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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. 
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در احمد سعداوی  فرانکشتاین فی بغدادرمان  محتوایتراگونگی 
  مری شلی فرانکنشتاین تطبیق با

 
 صدیقه حسینی

 آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبان یدکتر دانشجوی
 زادهمهین حاجی 

 آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبانگروه  دانشیار

 زادهحمید ولی
 آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبانگروه  اراستادی

 (46 ص تا 23)از ص 
 13/08/1398، تاريخ پذيرش: 06/08/1397تاريخ دريافت:         

 

 چکیده
اين اصطالح در ادبیات بیانگر  ی يا اقتباس داللت دارد؛ بنابراينبرگرفتگ ةگونه رابط هریت بر متنبیش

رمان تأثیر تحت احمد سعداوی ( 2013) فرانکشتاين فی بغدادرمان  .باشدمی روابط میان متوننوعی از 
شلی در  متنپیش شدةپاک هایاليه هاینشانه که نوشته شده استمری شلی  (1818) فرانکنشتاين

گذار های متن تأثیرديده شدن اليه يعنی یتمتنبیشرابطة  ،امرین هم .شودمی ديدهسعداوی  متنبیش
اتفاق  متنبیشاز طريق تغییری هدفمند در روند . اين گرددرا سبب می پذيرالی متن تأثیردر البه

از طريق  متنبیشدر . تغییر و گسترش معنا و از تقلید به دور است افتد که تراگونگی نام داردمی
اروديک توان برخی روابط پمی اما ،باشدمی متنپیشنوعی تغییر جدی در است که جايگشت انجام شده 

شامل کل رابطة البته که  را در اين رمان مشاهده نمود متنپیشطنز به قصد تخريب و دگرپوشی يعنی 
در برخی تراگونگی رابطة تحلیلی به بررسی -با روش توصیفی وهشپژ اين .گرددیت نمیمتنبیش

پردازد. ايگشت میاز نوع ج متنبیشمحتوای در  شده ايجاد تغییراتو اين دو رمان های محتوايی ويژگی
بدون اين که به تفسیر رمان مری شلی بپردازد به تغییر جدی در ابعاد مختلف آن دست جايگشت 

که  هستندها، مضمون، نمادها، زبان و دين و اعتقادات از جمله مواردی زند. عنوان، اسامی، مکانمی
وار بححضور ش ،شتاين جايگ د.نشودچار تراجايی در متن درجة دوم يعنی رمان سعداوی می

باعث غیاب خود  کند که چگونه گذشته با حضورتوجیه میرا  متنبیشفرانکشتاين و فضای حاکم بر 
 شود.می معنا

 

 .، فرانکشتاين، احمد سعداوی، مری شلیجايگشت تراگونگی، یت،متنبیش  :های کلیدیواژه
 

 مقدمه .1

يا  (palimpsest) پالیمسستوان که از آن با عن (hypertextuality) یتمتنبیشرابطة 

 ،های شفاف متنکه از خالل اليه باشدمی به نحویالواح بازنوشتنی نیز ياد شده است 

ژنت در تفسیر » توان تصوير متونی را ديد که متن اصلی از آن تأثیر پذيرفته است.می

کوشید ی تنازنوشب الواح تشبیه با ،قرارگیری متنی بر روی متن ديگر بدون محو کامل آن
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تشبیه اين ژنت با  .(14 :2016 ،مشعة) «انواع مختلف ترامتنیت ارائه دهد تا بررسی کاملی از

با  برد.را به کار می یتمتنبیش اصطالح ،ی يا پالیمسستنتهای بازنوشنوع روابط به لوح

، کندپیدا می متنبیشوار در حضوری شبح (hypotext) متنپیشتوجه به اين امر، 

 فرانکشتاين فی بغداده میان نیستی و هستی نوسان دارد. بر اين اساس رمان حضوری ک

مری شلی با عنوان  متنپیشمتأثر از  متنبیشنوشتة احمد سعداوی به عنوان 

های ديگر با حضور و شبح فرانکشتاين و شخصیت. باشدمی شتاين يا پرومتة مدرننفرانک

باعث  د که نشومی متنشبیدر (transformation)  تراگونگیغیاب خود منجر به 

زبان و همچنین داشتن ابعاد  تغییر ، زيرادگردبدون تقلید میو  ی هدفمندتغییر

را  (transposition) يا جايگشتحتی ژانر تراجايی ر در متن و سبک و ای از تغییگسترده

  .گرددمیسبب 

به دن مردگان های بکه از تکه يی استهرچند که وجه مشترک اين دو رمان هیوال

، اما حضور فرانکشتاين در بغداد و عراق باعث گرددآيد و موجب خشونت میوجود می

فرانکشتاين يا شسمة سعداوی با قرار شود. می متنیشبها در تغییر نمادها و نشانه

کند که با های فرهنگی و اجتماعی متفاوتی را خلق میگرفتن در محیطی متفاوت، نشانه

وجوهی که اعتبار کالن  ها پی برد.توان به وجوه تمايز و تشابه آنیها مبررسی آن

مورد تأکید  را متنبیشدر ها اين روايت یثباتبیو عدم اعتبار و  متنپیشها در روايت

. بررسی اين موارد در هر دو رمان، تفاوت عصر مدرنیسم و پست مدرنیسم دهندقرار می

 دهد.میهای حاکم بر آن را نشان را و ارزش

وچگونگی تکثیر و  سعداوی متنبیششبح حضور فرانکشتاين در  ،پژوهشاين 

چگونه  دهد کهنمايد و نشان میرا تحلیل میگسترش متن و معنا از جانب نويسنده 

با رويکردی جدی به خلق اثری متفاوت، اما بیشتر گاه با برداشتی طنزآمیز و سعداوی 

  پردازد.می متنپیشمرتبط با 

نامه و يک پايانپژوهشی -برخی مقاالت علمیفرانکشتاين فی بغداد مورد رمان در 

 در مدرنیسم پست هایمؤلفه تطبیقی خوانش»ته شده است که عبارتند از: مقالة نوش

 سال در گندمی نسترن و افضلی علی نوشتة «بغداد فی فرانکشتاين و پستی هایرمان

نظمی زمانی و مکانی اشاره دارد، بی صدايی وکه به عناصر جابجايی، چند .1395

 زينب نوشتة «سیمولوجیة فوضی العنف فی روایة فرانکشتاین فی بغداد، قراءة تداولیة»
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شناسی خشونت به صورت نقد . که به نشانه2016 سال در القیسی حسین عبداالمیر

فراس  شتةنو «الرتمیز النسقی فی روایة فرانکشتاین فی بغداد»پردازد، می شناسیکاربرد

 ها اهتمام دارد،به نشانه شناسی شخصیت .2016العتابی در سال  عبداهلل صالح

 کاصد سلمان نوشتة «ألمحد سعداوي فرانكشتاین يف بغداد تشكالت بنیة التدهور يف روایة»

پردازد خیال می ها بین واقعیت وکه به بررسی غیاب و حضور شخصیت .2014 سال در

 محمد ابراهیم عمار نوشتة ،«فرانکشتاین فی بغداد( البنیة و االحاالتروایة )» نامةو پايان

با  د.دهيت اجتماعی را مد نظر قرار میپاره و هوهويت چند . که2016 سال در عزت

زاده  محمد کريم، رمان سعداوی توسط امل نبهانی ترجمه شده است که توجه به اين

 در سايت «نبهانی امل ترجمة بغداد در نفرانکشتاي رمان به نگاهی»با عنوان  ایمقاله

را در تحلیل و  برخی مقاالت اينترنتیمنتقدان عرب نیز  است.منتشر نموده « بامداد ما»

فرانكشتاین يف بغداد: فانتازاي سردیة ، روایة أمحد سعداوي»اند: بررسی اين رمان منتشر کرده
 «واحلربغداد: عن األخالق فرانكشتاین يف ب»هاشم شفیق،  نوشتة «اجلثثوسط غابة من 

رسول محمد  نوشتة «اجلذريروایة اخلراب  .فرانكشتاین يف بغداد..»مصطفی نجار،  نوشتة

مدرن بررسی ن مذکور را به عنوان يک رمان پسترسول که تمامی اين مقاالت، رما

فرانکشتاين شلی و  فرانکنشتاين یتمتنبیشرابطة و  جايگشت اند، اما در هیچکدامنموده
با توجه به تمامی موارد ذکر شده  مورد بررسی قرار نگرفته است. سعداوی فی بغداد

بررسی نمايد و  متن پیشین را در متن پسین پژوهش حاضر در صدد است شبح حضور

 در اين راستا به سواالت زير پاسخ دهد:

عناصر تراگونگی در فرايند ؟ کندچگونه نمود پیدا میسعداوی  رمان در یتمتنبیش

در چه ابعادی صورت موجود در متن چه جايگاهی دارند؟ و جايگشت  متنبیشتغییر 

 ؟گرفته است
 

 و انواع آن یتمتنبیش .2

روابط میان متون از جمله مواردی است که مورد توجه منتقدان و نويسندگان فراوانی 

ه واقع شده است. وجود گفتمان بین متون مختلف باعث ظهور اصطالحات فراوانی شد ک

  به نحوی در صدد بیان و توصیف روابط حاکم بر اين متون بودند.

ی و نیز يحتی پساساختارگراعات ژنت قلمرو ساختارگرايی باز و مطال»

دهد تا روابط گیرد و همین امر به او اجازه میرا در بر می }شناسی{شناختینشانه
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دهد. او مجموعة اين میان متنی را با تمام متغیرات آن مورد بررسی و مطالعه قرار 

 های ديگر است.باط يک متن با متننامد. ترامتنیت چگونگی ارتنیت میروابط را ترامت

ژنت اين روابط را به پنج دستة بزرگ يعنی بینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، 

 .(85 :1386 )نامور مطلق، «کندم مییت تقسیمتنبیشسرمتنیت و 
یت است که رابطة بین دو متن ادبی را بررسی نمتبیشيکی از انواع روابط متن، 

به »پردازد. حضوری نمیباشد و به عنصر همس برگرفتگی میکند. اين رابطه بر اسامی

گیرد نه یت تأثیر يک متن بر متن ديگر مورد بررسی قرار میمتنبیشعبارت ديگر در 

د دارد و همچنین توان تصور کرد که در هر حضوری تأثیر نیز وجوحضور آن. البته می

تری تر و عمیقردهیت تأثیر گستمتنبیشدر هر تأثیری نیز حضور وجود دارد، اما در 

 و حضور به عنوان امری طبیعیدر اين جا تأثیر و تأثر  .(95 )همان: «مورد توجه است

 ار معنايی ارزشی ندارد.ب هشود کپذيرفته می
ی باشد. متنپیشايد ی بمتنبیشآيد برای هر که از نام اين اصطالح بر میچنان

با  B (hypertext) پسین ای که موجب پیوند میان يک متنهر رابطه»یت يعنیمتنبیش

اين پیوند از نوع تفسیری نباشد.  هکمشروط بر آنباشد،  A (hypotext)يک متن پیشین 

ايند دگرگون کننده ناشی در جريان يک فر متنپیشمتنی است که از يک  متنبیش

اين برگرفتگی آن را از بینامتنیت و شرط تفسیری نبودن آن را  .(95 )همان: «باشدشده 

نمايد. بر اساس ديدگاه ژنت رابطة برگرفتگی به دو دستة تقلیدی از فرامتنیت متمايز می

 .شودو تراگونگی تقسیم می
 

 تراگونگی. 1-2

بر  تراگونگی»آيد. یت به شمار میمتنبیشترين روابط در از مهم تراگونگی يا تغییر

گفتن بر اساس  ای ديگر است، در حالی که تقلیدتغییر در گفتن چیزی به شیوهاساس 

و تراگونگی مطلق  تقلید .(54: 2006)عذاوری، « استچیزی ديگر به روشی مشابه 

تفاوت »وجه غالب تقلید يا تغییر است.  ،گذاریوجود ندارد و در اين میان مالک نام

و تراگونگی در هدفمند بودن تغییر و میزان آن است؛ يعنی در تقلید تغییر در تقلید 

 .(10: 1384)نامور مطلق، « زان آن هم بسیار فاحش نخواهد بودهدف تغییر نیست و می

(، parody) يا نقیضه پارودیهايی دارد که عبارتند از: تراگونگی نیز زير شاخه

 جايگشت يا تراجايی ،سیونو ترانسپوزي (travestyيا دگرپوشی )تراوستیسمان 

(transposition.) 
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 فرانکشتاین فی بغدادو  فرانکنشتاین هایای از رمانخالصه .3

انگلیسی نويسندة  (Mary Shelley) نوشتة مری شلی فرانکنشتاين يا پرومتة مدرن

 ا به هم دوختنکه بد پردازطلبی میبه زندگی ويکتور، پزشک جاهرمان باشد. اين می

سازد. بدن مردگان و استفاده از نیروی الکتريسیته هیواليی به شکل انسان می هایتکه

شود، داستان زندگی خود و ماجرای ويکتور که به هنگام تعقیب هیوال با والتن آشنا می

 کند.هیواليی که باعث قتل عزيزانش شده بود را برای وی تعريف می

ی است. در اين رمان نیز حمد سعداونويس عراقی، انوشتة رمان فرانکشتاين فی بغداد

 کندهای اجساد مردگان را جمع میتکه ،پس از انفجارهادستفروشی به نام هادی عتاگ 

کند. اين موجود که مقامات امنیتی نام شسمه خلق میها موجودی به و با پیوند اين تکه

ن میان محمود در اي .استعدالت انتقام و برپاسازی  نامند، در صدداو را جانی ايکس می

شود و او را با نام موفق به مصاحبه با شسمه می ی جوان،نگارروزنامه ،سوادی

 کند.فرانکشتاين معرفی می
 

 فرانکشتاین فی بغدادشبح حضور در رمان  .4

کند، چرا که به خاطر حجم خود پالیمسست را قبول می»در ابتدا بايد گفت که رمان 

اين جذب متون  .(2006 )السماوی، «ود جذب کندهای مختلف را در خمتنتواند می

 . نمايدمیمختلف است که متن را تبديل به متنی درجه دو 

که  است سعداوی احمدنوشتة  فرانکشتاين فی بغدادجلوة اين پديده در رمان 

شتاين يا نفرانکها رمان گیرد که مهمترين آنبر روی متون ديگر قرار میای همچون اليه

های پنهان گذشته در رمان سعداوی نوشتة مری شلی است. بازيابی نوشته پرومتة جديد

 دهد. از ديدگاه ژنت اين متن را در درجة دوم قرار می

عنوان رمان نويسندة عراقی با تأکید بر جابجايی مکانی، فرانکشتاين را از رمان شلی 

رمان پردازد. اين خواند و با قرار دادن وی در محیطی متفاوت به بازسازی وی میفرا می

گذارد که ای جديد بنیان میهای ذهنی تصورات، تصاوير، احساسات و... اليهبر روی اليه

 گیرد.سرچشمه میيعنی رمان مری شلی های قديمی از اليه

يک »رمان مری شلی يکی از شاهکارهای قرن نوزدهم است و به عقیدة دريدا  

یز را چون شبح يابد و همه چن تعین میکند و با زماشاهکار مثل يک شبح حرکت می
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نیز با قرار  يا فرانکنشتاين فرانکشتاين .(Derrida, 1994: 20) «گیردمی در خود فرا

. کندکالبد رمان سعداوی حلول می گرفتن در زمان و مکانی متفاوت همانند شبح در

را  های موجودسعداوی برای بیان واقعیت سرزمین خود در شکل يک روايت، ظرفیت

در عراق به شبح فرانکشتاين را  ،در ادبیات غرب بی به گذشتهاو با نقداند ناکافی می

 احمدشود و زمان از خط سیر عادی خود خارج می ،وارگیکشد. در شبحتصوير می

با حضور ، های عادیيق شخصیتهای عراق از طرسعداوی به جای توصیف واقعیت

شود، فرانکشتاينی که در رمان مری شلی می نندة شبح فرانکشتاين مواجهکغافلگیر

شکلی »کند. اين شبح طرح میممیرد و اکنون در رمان سعداوی گفتمانی نو می

 .(376 )همان: «اب معلق استساختارزدايانه است که بین زندگی و مرگ و حضور و غی

)آگاهی، سنت،  های مختلفکس نیست و در نقشاين حضور و غیاب در کنترل هیچ

که پیکر . چناننمايدو خود را بر ذهن افراد تحمیل می شودحاضر میث، عدالت و...( میرا

که خواستار آيد میدرشسمه يا فرانکشتاين در نقش مصلح و منتقم به تسخیر روحی 

  ل   ن ک  م   ماء  و الس   للا   عون  ب   سأقتص  »عدالت است. 
 
 «أخریا   علی األرض   العدالة   جرمنی، سأجنز  ال

به ياری خدا و آسمان تمامی مجرمان را قصاص خواهم کرد، سرانجام ) (157ص :2013 وی،)سعدا

 .(عدالت را بر روی زمین تحقق خواهم بخشید.

 زيرا ،استشسمة سعداوی  شخصیت متفاوت با  شلیشتاين مری نفرانکشخصیت 

. با دگردايجاد مفهومی جديد می با حضور در بغداد باعث غیاب خود، يعنیفرانکنشتاين 

شبح پس . گرددغیر قابل انکار می متنبیشحضور متن پیشین در  توجه به اين تناقض،

، شخصیت فرانکشتاين زمان حال حاضر سرزمین عراق را در رمان سعداوی فرانکنشتاين

رمان به علت شهرت فراوان  اوی با انتخاب شخصیت فرانکشتاين،گیرد. سعددر بر می

تواند با مخاطب به راحتی می ،های سینمايی فراوانفیلممری شلی و تبديل شدن آن به 

های معنايی بسیاری از آن در ذهن وی، ها و هالهارتباط برقرار کند و با حضور طیف خود

  سخن جديدی بگويد.

اشاره دهد و با را مورد بررسی قرار می از شلی چگونگی اقتباس سعداویاين پژوهش 

 کند.نوآوری سعداوی در اين نوع رمان تأکید میهای پنهان و آشکار، بر اليهبه 
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 متنپیشبه عنوان  یا پرومتة جدید فرانکشتاین  .5

برد و معتقد است که می یت ژنت به کارمتنبیشسعید يقطین تعامل متن را در مقابل 

تر از تر و شاملتر، بسندهوم برای تمامی روابط ممکن باز است و مفهومی دقیقاين مفه»

بعد تعاملی متون و  بری و اصطالحات ديگر است، زيرا متنبیشامتنی، تداخل، گفتگو، بین

تعامل  نتیجة .(59 :2008)يقطین،  «کنددر میان متنی معین تأکید می يا ساختار متن

های انجام شدة فراوان از اين است که ترجمه متفاوترمان شلی و سعداوی متنی 

 و ايجاد ارتباط مفید است.  نشانگر تعامل با خواننده ،داستان

دارد، تأثیر بسیار زيادی بر  متنبیشعالوه بر اين که حضوری گسترده در  متنپیش

 خود نهاده است، شخصیتی که ازبر  متنبیشاست. عنوانی که داشته نیز آن 

ايجاد های اجساد مردگان به هم دوخته شده است، زنده شدن اين جسد و پارهتکه

از »: گويدآيد. ويکتور میشتراک اين دو نوع به شمار میين وجوه اتراز مهم خشونت

و با  کردمها را جمع آوری میبدن مردهها، استخوان ها و مقبرهمحل امانات مرده

 .(68 :1386 )شلی، «کردممی را آشکار میحشتناک بدن آدشکن اسرار وانگشتانی حرمت

فسیری نیست، چون در اين صورت رمان از طرفی رابطة حاکم بر اين دو رمان از نوع ت

مورد بحث به  متنبیش، در صورتی که گرددمیفرامتن و تقلید  تبديل به يکسعداوی 

پردازد. در ساختار هیچ عنوان به تفسیر شخصیت فرانکشتاين و موضوع رمان شلی نمی

روايتی که محل وقوع آن کشوری در خاورمیانه به نام عراق است، شخصیت شسمه يا 

خود  متنپیش بامتفاوت های مشابه ديگر سرنوشت و ساختاری و شخصیت ينرانکشتاف

به دلیل عالقة فراوان به علوم تجربی و فیزيولوژی  ،خالق فرانکشتاين ،دارند. ويکتور

هايی که من به آن عالقة خاصی داشتم، يکی از پديده»زند: دست به آفريدن هیوال می

ن هر حیوانی که از حق حیات برخوردار بود، بارها از ساختمان بدن آدمی بود. با ديد

اين موجود در نتیجة کنجکاوی و  ( 63 :همان) «پرسیدم: منشأ حیات چیست؟خود می

ها تبديل به هیوال آيد و در نتیجة رفتار انسانيک دانشمند به وجود می طلبیجاه

گرد به وجود شود، در حالی که شسمه به طور تصادفی توسط يک فروشندة دورهمی

  ة  ث  ها ج  ملت  أان ع  » .شدگان در انفجار استاجساد کشتهآيد که هدفش حفظ احترام می
: 2013 )سعداوی، «ن  دف  ت  خرین و اآل موات  األ مثل   م  رت  ی ت  ... حت  فاايت  لی ن  إ ل  و  ح  ت  ت   الی حت   لة  کام  

له نشوند، تا مانند مردگان ديگر با ها را به صورت پیکر کاملی درست کردم تا تبديل به زبا)من آن (34
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حامی منتقم، اين هیوال برای خود از ابتدا رسالتی دارد و خود را  .(ترام دفن شونداح

  داند. مظلومان و سمبل عدالت می

توان ترکیبی را که مری شلی در رمان خود به وجود آورده است به هیچ وجه نمی

ها را در خود داشته باشد، فقط بر اللتچنان بازسازی نمود که همان تأثیر و همان د

 طرح مانند رمان سعداوی خلق کرد. ،های خودتوان ترکیبی نوين با داللتاساس آن می

 که چنان. آوردمی ذهن به پسامدرن هایرمان در را تقلید خصیصة یتمتنبیش موضوع

 : شودگفته می پسامدرن هایرمان توصیف در

 تقلید به منجر است، شده انجام قبال هانوآوری مةه که کنندهمستأصل تصور اين»

 و پسامدرنیسم مقالة در (Fredric Jameson) جیمسون فردريک کهچنان. شودمی

 ديگر حاضر عصر هنرمندان نويسندگان،: کندمی اشاره( 1983) مصرفی جامعة

 هایترکیب صرفا. کنند ابداع خود از جديد داستانی عوالم و هاسبک توانست نخواهند

 ذهن به اين از پیش هاترکیب اين نظیرترينبی و است پذيرامکان محدودی

 .(87 :1393 ديگران، و هیلمک) «است کرده خطور نويسانداستان
توان شماری را میهای بیکه دنیا است هدنیايی را خلق نمود مری شلی با رمان خود

های که فقط مؤلف آثار و کتاب ها در اين استويژگی اين مؤلف»از آن استخراج نمود. 

های پیدايش اعدهها و قاند، يعنی امکانها چیزی بیشتر خلق کردهخود نیستند. اين

شلی که متعلق به عصر  متنپیش .(205 :1374 ،و ديگران)بودريار  «های ديگر رامتن

 های نو بازراه را برای ايده خاصرمانتیسم و ادبیات وحشت است به عنوان ترکیبی 

ای در قرن بیست و يکم از عناصر موجود در اين رمان و کند، به طوری که نويسندهمی

 گیرد. تفکر حاکم بر آن در راستای ايدئولوژی و تفکر خود بهره می
 

 متنبیشبه عنوان  فرانکشتاین فی بغداد. 6

در آن بارز باشد.  متنپیشيابد که حضور هويت می ،تحت اين عنوان متنبیشزمانی 

اقتباسی از عنوان به صورت در رمان سعداوی، عنوان رمان  متنپیشبارزترين حضور 

تعامل خارجی متون تعاملی است که بین متن نويسنده و متون ديگر »رمان شلی است. 

: 2011 فرطاس،) «افتدم، نقد و تراگونگی اتفاق میکه شهرت جهانی دارند بر اساس فه

چرا که  شود،عث قدرت گرفتن رمان سعداوی میشلی با متنپیشاز اين رو   .(171

فرانکشتاين يک قصة محض »مخاطب آشنا خواهد بود، زيرا برای  هابسیاری از نشانه

سال پیش آن را نوشته است، بلکه امروز به وسیلة سینما،  200نیست که مری شلی 
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ده به عنصری در فرهنگ مردمی شهای مضحک تبديل ها و داستانها، کارتونرسانه

 (.228 :2016 )القیسی، «است
در ابتدای کتاب و قبل از شروع فصول سعداوی سه جمله را به صورت گلچین آورده 

أن  نک  م   ب  أطل   إن  »اقتباس شده است:  هیوالاست. جملة اول از کتاب مری شلی از زبان 
 )سعداوی، «ت یداکع  ن  ما ص   ر عمل  م   د   ئت  إذا ش  و  طعت  ست  ام إذا ، ق  ع إلی  . إستم  ح عن  صف  ال ت  

 اگر دلت خواست و توانستی اگر! برخیز! بده گوش من به. نبخشی مرا که خواهممی تو از)( 6 :2013

 .(!کن نابود، ایساخته دستانت با کهرا آنچه 

میالدی در  208را که در  ،قديس مسیحی ،ورگیسز داستان مارگای اسپس قطعه

 » :کندازمیر کشته شد، نقل میمیالدی در  303زيست و در فلسطین می
 
 ضع  و  ب   لك  أمر ال

 ج  خار   وه  ح  ر  ط  ، ف  یاة  احل   ق   فار  حت   ة  ر  ناث  ت  م   أجزاء   ه  جسد   ح  وأصب   ه  م  حل   أ  ر   ت   حت   رة  عص  يف ال   یس  د  الق  
پادشاه فرمان داد که )( 6 )همان: «إىل الدینة   اثنیة   ، وعاد  ا  حی   ه  وأقام   ه  ع  ج    یسوع   ، لكن الرب  ة  الدین  

. سپس او را در ردیمبد و وشتکه تکه  قرار دهند تا گوشت بدنش کشیمیان سنگ روغنقديس را در 

و دوباره به  های او را جمع کرد و به آن زندگی دوباره دادتکه ،عیسی سرور،خارج از شهر افکندند، اما 

 .(شهر بازگشت

اآلن، إن مل  عون هذه التسجیالت  سم  ن ت  م اي م  أنت»جملة سوم نیز به شسمه تعلق دارد: 
 «وا يف طریقيف  ق  ال ت  ن ، أوا، على األقل  ل  حاو  ، ف  يت اجللیلة  م  ه  يت يف م  د  ساع  م  ل   م الشجاعة  دیك  ن ل  ك  ت  

شنويد! اگر برای مساعدت من در شده را میی کسانی که اکنون اين صداهای ضبطا)( 6 )همان:

 .(مانع من نشويدنداريد، حداقل ماموريت بزرگم شجاعت 
نويسنده با کنار هم قرار دادن فرانکشتاين، مارگوگیس و شسمه در پیرامون متن 

آفريند. دو شخصیت اول با توجه به ی گفتن سخنی جديد ترکیبی نوين میاصلی، برا

ای که در میان فرهنگ مردم دارند به آشکار شدن و فهم نشانة سوم يعنی شسمه سابقه

 بودن متن حاضر داللت خواهند کرد. متنبیشواهند نمود و از طرفی بر کمک خ

، باشندکه قابلیت تکثیر را دارا می است از نمادهايی سرشار اثر مری شلی و سعداوی

نه به اين معنا که معانی متعددی را . مانند فرانکشتاين، هیوال، شسمه، نابو، ايلیشوا و...

س قدرت . پتوانند در يک چارچوب محدود شوندنمی رسانند، بلکه به اين معنا کهمی

ت گیرد، بلکه قدرسیل تفسیرپذيری آن دو سرچشمه نمیناموجود در اين دو اثر از پت

و  کندفرصتی را برای معانی جديد ايجاد میه است کاين دو اثر به خاطر متن متکثر آن 

ر رمان شلی نمادی از شتاين دن. فرانکدهد.فرصت مشارکت در متن را می نیز به مخاطب
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خودخواهی انسان و غیر قابل کنترل بودن تکنولوژی است، در حالی که همین شخصیت 

ر سرزمین عراق باشد. رمان حاکم ب و اختالفات تواند نماد خشونتدر رمان سعداوی می

بر اساس رمان شلی برای ايجاد  که که رمانی متعلق به دورة پسامدرن استسعداوی 

شتاين يا پرومتة مدرن نکند، اما در میان سطور آن، استعارة فرانکش مینظمی نوين تال

ی متنبیششود که رمان سعداوی شود و همین امر موجب میبه صورت واضح ديده می

های بدن مردگان به که شسمه نیز مانند فرانکشتاين از تکه چرا از رمان شلی باشد.

 وجود آمده و عامل ايجاد خشونت است. 

متن در بیشییرات تغ تو جديّبه علت گستردگی یت انواعی دارد که متنیشبرابطة 

توان باشد. هر چند که میمی و جايگشت رمان سعداوی از نوع تراگونهو دوری از تقلید، 

متن مشاهده نمود؛ اما اين تراگونگی از نوع برخی عناصر نقیضه و دگرپوشی را در بیش

 ست.متن ایشری جدی در بجايگشت و تغیی
 

 نقیضه .1-6

به ها در ويژگی با ايجاد تغییراتی هدفمند» از تراگونگیای شاخهبه عنوان زير نقیضه

 :Shipley, 1970) «دهداثر اصلی را مورد تمسخر قرار می ،دار و غیر جدیصورت خنده

در رمان  پردازد.میمحتوا کند و به تغییر را حفظ میدر واقع فرم پارودی  .(231

بر اساس نقیضه خود نیز  متنپیشگاهی با برده شده و  ک به کاراوير پاروديسعداوی تص

باشد. از جمله مواردی نمی بر اساس نقیضه کل اين رابطه، اما نموده استرابطه برقرار 

با يک گزارش نهايی در مورد پايان رمان  است. شود، شروع رمانکه پارودی محسوب می

در واقعیت چنین نهادی وجود ندارد. سعداوی که سازمانی است که  دادن به مأموريت

با چنین گزارشی به هجو  ،چنین سازمانی )ادارة پیگیری و تعقیب( را قبول ندارد

هجوی که با »پردازد. می اين سازمانخود ی و همچنین نويسندگان گزارش نهايی و سرّ 

ی ناسازواره از اها وجههسپس مخالفت اساسی با آنکارانة قراردادها و استقرار محافظه

حضور ساحران و منجمان در ادارة  .(285 :1390 )يزدانجو، «گذاردخود به نمايش می

 از نوع نقیضههايی طعنه آمیز و ها در پیگیری جنايات نیز استعارهتعقیب و استفاده از آن

 ، تت  ف  وظ   ت ت  ا کان  وأن  » کشند.شوند که عدم حاکمیت تعقل را به نقد میمحسوب می
  ، جمموعة  العمید سرور مباشرة   دارة  إ

 
)سعداوی،  «...واتب مرتفعة  ر  ، ب  الطالع   و قارئيمنی ج  ن  من ال
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بینان را با حقوق شناسان و طالعرئیس سرور، گروهی از ستاره مستقیم ، زير نظر)اين سازمان (7: 2013

 .(گرفت...باال به کار می
ای دوره شندهفرو ،پزشک در رمان شلیکه چرا به جای سعداوی در جواب اين سؤال 

نوعی وارونگی پاروديک اين »گويد: انتخاب کرده است، می را قهرمان داستان )عتاگ( گرد

جا دکتر ويکتور است. عتاگ در اين شايع دار است که در ادبیات پسامدرن تکنیکینیش

گ نسبت موقعیت عتادر رمان شلی نیست، وی صورتی تمسخر آمیز از اوست. همینطور 

که سعی دارد چیز مفیدی  گردیدورهشده داللت ديگری نیز دارد: به حوادث روايت

با بازيافت مبتکرانه  نويسنده .(2014 )النشمی، «شودمیی جدّ  بسازد، مشغول کاری مهم و

اند به باز تولید شخصیت ويکتور پزشک در قالب و طعنه آمیز مواردی که قبال بیان شده

پردازد. ويکتور از دنیای تخیلی مری شلی وارد دنیای خیالی سعداوی گرد میعتاگ دوره

 گیرد.شود و ماهیتی کنايی و طنز به خود میمی

شود، اما نوعی دگرپوشی محسوب می متنبیشهر چند که تبديل يک مرد به زن در 

 در واقععاقل قابل مشاهده است که  دالسی و ديوانه ايلیشوای پاروديک رابطةدر اينجا 

کشد. دالسی پیر که نابیناست و تبديل يک شخص عاقل به زنی ديوانه را به تصوير می

ای در در کلبهشود و محسوب می یدفراری و تبعی خود،خواهی یردر واقع به دلیل خ

 یپیرمرد نابینا که رو. کندحاشیة يک دهکده به همراه دختر و پسرش زندگی می

فرزندانش را تسکین  دردهای پدرانه نصیحت نوازد بانشیند و آهنگ میصندلی می

د. روزی که وی دهانکشتاين را تحت تأثیر قرار میو تمامی اين وقايع فربخشد می

رود و از او سراغ پیرمرد نابینا می ،رو آشنا شود در با اين خانواده رو گیردمیتصمیم 

شنیدم. نبايد وقت ناگهان در اين موقع صدای پای حامیان جوانم را »خواهد. کمک می

موقعش هست که کمکم  رمرد را گرفتم و داد زدم: خوب حاالکردم. دست پیرا تلف می

ها تان همان دوستانی هستید که من در پی آنکنید. از من حمايت کنید. شما و خانواده

ند و به او شوبا ديدن هیوال دچار وحشت می دالسیخانوادة  .(194 :1386 )شلی، «هستم

 د.گردکنند و همین امر باعث سرخوردگی شديد وی میحمله می

فرزندش دانیال را در  ای پاروديک با دالسی دارد. ايلیشوارابطه ايلیشوا ،متنبیشدر 

اند، مرگ او را که جسد وی را تحويل ندادهجنگ از دست داده است، ولی به دلیل اين

. چشمان کم کندهايی زندگی میاند و به تنرفته کشور اين از نیز دخترانشندارد.  باور

و با تصوير قديس  نشیندسويی دارد و بیشتر اوقات در سالن خانة خود روی صندلی می
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برخالف خانوادة دالسی و  .پندارندهمه او را ديوانه می کند و به همین دلیلصحبت می

کند که دعاهايش مستجاب پیرمرد، ايلیشوا با ديدن شسمه در خانة خود احساس می

 ل  سأ   ت  ها أال  یس  دت قد  ع  د و  ق  . ل  شیء   ن أی   ع   له  سأ   ت  مل  »پسرش دانیال بازگشته است.  و دهش
 سعداوی،) «ا  م  ه  هذا لیس م  . ثریا  ک    دانیال   ه  شب  ال ی   هذا الرجل   أن   عرف  ا ت   أن  إال  ... ثریة  ک    أسئلة  

های زيادی نپرسد. اما ؤالداده که ساز او در مورد هیچ چیز سؤال نکرد. به قديس قول ) (64: 2013

شخصیتی عاقل و به اين ترتیب  .(.شباهت چندانی به دانیال ندارد. مهم نیستکه اين مرد داند می

دچار و  به پیرزنی ديوانهشود میتبديل  متنبیشدر ترسد، دنیاديده که از هیوال می

  .پذيردندی میکه هیوال را به فرزپارانويا 
 

 دگرپوشی .2-6

با طنزی همراه  ،نقیضهشود و در تقابل با نوعی تراگونگی سبکی محسوب می دگرپوشی

بر اساس نتايج ژنت بعد از ». برخوردار نیست نقیضهکه از متانت  تحقیر و تخريب است

در زمینة روابط اشتقاقی، بازنويسی متن با حفظ کنش  دگرپوشی ؛های فراوانپژوهش

)اصطالحات بالغی، ابداع و ترتیب( آن نیز  و حرکتاست. در همان حال محتوای اساسی 

 :2011 )فرطاس، «دگردنمايی میديگر بزرگ کارکردی شود، اما از طريق کالم باحفظ می

 کند.دهد، اما معنا را حفظ میصورت را تغییر می به تعبیری دگرپوشی .(140

سبک و معنا  متنبیشدر کند. زيرا صدق نمیبر رابطة بین اين دو رمان  دگرپوشی

توان گفت که رمان شلی شیوة نوشتاری فخیم، . با اين وجود میاندهردو تغییر يافته

عادی و عاشقانه و آمیخته با وحشت را داراست، در حالی که در رمان سعداوی زبان 

انت متن اصلی را به از تصاويری بهره گرفته است که متحتی به کار رفته و  نیز عامیانه

 قطعة   هل رأیت  » گويد:به عنوان مثال، سوادی خطاب به معشوق خود می گیرد.سخره می
 نوشتاری سبک (ای؟آيا يک تکه فضله از جنس طال ديده)( 261: 2013سعداوی ) «؟ة  بی  ه  ذ   راء  خ  

که در گفتارها نیز  است رمانتیک سبکی و دارد قرار معین چارچوب يک در شلی رمان

 او که باش مطمئن باشد، راحت خیالت نترس جان بتاالیز: گفتم» :کندنمود پیدا می

 که حالی در .(107 :1386 شلی،) «است گناهبی او که کنیم ثابت بايد اما شود،می تبرئه

 نیز عامیانه زبان از گاهی و است متنوع بسیار رمان اين در سعداوی نوشتاری سبک

ع ولیدی...روح باو  یش ت  ل» :های پسامدرن استکه از خصوصیات داستان کندمی استفاده
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 ببین برو... کنیمی نگاه چرا( )46 :2013 سعداوی،) «ناه   ظل  ت...ال ت  ین صار  و   تک  مال   ثة  وف اجل  ش  

 .(نمان اينجا... کجاست جسدت
شود. در رمان شلی، تبديل به پیرزنی ديوانه در رمان سعداوی می و عاقل دالسی پیر

باشد، نوعی دگرپوشی می ،به شخصیتی ديوانهو تبديل شخص عاقل  اين تغییر جنسیت

ای نه سعی دارد که به شیوهو تبديل شخصیت عاقل به ديوااين کار سعداوی با 

 شخصیت دالسی را تخريب کند.سرانه و سبکآمیز اغراق
 

 جایگشت .3-6

ها را در پی دارد. دگرگونی نشانهاست، شناسی ونگی که نوعی تغییر در بعد نشانهتراگ

بعد شود که در دو ها برای تولید معنا منجر به جايگشت يا تراجايی مینی نشانهدگرگو

 ، مانندهای محتوايژگیوبرخی از به شکل و محتوا قابل بررسی است که در اين پژوهش 
 .شودای و ... اشاره میدرون نشانه نافرهنگی، بینازبانی، بینامذهبی،جايگشت بی

 بر بنا و است شده نوشته عربی زبان به متنبیش و انگلیسی زبان به متنپیش 

 از متن يک تراجايی آن، ترينگسترده و تراجايی شکل مشهورترين» ژنت ژرار ديدگاه

 اين گستردگی .(Genette, 1997: 214) «است ترجمه يعنی ،ديگر زبان به زبان يک

 زبانی، تتغییرا از ایگسترده ابعاد ترجمه که است دلیل اين به تراجايی يا جايگشت

 .دارد همراه به خود با را دينی و اینشانه فرهنگی،
 

 جایگشت بینافرهنگی .1-3-6

در قرن  انگلیسی فرهنگ از شلی متعلق به فرهنگ غرب و اروپا و متأثر فرانکشتاين

رنگ شدن اعتقادات و اخالق ن عصر شاهد پیشرفت سريع علم و کمنوزدهم است که اي

متعلق به فرهنگ مشرق زمین و خاورمیانه و  ن فی بغدادفرانکشتاياست، در حالی که 

باشد. از عصر پسامدرن میجهانی است که تحت حاکمیت تحت تأثیر فرهنگ عراقی در 

یات وحشت طرفی فرهنگ اروپايی غالب در عصر شلی به صورت رمانتیسم و عالقه به ادب

شلی را متأثر از  شتاينفرانکبسیاری  مطابق با شرايط حاکم، و کنددر رمان وی ظهور می

مری شلی در »اند. دانند، اگر چه زنان در اين رمان بیشتر سکوت کردهادبیات زنانه می

دهد. افکار می فرانکشتاين نفوذ مادرش را بر ايدئولوژی خود به صورت پیچیده بازتاب

 واده، جامعه و مردمعمیق خود را دربارة عواطف داخلی و نقش زنانه در رابطه با خان

شايد اين سؤال پیش بیايد که در رمان البته  .(T.Carr, 2001: 127) «کندمنعکس می
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 ن بر متن حاکم است، اما بايد گفتهای مرد مانند هیوال، ويکتور و والتوصدای شخصیت

روايات  های زن اعتبارشخصیت»شود و ها میباعث شکست آن اين گفتمان  تسلط که

در واقع به سکوت راندن زنان در رمان شکست  .(121 ان:)هم «شکندمردانه را در هم می

 زند.بزرگی را برای مردان در روايت رقم می

است.  سعداوی نیز متأثر از دورة پسامدرن حاکم بر روزگار خودفرانکشتاين فی بغداد 

ثر عراق در رمان های متکهويتو های انتحاری، تروريسم جنگ، حمله، تعدد اصوات

های حاکم بر عراق  را از ای است که واقعیتاين رمان همچون آينهشوند. منعکس می

کشد. در واقع فردگرايی رمانتیسم طريق ادبیات وحشت و فانتزی به تصوير می

دهد. شلی در رمان سعداوی جای خود را به نوعی واقعیت سورئال می فرانکشتاين

ای و حضور طائفه واقعیتی که از نوع فرهنگ حاکم بر عراق و اختالفات مذهبی و

. همین تفاوت فرهنگ در آمیزدمیو با خیال در گیردبیگانگان در کشور سرچشمه می

 دهد. عناصری چون عنوان، اسامی، مضمون، مکان و نماد خود را نشان می

شود و محسوب می (paratext) پیرامتنعنوان از ديدگاه ژرار ژنت يک : عنوان -الف

تواند کلید متن باشد شود. عنوان میطب با آن مواجه میاولین عنصر کتاب است که مخا

در ابتدای  متنپیشکه آن را تبديل به معما نمايد. سخنی برگرفته شده از  و يا اين

گوش دهد و پس  خواهد که به اومتعلق به فرانکشتاين است که از ويکتور می متنبیش

واقع نويسنده به مخاطب  از آن در صورت تمايل و داشتن توانايی ويرانش کند. در

ابتدا بخوان سپس بفهم! آنگاه اگر خواستی عنوانی را که معنايش را در »که گويدمی

عنوان اصلی رمان  .(584 :2016 )صالح عبداهلل، «واهی يافت در هم بشکن و ويران کنخ

افزايد، زيرا را می« يا پرومتة مدرن»ال آن عبارت است که وی به دنبفرانکنشتاين  شلی

برای فهم  عنوان فرعیماند و از بیان آن عاجز است، آنچه که در عنوان اصلی پنهان می»

بین دو « يا»قد است، عنوانی که حرف ربط معتژنت  دهد...ح میآن را توضی بیشتر

 انسجاماز کند، نسبت به عنوانی که چنین نیست، قسمت اصلی و فرعی ارتباط ايجاد می

پرومتة مدرن از اسطورة پرومتئوس در شعر  .(13: 2016 ،)مدقن «بیشتری برخوردار است

شود. های قفقاز به زنجیر کشیده میای در کوهبر صخره»هزيود برگرفته شده است که 

)دورانت، « ضرورت بر انسان آشکار ساخته است چرا که از درخت معرفت بیش از اندازة

خاطر قرار دادن آتش در  توسط زئوس بهپرومته  اسطوره،اين بر اساس  .(7250: 1378

شود و هر روز عقابی جگر او ای در کوه قاف به زنجیر کشیده میاختیار انسان، بر صخره
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سرنوشت دردآلود دکتر فرانکشتاين به دلیل  رويد.شب از نو میجگر او هر خورد و را می

 هايش به سرنوشت پرومته و شکنجة ابدی وی تشبیه شده است. پرومتئوسخواهیزياده

شود و ويکتور به خاطر به خاطر دزديدن آتش و به مبارزه طلبیدن خدايان مجازات می

 گردد.تالش برای رسیدن به علم بیشتر محکوم به رنج و عذاب می
وی به دلیل  .گیردسعداوی نیز در عنوان رمان خود فرانکشتاين را به عاريه می 

عی برای رمان نیست. وی او را از شهرت فرانکشتاين مانند شلی مجبور به انتخاب نام فر

نمايد تا زبان گويای وضعیت کند و در بغداد متولدش میاش جدا میهای فرهنگیريشه

حاکم بر عراق باشد. در واقع وی همانند شلی نام شخصیت اصلی داستان را برای عنوان 

خاطب عات فراوانی در ذهن م، ارجاجهانی بودن اين نام دلیلاين به  گزيند، کهبرمی

 پردازد.ولی با اضافه نمودن نشانة مکانی بغداد به بومی سازی آن می داراست،

ها در رمان سعداوی بومی شده و متعلق به فرهنگ عربی و نام شخصیت: اسامی -ب

 د.خواننعراقی است، به غیر از نام فرانکشتاين که برخی او را به اين نام می

 

آشنا برای مخاطب امهای نتبديل به مکان متنپیشدر های موجود مکان :هامکان  -ج

نام ها در رمان سعداوی شود. ژنو، فرانسه، قطب شمال، اينگلشتات و قبرستانقی میعرا

های بغداد که برای ، عماره، کوچه و خیابانناسامی بغداد، بتاويکنند و و چهره عوض می

 طع م  أن  انفجارات  ک ثریة  » .گردد، جايگزين میمخاطب بسیار آشناست
لقد َس  ع  م ن تلفزیون ال

، فی منا ح ص لت  «الباب  الشرقي   و  النصور   طق  الکاظمیة ومدینة  الصدر  وحي  خالل  الی وم 
از تلويزيون رستوران شنیده است که انفجارهای زيادی در طی روز در مناطق ) (38: 2013 )سعداوی،

محمود سوادی  .(دروازة شرقی به وقوع پیوسته است کاظمیه، شهرک صدر، محلة منصور و

 دادفرانکشتاین فی بغ مری شلی فرانکنشتاین

 ايکس / دانیال جانی / شسمه / فرانکشتاين هیوالی فرانکنشتاين

 عتاگ هادی ويکتور

 محمود سوادی والتن

 ايلیشوای پیر پیر دالسی

 ناهم عبدکی کلروال

 ماتیلدا و هیلدا آگاتا و فلیکس
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اری است که به داليلی مجبور به ترک شهر خود، عماره، شده است و در بغداد نگروزنامه

ودای کشف قطب والتن ،کاپیتان کشتی، سخواهد به آرزوهايش برسد، در حالی که می

مری  هیوالی ،ويکتورد. شوو در سر راه خود با ويکتور آشنا میشمال را در سر دارد 

های آورد، در حالی که کوچه خیابانوجود میشلی را از اجساد مردگان در قبرستان به 

گردد که به راحتی هادی عتاگ به اجساد شهر بغداد خود تبديل به گورستانی می

 و دورة زمانی مختلف متنبیشو  متنپیشيابد. تفاوت فرهنگی بین مردگان دست می

های نشود که رمزگشايی از اين مکاهای مکانی متفاوت میباعث به وجود آمدن نشانه

 گیرد.آشنا برای مخاطب به سهولت انجام می

کند که آيا علم مضمون اصلی رمان شلی اين موضوعات را مطرح می: مضمون -د

تواند با تمامی امکاناتش خالق خیر يا تواند موفق به آفرينش حیات شود؟ و يا علم میمی

 . کندشر شود؟ شلی در اين راستا شخصیتی چون فرانکشتاين را خلق می
اشته و بقايای های کنار هم گذدکتر فرانکشتاين جوان موجود هراسناکی را از تکه»

آفريند که غول پیکر و هراسناک است و تکه تکه بودن شده میاجساد به هم دوخته

اندام و کامال آشکار است. اين هیوال بزرگهای روی بدن بدنش از جاهای بخیه

که او را به است که از خالق خود متنفر است ند قدرتمند، اما موجودی حساس و هوشم

ای جز زندگی کردن ندارد. اين سرنوشت شهر مدرنی است وجود آورده است، اما چاره

تری دست يابند، اما در نهايت ذت بزرگلکه از بقايای باستانی به وجود آمده است تا به 

 .(1395 فکوهی،) «شودیزی جز سرگردانی نصیبشان نمیچ
مدرنیسم و پیامدهای آن نتوانسته است میان خیر و  ،مون رمان شلیبر اساس مض 

و سرگردانی  شر و لذت و درد از نظر اخالقی تمايز قايل شود و همین امر باعث شکست

 انسان مدرن شده است.

خشونت حاکم بر جامعة عراق و نقش تمامی نهادها و  بهسعداوی نیز  فرانکشتاين

اشاره دارد. در اين رمان مسايل سیاسی، اجتماعی و  مردم در دامن زدن به اين خشونت

شود: بعد سیاسی با سه موضوع مطرح می» شود.دينی علت خشونت حاکم معرفی می

سه  باو بعد اجتماعی نیز  حاکمیتاختالف بر سر قدرت، سودجويی از قدرت و فساد 

نی با ی، اما بعد ديگردد: تغییر منفی، ترس جمعی و تحول طبقاتموضوع طرح می

مضمون و روند داستان اين دو  .(222 :2016 )القیسی، «شودطرح میمگری موضوع افراطی

نقطة  رمان زياد به هم نزديک نیست و هر کدام سعی دارد، پیامی متفاوت را برساند.
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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

در »ها است. مدرن، فراوانی نشانهپستهای های داستانيکی از ويژگی: نمادها -ه

ها حاکم است نه آشفتگی پیام، فراوانی نشانه وجود داستان پست مدرن آشفتگی نشانه

شوند. شکلی ای تکرار میها با يک نحو جايگشت مجازی ويژهدارد نه فراوانی پیام. نشانه

آفريند. تکرار مکررات برای عی ذهنی خاص و تقريبا روشن میخاص که نوعی ابهام و تدا

در ها نهاين نشا .(68 :1394 )پارسا، «ام به وسیلة مخاطب برای رمزگشايیدريافت پی

 .شوندگاه تبديل به نماد می متنبیش

الذهن است که رفتار خشن شلی به هنگام تولد، موجودی خالی هیوال در رمان

 نماددهد. نمايد و در انتها نیز به حیات خود خاتمه میبه هیوال میها وی را تبديل انسان

هر دو نماد خشونت حاکم بر  اقتباس شده است و متنپیشاز  متنبیشفرانکشتاين در 

 توجیهات وفرانکشتاين فی بغداد اما مخلوق احمد سعداوی در رمان »اجتماع هستند، 

خاطر شهوت  او را مجرمی بنامند که بهکند تا قبول نمیفلسفة خاص خود را دارد. وی 

ق عدالت اجتماعی را بر عهده گويد رسالت تحق. وی چنانکه خود میکشدگ میمر

که توسط ارواح قربانیان تسخیر شده است، از  سعداویهیوالی  .(2014 )ثامر، «دارد

تماشاگر نابودی زندگی  ،همچون شبحی نیزدر نهايت ی دارد و مابتدای تولد رسالت مه

 ضافة  إلاب»شود: لحظه پر از سیاهی و دود می مردمی است که آسمان شهرشان لحظه به
 ب  راق  ی   الثالث   ق  اب  الط   فر  ن إحدی غ  م   العاریة   ذة  اف  الن   ند  ع   ة  ساع   نذ  م   ف  ق  ی   هول  جم   رجل   ح  إلی شب  

ن شبح مردی ناشناس وجود چنیهم)( 350: 2013 ،)سعداوی «ن  خ   د  و ی  ه  و  مت  ص  ب   الناس   فاالت  حت  إ

سیگار بر در سکوت  مهای طبقة سوّیشه در يکی از اتاقدارد که از ساعتی پیش در کنار پنجرة بدون ش

بح از آنجايی که قابل دسترسی نیست و هر لحظه اين ش .کند(جشن مردم را تماشا می ،لب

گیرد. میی قرار هستی و نیستبین  د،برای بازسازی وجود خود نیاز به کشتار بیشتر دار

زند و همین امر باعث شسمه با ادعای اجرای عدالت دست به خشونت و کشتار می

های حاکم بر عراق اين وضعیت پارادوکسیکال شسمه نمايانگر واقعیت .گرددتناقض می

است. وی در واقع با قرار گرفتن در حالت نیستی و هستی از حاکمیت خشونتی خبر 

 .راندجا حکم میهاخودآگاه بر همئی و ندهد که به صورت نامرمی
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 اینشانهجایگشت درون .2-3-6

شود. بندی میبا توجه به دو وجه روايتی و دراماتیک گونه متنبیشبه  متنپیشتبديل 

تبديل روايتی به دراماتیک، تبديل دراماتیک به روايتی و يا تبديل روايتی به روايتی و »

تبديالت  وجهی و دو دستة دوم راتة اول را تبديالت درونیک. دو دسدراماتیک به درامات

 متنبیششلی به  متنپیشتبديل  .(11 :1384 )نامور مطلق، «نامندوجهی نیز میبرون

باشد که به آن تبديل می ای(نشانه)درون سعداوی از نوع تبديل وجه روايتی به روايتی

 وجه روايتینحوة ارائة بیرونی در  باعث تغییر گويند. اين نوع تبديل،وجهی برون
ای هستند و از يک نظام نشانه جايی که هر دو متن متعلق به وجه روايتیشود. از آنمی

 .استای نمونة جايگشت درون نشانه متنبیشکنند، پس پیروی می
 

 جایگشت بینادینی .3-3-6

اما فکر و »رمان حاکمیت دارد.  فضایدر رمان مری شلی اخالق مداری بیش از دين بر 

 «ها و اعمال بشری بودضايل قهرمانذکر کلروال مسائل اخالقی، صحنة شلوغ زندگی، ف

هیوالی فرانکشتاين نیز از نظر فطری دارای روحی پاک و مهربان است  .(46: 1386 شلی،)

در ابتدا نمايد. او که حتی از خوردن حیوانات بیزار است و از گیاهان تغذيه میتا جايی 

شود. هر چند که شلی در اين می و حاالت انسانی کنجکاو مورد انسانیت دربه شدت 

داند، ولی  و پايبندی به اخالق را مهمتر می رمان اصراری بر اعتقادات مسیحیت ندارد

در بخش يازدهم روايت هیوال از خود . توان ديدمیدر اين رمان  را رد پای مسیحیت

يابد، تنها می زمانی که خود را او حتیباشد. یهای مسیح مکتاب يادآور برخی از داستان

به ياد استغاثة آدم به درگاه آفريدگارش افتادم، اما آفريدگار من کجا بود؟ او » گويد:می

 .(189همان: ) «من با دلی شکسته او را لعنت کردمخاطر به همین  مرا رها کرده بود

آيند و تمثالی از ة عتاگ میزمانی که مأموران ادارة تعقیب به خاندر رمان سعداوی، 

او در  ؛پرسند که آيا او مسیحی استبینند از او میحضرت مريم را آويخته بر ديوار می

 ،پرسندوقتی علت آويختن چنین تمثالی را از او می .گويد که مسلمان استجواب می

هذا  ع  ل  وط   ت الصورة  نشگ  إگاها... و ف يالکرس مال آیة   ت صورة  ... جان  يدر أما »: گويدمی
الکرسی بود... تصوير پاره شد و  آیةتصويری از نمی دانم... روی آن ) (216 :2013 سعداوی،) «التمثال  

ديوار چیز ديگری  شود که در حفرةهادی بعد از مدتی متوجه می .(دبیرون ز تنديساين 

ر هايی که بر روی هم قراتنديس يهوديان است. اين اليهدارد که مانند نیز وجود 
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عذرا و تنديس يهودی، نشانگر تاريخ دينی و  الکرسی، تمثال مريم آیةاند يعنی گرفته

خود نماد جامعة مسیحیت است که در عراق  ،مذهبی مردم عراق است. ايلیشوای پیر

زيستی بیانگر هم ،اند. از طرفی اين نمادها از کشور مهاجرت نمودهزيستند و اکثر آنمی

های آن نذر پیرزن مسیحی است که . يکی از نمونهاستسیحیت مسالمت آمیز اسالم و م

مارقرداغ  نیسة  إلی ک   ت الذهاب  ل  ض  ف  » رود.می« کلیسا»به « اشنذرهای اسالمی»برای ادای 
  ة  سالمی  ها اإلور  ذ  ن   بعض   ي  فت  ر ل  م  ع   لشیخ  اب   اآلثورینی   عکد   يف

 
ترجیح داد به ) (105 )همان: «رة  خ  أت  ال

 را ادا نشده ادانذرهای اسالمی ها در منطقة شیخ عمر برود تا ریاکد آشومحلة مارقرداغ در  کلیسای

ايلیشوای پیر برخالف دين خودشان و همانند مسلمانان برای برآورده شدن يعنی  .(کند

کند تا نشان رمان بر اين امر تأکید میسعداوی به عمد در اين کند. حاجتش نذر می

مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و به خصوص دينی تشکیل  عراق از طبقاتدهد 

 شده است.
 

 نتیجه .7

ن بین هستی که حضورشا های رمان احمد سعداویدر شخصیت وار گذشتهحضور شبح

توانند چون متن درجة اول حضور کاملی به تمامی نمی و نیستی در نوسان است و

در اين فرايند  ،ديدگاه ژنتبا توجه به  کند.را در اين رمان تأيید می یتمتنبیشند، ببیا

شلی به صورت تراگونگی و تغییر هدفمند  متنپیشپذيری از سعداوی با تأثیر متنبیش

اين تغییر هدفمند به دلیل انجام جابجايی  .های محتوايی قابل بررسی استويژگیدر 

 باشد.کامال به دور از تقلید می متنبیشگسترده در محتوای 

باشند، هر کدام در اين رمان جايگاهی که از عناصر تراگونگی می گرپوشیو دپارودی 

باشد، رابطة نمی متنپیشدر صدد نقض طنزآمیز  متنبیش که جايیاز آن .دارند

صاوير مانند تبديل شخصیت دالسی اما برخی ت؛ باشدپاروديک نمی متنپیشو  متنبیش

، تغییر دکتر به دوالی درون داستان دارتفاوت با هیپیر به ايلیشوای پیر که رفتاری م

که با حفظ  دگرپوشیاست.  متنبیشدر  نقیضههای از جمله نمود، گردشخصیتی دوره

شخصیت  پردازد، با تبديل پیرمرد به پیرزن،میبه قصد تخريب معنا به تغییر صورت 

عراقی خود را ای و گاهی عامیانة متن موقر و رمانتیک به متنی روزنامه عاقل به ديوانه و

تواند حاکمیت بیابد. دهد، اما هرگز بر کل رابطة دو متن نمینشان می متنبیشدر 

تراجايی يا باشد. یت در اين رمان میمتنبیششکل عمدة نوع جايگشت  تراگونگی از
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، مضمون، نام ها و در فرهنگ که شامل اسامی، عنوان، نمادهاجايگشت در زبان، نشانه

تا نشان دهد که  گرفتمورد بررسی قرار  متنبیشگردد، در ها و دين میمکان

 ها پس از آفرينش خود، دوباره در عراق بازآفرينی شود.تواند سالفرانکشتاين چگونه می

. شده است متنبیشمحتوای های فراوان در جايیهجايگشت يا تراجايی باعث جاب

مان، تبديل فرانکشتاين به شسمه ای مکانی به عنوان رضافه شدن بغداد به عنوان نشانها

ها و های بغداد با خیابان، جايگزينی کوچه و خیابانمتنبیشويکتور به هادی در و 

حاکم بر عراق و از خشونت انتقادی و انتقاد بیعت اطراف ژنو و اينگلشتات، خودط

نهادهای اجتماعی و مردمی به جای انتقاد از علم و مدرنیسم، تبديل نماد خشونت 

آمیزند، گناه در هم میکار و بیمردم عراق که گناهمتناقض رينی علم به نماد وضعیت آف

ای رمان انگلیسی به درون نشانهو تبديل  متنبیشدر و عقايد مختلف به اديان اهتمام 

دهد چگونه باشد، که نشان میمی متنبیشاز جمله عناصر جايگشت در رمان عربی 

کند و آن را از متن پاک می متنپیشدر عین حضور  ییت و تراگونگمتنبیشفرايند 

 افکند.طرحی نو می
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