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Gérard Genette believes that different texts are influenced by earlier works. He divides the 

relations between texts into five categories: Intertextualitie, Architextualite, Paratextualite, 

Metatextualite, and Hypertextualite. Since one of the most important issues in comparative 

literature is literary influence, and Genette in transtextuality theory explores the impact of 

texts on one another, it can be said that transtextuality is of great significance in 

comparative literature. Vampires are European legends that have attracted teenage audience, 

and Golshiri has introduced this genre to Iranian fiction for the first time. In this research, 

using the content analysis method, we want to examine Meyer’s vampire novels and 

Golshiri's Vampire according to their transtextual relations in order to answer the following 

questions: how is the primary text transferred to the secondary text in Golshiri’s Vampire? 

Which elements of transtextuality are used by Golshiri in his works? In what ways have the 

cultural relations influenced the secondary text? It is argued that in his works, Golshiri has 

used the intertextualitie, architextualite, paratextualite, and hypertextualite, and Iranian 

cultural relations have caused changes in the story. 
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 ها: کلیدواژه

خون ت،یترامتن ،یقیتطب اتیادب

 ژنت. ر،یِمِ ،یرگلشی آشام،

  یمتون مختلف را به پنج دسته  نیتند. او روابط باز خود هس شیژنت معتقد است متون مختلف برگرفته از آثار پ

 اتیاز موضوعات مهم در ادب یکی. از آنجا که کندیم میتقس تمتنیشیو ب تیفرامتن ت،یمتن رایپ ت،یسرمتن ت،ینامتنیب

از  متون یریرپذیخود به دنبال تأث تیترامتن  ی هیدر نظر زیاست و ژنت ن یادب یاثرگذار ای یریاثرپذ زانیم یقیتطب

هستند که  ییاروپا هایافسانه هاآشامارتباط دارد. خون یقیتطب اتیبا ادب تیگفت که ترامتن توانیاست؛ م گریکدی

 نای در. استکرده یرانیا یآنها را وارد داستان بارنیاول یبرا یرگلشی و اندرا به خود جذب کرده یادیمخاطبان نوجوان ز

میخواه یبر اساس روابط ترامتن یریو گلش رمِیِاستفنی آشامخون یمحتوا به بررس لیتحل  ی  وهیبا استفاده از ش قیتحق

چگونه  هیبه متن ثانو هیانتقال متن اول یرگلشی آشامخون   ی: در مجموعه مدهیسؤاالت پاسخ نیتا به ا پرداخت

بر  یریچه تأث فرهنگی اسباتمن است؟در اثر خود استفاده کرده یاز کدام عناصر ترامتن یرگلشی و استصورت گرفته

 و استبردهبهره تمتنیشیو ب تیرامتنیپ ت،یسرمتن ت،ینامتنیدر اثر خود از عناصر ب یرگلشی است؟گذاشته هیمتن ثانو

 .استساخته القانهخ طرحی آن از که استدر داستان شده یراتییباعث تغ رانیا فرهنگی مناسبات

 1020-996, 1401, 2, 27ادبیات معاصر جهانپژوهش . "یترامتن کردیبا رو ریو مه یریآشام گلشخون یقیطبت یبررس". نبیز ینیحس خیش   : استناد
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 مقدمه -1

است. خالق هر اثر ادبی از آثار ادبی قبل از خود  آن مختلف هایخاستگاه تعامل هر متن محصول
 مفهوم به این ایده مهمی دارند. گسترش پذیرد و این متون در آفرینش اثر او نقشتأثیر می

صورت گرفت. به اعتقاد وی ترا متنیت مطالعه ی   نت ژرارژ توسط (Transtextuality ) ترامتن
کند که کدام متون با آگاهی یا بدون آگاهی متن است و مشخص مییک متن بر اساس پیش

به پنج شکل اساسی تفکیک  شوند. ژنت روابط ترامتنی راخوانندگان یا نویسندگان ساخته می
 فرامتنیت-Paratextualite(  3 (پیرامتنیت- 2  )Intertextualitieبینامتنیت)-1کرده است: 

) Metatextualite ( 4-سرمتنیت) Architextualie(  5-متنیتبیش) Hypertextualite.(  
ققان و منتقدان ادبی متنیت بیش از همه، مورد توجه محمتنیت و بیشدر میان این پنج رابطه، بینا

متنی در حوزه ی  ادبیات و هنر اند؛ زیرا این دو نوع رابطه بیشتر با روابط میانو هنری قرار گرفته
ویژه ادبیات و ها بههای متنوعی از دانشها در حوزهشوند. امروزه بسیاری از پژوهشمنطبق می

 (.450درآمدی بر بینامتنیت  ،طلقمگیرد) نامورهنر بر اساس همین رویکرد ترامتنیت صورت می

ای در مطالعة آثار ادبی جهان است. در دیدگاه بررسی تطبیقی آثار ادبی، روشی میان رشته
پرداخت؛ اما تحقیقات بعدی سنتی ادبیات تطبیقی صرفاً به بازیابی مشترکات متون ادبی می

قلمرو »ه اعتقاد انوشیروانی داد که موضوعات دیگری نیز در ادبیات تطبیقی دخالت دارند. بنشان
های شخصیتی، های ادبی، انواع ادبی، مضامین و تیپها، مکتبادبیات تطبیقی، تأثیرات و شباهت

(. از 14انوشیروانی«) گیردمیبرهای بشری را درمطالعات ترجمه و ارتباط ادبیات با سایر دانش
تطبیقی، بررسی ارتباط متون با یکدیگر های تحقیق در ادبیات که یکی از پرطرفدارترین حوزهآنجا

توان گفت ترامتنیت با ادبیات تطبیقی ارتباط دارد؛ اگرچه این دو (؛ می23است) نظری منظم
 یکسان نیستند.

 نوجوان و کودک تطبیقی ادبیات در بینامتنیت ظهور در مهم بسیار عوامل از ترجمه یکی

طرح  آن دنبال به نوجوان و و کودک ادبیات  حوزه ی است. به اعتقاد جاللی نفوذ متن اولیه در
  (.46دارد)جاللیعوامل مختلفی، ازجمله ترجمه بستگی به تطبیقی آن در ادبیات

سبب شود متن  و دهدقرار خود تأثیر تحت را مترجم ذهنی هایزیرساخت تواندمی ترجمه
د.گلشیری از نویسندگان شو کند، نمایانعنوان مؤلف ارائه میپیشین در متن جدیدی که مترجم به

کند و وارد تهران می تهران کوچة اشباحمترجمی است که برای اولین بار یک خون آشام را در 
 (22شود) حسینیونراه برای وجود موجودات فانتاستیک غربی به ادبیات فارسی ایران باز می
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در ایالت باشد. استفن میر ( نوشته ی  استفن میر می2008-2005) گرگ و میشمجموعة .
به دنیا آمد. خانواده ی  او در شهر فونیکس در ایالت آریزونا اقامت  1973کنتیکت در سال 

ها آشامترین آثار غربی است که درباره ی  خون. این اثر یکی از محبوب) 3کمال الدین  (داشتند
 است.شدهنوشته

با تغذیه از طریق خون  ها موجودات اساطیری یا وابسته به فرهنگ قومی هستند کهآشامخون
اند ، ممکن ها گزارش شدهمانند. اگرچه موجودات خون آشامی که در بسیاری از فرهنگزنده می

شد، اصطالح خون آشام در اوایل قرن هجدهم رایج»است به دوران ما قبل از تاریخ برگردند؛ اما 
ای کسب کرد؛ توجه گستردهآشام از اروپای غربی، های خوناین اصطالح بعد از فراوانی افسانه

ها یا حداقل هیوالهای خونخوار به زمانهای بسیار آشامهای مربوط به خود خونچه داستاناگر
هایی از ارواح النهرین، عبری، یونان باستان و روم همه افسانههای بینگردد. تمدنمیتری برقبل

کمال  («ها باشندنی از خون آشامبینی تصور مدررسد پیشیا هیوالهایی دارند که به نظر می
ساختة ذهن برام استوکر است. « دراکوال»آشام در عرصه ی  ادبیات، مشهورترین خون .)3الدین 

شود) می همسان  محسوب« کنآجینوالد نیزه» دراکوالی داستان وی با شخصیتی به نام 
کرد.در زمان ها مقابلهعثمانیخوار رومانیایی بود که در برابر (. وی شاهزاده ی  خون58کیتریک 

آشام داستان خود را با گرفت. استوکر شخصیت خونمی های سنگینی صورتپادشاهی او مجازات
 الهام از نام خانوادگی والد، در زمان پادشاهی او دراکوال نامید.

با توجه به اینکه ترجمه، یکی از عوامل ظهور بینامتنیت در متون ادبی است و با توجه به 
آمد که این اثر نوعی های غربی در اثر مترجمی مانند گلشیری، این فرض پیشآشامحضور خون

جهت در تحقیق حاضر که با استفاده از شیوه ی  تحلیل الگوبرداری از آثار غربی است؛ از این
گرفت تا آشام میر و گلشیری با نگرشی تطبیقی مورد بررسی قراراست، خونگرفتهمحتوا صورت

 دهیم.میر را در اثر گلشیری مورد ارزیابی قرارن حضور متن استفنیمیزا
 در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای سؤاالت زیر هستیم:

است و گلشیری از کدام عناصر ترامتنی در گرفتهانتقال متن اولیه به متن ثانویه چگونه صورت
حضور  است؟ و آیابر متن ثانویه گذاشته است؟ مناسبات فرهنگی چه تأثیریکردهاثر خود استفاده

 تغییری نوع چه گرفته صورت تغییر است؟ اگرهمراه بوده تغییر متن در متن گلشیری باپیش

 است؟شدهاست و آیا به ارائة متنی خالقانه منجربوده
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 است؛ از جمله:شدههایی نوشتهدر زمینه ی  بینامتنیت تاکنون کتاب: ی تحقیقپیشینه
-چگونگی پیدایش بینامتنیت و رویکردهای مختلف آن را تشریح بینامتنیت،(در 1380آلن )

 است.جو ترجمه شدهاست. این اثر توسط پیام یزدانکرده
کرده به سیر تحول و را منتشر ها و کاربردهادرآمدی بر بینامتنیت: نظریه( 1390نامور مطلق) 

 است.های بینامتنیت پرداختهتحلیل نظریه
است که بیشتر مربوط به حوزه ی  شعر و نثر شدهتی نیز در زمینه ی  ترامتنیت نوشتهمقاال

 عنوان مثال:فارسی و تأثیر آن از ادبیات کالسیک است؛ به
الدین رازی و مقایسه ی  محتوایی مرصادالعباد نجم» ( در مقاله ی  1393اسپرهم و چمنی )

به تأثیرپذیری و تأثیر گذاری این « ترامتنیت  الحقیقة سنایی غزنوی بر مبنای نظریه یحدیقة
بندی، استفاده از اند و با مقایسه ی  معیارهایی مانند نحوه ی  آغاز، شیوه ی  فصلمتون پرداخته

صریح، نقد و تفسیر آثار از سوی یکدیگر و... به وجود روابط ترامتنی در این نقل قول صریح و غیر
 اند.یافتهآثار دست 

های طاقدیس و مثنوی متنی حکایتخوانش بینا» ( در مقالة 1396ل و کزازی ) خسروی اقبا
-انواع بینامتنیت را در آثار ذکر شده مورد بررسی قرار« معنوی بر مبنای نظریه ی  ترامتنیت ژنت

اند که هیچ نشانه ی  روشنی در وجود روابط بینامتنی صریح و اند و به این نتیجه رسیدهداده
-ندارد و بیشترین ارتباط بینامتنی به بینامتنیت پنهان مربوط میا مثنوی معنوی وجودشده باعالم

 شود.
ژنت در کشف « ترامتنیت» کارکرد نظریه ی  » ( در مقاله ی  1397نادری ف و نادری س) 
متن، نامه در جایگاه زبراند که شعر کوشاثبات کرده« نامه از شاهنامهو واکاوی تأثیرپذیری کوش

 است. پذیرفتهمتن تأثیرشعر شاهنامه در جایگاه زیراز 
های نگارهترامتنی تأثیر کتاب -بررسی تطبیقی» ی( در مقاله1397ابراهیمی و محمودی )

« مکتب هرات بر اورهان پاموک با تأکید بر داستان خسرو و شیرین نظامی و رمان نام من سرخ
 .های مکتب هرات استنگارهگونگیِ خالقانة کتابرمان نام من سرخ نتیجة ترااند که نشان داده
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اند که از جمله ی  شده مقاالتی نیز به بینامتنیت در ادبیات تطبیقی پرداختهعالوه بر موارد ذکر
 کرد:توان به موارد زیر اشارهآنها می

ترامتنی تأثیر  -بررسی تطبیقی» ای با عنوان( در مقاله1397ابراهیمی و محمودی )
های مکتب هرات بر اورهان پاموک با تأکید بر داستان خسرو و شیرین نظامی و رمان ارهنگکتاب

نتیجه ی  تراگونگیِ خالقانه ی  « نام من سرخ»بیان کرده که رمان « نام من سرخ
 .شودمتنی بر این آثار قلمداد میهای مکتب هرات است و بیشنگارهکتاب

بررسی بینامتنی هفت وادی عشق «ای با عنوان ( در مقاله1398سلیمی کوچی و ابراهیمی)
هفت وادی عشق اند که از آندره شید بیان کرده« مرد نیم تنه و مسافرش»الطیر عطار در منطق

 .به طور تلویحی در این متن با همان ترتیب مورد نظر عطّار ارایه شده است
 :نیز عبارتند ازآشام شده در زمینه ی  خونهای انجامپژوهش

موقعیت فانتاستیک در جهان واقعی، نگاهی به » ( در تحقیق خود با عنوان 1393شفیعی) میر
رابطه ی  متن با مخاطب نوجوان در موقعیت « هاآشامداستان بلند جنگل ابر از مجموعه ی  خون

فانتاستیک، عوامل اصلی القای وحشت، ارتباط راوی با مخاطب نوجوان، وضعیت حضور 
 است. دادهان و قواعد فرهنگی حاکم بر جامعه را مورد مطالعه قراربزرگساالن  در داست

تهران » ها در تهران: نگاهی به داستان بلندآشامخون» ( در نقدی با عنوان1388حسینیون)
-این اثر را گوتیک دانسته است و به ورود خون« نوشته ی  سیامک گلشیری« کوچه ی  اشباح

-آشام گلشیری را نمونه ی  خوبی از ورود خونکند و خونهای غربی به تهران اشاره میآشام

 داند.ها به ادبیات ایران میآشام
-نقد فمنیستی رمان نوجوان در خون» ای با عنوان( در مقاله1400شیخ حسینی و همکاران )

عنوان یر اگرچه بهمهاند که بیان کرده« یرآشام استفنی مهی خونآشام سیامک گلشیری و ترجمه
نماید، امّا در هایی قوی و مستقل ارائههای داستان خود را شخصیتزن سعی کرده است زن یک

های آشام گلشیری نقشاست. در خونگرفتهبعضی از موارد نیز تحت تأثیر گفتمان مرد ساالر قرار
 . تاسیر تکرار شدهجنسیتی بیشتر از مه

 
آشام گلشیری و ی  روابط ترامتنی خونشده تاکنون تحقیقی در زمینه وجود تحقیقات ذکربا

است و هیچ تحقیقی تأثیرپذیری این متن را از نمونه ی  خاص غربی نگرفتهاستفنی میر صورت 
بر بررسی این روابط در اثر گلشیری، تأثیر قواعد است. در این پژوهش عالوهنکردهمطالعه
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میزان خالقیت گلشیری سنجیده  است وفرهنگی حاکم بر جامعه در ایجاد متن جدید تحلیل شده
 است.شده

آید. در مدرسه با جلد اول: بال به خاطر ازدواج مادرش به فورکس می :خالصه ی  دو داستان
دهد. با تحقیق بال انگیزی او را از تصادف نجات میشود. ادوارد به صورت شگفتادوارد آشنا می

ها به شوند. بال همراه کالندیگر میآشام است. آنها عاشق یکشود که ادوارد خونمشخص می
آشام نیست و فهمد بال خونآیند. جیمز میآشامش به آنجا میرود. جیمز و گروه خونبازی می

-دهند. جیمز با فریب، بال را به منزل مادرش میها او را فراری میقصد شکار او را دارد. کالن

 شود.و جیمز کشته میدهند ها او را نجات میکشاند تا او را بکشد. کالن
-کردهها برای او برگزارسالگی که خانواده ی  کالنجلد دوم: دست بال در جشن تولد هیجده

کند. ادوارد بال شود. جسپر در مقابل بوی خون تحمل ندارد و قصد دارد بال را شکاراند، زخمی می
شود. روند. بال افسرده میها برای جلوگیری از این اتفاقات از فورکس میدهد. کالنرا نجات می

شود و قصد میشوند. جیکوب به گرگینه تبدیلمند میهم عالقهشود و بهبال با جیکوب آشنا می
آید تا جفت او را بکشد. ها را دارد. ویکتوریا برای انتقام از ادوارد به جنگل میآشامکشتن خون

کند. جیکوب او را نجات میز صخره پرتروند. بال خود را اها برای کشتن او به جنگل میگرگینه
ها را در ذهن تواند گرگینهبیند؛ از آنجا که نمیدهد. آلیس صحنة سقوط را در ذهن خود میمی

ها کند بال مرده است، برای خود کشی نزد ولتوریبیند. ادوارد فکر میببیند، نجات بال را نیز نمی
آشام ها این است که بال به خونواسته ی  ولتوریکنند. خرود. آلیس و بال او را منصرف میمی

 گردد.میها با وجود او به خطر نیفتند. ادوارد به فورکس بازآشامشود تا خونتبدیل
کند؛ ولی بال با ازدواج کند. ادوارد تقاضای ازدواج میجلد سوم: بال ادوارد را انتخاب می

اندازد. مکان بال و می. ویکتوریا ارتش راهکندمخالف است. جیکوب محافظت از آنها را رها می
کنند. ویکتوریا شکست ها حمایت میداد صلح از کالنها به خاطر قرارکند. گرگینهادوارد را پیدا می

 شود.خورد و کشته میمی
-آشام تبدیلپذیرد که ادوارد او را به خونجلد چهارم: بال با این شرط پیشنهاد ازدواج را می

شود. ادوارد آشام متولد میخونشود. دختر آنها، رنسمی، نیمه انسان و نیمهاردار میکند. بال ب
کنند که ها فکر میکند تا نوزاد خون او را نخورد. ولتوریآشام تبدیلشود، بال را به خونمجبور می

-خونماندن در دوران کودکی، سایر خاطر باقیکند و بهآشام است و رشد نمیرنسمی کامالً خون
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-آشامها از سایر خونکشند. کالنها لشکر میاندازد؛ درنتیجه به سمت کالنها را به خطر میآشام

است، سپر کردهشدن نیروی جدیدی پیداآشامگیرند. بال که پس از خونها کمک میها و گرگینه
کنند با ورود به ها سعی میها به ذهن او و سایرین وارد نشوند. ولتوریسازد تا ولتوریدفاعی می

 روند.شوند. از آنجا میکند و آنها موفق نمیذهن، آنها را فلج کنند. بال سپر دفاعی ایجادمی
نامد، همراه آرش به خانه ی  اشباح جلد اول داستان گلشیری: نوجوانی که خود را دراکوال می

کند. نوجوان می بام فرارشود. آرش به پشتمیشود. صدای جیغی در تاریکی شنیدهمیکشیده
گوید بدون برادرش کند دختر را نجات دهد. دختر میکند. سعی میبیند که گریه میدختری را می

کند. اند. فرار میبیند که به سقف چسبیدهرود. آنها را با مادرشان میرود. نوجوان نزد آنها مینمی
آشام ی  آن، نوجوان به خون گیرد و درنتیجهگیرد. دختر دستش را گاز میدستی پای او را می

خواهد که گیرد. از او میماند. با نویسنده تماس میاش میشده نزد همان دختر و خانوادهتبدیل
 کند.ماجرای او را چاپ

 تهران کوچه ی ة اشباحکرده با عنوان جلد دوم: نویسنده داستانی را که دراکوال برایش تعریف
-ای از کتاب را به دراکوال بدهد؛ ولی موفق نمیرود تا نسخهکند. به محل قرار قبلی میچاپ می

داند گوید که میآید. اشکان میشود. خبرنگاری به نام اشکان اربابی برای مصاحبه با نویسنده می
-بازچیز واقعی است و خانه ی  موجود در داستان را پیدا کرده است. نویسنده از مصاحبه سرهمه

شود. نویسنده را به کند. دراکوال عصبانی میدروغین را منتشر می زند. اشکان مصاحبه ی می
گوید. دراکوال با بیند. نویسنده واقعیت را به دراکوال میبرد. اشکان را آنجا میخانه ی  اشباح می

خواهد تا اطالعاتی را کند. اشکان از نویسنده میمیآشام تبدیلمکیدن خون اشکان، او را به خون
 است، چاپ کند.ست آوردهدکه او به

-شود. نویسنده به درخواست اشکان، به خانه ی  او میجلد سوم: خبر مرگ اشکان منتشر می

های او با اشاراتی به جنگل ابر و بود، پیدا کند. در یادداشترود تا اطالعاتی را که اشکان گفته
رود. پدر ، نامزد اشکان، میدست آوردن اطالعاتِ بیشتر، نزد ریتاشود. برای بهمیمهتاب مواجه

است. اشکان با آمدهگوید که ریتا بعد از خبر مرگ اشکان افسرده شده به عقد نریمان درریتا می
گوید که نمرده و ماجرا را برای او رود. اشکان به او میگیرد. ریتا نزد اشکان میریتا تماس می

شود. آشام میکند. ریتا خونآشام تبدیلخونخواهد که او را به کند. ریتا از اشکان میمی تعریف
خواهد با کمک دکتر، ریتا را درمان کند. داند و میچیز را میگوید همهنریمان به نویسنده می

 گیرد.اشکان با نویسنده تماس می



                                             1401 ، پایيز و زمستان2 هشمار ،27پژوهش ادبيات معاصر جهان، دوره 
1004 

 

 

1004 

 

 

رود. اشکان خواهد به مالقاتش به گالری برود. نویسنده میجلد چهارم: اشکان از نویسنده می
برد. مهتاب ماجرای زندگی خود و راز آن خانه دهد. دختری او را نزد مهتاب مین نمیخود را نشا

که او عاشق کیوان شده ولی کیوان قصد ازدواج با او را نداشته است و او کند: اینرا تعریف می
اش عوض شود. هیوال برد تا روحیهشود. مهشید مهتاب را با خود به جنگل ابر میافسرده می

-میکند. کیوان نزد مهشید برکند. مهتاب فرار میآشام تبدیل میاش را به خونخانواده مهشید و

اند. از او آشام تبدیل شدهکند که در جنگل به خونمیگردد. مهشید به مالقات مهتاب آمده تعریف
ا برای ای برای آنها بخرد و بعد از آن هرگز به آنجا نرود. مهتاب خانة تهران رخواهد که خانهمی

کند. کیوان با فهمیدن ماجرا مجدداً مهتاب خرد. مهتاب ماجرا را برای کیوان تعریف میمهشید می
کند. آشام تبدیل میگردد، او را به خونکند. مهشید برای اینکه کیوان نزد خواهرش بررا رها می

 د.آورد تا شکار کیوان شومهتاب توسط دختر خدمتکار هر روز کسی را به خانه می
کنند. بعد از این با زنند تا کیوان را نابودجلد پنجم: نریمان و دکتر خانه ی  مهتاب را آتش می

خواهند با اشکان اند. از او میها این کار را کردهآشامگویند خونگیرند و مینویسنده تماس می
گذارد. آنها را پیدا قرار میقرار بگذارد تا او را تعقیب کنند و مکان جدید آنها را پیدا کنند. نویسنده 

فهمد که کنند. در پایان داستان، نویسنده میها را نابود میآشامکنند. دکتر و گروهش خونمی
 اند.زدن خانة مهتاب کار دکتر و نریمان بوده است و به او دروغ گفتهآتش

 . بحث و بررسی2

عمیق یک متن، بدون پرداز فرانسوی معتقد است خوانش دقیق وژنت نظریه: ترامتنیت
تر از وی رابطة یک متن را با متون دیگر گسترده .یذیرنیستدرنظرگرفتن متون پیشین آن، امکان

کند و آن را به پنج متنی را مطرح میکند و نظریه ی  تراپردازان قبل از خود بررسی مینظریه
کند. در نظریه ی  تقسیم می متنیتشاخه ی  بینامتنیت، پیرامتنیت، سرمتنیت، فرامتنیت و بیشزیر

شوند و شاخه به وضوح نشان داده نمیکه این پنج زیرتوجهی وجود دارد و آن اینژنت ضعف قابل
متنی، ایجاد تمایز بین انواع نتیجه در انجام تحقیقات تراپوشانی دارند؛ درمعموالً با یکدیگر هم

های بندیها نباید به عنوان طبقهتهگوید که این دسژنت، خود، می .مختلف متون دشوار است
-گونه ارتباط همهای متنی بدون هرکامالً جداگانه در نظر گرفته شوند. به اعتقاد وی طبقه بندی

پوشانی مقوالت خیلی محکم، مجزا یا مطلقی نیستند و روابط آنها بسیار زیاد است؛ به عنوان 
متنیت با متنیت و سرچنین بیش، هممتنیت اغلب به هم نزدیک هستندمثال فرامتنیت و بیش
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 Palimpsests: Literature in the Secondشوند)متنیت در ارتباط با یکدیگرنشان داده میپیرا

Degree 7 Genette,). گمی در فهم این اصطالحات درها باعث سرپوشانیکه همبا وجود این
 هیم:شود؛ اما ضروری است که هر اصطالح را جداگانه توضیح دمی

 متنیتبینا

-دادن به متن است و به حضور دو متن در یکدیگر اطالق میهای شکلمتنیت یکی از جنبهبینا

است و به گرفتهگردد. اگر قسمتی از متن الف در متن ب وجود داشته باشد، بینامتنیت صورت
ه ارتباط دو صورت تکرار عبارات یک متن در متن دیگر است. به گفته ی  آلن، بینامتنیتِ ژنت ب

 شود.( و به سه نوع صریح، پنهان و ضمنی)تلمیحی( تقسیم می101کند)آلنیا چند متن اشاره می

 بینامتنیت صریح

طور مستقیم از ای است که بهگزیدههای مستقیم از پیشمتنیت صریح ژنت به معنی نمونهبینا
د. این گفته ی  ژنت اشاره به است و نویسنده سعی در پنهان کردن آن ندارمتنی دیگر گرفته شده

شناختی مثل پرانتز، عالمت نقل قول یا مورب های زباننقل قول از متون دیگر است که با نشانه
 ای در متن گلشیری یافت نشد.از این نوع بینامتنیت نمونه (.6است) جسیال نشان داده شده

 بینامتنیت پنهان

هایی از متن ترین آن است، در متن پسین بخششده که رایجصریح و پنهانمتنیت غیردر بینا
که مؤلف باشد و بدون اینکه حدود تقلید و اقتباس مشخص شدهشود، بدون اینپیشین آورده می
(. 460 درآمدی بر بینامتنیت ،باشد)نامور مطلقای به نام مؤلف متن پیشین داشتهمتن پسین اشاره

شود که حضور متن اول باشد و در آن تالش میهای ادبی میمتنیت شامل سرقتاین نوع بینا
متنیت صریح، حضور آشکار یک متن در متن دیگر است و که بیناحالیشود؛ درداشتهمخفی نگه

کردن حضور متن اول را ندارد. این دو نوع اول از نوع بینامتنیت تا حدودی متن دوم قصد پنهان
 مستقیم و بدون مشکل هستند.

 ای در متن گلشیری یافت نشد.نیت نیز نمونهاز این نوع بینامت

 بینامتنیت ضمنی

-کند و نه مانند بینامتنیت ضمنی)تلمیحی( مرجع خود را نه مانند بینامتنیت صریح آشکار میبینا

افتد که متنیت ضمنی هنگامی اتفاق میکند. طبق نظر ژنت، بینامتنیت پنهان آن را مخفی می
ای که برای مخاطب متن پسین، متن گونهد داشته باشد؛ بههایی مشترک در متن وجونشانه

های آن استعاره، تمثیل ( و نمونه451 درآمدی بر بینامتنیت ،نامور مطلق کند)پیشین را تداعی می
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ها هستند. در این نوع از بینامتنیت، برای درک ارتباط بین یک متن و متن دیگر باید و نشانه
 باشیم.اطالعات زیادی داشته

شوند. یک دسته از آنها ها به دو گروه تقسیم میآشامخون (133شفق )میرداستان استفنیدر 
جای انسان، باشند، بهها میکنند و دسته ی  دیگرکه خانواده ی  کالن جزء آنمیها را شکارانسان
نها خطری رسند که آها به این نتیجه میکنند؛ برای همین قبیله ی  گرگینهها را شکار میحیوان

-آشامکنند که بر اساس آن خونمیها ندارند و با آنها قرارداد صلحی امضاها و گرگینهبرای گرگ

-آشامنکنند. در داستان گلشیری نیز خونها نیز آنها را تهدیدها نشوند و گرگها وارد قلمرو گرگ

شیری در داستان خود به یر هستند. گلهای مهآشامشوند که یادآور خونها به دو دسته تقسیم می
-است و بعدها به جنگل ابر میکند که از سیبری به شمال ایران آمدهمیآشامی اشارهوجود خون

ها دو گروه شدن... اون» کند. میآشام تبدیلها را شکار و به خونماند و انسانجا میرود. همان
انی رو نخورن که البته هیچ کردن خون هیچ انسشون عین زن پیرمرده با خودشون عهدیه عده

جور شن...مثل یهاحتیاط از کنار هم رد میهم کاری ندارن. خیلی باکدوم از اون دو گروه به
مخاطبان خاصی که نسبت به متن (. 77 شب شکار، ) گلشیریقرارداد صلح، یه همچین چیزی

آورند شوند و به یاد میاول آگاهی دارند با اشاره ی  نویسنده به سیبری متوجه وجود بینامتن می
 است. کردههای سیبری برای شکار اشارهها به کوهآشامکه میر نیز در داستان خود به رفتن خون

است، زمانی صورت ضمنی در متن خود آوردهیکی دیگر از مواردی که گلشیری عبارتی را به
زد و با من تو زنگ اون شب که اشکانو دیدم همون شب که»گوید: است که ریتا به نریمان می

خواست منو تبدیل کنه. من ازش خواهش کردم من به پاش افتادم و خیابون قرار گذاشت، نمی
-. این عبارت یادآور سخنان بالست که با اصرار زیاد از ادوارد می(141ازش خواستم تبدیلم کنه)

 کرد.کند؛ اما ادوارد قبول نمیآشام تبدیلخواست تا او را به خون
شوند، احساس ها پیر نمیآشامآشام است و خونتان میر، بلّا از اینکه ادوارد خوندر داس
شود و برای آشام تبدیلاش به خونسالگیکند. او دوست دارد مثل ادوارد در تولد نوزدهناراحتی می

 داند که هر روز برودترین چیز را در زندگی خود این میهمیشه جوان بماند. مهتاب نیز وحشتناک
شود؛ امّا کیوان، تنها کسی که با تمام وجود دوستش دارد، جلوی آیینه و ببیند که دارد پیر می

(. گلشیری در داستان 166 آشاممالقات با خون، درست عین روز اول باشد و پیر نشود) گلشیری
او، عکس نوجوانی را منتشر کرده که ربوده شده و بعد از »کند که ای اشاره میخود به روزنامه
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شبیه چنین عبارتی در (. 100 شکار شب، گلشیری) «شوندها گم میخواهرش و خیلی از بچه
با حرکتی سریع روزنامه باطله رو روی صندلی بینمون گذاشت و با » دارد: یر نیز وجودداستان مه

 .(21کسوف  میر،)«کندای همچنان  بیداد میهای زنجیرهانگشت روی تیتر درشت آن کوبید. قتل

 پیرامتنیت

های متن دیگر است و به منزله ی  آستانه ی  متن است که پیرامتنیت ارتباط یک متن با کناره
-برای ورود به متن باید از آن عبور کرد. پیرامتنیت دریافت یک متن از سوی خوانندگان را جهت

 شود. میکند و به دو دسته ی  درون متن و خارج متن تقسیممیدهی و کنترل
ها، مقدمه، دهد و گاهی به خود متن نیز؛ مثل عنوانمتن: توضیحی درباره ی  متن میدرون

 یادداشت و...
شده؛ اما از طریق اشکال مختلف مثل مطبوعات، متن: خارج ازساختمان واقعی متن واقعبرون

-ی  آن صورت میها و مقاالتی درباره ی  نویسندهتبلیغات، بروشورها، مصاحبه

 (.,Palimpsests: Literature in the Second Degree 7) Genetteگیرد
آید، شامل میگونه که از پیشوند دوپهلوی آن برپیرامتن، همان« کند:ژنت در جایی مطرح می

-همه ی  آن چیزهایی است که هرگز مشخّصاً متعلّق به متن یک اثر نبوده؛ امّا در ارائه یا حضور

 ر قالب یک کتاب سهیم هستند...دادنش دبخشیدن به متن از راه شکل
توان آن را پیرامتن پیوسته نیز نامید، پیرامتنی است که به طور مستقیم و پیرامتن درونی که می

ترین شکل، واسطه با متن اصلی و کانونی، مرتبط و به آن پیوسته است. این پیرامتن به نزدیکبی
-های خاص خود هستند. اینای ویژگیهای پیوسته داراست. پیرامتنمتن اصلی را احاطه کرده

توان دهند که گاهی بدون این توضیحات نمیمیمورد متن ارائهها توضیحاتی را درگونه پیرامتن
های درونی یا پیوسته در یک اثر کتابی عبارتند از: عنوان، عنوان دوم، یافت. پیرامتنبه متن دست

اندازه ی  کتاب، طرح روی جلد، مجموعه،  زیرعنوان )عنوان فرعی(، زبرعنوان، عنوان میانی،
های درونی به نوبه ی  خود به سه دسته نوشت و... پیرامتننامه، شناسنامه، مقدّمه، پیکشپیش

(. 32-35 درآمدی بر بینامتنیت ،نامورمطلق(قابل تقسیم هستند: ناشری، مؤلّفی، شخص دیگر 
ه به صورت ناپیوسته و منفصل با متن قرار هایی هستند کهای برونی آن دسته ازپیرامتنپیرامتن

-هایی غیرهای برونی آستانهشوند. پیرامتنمی مستقیم با متن اصلی مرتبطدارند و به طور غیر

کنند؛ به عبارت مستقیم هستند که امکان ارتباط و بیشتر از آن، تبلیغ یا نقد متن را فراهم می
های تر هستند و وحدت نسبی دارند؛ اما پیرامتنشده و هماهنگهای درونی مهاردیگر، پیرامتن
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-توان آن را به دو بخش بزرگ تقسیمکه میبرونی دارای تنوّع و گوناگونی بیشتری است، چنان

هایی که است. پیرامتنشدههایی که توسط مؤلّف و ناشر برای جلب مخاطب خلقکرد: پیرامتن
 (.30پذیرد )میلّفان دیگر انجامتوسط دیگر اشخاص همانند گزارشگران، منتقدان مؤ

ها در رمان میر  دارد. بعضی از عناوین در داستان گلشیری شباهت زیادی به عناوین فصل
یر نیز عنوان یکی است. در رمان مهجلد چهارم کتاب گلشیری تحت عنوان جنگل ابر منتشر شده

ل که ادوارد، بالرا به آنجا است. چمنزار در داستان میر جایی است میان جنگ« چمنزار»از فصول 
کند که هرگز چمنزاری میگیرد و اقرارمیبرد. جایی که بال تحت تأثیر شکوه و زیبایی آن قرارمی

گلشیری نیز جنگل ابر را محل اختفای (. 234 جنگل ابر گلشیری،)با این تقارن زیبا ندیده است
بهمن میگه  اونجا » ه ی  میر  است. داند وزیبایی آن یادآور چمنزار در مجموعها میآشامخون

شکار عنوان جلد (. شب74بهشت روی زمینه. میگه  وقتی پات برسه اونجا یه آدم دیگه میشی) 
شود و عنوان یکی از میپنجم اثر گلشیری است که در داستان میر  نیز با عنوان فصل شکار دیده

کند تدای هر کتاب یک مقدمه ذکر میمیر  در ابباشد. استفنیهای جلد اول داستان وی میفصل
اش و ای از ورود دراکوال به زندگیتا وارد داستان شود. گلشیری در جلد اول اثر خود مقدمه

 کند.اش را بیان میدرخواست چاپ ماجرای زندگی
-های منتقدان درباره ی  متن جزو پیرامتنها یا گزارششد مصاحبهطور که قبالً بیانهمان

توان به مقاالتی مثل امکان های بیرونی اثر گلشیری میمتنهای بیرونی آن هستند، از پیرا
کرد. وی در مقاله ی  آور نوشته ی  مهدی ابراهیمی المع اشارههای دلهرهسازی شخصیتبومی
-کردن آن داشتههای اروپایی سعی در بومیاست که گلشیری با استفاده از افسانهکردهیانخود ب

کند که مثل اثر گلشیری میآشام استفنی میر  اشارهاست. حسینیون نیز در مقاله ی  خود به خون
 است. این مسئله ذهن مخاطب را به مطالعات بینامتنی بین این دو اثرشدهدر ژانر گوتیک نوشته

 سازد.میرهنمون

 سرمتنیت

متن رابطه ی  بین یک اثر و سبک کار آن است و به تعیین یک متن به عنوان بخشی از یک سر
آن اشاره ی  ( در اینجا با ژانرها روبرو هستیم وعالوه بر33ژانر یا ژانرها مربوط است )سیماندان 

 The Architext: An Introduction82اجمالی به انتظارات موضوعی، وجهی و ساختاری داریم)
Genette,) 
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آید. شیوه ی  میحساباست و جزء آثار گوتیک بهداستان میر  در ژانر وحشت نوشته شده
نگارش گلشیری نیز ترکیبی از واقعیت و تخیل است و اولین نویسندة ادبیات گوتیک ایران 

د که به سادگی از ها و عواملی هستنشخصیت»(. ویژگی های ژانر گوتیک 28است)میرغیاثی 
ها، های خاص همچون قلعهها شامل صحنهشوند. این ویژگییک متن به متن دیگر بازیافت می

هایی مانند یک قهرمان زن منفعل که مورد آزار زده و شخصیتهای شبحها، و اتاقکوهستان
-می است. یک قهرمان مرد حساس و به نسبت بی فایده و یک شخص مستبد و پویاگرفتهقرار

-میر داستان بال را در فورکسِ واشنگتن، یک مکان سرد، تیره و افسرده طرح. (6شود )کیلگر 

دهد که نمایی سنگی با درختان میای رخداستان گلشیری نیز در خانه ی  متروکه .کندریزی می
-آور آن میهای مشبک دارد و نبودن هیچ چراغی در آن بر فضای تیره و ترسبلند و پنجره

های دهنده ی  تأثیرپذیری گلشیری از سرمتنکه نشان (46، تهران کوچه اشباح)گلشیریایدافز
 میر  در ژانر گوتیک است.

های تخیلی نوجوان است که در هر دو داستان های داستانماجراجویی یکی دیگر از ویژگی
از نیمی از  میش مأموریت بال، ماجراجویی و تحقیق است و بیشوشود. ظاهراً در گرگمیدیده

های اشکان اربابی آشام گلشیری نیز با ماجراجوییدهد. در خونمیکتاب را به خود اختصاص
ندارد به دنبال کند. نویسنده ابتدا قصد شود نویسنده ماجرا را دنبالمیشویم که سببمیمواجه
شود و خانه استان میعنوان یک خبرنگار وارد دها و ماجرای آنها برود. اشکان اربابی بهآشامخون

کند، سبب میکند. او با مقاله ی  دروغینی که منتشری  دراکوال را در کوچه ی  اشباح پیدا می
شود، به میآشام تبدیلشود دراکوال باز به سراغ نویسنده بیاید و پس از اینکه  اشکان به خونمی

یابی به ت.  نویسنده برای دستاسکردهآوریگوید که اطالعاتی در این زمینه جمعنویسنده می
 کند. میرا ، دنبال افتادهشود و ماجراهای  اتفاقاین اطالعات راهی خانه ی  اشکان می

های بدِ آشاممیش است که خصوصاً در خونوناپذیرِ رمان گرگخشونت یکی از اجزای جدایی
هایی مثل جیمز و آشامنها توسط خانواده ی  ولتوری و خوشود. شکار انسانداستان دیده می

های خشونت در رمان  میر است. در داستان گلشیری نیز هیوالیی در جنگل ابر امت از نشانه
ای در اش به خانهکند. بعد از آن مهشید و خانوادهدارد که مهشید و فرزندانش را شکار میوجود

 پردازند.ها میتهران آمده به شکار انسان
شوند تا به میداشتن ژانر یکسان، از زاویه ی  دید اول شخص نوشتهعالوه بر  هر دو داستان

تری را با قهرمان داستان بدهند. در این شیوه، خواننده سازی مستقیمنوجوان اجازه ی  همانند
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کند و این باعث ایجاد میکند که این خودِ راوی است که داستانش را برای او نقلاحساس می
طور معمول یا شخص، بهراوی یا راوی اولمن» شود. ننده میپنداری در خواذاتحس هم

گویند و یا اینکه  شخصیت فرعی نیز می« راوی قهرمان»شخصیت اصلی داستان است که به او 
باشد که در شود و یا ناظر و شاهدی بر داستان میمینامیده« کنندهمشارکت» داستان است که 

های در داستان .(117توان او را من راوی عینی نامید) کالرکنش داستان هیچ تأثیری ندارد و می
-های عجیبشود؛ زیرا اگر نویسنده ی  داستانمیراوی قهرمان استفادهگوتیک معموالً از من

-ها قابلخاطر نقش اصلی وی در کنشکند، وقایع داستان بهغریب از این نوع راوی استفاده

های ژانری و وجهی با متن میر  یری با استفاده از ویژگیطریق گلشکند. بدینمیتر جلوهپذیرش
 است.پذیرفتهکرده و از ژانر داستان تأثیرارتباط برقرار

 متنیتفرا

فرامتنیت تفسیر ضمنی یا صریح یک متن در متن دیگر است. زمانی است که یک متن در مورد 
صریح به ره ی  صریح یا غیرهای ادبی و اشاکند؛  مانند تجزیه و تحلیلمتنی دیگر صحبت می

شود) بدون حضور آنکه الزاماً به آن اشارهشود؛ بدونمتن به متن دیگر متصل می»متن ندارد. 
 Palimpsests: Literature in the Second Degree 4 «)بردن از آنمتن( و گاهی بدون نام

Genette,)  کند. ژنت انتظارمیشارهشده ابه صراحت و بدون تردید به متنی در نظر گرفته» او-

. این نوع ) 32سیماندان  («آنکه بیان شود، فهمیده شودنشود؛ ولی بدونمتن بیاندارد پیش
گمی خواننده درتواند در تفسیر، انکار یا تأیید یک متن عمل کند. چیزی که باعث سرارتباط می

است؛ زیرا پیرامتنیت نیز شود، این است که این طبقه کامالً به مفهوم پیرامتنیت نزدیک می
کند. تفاوت این دو در این است که فرامتنیت انتقاد از متن است؛ میامکان نقد متن را فراهم

متن، دهد؛ ولی نقد متن نیست. پیراکه پیرامتنیت فقط اطالعات اضافی در مورد متن میدرحالی
کننده ی  دو پشتیبان و تقویتکند و هر میکه فرامتن آن را نقدکند در حالیمتن را معرفی می

 یکدیگر در خواندن متن هستند. این نوع از روابط متنی در اثر گلشیری مشاهده نشد.
 بیش متنیت

است و نوعی بازنویسی متن پیشین است. شدهبیش متن، متنی است که بر روی متنی دیگر نوشته
متن پیشین  را به یکhypertext)  (متن ب  متن شامل هر رابطه ای است کهبیش
 :Palimpsests)  می کند و شیوه ی  آن تفسیری نیستمتصل (hypotetext)الف
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Literature in the Second Degree 5 Genette,).  دهنده ی  رابطه ی  متنیت نشانبیش
است و در آن تبدیل، اصالح، شدهیک متن و متن دیگر یا ژانری است که بر اساس آن ساخته

انداختن و گیرد؛ مثل استقبال شعری، تقلید تمسخرآمیز، دستمین صورتتوضیح یا گسترش مت
طور (. همان32گیرد )سیماندان هایی مثل بازسازی، افزایش و کاهش صورت میترجمه و با روش

های برد؛ تا آنجا که رونوشتنمیبینمتنیت متن پسین، هرگز متن قبلی را ازکه ذکر شد، در بیش
گوید؛ اما وجود آن نیز میمانند. گاهی متن دوم از متن اول سخنعد باقی میهای بپیشین در متن

ها متون درجه دومی هستند که حاصل فرآیند متنپذیز نیست؛ بنابراین بیشبدون متن اول امکان
-وجودباشند و از طریق فرآیند تبدیل یک متن به متن دیگر بهتحوالت غیرمستقیم و پیچیده می

بخشیدن متن، تأثیرکلی و الهامها دارند. در بیشتون نیز رابطه ی  نزدیک با بینامتنآیند. این ممی
که در بینامتنیت حضور آن) نامور گرفت؛ درحالییک متن بر متن دیگر مورد بررسی قرار خواهد

 (.  130"هاترامتنیت مطالعه روابط یک متن با دیگر متن " مطلق،
متن فقط متن، یک پسسازد، این است که در بیشتمایز میمتن ممتن را ازبیشچیزی که فرا 

کارهای متن پیشین وپایة بعضی از سازکند؛ بلکه به طور معمول برنمیمتن را بیانتوضیح پیش
 (است که این تحول ممکن است ساده یا غیر مستقیم باشداست و تحوالتی یافتهاستوار شده

( و دگرگونگی  imitationگونگی یا تقلید)ونة همانمتنیت را به دو گ. ژنت بیش) 7جسیال 
(transformation تقسیم )کند. می 

 گونگی یا تقلیدیمتن همانبیش
متن حفظ شود؛ اما در وضعیت متن در تالش است تا پیشمتنیت تقلیدی مؤلف بیشدر بیش

نوع این  .(,Palimpsests: Literature in the Second Degree 28 Genette) جدید
گیرد میبرداری بنا شده است. تغییرات جزئی در متن دوم صورتپایه ی  کپیمتن معموالً بربیش

آمیز یک متن رود و به تقلید مسخرهشود که نویسنده به استقبال متن اول میو شامل مواردی می
ن نوع از مجموعه ی  ایگیرد، در زیرهایی که از یک اثر صورت میچنین ترجمهزند. هممیدست

داری متن الف در متن ب بدون کمترین گونگی نگهگیرند. هدف در همانمتنی قرار میروابط ترا
تغییر و با کمی خالقیت است و یکی از کارکردهای آن چسباندن متون متفاوت بدون کمترین 

-انجام« دگرگونی»کنار یکدیگر است. اگر هدف نویسنده تغییر زیاد در متن الف باشد، تغییری در

است. به گرفتهشکل« گونگیتقلید یا همان» گرفته و اگر هدف فقط کمی برگرفتگی است، 
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اعتقاد ژنت فرآیند تقلید در این نوع متون فرآیندی پیچیده و متفاوت است و تقلید مستقیم از یک 
  .(91-92نگرفته؛ زیرا امری آسان و نامناسب است )متن صورت
گونگی در پیرنگ گیری از همانز در داستان گلشیری بهرهساهای ساختارمتنیتاز بیش

 داستان با اندکی تغییر است:
ها کالن .شودآید. عاشق ادوارد میخاطر ازدواج مادرش به فورکس میدر داستان میر  بال به

 روند. برای جلوگیری از خطرات بال از فورکس می
 د. شومند میشود. بال به جیکوب عالقهبال افسرده می

-خواهد که او را انتخاب کند. بال قبول نمیجیکوب از بال می گردد.میادوارد به فورکس باز

 کند.آشام تبدیل میکند. با خواهش بال، ادوارد او را به خون
 کرد:توان مشاهدهجایی میها را با کمی تغییر و جابهرفتدر داستان گلشیری نیز این پی 

شوند. کیوان رود. مهتاب و کیوان عاشق یکدیگرمیرش میمهتاب به مجلس مهمانی خواه
 شود.کند. بال افسرده میقصد ازدواج ندارد. مهتاب را رها می

 کند.شود. ریتا با نریمان عقد میآشام میاشکان اربابی توسط دراکوال خون
-میتبدیلآشام گیرد. اشکان به خواهش ریتا، او را به خوناشکان پیدا شده با ریتا تماس می 

 کند.کند. ریتا قبول نمیخواهد که او را انتخابنریمان از ریتا می کند.

 متن دگرگونگیبیش

 Palimpsests: Literature in ) شودمتن دچار تغییر و دیگرگونگی میدر دیگرگونگی، پیش

the Second Degree 28 Genette, .) های در این شیوه یک متن با استفاده از روش
. دیگرگونگی دارای ) 32سیماندان  (شودمیی، افزایش و کاهش، به متنی دیگر تبدیلبازساز

کلی ژنت آن را به طورهای مختلف بدان پرداخت؛ اما بهتوان از دیدگاهانواع مختلفی است و می
 (.96درآمدی بر بینامتنیت  دو گونة اصلی کمّی و محتوایی تقسیم کرده است) نامور مطلق،

 یدیگرگونی کم

متن نسبت به های تغییر یک متن برای ایجاد اثری دیگر، دگرگونی در حجم بیشیکی از راه
 (.96دهد)متن است که از رهگذر تقلیل یا گسترش رخ میپیش

است. میر  برخالف گلشیری با استفاده از شیوه ی  تقلیل در متن خود تغییراتی ایجاد کرده
است و این دادهجزئیات روابط بین بال و ادوارد اختصاصگلشیری صفحات زیادی از اثر خود را به 
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است. شاید بتوان این امر را ناشی از موارد در داستان گلشیری به دالیل مختلفی ذکر نشده
خاطر رعایت خطوط قرمز، از تواند بهمناسبات فرهنگی جامعة ایرانی دانست که نویسنده نمی

کند سخن بگوید و در نتیجه ماجراهایی را بیان میاحساسات عاشقانه برای مخاطب نوجوان خود 
 انگیزد. که حس ماجراجویی مخاطب نوجوان را بر

است. ورود جیمز و گروهش به فورکس از دیگر مواردی است که در اثر گلشیری نیامده
است. این سرشتی مثل جیمز و گروهش شده های بدآشامقسمت زیادی از رمان میر  صرف خون

 اند.ستان گلشیری بیان نشدهموارد در دا
ها و ماجراهای مربوط به آنها از دیگر ها و ولتوریآشام نیمه انسان، وجود گرگینهتولد خون

 است.مواردی است که گلشیری به آنها نپرداخته
-کردهافزایش، شیوه ی  دیگری است که گلشیری از آن برای تغییر در حجم متن استفاده

ی  مهتاب و فرار او از مواردی است که گلشیری به داستان خود افزوده شدن خانواده است. تبدیل
کند. در این داستان مهشید طریق بتواند معمای خانه ی  اشباح را در تهران حلاست تا بعداً از این

کند تا به این طریق میآشام تبدیلای که به خواهر خود دارد، کیوان را به خونبه خاطر عالقه
 شوند.میگردد. سرانجام مهتاب و کیوان توسط دکتر و نریمان کشتهتاب بازکیوان نزد مه

 :دگرگونگی محتوایی

متن را باید از انواع دگرگونی تغییر در زاویه ی  دید و مضامین و وقایع پیشبه اعتقادزنت 
 (.97محتوایی دانست)

-حالیاست؛ درهگرفتهای خوب و بد صورتآشامدر داستان گلشیری قرارداد صلحی بین خون

 است.شدهها منعقدهای خوب و گرگینهآشامداد بین خونکه در داستان میر  این قرار

است و سبب ایجاد طرحی متفاوت کردهیکی دیگر از وقایعی که در داستان گلشیری تغییر
ی کشند. گلشیرها را میآشامدادن نویسنده، خوناست، این است که دکتر و گروهش با فریبشده
کند و سرانجام همه ی  های تهران ساکن میهای سیبری را به ایران آورده در کوچهآشامخون

های سیبری وارد ایران و داستان ندارند. آنها از کوهها در ایران وجودکند. این افسانهمیآنها را نابود
ران به پایان ها در ایآشامشود و به این صورت خونگلشیری شده سرنوشتشان به مرگ ختم می

است. گذاشتهگفت، اعتقادات فرهنگی جامعه ی ایرانی نیز بر این سرنوشت تأثیرتوانرسند. میمی
ها و آشامای به منطقة دیگر قرق دارد. توصیف خونآشام از منطقههای خونافسانه»از آنجا که 

ها مشترک است، ارتباط هاند، مختلف است. چیزی که میان تمامی افسانآمدهوجودکه چگونه بهاین
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ها با اعتقادات مردم آن زمان در مورد روح و بدن است. در بعضی از کشورها مردم آشامخون
توان گفت چون (. می2 جورک« )کندنمیمعتقد بودند که روح بدن را فوراً پس از مرگ ترک

رگ، بدن را ترک ندارد و روح پس از مچنین اعتقاداتی درمورد روح در جامعه ی  ایرانی وجود
( 103)شود. ویلیامز های گلشیری برخالف میر  به مرگ ختم میآشامکند، سرنوشت خونمی
-های ماوراءالطبیعه به عنوان تردستی و حقهمی کند که در سنت ادبیات گوتیک زنانه پدیدهادعا

ای ماوراءالطبیعه که ادبیات گوتیک مردانه از این امر که نیروهکنند؛ درحالیمیهای جادویی جلوه
کند که ادبیات گوتیک مردانه باید یک طرح میکند. سرانجام ویلیامز بیانمیدارند، دفاعواقعاً وجود

دارد. او شخصیت اصلی باشد و ادبیات گوتیک زنانه به یک پایان شاد نیازداشته« انگیزغم»
د و شخصی که به زودی میرخورد و میمیداستان گوتیک مردانه را به عنوان کسی که شکست

کند. در مقابل، قهرمانِ زنِ داستانِ گوتیک یک میشود، توصیفمیبه خاطر نقض قانون مجازات
پذیر شود که در آن نه تنها عشق امکانکند که او در آن با دنیایی آشنا میمیتولد دوباره را تجربه

در نتیجه یک هویت جدید است؛ بلکه در دسترس نیز هست. این عشق به او یک اسم جدید و 
اش بگریزد. رمان میر  یک پایان شاد دارد دهد، از زندگی قبلیدارد که به او اجازه میعرضه می

آشام شدن به خونکند و با تبدیلتر شناساییکه در آن قهرمان زن می تواند هویت خود را واضح
 ها دارد.آشامیز برای خونانگکند؛ اما داستان گلشیری پایانی غمتولدی دوباره را تجربه

های محتوایی است. در داستان میر  بال از ازدواج ها یکی دیگر از دگرگونیتغییر شخصیت
کنند و ازدواج را در گردان است و معتقد است امروزه مردم در هیجده سالگی ازدواج نمیروی

این کیوان است که از  آشام گلشیریکه در خونداند؛ درحالیهای خود نمیباالی فهرست اولویت
تهران کوچه ، برد)گلشیریمیزند و معتقد است ازدواج عشق را از بینمیازدواج با مهتاب سرباز

توان این موضوع را ناشی از مناسبات جامعه ی  ایران دانست که معموالً زنان می(. 65اشباح 
-الن انسانی است که با خوندارند. در داستان میر دکتر کبیشتر از مردان نسبت به ازدواج تعهد

شود شود. او موفق میمیآشام تبدیلاست؛ اما در طی این مبارزه به خونکردهها مبارزه میآشام
عنوان دکتر در بیمارستان کند. دکتر کالن بهجای تغذیه از خون انسان، از خون حیوانات تغذیهبه

دکتر در داستان گلشیری انسانی است  شود تا افراد را نجات دهد؛ اما شخصیتمشغول به کار می
آورد. سرانجام راه میدستکند و اطالعاتی راجع به آنها بهمیها تحقیقآشاممورد خونکه در

برد. قهرمان داستان میر نوجوان است؛ میبینکند و با کمک نریمان آنها را ازمیکشتن آنها را پیدا
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توان این را نوجوان نیست و خود نویسنده است. میکه در داستان گلشیری قهرمان اصلی، درحالی
-ناشی از فرهنگ جامعه دانست که سبب شده گلشیری روابط میان بال و ادوارد را به شخصیت

در اینجا، قواعد بافت فرهنگیِ » کند. های بزرگسالی  مثل مهتاب و کیوان یا ریتا و اشکان منتقل
شود و روابط دوستانه ی  دختران و پسران جوان می کشیدنجامعه ی  نویسنده، مانع از به تصویر

ها شوهری مشروع و قانونی را در رابطه ی  دوستانه ی  زوجودارد که رابطه ی  زنمیاو را وا
های ای برای گریز از محدودیتها وسیلهلحاظ کند. رابطه ی  همسری و دوستی میان زوج

-سر میتان و نوجوان مخاطبش در آن بهاست که نویسنده ی  داسفرهنگی حاکم بر جامعه

 (. 44شفیعی برند)میر
-شدهتغییر در زاویه ی  دید اول شخص، تغییر دیگری است که در داستان گلشیری نمایان

های است. این روش برای فرار از محدودیتاست. میر داستان خود را در اول شخص متغیر نوشته
گویی روایت دانای کل ابداع نشدن به کلیدچارچنین شیوه ی  اول شخص )من روایتی( و هم

بیند. است. در این شیوه، خواننده طرح و حوادث را از زاویه ی  دید چند شخصیت داستان میشده
-می روایت به خودش و تمایالت احساسات اخالقی، اصول معیارها، با شخص هر که جایی

 در نیستند. آگاه آن از نیز هاشخصیت خود حتی که بردمی پی هاییاختالف به پردازد، خواننده

 موضوع یک به دید زاویه ی  چند از تواند می و داندمی هاشخصیت از بیش خواننده این حالت،

 تا دهدمیامکان نویسنده به و است پردازیداستان دشوار های شیوه جزو شیوه نگاه کند. این

 و افشای پیچیده طرح ارائه ی  خص،ش اول روایت نویسی، گفتگو زمینه ی  در را خود مهارت

 شیوه استفاد این از ماهرانه اگر مقابل، در دهد. نشان مختلف هایتیپ و هاشخصیت ادراکات

(. نویسنده ماجرای 99گردد) جوشکیمی خواننده در گمیدرسر احساس و شدنگیج باعث نشود،
است. وی کردهی  دید جیکوب بیانبارداری بال و زمانی را که او در بستر بیماری است، از زاویه 

رفتن کند؛ اما با لوچنین قصد داشته جلد پنجم داستان را نیز از زاویه ی  دید ادوارد بیانهم
کند. گلشیری نیز در داستان نمیصورت رسمی منتشرهای وی در اینترنت، جلد پنجم را بهنوشته

-دادهنویسنده تغییر -نوع آن را به راویاست؛ اما کردهخود از زاویه ی  دید اول شخص استفاده

-است. گلشیری با ورود به داستان و استفاده از راوی در حال نگارش، تغییراتی در داستان خود به

-میبینرا از نویسنده و راوی بین تمایز شود واست که سبب باورپذیری مخاطب میآوردهوجود

رود. نویسنده که ام است، به سراغ نویسنده میآشترین خوندر این داستان دراکوال که قوی .برد
-شود داستان را روایت کند. گلشیری برای حقیقتباشد، مجبور میخود قهرمان داستان نیز می
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نوشته ی  دراکوال » کند:مینمایی و جذابیت بیشتر بر روی جلد تهران کوچه ی  اشباح ذکر
کند که این داستان میاین امر اشاره و حتی در داستان نیز به« بازنوشته ی  سیامک گلشیری

است. دراکوال داستان خود را به دست نویسنده زندگی دراکوال است و توسط خود او نیزنوشته شده
رسانده تا آن را چاپ کند و او فقط آن را بازنویسی کرده است. به این طریق به مخاطب نوجوان 

ای است که دراکوال به سراغ او آمده کند که داستان او واقعی است و او نویسندهالقا می
 (. 90  شب شکار ،)گلشیریاست

است، تغییر در سبک نوشتار است. گلشیری گرفتهتغییر دیگری که در داستان گلشیری صورت
است که باعث ایجاد تمایز بین دو اثر کردهدر نوشته ی  خود از جمالت ساده و کوتاه استفاده

گیرد و احساسات و میزنانه ی  خود از جمالت طوالنی بهره است. میر به تناسب طبیعتگشته
شود و داستان او ترس شود، عشق بر وحشت چیرهکند. این امر سبب میمیعواطف خود را بیان

های ترسناک را به تصویر که گلشیری بیشتر، صحنهکند؛ درحالیکمتری را به مخاطب خود منتقل
آورده که سبب جذابیت ذاستان برای مخاطب نگارش در است و ماجراهای متعددی را بهکشیده
 است. گردیده

تغییر در مضمون داستان دلیل دیگری است که باعث دگرگونی محتوایی داستان گلشیری 
است. داستان میر بر حول محور عشق و شده سبب ایجاد خالقیت در داستان گلشیری گردیده

هایی ر این مضامین در داستان خود به انسانکه گلشیری عالوه بر ذکحالیچرخد درمرگ می
ها بدتر هستند. نریمان و دکتر خانه ی  آشامصفت هستند و گاهی از خوناست که هیوالکردهاشاره

اند؛ پس باید با کار را کردهها اینآشامگویند که خونزنند و به نویسنده میمهتاب را آتش می
کنند. آنها از طریق ها را پیداآشامکنند و محل جدید خونعقیباشکان اربابی قرار بگذارد تا او را ت

شود که سوزانند. نویسنده متوجه میکنند و همه ی  آنها را در آتش مینویسنده آنجا را پیدا می
دونین هیوالهای واقعی شمایین. می»گوید:است و میزدن خانه ی  مهتاب کار خود آنها بودهآتش

گلشیری با انتخاب این (.143«) بودندها که به اینجا پناه آوردهنه اون بدبخت از شماها باید ترسید.
سری از اصول اخالقی و انسانی را جمله برای پایان داستان، به مخاطب نوجوان خود رعایت یک

 شود این پیام بیشتر از سایر مضامین در ذهن مخاطب جای بگیرد.میکند و سببمییادآوری

 گیرینتیجه .3
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میر با رویکرد ترامتنیت پرداخت. آشام گلشیری و استفنیقیق حاضر به بررسی تطبیقی خونتح
است. گلشیری آشام میر به میزان زیادی در داستان گلشیری نفوذ کردهبراساس نتایج تحقیق خون

است. از بین این های بینامتنیت پنهان، پیرامتنیت، سرمتنیت و بیش متنیت استفاده کردهاز شیوه
-متن هماناست. گلشیری از بیشعناصر، بیش متنیت بیشترین کاربرد را به خود اختصاص داده

های متناست؛ اما بیشترین بهره ی  وی از بیشگرفتهگونگی برای پیرنگ داستان خود بهره
است. وجود آوردهدگرگونی است. او با استفاده از شیوه ی  دگرگونگی تغییراتی در متن اولیه به

است که از ری با تغییر در وقایع داستان و زاویه ی  دید اول شخص، داستانی خلق کردهگلشی
افتد، است. ورود نویسنده به داستان و شرح اتفاقاتی که برای راوی میشدهداستان میر متمایز

زند که با داستان میر متفاوت است. در برخی موارد، میمسیر جدیدی برای داستان گلشیری رقم
شده در داستان گلشیری ناشی از مناسبات فرهنگی جامعه ی  ایرانی است که اتِ ایجادتغییر

توان گفت داستان وی به اثری خالقانه است و میپایانی دیگر برای داستان گلشیری رقم زده
 است.شدهتبدیل
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