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  :چکیده

ها وارگی یک متن وجود دارد که یکی از آنهایی براي اثبات متنعلم زبان شناسی معیاربر اساس       

و در مقابل اصطالح انگلیسی  متنی استتناص است. تناص معادل کلمه فارسی (بینامتنیت) یا (تداخل) 

)Intertextuality) و اصطالح فرانسوي (Intertextualiteیعنی یک متن دربردارندة) قرار دارد ، 

متون و افکار گذشته یا معاصر است. تناص دو نوع است، داخلی و خارجی که هر دو متشکل از دو بعد 

گی در متون ادبی و از جمله قرآن کریم موضوع تناص وارلفظی و معنایی است. یکی از معایر اصلی متن

راض مختلف ادبی اغ الي ادبی از عنصر تناص براي افادةوا یت است. قرآن کریم به عنوان نمونۀیا بینامتن

 صد فراوانیکریم با در قرآنبراي تناص انواع گوناگونی ذکر شده است که در  .استفاده کرده است

و اغراض آن را  تناص در قرآن کریم و انواع تحلیلی-با رویکردي توصیفیردد. این پژوهش گمشاهده می

دهد که در قرآن کریم دو نوع تناص وجود دارد: ده است. نتایج این پژوهش نشان میدامورد بررسی قرار 

-برون سورهمچنین تناص داخلی که شامل باشد و هه شامل تناص با تورات و انجیل میتناص خارجی ک

است. درصد فراوانی تناص داخلی در این سبکی (بالغی) -اي، موسیقایی و داستانیرهدرون سو اي،

پژوهش نسبت به تناص خارجی بیشتر است. تناص داخلی در قرآن کریم بیشتر با اهداف تاکید، تقریر 

ها و تناص خارجی نیز در مواردي همچون موضوع در ذهن مخاطب و ایجاد انسجام میان آیات و سوره

  استهزاء و مانند آن تجلی یافته است. تحذیر،

  

  کلید واژه: قرآن کریم، بینامتنیت، انواع بینامتنیت، اغراض بینامتنیت، متنوارگی
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 مقدمه  -1-1

این  از این رو شود،معارف از آن استخراج می که انواع علوم وکرانی است قرآن کریم دریاي بی

اي از هاي شگفت و تازهچشمه شود، بلکهگذر زمان نه تنها خشک نمیکتاب آسمانی دریایی است که با 

ن از مباحث مهم علوم قرآنی، کالم اسالمی و ادبیات عرب است که در شود. اعجاز قرآآن کشف می

-ه یکی از مهمیل قابل بررسی است کاعجاز در صوت و معارف بد وجوه مختلف از جمله اعجاز بیانی،

نیاز به بررسی  ترین مبحثی که در اعجاز ادبی قرآن و همچنین در علم زبان شناختی حائز اهمیت است و

متن ادبی با متن دیگر را  است که با استفاده از آن ارتباط موجود بین هر (بیامتنیت) مبحث تناص دارد،

 ن کریم به عنوان نمونۀخصوص درقرآ ي هر متن ضروري است بهتوان نشان دهیم که این ارتباط برامی

دارد و این  هاي دیگران یا آیات دیگرت که ارتباطی با مباحثی با گفتهآیات متعددي اس واالي ادبی،

  .خارجی مورد بررسی قرار بگیرد تواند در قالب تناص داخلی ومیمباحث 

پژوهش  ن دارد،جاز قرآاي از اعد مهمی که این پژوهش در کشف جنبهبنابراین با عنایت به کارکر

  دقیق آن یک امر ضروري است.

  لهبیان مسأ - 1-2

تناص که یکی از آنها  شناسی معیارهایی براي اثبات متنوارگی یک متن وجود داردبراساس علم زبان

  این عنصر براي بیان اهداف متعددي مورد استفاده  قرار گرفته است . است و

 در مقابل اصطالح انگلیسی متنی) است و یا (تداخل (بینامتنیتی)تناص معادل کلمه فارسی 

)Intertextualityو اصطالح فرانسوي ( )Intertextualite،ي متون یعنی متن ادبی در بردارنده ) قرار دارد

د در تواناره و یا آنچه مشابه آن است و میاش تضمین، ،ت از طریق اقتباسو افکار گذشته یا معاصر اس

آویزد و با آن ادغام متن اصلی در هم میبا  اي که این متون یا افکار،به گونه .دشته باشاین راستا کارایی دا



 

٣ 

تعریف، از جمله تعاریفی است که پیشگامان این این  .متن کامل و جدیدي را تشکیل دهند شود تامی

تنی اختالف ماند هر چند در رسم مرزها و حدود بیناورد آن با یکدیگر به توافق رسیدهعرصه و علم در م

  ).11: 200 (الزغبی،نظرهایی با هم دارند 

ها به ي متنهمه بر اساس این متن و نظریه به هیچ متنی به صورت صرف و منحصر وجود ندارد و

  اند.غیر مستقیم باز هم تأثیر پذیرفتهبصورت  هصورت مستقیم و چ

یابی و یک متن جهت دست راهی براي به کارگرفتن در ادب عرب به اعتقاد تمام حسان لکن تناص

  )38 (اجتهادات لغویه:نامد شناخت متون دیگري می

(الفصل دو بعد لفظی و معنایی است  داخلی و خارجی که هر دو متشکل از و تناص دو نوع است،

  .)1393: والوصل

تناص داخلی: ارتباط بعضی از اجزاء مختلف یک متن با متون دیگري است که متعلق به خود 

  مؤلف است.

، (کیوانهاي خود نویسنده است غیر از متن ،اي که میان یک متن و متون دیگرتناص خارجی: رابطه

1988 :33-33.(  

ها و معانی موجود یک مفهوم کلی یعنی کاربرد عبارت توان گفت بینامتنیت درمی تناص اغراض 

چنین برداشتی یابد جدید تحقق میو امثال آن در متن  هاي آشکار و پنهانکه با نقل قول در متن پیشین،

نقائض و معارضات  ،تضمین و تلمیح و اشاره و اقتباس از این نظریه ما را تا حدي به مفاهیم کهن چون

اي جدید نیست بلکه اصطالحی نو و تازه کند از این رو بینامتنیت پدیدهیشعري و سرقت ادبی نزدیک م

  و تفسیر قرآن پیشینه دارد. علم نقد است طرح مسائل آن را در علم بالغت،

- زبان شناختی تناص بدان نائل آمدههاي نی و عنصر تناص در قرآن که پژوهشبحث در مورد معا 

- اند و نمونهن را مورد بحث و بررسی قرار دادهنیز آ  علماي قدیم بلکه اي طوالنی و کهن دارد اند سابقه

  کنیم:اي از آن را در اینجا بیان می

  )6الحجر/ (سورة »یا اَیهاَ الَّذي نُزِلَ علَیه الذِّکرُانّک لَمجنونٌ :و قا لوا« داوند متعال:همانند قول خ



 

۴ 

  )2قلم/ (سورة »و ما اَنت بِنعمت ربِک بمجنونٍ«ي دیگري است و جوابش درسوره

  ).92: 1982ن، (الجامع الحکام القرآ

  )49دخان/ (سورة» یزُ الکَریمانَک اَنت العز ذُق«ي: در تفسیر آیه

در تفسیر این آیه آمده است که دوزخی تیره بخت بنام ابو جهل در زندگی دنیا مست غرور بود و 

  ترین آن جامعه و مردم هستم.گفت: من توانمندترین و عزیزترین و بزرگوارمی

و خودکامه پرست عنصر خوداي این جمله در حقیقت به عنوان تمسخر و تحقیر آن به باور عده

ي شوم که ثمرهرا کننده ین عذاب خوار !اهان اي ذلت زده و فرومایه :ست کهشود و منظور این اگفته می

  .)118 (مجمع البیان، در زندگی است بچشهاي زشت و ظالمانه تو کار

کرد آنها را کار، در قرآن کریممن بررسی انواع تناص و اغراض آن صدد است ضپژوهش حاضر در

  شر مورد بررسی قرار دهد.ب ن یعنی هدایتدف غایی قرآدر تحقق ه

  سواالت پژوهش -1-3

  هاي قرآنی به چه شکل است؟نواع ذکر شده براي تناص با نمونهفراوانی و تطبیق ا -1

  اهداف و اغراض براي هر یک از انواع تناص به کار رفته در قرآن کریم چیست؟ -2

  فرضیات پژوهش  -1-4

رجی بهره گرفته است که شاید کریم از هر دو دسته تناص داخلی و خا نرسد قرآبه نظر می-1

  داخلی بیشترین کاربرد را داشته باشد.تناص 

موضوع در ذهن مخاطب و ایجاد تقریر  کید،ن کریم بیشتر با اهداف تأص داخلی در قرآتنا-2

  انسجام میان آیات و سور مورد استفاده قرار گرفته است.

و مانند آن کاربرد  استهزاء تحذیر، ریم نیز در مواردي همچون محاجه،ن کتناص خارجی در قرآ

  دارد. 

  اهداف پژوهش -1-5

  کریم انواع و اغراض آن در قرآن بررسی عنصر تناص وهدف کلی: 
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  اهداف جزئی:

  اثبات متنوارگی قرآن کریم -

  اغراض استفاده کرده است.اغراضی که قرآن براي بیان تناص از آن  شناسایی -

  .هاي تناص در متون مختلف با ویژگی تناص در قرآن کریممیزان تطابق ویژگی -

  ضرورت پژوهش -1-6

تردید قرآن پژوهی ضرورت جهان این است که بی ،ته در مورد پژوهش باید اشاره کرداولین نک

هر متن   با توجه به اینکه و دهد.تواند به آن پاسخ س حقیقت تابناك آن را در یابد میامروز است و هرک

تطابق میزان کارکرد عنصر تناص و میزان درصدد این هستیم تا  ،ارتباط با متن دیگر خود استقرآن در 

میز آناك و اعجازدالیلی پژوهشگر را به دریاي ژرف چنین .یات و سبک ادبی قرآن را کشف کنیمآن با ادب

  اي از اعجاز قرآن را نشان دهد.خواند تا گوشهقرآن فرا می

  تحقیق  پیشینۀ -1-7

فارسی نوشته شده است که به درمورد بینامتنیت در آثار مختلف ادبی در ادبیات عرب وادبیات 

  کنیم:اي از آن اشاره مینمونه

ی نظر ناقدان سبه برر )، 1380 کتاب خود با عنوان (ساختار و تاویل متن: بابک احدي در -1

  اختصاص داده است.» تنیبینام«بخشی را نیز به تعریف  مختلف پرداخته و

) به تعریف بینامتنی مستقیم و غیر مستقیم 2000 الزغبی در کتاب (التناص نظریا و تطبیقا: محمد -2

قرار داده هاي نصر اهللا را مورد بررسی انواع بینامتنی را در برخی روایتو انواع مختلف آن پرداخته و 

  است.

به تعریف بینامتنی پرداخته و نظر )، 1380نامتنیت: ود تحت عنوان (بیدر کتاب خ» گراهام آلن« -3

  ناقدان غربی را در این مورد بیان نموده است.

 هاي نقدي و بالغی قدیممتن پنهان و نمونه )2001ام در کتاب (النص الغائب: عزمحمد -4

  قرار داده است. را مورد بررسی» بینامتنی«



 

۶ 

» 1384روابط بینامتنی قرآن با اشعار احمد مطر: بررسی «اي با عنوان میرزائی در مقالهفرامرز -5

  بینامتنی انواع مختلف آن و نیز قوانین بینامتنی را تعریف کرده است.

به »  1384 التناص القرآنی فی شعر محمود درویش:«اي با عنوان خانم رستم پور ملکی در مقاله -6

  شعر محمود درویش بررسی نموده است. تعریف بینامتنیت و انواع آن پرداخته و بینامتنی قرآنی را در

قضیه التناص فی االقتصاص القرآنی ابن فارس «با عنوان  ايرضوان در مقاله یاسرعبدالحسیب -7

  به تعریف تناص و انواع آن پرداخته و این عنصر در آیات قرآن کریم بررسی نموده است. »نموذجا

به تعریف بینامتنیت و  »ه السیمائیه للنص القرآنیالتناص فی القرآن دراس«اي با عنوان نامهپایان -8

  شناسی پرداخته است.آن و تحلیل قرآن با رویکرد نشانهبیان انواع 

هاي دیگر با چنین عناوین و موضاعات متنوعی در خصوص بینامتنی ادبی از نامهها مقاله و پایانده

این صورت بوده که محقق به شده به سلم است اینکه این آثار یاد زاوایاي مختلف است، اما آنچه م

 اندث تفصیلی در این پدیده باز ماندهاز پرداختن به مباح تشریح بحث تناص یا بینامتنی پرداخته است و

آن در قرآن کریم با رویکرد  این پژوهش سعی بر آن دارد تا به تحلیل عنصر تناص و انواع و اغراض

رد توصیفی کیاي نوشته نشده است، با رونامهاین رویکرد پایان به حال باشناسی که تا شناختی و معنازبان

  تر بپردازد.و تحلیلی  به صورت ژرف

  (داده ها) و روش تحقیق  مواد -1-8

- یا توصیفیتحلیلی -وصیفیروش ت ،قیق مورد استفاده قرار گرفته استروشی که در این تح

بدین ترتیب که  ي با ابزار فیش برداري است،اکتابخانه ،ي گردآوري اطالعاتاي است و شیوهکتابخانه

وري آو منابع اینترنتی جمع هاروزنامه ،مجالت ،هانیاز تحقیق را از طریق کتاب پژوهشگر ابتدا منابع مورد

  هاي به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است .سپس براساس داده نموده و

  نماید.امیدوارم خداوند ما را در این پژوهش یاري 
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  فصل دوم:

  مبانی نظري پژوهش

 » بینامتنیت«تناص  بررسی نظریۀ

  از منظر ناقدان غربی و عربی
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  مقدمه - 2-1

 به آنها از که دارد ادبی نقد يحوزه در مختلفی هايو جریان رویکردها در ریشه بینامتنیت نظریۀ

-شناسی، فرمالیسم، مضمونشناسی، نشانه زبان نقدمنابع،  سنتی، نقد نقد جمله از .شودیاد می بینامتنیت

 مهم نظریه این ایجاد در مختلف عناوین و اشکال به همه و همه شناسیتطبیقی، اسطوره شناسی، ادبیات

-32: 1390، مطلق نامورو  322-326: 1420جمعه، ( تقابل و خواه همراهی طریق از اند خواهداشته سهم

31.(  

 با متن چند یا دو يتر، رابطهعمیق مفهوم و در لفظ دو يعریف، رابطهت ترینساده در بینامتنی

 ساخته گوناگون متون تنیدگی از درهم است؛ یعنی بینامتن متن بینامتنی، هر ينظریه طبق .است یکدیگر

 .)33: 1390نامورمطلق، ( باشد...  و ادبی، تاریخی قرآن، اسطوره، متون تواندمی متون این که است شده

 آن جاي به را دیگري انکار آن، اصول ضمن کوشید و گرفت شکل سنتی نقد با تقابل در نامتنیتبی

 بر گوناگون آثار تأثر و تأثیر رابطۀ منابع، بررسی نقد و سنتی نقد رویکردهاي ترینمهم از یکی .دهد قرار

. دهند قرار مطالعه و سیبرر مورد متن بر را مختلف متون تأثیر کوشندمی سنتی منتقدان .است مطالعه اثر

 حوزه در کمتر و بوده مطرح اندیشه و واژگان حد در بیشتر تأثیرگذاري و پذیري تأثیر سنتی، این نقد در

 شناخت براي و است اثر صاحب تنها آنان، مؤلف دیدگاه داشته؛ زیرا قرار توجه مورد اثر فرم و صورت

 .)33همان: (شناخت  را او نیت و قصد اثر، باید

 پیوندي بلکه نیست بسنده خود بسته، مستقل، و متن، نظامی که است اندیشه این بر مبتنی امتنیتبین

 ادبی نقد در اخیر هايدهه در که اصطالحاتی از بسیاري همانند .دارد متون سایر با تنگاتنگ و سویه دو

 .)72 :1385مکاریک، ( کرد ارائه آن از متحد و واحد تعریفی تواننمی و اندگرفته شکل
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 اصال بینامتنیت معتقدند شوند؛ برخیمی تقسیم گروه دو به عمدتاً بینامتنیت يحوزه در محققان

 خلدون ابن و جرجانی عبدالقاهر دیدگاههاي از توانمی را آن اولیه ينسخه و نیست جدیدي ينظریه

 و تضمین ادبی، تلمیح، و هايسرقت مانند مباحثی باورند که این بر دوم گروه که حالی در .کرد استنباط

بینامتنیت،  که داشت توجه نکنه این به کرد، باید آن مقایسه با را آنها نباید ندارد بینامتنیت به ربطی اقتباس

مختلف که در نزد  رویکردهاي و گرایشها داراي و متکثر است رویکردي بلکه نیست واحد موضوع یک

 متنوعی هاي بنديتقسیم داراي ... و ژنت ریفاتر، ژرار یکلژنی، ما لوران تا بارت روالن و کریستوا ژولیا

 عبارت به.... حتمی، و  قوي، احتمالی و دریافت، ضعیف و کاربردي، تولید و نظري است؛ بینامتنیت

 ).430-435: 1390 مطلق، نامور(گفت  سخن هابینامتنیت از باید بلکه بینامتنیت از نه امروزه دیگر

شود؛ می شامل را متن مطالعات عرصۀ از وسیعی حوزه و شده بسیارگسترده تبینامتنی یۀنظر امروزه

 وجود پایانی و متنی، آغاز شبکه و زنجیره یک در ندارد؛ زیرا وجود متن براي پایانی و بینامتنیت، آغاز در

 متن دتولی در نیز خود و اندداشته حضور دیگري متنهاي ساختنش که دارد قرار میانه در متنی هر و ندارد

  ).429همان، (داشت  خواهد حضور بعدي هاي

براي وضوح و فهم دقیق این نظریه باید به زیربناي آن از لحاظ لغوي و اصطالحی و دیدگاه  

  منتقدین غرب و عرب پرداخت تا بهتر با آن آشنا شویم.

  تناص از لحاظ لغوي و اصطالحی -2-2

را » نص«). ابن منظور لفظ 7: 186 ن سیده،) (اب750: 1370(أنطوان،  است» نصص«ناص از ریشۀ ت

ینص، نصا: رفعه؛  ء. نص الحدیثالنص: رفعتک الشی«به ارائه کردن و عرضه کردن تعریف کرده است. 

ما رأیت رجال أنص «گوید: ن دینار در شرح لغوي این کلمه میعمرو ب». و کل ما فقد اظهر فقد نص

ص المتاع نصا: جعل بعضه علی بعض والنص: التحریک للحدیث من الزهري أي أرفع له، و أسند، و ن

». حتی تستخرج من الناقۀ أقصی سیرها والنص: االسناد الی الرئیس االکبر و التوقیف و التعیین علی شیءما

(لویس، ». و تناص القوم: ازدحموا«) و ناص مناصۀ غریمۀ: ناقسۀ والح علیه فی الطلب، 7: 97 (ابن منظور،

ي تناص بر این باورند که تناص اصطالحی جدید از شکل قدیمی ران عرب حوزهبیشتر پژوهشگ )811
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) مثال عنتره در مطلع معلقه اش 1453: 1393که زوایاي نقد عربی قدیم را در خود دارد (شیخی سومار، 

  سروده است:

  1أم هل عرفت الدار بعد توهم            هل غادر الشعراء من متردمی

  )154 طی،ی(الشنق                                                                                   

  )1458: 1393آمده است (شیخی سومار،» نص«در معلقه امرالقیس لفظ 

  2إذا هی نَصتْه ، و ال بِمعطَّلِ            وجِید کَجِید الرِّئمِ، لَیس بِفَاحشٍ

  )43(دیوان امرؤ القیس،                                                                                    

  ).1458: 1393همچنین در شعر اخطل آورده شده (همان، 

  3ناصی الحزْنَ منها سهولُها و صحبتی         بِأرضٍ، تَ أال طَرَقَت أروى الرِّحالَ،

  )406 (شعر األخطل،                                                                               

و ورود پیدا کردن به زمینهاي سنگالغ و در این بیت به معناي تقارب و نزدیکی » تناص« اژةو

  ناهموار.

جمله: برتري  هاي متعددي ازتوان گفت که در مفهوم لغوي تناص ویژگیبا توجه به مطالب باال می

شدن و به جلو راندن، تکیه زدن بر چیزي امري، تراکم و جمع شدن، تحریکداشتن در  و استقامت

محکم، اجتماع کردن، پرشدن، همکاري و مشارکت نهفته است. این مفهوم گرچه معانی متفاوت و 

ي یک باشد که تقریبا همگی زیر مجموعههاي نزدیک به هم میگیرد اما داراي داللتمختلفی را در بر می

  نی اصلی هستند و آن همان توثیق و محکم کردن و استوار نمودن است.مع

توان به .... میمستند کردن کالم و انبوهی، مشارکت، یعنی مفاعلت، با توجه به ابعاد لغوي تناص،

تناص تشکیل یک متن جدید از متون پیشین یا متون « مفهوم اصطالحی آن دست یافت و چنین گفت:

                                                
  اند؟ از این بگذریم آیا بعد از جستجو و تحقیق، خانه یار را شناختی؟.شاعران سخنی باقی گذاشته مگر - ١

یست. (با من حد اعتدال نیست) و بدون زیور هم نگیرد، زشت نیست (یعنی بلندي آن بیش از و با گردنی مانند آهوي سفید که وقتی که آن را باال می -٢

  ).برخورد کرد

  هاي هموارش به سنگالخ نزدیک است.تانم در آن سرزمین هستند که زمینها را به شب رساند، و دوسروي کجاوهآگاه باش که ا -٣
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متونی که حصارها و دیوارها  اي از متون پیشین باشد،ه نحوي که این متن خالصهب معاصر با متن حاضر،

ماده اصلی آنها از میان آنها برداشته شده و با ظاهري جدید نمایان گشته در حالیکه از متون پیشین جز 

 .)98: 1ساختار (احمدي، »باقی نمانده است

شود حاصل رویکرد یاد می »بینامتنی« ينظریهبا عنوان  »ژولیا کریستوا«این پدیده که در مطالعات 

و چنان مورد توجه ناقدان قرار گرفت که آن را امري  است، »متن محور«زبانشناختی به ادبیات و نقد 

است و هر  »بینامتنی«هر متن ادبی داراي  براساس این نظریه، اجتناب ناپذیر براي هر متن ادبی دانستند.

  یابد.آید و هویت میهمزمان با خود و با تغییر و تصوف در آن ها بوجود میثیر آثار قبل یا أاثري تحت ت

ها در گذارد و آثار و خصوصیات پیش متناین همان چیزي است که بر خواندن متن حاضر تأثیر می

توان گفت هر متن در مناسبت و پیوند متون دیگر قابل کند. از این رو میمتن حاضر انعکاس پیدا می

ترین معنا یعنی هر متنی برخواسته و شکل یافته از متن پیش از خود و خوانندگان در ساده درك است و

  خود است و هیچ مؤلفی به تنهایی خالق اثر خویش نیست بلکه اثر او بازخوانشی از آثار پیشینیان است.

تن بسته، یکی از ي مها با یکدیگر است. او در مقالهاي متنمنظور کریستوا از بینامتنیت، ارتباط شبکه

تولیدگرایانه است. متن تحول  متن یک فرآیند«گوید: کند و میهاي متن را بینامتنیت قلمداد میویژگی

یابند و همدیگر هاي فراوانی برگرفته از متون دیگر با هم تالقی میهاست. در فضاي یک متن، گفتهمتن

وامل خلق گیرد همانگونه که روابط بینامتنی از عمیبنابراین متن نیز با بینامتنیت شکل ». را خنثی می کنند

). 134و129آیند. از نظر کریستوا و بارت، سرشت متن، بینامتن است. (همان، و ساختن متن به شمار می

شود بخشهاي دهد و سبب میها که درون یک متن رخ میگوید: تعامل بین متنکریستوا همچنین می

هاي دیگر با هم ن به عنوان ساختارها یا الگوهاي تحول یافته از متنمختلف ساختارها و الگوهاي یک مت

ها و اند از فرآینداي دانسته) در تعریف دیگر، بینامتنیت را مجموعه307: 2004 برخورد نمایند. (دربالۀ،

هاي قبل از خود با سازوکارهاي آفرینش متن که به صورت آگاهانه یا ناخودآگاه از طریق تعامل متن

  ).1023-1025: 1424 (لوشن، شودصر خود انجام میمعا
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هاي فرهنگی ها، ارجاعات و پژواكاي از اقتباسگوید: مجموعهروالن بارت در تعریف آن می

ي روالن بارت هر متنی بینامتن است، سایر نوردد. به عقیدهپیشین یا  معاصر که سراسر  متن را در می

به عبارت دیگر، هر متنی حاصل  ناگون در آن حضور دارند.متن ها به اشکال مختلف و در سطوح گو

  بازآفرینش ارجاعات قبلی است. 

تأثیرگذاري و تأثیرپذیري و ارتباط بین یک «کند: عبدالملک مرتاض بینامتنیت را اینگونه تعریف می

  ».متن ادبی دیگر

پیشین و متن کنونی  بینامتنیت عبارت است از ایجاد ارتباط و تعامل بین متنو در تعریف دیگر  

  ).11: 2004 (الزعبی، براي تولید متن بعدي

ترین تعاریف خود به حضور متن یا افکار توان گفت بینامتنیت در سادهگوید: میمنتقدي دیگر می

 روندهایی نظیر اقتباس، تلمیح، و تضمین از مصادیق آن به شمار میدر متنی دیگر اشاره دارد که شیوه

  ).11: 2004 (الزعبی،

با ورود رویکرد خواننده محور به عرصه بینامتنیت، این تعریف مطرح شد که بینامتنیت عبارت است 

، (لوشناند از درك خواننده از روابط موجود بین یک اثر و آثاري که قبل یا بعد از آن به وجود آمده

 پیشینیان آثار هايگیویژ از و پذیري تاثیر از صحیح درك نتیجه آثار، تکامل و تحول .)1024: 1424

 فونتس کارلوس قول به ندارند گریزي آن از نویسنده و هنرمند بلکه نیست ناپسند تنها نه که است

 تنها. یکدیگرند آثار تاثیر تحت بیش کما نویسندگان پس »نیست یتیم ادبی اثر هیچ« مکزیکی نویسنده

این  همۀ آنچه که در گیرند.می تاثیر یگريد آثار از کمتر و هستند مستثنی امر این از نابغه نویسندگان

  هاست.ف مشترك است تأکید بر ارتباط متنتعاری

بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که متن، نظام بسته، مستقل، و خودبسنده نیست بلکه پیوندي دو 

  .)72: 1385 (مکاریک، ویه و تنگاتنگ با سایر متون داردس

  توان طبق شکل زیر دانست:تناص را می بر این اساس نظریۀ
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  تناص از دیدگاه ناقدان غرب -2-3

تناص دیدگاه متفاوتی دارند که در ادامه به آن خواهیم  پردازن غربی در باب بسط نظریۀنظریه

  پرداخت.

  ادبی چندصدایی و باختین و گفتگومندي - 1- 2-3

است،  قادر متن یعنی .داندمی آن »فرامتنی« را متن مهم هايویژگی از روسی، یکی متفکر باختین

 اطالعات همه اگر حتی .کند عرضه متفاوت و نو نگاهی با و بازپردازي را خود از قبل زبانی هاينظام

 را دیگر هايمتن سیاق و سبک بروز راه تواندنمی گیريشکل هنگام در متن باشند، باز جدید متن درون

 است، عنوان دیگر متنی با وگوییگفت متن هر که را اندیشه این باختین دلیل همین ببندد. به خود بر

  .کرد

 گیري شکل بر باختین تأثیر«در  بحث مورد موضوع به توجه با باختین هاينظریه ترینمهم از

 و گفتگومندي میان .است »پولیفونی یا چندصدایی و دیالوژیسم یا گفتگومندي« همان» بینامتنیت

 این در ساموئل .است گفتگومندي ویژگی چندصدایی که چنان .دارد وجود تنگاتنگ رابطه چندصدایی

شوند، می بازتابانده مساوي ايشیوه به صداها يهمه آن در که چندصدایی این« :نویسدمی خصوص

- می اشاره نیز ساموئل و شود می مالحظه که چنان )11: 2005 ساموئل،( »گردندمی گفتگومندي موجب

 حضور حق صداها  تمام که چنان. است متن یک در صداها مساوي  توزیع معناي به کند، چندصدایی

 در« :نویسدمی گفتگومندي تعریف دربارة ژینو .باشد مسلط دیگران بر یکی اینکه باشند، بدون داشته

 پیش که مؤلفانی به و مؤلفش بافتش، به به را متن وقفهبی باختین گفتگومندي، میخائیل تعریف واقع، با
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 بینامتنیت واژة هنوز گیرد، زیرامی بکار شناسیزبان که گفتگومندي واژة این. کندمی رتبطبودند، م آن از

 نظریۀ که بردمی کار به را تعابیري همۀ باختین .دارد ايگسترده بسیار واژگانی شبکۀ ندارد، وجود

 ژینو،( »است ییچندآوا و زبانی سبکی، چند چند يپدیده یک... رمان « :کندمی مطرح را هامتن گفتگوي

 بسیار باختین تفکر در »دیگري« و »ناهمگون« تعابیر« :دهدمی ادامه گفتگومندي مورد در او )10: 2005

 مقابل در گفتگو که همانطوري »کندمی )مؤلف به نسبت( دیگري به داللت گفتگومندي .هستند اساسی

 :نویسدمی چندصدایی يدرباره »دوکرو«، »کندمی مطرح را نفري دو کم دست گفتمان یک خودگویی

 این باید آنها براي که هاییدارد؛ متن وجود ادبی هايمتن ویژه به و هامتن از مقوله باختین، یک براي«

 برتر آنها میان از یکی اینکه بگویند، بدون سخن همزمان طور به صدا چند که گرفت نظر در را ویژگی

 آن رسمی، به یا کالسیک ادبیات مقابل در که است زيچی آن موضوع .کند داوري را و دیگران باشد

 صداهاي بر تأکید نیز اینجا در )171: 1984، دوکرو( »شودمی نامیده »کارناوالی یا عامیانه ادبیات«

 است مناسب .ندارد غلبه دیگران بر یک هیچ و هستند مساوي حق یک داراي همگی که است گوناگونی

  .گیرد قرار بررسی مورد آن طرح چگونگی یژهو به باختین خود نزد موضوع این

 باختین .شودمی محسوب متون میان روابط مورد در باختین آراي اساسی عنصر درواقع، گفتگومندي

 زبان که است معتقد همچنین او است داشته بسیار تأکید انسانی شخصیت گیريشکل در جامعه نقش به

 گفتار با گفتار همیشه باختین نظر از .کند ظاهر را يگفتگومند ویژگی این تواندمی صورت بهترین به

 مورد گفتگومندي عنوان با را بیناگفتاري روابط باختین که است اينظریه چنین با .است ارتباط در دیگر

  ).73: 1377 تودورف،( دهدمی قرار بررسی

 مقدمه در و گیردمی شکل اجتماعی بستر در ادبی اثر که است باور این بر نیز ادبی آثار مورد در او

 بطن در ادبی اثر هر که است واقع حکم این بر مطالعه این اساس« :نویسد می داستاویسکی آثار مسائل

  ).73همان: ( »است اجتماعی ايپدیده خود

 بهتر یا گونه دو به را ها گفتگومندي، آن از هامتن برخورداري میزان و چگونگی براساس باختین

 ادبی هايگونه آن از تربزرگ که شودمی گفته فراگونه دلیل این به .کندمی قسیمت کلی فراگونه بگوییم
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 و دارد غلبه شانگوییتک وجه که آنهایی نخست .دهندمی جاي در خود را هاگونه این و هستند هنري

 يفراگونه و گوییتک فراگونه بنابراین، دو .است غالب  هاآن چندگویی وجه که برعکس، آنهایی دوم

 هايمتن از بهرهبی متنی هیچ که گفت باید افراطی از تعمیم گیري جلو براي البته. دارد وجود چندگویی

 که چنان .است گفتگومندي میزان سر بر دارد، تفاوت وجود هاآن میان که تفاوتی و نیست دیگر

 واجد هايسخن نبی تمایز نه اینجا در طرح قابل تمایز« :گویدمی باختین نظریات شرح در تودوروف

: همان( »است سخن در بینامتنی قوي و ضعیف نقش دو بین تمایز آن، بلکه از تهی هايسخن و بینامتنی

73.(  

 همچون هاییگونه داراي نیز چندگویی يفراگونه دارد شعر همچون هاییگویی،گونهتک يفراگونه

 يگونه بهترین رمان گویی وتک ينمونه بهترین شعر باختین نظر دیگر، از عبارت به .است رمان

  ).76(همان:  باشد روشنگر تواندمی گونه برسراین تأمل دلیل، اندکی همین به و است چندگویی

  نظریه کنندة ارائه ژولیا کریستوا و نخستین - 2- 2-3

 دربارة »باختین« نظریات مطالعۀ در آمد. او دنیا به بلغارستان در میالدي 1941 سال در کریستوا ژولیا

 بت شکل به ناخواسته یا خواسته که ایستایی و ثابت معانی بر بردن حمله با و متن یک بودن صدایی چند

 وابستگی کریستوا مقالۀ. کرد عنوان خود مقالۀ در 1966 سال در را بیتامتنیت نظریۀ. اندآمده در

  .)166 :1390مطلق،  نامور( کردمی مطرح را پیشین متون به ادبی متون گریزناپذیر

 روایگی تک و صدایی تک از رهایی براي گریز راهی عنوان به بینامتنیت ظریۀن از همکارانش و او

 1980 سال در کریستوا .گرفت را مدرنیستی گراییفردیت جاي بینامتنیت رفته رفته اینکه تا کردند استفاده

 متون که است معتقد و کندمی توصیف بینامتن یک را متن هر ،»زبان در خواست« عنوان با ايمقاله در

 این پذیرش با. است شماربی هايمعنی داراي متن هر و دارند دائم تعامل و گفتگو هم با گذشته و حال

- می نتیجه این به ندارد وجود معنایی تک متن و دارد متضاد حتی گاه و گوناگون معناهاي متن که نکته

  .)166(همان:  کرد استنتاج متنیتبینا هاي نسبت راه از را معناها این باید که رسیم
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 راه از واحدها این .»معنایی هاي واحد« گرماس گفتۀ به یا هادال از که است ايمجموعه متنی هر

 مناسبات »باختین« همچون »کریستوا« .شوندمی معنایی هايموضوع به تبدیل بینامتنی مناسبات فهم

 بارها هم و نمایدمی تجریدتر که ايپله در و عدب گام در و ادبی ژانر از نخست گام در را بینامتنی

  ).167(همان:  است ادبی متن منش و ادبی زبان منش نکته، مهمترین معموال. سخن از مهمتر و دشوارتر

 با رابطه از رها و منزوي و مستقل طور به متنی هیچ »کریستوا ژولیا« و »بارت روالن« دیدگاه از

 بینامتنیت تنیده هم در شبکۀ از توانندنمی یک هیچ آن خواننده نه و تنم نه. شودنمی خوانده دیگر متون

 متن برون در آن از بخشی کم دست که ناتمام، اگرچه که است اياندیشه بر استوار متن هر و بگریزند

 بینامتنی اندازچشم در که است انتظاراتی و آگاهی با پیوند در متن هر خوانش .است دسترس در هم

  ).169(همان:  است آن بارز هاينمونه از کنایه و تقلید نقیضه، که شودمی دیدارپ خواننده

 ذهنی و انتزاعی يجنبه زیرا عملی و کاربردي تا دارد تئوري و نظري بیشتر جنبۀ کریستوا بینامتنیت

 مرزي و حد هیچ و است بینامتن چیز همه او نظر نشده؛ از مطرح عینی و ملموس صورت به و دارد

-می غیرممکن را آن هم زیرا بود آن منابع یافتن منظور به بینامتن کردن کاربردي مخالف او .ندارد وجود

 حد در او هايدیدگاه بنابراین .کند می سنتی نقد شبیه را کار، بینامتنیت این بود معتقد هم و دانست

  ).169(همان:  نشد مطالعات حوزة وارد و ماند نظریه

  بارت والنر دیدگاه از تناص - 3- 2-3

 خود زیرا-  گیرد فرامی را متن تمام که بینامتن: «گویدمی باره این در »متن به اثر از« مقالۀ در بارت

 وجويجست. شود اشتباه متن خاستگاه با تواندنمی –شودمی محسوب دیگر متن یک متن میان متن آن

 شکل را متن که هاییقول نقل .شودمی خویشاوندي اسطوره رضایت موجب اثر یک »تأثیرات« و »منابع«

- قول نقل دلیل همین به هستند، ناپذیرجدایی و ناشناخته اند،شده خوانده پیشتر که این وجود با دهند،می

  ».هستند گیومه بدون هایی

 از ناشی را -بینامتنی مطالعات در بویژه- علوم در تأثر و تأثیر موضوع به توجه بارت بنابراین 

 و ریشه که این از همواره انسان که پنداردمی چنین و داندمی شناسی نسب و نسب خویشاوندي، اسطورة



 

١٧ 

 جوامع در گوناگون هايشکل به و همواره اسطوره این و بردمی لذت بشناسد، را چیزي یا خود نسب

  .دارد حضور سنتی

 کرد، رمنتش و چاپ بار نخستین براي 1983 سال در و نوشت 1976 سال در که مقاالتی در بارت 

 را آن که- دیگران برداشت و همفکرانش و او برداشت میان مجدداً تا کندمی تأکید موضوع همین بر نیز

  :گویدمی که چنان. شود قائل تفاوت - نامدمی سنتی نقد

 ؛کند مطالعه هنرمند، وسیلۀ به دریافتی »تأثیرات« و اثر یک »منابع« روي تا داشت عادت سنتی نقد«

 مخفی ايپدیده منابع این. است کرده سپري دانشگاهی مطالعات در را خوشی ايروزه عادت، این

 را انداز چشم این متن نوین نظریۀ. بود شده تلقی تحمیلی عنوان، یک به تأثیرات این و شدندمی شناخته

 پذیرفته، هنرمند که نیست تأثیري است، توجه مورد امروزه و است مهم که چیزي. است کرده دگرگون

. گونهطنز تقلیدي صورت به خواه بالعکس یا ناخودآگاهانه خواه گیرد،فرا می که است چیزي آن هبلک

-می انجام به را آن دیگر، معناي به و کنندمی گذر اثر یک از که گوناگون هايخاستگاه با هازبان این تمام

  ».شودمی نامیده بینامتن که دهندمی شکل را چیزي آن رسانند

 یک همانند که را سنتی منتقدان کارآگاهانه وجويجست بارت شود،می مالحظه هک طوري همان 

 هستند، دیگر نویسندگان با نویسنده یک یا دیگر آثار با اثر یک روابط وجويجست در مفتش و مأمور

 هب. دارد نگاه دور به مفتشانه روش این از را خود تا کندمی تالش همواره او. دهدمی قرار انتقاد مورد

 از فراتر بسیار و شده توزیع متن در زیرا دارد، پنهانی و گمگشتگی ویژگی بارت نزد بینامتن دلیل همین

 امکان بنابراین،. شودمی محسوب سنتی نقد در مطالعه عناصر مهمترین که است مستقیم هايقول نقل

 و متن که رودمی پیش اآنج تا رفتگی هم در و پیوستگی این و ندارد وجود متن از بینامتنیت جداسازي

  ).42-45: 1988(محمد خیر البقائی،  کنندمی پیدا واحد هویت یک بارت نزد بینامتن

  بارت آراي در بینامتنی هايویژگی و نقش - 1- 3- 2-3

 آراي و هادیدگاه گیريشکل در بارت فکري مبانی از مهمترین یکی عنوان به رفته رفته بینامتنیت، 

 و نقش توانمی کندمی مطرح را آنها بارت که نظریاتی اغلب در که چنان کند،می ایفا را مهمی نقش او

  ).20: 1988(لوري اشایندر،  کرد مشاهده را بینامتنیت اهمیت
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  اثر از متن تمایز -2- 3- 2-3

 بارت. است شده قائل متن و اثر میان او که است تمایزي بارت انگیز بحث نظریات از یکی 

 در. شودمی اثر از آن جداسازي موجب که شمارد برمی »متن به اثر از« مقالۀ در متن براي هاییویژگی

 تکثر، نشانه، ها،گونه روش،«: از عبارتند که دارد اشاره هاتفاوت از هفت دسته به بارت میان این

 اب مستقیم طور به آنها از دسته دو حداقل تفاوت، دسته هفت این میان در. »لذت و خوانش خویشاوندي،

  ).21(همان:  »خویشاوندي و تکثیر« از عبارتند که شوندمی مطرح بینامتنیت به اشاره

  متنی تکثر خدمت در بینامتن -3- 3- 2-3

 آن تقابل و متن در معنایی تکثر بحث به متن و اثر میان هايتفاوت از پنجم دسته توضیح در بارت

 در همواره و مطرح را آن او که است تیموضوعا ترینمحوري از یکی موضوع این. پردازدمی اثر با

 ضمن و کندمی اشاره بینامتن به متن در معنایی تکثر دلیل توضیح در بارت. کندمی تالش آن گسترش

 تکثر موضوع :کندمی اضافه -شد اشاره آن به تر پیش که-سنتی نقد و بینامتنیت مطالعۀ میان تفاوت بیان

 بررسی با. گیردمی قرار گراوحدت فلسفه خاص توجه ردمو که است معنایی وحدت برخالف معنایی

  .برد پی بارت موضوعات تریننهادینه از یکی به توانمی معنایی چندگانگی موضوع

 به. شودمی محدود یگانه و مشخص معناهاي در اغلب که داندمی اثر به متعلق را داللتگري بارت

 مشخص را متن در معنایی تکثر و چندگانگی بتواند تا کندمی استفاده پردازيداللت واژة از او دلیل همین

- می قرار توجه مورد پیش از بیش »متن نظریۀ« یعنی بارت دیگر مقالۀ در پردازي داللت. کند متمایز و

 پولیفونی یعنی( چندآوایی ماهیت با که است بینامتنیت این بارت، خود نظر پیرو بنابراین. گیرد

)polyphonie (استروفونی و تینباخ نظر از )stereophonie (خود بعدي چند و) بارت خود نظر از 

  . شود معنایی چند ویژگی داراي متن تا شودمی موجب

 درست را بینامتنیت موضوع معنایی تکثر مبحث در و »متن به اثر از« مقالۀ در بارت که این جالب

 همانند متن دیگر. است دو این تنگاتنگ ارتباط بیانگر که کندمی مطرح استروفونی به راجع بحث از پس

 مرکزیت معناي این یافتن منتقد و مفسر کار و شود محدود پنهان و واحد معناي یک به که نیست اثر



 

١٩ 

 معنایی گیردمی قرار که فرآیندي در شخصی هر تا شودمی موجب معنایی تکثر بلکه باشد، واحد و یافته

 پی در منتقد دیگر شد، گفته که طوريهمان نتیجه در. ندک خلق حتی یا کشف را گوناگون معناهاي از

  ).22-23: 1988(لوري اشایندر،  است مشغول پردازي داللت به بلکه نیست، داللتگري

  مؤلف مرگ و خویشاوندي رد - 4- 3- 2-3

 در بویژه خویشاوندي مالك یعنی متن و اثر هايتفاوت از پنجم دستۀ به که هنگامی ادامه در بارت

 پدر ضمانت، بدون تواند می متن: «گویدمی و دارد توجه بینامتن به دوباره پردازد،می مؤلف با ارتباط

 که نیست این مسأله. بردمی بین از را وراثت مسألۀ متن، میان بازسازي آن، بالعکس و شود؛ خوانده

- می مطرح میهمان عنوان به وي صورتی چنین در اما ؛»بازگردد« خود متن به یا متن به تواندنمی مؤلف

 و تعامل این. گیردمی را اثر و مؤلف میان رابطۀ جاي هامتن میان روابط شود،می مالحظه که چنان.» شود

  .شودمی او اقتدار و مؤلف اصالت رفتن بین از موجب متن، تولید در بینامتن تداخل

 مورد را مؤلف کیتمال حق دارند، نوین متن آفرینش در هامتن که تعاملی از استفاده با بارت

 نظریات انگیزترینبحث و ترینمهم از یکی ظهور موجب انکار سپس و شک این. دهدمی قرار تشکیک

 متفاوت کامالً متن و مؤلف میان رابطۀ با اثر و مؤلف میان رابطۀ بارت نظر از واقع، در. شودمی بارت

 نیست نیاز متن مطالعۀ براي ابراینبن و شودنمی محسوب مؤلف تملک تحت اثر برخالف متن زیرا است،

 پیوند رد و انکار با. کندمی کفایت متن خود بلکه شود، مراجعه او نامۀزندگی و آرا و مؤلف به

 که گیردمی قرار تردید مورد حد آن تا مؤلف نقش رفته رفته مؤلف، و متن میان تملکی و خویشاوندي

  .انجامدمی او مرگ به

 »مؤلف مرگ« اعالم بارت تأثیرگذار و انگیزبحث مهم، نظریات از یکی ند،دانمی همه که طور همان 

. است بینامتنیت آنها ترینمهم که دارد اشاره دلیل چندین به مؤلف مرگ توجیه در بارت. اوست سوي از

 زنی اندازه همان به گیرند،می عهده بر را مهمی نقش جدید متن زایش در پیشین منتهاي که اندازه همان به

 کریستوا با او نظریات همانندي به بارت آثار بررسی در »ژینیو«. شودمی کاسته مؤلف نقش اهمیت از

در  هامتن پیش تولید یا زایش نظر و متنها تنیدگی درهم و بافتار نظر« همچون موضوعاتی و کندمی اشاره

 مرگ« براي بینامتنیت از رتبا که اياستفاده. داندمی دو این میان مشترك را »مؤلف مرگ و نوین متن
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 آن به -محدودتر شکل به البته-پیشتر باختین و کریستوا که است هاییاستدالل با همراه کند،می »مؤلف

  .بودند کرده توجه

 امکان دارد اثر که هاییویژگی زیرا باشد، مؤثر »متن« نه و »اثر« براي بتواند شاید سنتی نقد بنابراین، 

 حد تا را امکان این هامتن سایر با پیوستگی نوع دلیل به متن اما دهدمی را تأثر و تأثیر بر مبتنی نقد

 »است بینامتن متن تمام« که است این گوید،می بارت که چنان هم آن اصلی علت. کندمی نفی زیادي

  ).24- 25: 1988(لوري اشایندر، 

  متن پردازيهنظری - 5- 3- 2-3

 نظریه« مقالۀ. پرداخت متن دربارة پردازينظریه به کرد، تمایزم اثر از را متن که این از پس بارت 

 البته. است شده منتشر »یونیورسالیس« المعارف دایره در که است نظریه این تبیین در اثر ترینمهم »متن

 بنابراین،. شودمی محسوب» متن به اثر از« مقالۀ تفصیل و گسترش اي،گونه به نیز »متن نظریه« مقالۀ

  . است متن تبیین براي بارت اصول از یکی نیز اینجا در نیتبینامت

 همان و کندمی تلقی متن نیز را کند برقرار ارتباط متن با تواندمی آنچه هر بینامتن کمک با بارت

 جهان، و ندارد وجود متن برون دیگر بینامتنیت، مفهوم لطف به: «کندمی اعالم »رابو سوفی« که طوري

 را هامتن میان تعامل و ارتباط یعنی بینامتنیت ویژگی بارت .»است شدن متن یوستهپ براي سیالی فضاي

 اساسی مفاهیم این« :گویدمی اساس همین بر و داندمی متن واژة معناي از حتی و متن خود از برخاسته

 طابقتم »متن« واژة خود شناسیریشه وسیلۀ به القائی تصویر با همگی کل در هستند، نظریه پیوستار که

 داشت، تأکید یافته پایان »بافت« بر یکپارچه طور به نقد پیشتر که صورتی در است؛ بافت موضوع: دارد

 از تنیده هم در صورتی به را بافت تا کندمی تالش و است گردانروي پوشان متن از متن امروزي نظریۀ

 همچون و شودمی تخریب گیرد،می جاي سوژه آنجا، در که کند درك هایی دال و ها فرمول رمزها،

  ).275: 1390(نامور مطلق،  شودمی محو خودش تار در عنکبوتی

 بافت، هیفو. (کنند تعریف هیفولوژي همچون را متن نظریۀ توانندمی پردازيواژه دوستداران بنابراین

 به »متن به اثر از« مقالۀ در خود بحث تکرار ضمن بارت مقاله این در ).است عنکبوت تار و پارچه

 و هامتن جاییجابه بازسازي- زداییساخت هايراه از یکی: گویدمی و پردازدمی نیز مباحث این گسترش
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 متنی هر: دارد یا داشته وجود توجه مورد متن خود در نهایت در و متن پیرامون که است هامتن هايتکه

 حضور آن در شناسایی ابلق کمابیش هايشکل با و متغیر سطوح در هامتن دیگر است؛ بینامتن یک

 هايقول نقل از جدید بافت یک متنی هر محیط؛ فرهنگ هايمتن و پیشین فرهنگ هايمتن دارند؛

  .است شده متحول

 و ناب متن هیچ دیگر، بیان به داند،می بینامتن یک را متنی هر بارت. شودمی مالحظه که چنان 

 داشته که شکلی هر است متنی هرگونه شرط که تنیتبینام« :افزایدمی سپس او. ندارد قبول را خالصی

 که است نامیبی هايفرمول عمومی حوزة بینامتن شود؛نمی محدود تأثیر و ارجاع مسألۀ به گمانبی باشد،

 بدون هايداده غیرارادي، یا ناخودآگاهانه هايقول نقل هستند، بازشناسی قابل ندرت به آنها خاستگاه

 اجتماع امکان متن، نظریۀ براي که است چیزي آن بینامتن مفهوم شناسی، معرفت دیدگاه از. است گیومه

 شبکه یک مسیر همانند نه دارد؛ حضور متن در که است معاصر و پیشین زبان تمام. آوردمی دنبال به را

 یک نه جایگاه درمتن، که تصویري -پراکندگی یک مسیر همانند که اختیاري، تقلید یک و شناسایی قابل

  ».بخشد می اطمینان را تولید یک بلکه تولید ازب

 آراي که دیگري مشترك نظر کرد اضافه توانمی متن به ویژه توجه و اثر شدن گذاشته ازکنار پس 

 اگر دیگر عبارت به. است متن خلق و تولید در بینامتن نقش دهد،می پیوند کریستوا نظر به را بارت

 توضیح در بارت که اینجاست در دارد؟ نقشی چه پس دهد،نمی قرار هتوج مورد را تأثر و تأثیر بینامتنیت

 اما داند،می تولید و خالقیت محصول را متن و کندمی تأکید خالقیت و متن میان رابطۀ بر کریستوا آراي

 و مؤلف تنها جمع این. است جمعی تولید و خالقیت یک یعنی دارد؛ تئاتري یا گروهی گونه تولید این

  ).275: 1390دارد (نامور مطلق،  جدي بسیار تأثیر اثر خلق در نیز مخاطب بلکه نیستند، او شینپی مؤلفان

 بلکه است تالش یک محصول که بگوید خواهدنمی مسأله این. است تولیدي محصول یک متن 

 تارنوش حتی کرد، دریافت را آن که ايجنبه هر با و لحظه هر در را تولید که است جایی تولید یک تئاتر

 یا کننده بازنمایی روزمره، زبان فرآیند این. رساندمی انجام به پیوسته طور به هم آن) شده ثابت نوع(

  ).275(همان:  سازدمی را دیگري زبان و کندمی شکنی ساخت را بیانی
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: گویدمی و دهدمی قرار بررسی مورد را بینامتنیت »پرده مورد در ساختاري تحلیل« مقالۀ در بارت 

 واژه کرانبی معناي در این و شود ارجاع دیگر متن یک به گفته ویژگی یک که شودمی موجب) ینامتنب(

 است، کرانبی متن یک به برگشت غیرقابل ارجاع نوعی که قولی نقل با نباید را متن یک منابع زیرا است؛

  .است انسانیت فرهنگی متن همان که متنی کرد؛ اشتباه

 بافته هم به گوناگون بسیار هاينمونه از که است صادق ابدي هايمتن دمور در بویژه مسأله این

 رایج بسیار محیط یا پیشین فرهنگ یک از شده قول نقل یا شده ارجاع پدیده نتیجتاً آنجا در و اندشده

 متن یک منابع. افزود آیند،می ترپس که نیز را هاییمتن باید شود،می نامیده بینامتن که چیزي آن در. است

که  است دیدگاهی این. هستند آیند،می تر پس که هم آنهایی بلکه اند،آمده ترپیش که نیستند آنهایی تنها

 خوبی به را آن ادیپ اسطورة قسمت در ادیپ اسطورة از فرویدي ویرایش دادن قرار با »استروس لویی«

 نیز فروید و شود خوانده فروید قول نقل همچون باید شود،می خوانده سوفوکل اگر: است پذیرفته

  ».شود خوانده سوفوکل قول نقل همچون

 مطرح محققان اغلب که اي گونه به-بارت  نزد در متن پس و متن پیش شود،می مالحظه که چنان 

 متن دو هرگاه و ندارد بستگی زمان به متن پیش که است نظر این بر بارت بلکه شود،نمی طرح - کنندمی

 به است، شریک آینده متن گیريشکل در گذشته متن که اندازه همان به کنند،می راربرق ارتباط یکدیگر با

  ).275: 1390(نامور مطلق،  است مؤثر گذشته متن بر پسین متن نیز اندازه همان

  مخاطب و مؤلف: بینامتنیت -6- 3- 2-3

 سایر از وانشخ به خاصش توجه دلیل به را بارت پردازند،می بینامتنیت به که پژوهشگرانی اغلب 

 بینامتنیت موضوع در مخاطب و خوانش به توجه بانیان از خود بارت. کنندمی جدا زمینه این در محققان

  .شودمی محسوب خصوص این در بارت اصیل موضوعات از مسأله این و است

 مشهود نیز پدیدارشناسی در بویژه بارت از پیش هاياندیشه در مخاطب به توجه اگرچه بنابراین،

 او که راهی و است نکرده توجه مخاطب به بارت اندازة به پردازيهنظری هیچ که گفت باید اما است،



 

٢٣ 

-هنظری هايچهره ترینمهم از یکی به توان می اینها میان از. کندمی پیدا ادامه دیگران وسیلۀ به گشایدمی

  ).789: 1431(روالن بارت،  کرد اشاره »ریفاتر مایکل« یعنی بینامتنیت پرداز

 بیش بینامتن متن، خوانش به بارت توجه و مخاطب به مؤلف از مطالعات محور چرخش با همراه 

 در خود بارت. است داده قرار توجه مورد را اثر دریافت کند، توجه اثر خلق به که این جاي به پیش از

 همچون خوانندگانش ما و است شده تلقی اثرش ابدي مالک همچون مؤلف: «گویدمی رابطه این

 شودمی فکر شود؛می موجب را اقتداري مضمون یک مشخص، طور به وضع این. ساده کنندگانمصرف

 و کندمی محدود اثر خاص معناي یک در را خواننده او است، خواننده به نسبت حقوقی داراي مؤلف که

 شودمی تالش درست معناي مورد در نقد، اخالقی نتیجۀ براساس است؛ درست طبیعی طور به معنا این

  .»شنودمی خواننده که چیزي آن وجه هیچ به نه شود انجام بگوید، خواهدمی مؤلف که چیزي آن

 سوي به مؤلف محور از خالقیت این اما است توجه مورد همچنان خالقیت موضوع بنابراین، 

 خلق در بالعکس بلکه نیست، ساده کننده مصرف یک دیگر متن مخاطب. کندمی پیدا انتقال مخاطب

  .دارد شرکت کند،می مشاهده که اثري

 و یابدمی اهمیت نیز مخاطب پیشین هايمتن نقش کند،می پیدا مخاطب که اهمیتی با نتیجه، در 

 پیشین هايمتن گذر در را آن متن خواندن در تا دهدمی اجازه او به که است مخاطب هايمتن پیش این

 را موضوع این. است تأثیرگذار مخاطب نزد پسین متن شخوان بر پیشین متن هر همچنین کند، درك

 ردپاي نیز استاندال به منسوب اثر در بینامتن در او همچنین. دهدمی نشان خوبی به »زد /اس« در بارت

 چگونه استاندال خواندن در پروست که دارد اشاره موضوع این به نیز »متن لذت« در. یابدمی را پروست

 آنها خوانش در و مخاطب نزد پسین نویسندگان در پیشین نویسندگان أثیرگذاريت واقع در. دارد نقش

 به که نوشتاري تقدمات و نوشتن زمان یکی: دارد وجود زمانی سیر دو گویا که چنان. شودمی پذیرامکان

 هم با تنها نه موارد اغلب در دو این. است مخاطبان آن از که خوانش زمان دیگري و گرددباز می مؤلفان

 خوانشی روند در تأْلیفی، روند برخالف دلیل همین به. شوندمی وارونه و متفاوت بلکه نیستند، یکی

  ).789(همان:  شودمی باستانی اينویسنده متن پیش معاصر اي نویسنده گاهی
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 Abstract 

       Based on linguistics , there are measures for proving textual based of a text which one 

of them is text interference . text interference is a text which includes the past or 

contemporary texts and thoughts. It has two kinds, internal and external which each 

consists of verbal and semantic dimensions .one of the main disadvantages of text 

interference in literary texts such as holy Quran is the subject of text interference. The 

Holy Quran as a literary sample has used text interference for making the best use of 

different literary purposes. Various kinds have been mentioned for text interference which 

frequent percentage is observed in Holy Quran . This research has studied text interference 

in Holy Quran and its kinds and purposes by descriptive analytic approach. The result 

indicate that there are two kinds of text interference in the Holy Quran : External text 

interference which includes the text interference with Torah and Bible and internal text 

interference which includes topical, inter sural  , musical , and stylistic rhetorical matters. 

The percentage frequency of internal is more than external case. 

Internal text interference in Holy Quran has been manifested for purposes such as 

emphasis, recital of matter in the mind of addressee, and making more cohesion between 

verses and SurasAnd external text interference has been manifested in the cases such as 

warning , ridicule, and the 

 
Key words: Holy Quran, text interference , kinds of text interference , purpose of text 

interference, textual based 
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