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Abstract
The term hypertextuality refers to any form of adaptation; therefore, in
literature, this term expresses the relations between texts. The novel
Frankenstein in Baghdad written by Ahmed Saadawi, an Iraqi novelist, is
influenced by Mary Shelley’s novel Frankenstein; or, The Modern Prometheus
in that the signs of the cleared layers of Shelley’s hypotext can be seen in
Sadawi’s hypertext. This leads to a palimpsestuous relation between the two
texts. In the field of hypertextuality, the term palimpsest refers to any type of
adaptation in which the layers of the original text can be seen in the adapted text.
This process, which is named transformation, takes place through a purposeful
change made in the hypertext without any imitation of it. The transformation
and extension of meaning in the hypotext is done through transposition, which
refers to the drastic changes made to the hypotext. It is possible, however, to
detect parody of the hypotext, such as practice of transvestism, in Saadawi’s
novel. Yet, parody is not the entire hypertextual relation between the two texts.
This study analyzes the transformational relation between some features of the
contents of the two texts and the changes made to the hypertext in the form of
transposition. Transposition makes profound changes in many of the dimensions
of Shelley’s novel without interpreting it. Titles, names, places, themes,
symbols, language, religion, and beliefs are some of the items that are
transposed in Saadawi’s novel. The appearance of the character Frankenstein in
Saadawi’s novel causes the emergence of different cultural and social symbols
and signs. The difference between the language of the novels and the difference
between places are vivid examples of transposition that explain the spectral
presence of Frankenstein in the hypertext, the dominant atmosphere of the
hypertext, and how the past causes the absence of meaning with its presence.
Keywords: Hypertextuality, Transformation, Transposition, Frankenstein,
Ahmed Saadawi, Mary Shelley.
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چکیده
بیشمتنیت بر هر گونه رابطة برگرفتگی يا اقتباس داللت دارد؛ بنابراين اين اصطالح در ادبیات بیانگر
نوعی از روابط میان متون میباشد .رمان فرانکشتاين فی بغداد ( )2013احمد سعداوی تحت تأثیر رمان
فرانکنشتاين ( )1818مری شلی نوشته شده است که نشانههای اليههای پاکشدة پیشمتن شلی در
بیشمتن سعداوی ديده میشود .همین امر ،رابطة بیشمتنیت يعنی ديده شدن اليههای متن تأثیرگذار
در البهالی متن تأثیرپذير را سبب میگردد .اين روند از طريق تغییری هدفمند در بیشمتن اتفاق
میافتد که تراگونگی نام دارد و از تقلید به دور است .تغییر و گسترش معنا در بیشمتن از طريق
جايگشت انجام شده است که نوعی تغییر جدی در پیشمتن میباشد ،اما میتوان برخی روابط پاروديک
و دگرپوشی يعنی طنز به قصد تخريب پیشمتن را در اين رمان مشاهده نمود که البته شامل کل رابطة
بیشمتنیت نمیگردد .اين پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی رابطة تراگونگی در برخی
ويژگیهای محتوايی اين دو رمان و تغییرات ايجاد شده در محتوای بیشمتن از نوع جايگشت میپردازد.
جايگشت بدون اين که به تفسیر رمان مری شلی بپردازد به تغییر جدی در ابعاد مختلف آن دست
میزند .عنوان ،اسامی ،مکانها ،مضمون ،نمادها ،زبان و دين و اعتقادات از جمله مواردی هستند که
دچار تراجايی در متن درجة دوم يعنی رمان سعداوی میشوند .اين جايگشت ،حضور شبحوار
فرانکشتاين و فضای حاکم بر بیشمتن را توجیه میکند که چگونه گذشته با حضور خود باعث غیاب
معنا میشود.
واژههای کلیدی :بیشمتنیت ،تراگونگی ،جايگشت ،فرانکشتاين ،احمد سعداوی ،مری شلی.

 .1مقدمه
رابطة بیشمتنیت ( )hypertextualityکه از آن با عنوان پالیمسست ( )palimpsestيا
الواح بازنوشتنی نیز ياد شده است به نحوی میباشد که از خالل اليههای شفاف متن،
می توان تصوير متونی را ديد که متن اصلی از آن تأثیر پذيرفته است« .ژنت در تفسیر
قرارگیری متنی بر روی متن ديگر بدون محو کامل آن ،با تشبیه الواح بازنوشتنی کوشید
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تا بررسی کاملی از انواع مختلف ترامتنیت ارائه دهد» (مشعة .)14 :2016 ،ژنت با تشبیه اين
نوع روابط به لوحهای بازنوشتنی يا پالیمسست ،اصطالح بیشمتنیت را به کار میبرد .با
توجه به اين امر ،پیشمتن ( )hypotextحضوری شبحوار در بیشمتن پیدا میکند،

حضوری که میان نیستی و هستی نوسان دارد .بر اين اساس رمان فرانکشتاين فی بغداد
نوشتة احمد سعداوی به عنوان بیشمتن متأثر از پیشمتن مری شلی با عنوان
فرانکنشتاين يا پرومتة مدرن میباشد .شبح فرانکشتاين و شخصیتهای ديگر با حضور و
غیاب خود منجر به تراگونگی ) (transformationدر بیشمتن میشوند که باعث
تغییری هدفمند و بدون تقلید میگردد ،زيرا تغییر زبان و همچنین داشتن ابعاد
گستردهای از تغییر در متن و سبک و حتی ژانر تراجايی يا جايگشت ( )transpositionرا
سبب میگردد.
هرچند که وجه مشترک اين دو رمان هیواليی است که از تکههای بدن مردگان به
وجود میآيد و موجب خشونت میگردد ،اما حضور فرانکشتاين در بغداد و عراق باعث
تغییر نمادها و نشانهها در بیشمتن میشود .فرانکشتاين يا شسمة سعداوی با قرار
گرفتن در محیطی متفاوت ،نشانههای فرهنگی و اجتماعی متفاوتی را خلق میکند که با
بررسی آنها میتوان به وجوه تمايز و تشابه آنها پی برد .وجوهی که اعتبار کالن
روايتها در پیشمتن و عدم اعتبار و بیثباتی اين روايتها در بیشمتن را مورد تأکید
قرار میدهند  .بررسی اين موارد در هر دو رمان ،تفاوت عصر مدرنیسم و پست مدرنیسم
را و ارزشهای حاکم بر آن را نشان میدهد.
اين پژوهش ،شبح حضور فرانکشتاين در بیشمتن سعداوی وچگونگی تکثیر و
گسترش متن و معنا از جانب نويسنده را تحلیل مینمايد و نشان میدهد که چگونه
سعداوی گاه با برداشتی طنزآمیز و بیشتر با رويکردی جدی به خلق اثری متفاوت ،اما
مرتبط با پیشمتن میپردازد.
در مورد رمان فرانکشتاين فی بغداد برخی مقاالت علمی-پژوهشی و يک پاياننامه
نوشته شده است که عبارتند از :مقالة «خوانش تطبیقی مؤلفههای پست مدرنیسم در
رمانهای پستی و فرانکشتاين فی بغداد» نوشتة علی افضلی و نسترن گندمی در سال
 .1395که به عناصر جابجايی ،چندصدايی و بینظمی زمانی و مکانی اشاره دارد،
«سیمولوجیة فوضی العنف فی روایة فرانکشتاین فی بغداد ،قراءة تداولیة» نوشتة زينب
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عبداالمیر حسین القیسی در سال  .2016که به نشانهشناسی خشونت به صورت نقد
کاربردشناسی میپردازد« ،الرتمیز النسقی فی روایة فرانکشتاین فی بغداد» نوشتة فراس
صالح عبداهلل العتابی در سال  .2016به نشانه شناسی شخصیتها اهتمام دارد،
«تشكالت بنیة التدهور يف روایة فرانكشتاین يف بغداد ألمحد سعداوي» نوشتة سلمان کاصد

در سال  .2014که به بررسی غیاب و حضور شخصیتها بین واقعیت و خیال میپردازد
و پاياننامة «روایة (فرانکشتاین فی بغداد) البنیة و االحاالت» ،نوشتة عمار ابراهیم محمد
عزت در سال  .2016که هويت چندپاره و هويت اجتماعی را مد نظر قرار میدهد .با
توجه به اين که رمان سعداوی توسط امل نبهانی ترجمه شده است ،محمد کريمزاده
مقالهای با عنوان «نگاهی به رمان فرانکشتاين در بغداد ترجمة امل نبهانی» در سايت
«بامداد ما» منتشر نموده است .منتقدان عرب نیز برخی مقاالت اينترنتی را در تحلیل و

بررسی اين رمان منتشر کردهاند« :روایة أمحد سعداوي ،فرانكشتاین يف بغداد :فانتازاي سردیة
وسط غابة من اجلثث» نوشتة هاشم شفیق« ،فرانكشتاین يف بغداد :عن األخالق واحلرب»
نوشتة مصطفی نجار« ،فرانكشتاین يف بغداد ...روایة اخلراب اجلذري» نوشتة رسول محمد

رسول که تمامی اين مقاالت ،رمان مذکور را به عنوان يک رمان پستمدرن بررسی
نمودهاند ،اما در هیچکدام جايگشت و رابطة بیشمتنیت فرانکنشتاين شلی و فرانکشتاين
فی بغداد سعداوی مورد بررسی قرار نگرفته است .با توجه به تمامی موارد ذکر شده
پژوهش حاضر در صدد است شبح حضور متن پیشین را در متن پسین بررسی نمايد و
در اين راستا به سواالت زير پاسخ دهد:
بیشمتنیت در رمان سعداوی چگونه نمود پیدا میکند؟ عناصر تراگونگی در فرايند
تغییر بیشمتن چه جايگاهی دارند؟ و جايگشت موجود در متن در چه ابعادی صورت
گرفته است؟
 .2بیشمتنیت و انواع آن
روابط میان متون از جمله مواردی است که مورد توجه منتقدان و نويسندگان فراوانی
واقع شده است .وجود گفتمان بین متون مختلف باعث ظهور اصطالحات فراوانی شد که
به نحوی در صدد بیان و توصیف روابط حاکم بر اين متون بودند.
«مطالعات ژنت قلمرو ساختارگرايی باز و حتی پساساختارگرايی و نیز
نشانهشناختی{شناسی} را در بر میگیرد و همین امر به او اجازه میدهد تا روابط
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میان متنی را با تمام متغیرات آن مورد بررسی و مطالعه قرار دهد .او مجموعة اين
روابط را ترامتنیت مینامد .ترامتنیت چگونگی ارتباط يک متن با متنهای ديگر است.
ژنت اين روابط را به پنج دستة بزرگ يعنی بینامتنیت ،پیرامتنیت ،فرامتنیت،
سرمتنیت و بیشمتنیت تقسیم میکند» (نامور مطلق.)85 :1386 ،

يکی از انواع روابط متن ،بیشمتنیت است که رابطة بین دو متن ادبی را بررسی
میکند .اين رابطه بر اساس برگرفتگی میباشد و به عنصر همحضوری نمیپردازد« .به
عبارت ديگر در بیشمتنیت تأثیر يک متن بر متن ديگر مورد بررسی قرار میگیرد نه
حضور آن .البته می توان تصور کرد که در هر حضوری تأثیر نیز وجود دارد و همچنین
در هر تأثیری نیز حضور وجود دارد ،اما در بیشمتنیت تأثیر گستردهتر و عمیقتری
مورد توجه است» (همان .)95 :در اين جا تأثیر و تأثر و حضور به عنوان امری طبیعی
پذيرفته میشود که بار معنايی ارزشی ندارد.
چنانکه از نام اين اصطالح بر میآيد برای هر بیشمتنی بايد پیشمتنی باشد.
بیشمتنیت يعنی«هر رابطهای که موجب پیوند میان يک متن پسین  (hypertext) Bبا
يک متن پیشین  (hypotext) Aباشد ،مشروط بر آنکه اين پیوند از نوع تفسیری نباشد.
بیشمتن متنی است که از يک پیشمتن در جريان يک فرايند دگرگون کننده ناشی
شده باشد» (همان .)95 :اين برگرفتگی آن را از بینامتنیت و شرط تفسیری نبودن آن را
از فرامتنیت متمايز می نمايد .بر اساس ديدگاه ژنت رابطة برگرفتگی به دو دستة تقلیدی
و تراگونگی تقسیم میشود.
 .1-2تراگونگی
تراگونگی يا تغییر از مهمترين روابط در بیشمتنیت به شمار میآيد« .تراگونگی بر
اساس تغییر در گفتن چیزی به شیوهای ديگر است ،در حالی که تقلید بر اساس گفتن
چیزی ديگر به روشی مشابه است» (عذاوری .)54: 2006 ،تقلید و تراگونگی مطلق
وجود ندارد و در اين میان مالک نامگذاری ،وجه غالب تقلید يا تغییر است« .تفاوت
تغییر در تقلید و تراگونگی در هدفمند بودن تغییر و میزان آن است؛ يعنی در تقلید
هدف تغییر نیست و میزان آن هم بسیار فاحش نخواهد بود» (نامور مطلق.)10: 1384 ،
تراگونگی نیز زير شاخههايی دارد که عبارتند از :پارودی يا نقیضه (،)parody
تراوستیسمان يا دگرپوشی ( )travestyو ترانسپوزيسیون ،جايگشت يا تراجايی
(.)transposition
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 .3خالصهای از رمانهای فرانکنشتاین و فرانکشتاین فی بغداد
فرانکنشتاين يا پرومتة مدرن نوشتة مری شلی ( )Mary Shelleyنويسندة انگلیسی
میباشد .اين رمان به زندگی ويکتور ،پزشک جاهطلبی میپردازد که با به هم دوختن
تکههای بدن مردگان و استفاده از نیروی الکتريسیته هیواليی به شکل انسان میسازد.
ويکتور که به هنگام تعقیب هیوال با والتن آشنا میشود ،داستان زندگی خود و ماجرای
هیواليی که باعث قتل عزيزانش شده بود را برای وی تعريف میکند.
فرانکشتاين فی بغداد نوشتة رماننويس عراقی ،احمد سعداوی است .در اين رمان نیز
دستفروشی به نام هادی عتاگ پس از انفجارها ،تکههای اجساد مردگان را جمع میکند
و با پیوند اين تکهها موجودی به نام شسمه خلق میکند .اين موجود که مقامات امنیتی
او را جانی ايکس مینامند ،در صدد انتقام و برپاسازی عدالت است .در اين میان محمود
سوادی ،روزنامهنگاری جوان ،موفق به مصاحبه با شسمه میشود و او را با نام
فرانکشتاين معرفی میکند.

 .4شبح حضور در رمان فرانکشتاین فی بغداد
در ابتدا بايد گفت که رمان «پالیمسست را قبول میکند ،چرا که به خاطر حجم خود
میتواند متنهای مختلف را در خود جذب کند» (السماوی .)2006 ،اين جذب متون
مختلف است که متن را تبديل به متنی درجه دو مینمايد.
جلوة اين پديده در رمان فرانکشتاين فی بغداد نوشتة احمد سعداوی است که

همچون اليهای بر روی متون ديگر قرار میگیرد که مهمترين آنها رمان فرانکنشتاين يا
پرومتة جديد نوشتة مری شلی است .بازيابی نوشتههای پنهان گذشته در رمان سعداوی
از ديدگاه ژنت اين متن را در درجة دوم قرار میدهد.
عنوان رمان نويسندة عراقی با تأکید بر جابجايی مکانی ،فرانکشتاين را از رمان شلی
فرا می خواند و با قرار دادن وی در محیطی متفاوت به بازسازی وی میپردازد .اين رمان
بر روی اليههای ذهنی تصورات ،تصاوير ،احساسات و ...اليهای جديد بنیان میگذارد که
از اليههای قديمی يعنی رمان مری شلی سرچشمه میگیرد.
رمان مری شلی يکی از شاهکارهای قرن نوزدهم است و به عقیدة دريدا «يک
شاهکار مثل يک شبح حرکت میکند و با زمان تعین میيابد و همه چیز را چون شبح
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در خود فرا میگیرد» ( .)Derrida, 1994: 20فرانکشتاين يا فرانکنشتاين نیز با قرار
گرفتن در زمان و مکانی متفاوت همانند شبح در کالبد رمان سعداوی حلول میکند.
سعداوی برای بیان واقعیت سرزمین خود در شکل يک روايت ،ظرفیتهای موجود را
ناکافی میداند و با نقابی به گذشته در ادبیات غرب ،شبح فرانکشتاين را در عراق به
تصوير میکشد .در شبحوارگی ،زمان از خط سیر عادی خود خارج میشود و احمد
سعداوی به جای توصیف واقعیتهای عراق از طريق شخصیتهای عادی ،با حضور
غافلگیرکنندة شبح فرانکشتاين مواجه میشود ،فرانکشتاينی که در رمان مری شلی
میمیرد و اکنون در رمان سعداوی گفتمانی نو مطرح میکند .اين شبح «شکلی
ساختارزدايانه است که بین زندگی و مرگ و حضور و غیاب معلق است» (همان.)376 :
اين حضور و غیاب در کنترل هیچکس نیست و در نقشهای مختلف (آگاهی ،سنت،
میراث ،عدالت و )...حاضر میشود و خود را بر ذهن افراد تحمیل مینمايد .چنانکه پیکر
شسمه يا فرانکشتاين در نقش مصلح و منتقم به تسخیر روحی درمیآيد که خواستار

عدالت است« .سأقتص بعون للا و السماء من کل الجرمنی ،سأجنز العدالة علی األرض أخریا»

(سعداوی :2013 ،ص ( )157به ياری خدا و آسمان تمامی مجرمان را قصاص خواهم کرد ،سرانجام
عدالت را بر روی زمین تحقق خواهم بخشید.).

شخصیت فرانکنشتاين مری شلی متفاوت با شخصیت شسمة سعداوی است ،زيرا
فرانکنشتاين با حضور در بغداد باعث غیاب خود ،يعنی ايجاد مفهومی جديد میگردد .با
توجه به اين تناقض ،حضور متن پیشین در بیشمتن غیر قابل انکار میگردد .پس شبح
فرانکنشتاين  ،شخصیت فرانکشتاين زمان حال حاضر سرزمین عراق را در رمان سعداوی
در بر میگیرد .سعداوی با انتخاب شخصیت فرانکشتاين ،به علت شهرت فراوان رمان
مری شلی و تبديل شدن آن به فیلمهای سینمايی فراوان ،به راحتی میتواند با مخاطب
خود ارتباط برقرار کند و با حضور طیفها و هالههای معنايی بسیاری از آن در ذهن وی،
سخن جديدی بگويد.
اين پژوهش چگونگی اقتباس سعداوی از شلی را مورد بررسی قرار میدهد و با اشاره
به اليههای پنهان و آشکار ،بر نوآوری سعداوی در اين نوع رمان تأکید میکند.
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 .5فرانکشتاین یا پرومتة جدید به عنوان پیشمتن
سعید يقطین تعامل متن را در مقابل بیشمتنیت ژنت به کار میبرد و معتقد است که
«اين مفه وم برای تمامی روابط ممکن باز است و مفهومی دقیقتر ،بسندهتر و شاملتر از
بینامتنی ،تداخل ،گفتگو ،بیشمتنی و اصطالحات ديگر است ،زيرا بر بعد تعاملی متون و
يا ساختار متن در میان متنی معین تأکید میکند» (يقطین .)59 :2008 ،نتیجة تعامل
رمان شلی و سعداوی متنی متفاوت است که ترجمههای انجام شدة فراوان از اين
داستان ،نشانگر تعامل با خواننده و ايجاد ارتباط مفید است.
پیشمتن عالوه بر اين که حضوری گسترده در بیشمتن دارد ،تأثیر بسیار زيادی بر
آن نیز داشته است .عنوانی که بیشمتن بر خود نهاده است ،شخصیتی که از
تکهپاره های اجساد مردگان به هم دوخته شده است ،زنده شدن اين جسد و ايجاد
خشونت از مهمترين وجوه اشتراک اين دو نوع به شمار میآيد .ويکتور میگويد« :از
محل امانات مردهها و مقبرهها ،استخوان بدن مردهها را جمع آوری میکردم و با
انگشتانی حرمتشکن اسرار وحشتناک بدن آدمی را آشکار میکردم» (شلی.)68 :1386 ،
از طرفی رابطة حاکم بر اين دو رمان از نوع تفسیری نیست ،چون در اين صورت رمان
سعداوی تبديل به يک فرامتن و تقلید میگردد ،در صورتی که بیشمتن مورد بحث به
هیچ عنوان به تفسیر شخصیت فرانکشتاين و موضوع رمان شلی نمیپردازد .در ساختار
روايتی که محل وقوع آن کشوری در خاورمیانه به نام عراق است ،شخصیت شسمه يا
فرانکشتاين و شخصیتهای مشابه ديگر سرنوشت و ساختاری متفاوت با پیشمتن خود
دارند .ويکتور ،خالق فرانکشتاين ،به دلیل عالقة فراوان به علوم تجربی و فیزيولوژی
دست به آفريدن هیوال میزند« :يکی از پديدههايی که من به آن عالقة خاصی داشتم،
ساختمان بدن آدمی بود .با ديدن هر حیوانی که از حق حیات برخوردار بود ،بارها از
خود میپرسیدم :منشأ حیات چیست؟» (همان )63 :اين موجود در نتیجة کنجکاوی و
جاهطلبی يک دانشمند به وجود میآيد و در نتیجة رفتار انسانها تبديل به هیوال
می شود ،در حالی که شسمه به طور تصادفی توسط يک فروشندة دورهگرد به وجود

میآيد که هدفش حفظ احترام اجساد کشتهشدگان در انفجار است« .أان عملتها جثة
کاملة حتی الت تحول إلی نفاايت ...حتی ترتم مثل األموات اآلخرین وتدفن» (سعداوی:2013 ،

( )34من آنها را به صورت پیکر کاملی درست کردم تا تبديل به زباله نشوند ،تا مانند مردگان ديگر با
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احترام دفن شوند) .اين هیوال برای خود از ابتدا رسالتی دارد و خود را منتقم ،حامی
مظلومان و سمبل عدالت میداند.
ترکیبی را که مری شلی در رمان خود به وجود آورده است به هیچ وجه نمیتوان
چنان بازسازی نمود که همان تأثیر و همان داللتها را در خود داشته باشد ،فقط بر
اساس آن میتوان ترکیبی نوين با داللتهای خود ،مانند رمان سعداوی خلق کرد .طرح
موضوع بیشمتنیت خصیصة تقلید را در رمانهای پسامدرن به ذهن میآورد .چنان که
در توصیف رمانهای پسامدرن گفته میشود:
«اين تصور مستأصلکننده که همة نوآوریها قبال انجام شده است ،منجر به تقلید
میشود .چنانکه فردريک جیمسون ( )Fredric Jamesonدر مقالة پسامدرنیسم و
جامعة مصرفی ( )1983اشاره میکند :نويسندگان ،هنرمندان عصر حاضر ديگر
نخواهند توانست سبکها و عوالم داستانی جديد از خود ابداع کنند .صرفا ترکیبهای
محدودی امکانپذير است و بینظیرترين اين ترکیبها پیش از اين به ذهن
داستاننويسان خطور کرده است» (مکهیل و ديگران.)87 :1393 ،

مری شلی با رمان خود دنیايی را خلق نموده است که دنیاهای بیشماری را میتوان
از آن استخراج نمود« .ويژگی اين مؤلفها در اين است که فقط مؤلف آثار و کتابهای
خود نیستند .اينها چیزی بیشتر خلق کردهاند ،يعنی امکانها و قاعدههای پیدايش
متنهای ديگر را» (بودريار و ديگران .)205 :1374 ،پیشمتن شلی که متعلق به عصر
رمانتیسم و ادبیات وحشت است به عنوان ترکیبی خاص راه را برای ايدههای نو باز
میکند ،به طوری که نويسنده ای در قرن بیست و يکم از عناصر موجود در اين رمان و
تفکر حاکم بر آن در راستای ايدئولوژی و تفکر خود بهره میگیرد.
 .6فرانکشتاین فی بغداد به عنوان بیشمتن
زمانی بیشمتن تحت اين عنوان ،هويت میيابد که حضور پیشمتن در آن بارز باشد.
بارزترين حضور پیشمتن در رمان سعداوی ،عنوان رمان به صورت اقتباسی از عنوان
رمان شلی است« .تعامل خارجی متون تعاملی است که بین متن نويسنده و متون ديگر
که شهرت جهانی دارند بر اساس فهم ،نقد و تراگونگی اتفاق میافتد» (فرطاس:2011 ،
 .)171از اين رو پیشمتن شلی باعث قدرت گرفتن رمان سعداوی میشود ،چرا که
بسیاری از نشانهها برای مخاطب آشنا خواهد بود ،زيرا «فرانکشتاين يک قصة محض
نیست که مری شلی  200سال پیش آن را نوشته است ،بلکه امروز به وسیلة سینما،
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رسانهها ،کارتونها و داستانهای مضحک تبديل به عنصری در فرهنگ مردمی شده
است» (القیسی.)228 :2016 ،
در ابتدای کتاب و قبل از شروع فصول سعداوی سه جمله را به صورت گلچین آورده

است .جملة اول از کتاب مری شلی از زبان هیوال اقتباس شده است« :إن أطلب منک أن
ال تصفح عن .إستمع إلی ،قم إذا استطعت وإذا شئت دمر عمل ما صنعت یداک» (سعداوی،

( )6 :2013از تو میخواهم که مرا نبخشی .به من گوش بده! برخیز! اگر توانستی و اگر دلت خواست
آنچه را که با دستانت ساختهای ،نابود کن!).

سپس قطعهای از داستان مارگورگیس ،قديس مسیحی ،را که در  208میالدی در

فلسطین میزيست و در  303میالدی در ازمیر کشته شد ،نقل میکند« :أمر اللك بوضع
القدیس يف العصرة حت ترأ حلمه وأصبح جسده أجزاء متناثرة حت فارق احلیاة ،فطرحوه خارج
الدینة ،لكن الرب یسوع جعه وأقامه حیا ،وعاد اثنیة إىل الدینة» (همان( )6 :پادشاه فرمان داد که
قديس را در میان سنگ روغنکشی قرار دهند تا گوشت بدنش تکه تکه شود و بمیرد .سپس او را در

خارج از شهر افکندند ،اما سرور ،عیسی ،تکههای او را جمع کرد و به آن زندگی دوباره داد و دوباره به
شهر بازگشت).

جملة سوم نیز به شسمه تعلق دارد« :أنتم اي من تسمعون هذه التسجیالت اآلن ،إن مل
تكن لدیكم الشجاعة لمساعديت يف مهميت اجللیلة ،فحاولوا ،على األقل ،أن ال تقفوا يف طریقي»
(همان( )6 :ای کسانی که اکنون اين صداهای ضبطشده را میشنويد! اگر برای مساعدت من در
ماموريت بزرگم شجاعت نداريد ،حداقل مانع من نشويد).

نويسنده با کنار هم قرار دادن فرانکشتاين ،مارگوگیس و شسمه در پیرامون متن
اصلی ،برای گفتن سخنی جديد ترکیبی نوين می آفريند .دو شخصیت اول با توجه به
سابقه ای که در میان فرهنگ مردم دارند به آشکار شدن و فهم نشانة سوم يعنی شسمه
کمک خواهند نمود و از طرفی بر بیشمتن بودن متن حاضر داللت خواهند کرد.
اثر مری شلی و سعداوی سرشار از نمادهايی است که قابلیت تکثیر را دارا میباشند،
مانند فرانکشتاين ،هیوال ،شسمه ،نابو ،ايلیشوا و ....نه به اين معنا که معانی متعددی را
میرسانند ،بلکه به اين معنا که نمیتوانند در يک چارچوب محدود شوند .پس قدرت
موجود در اين دو اثر از پتانسیل تفسیرپذيری آن دو سرچشمه نمیگیرد ،بلکه قدرت
اين دو اثر به خاطر متن متکثر آن است که فرصتی را برای معانی جديد ايجاد میکند و
به مخاطب نیز فرصت مشارکت در متن را میدهد ..فرانکنشتاين در رمان شلی نمادی از
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خودخواهی انسان و غیر قابل کنترل بودن تکنولوژی است ،در حالی که همین شخصیت
در رمان سعداوی میتواند نماد خشونت و اختالفات حاکم بر سرزمین عراق باشد .رمان
سعداوی که رمانی متعلق به دورة پسامدرن است که بر اساس رمان شلی برای ايجاد
نظمی نوين تالش میکند ،اما در میان سطور آن ،استعارة فرانکنشتاين يا پرومتة مدرن
به صورت واضح ديده میشود و همین امر موجب میشود که رمان سعداوی بیشمتنی
از رمان شلی باشد .چرا که شسمه نیز مانند فرانکشتاين از تکههای بدن مردگان به
وجود آمده و عامل ايجاد خشونت است.
رابطة بیشمتنیت انواعی دارد که به علت گستردگی و جديّت تغییرات در بیشمتن
و دوری از تقلید ،رمان سعداوی از نوع تراگونه و جايگشت میباشد .هر چند که میتوان
برخی عناصر نقیضه و دگرپوشی را در بیش متن مشاهده نمود؛ اما اين تراگونگی از نوع
جايگشت و تغییری جدی در بیشمتن است.
 .1-6نقیضه
نقیضه به عنوان زيرشاخهای از تراگونگی «با ايجاد تغییراتی هدفمند در ويژگیها به
صورت خندهدار و غیر جدی ،اثر اصلی را مورد تمسخر قرار میدهد» ( Shipley, 1970:

 .)231پارودی در واقع فرم را حفظ میکند و به تغییر محتوا میپردازد .در رمان
سعداوی تصاوير پاروديک به کار برده شده و گاهی با پیشمتن خود نیز بر اساس نقیضه
رابطه برقرار نموده است ،اما کل اين رابطه بر اساس نقیضه نمیباشد .از جمله مواردی
که پارودی محسوب میشود ،شروع رمان است .رمان با يک گزارش نهايی در مورد پايان
دادن به مأموريت سازمانی است که در واقعیت چنین نهادی وجود ندارد .سعداوی که
چنین سازمانی (ادارة پیگیری و تعقیب) را قبول ندارد ،با چنین گزارشی به هجو
نويسندگان گزارش نهايی و س ّری و همچنین خود اين سازمان میپردازد« .هجوی که با
استقرار محافظهکارانة قراردادها و سپس مخالفت اساسی با آنها وجههای ناسازواره از
خود به نمايش میگذارد» (يزدانجو .)285 :1390 ،حضور ساحران و منجمان در ادارة
تعقیب و استفاده از آنها در پیگیری جنايات نیز استعارههايی طعنه آمیز و از نوع نقیضه

محسوب میشوند که عدم حاکمیت تعقل را به نقد میکشند« .وأنا کانت توظف ،تت
إدارة العمید سرور مباشرة ،جمموعة من النجمنی و قارئي الطالع ،برواتب مرتفعة( »...سعداوی،

  34تراگونگی محتوای رمان فرانکشتاین فی بغداد احمد سعداوی در تطبیق با فرانکنشتاین مری شلی

( )7 :2013اين سازمان ،زير نظر مستقیم رئیس سرور ،گروهی از ستارهشناسان و طالعبینان را با حقوق
باال به کار میگرفت.)...

سعداوی در جواب اين سؤال که چرا به جای پزشک در رمان شلی ،فروشندهای دوره
گرد (عتاگ) را قهرمان داستان انتخاب کرده است ،میگويد« :اين نوعی وارونگی پاروديک
نیشدار است که در ادبیات پسامدرن تکنیکی شايع است .عتاگ در اينجا دکتر ويکتور
در رمان شلی نیست ،وی صورتی تمسخر آمیز از اوست .همینطور موقعیت عتاگ نسبت
به حوادث روايتشده داللت ديگری نیز دارد :دورهگردی که سعی دارد چیز مفیدی
بسازد ،مشغول کاری مهم و ج ّدی میشود» (النشمی .)2014 ،نويسنده با بازيافت مبتکرانه
و طعنه آمیز مواردی که قبال بیان شدهاند به باز تولید شخصیت ويکتور پزشک در قالب
عتاگ دورهگرد میپردازد .ويکتور از دنیای تخیلی مری شلی وارد دنیای خیالی سعداوی
میشود و ماهیتی کنايی و طنز به خود میگیرد.
هر چند که تبديل يک مرد به زن در بیشمتن نوعی دگرپوشی محسوب میشود ،اما
در اينجا رابطة پاروديک ايلیشوای ديوانه و دالسی عاقل قابل مشاهده است که در واقع
تبديل يک شخص عاقل به زنی ديوانه را به تصوير میکشد .دالسی پیر که نابیناست و
در واقع به دلیل خیرخواهی خود ،فراری و تبعیدی محسوب میشود و در کلبهای در
حاشیة يک دهکده به همراه دختر و پسرش زندگی میکند .پیرمرد نابینا که روی
صندلی مینشیند و آهنگ مینوازد با نصیحتهای پدرانه درد فرزندانش را تسکین
میبخشد و تمامی اين وقايع فرانکشتاين را تحت تأثیر قرار میدهد .روزی که وی
تصمیم میگیرد با اين خانواده رو در رو آشنا شود ،سراغ پیرمرد نابینا میرود و از او
کمک میخواهد« .ناگهان در اين موقع صدای پای حامیان جوانم را شنیدم .نبايد وقت
را تلف میکردم .دست پیرمرد را گرفتم و داد زدم :خوب حاال موقعش هست که کمکم
کنید .از من حمايت کنید .شما و خانوادهتان همان دوستانی هستید که من در پی آنها
هستم» (شلی .)194 :1386 ،خانوادة دالسی با ديدن هیوال دچار وحشت میشوند و به او
حمله میکنند و همین امر باعث سرخوردگی شديد وی میگردد.
در بیشمتن ،ايلیشوا رابطهای پاروديک با دالسی دارد .ايلیشوا فرزندش دانیال را در
جنگ از دست داده است ،ولی به دلیل اينکه جسد وی را تحويل ندادهاند ،مرگ او را
باور ندارد .دخترانش نیز از اين کشور رفتهاند و به تنهايی زندگی میکند .چشمان کم
سويی دارد و بیشتر اوقات در سالن خانة خود روی صندلی مینشیند و با تصوير قديس
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صحبت میکند و به همین دلیل همه او را ديوانه میپندارند .برخالف خانوادة دالسی و
پیرمرد ،ايلیشوا با ديدن شسمه در خانة خود احساس میکند که دعاهايش مستجاب

شده و پسرش دانیال بازگشته است« .مل تسأله عن أی شیء .لقد وعدت قدیسها أال تسأل
أسئلة کثریة ...إال أنا تعرف أن هذا الرجل ال یشبه دانیال کثریا .هذا لیس مهما» (سعداوی،

 ( )64 :2013از او در مورد هیچ چیز سؤال نکرد .به قديس قول داده که سؤالهای زيادی نپرسد .اما

میداند که اين مرد شباهت چندانی به دانیال ندارد .مهم نیست .).به اين ترتیب شخصیتی عاقل و
دنیاديده که از هیوال میترسد ،در بیشمتن تبديل میشود به پیرزنی ديوانه و دچار
پارانويا که هیوال را به فرزندی میپذيرد.
 .2-6دگرپوشی
دگرپوشی نوعی تراگونگی سبکی محسوب میشود و در تقابل با نقیضه ،طنزی همراه با
تحقیر و تخريب است که از متانت نقیضه برخوردار نیست« .بر اساس نتايج ژنت بعد از
پژوهشهای فراوان؛ دگرپوشی در زمینة روابط اشتقاقی ،بازنويسی متن با حفظ کنش
است .در همان حال محتوای اساسی و حرکت (اصطالحات بالغی ،ابداع و ترتیب) آن نیز
حفظ میشود ،اما از طريق کالم با کارکردی ديگر بزرگنمايی میگردد» (فرطاس:2011 ،
 .)140به تعبیری دگرپوشی صورت را تغییر میدهد ،اما معنا را حفظ میکند.
دگرپوشی بر رابطة بین اين دو رمان صدق نمیکند .زيرا در بیشمتن سبک و معنا
هردو تغییر يافتهاند .با اين وجود میتوان گفت که رمان شلی شیوة نوشتاری فخیم،
عاشقانه و آمیخته با وحشت را داراست ،در حالی که در رمان سعداوی زبان عادی و
عامیانه نیز به کار رفته و حتی از تصاويری بهره گرفته است که متانت متن اصلی را به

سخره میگیرد .به عنوان مثال ،سوادی خطاب به معشوق خود میگويد« :هل رأیت قطعة

خراء ذهبیة؟» (سعداوی ( )261 :2013آيا يک تکه فضله از جنس طال ديدهای؟) سبک نوشتاری
رمان شلی در يک چارچوب معین قرار دارد و سبکی رمانتیک است که در گفتارها نیز
نمود پیدا میکند« :گفتم :الیزابت جان نترس خیالت راحت باشد ،مطمئن باش که او
تبرئه میشود ،اما بايد ثابت کنیم که او بیگناه است» (شلی .)107 :1386 ،در حالی که
سبک نوشتاری سعداوی در اين رمان بسیار متنوع است و گاهی از زبان عامیانه نیز

استفاده میکند که از خصوصیات داستانهای پسامدرن است« :لیش تباوع ولیدی...روح
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شوف اجلثة مالتک وین صارت...ال تظل

هنا» (سعداوی( )46 :2013 ،چرا نگاه میکنی ...برو ببین

جسدت کجاست ...اينجا نمان).

دالسی پیر و عاقل در رمان شلی ،تبديل به پیرزنی ديوانه در رمان سعداوی میشود.
اين تغییر جنسیت و تبديل شخص عاقل به شخصیتی ديوانه ،نوعی دگرپوشی میباشد،
سعداوی با اين کار و تبديل شخصیت عاقل به ديوانه سعی دارد که به شیوهای
اغراقآمیز و سبکسرانه شخصیت دالسی را تخريب کند.
 .3-6جایگشت
تراگونگی که نوعی تغییر در بعد نشانهشناسی است ،دگرگونی نشانهها را در پی دارد.
دگرگونی نشانهها برای تولید معنا منجر به جايگشت يا تراجايی میشود که در دو بعد
شکل و محتوا قابل بررسی است که در اين پژوهش به برخی از ويژگیهای محتوا ،مانند
جايگشت بینافرهنگی ،بینازبانی ،بینامذهبی ،درون نشانهای و  ...اشاره میشود.
پیشمتن به زبان انگلیسی و بیشمتن به زبان عربی نوشته شده است و بنا بر
ديدگاه ژرار ژنت «مشهورترين شکل تراجايی و گستردهترين آن ،تراجايی يک متن از
يک زبان به زبان ديگر ،يعنی ترجمه است» ( .)Genette, 1997: 214گستردگی اين
جايگشت يا تراجايی به اين دلیل است که ترجمه ابعاد گستردهای از تغییرات زبانی،
فرهنگی ،نشانهای و دينی را با خود به همراه دارد.
 .1-3-6جایگشت بینافرهنگی
فرانکشتاين شلی متعلق به فرهنگ غرب و اروپا و متأثر از فرهنگ انگلیسی در قرن
نوزدهم است که اين عصر شاهد پیشرفت سريع علم و کمرنگ شدن اعتقادات و اخالق
است ،در حالی که فرانکشتاين فی بغداد متعلق به فرهنگ مشرق زمین و خاورمیانه و
تحت تأثیر فرهنگ عراقی در جهانی است که تحت حاکمیت عصر پسامدرن میباشد .از
طرفی فرهنگ اروپايی غالب در عصر شلی به صورت رمانتیسم و عالقه به ادبیات وحشت
در رمان وی ظهور میکند و مطابق با شرايط حاکم ،بسیاری فرانکشتاين شلی را متأثر از
ادبیات زنانه میدانند ،اگر چه زنان در اين رمان بیشتر سکوت کردهاند« .مری شلی در
فرانکشتاين نفوذ مادرش را بر ايدئولوژی خود به صورت پیچیده بازتاب میدهد .افکار
عمیق خود را دربارة عواطف داخلی و نقش زنانه در رابطه با خانواده ،جامعه و مردم
منعکس میکند» ( .)T.Carr, 2001: 127البته شايد اين سؤال پیش بیايد که در رمان
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صدای شخصیتهای مرد مانند هیوال ،ويکتور و والتون بر متن حاکم است ،اما بايد گفت
که تسلط اين گفتمان باعث شکست آنها میشود و «شخصیتهای زن اعتبار روايات
مردانه را در هم میشکند» (همان .)121 :در واقع به سکوت راندن زنان در رمان شکست
بزرگی را برای مردان در روايت رقم میزند.
فرانکشتاين فی بغداد سعداوی نیز متأثر از دورة پسامدرن حاکم بر روزگار خود است.
تعدد اصوات ،جنگ ،حملههای انتحاری ،تروريسم و هويتهای متکثر عراق در رمان
منعکس میشوند .اين رمان همچون آينهای است که واقعیتهای حاکم بر عراق را از
طريق ادبیات وحشت و فانتزی به تصوير میکشد .در واقع فردگرايی رمانتیسم
فرانکشتاين شلی در رمان سعداوی جای خود را به نوعی واقعیت سورئال میدهد.
واقعیتی که از نوع فرهنگ حاکم بر عراق و اختالفات مذهبی و طائفهای و حضور
بیگانگان در کشور سرچشمه میگیرد و با خیال درمیآمیزد .همین تفاوت فرهنگ در
عناصری چون عنوان ،اسامی ،مضمون ،مکان و نماد خود را نشان میدهد.
الف -عنوان :عنوان از ديدگاه ژرار ژنت يک پیرامتن ( )paratextمحسوب میشود و
اولین عنصر کتاب است که مخاطب با آن مواجه میشود .عنوان میتواند کلید متن باشد
و يا اين که آن را تبديل به معما نمايد .سخنی برگرفته شده از پیشمتن در ابتدای
بیشمتن متعلق به فرانکشتاين است که از ويکتور میخواهد که به او گوش دهد و پس
از آن در صورت تمايل و داشتن توانايی ويرانش کند .در واقع نويسنده به مخاطب
میگويدکه « ابتدا بخوان سپس بفهم! آنگاه اگر خواستی عنوانی را که معنايش را در
خواهی يافت در هم بشکن و ويران کن» (صالح عبداهلل .)584 :2016 ،عنوان اصلی رمان
شلی فرانکنشتاين است که وی به دنبال آن عبارت «يا پرومتة مدرن» را میافزايد ،زيرا
«آنچه که در عنوان اصلی پنهان میماند و از بیان آن عاجز است ،عنوان فرعی برای فهم
بیشتر آن را توضیح میدهد ...ژنت معتقد است ،عنوانی که حرف ربط «يا» بین دو
قسمت اصلی و فرعی ارتباط ايجاد میکند ،نسبت به عنوانی که چنین نیست ،از انسجام
بیشتری برخوردار است» (مدقن .)13 :2016 ،پرومتة مدرن از اسطورة پرومتئوس در شعر
هزيود برگرفته شده است که «بر صخرهای در کوههای قفقاز به زنجیر کشیده میشود.
چرا که از درخت معرفت بیش از اندازة ضرورت بر انسان آشکار ساخته است» (دورانت،
 .)7250 :1378بر اساس اين اسطوره ،پرومته توسط زئوس به خاطر قرار دادن آتش در
اختیار انسان ،بر صخرهای در کوه قاف به زنجیر کشیده میشود و هر روز عقابی جگر او
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را میخورد و جگر او هر شب از نو میرويد .سرنوشت دردآلود دکتر فرانکشتاين به دلیل
زيادهخواهی هايش به سرنوشت پرومته و شکنجة ابدی وی تشبیه شده است .پرومتئوس
به خاطر دزديدن آتش و به مبارزه طلبیدن خدايان مجازات میشود و ويکتور به خاطر
تالش برای رسیدن به علم بیشتر محکوم به رنج و عذاب میگردد.
سعداوی نیز در عنوان رمان خود فرانکشتاين را به عاريه میگیرد .وی به دلیل
شهرت فرانکشتاين مانند شلی مجبور به انتخاب نام فرعی برای رمان نیست .وی او را از
ريشههای فرهنگیاش جدا میکند و در بغداد متولدش مینمايد تا زبان گويای وضعیت
حاکم بر عراق باشد .در واقع وی همانند شلی نام شخصیت اصلی داستان را برای عنوان
برمیگزيند ،که اين به دلیل جهانی بودن اين نام ،ارجاعات فراوانی در ذهن مخاطب
داراست ،ولی با اضافه نمودن نشانة مکانی بغداد به بومی سازی آن میپردازد.
ب -اسامی :نام شخصیت ها در رمان سعداوی بومی شده و متعلق به فرهنگ عربی و
عراقی است ،به غیر از نام فرانکشتاين که برخی او را به اين نام میخوانند.
فرانکنشتاین مری شلی

فرانکشتاین فی بغداد

هیوالی فرانکنشتاين

فرانکشتاين  /شسمه  /جانی ايکس  /دانیال

ويکتور

هادی عتاگ

والتن

محمود سوادی

دالسی پیر

ايلیشوای پیر

کلروال

ناهم عبدکی

آگاتا و فلیکس

هیلدا و ماتیلدا

ج -مکانها :مکانهای موجود در پیشمتن تبديل به مکانهای نامآشنا برای مخاطب
عراقی میشود .ژنو ،فرانسه ،قطب شمال ،اينگلشتات و قبرستانها در رمان سعداوی نام
و چهره عوض میکنند و اسامی بغداد ،بتاوين ،عماره ،کوچه و خیابانهای بغداد که برای

مخاطب بسیار آشناست ،جايگزين میگردد« .لقد َسع من تلفزیون الطعم أن انفجارات کثریة
حصلت خالل الیوم ،فی مناطق الکاظمیة ومدینة الصدر وحي النصور والباب الشرقي»
(سعداوی ( )38 :2013 ،از تلويزيون رستوران شنیده است که انفجارهای زيادی در طی روز در مناطق

کاظمیه ،شهرک صدر ،محلة منصور و دروازة شرقی به وقوع پیوسته است) .محمود سوادی
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روزنامهنگ اری است که به داليلی مجبور به ترک شهر خود ،عماره ،شده است و در بغداد
میخواهد به آرزوهايش برسد ،در حالی که والتن ،کاپیتان کشتی ،سودای کشف قطب
شمال را در سر دارد و در سر راه خود با ويکتور آشنا میشود .ويکتور ،هیوالی مری
شلی را از اجساد مردگان در قبرستان به وجود میآورد ،در حالی که کوچه خیابانهای
شهر بغداد خود تبديل به گورستانی می گردد که به راحتی هادی عتاگ به اجساد
مردگان دست میيابد .تفاوت فرهنگی بین پیشمتن و بیشمتن و دورة زمانی مختلف
باعث به وجود آمدن نشانههای مکانی متفاوت میشود که رمزگشايی از اين مکانهای
آشنا برای مخاطب به سهولت انجام میگیرد.
د -مضمون :مضمون اصلی رمان شلی اين موضوعات را مطرح میکند که آيا علم
میتواند موفق به آفرينش حیات شود؟ و يا علم میتواند با تمامی امکاناتش خالق خیر يا
شر شود؟ شلی در اين راستا شخصیتی چون فرانکشتاين را خلق میکند.
«دکتر فرانکشتاين جوان موجود هراسناکی را از تکههای کنار هم گذاشته و بقايای
اجساد به هم دوختهشده می آفريند که غول پیکر و هراسناک است و تکه تکه بودن
بدنش از جاهای بخیههای روی بدن کامال آشکار است .اين هیوال بزرگاندام و
قدرتمند ،اما موجودی حساس و هوشمند است که از خالق خود متنفر است که او را به
وجود آورده است ،اما چاره ای جز زندگی کردن ندارد .اين سرنوشت شهر مدرنی است
که از بقايای باستانی به وجود آمده است تا به لذت بزرگتری دست يابند ،اما در نهايت
چیزی جز سرگردانی نصیبشان نمیشود» (فکوهی.)1395 ،

بر اساس مضمون رمان شلی ،مدرنیسم و پیامدهای آن نتوانسته است میان خیر و
شر و لذت و درد از نظر اخالقی تمايز قايل شود و همین امر باعث شکست و سرگردانی
انسان مدرن شده است.
فرانکشتاين سعداوی نیز به خشونت حاکم بر جامعة عراق و نقش تمامی نهادها و
مردم در دامن زدن به اين خشونت اشاره دارد .در اين رمان مسايل سیاسی ،اجتماعی و
دينی علت خشونت حاکم معرفی میشود« .بعد سیاسی با سه موضوع مطرح میشود:
اختالف بر سر قدرت ،سودجويی از قدرت و فساد حاکمیت و بعد اجتماعی نیز با سه
موضوع طرح میگردد :تغییر منفی ،ترس جمعی و تحول طبقاتی ،اما بعد دينی با
موضوع افراطیگری مطرح میشود» (القیسی .)222 :2016 ،مضمون و روند داستان اين دو
رمان زياد به هم نزديک نیست و هر کدام سعی دارد ،پیامی متفاوت را برساند .نقطة
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تالقی اين دو رمان سعی دو نويسنده در به تصوير کشیدن خشونتی است که هر کدام
داليل خاص خود را دارد.
ه -نمادها :يکی از ويژگیهای داستانهای پستمدرن ،فراوانی نشانهها است« .در
داستان پست مدرن آشفتگی نشانه ها حاکم است نه آشفتگی پیام ،فراوانی نشانه وجود
دارد نه فراوانی پیام .نشانهها با يک نحو جايگشت مجازی ويژهای تکرار میشوند .شکلی
خاص که نوعی ابهام و تداعی ذهنی خاص و تقريبا روشن میآفريند .تکرار مکررات برای
دريافت پیام به وسیلة مخاطب برای رمزگشايی» (پارسا .)68 :1394 ،اين نشانهها در
بیشمتن گاه تبديل به نماد میشوند.
هیوال در رمان شلی به هنگام تولد ،موجودی خالیالذهن است که رفتار خشن
انسانها وی را تبديل به هیوال مینمايد و در انتها نیز به حیات خود خاتمه میدهد .نماد
فرانکشتاين در بیشمتن از پیشمتن اقتباس شده است و هر دو نماد خشونت حاکم بر
اجتماع هستند« ،اما مخلوق احمد سعداوی در رمان فرانکشتاين فی بغداد توجیهات و
فلسفة خاص خود را دارد .وی قبول نمیکند تا او را مجرمی بنامند که به خاطر شهوت
مرگ میکشد .وی چنانکه خود میگويد رسالت تحقق عدالت اجتماعی را بر عهده
دارد» (ثامر .)2014 ،هیوالی سعداوی که توسط ارواح قربانیان تسخیر شده است ،از
ابتدای تولد رسالت مهمی دارد و در نهايت نیز همچون شبحی ،تماشاگر نابودی زندگی

مردمی است که آسمان شهرشان لحظه به لحظه پر از سیاهی و دود میشود« :ابإلضافة
إلی شبح رجل جمهول یقف منذ ساعة عند النافذة العاریة من إحدی غرف الطابق الثالث یراقب
إحتفاالت الناس بصمت وهو یدخن» (سعداوی( )350 :2013 ،همچنین شبح مردی ناشناس وجود
دارد که از ساعتی پیش در کنار پنجرة بدون شیشه در يکی از اتاقهای طبقة سوّم در سکوت سیگار بر

لب ،جشن مردم را تماشا میکند) .اين ش بح از آنجايی که قابل دسترسی نیست و هر لحظه
برای بازسازی وجود خود نیاز به کشتار بیشتر دارد ،بین هستی و نیستی قرار میگیرد.
شسمه با ادعای اجرای عدالت دست به خشونت و کشتار میزند و همین امر باعث
تناقض میگردد .اين وضعیت پارادوکسیکال شسمه نمايانگر واقعیتهای حاکم بر عراق
است .وی در واقع با قرار گرفتن در حالت نیستی و هستی از حاکمیت خشونتی خبر
میدهد که به صورت نامرئی و ناخودآگاه بر همهجا حکم میراند.
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 .2-3-6جایگشت دروننشانهای
تبديل پیشمتن به بیشمتن با توجه به دو وجه روايتی و دراماتیک گونهبندی میشود.
« تبديل روايتی به دراماتیک ،تبديل دراماتیک به روايتی و يا تبديل روايتی به روايتی و
دراماتیک به دراماتیک .دو دستة اول را تبديالت درونوجهی و دو دستة دوم را تبديالت
برونوجهی نیز مینامند» (نامور مطلق .)11 :1384 ،تبديل پیشمتن شلی به بیشمتن
سعداوی از نوع تبديل وجه روايتی به روايتی (دروننشانهای) میباشد که به آن تبديل
برونوجهی گويند .اين نوع تبديل ،باعث تغییر در نحوة ارائة بیرونی وجه روايتی
میشود .از آنجايی که هر دو متن متعلق به وجه روايتی هستند و از يک نظام نشانهای
پیروی میکنند ،پس بیشمتن نمونة جايگشت درون نشانهای است.
 .3-3-6جایگشت بینادینی
در رمان مری شلی اخالق مداری بیش از دين بر فضای رمان حاکمیت دارد« .اما فکر و
ذکر کلروال مسائل اخالقی ،صحنة شلوغ زندگی ،فضايل قهرمانها و اعمال بشری بود»
(شلی .)46 :1386 ،هیوالی فرانکشتاين نیز از نظر فطری دارای روحی پاک و مهربان است
تا جايی که حتی از خوردن حیوانات بیزار است و از گیاهان تغذيه مینمايد .او در ابتدا
به شدت در مورد انسانیت و حاالت انسانی کنجکاو میشود .هر چند که شلی در اين
رمان اصراری بر اعتقادات مسیحیت ندارد و پايبندی به اخالق را مهمتر میداند ،ولی
رد پای مسیحیت را در اين رمان میتوان ديد .روايت هیوال از خود در بخش يازدهم
کتاب يادآور برخی از داستانهای مسیح میباشد .او حتی زمانی که خود را تنها میيابد،
میگويد « :به ياد استغاثة آدم به درگاه آفريدگارش افتادم ،اما آفريدگار من کجا بود؟ او
مرا رها کرده بود به همین خاطر من با دلی شکسته او را لعنت کردم» (همان.)189 :
در رمان سعداوی ،زمانی که مأموران ادارة تعقیب به خانة عتاگ میآيند و تمثالی از
حضرت مريم را آويخته بر ديوار میبینند از او میپرسند که آيا او مسیحی است؛ او در
جواب میگويد که مسلمان است .وقتی علت آويختن چنین تمثالی را از او میپرسند،

میگويد« :ما أدري ...جانت صورة مال آیة الکرسي فوگاها ...إنشگت الصورة وطلع هذا
التمثال» (سعداوی( )216 :2013 ،نمی دانم ...روی آن تصويری از آیة الکرسی بود ...تصوير پاره شد و

اين تنديس بیرون زد) .هادی بعد از مدتی متوجه میشود که در حفرة ديوار چیز ديگری
نیز وجود دارد که مانند تنديس يهوديان است .اين اليههايی که بر روی هم قرار
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گرفتهاند يعنی آیة الکرسی ،تمثال مريم عذرا و تنديس يهودی ،نشانگر تاريخ دينی و
مذهبی مردم عراق است .ايلیشوای پیر ،خود نماد جامعة مسیحیت است که در عراق
میزيستند و اکثر آنها از کشور مهاجرت نمودهاند .از طرفی اين نماد ،بیانگر همزيستی
مسالمت آمیز اسالم و مسیحیت است .يکی از نمونههای آن نذر پیرزن مسیحی است که

برای ادای «نذرهای اسالمیاش» به «کلیسا» میرود« .فضلت الذهاب إلی کنیسة مارقرداغ
يف عکد اآلثورینی ابلشیخ عمر لتفي بعض نذورها اإلسالمیة التأخرة» (همان( )105 :ترجیح داد به
کلیسای مارقرداغ در محلة اکد آشوریها در منطقة شیخ عمر برود تا نذرهای اسالمی ادا نشده را ادا

کند) .يعنی ايلیشوای پیر برخالف دين خودشان و همانند مسلمانان برای برآورده شدن
حاجتش نذر میکند .سعداوی به عمد در اين رمان بر اين امر تأکید میکند تا نشان
دهد عراق از طبقات مختلف اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و به خصوص دينی تشکیل
شده است.
 .7نتیجه
حضور شبحوار گذشته در شخصیتهای رمان احمد سعداوی که حضورشان بین هستی
و نیستی در نوسان است و به تمامی نمیتوانند چون متن درجة اول حضور کاملی
بیابند ،بیشمتنیت را در اين رمان تأيید میکند .با توجه به ديدگاه ژنت ،اين فرايند در
بیشمتن سعداوی با تأثیرپذيری از پیشمتن شلی به صورت تراگونگی و تغییر هدفمند
در ويژگیهای محتوايی قابل بررسی است .اين تغییر هدفمند به دلیل انجام جابجايی
گسترده در محتوای بیشمتن کامال به دور از تقلید میباشد.
پارودی و دگرپوشی که از عناصر تراگونگی میباشند ،هر کدام در اين رمان جايگاهی
دارند .از آنجايی که بیشمتن در صدد نقض طنزآمیز پیشمتن نمیباشد ،رابطة
بیشمتن و پیشمتن پاروديک نمیباشد؛ اما برخی تصاوير مانند تبديل شخصیت دالسی
پیر به ايلیشوای پیر که رفتاری متفاوت با هیوالی درون داستان دارد ،تغییر دکتر به
شخصیتی دورهگرد ،از جمله نمودهای نقیضه در بیشمتن است .دگرپوشی که با حفظ
معنا به تغییر صورت به قصد تخريب میپردازد ،با تبديل پیرمرد به پیرزن ،شخصیت
عاقل به ديوانه و متن موقر و رمانتیک به متنی روزنامهای و گاهی عامیانة عراقی خود را
در بیشمتن نشان میدهد ،اما هرگز بر کل رابطة دو متن نمیتواند حاکمیت بیابد.
تراگونگی از نوع جايگشت شکل عمدة بیشمتنیت در اين رمان میباشد .تراجايی يا
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جايگشت در زبان ،نشانهها و در فرهنگ که شامل اسامی ،عنوان ،نمادها ،مضمون ،نام
مکانها و دين میگردد ،در بیشمتن مورد بررسی قرار گرفت تا نشان دهد که
فرانکشتاين چگونه میتواند سالها پس از آفرينش خود ،دوباره در عراق بازآفرينی شود.
جايگشت يا تراجايی باعث جابهجايیهای فراوان در محتوای بیشمتن شده است.
اضافه شدن بغداد به عنوان نشانهای مکانی به عنوان رمان ،تبديل فرانکشتاين به شسمه
و ويکتور به هادی در بیشمتن ،جايگزينی کوچه و خیابانهای بغداد با خیابانها و
طبیعت اطراف ژنو و اينگلشتات ،خودانتقادی و انتقاد از خشونت حاکم بر عراق و
نهادهای اجتماعی و مردمی به جای انتقاد از علم و مدرنیسم ،تبديل نماد خشونت
آفرينی علم به نماد وضعیت متناقض مردم عراق که گناهکار و بیگناه در هم میآمیزند،
اهتمام به اديان و عقايد مختلف در بیشمتن و تبديل درون نشانهای رمان انگلیسی به
رمان عربی از جمله عناصر جايگشت در بیشمتن میباشد ،که نشان میدهد چگونه
فرايند بیشمتنیت و تراگونگی در عین حضور پیشمتن آن را از متن پاک میکند و
طرحی نو میافکند.
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