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توانـايـی  از  زود  انسـان ها خيلی 
آگاه  خود  تـرامتنی  و  بينـامتنی 
گرديدند و همچنين قدرت شگرف 
كنش های بينا-ترامتنی را درک نمودند. آنها متوجه شدند 
كه روايت و روايت پردازی يكی از امتيازات مهمی بود كه 
موجب برتری آنها بر ديگر موجودات گرديد )نامور مطلق 
1399: 11(. فهميدن كه يكی از مهمترين تجليات انسان 
خردمند1 در واقع انسان داستانسرا2 است. به همين دليل 
آفرينش  برای  نمودند؛  روايت  آفرينش  ويژه       به  توجهی 
حوزه  آن  در  و  انديشيدند  روايت ها  تكثير        همچنين  و 
كشفياتی داشتند و به قواعدی دست يافتند تا بتوانند به 
شكلی مناسب تر و متنوع تر متن های تازه خلق كنند. آنها     
می دانستند خلق آثار جديد     نمی تواند بدون بهره بردن 
از آثار پيشين صورت بگيرد. به همين جهت ناخواسته 
سوی مباحثی كشيده شدند كه بعدها آنها را بينامتنيت 

و ترامتنيت ناميدند. 
باور استوار شده است كه هيچ  اين  بر  نگرش تراروايی 
روايتی، روايت اول دست نيست و همۀ       روايت ها دست دوم 
اصطالح  در  »دوم«  می شوند.  محسوب      يا»دوم درجه« 
اين صورت  غير  در  است،  غيراول  معنای  به  دوم درجه 
عبارت  به  می گردند.  محسوب      »چندم دست«  همواره 
از خود است  ديگر، هر روايتی وام دار روايت های پيش 
1. Homo Sapiens.
2. Homo fabulator.

محسوب      روايی  زنجيرة  بی شمار  حلقه  های  از  يكی  و 
می شود. بهتر است گفته شود كه يكی از حلقه  های اين 
موضوع  بنابراين،  می رود.  شمار      به  روايی  شبكۀ  يا  تور 
روايت های  با  روايت  يك  رابطۀ  چگونگی  و  نوع  اصلی 
ديگر است، نه وجود رابطه ميان آنها كه مسلم انگاشته     
می شود. تفاوت      ميان روايت ها - و در گستره       ای بزرگ تر 
متن ها-در همين چگونگی رابطۀ ميان       روايت ها و        متن ها 
با يكديگر است. به طور دقيق تر، موضوع اصلی اين نوشتار 
هر  نه  اما  آنهاست،  و دسته بندی  روايت ها  ميان        روابط 
گونه رابطه       ای بلكه فقط به روابط ثابت و مشخص شده     
می پردازد و از بررسی شباهت ها بدون تأثير و تأثر پرهيز     
به طور  و  ترامتنی  روش  تحقيقی  چنين  برای  می كند. 
مشخص بيش متنی - كه توسط ژرار ژنت3 ارائه گرديده 
است - مورد استفاده قرار     می گيرد، اگرچه به رويكردهای 

جديدتر نيز نظر افكنده     می شود.
روابط  ژنت  می دانند  متن شناسان      اغلب  كه  همان طور 
كلی  عنوان  با  و  تقسيم  پنج دسته  به  را  متن ها  ميان        
عبارتند  دسته  پنج  اين  كه  می نمايد  ارائه      ترامتنيت4 
از: بينامتنيت،5 پيرامتنيت،6 فرامتنيت،7 سرمتنيت،8 و 

3. Gérard Genette
4. Transtextualité
5. Intertextualité
6. Paratextualité
7. Métatexualité
8. Architextualité

مقدمه
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نظام  از  الهام  با   )Voir Genette, 1982(9.بيش متنيت
ترامتنی يادشده     می توان تراروايت را تعريف نمود و در 
آن نيز پنج گونۀ اصلی را از هم تمييز داد: بيناروايت، 
پيراروايت، فراروايت، سرروايت و بيش روايت. در اين مقاله 
به طور خاص بر روی بيش روايت متمركز خواهيم شد. 
شايد نخستين پرسشی كه مطرح گردد اين باشد: چه 
تفاوتی ميان بيش متنيت و بيش روايت وجود دارد و چرا 
بايد از نامی بهره برد كه حتی ژنت و پيروان وی نيز از آن 
استفاده نكرده اند؟ چه نيازی بود كه واژه ای نو ابداع شود؟ 
اينها پرسش هايی هستند كه نوشتار حاضر     می خواهد به 
آنها بپردازد و برای اين كار يك پرسش اوليه را نيز بايد 

طرح نمايد: بيش روايت چيست و چه تعريفی دارد؟ 
در اين خصوص الزم است يادآوری گردد كه     می توان 
با  بيش متن10  ميان  كه  نسبتی  نوع  با  را  بيش روايت 
پيش متن11 برقرار     می كند، از بينامتنيت - كه بر پايۀ 
گونه       ای ديگر از نسبت ميان دو متن استوار شده است - 
جدا كرد. بيش روايت مانند بيش متنيت بر اساس نسبت 
می گيرد،  شكل      پيش روايت  از  برگرفتگی12بيش روايت 
بيناروايت هنگامی معنا پيدا     می كند كه  در صورتيكه 
رابطۀ متن نخست با متن دوم رابطه       ای هم حضوری13 

9. Hypertextualité
10. Hypertexte
11. Hypotexte
12. Dérivation
13. Coprésence

باشد. به بيان ديگر، هر گاه وجود بيش روايت، به وجود 
پيش روايت بستگی داشته باشد، رابطه       ای بيش روايتی و 
هر گاه عنصر يا عناصری از روايت نخست در روايت دوم 
حضور داشته باشد، رابطه       ای بيناروايتی تلقی     می گردد. 
البته آنچه گفته شد، يك تعريف و تفكيك ساده و اوليه 
اين  به آن بسنده     می شود. در غير  اينجا         است كه در 
صورت مناسبات متعدد ديگری نيز قابل فرض هستند. 
در مقالۀ حاضر به بيش روايت بسنده     می شود و به همين 
دليل تعريف و توصيفات بر روی اين گونه از تراروايت 

متمركز     می گردد. 
شكل زير می تواند در دريافت بيش روايت و تفكيك آن 
از بيناروايت ياری رساند. از آنجا كه هر دو از تراروايت 
سرگونه،  نوعی  تراروايت  اينجا  در  می گيرند،  ريشه     
محسوب      آن  گونۀ  دو  نيز  بينا روايت  و  بيش روايت  و 
می گردند. البته اين دو گونه تفاوت هايی با يكديگر دارند 

كه آنها را به دو شاخۀ متفاوت تقسيم     می كند:
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بهتر  بيش روايت  تعريف  برای 
است نخست به اجمال تراروايت 
تـراروايـت  كــرد.  تعـريف  را 
دستگاهی است كه به مطالعۀ هر گونه رابطۀ يك روايت 
با متن های غير خودش     می پردازد. به عبارت ديگر، يك 
روايت - چه هنری و چه ادبی - در جهان متنی روابط 
گوناگونی دارد كه در تراروايت مورد بحث قرار     می گيرد. 
به  روابط  گسترة  رويكرد،  اين  در  كه  می شود  يادآوری     
خوِد»متن ها« محدود     می شود و به حوزة مؤلف يا گفتمان 
كشيده     نمی شود. البته     می تواند با رد، نشانه و تجلی آنها در 

روايت سر و كار داشته باشد. 
حال هرگاه رابطۀ ميان دو روايت با نسبت برگرفتگی يا 
است.  بيش روايی  رابطه  نوع  اين  پذيرد  اشتقاق صورت 
بنابراين بيش روايت هنگامی صورت     می گيرد كه هر دو 
روايِت مورد بررسی هنری يا ادبی باشند. به همين دليل 
حجم زيادی از روابط تراروايی در حوزة بيش روايی تجلی 
پيدا     می كنند. در واقع،بيش روايت از يك سو شاخه       ای از 
تراروايت و از سوی ديگر شاخه       ای از بيش متنيت است، 
را  به مراتب وسيع تر  بيش متنيت گستره       ای  مفهوم  زيرا 
دربر     می گيرد؛ يعنی می تواند متن هايی را كه جنبۀ روايی 
نيز ندارند    شامل گردد. به همين دليل     می توان گفت كه 

بيش روايت همان بيش متنيت در گسترة روايت است. 
بنـابـراين بيش روايت وجـه مشـترک ميـان تـراروايت 

به  آنها  دوی  هر  كه  می گردد  محسوب      بيش متنيت  و 
ترامتنيت تعلق دارند. جداسازی روايت و بيش روايت از 
متنيت و بيش متنيت به اين دليل انجام     می پذيرد كه 
مطالعۀ  به  تخصصی تر  به طور  می توان  صورت      اين  در 
روابط برگرفتگی در حوزة روايت كه يكی از مهم ترين 
و پيچيده ترين حوزه  های مطالعات ادبی و هنری است 
سخن  بيش متنيت  از  كه  هنگامی  زيرا  شود،  پرداخته 
به ميان     می آيد     می تواند طيفی گسترده        از روابط ميان        
با  نباشند.  يا  باشند  روايی  خواه  دربربگيرد؛  را  متن ها 
حذف گوناگونی شديدی كه در حوزة متنيت وجود دارد 
با جداسازی و دسته بندی بخش مهمی از آن - يعنی 
روايت    - می توان به طور خاص برانواع برگرفتگی های روايی 

متمركز شد. 

تعریف و جایگاه 
تراروایت
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الزم است يادآوری شود كه ژرار ژنت كه اين مباحث تا 
حد زيادی برگرفته از نظرات وی است به طور مستقيم از 
تراروايت يا بيش روايت سخن     نمی گويد و آن را در دل 
ترامتنيت و بيش متنيت مطرح     می كند. علت اصلی اين 
است كه وی در كل بر روايت تأكيد می كند و بسيار كم به 
غيرروايت     می پردازد. همچنين وی يك محقق كالم محور 
است و اگر هم سخن از نظام های نشانه       ای ديگر - مانند 
موسيقی  عمده  به طور  منظورش  می گويد   - موسيقی 
كالمی است، اما در اين نوشتار ما كوشش كرديم اين 

تفكيك را انجام دهيم. 
نكتۀ ديگر كه در اين خصوص الزم است يادآوری شود 
اين است كه ژنت به طور مفصل مباحث تراروايت را در 
زيرمجموعۀ جايگشت14 مورد بررسی قرار    می دهد، اما در 
نوشتار حاضر تراروايت گسترة بسيار وسيعی دارد، چنانچه 
را      ترامتنی  اقسام  ديگر  حتی  و  بيش متنی  اقسام  همۀ 
می تواند دربربگيرد، زيرا تراروايت معادل ترامتنيت است، 
منهای متن های غيرروايی؛ برای مثال بسياری از متن های 

هنرهای تجسمی.

در  كه  مطالبی  نخستين  از  يكی 
تفكيك  می شود  مطرح      تراروايت 
ميـان تـرا/ بيـش روايـت كمی15و 
14.Transposition
15. Transnarration/Hypernarration quantificative

ترا/بيش روايت كيفی16 است )Ibid(. البته اين تفكيك 
و جداسازی در صورتی ممكن است كه فقط زاويۀ ديد 
تغيير نمايد، زيرا جدايی وجودشناسانۀ آنها از هم ممكن 
نيست. به عبارت ديگر، با يك نگاه كمی     می توان عناصر 
كمی آن را بررسی نمود و به عناصر كيفی توجه نكرد 
با يك نگاه كيفی     می توان فقط به عناصر  و برعكس، 
كيفی توجه نمود و به كمی بی توجه بود. بيش روايت 
روايت ديگر      به  روايت  از يك  تغييرات كمی  به  كمی 
جابجايی  يا  افزايش،  يا  كاهش  به  يعنی  می پردازد؛ 
با  و  نگرش  اين  با  می كند.  توجه      روايت  در  فيزيكی 
ارجاع به آثار ژرار ژنتسه گونۀ اصلی تغيير كمی وجود 
دارد كه هر يك دارای زيرگونه  های متفاوتی هستند: 
كردن19)نامور  جابجا   .3 كاستن؛18   .2 گستردن؛17   .1

مطلق، 1399: 320(.
دو گونۀ اول به عنوان دو گونۀ اصلی مطرح     می شوند كه 
هر يك دارای سه زيرگونه هستند كه با شاخص  های 
مضمـون، سبك20 و سبك-مضـمون21 از هم تفكيـك     

می شوند و شكل زير وضعيت آنها را نشان     می دهد:

16. Transnarration/Hypernarration qualificative
17. Augmentation
18. Réduction
19. Déplacement
20. Style
21. Stylo-thématique

بيش روایت 
کمی و کيفی
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Déplacement

جابجا كردن
Réduction

كاستن

Augmentation

گستردن

Thématique
مضمون و محتوا

Excision

پيرايش
Extension

آرايش

Stylistique
سبك

Concision

كاهش
Expansion

گسترش

Stylo-Thématique
سبك-محتوا

Condensation

افشرش )فشردگی(
Amplification

گشايش )گشودگی(

اصلی  گونۀ  دو  برای  می شود  مشاهده      كه  همان طور 
كه      دارد  وجود  مهم  زيرگونۀ  شش  كمی،  بيش روايت 
صورت گرفته  دگرگونی های  مطالعۀ  به  آنها  با  می توان 
پيش روايت  به  نسبت  بيش روايت  كمی  عرصۀ  در 
منظور  به همين  بيشتر  بيش روايت ها  برخی  پرداخت. 
يعنی تغييرات كمی شكل گرفته      اند؛ برای نمونه گاهی 
چندين جلد كتاب به داليل گوناگون در يك جلد كتاب 
يا سبكی  تغيير كيفی  آن  و هدف  است  خالصه شده 
نيست، بلكه فقط خواسته شده تا كوتاه شود. البته در 
بسياری از موارد     می تواند با تغييرات كيفی همراه شود 
مانند كاستن يك رمان طوالنی در يك فيلم سينمايی يا 
برعكس، گستردن رمان عادی به يك سريال تلويزيونی 
مانند قصۀ حضرت يوسف. سورة يوسف در قرآن 111 
اما  است،  ايشان  زندگی  از  دارد و شرحی مختصر  آيه 

سريال »يوسف پيامبر« به كارگردانی فرج اهلل سلحشور 
در 45 قسمت تهيه شد كه بسيار گسترده شده است.

موضـوع بيش روايـت به دليـل 
گستردگی و گوناگونی مباحث 
روايت بسيار متنوع است، اما 
در دسته  های  می توان  را      آنها 

بزرگی تقسيم بندی نمود تا مطالعۀ آنها آسان تر گردد. 
در  گوناگون  مباحث  به  توجه  با  را  موضوعات  اين 
   روايت شناسی22 و بيش متنيت -به خصوص با تكيه بر آثار 
ژنت كه در هر زمينه صاحب نظر است - و كمی هم فراتر 
از نظرات وی، می توان به چهار دسته تقسيم بندی نمود. 
بی شك امكان بررسی همۀ جوانب همۀ دسته    ها موضوعی 
گسترده است كه حتی در يك كتاب     نمی گنجد و به 
همين دليل در اينجا فقط به اشاره       ای مختصر برای روشن 

شدن حوزة موضوعی آنها بسنده     می شود: 

1. وجه و وجهيت
از مهم ترين ويژگی های روايت، وجه23 و وجهيت  يكی 
روشن      را  روايت  با  مواجهه  نحوة  روايی  وجه  است.  آن 
می كند. از نظر ژوو، وجه يعنی »شيوة معرفی داستان به 
خواننده يا به بيان ديگر، چگونگی روايت پردازی داستان 
22. Narratologie
23. Mode

بيش روایت کيفی
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فاصله24  دارد:  بستگی  اساسی  دو وجه  به  راوی  توسط 
و كانونی شدگی25« )ژوو، 1394: 36(. بنابراين دو وجه 
اصلی را در اين ميان     می توان از هم تمييز دارد: فاصله 
و كانونی پردازی. در فاصله، روايت به واسطۀ راوی خود 
بازنمايی  از نمايش متمايز     می كند. به عبارت ديگر،  را 

24. Distance
25. Focalisation

روايی )ديه ژسيس(26 از باز نمايی نمايشی )ميمسيس(27 
جدا     می شود و هر يك نظام خاص خود را پيدا     می كنند. 
بی شك اين تمايز قطعی و به گفتۀ معروف مانوی گری 
يعنی دوگانه گرايی مطلق نيست بلكه همواره به تدريج 
از هم دور     می شوند. به عبارت ديگر    ، می توان در  اينها 
دل نظام روايی نيز تجلياتی از نظام نمايش مانند نقل قول 
مستقيم را مشاهده نمود و برعكس. كانونی پردازی نيز 
را مشخص      ديد  نقطۀ  كه  است  روايت  از شاخصه  های 
می نمايد. اينكه از كدام منظر متن روايی روايت     می شود. 
يا به گفتۀ ژنت چه كسی     می بيند؟ در اينجا ديدن عين 
دانستن است يا دست كم محدودة دانستن تلقی     می شود. 
كانون مندی را به شكل های گوناگونی گونه بندی كرده اند 
اشاره می كند: صفر، درونی  به سه كانون مندی  و ژنت 
البته وضعيت های چندكانونی در روايت های  و بيرونی. 
فيلم  به  اين خصوص  رايج است. وی در  معاصر بسيار 
فيلم  )ژنت، 1398: 141(.  می دهد  ارجاع      »راشومون« 
يادشده -كه بيش روايتی از داستانی با همين نام است- با 
كانون سازی چندين شخصيت صورت بندی شده است و 
هر كانون سازی نيز روايت خاص خود را بيان     می كند كه 

موجب پيچيدگی و تعليق در فيلم گرديده است. 
هر يك از اين دو گونۀ وجهی يعنی فاصله و كانون مندی 
دارای زيرگونه هايی هستند كه در مبحث بيش روايی بسيار 
26. Diégesis
27. Mimesis

تصوير1. سريال »يوسف پيامبر«



112 دوره دوم؛  شماره5؛ بهـار 1399پژوهشــنامه فرهنگســـتان هنــر

مهم تلقی     می شوند، زيرا دقيقاً دست كاری و دگرگون كردن 
همين گونه    ها و زيرگونه    ها هستند كه موجب شكل گيری 
تراوجه پردازی      خصوص  در  ژنت  می شود28.  بيش روايت     
می نويسد: »به وسيلۀ تراوجه پردازی، من دگرگونی در آن 
چيزی را در نظر     می گيرم كه از زمان افالطون و ارسطو 

28. برای مطالعه بيشتر و مشاهده نمونه ها به كتاب تراروايت، روابط بيش متنی 
روايتها مراجعه شود.

آن را وجه بازنمايی يك اثر خيالی؛ يعنی روايی يا درامی     
می نامند« )Genette, 1982: 323(. بنابراين اگرچه هر 
دستخوش  مستقل  به  طور  وجه  دوگانۀ  عناصر  از  يك 
بيش روايت پردازی     می شوند، در عين حال هر دو در يك 

دستۀ بزرگ تر كنار هم قرار     می گيرند. 

2. زمان
زمان از عناصر اصلی و غيرقابل اجتناب روايت محسوب     
می گيرد  شكل      جمله  اينكه  به محض  زيرا  می گردد، 
عنصری      را  روايت  محققان،  برخی  می شود.  زمان دار     
را  زمان  می خواهد  انسان      آن  به واسطۀ  كه  می پندارند 
سامان بخشد و آن را مديريت نمايد ابوت در اين خصوص     
می نويسد: »روايت برای گونۀ انسان، روشی بنيادين است 
)ابوت،  بخشد«  زمان، سامان  از  را  بتواند درک خود  تا 
1398: 28(. البته ناگفته پيداست كه از زمان خطی تا 
اسطوره ای و تا داستانی و غيره انواع زمانها نزد انسان و اثر 
هنری وجود دارد كه نبايد با همديگر يكی انگاشته شود. 
همچنين گفته می شود: انسان زمان را ابداع كرد و ديگر 
گريزی از آن ندارد. فعل همواره حامل زمان است و از 
ارتباط تنگاتنگ و در هم تنيده شدة ميان لوگوس29 )كالم( 
روايت  در  زمان  اما  می دهد،  خبر      )زمان(  كرونوس30  و 
به شكل های گوناگون و گاه پيچيده ظهور و بروز پيدا     
29. Logos
30. Cronos

تصوير2. فيلم »راشومون«
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می كند. هنگامی كه محققانی مانند ژنت دربارة زمان به 
عنوان يك عنصر اصلی روايت سخن     می گويند، بخشی از 
مسائل زمانی را مطرح     می كنند كه خود به سه زير گونۀ 
مهم تقسيم     می شود: نظم،31 ديرش،32 و بسامد.33 اولی به 
چگونگی چينش و نظم زمانی روايی مربوط     می شود كه 
دو دستۀ كلی را     می توان از هم تفكيك كرد: زمان خطی و 
زمان پريشی34. موضوع اصلی در اينجا زمان پريشی و انواع 
آن است كه موجب تمايز روايت از غيرروايت     می گردد. 
ديرش نيز به ميزان كشيدگی يا طول زمان داستان و 
روايت     می پردازد. بی شك اين دو گاهی تفاوت های زياد و 
گاهی نيز تفاوت های كمتری دارند. بر همين اساس نسبت 
زمان داستان و زمان روايت از نظر محققان     روايت شناس 
خالصه،35  گردد:  تقسيم  كلی  دستۀ  چهار  به  می تواند 
توقف،36 حذف،37 و صحنه.38 گونۀ سوم زمان بسامد است 
كه به مسئلۀ تكرار داستان و تكرار روايت     می پردازد، زيرا 
اين دو در بسياری از مواقع با يكديگر يكی نيستند؛ برای 
از  گفته     می شود »من چندين سال  كه  هنگامی  مثال 
ساعت هفت صبح تا هفت شب كار كرده ام« موضوعی 

31. Ordre
32. Durée
33. Fréquence
34. Anachronie
35. Sommaire
36. Pause
37. Ellipse
38. Scène

كه صدها بار تكرار شده است در يك جمله با يك بار 
سه گانۀ  گونه  های  به  توجه  با  می شود.  بازنمايی      گفتن 
زمان و زيرگونه  های متعدد آنها ممكن های بسياری برای 
با  ديگر،  عبارت  به  می گردد.  ميسر      روايت  بيش زمانی 
دستكاری اين گونه  های زمانی و زيرگونه  های آنها     می توان 

تصوير3. فيلم »دون كيشوت«
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بيش روايت های تازه       ای را با برگرفتگی از پيش       روايت ها 
خلق نمود؛ برای مثال محققان دربارة بسامد و تكرار، به 
بخشی از دون كيشوت ارجاع     می دهند كه سانچو مردی 
چوپان را حكايت     می كند كه قصد دارد سيصد گوسفند 
خود را با يك قايق – كه فقط يك گوسفند در آن جا 
می شود - از رودخانه بگذراند و مجبور است سيصد بار 
اين مسير را طی كند. بنابراين خود را مجبور     می بيند كه 
سيصد بار حكايت را تكرار كند و از آنجا كه هم طاقت 
دون كيشوت طاق شده و هم سانچو می خواهد به قصه 
وفادار بماند، ترجيح     می دهد حكايت را رها كند تا اينكه 
به سادگی بگويد سيصد بار اين مسير را رفت و برگشت 
كنان  ريمون  نظر  از  البته   .)228  :1381 )سروانتس، 
اين نوع استفاده از داستان بيشتر به هجو شباهت دارد 

)ريمون كنان، 1387: 79(.
همان طوركه مشاهده     می شود گونه    ها و زيرگونه  های زمان 
نسبت به وجه متنوع تر هستند و به همين دليل شرايط 
ممكن بيشتری را نيز فراهم     می نمايند. چنانچه مؤلف 
بيش روايت     می تواند به شكل های گوناگونی با دستكاری 
و دگرگونی در عناصر زمانی روايت از آن روايت تازه       ای 
خلق نمايد. اين تغييرات با دستكاری نظم زمانی، ديرش 
يا بسامد پيش روايت صورت می پذيرد؛ برای مثال زمان 

خطی را به زمان پريشی تبديل می كند، يا برعكس. 

3. صدا
كسی  »چه  كه  می شود  مربوط      پرسش  اين  به  صدا39 
با موضوع وجه كه  سخن     می گويد؟« و به طور طبيعی 
قرن  از  دو  اين  است.  متفاوت  می بيند؟«  كسی      »چه 
نوزدهم - به خصوص قرن بيستم به بعد - و به ويژه با 
نظرات ژنت از هم تفكيك شده      اند. ژنت دربارة »چه كسی 
»جنبه       ای  می دهد:  توضيح      چنين  می گويد؟«  سخن     
از كنش كالمی، با توجه به نسبت هايش با سوژه. اين 
سوژه در اينجا فقط آن كسی نيست كه كنش را انجام     
می دهد يا بر او انجام     می گيرد، بلكه همچنين آن كسی 
هم هست كه آن را نقل     می كند و به طور محتمل تمام 
كسانی هستند كه در فعاليت های روايی شركت دارند« 
)Genette, 1972: 226(. به همين دليل موضوع و به 

همراه آن ساحت روايی كه اغلب با هم مطرح     می شوند 
چندين مسئله را دربرمی گيرند كه برخی از مهم ترين 
آنها عبارتند از: كاركرد راوی، زمان روايی، سطح روايی، 

متالپس40، شخص، »من«، شخصيت و قهرمان.
همان طوركه مالحظه     می شود گونه    ها و زيرگونه  های صدا 
نسبت به دو عنصر پيشين، يعنی وجه و زمان، به مراتب 
متنوع تر گرديده است و به همين دليل امكان بيشتری 
تغيير  از  است.  نموده  فراهم  بيش روايت  مؤلف  برای  را 
سادة شخصيت قهرمان گرفته تا شخص روايی امكاناتی 
39. Voix
40. Métalepse
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هستند كه در برگرفتگی مورد استفاده قرار     می گيرند. 
همان طوركه اشاره شد هر يك از اين گونه  های صدايی 
و ساحت روايی خود دارای زيرگونه  های متعدد هستند. 
به همين دليل،موارد ممكِن بسيار فراوانی را پيش روی 
مؤلف       بيش متن می گذارد تا بتواند متن های تازه - يعنی 
بيش متن هايی - را خلق نمايد. به عبارت ديگر،     می توان 
سطوح روايی را دگرگون نمود و برای مثال، يك روايت 
چندسطحی را تخت كرد يا برعكس، يك روايت تخت 

يا تك سطحی را به روايت چند سطحی تبديل نمود و 
امكانی جديد برای متالپس فراهم نمود. همچنين صدا را 
از يك شخصيت به شخصيت ديگر منتقل كرد يا ميان 
شخصيت های گوناگون توزيع نمود. صدای شخصيت ها را 
جابجا كرد و با توجه به انگيزة تازه، شكلی تازه       از روايت 
ارائه نمود؛ برای مثال     می توان به رمان ميشل تورنيه41 
اشاره كرد كه قهرمان داستان را از رابينسون كروزوئه به 

جمعه تغيير     می دهد. 

4. پيراآرايه
اگرچه برای برخی محققان،    روايت شناسی با سه دستۀ 
بزرگ باال به اتمام     می رسد و به مسائل پيراآرايه       ای كاری 
ندارند، اما برخی ديگر در روايت به آنها توجهی جدی 
نموده      اند. ژنت در دستۀ دوم می گنجد؛ يعنی كوشيده 
است تا همچنان در فضای متنی اما فراتر از آرايه    ها را نيز 
مورد بررسی قرار دهد، اما نام و دسته بندی خاصی برای 
آنها صورت نگرفته است. در اين نوشتار هر آن چيزی را كه 
در سه دستۀ آرايه    ها جای     نمی گيرند، در دستۀ چهارم و 
با نام پيراآرايه بررسی می شوند. پيراآرايه  های مورد بررسی 
ما متعددند و مهم ترين آنها عبارتند از: انگيزه،42 ارزش،43 
مليت، قوميت، جنسيت و سن. البته همۀ اين عناصر، در 
41. Michel Tournier
42. Motivation
43. Valeur

تصوير4. فيلم »رابينسون كروزوئه«
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درون متن و روايت مطالعه     می شوند؛ به طور مثال اين 
متن چندان توجهی به جنسيت مؤلف ندارد كه در خارج 
از متن قرار دارد بلكه به جنسيت شخصيت های روايت     
می پردازد. البته موضوع جنسيت مؤلف تا آنجايی كه به 
نيز     می تواند  نام مؤلف، مربوط     می شود  پيرامتن، يعنی 
موضوع اين    روايت شناسی و ترا يا بيش    روايت شناسی قرار 
گيرد. همان طوركه مشاهده     می شود گونه  های پيراآرايه    ها     
امكان  نيز  نتيجه  در  و  باشند  متنوع  بسيار  می توانند 
دستكاری و دگرگونی آنها برای گذار از پيش روايت به 
بيش روايت های متنوع نيز بسيار زياد خواهد بود. در اين 
خصوص     می توان به »مجمع مرغان«44 ژان كلود كرير45 
نيشابوری  عطار  منطق الطير  از  برگرفته  كه  كرد  اشاره 
است. در اين تئاتر كوشيده شده است تا يك اثر عرفانی- 

اسالمی به يك اثر اجتماعی-انسانی تبديل گردد. 
4647

بيش روايت     می تواند    درون نشانه       ای48 
اينكه  يعنی  باشد؛  بينانشانه       ای49  يا 
نشانه       ای  نظام  يك  درون  در  گاهی 
يا موسيقی صورت پذيرد و گاهی  مانند كالم، نمايش، 

44. La Conférence des Oiseaux
45. Jean-Claude Carrière
46. Hypersémiotique
47. Hyperfonctionnel
48. Intrasémiotique
49. Intersémiotique

نيز     می تواند ميان دو نظام متفاوت انجام گيرد؛ برای نمونه     
می تواند از يك رمان به يك فيلم سينمايی انجام شود. 
تعدد نظام های نشانه       ای امكان تكثير بينانشانه       ای روايت 
روايی،  هنر  يك  عنوان  به  است. سينما  كرده  بيشتر  را 
توسعۀ  در  زيادی  بسيار  نقش  روايی،  اغلب  يا دست كم 
تراروايت در دو قرن اخير ايفا كرده است. موضوع نظام 
نشانه       ای و رسانه همچنين هنر چنان در هم تنيده شده اند 
كه تفكيك ناپذير    به نظر می رسند. در اينجا قصد نداريم 
دربارة تفكيك پذيری آنها سخنی بگوييم بلكه فقط بر اين 
موضوع تأكيد می كنيم كه گذار از يك هنر به هنر ديگر 
خود اغلب متضمن تغييراتی اجباری است كه تراروايت 
نمايش  به  رمان  از  مثال گذر  برای  بپذيرد؛  را  آنها  بايد 
به طور معمول، گذر از بازنمايی از نوع روايتی ديه ژسيس به 
بازنمايی از نوع نمايشی ميمسيس است. همين دگرگونی 

می تواند تغييرات زيادی را به دنبال داشته باشد. 
سواد  به  نياز  بيش هنری  يا  ترا  ترجمه  های  از  برخی 
خاصی دارند؛ به خصوص هنگامی كه ترجمه به روايت 
پانتوميم  نمايش های  يا  موسيقی  مانند  غير كالمی 
نمايشی  سواد  و  موسيقايی  سواد  می گيرد.  صورت     
زبان  و  زبان موسيقی  زيرا  دارد،  فرهنگ سازی  به  نياز 
نمايش بدون كالم تعليم     می خواهد. در غير اين صورت     
می توان لذت حسی و كلی برد، اما لذت معنايی چيزی 
ديگر است. يك موسيقی دان     می تواند روايت را متوجه 

بيش نشانه       ای46 و 
بيش کارکردی47
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شود، فرازونشيب آن را دريابد و بداند گره داستانی آن 
كجاست، اما افراد ناآشنا چنين مهارتی ندارند. بنابراين 
كه كسی  است  آن  مانند  بينانشانه       ای  بيش روايت های 
بخواهد متنی را از يك زبان به زبان ديگر ترجمه كند 
اين صورت  به خوبی بشناسد. در غير  را  بايد هر دو  و 
مقصدگرا    51  يا  مبدأگرا50  يا  ترجمه شناسان،  گفتۀ  به 

می شود. 
از محققـان، گونـه  هـای  او بسـياری  ژنـت و به دنبـال 
و  »نسبت«  يعنی  اصلی  شاخص  دو  با  را  بيش متنيت 
»كاركرد« از هم متمايز     می كنند و بر همين اساس است 
كه شش گونۀ بيش متنی صورت بندی شده است. ژنت 
مباحث مربوط به وجه و زمان يا صدا را در آخرين بخش 
اثر پلمپسست مطرح     می نمايد. به عبارت ديگر، همۀ اين 
مباحث را در جايگشت كه آخرين گونۀبيش متنی است 
ارائه     می دهد، اما ما تراروايت را در سطحی باالتر در نظر 
می گيريم كه نه فقط شش  گونۀبيش متنی، بلكه گونه  های 
دربرمی  گيرد.  هم  را  بيناروايت  مانند  ترامتنيت  ديگر 
البته تحقيق حاضر بر روی تراروايت بيش متنی يعنی 
بيش روايت متمركز شده است. با توضيحات ارائه شده در 
اين خصوص     می توان گفت كه تراروايت يا به طور دقيق تر، 
بيش روايت،     می تواند موضوع دگرگونی بيناكاركردی را هم 
مورد مطالعه قرار دهد. بر اين اساس همۀ نقل و انتقاالت 
50. Sourcier
51. Cibliste

شش گانۀبيش متنی در بيش روايت جای     می گيرند و فقط 
به جايگشت محدود     نمی شود، بلكه پاستيش،52 شارژ،53 
فورژری،54 پارودی55 و تراپوشی56 را نيز عالوه بر جايگشت 
مورد توجه قرار     می دهد. به بيان ديگر، بيش روايت به طور 
طبيعی هم سه گونه تقليدی    ها و هم سه گونه تراگونگی 

يا تغييری ها را شامل می شود.
ژنت جايگشت را بر پايۀ شاخص های تعيين شده محصول 
نسبت تراگونگی57 و كاركرد جدی     می داند. به عبارت 
پيوند  هم  به   برگرفتگی  پايۀ  بر  متن  دو  هرگاه  ديگر، 
خورده باشند و نسبت آنها از يك سو با تغيير سبك و 
از سوی ديگر با كاركرد جدی مواجه باشد، جايگشت 
محسوب     می گردند، اما بيش روايتی كه در اينجا مطرح 
بر  را در  اقسام شش گانۀ بيش متنيت  شده است همۀ 
می گيرد. به اين ترتيب بيش روايت هر دو نسبت، يعنی 
تراگونگی و تقليد58، و سه گونه كاركرد يعنی تفننی،59 

طنزی60 و جدی61 را با هم مورد توجه قرار     می دهد. 

52. Pastiche
53. Charge
54. Frorgerie
55. Parodie
56. Travestissement
57. Transformation
58. Imitation
59. Ludique
60. Satirique
61. Sérieux
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برجستۀ  و  اصيل  آثار  ايرانی  هنر 
فراوانی خلق كرده است كه شهرت 
تربيت  شاعرانی  و  دارند  جهانی 
نموده است كه پس از صدها سال هنوز نيز مرجعيت 
جهانی دارند، اما متأسفانه در حوزة نقد نتوانسته است 
همپای خلق پيش برود و در نتيجه، اين آثار فاخر كمتر 
برای  مناسب  استفادة  همچنين  و  دقيق  مطالعۀ  مورد 
آفرينش های تازه قرار گرفته      اند. در اينجا كوشش شد تا 
يكی از رويكردهای مهم چگونگی تكثير آثار و اقتباس 
آنها برای خلق آثار نو، يعنی ترامتنيت و تراروايت، معرفی 
يا بازمعرفی گردد. به طور دقيق تر بر روی بيش روايت و 
متمركز  پيش روايت  از  بيش روايت  توليد  مكانيسم های 
گرديد. در مرحلۀ نخست عناصر روايی به دو دستۀ كالن 
كمی و كيفی تقسيم شدند، اما نوشتار حاضر بر روی 

بيش روايت كيفی متمركز گرديد.
به  اينجا  در  كه  فراوان هستند  روايت  كيفی  گونه  های 
چهار دستۀ بزرگ تقسيم شده اند و هر دسته نيز به نوبۀ 
خود دارای گونه    ها و گونه نيز دارای زيرگونه    ها هستند. 
   روايت شناسی می تواند تمامی اين شكل ها وگوناگونی را 
مطالعه و بررسی نمايد. شناخت تراروايت و قابليت های 
كه  اتفاقاتی  تحليل  در  نه فقط  می تواند  آن      زياد  بسيار 
در گذار از       پيش متن به       بيش متن يا به قولی در اقتباس     
می افتد را تحليل نمايد و در اين تحليل به روايت شناس 

ياری رساند، بلكه     می تواند برای هنرمندان و روايت نگاران 
نيز مفيد باشد و آنها را با بی شمار ممكن های تراروايی 
آشنا سازد. حال هنگامی كه به طور همزمان از قابليت های 
تراروايت كيفی و تراروايت كمی استفاده شود، احتماالت 
و ممكنات دگرگونی و در نتيجه تكثيرشدگی بيش متنی 

به طور مضاعف افزايش     می يابد.
از قدرت های  اينكه توليد متن و روايت يكی  پايان  در 
بزرگ باروری هر جامعه        محسوب     می شود. جامعۀ بارور 
و  متن ها  بتواند         چيز  هر  از  پيش  كه  است  جامعه       ای 
روايت های ماندگار و تأثيرگذار خلق نمايد. برای نيل به 
چنين سطحی از زايايی روايی الزم است مكانيسم  های 
توليد        متن ها شناخته شوند و جامعۀ ما با چگونگی تكثير 

و انتشار       روايت ها آشنايی پيدا كند. 

نتيجه
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