج ومضمون است  هردومضمون و  و شکل در بینامتنیت»   مفتاح، محمد نظر به  (9: 1390 ،یمختار)

 آن از و گوردد  یبرمو     او  بوا  زموان  هوم  و او از شیپ مکتوب ریغ و مکتوب متون دیتول به شاعر  رایز ستین شکل



 

 اگور   شوود،   محقق که ستین ممکن او یبرا  دیتول نیا اما  ندیگز یبرم را رمزگونه ریتعاب و یدرام  موقف و صورت

  ( 109: 1986 ،مفتاح)  . « ستین شکل  از  خارج  مضمون یعنی  باشد نگرفته  یمشخص یادب شکل

 بالغی بینامتنیت-8-4-3

 بوه   میمستق  فیتوص  یجاه ب  ،سندهینو ای شاعر آن در » است یبالغ  بینامتنیت  ،بینامتنیت گرید انواع از

  بوه  را خوود  ممودوح  شواعر  که یزمان مثال یبرا برد یم پناه  هیکنا و استعاره و هیتشب جمله از  یبالغ یاه صورت

 یبالغو  صوور  از کوه  هیو کنا راه از  یعنی است برده بهره یبالغ بینامتنیت از واقع در کند، یم فیتوص النجاد لیطو

 (45  : 0221 عزام،)« .است شجاع او که هنگفت  مایمستق و است پرداخته ممدوح شجاعت  فیتوص به  است،

 بینامتنیوت انوواع    از  هوای صورفی و نحووی را نیوز موی تووان       بینامتنیت های مذکور،  بینامتنیتعالوه بر  

و نحووی    هوای صورفی   بینامتنیوت شوود سوپس بوه     توازی داده  ایقاع   توضیحی درباره است ابتدا  الزم برشمرد.

  همسانهای ساختاری در سطح بافت های باالی   ایقاعی که برخواسته از فراوانی» ازپرداخته شود. آن عبارت است 

موی  زبانی است که در نهایت به شکل گیری موسیقی کلوی آن موتن کموک      متن  یک  صرفی و بافت های نحوی

اندیشوه ای   از مسوتقیم موا را     شکل فن لفظی به   و تناسب توازی در برابری »  (   39: 1392)گرجامی ،« کند. 

 مختلفوی بررسوی شوود.    آن ممکن است در انوواع   آگاه می سازد.  شده، نحوی ایجاد  نزد گوینده از همانندی   که

 بور سوطح داللتوی و غیوره       اگر میان همانندی ها و اختالفات بر سطوح ترکیبی و صرفی و معجمی و انواع مختلف

و تأویل آرایوش نحووی مختلوف      م و ضروری را برای فهمهمان شمار پدیده هایی است که تحلیل منظ بریده شود،

ماننود مشوکل تووازی کوه       نسبت به زبانی و شعری  ممکن است مشکالت مهم سخت شود در شعر را می طلبد و

                                                                                                                    (                                      67: 1988)یاکبسوووون،«  زموووانی کوووه بوووه شوووکل مووونظم احاطوووه کنووویم.  پایوووان یابووود، آن  سوویطره بووور 

تعیوین   اسوتوار اسوت،   آن   نحو که تبعیت بر اساسی   ویژگی های  به پژوهشگر اجازه می دهد که توازی نحوی،»

 ( 112)همان:« شود.

  :                                                        گونه تعریف نمود این  نحوی را ی و صرف بینامتنیت  می توان  داده شد،توجه به توضیحاتی که  با 

 نحوی -صرفی بینامتنیت -8-4-4



 

بوا تغییور صووورت    اگور سواختار واژگوانی یووا وزن صورفی افعوال در موتن حاضوور و غایوب بودون تغییور یووا           

 تبعیوت کنود،   غایوب   نحووی موتن    اگر متن حاضر از تووازی بافوت    فی صورت گرفته است وصر بینامتنیتگیرد،

                                                                                                                 نحوی شگل گرفته است.                    بینامتنیت

   ییاقیموس بینامتنیت اما -8-4-5

 یهوا  سوان  هوم   براسواس   ینوامتن یب روابط آن در  که باشدیم بینامتنیت شمار یب یها گونه از یکآن، ی»

                                                                                                                    ( 478: 1393 ،یگرجام) « . است شده فیتعر  حاضر، متون و بیغا متون در ییقایموس

 . کردنود  میتقسو  یدرونو   یقیموسو   و  یرونو یب  یقیموسو  نووع   دو  به  را یقیموس  ناقدان  یعرب  ادب در»

 از اسوت  عبارت  یدرون یقیموس و  شود یم افتی  شعر در  فقط که است یعروض  اوزان  همان  ،یرونیب یقیموس

 مودار   که آنجا از گرید یحروف با مجاورت در  هر خاص نیطن و کلمات یبیترک سبتن و یهماهنگ  از حاصل قاعیا

 « . دارد یبسوزائ  نقوش  موتن  یقیموسو  ساختار در آن یها جلوه از  هرکدام  گردد، یم تکرار بر  یدرون  یقیموس

 (  69: 1393 خلف،)

اموا   جزئوی.   بینامتنیوت  کلوی،   بینامتنیوت  برشومرد:   دو قسم را موی تووان      ،بینامتنیت دیگر   از اقسام»

ماننود    آن  جزئوی،  بینامتنیوت دیگور  .  دربرگیورد   موتن دیگور را کوامال    ، کوه متنوی   است  آن  کلی،  بینامتنیت

«  می گیورد.  صورت و رمز و غیره   المام چون اشاره،   ابزار های مختلفی  با  ولی  بیاید  کلی می تواند بینامتنیت

                                                                                                     ( 133: 0223)فیصل األحمد،

          موضووعی اسوت.   بینامتنیوت   اسوت،  ذکور شوده   بینامتنیوت  بورای    هوایی کوه  بنودی  تقسویم  از یکی دیگر

 اسوت،  شوده  مطرح  کتب ریسا در  قبالً که دارد یوعموض ای داستان به  اشاره که دیایب یعبارت ای کلمه که یزمان»

 بوا  آنتعامول  و بیغا متن  موضوعات  حسببر  را بینامتنیت» ( 19: 1392 ،یرسول) « .است یموضوع تینامتنیب

 یدراولو  . اند کرده میتقس «ی خیتار بینامتنیت» و « یا اسطوره بینامتنیت» و «ی ادب بینامتنیت»  به حاضر متن

 موتن  در  را  یمیقود  ریاساط از یبعض شاعر یدوم در نامند یم یادب بینامتنیت را گرید متون با یادب نمتو تداخل

 و مناسوبت  ینوع یدارا که خود یاصل متن در را یخیتار متون از  یبعض شاعر ،یسوم در  و ردیگ یم  کار به خود

  هوم   خوود  داخول  در توانود  یمو   یادب اثر کی گفت توان یم نیا بنابر . ردیگ یم کار به  است، مؤلف نزد  انسجام

 میتقسو   نیا به  باشد یخیتار  بینامتنیت یدارا  هم و  یا اسطوره بینامتنیت یدارا  هم و یادب بینامتنیت  یدارا



 

                                                                                                     ( 328: 1388 ،یواحووود) « . کووورد اضوووافه...و « ینوووید»  و « یفلسوووف» بینامتنیوووت  تووووان یمووو یبنووود

-بوه  را تیو نامتنیب  ای تناص آنها،» ذکر کرده اند. برای بینامتنیت  تقسیم بندی زیر را   عرب نیز  از ناقدان برخی 

                      :میکن یم اشاره  ماتیتقس نیا از یبرخ به  که اندکرده میتقس مختلف اشکال

 اسوت  سونده ینو  خوود  یهوا  موتن  از ریو غ گور ید متون و متن کی انیم که یارابطه  :یخارج بینامتنیت-1

 اثرشوان  اموا  باشوند   شوده  فرامووش   ایو   رفته نیب از متون نیا  است ممکن  شود یم دهینام  یخارج بینامتنیت

                                                                                                                               .نامند یم بیغا متن  را  متون نیا  جهت نیهم به  باشد یباق همچنان

 مؤلوف  خود  به متعلق که یگرید  متون  با متن کی مختلف  یاجزا از  یبعض ارتباط  :یداخل بینامتنیت- 0

   .است

 تکورار  اخوتالف   و رییتغ یکم با  ای هست  که همانگونه متن کی  از  یقسمت  :مینغت و تکرار بینامتنیت- 3 

                                                                                                                    .نامند یم  یلفظ بینامتنیت  را بینامتنیت از نوع  نیا یبرخ شود

 یامور  آن  کواربرد  که عرف یرو  از  و عادت شکل به بینامتنیت از  نوع نیا  :یتلقائ ای یعیطب نامتنیتبی-4

 ( 13: 1392امین مقدسی، )  . «رود یم کاره ب متن در  است، یعیطب

بنابراین، طبق  توضیحاتی که داده شد،  انواع  بینامتنیت  از این  قبیل می باشوند:  بینامتنیوت  تکووینی و     

وانشی،  حتمی و احتمالی،  صریح  وغیر صریح  و ضمنی،  قوی و ضعیف،  لفظی  و مضومونی ، آشوکار وپنهوان،     خ

مستقیم و غیر مستقیم ، ضروری واختیاری ،  داخلی و خارجی ،  ساختگی  و واجب ، مقصدی و ارادی ،  نقیضوه و  

یت ادبی،  اسطوره ای  و تاریخی  می شود . معارضه ، کلی و جزئی  و بینامتنیت موضوعی که خود  شامل  بینامتن

در رسالة الحقوق  از لحاظ لفظی ،  مضمونی ،  بالغی و موسیقایی  بررسوی  با توجه به اینکه مؤلفه های بینامتنیت 

 خواهد شد،  لذا در ادامه به توضیح آنها می پردازیم :

تفاده کند  که  کم ترین  تغییر در الفواظ  که  در آن مؤلف به  گونه ای از متن غایب اس»بینامتنیت لفظی؛   

 (15: 1392)امین مقدسی، « د کند. آن ایجا

در  این  نوع  از روابط  بینامتنی  متن حاضر  و  غایب در  محتوا   با  یکدیگر تعامل »بینامتنیت مضمونی؛   

   ( 7: 1392)رنجبر، « دارند. 

صفتی  آن صرف نظر می کند و ذکر از و  کند یم  اراده  را یزیچ  سندهینو  که در آن  » بالغی؛ تبینامتنی

                                                                              ( 10: 0221 عزام،)«  .دال بر آن را جایگذین آن می کند



 

 ییاموسویق   نامتنیوت بی ، غایوب    موتن  بوا     حاضر متن  واژه های   هم آوایی  به »  ؛ییابینامتنیت موسیق

   ( 319: 1390)میرزائی،  « گویند.

 بینامتنیت شیوه های-8-5

 پرداخوت  یعرب  اتیادب  نقد در ینامتنیب  موضوع  به  که  بود  یمنتقدان  نینخست از یکی  س،یبن  محمد»

 کوه  بورد  یم کاره ب  حاضر متن  در  بیغا متن  ینیبازآفر  یبرا را  اریمع  سه  ستوا،یکر  ایولج  از  یرویپ به یو

  امتصواص  قوانون   ،یجزئو  ینف ای اجترار قانون ( 94 :1390 رنجبر،) «  .کند یم  ریتعب  ینامتنیب  نیقوان  به آن از

در  کوه   کنود  یمو  ریتفسو  را متوون   نیبو   روابط  گانه سه  نیقوان نیا  .یکل ینف  ای حوار  قانون  ،یمتواز ینف  ای

                                                                                                   می پردازیم.  آنها از هر یک  توضیح  اینجا به 

 :یجزئ ینف-8-5-9

  نیچنو  است  بیغا متن ادامه  حاضر متن و  آورد یم  خود  متن در را  پنهان  متن  از یجزئ  آن در  مؤلف

                                                                      .                    است بیغا متن  موافق الفاظ  یمعنا  نظر  از  معموالً  یتعامل

 یمتواز ینف-8-5-8

  واقوع  در  نکورده  رییو تغ  آن جووهره  کوه   رفتوه  کاره ب  حاضر متن در یبصورت  شده  رفتهیپذ  پنهان متن  

  یمعنا  ینامتنیب روابط از شکل نیا در  ن،یبرا بنا  کرده دایپ  حاضر متن  و پنهان متن  نایم زشسا ینوع  مؤلف

  بیو غا متن با  حاضر متن یمعنا که  معناست  بدان  نیا  کند ینم  یاساس  یرییتغ  حاضر متن  در  بیغا متن

                                                                                                     .                                                                                                                    باشد  ههمرا  یتنوع و  رییتغ  ینوع  با تواند یم  بلکه  نباشد  متفاوت

 :  یکل ینف-8-5-3

 را  پنهوان  متن که دارد ازین قیعم  و آگاهانه  یخوانش  به  و است ینامتنیب  درجه نیباالتر  روابط  نوع  نیا

  کوه   یا بگونوه  کند یم  کامل ینیآفر باز  پنهان متن  با  روابط از  نوع  نیا در  مؤلف  رایز  کند درک  یرکیز به

                                                                                                                               ( 14-13: 1392 ،امین مقدسی)  « . باشد  پنهان  متن  یمعنا  خالف  در یبازساز نیا

                                      . مینوام  یمو   بیو غا موتن  را  دارنود،  تعامول   یکنون متن  با  که را ییها متن و  حاضر متن را  موجود  متن

 در این تقسیم   که  ،ذکر کرده اند  بینامتنیت  تقسیم بندی شیوه های  برای  را یگرید عناوین   عرب ناقدان »
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Abstract:  

     Intertextual  term that arab scholars  consider it the equivalent  of the  term  intertextuality. 

intertextuality in the sixties of the twentieth century   by Julia kristiva and  other  pioneers of 

the movement in the west، inclouding roland barths, ryfatr, gerard genette and drrida   

crystallized. Intertextuality relation to its true meaning  connection past and present texts or 

texts linking the old with the new text-book treatise different quality monitors.book resalat –

alhoghugh bill of right that human rights and parents and neighbors and muslim deals.because 

of its texts such as the quran and nahj al-balaghe influenced before، it is important in the study 

of intertextual elements. In this thesis topic intertextual element  in semantic and linguistic  

resalat –alhoghugh   from two aspects have been  analized.amang the result can be noted these 

points:  the most used and effective resources in imam sajjads resalat –alhoghugh, quran 

.intertextual relation in a sense, more of  kind the method has been  partial rejection and in the 

language of most of resulting verbal intertextual. 
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