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  چكيده

قرن  از  ادبي،متفكّرانروابط متون يا مباحث بينامتني از ديدگاه منتقدان و 

 ي فرهنگيايدر دنهاي گوناگوني را   و بازتابافتهياي  جايگاه ويژهبه بعد بيستم 

ارتباط با متون برخي از متفكران معتقدند هيچ متني بدون . استبه همراه داشته 

، آنها شناخت و آگاهي فردي را زاييدة شناخت و ديآ يبه وجود نم گريد

معنا و  ي، داراخواه نثر، خواه شعر باشد، يهر متن ادب. دانند آگاهي جمعي مي
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 مرتبط با ي حاكم برمتون قبليها د سنتيافت آن باي دري است كه برايمفهوم

ضه و ي در نقينامتني روابط بتاشده است  ين مقاله سعي در ا.آن را شناخت

 ضه استيت نقينامتني بارز بيهااز جلوه .ردي قرار گيمورد بررس ي تجاريها مايپ

ن باعث نقض و يشيدن در متون پيضه با رخنه كردن و اقامت گزينق.

 را به ي و تطور انواع ادبيدگرگوند و شو ي آنها ميختن ساختارهايگس ازهم

ق با اشاره به ين تحقيدر ا. گذارد يش مينما  آشكار بهيا گونه ن وجه بهيبهتر

 مشاهده ،رانيامعاصر سازان مشهور ضهياز نق، توللّيدون يفرهاي   از نوشتهيبعض

 به گلستان سعدي را الگو قرار داده و ،التفاصيل در نگارش يو كه ميكن مي

 .ت گمارده استش هميبه نگارش كتاب خو ،سبك سعدي در گلستان

 يامهاي پدر. كند  ميدايد پز نموي نيبازرگانهاي  يت در ساخت آگهينامتنيب

 يعناصر ،شوند يه ميك جامعه تهيشتر كاال در يب فروش  كه به منظوريبازرگان

ن يچن. شود  ميگرفتهت يآن جامعه به عار ي و فرهنگي اجتماعي ساختارهااز

 يها، نگرشهاها، هنجارها، ارزشور چون بايعناصر تأثير تحت يغاتيام تبليپ

ام يك پيگر يعبارت ده  ب: و مخاطبان آنها قرارداردي تجاريدكنندگان آگهيتول

 و فرهنگ يجمعهاي  ياز آگاهمخاطب خود   بريگذارتأثيرمنظور ه بيبازرگان

 كلمات و يريكارگه  با بي تجاريهااميپدر واقع . برد  مي بهرهيعموم

 ،اندخود گرفتهه  در فرهنگ آن جامعه بي خاصيي كه بار معناييها عبارت

  .دهندي قرار متأثيرود را تحت مخاطبان خ

  

 .ي تجاريهاامي پ، شعر،اتي ادب،ضهي نق،تينامتني ب:د واژهيكل

  

������:  

ن بـار   ين واژه نخست  يا. ات شد ي ادب ي   وارد عرصه  يالدي شصت م  ي  ت در دهه  ينامتنيواژه ب 

 ابـداع  يفرانـسو -يس بلغاري و رمان نوي منتقد ادب)Julia Kristeva( ستوايكر ايژولتوسط 

ـ ژاك در ،)Roland Barthes (روالن بارتپس از او . شد  يلـو ، )Jacques Derrida(داي

 Michel( شل فوكـو يم ،)Philippe Sollers( سوله پيليف ،)Lévi-Strauss( استروس
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Foucault(، ژاك الكان (Jacques Lacan)،  ـ ژرار  ،)Julien Greimas( مـاس گر نيژول

گـر بـه   ي دياريو بـس )  Lucien Goldmann (ن گلـدمن  يلوس ،(Gérard Genette)ژنت
 تأثير با ين مفهوم بود كه هر متن ادبيت به ايمتن نايب. نه پرداختندين زمي در ايبحث و بررس

ـ  چيشود و هـ  ي نوشته م،ر در آمده اند   ي كه قبل از آن به رشته تحر       ي از متون  يريگ  را ي اثـر ادب

 كيوتيسم با عنوان  در كتاب خود ستوايكر.  باشدين قاعده مستثنيافت كه از اي توان ينم
)Semiotike( يجابجاساز«مثابه  هت را ب  ينامتني، ب« )كـرده   ي معن )12 ،1970 ،ستوايا كر يژول 

به . وجود دارند ) همان (»گري برگرفته از متون د    ييهاك متن جمله  يدر  «: او معتقد است  . است

ـ    ي مشخص يهاق رمزگان ي از طر  ك متن يمفهوم   ستوايكراعتقاد    تبـاط گـر ار  ي متـون د   ا كـه ب
به . ابدي  دست نه آتواند بيشود و خواننده با كشف آن رمزگان است كه ميم يكدگذار،دارند

گيرند بلكه از راه متون ديگـر نيـز درك            تنها از راه متون ديگر شكل مي      ها نه    متن تر زبان ساده 
 ي برگرفته از متون قبل    يها  از تكه  يريگ متن با بهره   هيتهسنده  ينقش نو ان  ين م يدر ا  .شوند مي

 ي بـه نظـام نوشـتار   يك نظـام نوشـتار  ي از ييجاه  به جابيساز جاه  حال جاب نيدرع. اشدبيم
هـاي   جايي نظام  ه جاب  شامل ز در برگرفته و   ي را ن  يترعيتواند گستره وس  يگر محدود نشده، م   يد

  .  و غيرزباني به نظام ادبي نيز باشدغيرادبي

ادبيات و فرهنگ خوانده و كاربردهـاي   بينامتنيت را عنصري اساسي براي فهم ستوايكر
 اي از روابـط متنـي وارد   كـارخوانش، مـا را بـه شـبكه    از نظر او . كند گوناگون آن را بازگو مي

. اسـت  ابي همـين روابـط  ويل كردن يك متن، كشف معنا يا معاني آن، در واقع رديأت. كند مي
 ت باعـث يـ متن نـا يب. آيـد  بنابراين خوانش به صورت روندي از حركـت در ميـان متـون درمـي        

ـ بنا بر ا  .  مبدل شود  يي خارج و به چند گو     ييشود كه متن از تك گو      مي  مـتن از  يـي ن همگرا ي
. گر تعامـل و گفتگـو دارنـد       يكديشود كه با      مي  از قطعات ناهمگون   يبيرود و متن ترك     مي نيب

راث گذشـته و ابـداعات و       يـ  م يا دگرگـون  يـ گـردد تـا تـداوم         مـي  ده است كه سبب   ين پد يهم
 در ين خـود عامـل مهمـ   ي شود كه ايك متن بررس  ي روز در روابط و ساختار پنهان        يهاينوآور

 هـر مـتن حـافظ    ،گـر ي ديبه عبارت. باشد يك جامعه ميت و فرهنگ يدرك متن و شناخت هو   
     .باشد ي مانينيشي پيراث هنريت و مسنّ

 يپـارود  يضه معـادل كلمـه فرانـسو      يـ نق.  اسـت  »ضهيـ نق«ت  يـ نامتني بارز ب  يهااز جلوه 
)parodie( به صـورت هـزل   «ضه يگر نقيعبارت دبه. باشد ي م يسيد و هزل نو   يتقل يمعنه ب

شدار يـ ز و نيـ آمد هزلي هر نوع تقل ،ترعي وس ي است و به معن    ي جد يك اثر ادب  يآوردن  در
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ـ ئ انـه  با،ي شاعر فرانسو)Paul Scarron(ل اسكارون  پ كه ير كارينظ اثـر  (Énéide)  دي

ضه سـاز   ي، نق توللّي). 18 ،1374 ،اخوان ثالث ( » كرده است  ي شاعر باستان  )Virgile(ل  يرژيو
 گلـستان سـعدي را      ، منظوم و منثور    است يا نقيضهكه  التفاصيل  ز در نگارش    يران، ن يمشهور ا 

ـ  يبه نگارش كتـاب خـو      سبك سعدي در گلستان      بهالگو قرار داده و      ت گمـارده اسـت    ش هم. 
    .اد كرديكاتور ي و كارين نقاشياز تفاوت بضه ينقح بهتر كلمه ي توضيد بتوان برايشا

غـات  يانـد تبل  تو يات نبـوده و مـ     يـ ت منحصر به حـوزه ادب     ينامتنيد در نظر داشت كه ب     يبا
، ير نقاشـ  يـ  نظ يت و اثـر هنـر     يـ ه و اساس هر گونه فعال     يدر واقع پا  . رديز در بر گ   ي را ن  يتجار

ـ ا. باشـد  ميمتن  ...  و يقيشنامه، موس يلم، نما يف گرفتـه از فرهنـگ     گونـه متـون كـه نـشأت        ني
، يري تـصو  يهـا گر متـون و اسـتفاده از نـشانه        يباشند با برقرار ساختن ارتباط با د        مي مخاطب

  . داشته باشنديشتري بيگذارتأثيرتوانند   مييشي و نماييايقيموس
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 تمـسخر   ي، استهزا و گـاه    يگرمف و مبالغه موجبات سر    ي است كه با تحر    يالهيضه وس ينق
 بـه  ي جـد ي پاسـخ يمعنـ هن واژه بيات ايبدنكه در ا يرغم ا  يعل. گردد ي م يسنده اصل ينو
 صـورت  بـه  از شـعرها    يادر پـاره  م  يكنـ   مـي  مـشاهده  ، اسـت    رفته كارگر به ياثرِ د ك  ي

ـ امعاصـر   سـازان مـشهور     ضهياز نق . استدر آمده   ز  ي طنزآم يپاسخ  تـوان بـه    يران مـ  ي

 يات فارسـ يـ خِ ادب يپردازِان تـار    ضهين نق يتر   اشاره نمود كه بدون شك از بزرگ       توللّيدون  يفر
 را بـا زبـاني طنزآميـز    عيبدطنزنويسي، مفاهيم  با توانايي خاص خود در       توللّي. روديشمار م  هب

خـود  . خوبي به تصوير كشيده است     در آن مفاسد و معايب اجتماع عصر خود را به          وبيان كرده   
دار طوركه مردم گنه گنه لعـاب     همان«: سدينويل م يالتفاصبرد طنز در مقدمه     ه كار ياو در توج  

اكـان  ي اجـداد و ن يخچه زنـدگان ي را از تار ريكرد و قمر وز    نيتر خورده و سرگذشت حس    را آسان 

ـ      يدانند به همان نسبت حقا    يبهتر م   و پنـد و  ي و اجتمـاع يق سرسخت و اصول مـسلمه اخالق

 ،عـالوه  هب). 9 ،1331،توللّي( »پسندند يشتر ميبه و مزاح بيغرضانه را در قالب مطاي ب ياندرزها
بـان و   ي مبـارزه بـا عـوام فر       ،كشاندار كردن زحمت  يل را ب  ي خود از نگارش التفاص    ياو هدف اصل  

حكايـات  با الگو قـرار دادن       توللّين كتاب   يدرا. كند ي اعالم م  ي غلط فرهنگ  يهاانتقاد از برنامه  
ن ي را به بهتـر ي و آزاديرانيا ،رانيعشق خود به ا ،نظم و نثرزمان  و كاربرد همگلستان سعدي 

عنـوان  ك  يـ  يا هـر قطعـه    يكه برا صورت است   ني بد توللّيوه كار   ي ش .كشدير م يوجه به تصو  
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 از جملـه در قطعـه   .پـردازد  ح معني لغوي و اصـطالحي آن مـي  يسپس به توضو انتخاب كرده  
   : مشهور اختالس

ان يـ وانينـد و اخـص آن سـرقت د     يو اختالس بر وزن اسكناس اندر لغت سرقت را گو         ... «

كـرده و   ) صـاد (ابت آن با     كت يازمره. د متفاوت است  ين كلمه عقا  يه ا ياست از خزانه و در تسم     

 نكه مأمور مختلس را ارادت و اخالص چنان       يشان ا ياند و حجت ا   دانسته» خلوص«شه آن را    ير

  ).239 ،همان(»نديانه نه بي در ميوان فرق ننهد و جدائيش از خزانه ديسه خويست كه كا
و ها به يكـي از موضـوعات          ان شده در قطعه   يموضوعات ب شود    مي همان گونه كه مشاهده   

 از كتـاب  يگري دياو در جا. حوادث اجتماع عصر او اشاره دارد كه با زبان طنز بيان شده است   
    :دهد  مين ادامهي چنسخود در باره اختال

م فرمـوده و    ي اختالس اندك را تحـر     نيالمختلسمصباح در رساله    يلي طف يخواجه عل 

ست و گاه باشد    ين خود ن  ترا فرا ي ارضا ياراين مختلس را    يچن«ن است كه    ي كه آورده ا   يحجت

 ، و بر مختلس است كه در امر اخـتالس         ]...[ حسد برند و بزندانش اندازند       ين بر و  يكه مغرض 

ش و يت آن بنام خـو يتران كند و بق گران نثار فرايش بخش يهمت بلند دارد و از مسروقات خو      

  :اند بسر آورد كه گفتهياع زند و عمر در شادكامياع ضيكار ابتوند بهيپ
 كــن و در كيـســه انـــداز         دزدي مي  تو

ـــد در ادارات  ـــر دزدي نبــــاشـ   اگـــ
    

 كه دزدان راســـت در ايـــــن ره ســـرودي     

ــودي   ــست ســ ــت نيــ ــتخدام دولــ  در اســ
  

  )240 ،همان( 

منظـوم و   هـاي     در شـمار نقيـضه    كه  التفاصيل   در نگارش    توللّيم  ينيبيگونه كه م  همان
ـ آ  مـي  به حساب منثور ادب فارسي      در يوگلـستان سـعدي را الگـو قـرار داده و از سـبك               ،دي

 ،شـده اسـت    انتقـادي و اجتمـاعي نوشـته         ن كتاب كه با اهدف    يا. كرده است ت  يتبعگلستان  
 يرنـده تمـام   يت در برگ  ينامتنيبكه   ني لذا با توجه به ا     .رود  مي به شمار نقيضه گلستان سعدي    

 ،خـورد يچشم مه  ب يك نوشته ادب  ي در آثار معاصر  گاه از  گذشته و    يادب است كه از آثار      يزيچ آن
كـن و    مييكيتو ن« يت مشهور سعدين ب ي كننده ا  ي تداع »سه انداز يكن و در ك     مي يتو دزد «شعر  

  .        باشدي م»در دجله انداز
ـ      ي منجر به ا   يغاتيام تبل يك پ يچگونه  د  يد د يحال با  توانـد  ي مـ  يجاد معنا شده و چه اثرات

 ي فرهنگـ  يهـا  ارزش يغـات ي تبل يهـا اميـ د پ يـ شود كه در تول   ي مشاهده م  ياهوجود آورد؟ گ  هب
. رديـ گي قرار مـ   ي تجار يهايكنندگان آگه ديش فروش كاال مدنظر تول    يا افزا يمنظور فروش    هب
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ت فـروش   يـ مخاطب خـود و در نها       بر يگذارتأثيرمنظور  ه ب يام بازرگان يك پ يگر،  يعبارت د ه  ب
ام يـ ن پيچن. رديگيت م يآن جامعه را به عار     ي و فرهنگ  يتماع اج ي ساختارها از يعناصر ،كاال
 يدكنندگان آگه ي تول يهاها، نگرش ها، هنجار ها، ارزش ور چون با  يعناصر تأثير تحت   يغاتيتبل

  : و مخاطبان آنها قراردارديتجار
ـ  است كـه معمـوالً خر  يكننده به انجام دادن كارب مصرفي ترغ ،غاتيهدف تبل « ك يـ د ي

 ارتبـاط  ينحـو  مخاطبان را به خود جلب كند و با آنان بـه       ،غاتيرار است كه تبل   اگر ق . كاالست

د يـ غـات با  يانـدركاران تبل   در وهلـه اول دسـت      ،جه مطلوب حاصل شـود    ين نت يبرقرار كند كه ا   

 كـه مخاطبـان را      ي عـوامل  ، مخاطبـان  ي فكر يهاوهيد با ش  يآنان با . مخاطبان خود را بشناسند   

   )194 :1388 ،نا قربانلويس (». آشنا شوند،كنندي مي آن زندگ كه دريطيزد و محيانگيبرم
 كلمـات   يريكارگهمشاهده كرد كه با ب      را ي تجار يهااميپ از   يبرختوان  يگر م ي د ياز سو 

 مخاطبان خـود را  ،اندخود گرفتهه   در فرهنگ آن جامعه ب     ي خاص يي كه بار معنا   ييهاو عبارت 
ابـد تـا بتوانـد      يوند  يپ گريد با عناصر د   ي با ي تجار ي آگه كين  يبنابرا. دهندي قرار م  تأثيرتحت  
 هر چه باشـد  يغات تجاريجه منبع تبليدر نت.  را خلق كرده و به مخاطبان انتقال دهد  يمفهوم

 ي بـرا نيبنابرا .دهد ين خود انتقال ما و به مخاطب ننديآفر  مي  را ياميپ گوناگون   يها تصوره  ب
  .را كشف نمود دهنده آنليناصر تشكد عي ابتدا بايام بازرگانيك پيل يتحل

. ميـ كار دار  و سر كار رفته در آن   ه ب يهاسكانسهم با     و  هم با متن   يونيزيغات تلو يدر تبل 
ـ يــهـا،   ام و در وهلـه دوم ســكانس يــ پيد در وهلـه اول مــتن گفتـار  يــن بايبنـابرا   يعبــارت ها ب
. رنـد ي قـرار گ يورد بررسـ ام م ين عناصر مختلف پ   يها و روابط ب   ها، حركات آنها، نشانه    تيشخص

ون يـ زي مخـصوص كودكـان را كـه از تلو         ي از شـامپوها   يكـ ي يونيزيغات تلو يعنوان مثال تبل  هب
  :ميريگيپخش شده است، در نظر م

  . شامپوها باشهيد، شامپويه شامپو مرحمت كني

  . ها باشهي چيه چي ي چيچ

ـ باصـرفه باشـه،    شـبو خو. جال بده موهامونو، نسوزونه چشمامونو. محبوب بچه ها باشه   هي
  .اسم چهارحرفه باشه

  . شهي شه؛ راست كار ما نميدا نمين شامپو پيا

پاوه  به اعتبار بنده، خنده  مينكه دارهيا.  نه نگا كنيگيشه؛ م  مي شه، خوب هميچرا نم
  . پسندهيروم
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  . همواره با شماستيديت. دي پاوه با سه طرح جدي بچهشامپو 

 :هاح سكانسياكنون توض

دختـرك از فروشـنده   . شـوند ينـشان داده مـ   ي با مادرش در فروشـگاه يادختر بچه -1
  .خواهديشامپو م
 هـاج و واج مانـده       ،ديگويم نام شامپو را نم    ينكه دختر بچه بطور مستق    يفروشنده از ا   -2

 .است

  .دهديحات خود را ادامه ميبچه توض دختر -3

  .ورندخي در محل خود تكان مي عروسكيشامپوها -4

 .كند  ميخود اشارههاي   به چشم»نسوزونه چشمامونو«دختر بچه با گفتن  -5

  .دهنديشامپوها باز به جنب و جوش خود ادامه م -6

   .حات دختربچهي توضهادام -7
  .» شهي شه؛ راست كار ما نميدا نمين شامپو پيا«: جواب فروشنده  -8

  شهيچرا نم«: نديگويآمده و من ييها پا  قفسهي از باالي عروسكيشامپوها -9
  .»شهيخوب هم م

شـو كـرده و بـا آب     و  مورد نظر شستينشان دادن بچه در وان حمام كه با شامپو -10
 .كندي ميباز

  .ت مارك آني و در نها مختلف شامپوشكالنشان دادن ا -11
تـوان   ي م ،خاص يك متن در فرهنگ و ساختار اجتماع      يهاي     رابطه متقابل نوشته   يبا بررس 

ـ  انتقال معنا بـه مخاطـب از طر  ي چگونگيها از راهيكي.  بردي آن متن پ   يبه معنا  ق توجـه بـه   ي
ـ با يغات و خلق معنا م    ي تبل يگذارتأثير. رديگيغ صورت م  ي موجود در متن تبل    يهانشانه ست بـا   ي
 ين آگهـ يـ د كننـدگان ا يتول. ات مخاطب انطباق داشته و برگرفته از فرهنگ جامعه او باشد         يذهن
 يه آگهـ يـ ن منظـور از آن در ته يمـ  ه به نقش شعر در فرهنگ واقف بوده و به    ينيبزي با ت  يتجار

 فرهنـگ   يهـا بـرا   كـودك  و مهـد   يدبستانشيست كه در مدارس پ    يل ن يبدون دل . اندسود جسته 
 مخـصوص كودكـان     يونيـ زي تلو يهـا گر آن در برنامه   ي د  ي نمونه. شودي از شعر استفاده م    يساز

  . شوديان ميها در قالب شعر ب از گفتگويامدهاست كه بخش ع
ـ  يهاينقاشدن  ي است كه كودكان همواره از د      يهيبد برنـد  ي و كـارتون لـذت مـ       رك متح. 

بـه   رقـص  ي در فروشگاه و وان حمام نـوع يقي موسهمراه با آنها يباز و  ي كارتون يهاتيشخص
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 ]...[خواهـد بـه     ي مـ  ياننـده كغيـ د كـه تبل   يـ تصور كن «: دينما  مي آنها را سرگرم   و   ديآ  مي نظر

  ]...[ ي كـارتون يتيد از شخـص يـ پس چـرا نبا .  باشد يرفتني كودكان پذ  ي ببخشد تا برا   يتيموقع

ـ  نيهمه  ب) 39 ،همان (»ج آن استفاده كند؟   ي ترو يبرا شـامپوها موجـب     يسـاز ركجهت متح 
  : نشان دهنديشتريشود كودكان نسبت به استفاده از آنها رغبت بيم

ـ انـد ز  يخاطرسـپار  بـه  ي بـرا  ي ارزشمند ي ابزارها ،ني آهنگ يهايآگه«  بـه   يقيرا موسـ  ي

كننـده   مخاطـب خـسته    يآنكـه بـرا   يا نام محصول را ب    يدهد كه عبارت     يكننده اجازه م   غيتبل

  ).310 ،همان( » تكرار كند،شود
سـازد كـه    ي به خـود معطـوف مـ       چنان ذهن و توجه كودكان را       ين آگه ي متن ا  يقيموس

 يل اصـل يـ دل. شـود يز مـ يـ  آنهـا ن يموجب سـرگرم   فهم بهتر،ي مناسب برا يجاد فضا يضمن ا 
 يراحتـ بهكه  است ي ا سادهيها اشعار و ترانهياد آوريخاطر سپردن و  هوه ب ين ش ياستفاده از ا  

  .گردند  ميز تكراري توسط مخاطبان نالًد و احتمانشويدر اذهان حك م
 يآن متن مفهوم بهتـر ،تر باشد كينزد امعهات آن جيغ با زبان و ادبيهر چه رابطه متن تبل   

 آن  يگـذار تأثيرجه احتمال   يكند و در نت     مي ام كسب ي انتقال پ  ي برا ي باالتر يي توانا ،دا كرده يپ
ـ            ي تجار ين آگه يدر ا . ابدييش م يافزا م يرمـستق يصـورت غ  هطـرح در خواسـت دختـر بچـه ب

ت در كودكـان مـورد      يـ خالقجـاد   ي ا ي بـرا   اسـت كـه غالبـاً      يست سوال يا ب يكننده معما   يتداع
  .رديگياستفاده قرار م

ـ   ي   توانـد رابطـه   ين اسـت كـه مـ      ي ا ينامتنيكاركرد روابط ب   غـات و فرهنـگ را   ين تبلي ب
 در  ي آن جامعه منطبق باشد موجب آگاه      يها و هنجارها  كه با ارزش  يمشخص كند و درصورت   

 از  ي حـاك  »باصـرفه باشـه   «  عبـارت  اشاره بـه  ن  يبنابرا.  مثبت شود  يانتخاب كاال و انتقال معنا    
د جنس مقـرون    ي خر يها برا هب به اتفاق خانواد   يل قر ي از تما  يدكنندگان آگه يق تول يدرك عم 

  . باشديمت مناسب شامپو ميم قي تفهيبه صرفه و تالش آنها برا
كند يخود اشاره م يها به چشم»نسوزونه چشمامونو« :ديگويهنگام كه م دختر بچه آن

ل يـ احتمال دارد دل. كندي خود نمي به موهاياچ اشارهي ه»موهامونو  بدهجال«ان ي موقع بيول
  .نه حجاب باشدي جامعه در زميآن باورها

ن حـال   يست، با ا  ي ن ي تجار ين آگه يت و ضعف ا    نقاط قو  ين مقاله بررس  يهر چند هدف ا   
  ود، محبـوب يـ مرحمـت كن « كلمـات  يا كه بچـه  دارديكمار يبساحتمال  كر شد كه    متذّد  يبا

-يدا نمـ  يـ ن شامپو پ  يا«برآن گفتن عبارت      هوعال. كار برد ه را در محاورات روزمره خود ب      »جال
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ـ    فروشنده نهي از سو»شهيراست كار ما نم ،شه ت اقـالم  يـ في او از كياطالعـ يتنها نـشانگر ب
  .ستي نين مشترأچوجه در شيان آن بهي بلكه لحن ب،موجود در فروشگاه است

 ي از عناصـر فرهنگـ     ي تجـار  يهاي آگه دي اوقات در تول   يشود گاه يده م ي كه د  گونههمان
ـ  گونه موارد با   نيدر ا . شودي گرفته م  بهره) …، طرح معما و     يسازشعر، متحرك (جامعه   د بـا   ي

 در آن   ينـامتن ي ب يهـا  و شـاخص   ي آگهـ  ي جامعه به بررس   يشناخت كامل از فرهنگ و باورها     
  .پرداخت

تـر  صـورت واضـح   را بـه يغـات تجـار  ي در تبلينـامتن ي بتوان رابطه ي مواقع م  ياما در برخ  
 بـا   ين آگهـ  يا. باشدي م يسات آموزش  از موس  يكي يغات تجار ينمونه آن در تبل   . مشاهده نمود 

 يلوفري چرخ ن  ير آور يرد     به ز      يدرخت تو گر بار دانش گ     (ت شعر از ناصر خسرو      يك ب يان  يب

 شـركت در    يآمـوزان بـرا   اندن دانش  موسسه كه فراخو   يو سپس هدف اصل   شود    مي  شروع )را
  .گردد  مي كنكور است اعالمي و آمادگيتي تقويهاكالس

 ي از منابع غنـ يكيتوان گفت كه شعر ي م،يرانيبا توجه به نقش شعر در فرهنگ جامعه ا       
م يدانـ يكـه مـ   همانگونـه . شـود ي از آن اسـتفاده مـ  يغـات تجـار  يرود كـه در تبل يشمار مـ  به

وان يـ در د.  اسـت يات فارسـ يخ ادبيندگان دانش و خرد تار   ين ستا يترگبزر  از يكيناصرخسرو  
م و او را يخـور  يش دانش و خـرد برمـ  ي در ستاييبايزات  ي او بارها به اب    يهايد و در مثنو   يقصا

 .ميابي ي مييان داناين حامي از استوارتريكي

 شـده   گرفتـه  بهـره    ،ش دانش است  ي كه هدف عمده آن ستا     ي از شعر  ي تجار ين آگه يدر ا 
 درس آنهـا     يهـا  در كـالس    است كه قبالً   يآموزان با شعر   دانش ييزه آن در آشنا   يوجه مم . است

ا عبارات آشنا موجب سهولت     ي شعر   ين موارد يدر چن . ر شده است  يمورد بحث قرار گرفته و تفس     
 بـا مفهـوم شـعر بـدون     ييل آشـنا  يـ آمـوز بـه دل    گردد و ذهن دانـش    يام م يع در انتقال پ   يو تسر 
ام يـ  خـود رفتـه و بـا كمـك آنهـا پ     ي قبليها به سراغ آموختهماًيگر مسائل مستق يتن به د  پرداخ

  .ابديي را در ميكنندگان آگهديتول
 كـه از    ييهـا  يز عمومأ در آگهـ    ين» ر برنا بود  ي ز دانش دل پ    /توانا بود هركه دانا بود    « شعر

 بـه كـار   ،شـوند   مـي ر داوطلبان ساخته  ي جذب زبان آموزان و سا     ي برا يات آموزش طرف مؤسس 
ـ ي بـزرگ ا يسنده و حماسه سراين شعر از نو   ينكه ا يجه به ا  با تو . شود  مي گرفته  ي فردوسـ يران

ـ  در ذهـن مخاطبـان ا  ،س شـده اسـت  ي مدارس تـدر ي در كتب درس باشد و قبألً   مي غ يـ ن تبلي
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ب بـر   يـ ن ترت يد و بد  ينما  مي  استفاده ينامتنين رابطه ب  ي از ا  يسازنده آگه .  مانده است  يبازرگان
  .ديافزا  مي خود بر مخاطبانيام تجاري پتأثيرزان يم

  : كه از شعريبازرگانهاي  يتوان در آگه  مينيچن ت را همينامتني ب
 بنـــــي آدم اعـــــضاي يكديگرنـــــد«

ــار   ــه درد آورد روزگـ ــضوي بـ ــو عـ  چـ
   

 كـــه در آفـــرينش ز يـــك گوهرنـــد  

ــرار    ــد قـ ــضوها را نمانـ ــر عـ  »دگـ
  

ـ ا. ند جستجو نمودينما ياستفاده م   يم فرزانـه سـعد  ي شـعر كـه از شـاعر توانـا و حكـ     ني
ن يـ سـازندگان ا . ن انـسانها اسـت  ي در بياري و هم   يه همكار يانگر لزوم وجود روح   يباشد، ب  يم

 دارنـد و از  ين شعر آگـاه ي مخاطبان درباره اي قبليها ها از وجود اطالعات و دانسته ينوع آگه 
ـ ا.  بر آنان بگذارند   يتر شي ب تأثيرا  ند ت ينما  مي  استفاده ينامتني و ب  يين رابطه معنا  يا ن شـعر   ي

تـه امـداد و   ي كم، بانك خـون ، هالل احمر،هيري كه توسط مراكز خ   يغاتي تبل يها اميدر پ معمولً
  .گردد ي استفاده م،شوند  مي ساخته،يعي طبياي به هنگام بروز باليكمك رسانهاي  ستاد

 نـاممكن   ي تجار يها  ي آگه  ياشا بدون تم  يونيزي تلو يها   برنامه ياز آنجا كه امروزه تماشا    
رنـد  يگ ي قرار مييماژها و گفتارهايآنكه خود بخواهند در معرض ا ي ب يونيزيمخاطبان تلو  است،

ـ ا.  خاص است ييكاال يا برتر يت  ي در مورد مزّ   يرسان   اطالع شان هدف  كه ماژهـا  ي گفتارهـا و ا  ني
ـ    ين يامد فرهنگ ي از پ  يعار و يخنث يا  تجربه در   غالـب  ي فرهنگـ  يهـا   شن ارز يستند بلكـه مب 

   .باشند  ميجامعه امروز
 يكـ يزيم جهـان ف   ي مـستق  يي خود را نه از بازنمـا      يتوان گفت كه متون معنا     ي م نيبنا برا 

ـ بـا در نظـر گـرفتن ا   . رنـد يگ ي مـ ي و فرهنگ  ي ادب يها  خود با نظام   ي بلكه از رابطه   ن مـسئله  ي
شه در  يـ ف نبـوده و ر    لّؤك م يل  يگر حاصل افكار اص   ي د يك متن ادب  يتوان اذعان داشت كه      يم

 ن مـسئله را   يا ،ستمي قرن ب  ي، منتقد بزرگ فرانسو   روالن بارت . ده متون دارد  ينظام در هم تن   
 از ي متنـوع يهـا  است كـه در آن گونـه  ي چند بعدييبه نظر او متن فضا   . نامد  مي فلّؤمرگ م 
 برگرفتـه   يهاها و نشانه  قول از نقل  يو پود  متن تار ب  ين ترت يبد. اندختهيگر در هم آم   يمتون د 

  از  يا ه خوانش ما را به شبكه     معتقدند ك پردازان    نظريه. روديشمار م ه ب يدد فرهنگ از مراكز متع 
ـ  ا يبررس كشف معنا يا معاني آن، در واقع          و ويل يك متن  أت. كند  ني وارد مي  ومتن  يبروابط    ني
معنا نيز به چيـزي     . گردد ي م ليتبدفرآيند حركت ميان متون     به  خوانش   بنابراين.  است  روابط

نـد  ي فرايابـد؛ و ايـن     شود كه ميان يك متن و ديگر متون مرتبط با آن موجوديت مـي               بدل مي 
ده يـ ت نامينامتني كه ب از روابط متني استي ارفت از متن مستقل و ورود به شبكه       برونهمان  
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ـ يا غيـ  يك متن ادب  يجه خواننده در خوانش     يدر نت  .شوديم ـ وأ ملـزم  بـه ت  يرادب ر يل و تفـس ي
 است كه بـدون در نظـر   يهيشه در فرهنگ آن دارند و بد ي است كه ر   يها و عالئم   نشانه يتمام

ر يل اسـت كـه در تفـس   يـ دلنيهمهب.  استنباط شود يدرستهتواند ب ي متن نم  ،ردان مو يگرفتن ا 

ابـط  ك جامعه، فرهنگ و رويار ير از شناخت تمام عي ناگز ،ي بازرگان يهايا آگه ي توللّيضه  ينق
  .ميباشيحاكم بر آن م
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جايگـاه    ادبـي  متفكّـران  مباحث بينـامتني از ديـدگاه منتقـدان و           يالديهه شصت م  از د 

ن يه دار چني كه طال  ستوايا كر يژول. هاي گوناگوني را موجب شده است        و بازتاب  افتهياي    ويژه
 خوانـده و كاربردهـاي   ادبيـات و فرهنـگ   بينامتنيت را عنصري اساسي براي فهم، بودهيمبحث

 ءيك شـ يـ ك محصول و ي را به عنوان ي ارتباطات و كار فكر   يو. كند  گوناگون آن را بازگو مي    
 يعنوان مـوارد ه كوشد متون را ب  مياو. كند  مير عرضهيپذ  شدن و مبادله   ييبا ارزش قابل كاال   

 بـر   ي و يده ا يان  يبا چن . ردي در نظر گ   ي مصرف آن  ي برا يد و نه محصوالت   يهمواره در حال تول   

كامـل  هاي    ده ها به عنوان فرآورده    ي ا ستواي كر شهي معنا نظر دارد با در نظر گرفتن اند        يفرآور
 است كه خواننـده خـود   ي آن ها به گونه ا  ي  شوند، بلكه عرضه   يشده و قابل مصرف عرضه نم     

 او  يه  نـ ي بـه زم   يگـر ي د ي نهيكالم از زم  .  معنا گام بردارد   ير فرآور يشود تا در مس     مي بيترغ
اي از روابـط متنـي        كارخوانش، ما را بـه شـبكه      . گران را با خود دارد    ي د يها ليوأوارد شده و ت   

ويل كردن يك متن، كشف كردن معنا يـا معـاني آن، در واقـع رديـابي همـين      أت. كند مي وارد
معنـا نيـز   و آيـد   بنابراين خوانش به صورت روندي از حركت در ميان متون درمي. است روابط

  .گر استيك متن با متون ديده ارتباط ييزا
  ضهيـ هر نق. كند  يان م ي را نما  تيتننامي است كه مسئله ب    ي ادب يا  ز در حكم گونه   يضه ن ينق

 يهـا  هـا و سـبك    عامدانه است كه در بطن آن زبـان يگو و   بر منطق گفت  ي مبتن يزه زبان يآم
ـ  ثانو ي ادب يها  ضه از گونه  يان نق يگرا از نظر ساخت  .  نهفته است  يگوناگون  .ده اسـت  يـ چيه و پ  ي

ختن يگـس   ن باعـث نقـض و ازهـم       يشيـ دن در متـون پ    يـ ضه بـا رخنـه كـردن و اقامـت گز          ينق
 آشـكار  يا گونـه  ن وجـه بـه  ي را به بهتـر ي و تطور انواع ادب   يدگرگون د و شو  ي آنها م  يساختارها

شاره ا توللّيدون  ي فر توان به يران م يامعاصر  سازان مشهور   ضهياز نق . گذارد  يش م ينما  به
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 در  و را با زباني طنزآميز بيان كرده        عيبدبا توانايي خاص خود در طنزنويسي، مفاهيم        نمود كه   
  .خوبي به تصوير كشيده استآن مفاسد و معايب اجتماع عصر خود را به

 ي بازرگـان  يهـا  اميـ  پ در. كند يدا م يز نمود پ  ي ن يبازرگانهاي    يت در ساخت آگه   ينامتنيب
ـ  كـاال در     شتريب فروش   كه به منظور    ي سـاختارها  از يعناصـر  ،شـوند   مـي  هيـ ك جامعـه ته   ي

 تـأثير  تحـت   يغـات يام تبل يـ ن پ يچنـ . شـود   مي گرفتهت  يآن جامعه به عار    ي و فرهنگ  ياجتماع
 و مخاطبـان    ي تجـار  يدكنندگان آگهـ  ي تول يها، نگرشها ها، هنجار ها، ارزش ور چون با  يعناصر

ـ  يام بازرگان يك پ يگر  يعبارت د ه   ب :آنها قراردارد  از مخاطـب خـود       بـر  يگـذار تـأثير منظـور   هب
ـ    ي تجـار  يهـا اميپدر واقع   . برد  مي  بهره ي و فرهنگ عموم   يجمعهاي    يآگاه  يريكـارگ ه   بـا ب

 مخاطبـان  ،اندخود گرفته ه   در فرهنگ آن جامعه ب     ي خاص يي كه بار معنا   ييها كلمات و عبارت  
ابـد تـا    يوند  يپ گري با عناصر د   دي با ي تجار يك آگه ين  يبنابرا. دهندي قرار م  تأثيرخود را تحت    
 امـروز كـه در آن ارتباطـات         يايدر دن .  را خلق كرده و به مخاطبان انتقال دهد        يبتواند مفهوم 

 روز بـه روز بـه مـسئله         ، بر خـوردار اسـت     يت خارق العاده ا   ي از اهم  ين افراد و جوامع بشر    يب
ـ نو. شود  مي  داده يتر شيت ب يت اهم ينامتنيب  منتقـدان   ، پـردازان  ضهيـ  نق ، شـاعران  ،سندگاني

ــ  از ي درك درســتي بازرگــانيامهــايد كننــدگان پيــ ســخنرانان و تول، روزنامــه نگــاران،يادب
 اصول حاكم بـر آن خلـق        يكنند تمام آثار خود را بر مبنا        مي يدا كرده اند و سع    يت پ ينامتنيب

  . بر جامعه داشته باشنديتر شي بيند تا بتوانند اثر بخشينما
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