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چکيده
نام داستان ،کلیدی است که نویسنده به صورت خودآگاه در اختیار خواننده قرار میدهدد تدا بدا اسدتفاده از آن،
خود بتواند به زوایای پنهان جهان ذهنی نویسنده و نیز دنیای پر رمز و راز متن راه یابد .با توجّه به ّنوان ،مخاطب
میتواند به توانایی ،باریکاندیشی و هنرمندی نویسنده در انتقال مفاهیم متن به صورت فشرده و نیدز دیددگاه او
دربارة ّناصر و مفاهیم داستان پی ببرد .از آنجا که رویکرد هرمنوتیکی در تحلیل چرایی نامگزینی داستان ،از
جامعیتی نسبی برخوردار است ،در این پژوهش از طریق خوانش هرمنوتیکی به تبیین و تحلیدل تطبیقدی ّندوان
داستان پرداخته شده است و مهمترین مؤلّفههایی که بر گزینش ّنوان داستان در مجموّة سده قطدره خدون اثدر

صادق هدایت و مجموّة ربیع فيفالرّمعد اثر زکریا تامر مؤثّر بوده ،مورد بحث و بررسی قرارگرفته است .بده طدور
کلّی می توان گفت که دو نویسنده زبانی شاّرانه دارند و جایگاه ّنوان و ارتباط آن بدا مدتن در دو مجموّده تدا
جایی است که گاه بدون فهم آن نمیتوان به معنای متن پی برد.
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 .3پيشگفتار
از آنجا که ّنوان ،اوّلین برخورد خواننده با اثر است میتواندد در فهدم مدتن و جهدان ذهندی نویسدنده و
کشف ایدئولوژی1های حاکم بر متن ،مخاطب را یاری رساند .نویسندگان در گزینش ندام اثدر خدود بده
صورت خودآگاه و بر اساس ّوامل متعدّد معنایی  -ساختی ّمل میکنند و آن را به ّندوان کلیددی در
اختیار مخاطب میگذارند تا بتواند به محتوای داستان و نیز دیددگاه نویسدنده پدی ببدرد .همدانگونده کده
هویّت اشخاص با نامشان مشخّص میشود ،با بررسی نام داسدتان نیدز مدیتدوان بده محتدوای اثدرّ ،القده،
آرزوها ،اّتقادات و اندیشة صاحب اثر ،شدرای سیاسدی ،اجتمداّی ،محیطدی ،جایگداه اجتمداّی وی و
غیره پی برد .گاه نویسنده در برخی ّناوین از رمز و ابهام استفاده مینماید که با توجّه بده آن نمدیتدوان
مستقیماً به محتوای اثر پی برد .در این مواقع ،با بررسی و تحلیدل ّنداوین آثدار مدیتدوان پدرده از جهدان
ذهنی نویسنده برداشت و ّواملی را که سبب شده است وی از پوشیدگی معندایی اسدتفاده کندد کشدف
کرد و تناقضها و جدالهایی را که در برخی ّناوین و متن داستان مشاهده میشود حل کرد.
ّناوین از واژههایی تشکیل شدهاند که در حقیقت حامل روح نویسنده هستند و خدواه نداخواه ذهدن
مخاطب را به جهانی میبرند که نویسنده با انواع نمادها و رند

هدا خلدق کدرده اسدت .بندابراین حدذ

نویسنده از متن غیر ممکن است؛ زیرا وجود او چیزی جز همین واژههدا نیسدت و اگدر مخاطدب از یدک
متن برداشتهای متفاوت دارد؛ این خواست مؤلّف اسدت کده از نمادهدایی اسدتفاده کدرده تدا وی را در
درک معانی آزاد بگذارد؛ امّا در ّین حال ،بدا اسدتفاده از شدگردهای گونداگون ،او را بده سدوی جهدان
خاصّ خود هدایت میکند.
درک دنیای متن و پیوند آن با مؤلّف و نیز تبیین این رابطه با اجدزای اثدر ،از دغدغدههدای همیشدگی
ّالقه مندان به خوانش هرمنوتیکی متون بوده است .این جستار نیز با چنین رویکردی بده تبیدین و تحلیدل
تطبیقی ّناوین داستانهای هدایت و تامر پرداختده اسدت .پدیش از معرّفدی مختصدر دو نویسدنده و ذکدر
دالیل انتخاب آثار این دو برای انجام یک پژوهش تطبیقی ،بایسته است اندکی دربدارة چرایدی انتخداب
این شیوة تحلیل و به صورت مشخّص ،چرایی انتخاب رویکرد هرمنوتیکی توضیح داده شود.
ّلم «هرمنوتیک» ،2دانشی است که به تفسیر متون میپردازد تا معانی پنهدان آنهدا را آشدکار نمایدد.
تاریخ تحوّالت نظری و ّملی ّلم هرمنوتیک را میتوان به سده مرحلدة کالسدیک ،رمانتیدک و فلسدفی
1. Ideology
2. Hermeneutic
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مفسدر
تقسیم کرد (مالیری .)131-137 :1332 ،هرمنوتیک در آغاز ،به کشف نیّت مؤلّف محدود بود و ّ
مفسدر کشدف مقصدود
میکوشید با تأویل متون ،مقصود مؤلّف را کشف کندد .در ایدن مرحلده ،وییفدة ّ
مؤلّف بود .در مرحلة دوّم ،هرمنوتیک در نظر شالیر ماخر 1به فنّ فهم بدل شد .او برای شناخت درسدت
یک متنّ ،الوه بر قواّد نحوی ،نفوذ شخصیّت و ذهنیّت مؤلّف را نیدز در نظدر گرفدت .مداخر ،مدتن را
جزئی از شخصیّت مؤلّف آن میدانست و معتقد بود برای فهم اثر ،باید به ذهنیّت پدیدآورنددة آن نفدوذ
کرد (پالمر .)122-39 :1377 ،در هرمنوتیک مدرن با طرح ایدة مرگ مؤلّف ،متن و مفسّر ،نقش اصلی
را در تعیین معنا بر ّهده میگیرند .گادامر 2که باور داشت افق امدروز بددون گفتگدو بدا گذشدته ممکدن
نیست و زبان ،وجه بنیادین هسدتی مدا در جهدان اسدت (احمددی ،)122-33 :1312 ،معتقدد بدود ذهنیّدت
مؤلّف و خواننده ،مرجعیتی برای فهم افق معنایی متن ندارد و تنها رابطة دو سویة متن و مفسّر اسدت کده
معنا را تعیین میکند.
در دیدگاههای هرمنوتیکی متأخّر ،گاه بافت( )1اثر بیشتر مورد توجّده قدرار مدیگیدرد .در ایدن شدیوه،
پژوهشگر باید تمام موقعیتها و فضاهای متنی و برونمتنیای را کده مدتن در آن قدرار مدیگیدرد ،مانندد
قطعات یک پازل کنار یکدیگر بچیند و با توجّده بده آن ،بده فهدم مدتن دسدت یابدد .بندابر ایدن دیددگاه،
خواننده میتواند با توجّه به متن و نشانههایی که در آن وجود دارد ،فهمی خالّقانه داشدتهباشدد و گداه بدا
خوانشی( )2دیگرگونه ،به آفرینش اثری جدید دست یابد.
پس از ذکر روش و شرح آن در اینجا الزم است دربارة دو نویسدنده ،چرایدی انتخداب آن دو و بده
ویژه دو مجموّة داستانی مورد تحلیل ،اندکی گفتگو کنیم.
صادق هدایت و زکریا تامر ،از جمله نویسندگان برجستة معاصر فارسی و ّربی محسوب میشدوند
که در کنار تأثیرپذیری از نویسندگان مطرح غربی؛ مانند کافکا ،3سارتر 4و آلنپو ،9به فرهند

گذشدته

نیز اهمّیت میدهند .هر دو نویسنده با توجّه به مکتبهای ادبی و فلسفی غدرب ،توانسدتند «بدا هندر ذاتدی
خود و نگاه تیزشان بده الیدههدای دروندی جامعدة خدود ،طرحدی ندو در ادبیّدات سرزمینشدان دراندازندد».
(حسینی .)2 :2212 ،آن دو به نوشتن داستان کوتاه گدرایش دارندد و درونمایدة اکثدر آثارشدان مسدائل و
1. Schleiermacher
2. Gadamer
3. Kafka
4. Sartre
5. Allan Poe

 /141کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

دغدغههای اصلی زندگی انسدان اسدت .در دو مجموّدة داسدتانی از ایدن دو نویسدنده کده بدرای تحلیدل
انتخاب شده است ،مضامین مشترک بسیاری مشاهده میشود؛ از جمله :نگرش تیره و تلدخ آنهدا نسدبت
به زندگی و جامعة خویش است که آن را با به تصویر کشیدن انسان سدرگردان ،سدرخورده و ناامیدد در
فضای تیرة داستان نشان میدهند .این نگرش ،نشانگر انعکاس افکار بزرگانی چون کافکا ،سارتر و آلدن
پو است که در سرتاسر آثار این دو نویسنده سایه افکنده .در حقیقت ،آثار آنها مانندد آیندهای در برابدر
جامعه است که مردم و دغدغههای آنها در آن انعکاس یافتهاند .این دو نویسنده ،بدا نگدرش انتقدادی و
طنز تلخ ،میخواهند مخاطب را به تفکّر و تردید نسبت به شنیدهها وادارند .یکدی از ّدواملی کده باّدث
آشنایی نگارندگان این مقاله با تامر ،نویسندة سوری شد ،همین نگرش مشترک او بدا هددایت نسدبت بده
مسائل اساسی زندگی بود که البتّه هد

ما از بیان این شدباهتهدا ،اثبدات رابطدة تدأثیر و تدأثّری بدین دو

نویسنده نخواهد بود.

سه قطره خون ،نام مجموّة داستانی اثر صادقهدایت است که شامل یازده داسدتان بده ندامهدای سده
قطره خون« ،داشآکدل»« ،گجسدتهدژ»« ،محلدل»« ،گدرداب»« ،آیندة شکسدته»« ،طلدبآمدرزش»« ،اللده»،
«صورتکها»« ،چنگال» میباشد (بهارلوییان .)32-23 :1373 ،در این داستانها ،قهرمانان داستان از اندزوا
و تنهایی رنج میبرند و در پایان به دلیل یأس شدید ،بدا خودکشدی بده زنددگی انددوهبار خدویش پایدان
میدهند.

الرّمعد ( ،)3نام یکی از داستانهای کوتاه تامر اسدت کده در مجموّده داسدتانی بده همدین ندام در
ربیع فيف ف
سال 1313چاپ شد .این مجموّه شامل یازده داستان به نامهدای «ثلع فآخعرفاللیع »« ،بعد فالقعمیی »« ،اجلریعة»،
األول»« ،سع فالععمیخد »« ،النهععر» ،ربیع فيفالرّمععد « ،القرصععد »« ،جنکیزخععد » و «العغععد »
افالغع »« ،الوجعهف ّف
«الشع
ّ
میباشد .در اکثر داستانهای این مجموّه ،دستگاه حکومتی و نیروهدای سدلطهگدر ،یکدی از مهدمتدرین

ّوامل اصلی بحران روانی شخصیّتها هستند و نقش ویرانگر و سرکوب کنندة آنها آشکارا به تصدویر
کشیده مدیشدود .شخصدیّتهدای داسدتانی در ایدن مجموّده ،افدرادی سدرخورده هسدتند کده از شدرای
اجتماّی خود رنج میبرند و هیچ تالشی برای بهبود شرای زندگی نمدیکنندد .تدامر ،انسدان سدرگردان
ّرب را در جهان مسخ شده ،به تصویر میکشد که آرزویش این است کاش اسدب بدود؛ زیدرا در یدک
زمان ،فق یک نفر بر اسب سدوار اسدت؛ امّدا بدر انسدان ّربدی ،هدمزمدان چنددین نفدر سدوارند (ّثمدان
الصمادی.)42 :1339 ،
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 .3-3پيشينة پژوهش

ّنوان در ادبیّات فارسی و ّربی ،به دلیل کارکردهای متنوّّی که دارد ،همواره مورد توجّه بوده است و

شععراءفالععر فاععدصعر کده بده گفتدة
کتابهای زیادی در این زمینه وجود دارند؛ از جمله :معجم البدبطنیفلل ّ

شفیعیکدکنی ،گنجینهای از نام شعرا و آثارشان است .کتابهای دیگری نیز دربارة ّنوان وجدود دارد؛

شععفريفاحلعمی فيفمملکعةفالعربیعةفالسّععو ة،فالعنعوا فوفسعی وقیقدف
از جمله :العنوا ف
فالغّحیحفللکتد ،فالعنعوا فيفالعن فال ّ
االتغعدلفاأل بع  .در ادبیّات فارسی نیز بخشی از چند کتاب و چند مقاله به بحث و بررسی ّنوان اختصاص

یافته است .آثاری که به ّنوان پرداختهاند ّبارتند از :مقالة «معناشناسی نام مجموّهها» ،شفیعیکددکنی،
«نامگزینی در روزگار سپری شدة دولتآبدادی» ،قهرمدان شدیریّ« ،ندوان کتداب و آیدین انتخداب آن»،
محمّد اسفندیاری« ،تحلیل نشدانه  -معناشدناختی رمدانهدای سیاسدی فارسدی از  ،»1312-1391مصدطفی
گرجی و مقالة «ّنوانشناسی آثار هنری و ادبی ایرانی» اثر بهمن نامور مطلق .در آثداری کده ذکدر شدد،
برخی فق نظریههایی دربارة ّنوان مطرح میکنند و بده صدورت مختصدر ،اطالّداتی در ایدن زمینده بده
دست میدهند و در جایی که به صورت کاربردی و ّملی به بررسی ّناوین میپردازند ،تنها یک جنبدة
خاص را در مورد توجّه قرارمیدهند و از ّوامل فراوان دیگری که در گدزینش ندام مدؤثّر اسدت ،چشدم
میپوشند .در مقالة پایانیّ ،ناوین ادبی تا قرن دوازدهم (قبل از پیددایش داسدتان کوتداه) بده طدور کلّدی
بررسی شدهاند .نگارندگان این مقاله ،تاکنون اثری را که به صورت همهجانبه به ارتباط ّنوان و به بافت
اثر پرداخته باشد ،مشاهده نکردهاند .شاید به جرأت بتوان گفت که تحلیل نام داستان به صورت تطبیقدی
(حوزة ادبیّات فارسی و ّربی) و با رویکرد هرمنوتیکی ،اساساً مقولهای بیسابقه است.
 .4-3فرضيههای تحقيق

ّ .1نوان ،نشاندهندة جهان ذهنی مؤلّف است.
 .2به کمک تبیین نگرش نویسنده دربارة ّناصر متنی و فرامتنی متعدّد که در متن حضور دارند میتدوان
به رمز و راز انتخاب ّنوان داستان پی برد.
 .1-3مبانی نظری تحقيق

این جستار ،بر چارچوبها و مبانی نظری زیر استوار است:
 .1اساساً ّنوان نقش دوگانهای دارد که چون رمزگان هرمنوتیکی ّمل مینماید و نقدش آن ّبارتندد از
ایجاد سؤال در ذهن مخاطب و تعلیق و طرح معمّایی که مخاطب را به منظور کشدف آن بده سدوی مدتن
میکشاند .این رمزگانها «ممکن است یا سؤالی را صدورتبنددی کنندد و یدا پاسدخ بده آن را بده تدأخیر
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بیندازند یا حتّی معمّایی را طرح کنند و ما را به سوی راهحلّ آن رهنمون کنند» (سجودی-132 :1312 ،
 .)133همین نقش دوگانة ّنوان ،نگارندگان را بر آن داشت که در این پژوهش با رویکدرد هرمندوتیکی
به تحلیل ّنوان داستان بپردازند .این جستار ،مشخّصاً بر دیدگاه ریکور 1اسدتوار اسدت؛ چراکده در میدان
نظریه پردازان هرمنوتیک مدرن که گاه حتّی به مرگ مؤلّف اّتقاد دارندد ،ریکدور بده حضدور «مؤلّدف
ضمنی» 2در متن اشاره میکند .مراد ریکور از «مؤلّف ضمنی» ،مؤلّفی اسدت کده در مدتن حضدور دارد و
مفسّر میباید با تبیین و واکاوی دقیق و روشمند ساختار و فنون متن ،به قصدد ایدن مؤلّدف و معندای مدتن
دست یابد .در واقع ،ریکور با طرح «مؤلّف ضمنی» ،راه گریزی برای درک قصد مؤلّف واقعدی و نقدش
آن در فهم متن ارائه میدهد (حسنی .)192-143 :1313 ،بندابر ایدن مدیتدوان دریافدت «مؤلّدف ضدمنی»
همان روح نویسنده است که در واژهها دمیده شده و کلمات مویّفندد ذهدن مخاطدب را بده سدوی او بده
پرواز درآورند .هرچندد هدر یدک از نظریدهپدردازان ،در دورههدای مختلدف بدر ّنصدری خداص تأکیدد
میکردند؛ امّا با تعمّق در دیدگاه ریکور میتوان دریافت که متن ،مؤلّف و مخاطدب ،سده ّنصدر اصدلی
در دریافت معنای متن هستند .تفاوت اساسی هرمنوتیک سنّتی و مدرن را می تدوان در ایدن دانسدت کده
اوّلی با مطالعة ّوامل فرامتنی از جمله :شرای سیاسی ،اجتماّی و غیره ،به معنای متن و نیز نیّدت مؤلّدف
دست مییابد؛ امّا هرمنوتیک مدرن و به طور خاص هرمنوتیک ریکور ،از متن و با استفاده از نشانههدای
نهفته در آن ،به مسائل متعدّد و ایدئولوژیهای حاکم بر ّصر نویسنده و نیدز معندای مدورد نظدر مؤلّدف،
البتّه به ّنوان یکی از خوانشهای متعدّد ،پی میبرد .آنچه در هر دو رویکرد ،دقیقة محوری بده حسداب
میآید ،پذیرفتن این اصل بنیادین است که نویسنده واژهها را به گونهای میچیند که مخاطب بتواندد بده
جهان ذهنی و درونی او و البتّه پیوند آن با جهان درون و دنیای بیرون متن پی ببرد .هرچندد مخاطدب در
برداشت معنا آزاد است؛ امّا نشانههای موجود در متن ذهن ،او را به سوی آفرینندة آن سوق میدهند.
 .2روالن بارت ،3بدا بررسدی ّندوان و البتّده درند

در نخسدتین جمدالت سدازارین بدالزاک ،پدنج گونده

رمزگانی را کشف میکند که همة دیگدر دالهدای متندی داسدتان ذیدل آنهدا قدرار مدیگیدرد :رمزگدان
هرمنوتیکی ،رمزگان معنایی ،رمزگان نمادین ،رمزگان کنشاندیشانه و رمزگان فرهنگی .به نظدر بدارت،
پرسش از معنای ّنوان ،رمزگان هرمنوتیکی متن فعّدال را فعّدال مدیکندد« .هنگدامیکده خوانندده متوجّده
مسألة ّنوان داستان شده و میپرسد که سدازارین کیسدت یدا چیسدت ،رمزگدان هرمندوتیکی وارد ّمدل
1. Ricœur
2. Implied author
3. Roland Barthes
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میشود .این رمزگان ،دربرگیرندة همة آحاد متن است که با چنین پرسشی مرتب بوده یا چندین معمّدایی
را شکل میدهند» (پین.)113 :1312 ،
 .3این پژوهش ،با توجّه به مکتب امریکدایی سدامان یافتده اسدت؛ چراکده ایدن مکتدب مطالعدات ادبیّدات
تطبیقی را از انحصار زبان و اثبات رابطة داد و سدتد بیدرون آورد و از یدک سدو مطالعدة ادبیّدات در وراء
محدودة کشوری خاص ،با ادبیّاتهای دیگر و از دیگر سدوی« ،مطالعدة ارتباطدات بدین ادبیّدات و سدایر
حوزههای دانش بشری همچون هنرهای زیبا (مانند نقّاشی ،مجسّمهسدازی ،معمداری ،موسدیقی) ،فلسدفه،
تاریخّ ،لوم اجتماّی (مانند سیاسدت ،اقتصداد ،جامعدهشناسدی)ّ ،لدوم تجربدی ،مدذهب و نظدایر آن را»
(انوشیروانی ،)19 :1313 ،مورد توجّه قرار داد .بنابراین هد

این جستار ،اثبات رابطة تأثیر و تأثّری بدین

دو نویسنده نیست؛ بلکه نگارندگان میکوشند با رویکرد هرمنوتیکی و البتّه با توجّه به نشانههای موجود

در داستانهای دو مجموّة سه قطره خون و ربیع فيفالرمعد  ،به تحلیل و تبیین ّندوان داسدتان ،بده مثابدة پدل
ارتباطی میان مؤلّف ،متن و مخاطب ،بپردازند و در ادامه ،چگونگی ارتباط ّنوان را با مدتن ،مؤلّدف و از
دیگر سو پیوند آن را با مخاطب دریابند.
در ادامه ،با تکیه بر چارچوبهای نظری یادشده ،به تبیین و تحلیل کیفیت ارتباط ّندوان داسدتان بدا مثلّدث
متن ،مؤلّف و مخاطب میپردازیم:
 .4پردازش تحليلی موضوع
 .3-4ارتباط عنوان با متن

ّنوان اثر ،هویّت آن محسوب میشود .دالیل اهمّیت ّنوان از دیدگاه ژنت :1نخسدت اینکده ّندوان هدر
کتاب ،آن را از سایر همنوّانش مشخّص میسازد و کار طبقهبندی درست آن را ممکن مدیسدازد .دوّم
اینکه ،هر ّنوانی توصیفی است از مضمون کتاب و یا داستان .سدوّم ،بده ایدن دلیدل کده ّندوان مناسدب،
خواننده را به مطالعة اثر تشویق میکند و چهارم اینکه ،گاه ّندوان بیدانگر سدبک و شدیوة روایدت اسدت
(زیتونی.)121 :2222 ،
در این قسمتّ ،ناوین داستانهای مورد نظر در سطوح مختلدف سداختاری و بالغدی ،مدورد تحلیدل
تطبیقددی قددرار مددیگیرنددد تددا بددا تبیددین آنّ ،لّ دت تق ددّم و تددأخّر واژههددا در ّنددوان و نیددز نقددش ّناصددر
زیباییشناختی در آن درک شود و ّوامل مختلفی که در گدزینش ندام داسدتانهدای دو نویسدنده در دو
ادبیّات (که البتّه گرایشهای فنّی و فکری مشابهی داشتهاند و دارند) مؤثّر بودهاند ،تبیین شود.
1. Genette
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 .3-3-4ساختار

ّنوان داستان گاه از یک واژه ،ترکیب چند جزئی یا جمله تشکیل میشود که این ویژگدی ،خدود نشدان
دهندة تأکید و ّالقة نویسنده به مطلب خاصی است .زمانیکه ّنوان به صورت جمله مدیآیدد ،بده نظدر
میرسد نویسنده تمایل دارد بیشتر دربارة رخدادهای متن توضیح دهد یا گاهی به منظدور پوشداندن مدتن
از واژههای متناقض استفاده نماید .برخی معتقدند ،ساخت نحوی یک گزاره و کیفیدت نظدم واژههدا در
جمله ،نسبت میان ایدة نویسنده و پدیدهها را تعیین میکند و هر نوع نظمی از یک گدروه واژههدا حامدل
معنایی متفاوت است ،تغییر نظم کالم ،رتبة ّناصر زبان را ارتقدا و تندزّل مدیدهدد .معمدوالً یدک ّنصدر
زبانی که در آغاز جمله قرار میگیرد ،جایگاه آن واالتر میشود و مورد تأکید قرار مدیگیدرد (فتدوحی،
 ،)272 :1331با توجّه به این مطلب ،میتوان به نیّت مؤلّف که پشت ساختار و ترکیب واژههدا و تقددّم و
تأخّر آنها نهفته است ،پی برد.
در مجموّة سه قطره خون ،همة مواردی که در باال ذکر شد ،دیده مدیشدودّ .ندوانهدای گدرداب،
چنگال ،الله و محلل از یک کلمه تشکیل شدهاندّ .نوانهای «آینة شکسته»« ،طلدبآمدرزش»« ،گجسدته

دژ»« ،داشآکل» و سه قطره خون ،ساختی ترکیبی دارند که ّنوانهای «طلبآمرزش» و سه قطره خدون
ّبارتهای اضافی هستند و ّنوان «آینة شکسته» و «گجسته دژ» ترکیبی وصفی دارند .در این مجموّده،
جمله بسامد کمّی دارند و تنها یک ّنوان به صدورت جملدة خبدری آمددهاسدت« :مدردی کده نفسدش را
کشت» .با استناد به اینکه وجه اخباری ،جمله «بیانگر وقوع یا ّدم وقوع قطعی یدک رخدداد اسدت و در
متن داستانی یا شعر ،بسامد باالی وجه اخباری بیانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخدداد اسدت» (فتدوحی،
 ،)217 :1331میتوان گفت ،گاهی این وجه از خوانش جدید مخاطب میکاهد.
در این ّناوین ،تقدّم «سه»« ،آینه»« ،طلب» و «گجسته» در ّبارات ،نشدانگر اهمّیدت ایدن واژههدا ندزد
نویسنده است .در مجموّة سه قطره خون ،در متن داستان چندین مرتبه به این ّبارت به صورت صدریح
اشاره شده است .با تفکیک ّبارات و اسامی ایدن اثدر نیدز درمدییدابیم ،بسدیاری از واژگدان از سده هجدا
تشکیل شده که تأکیدی بر ّدد «سه» است که بدا توجّده بده آشدنایی هددایت بدا فرهند

هدای مختلدف،

میتوان ّدد «سه» را به گونههای متفاوت تحلیل کرد.

الرّمد نیز ّناوین ترکیبی مانند« :ثلع فآخعرفالفلّیع » (ترکیدب اضدافی)« ،البعد فالقعمیی »،
در مجموّة ربی فيف ف
األول» (اضافی) و ربیع فيفالرمعد بسامد بداالیی دارندد و تنهدا یدک ّندوان
مشافالغ »( ،توصیفی)« ،الوجعهف ّف
«
ّ
«سع

فالعمیخد » به صورت جمله آمده است که زمان وقوع فعل در آن ،آینده است و از آنجا کده وجده
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تمنّایی دربردارندة خواهش و تمنّا و مفاهیمی چون میل ،امید ،دّا و آرزو است (فتدوحی،)211 :1331 ،
میتوان گفت این ّنوان بر آرزوی نویسنده داللت میکند و صرفاً خبری را به مخاطب منتقل نمدیکندد
و مخاطب را در خوانش آزاد میگذاردّ .نوانهای «اجلریة»« ،النهر»« ،القرصد » و «العغد » از یدک کلمده
تشکیل شدهاند که هر یک از آنها از یک ّنصر داستان گرفته شدهاند .به نظر میرسدد ،بسدامد انددک
جمالت ،نشانگر ّدم تمایل دو نویسنده به روشن ساختن متن است.
 .4-3-4عناصر بالغی

استفاده از صور خیال ،از مؤلّفههای پرکاربرد است که اکثر نویسندگان در هنگام گزینش نام داسدتان بده
آن توجّه میکنند .این تصاویر ،اوّلین چیزهدایی هسدتند کده در بیشدتر ّندوانهدا جلدوهنمدایی مدیکنندد.
نویسنده گاه برای پوشیدن متن ،از شگردهای بالغی بهره میگیرد که به صورت فشرده شرای سیاسدی،

الرّمعد .
اجتماّی و نیز نگرش خویش را نسبت به مسائل متعدّد بیان نماید؛ مانند سده قطدره خدون و ربیع فيف ف
ابهام و پیچیدگی معنایی که از ّنوان این داستانها شروع میشود و در متن آنها نیز مشداهده مدیشدود،
از شرای سیاسی حاکم و خفقان موجود در ّصدر دو نویسدنده حکایدت مدیکندد .در ایدن مجموّدههدا
شخصیّتهای داستانی به گونهای بیرن

به تصویر کشیده شدهاند که هیچ نقشی در سرنوشت خدویش

ندارند و این حوادث است که سرنوشت آنها را تعیین میکند.

در نام دو مجموّة سه قطدره خدون و ربیع فيفالرّمعد نیدز تصدویرهای بالغدی بده خدوبی بده کدار گرفتده
شدهاند؛ ازجمله :در ّنوانهای سه قطره خون« ،گرداب»« ،الله»« ،صدورتکهدا» ،ربیع فيفالرّمعد « ،ثلع فآخعرف
األول» ،ما با اینگونه تصاویر روبه رو هستیم.
الغ ف »« ،الوجهف ّف
اللّی »« ،مشاف ّف

ّبارت سه قطره خون ،میتواند استعارهای از کل متن باشد که ذهدن راوی بدا آن درگیدر اسدت و از
آن رنج میبرد .این ّنوان را میتوان به طدور کلّدی ،مجداز از انسدان و سده مرحلدة زنددگی وی گرفدت.
هدایت با استفاده از معنای نمادین خون که ویژگی حیاتبخشی دارد و خون ریختده شدده نمداد قربدانی
است (سرلو ،)371 :1311 ،مضمونهدای فراواندی را مطدرح مدیکندد .در هدر یدک از داسدتانهدای ایدن
مجموّه ،خون ریخته شده از قربانی خاصی حکایت میکند که با توجّه به متن داستان ،میتوان بده فهدم
آن دست یافت.
در داستان «چنگال» نیز ،نویسنده سنّت و ویژگیهای منفی را که خدواه نداخواه نسدل بده نسدل منتقدل
میشود و افراد هرچقدر تالش میکنند نمیتوانند از آن رهایی یابند ،شرای اجتماّی نیز سدبب تشددید
این بیماری میشود ،با تصویری بالغی بیان مینماید .چنگدال مدیتواندد اسدتعاره از سدنّت (همدان تقابدل
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قدیمی سنّت و تجدد) باشد که مانند حیوانی درّنده ،روح افراد (نسل جوان و آزادیخواه) را در سدیطرة
خود دارد .سنّت میتواند میراث فرهند

و قواّدد حداکم بدر ّقدل ،زبدان و اخدالق باشدد .مدرد (شداید

کالسیکها) در مقابل زن (رمانتیکها) که میتواند نماد زندگی ،شور و هیجان و تخیّل نویسنده باشدد،
قرار دارد که در نهایت نویسنده آن را نابود میکند و به دختران طبع خویش اجازة شکوفایی نمدیدهدد.
ّنوان در این داستان ،به خوبی خشونتی را که از آغاز تا پایان داستان ادامه دارد ،به تصویر میکشدد کده
اوج آن را در این ّبارات میتوان دید« :انگشتهدای احمدد ،مثدل مداری کده در مجداورت گرمدا جدان
بگیرد ،به لرزه افتاد .در این وقت ،جلو چشمش تاریک شده بود؛ تند نفس میکشدید؛ شدقیقههدایش دا
شده بود .دست راستش را بدون اراده بلند کرد و گردن ربابه را محکم گرفت» (هدایت.)121 :1341 ،
در ّنوان «صورتکها» ،نویسنده یاهر افدراد را بده صدورتک و نقدابی تشدبیه مدیکندد کده اشدخاص
داستانی در این داستان گاه در میهمانی استفاده میکردند .او به این حقیقت پی میبرد که اکثر انسدانهدا
برای پنهان نمودن افکار و دنیای واقعی خویش ،از نقاب استفاده مینمایند و این بده آن دلیدل اسدت کده
اگر هویّت و دنیای واقعی آنها برای دیگران آشدکار گدردد ،مدورد بدیمهدری جامعده قرارمدیگیرندد و
زندگی افراد در کنار یکدیگر دشوار میشود .همانگونه کده دیدده مدیشدود ،هنگدامیکده مندوچهر بده
شخصیّت واقعی فرخنده پی میبرد ،به فکر انتقام میافتد و در نهایت با پرت کدردن اتومبیدل درون درّه،
به زندگیشان پایان میدهد و اینگونه میخواهد خشم خودش را نسبت به دنیای ریایی نشدان بدهدد و از
آن انتقام بگیرد« .صبح ،یک مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جادّه افتاده بود .کمی دورتدر ،دو
صورتک پهلوی هم بود ،یکی چاق و سرخ و دیگری زرد و الغر بده شدکل چیندیهدا کده بده هدم دهدن
کجی میکردند» (همان .)114 :این مطالب میتواند حاکی از آن باشد که اگر انسدانهدا از دنیدای درون
یکدیگر با خبر شوند ،ادامة زندگی غیدرممکن مدیگدردد و همدین نقدابهدا ،تحمدل دیگدران را ممکدن
میسازند .این ّنوان ،نشانگر دید انتقادی نویسنده نسبت به وضعیت اخالقی و اجتماّی است.
مشافالغ » تشبیهی است که نویسنده در متن به آن اشاره میکند «مس فأبو همیفاخلروفف قعولفلعه ف
ّنوان «
ّ
ٍ
فالذهب.فوتسدقطفذهبفکث ٍففوفتوه فمشسدففص ف ،فمثفابتمیأفصوتهف نأیفرو میاففرو عمیاف» (تدامر.)91 :1313 ،
سب فجرارفم

نویسنده سکّههایی را که قهرمان داستان در پی به دستآوردن آنها جان خویش را از دسدت مدیدهدد،
به خورشید کوچک تشبیه میکند .همانگونه که دستیابی به خورشید امری محال و غیدر ممکدن اسدت،
نویسنده با این تشبیه ،محال بودن این امر و توهم و خیال شخصیّت فقیر داستان را که به دلیدل تنگدسدتی
به خیال و توهّم روی میآورد ،به تصویر میکشد.
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األول»ّ :نوان در این داستان ،با توجّه به توصیفهایی که در متن مشاهده مدیشدود ،مدیتواندد
«الوجعهف ّف
نماد وطن نویسنده باشد و مأمون شخصیّتی که مورد بدیمهدری مدادر قرارگرفتده و از خانده مدیگریدزد،
میتواند خود نویسنده باشد که شرای نامساّد اجتماع و بیتوجّهی بده روشدنفکران و احساسدات پداک
آنهاّ ،امل اصلی ترک وطن شده است.
«واستأنففمأمو فس هفذاهلففوسطفالضجی فولکفنّهفتوقعففبععمیف عنیفأمعدجفواجهعةفلبیع فاألههعدر،فو تنعةفقرنفع فقرمعزیف تعوه ف
خلففالزجدج؛ف فوتذکرفمعأمو فوجعهفأمعه،فو سعمیف ع ف یلتعهفبدمسعدففقد حعدففبدحلنعد ،فوخفعدف معهفمضعطربدففيفشعرا ینه،فوارتبکع ف
ٍف
؛فوخدرتفعزیتهفغع ف
خطواتهفوکد فمأمو فيفتلکفاللحظةفجمر فقف فيفالسد سةفم فع ره،فیش ف دئراففعربفشدرعفصدخب ف

مدفختیّ فصیحدتفأمهفاع فؤنبةفعدو تهفالشجدعهفوالتغ یمفعل فعمیجفالرجوعفإل فالبی » (تامر.)93 :1313 ،
أنهفعنمی ف
با توجّه به این توصیفات ،کودک رانده شده از وطن میخواهد بده خانده برگدردد؛ امّدا بدا یدادآوری
خاطرات و بیتوجّهیها از این تصمیم منصر

میشود و دل به دنیایی بسیار خطرناک میسپارد.

در ّنوان «س ف فالع ّفمیخد » ،دود میتواند نماد روح انسدان ،بعدد از مدرگ او باشدد کده در داسدتانی بدا
ّنوان «ق فأسعو فيفمسعدءفهرقعدء» نیز به این اّتقاد اشاره شده است و قهرمان این داستان که از زندگی دشوار
خویش به تن

آمده ،آرزو میکند مرگ فرا رسد و به غم و اندوه وی پایان دهد.

دو نویسنده ،از شگردهای بالغی به منظور ایجاد ابهام و پیچیدگی معنایی اسدتفاده مدیکنندد .برخدی

الرّمعد و ...از شرای سیاسی حاکم و خفقانی که در ّصر دو نویسنده
ّناوین مانند سه قطره خون ،ربیع فيف ف
وجود داشته ،حکایت میکنندد .نویسدندگان بدا گدزینش ایدن ندامهدا قصدد دارندد توجّده مخاطدب را بده
واقعیّتها و حوادث شوم جلب کنند امّا با توجّه به شرای سیاسی و وحشتی که بر جامعده حداکم اسدت،
آن را به گونهای نمادین و رازگونه به تصویر میکشند.
 .4-4ارتباط عنوان با مؤلّف

آنچه در گزینش ّنوان یک اثر ادبی بر ّوامل دیگر سیطره دارد ،جهان ذهنی نویسنده نسبت بده مسدائل
مختلددف از جملدده مسددائل اجتمدداّی ،سیاسددی ،دینددی ،اّتقددادی ،باورهددای خرافددی ،دیددد او نسددبت بدده
شخصیّتهاّ ،ناصر بالغی و غیره است .در حقیقت ،نویسنده خصلتی خدایگونه دارد؛ همدانگونده کده
خداوند از روح خویش در گِل دمید و موجودی به نام انسان پدید آمد ،نویسنده نیز از روح خدویش در
واژههای بیجان میدمد و به آنها حیات میبخشدد و تدک تدک ایدن واژههدا بده گوندهای از نگدرش و
دیدگاهها و دغدغههای او نسبت به مسائل مختلف متنی و برون متنی حکایت میکندد .هنگدامیکده ندام
شیء یا شخصیّت برای نام داستان انتخاب میشود ،ما با توجّه به متن و واکاوی آن میتوانیم بده ذهنیّدت
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نویسددنده و دلیددل انتخدداب آن پددی ببددریم .در واقددع ،تنهددا سددند مددا بددرای دسددتیابی بدده افکددار نویسددنده و
ایدئولوژیهای حاکم بر ّصر وی ،متن یا متونی است که از او بر جای مانده است و ّندوان یدا ّنداوین
متونش به ّنوان ابتداییترین و البتّه اصلیترین بخش متن ،ارتباط تنگاتنگی با نگدرش و افکدار نویسدنده
دارند .با توجّه به ّنوان متن (در پژوهش حاضرّ ،نوان داستان) میتدوان بده درک ذهنیّدت پدیدآورندده
نزدیک شد؛ چراکه «گاهی نامهایی که برای ّنوان کتابها انتخاب میشدود ،بده قددری معنادارندد کده
گویی همة خطوط فکری یا زندگی شاّران و نویسندگان به صورت فشرده و فهرسدتوار در درون آن
نامها گنجانیده شده است» (شیری )113 :1317 ،این نامها دربردارنددة تجربیدات مؤلّدف در قالدب زبدان
رمزآمیزند که از شرای خانوادگی ،مطالعات و اّتقادات او حکایت مینمایند .مجموّة این ّوامدل ،بده
طور ناخودآگاه بر ذهنیّت نویسنده و شخصیّت و شیوة برخورد وی با مسائل مختلف تدأثیر بسدزایی دارد
که در اینجا پارهای از آنها که در متن داسدتانهدای دو نویسدنده بازتداب یافتده اسدت ،مدورد تحلیدل و
بررسی قرار میگیرد.
 .3-4-4شرایط خانوادگی

خانواده مکانی مقدّس است که هر انسانی ابتدا در آن ،چگونه اندیشیدن ،سخن گفتن و ّمدل کدردن را
گام به گام میآموزد .بیتردید ،شرای خانوادگی در شکلگیری ذهنیّدت فدرد و جهدانبیندی وی نقدش
ویژهای دارند و بیش از ّوامل دیگر در شکل گیری شخصیّت فرد مؤثّرند.
از خانوادة هدایت ،همینقدر میدانیم کده اشدرافی و اهدل ّلدم و ادب بدودهاندد .اجدداد وی نیدز در
جریان مشروطیت نقش داشدتند .ایدن پیشدینة خدانوادگی ،سدبب شدده وی نیدز جسدورانه در پدی تغییدر و
دگرگونی جامعة خویش گام بردارد و با انتقاد از شرای جامعه و ارائة تصدویری از زنددگی فالکدتبدار
مردم ،دیگر روشنفکران و نیز خود مردم را که کورکورانه به آنچه به آنها دیکته شده بود ،بددون هدیچ
تفکّری ّمل میکردند ،به همراهی و مبارزه دّوت نماید .هدایت با وجود اینکده متعلّدق بده خدانوادهای
ثروتمند است ،راهی جداگانه برای خویش برمیگزیند و با انتخاب قهرمانانی از طبقات پایین ،محروم و
دردمند جامعه؛ مانند «داوود گوژپشت»« ،داش آکل» و ...خود را از سلطة پددر مدیرهاندد و فرزندد هندر
خویش میگرداند .این امر ،نشاندهندة روح حسّاس نویسنده و همذاتپنداری وی با اقشار گونداگون و
دردمند جامعه است.
تأثیر پیشینة خانوادگی هدایت و ّالقة وی به گذشدتهاش را نیدز کده در ضدمیر ناخودآگداه نویسدنده
وجود دارد و نمیتواند این دلبستگی را پنهان نماید ،میتوان در ّندوان «گجسدته دژ» (البتّده بدا توجّده بده
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مضمون داستان) دید .در این داستان ،ردّ پای طبقة اجتماّی نویسنده و دلبستگی وی به زندگی با شکوه
اجدادی او دیده میشود.
تامر در دورة ابتدایی ،به دلیل شرای خانوادگی مجبور به ترک تحصیل شد و در کارگداه آهنگدری
مشغول به کارگری گشت .او «از جمله افرادی است که گوشهنشینی اختیار میکند و حتّی نزدیکتدرین
دوستانش شناخت اندکی از زندگی شخصی وی ندارند و همة اینها به خاطر احساس بیگانگی تدامر در
مورد غربت و جدایی از جهان اطرا

است» (ّثمان الصّمادی .)29 :1339 ،بیتردید ،فضای تیره و تدار

این مجموّه که سرشار از یأس و ناامیدی است ،ریشه در تجربههدای تلدخ زنددگی کدارگری و شدرای
خانوادگی تامر دارد.
به نظر میرسد تامر در داستان «اجلریعة» که خانوادة شخصیّت داستانی در دادگاه حاضر شده و ّلیه او
شهادت میدهند و او را در برابر جامعه تنها و بیپناه رها میکنند و نیز در داستان «س

فالع ّفمیخد » که پدر

خانواده حقوق پسرش و حدّاقل آزادی او را که گوش دادن به رادیو است از وی میگیرد ،تصدویری از
خانوادة سرد و بیروح ّربی کده خدانوادة خدودش نیدز یکدی از آنهاسدت ارائده مدیدهدد .بدا واکداوی
نشانههدای موجدود در داسدتانهدا ،مدیتدوان بده نقدش اساسدی شدرای خدانوادگی نویسدنده در گدزینش
ّنوانهایی که از نارضایتی قهرمان داستان حکایت میکند ،از جمله داستانهایی کده در بداال ذکدر شدد،
پی برد.
 .4-4-4کنشهای اجتماعی

نقشهای متفاوت اشخاص ،معموالً در رابطه با اجتماع شکل میگیرند .بدا اسدتناد بده اینکده «هنرمندد بدر
جامعده متّکددی اسددت و لحدن و آهند

و قدوّت احساسدش را از جامعددهای کدده در آن زنددگی مددیکنددد

میگیرد» (رید ،)223 :1371 ،میتوان گفت که اندوختههای یک هنرمند نیز مرهون نقدش اجتمداّی او
هستند .هرچه تنوّع نقش اجتماّی نویسنده بیشتر باشدد ،بددون تردیدد تجربدههدای وی بیشدتر و انعکداس
آنها بر ذهنیّت و آثار نویسنده نیز به تبع آن افزونتر خواهد بود.
ّوامل فراوانی وجود دارند که بر ذهنیّت نویسنده تأثیر میگذارند .این ّوامل گاه آگاهانهاند و گاه
به صورت ناخودآگاه بر افکار و آثار نویسنده مؤثّرندد .یکدی از ّدواملی کده ممکدن اسدت بده صدورت
غیرمستقیم بر ذهنیّت نویسنده مؤثّر باشد ،فعّالیتهای اجتماّی وی است .هدایت شدغلهدای متفداوتی را
تجربه کرده است.
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به نظر میرسدّ ،نوان «مردی که نفسش را کشت» تحت تأثیر آشدنایی هددایت بدا روزنامدههدا و نیدز
همکاری وی با مجالّت باشد .معموالً در روزنامهها ّناوین فراوانی از این دست مشداهده مدیشدوند کده
بدون تحلیل و بررسی و بیان ّلّت ،تنها بده ذکدر حادثده بسدنده مدیکنندد .هددایت نیدز ابتددا مانندد یدک
روزنامهنگار ،خبر از یک حادثة شوم میدهد ،امّا بالفاصله بعد از ّنوان ،بدا اسدتناد بده ایدن بیدت موالندا:
«نفس اژدرهاست او کی مرده است /از غم بی آلتی افسرده است» (هدایت ،)132 :1341 ،خبر ّندوان را
به چالش میکشد و در متن داستان به تحلیل و ذکر جزئیات و ّلّت حادثده مدیپدردازد و بدا کداوش در
متن زندگی اشخاص داستان ،مانند یک کارآگاهّ ،لّت حادثه را کشف مدیکندد .هددایت از ایدن فدرد،
انسان مبارزی میسازد که مرگ با ّزّت را به زنددگی بدا ذلّدت و خودکشدی را بدر دیگرکُشدی تدرجیح
میدهد .مرگ این شخصیّت ،نوّی اّتراض بده شدرای جامعده اسدت و چدون او تدوان مبدارزه بدا افدراد
ریاکار را ندارد ،با مرگ خاموش و ّصیانگرایانه ،اّتراض خویش را به گوش آیندگان میرسداند .در
حقیقت ،مرگهای بیصددا و خداموش قهرماندان هددایت کده خدود نیدز یکدی از آنهاسدت ،فریادهدای
خاموش روشنفکران زمان نویسنده است که از استبداد به تن

آمدهاند و مجال سخن گفتن نیز ندارندد.

آنها با مرگ خویش ،طبل رسوایی حاکمان جامعه را به صدا در میآورند.
تامر نیز نقشهای متفداوتی را در اجتمداع بدر ّهدده داشدته اسدت .بدیتردیدد نقدشهدای متفداوت در
شکلگیری جهان رنگارن

و متفاوت داستانهای وی نقش ّمدهای دارند؛ به ویژ تأثیر شغل آهنگدری

و انعکاس زندگی مردم فقیر ،بسامد فراوانی در داستانهای تامر دارد .روزنامهنویسی ،آشنایی با حوادث
ناگوار زندگی مردم و اتّفاقات جامعه نیز در خشونت زبان و گزینش ّنوانهای کوتاه و برنده مؤثّر بوده
است .او در داستان «اجلریعة» و «جنکیزخعد » ،مسائل تداریخی را البتّده بدا شدرح و کشدف ّوامدل آن مطدرح
میکند که میتواند نتیجة شغل وی و آشنایی با آثار و متون تاریخی باشد.
 .1-4ارتباط عنوان با مخاطب

نخستین گفتگوی مخاطب بدا مدتن ،پدس از آفدرینش اثدر ،از ّندوان آغداز مدیشدود و ایدن دیدالوگ در
برقرارکردن ارتباط خواننده با متن نقش اساسی داردّ .نوانهایی که به صورت نمدادین و مدبهم انتخداب
میشوند ،میتوانند حسّ کنجکاوی مخاطب را برانگیزند و او را به خواندن متن تشویق کنند .با توجّه به
اینکه «برای وقوع ادبیّات ،وجود خواننده درست به اندازة وجود مؤلّف حیاتی اسدت» (ایگلتدون:1313 ،
 ،)123میتوان دریافت که مخاطب ،زمینة بالندگی و جاودانگی اثر ادبدی را مهیّدا مدیسدازد؛ چراکده بده
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گفتة آیزر ،1سفیدخوانیهای متون ادبی را پر میکند (سلدن )221 :1372 ،و با افزودن توضیح و کاستن
ّبارات یک متن و دخل و تصرّ

در معنای آن ،نویسنده را در تولیدد و انتشدار پیدام یداری مدیرسداند.

برخی از نظریهپردازان هرمنوتیک ،به جدای پدرداختن بده زنددگی و ّصدر مؤلّدف ،حیدات مدتن پدس از
آفرینش آن و نقش مخاطبان را در بازآفرینی اثر مورد توجّه قرار دادند و معتقدند مخاطبان با زمینههدای
اجتماّی و سلیقههای متفاوت ،میتوانند خوانشهای متفاوتی از اثر ادبدی ارائده دهندد؛ بده گوندهای کده
مؤلّف خود نیز چنین فهمی از اثر خویش نداشته است .امّا باید توجّه داشت که مخاطب «مفهدومی ثابدت
نیست و بسته به شرای مکانی (جغرافیا) و زمانی ،معنایی متفاوت به خود میگیدرد» (سدیّدآبادی:1319 ،
 .)23گاه نگرش و فرهند

خوانندده در برداشدت معندای مدتن تدأثیر ّمیقدی دارد و خواننددة خدالّق در

آفرینش متون پ ویا و ماندگار نقشی اساسی دارد .اگر خواننده از راز و رمزهای متون پرده برنددارد ،ایدن
رازها ناگشوده و اثر مغفول میماند .این خوانندة رازآگاه است که سبب جاودانگی متون مدیشدود .بدین
متن و خواننده یک رابطة دو سویه وجود دارد که از ّنوان آغاز میشود .در حقیقت ،یدک مدتن زمدانی
هستی مییابد که ّمل خواندن صورت گیرد و نویسنده با انتشار اثر خود در پدی مخداطبی اسدت کده بدا
وی سخن بگوید و بدون تردید ّنوان را با استفاده از نشانهها به گونهای انتخداب مدیکندد کده مخاطدب
آرمانی خویش را در پی بردن به موضوع اثر یاری رساند و او را به سوی اثرش جذب کند.
 .3-1-4شرایط مؤثّر در خوانش مخاطب

اگرچه نویسنده همواره تصویری از مخاطب آرمانی یا خیالی همسطح خویش در ذهدن دارد کده طدر
گفتگوی اوست و متن را برای او مینویسد ،امّا پس از چاپ اثرش ،دیگدر تمدام مخاطبدان او هدمسدطح
مخاطب آرمانی نیستند و دستة ّظیمی از مخاطبان ناهمگون متشدکّل از زن و مدرد ،کوچدک و بدزرگ،
باسواد و کم سواد ،بر اساس سالیق و نیازهای مختلف و نیز تواناییهای زبانی و ادبدی متفداوت ،اثدر وی
را میخوانند و هر مخاطب متناسب با روحیده و سرشدت و تجربدههدا ،باورهدا ،جنسدیت و سدنّ خدویش،
میتواند خوانش متفاوتی از اثر او داشدته باشددّ .وامدل فراواندی در خدوانش مخاطدب نقدش دارندد کده
میتوان این ّوامل را تحت ّوامل اجتماّی و مشخّصههدای فدردی بررسدی کدرد .در ادامده ،مهدمتدرین
ّوامل اجتماّی و فردی که در خوانش مخاطب مؤثّرند ،معرّفی و تحلیل میگردند.

1. Iser

 /112کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

 .3-3-1-4پيشزمينه و عوامل اجتماعی

زمینة اجتماّی که مخاطب در آن قرار دارد ،در ایجاد ّالقه ،فهم ،جهانبینی و نیازهای او تأثیر مسدتقیم
دارد .قانونهای حاکم و خ ّ قرمزهایی که در یک جامعده وجدود دارندد ،مخاطدب را بده سدوی برخدی
موضوعها سوق میدهند و مانع از گرایش ذهن وی به موضوّات دیگر میشوند .به تعبیر مک کوایل،1
مخاطدددب محصدددول زمیندددة اجتمددداّی خدددویش اسدددت (مدددککوایدددل )4 :1312 ،و اجتمددداع در
شکلگیری شخصیّت و ذهنیّت او نقش ّمدهای دارد.
 .3-3-3-1-4ارزشها و آداب و رسوم

ارزشها و ّقاید ،معموالً نسبی و از جامعهای به جامعة دیگر متفاوتند؛ به ّبدارت دیگدر ،مجموّدهای از
آرمانهایی که یک قوم یا ملت برای کسب آن تالش میکنند و خود را به رّایت قدوانین خداص ملدزم
مینمایند ،به ارزش تبدیل میشوند .این ارزشها دارای بار احساسی و ناشی از تجربهها ،محی  ،شدرای
اجتماّی و فرهنگی متفاوت هستند.
هدایت به منظور به چالش کشیدن و انتقاد از رفتدار افدراد بده یداهر مسدلمان ،بده پدارهای از ّقایدد و
آداب و رسوم خرافی آنان سخت میتدازد؛ امّدا ّندوان را بده گوندهای انتخداب مدیکندد کده احساسدات
مخاطب ّلیه او تحریک نشود و مخاطب ،پس از خواندن متن و با استفاده از دالیدل نویسدنده بده نتیجدة
مورد نظر برسد و آن را بپذیرد یا رد کند؛ مانند داستان «محلل» و «طلب آمرزش» کده درونمایدة داسدتان
انتقاد از باورهای خرافی است و نویسنده با استداللهای خود ،ذهن مخاطدب را بدرای دیگرگونده دیددن
آماده میکند و او را به تردید وامیدارد تا همواره در کلمات بده دنبدال سرشدت متنداقض وجدود انسدان
باشد؛ چراکه آفرینندة واژهها اوست و از پذیرفتن معندای تثبیدت شددة آنهدا بپرهیدزد و خدود بده تفسدیر
بپردازد.
تامر نیز با استفاده از این خصلت اّراب ،فخر به گذشتگان و انتخاب ّنوان از نام چهرههای تاریخی
مانند «جنکیزخد » ،سعی میکند ابتدا مخاطب را جذب کند و سپس جامعه و رفتار متناقض انسدان معاصدر
و حاکمان را به چالش بکشد و مخاطب را از دگرگونی ارزشها آگاه نماید و وی را به مبارزه با یلدم و
خرافات دّوت کند .مخاطب با دیدن ّنوان «جنکیزخعد » ،منتظر شنیدن داستانی است مطابق ویژگیهدای
این شخصیّت که در تاریخ به خشونت معرو

است؛ امّا نویسنده با تحلیل و توصیف رفتارهدای چنگیدز

به دفاع از او بر میخیزد و ّلّت اصدلی روحیدة جنگجدویی وی را ،جامعده و فقدر و فسداد حداکم بدر آن
1. McQuail
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میداند .او با تحلیل متن تاریخی ،به مخاطب خویش میآموزد که آگاهانده ّمدل کندد و هدر چیدزی را
باور نکند؛ زیرا تنها با بررسی زمینة اجتماّی گذشتگان میتوان به حقیقت وجود آنها پی برد.
 .4-3-3-1-4محيط جغرافيایی

مردمانی که در مرزهای جغرافیایی مشترک زندگی میکنند ،معموالً باورهای مشترکی دارند کده آن را
در غالب نمادهای مشترک به کار میبرند .آثار هدایت و تامر ،به دلیل تأثیر پدذیری از آثدار غربدی و بده
کارگیری نمادهای مخصوص آنها در آغاز داستاننویسی ،در کشورهای خودشان به دلیل ابهام معندایی
مورد استقبال قرار نگرفتند؛ امّا از زمانیکه آثارشان در خارج از محدودة جغرافیایی با اسدتقبال رو بده رو
شد ،آشنایان با فرهن

غرب تالش کردند تا پرده از اسرار داستانهای آنها که در هالهای از ابهام قدرار

گرفته بود بردارند و رمز و رازهای متن را به مخاطب بشناساند .پس از آن ،آثار دو نویسدنده بدا اسدتقبال
چشمگیری مواجه شد .از آنجا که انسان همواره در پی شناخت ناشناختهها است ،همدین ابهدام موجدود
الرّمعد  ،سبب ایجاد تنش در ذهن مخاطب و جذب وی بده خوانددن
در ّنوانهای سه قطره خون و ربیع فيف ف
متن برای کشف معنا میشود و حسّ کنجکاوی مخاطب بر انگیخته میشود .در حقیقت ،هرچند برخدی
ّناوین مبهمند و معانی متفاوتی مدیتدوان از آنهدا برداشدت کدرد امّدا خوانندده بدا توجّده بده نشدانههدا و
کلیدهایی که نویسنده در اختیارش قرار دادهاست ،به خواندن متن داستان جذب میشود.
 .4-3-1-4مشخّصههای فردی

ّالوه بر ّوامل اجتماّیّ ،وامل دیگدری چدون سدن ،جدنس و تحصدیالت مخاطدب نیدز در چگدونگی
خوانش و درک معنا نقش دارند که از هر فرد به فرد دیگر متفاوتند .در این قسمت ،به تحلیل و بررسدی
این مشخّصهها پرداخته میشود.
 .3-4-3-1-4سن

مخاطب ،بسته به شرای سنّی ،میتواند خوانش متفاوتی از معنای متن داشدته باشدد؛ مدثالً یدک کدودک
دایرة لغات و تجربة محدودی دارد و ذهن او قادر بده تجزیده و تحلیدل نیسدت .بندابر ایدن یدک نویسدندة
داستان کودک ،باید از واژههای ساده و قابل فهم در حدّ توان او استفاده کند و بدا یرافدت خداصّ او بده
اشیاء و پدیدهها بنگرد تا بتواند پیام خدویش را بدا زبدانی سداده و کودکانده بده او منتقدل نمایدد .کدودک
نمیتواند با زبان کنایهآمیز بزرگان ارتباط برقرار کند؛ به همین دلیل ،نویسنده میباید با زبدانی ّداری از
پیرایه با او سخن بگوید.
هدایت در مجموّة سه قطره خون ،داستان کودک ندارد و یاهراً تنها داستان «آب زندگی» را برای
قصدههدا و حکایدتهدای
کودکان نوشته است .او در این داستان ،بده زبدانی سداده و شدیرین و سرشدار از ّ
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پندآموز و رؤیا که خاصّ کودکان است روی میآورد .این شیوة بیان ،در داستانهای هددایت بدینظیدر
است و در داستانهای بعددی کده مخاطدب بزرگسدال اسدت ،ایدن آرزوهدای کودکانده تبددیل بده یدأس
میشوند و در نهایت میمیرند.

األول» دنیای کودکان را به تصدویر کشدیده
تامر در مجموّة ربی فيفالرّمد در داستان «العغعد » و «وجعهف ّف
است .این ّناوین ،بیشتر از طبیعت گرفته شدهاند که کودکان با آن مأنوسند .زبان این داستانها نیز ساده

و قابل فهم است؛ امّا آمیخته به نکتهها و پندهایی است که نویسنده قصد انتقال آن را به مخاطب دارد.
 .4-4-3-1-4جنس

در جامعة پدرساالر گذشته ،بیشتر به مخاطدب مدرد توجّده مدیشدد؛ امّدا در ادبیّدات معاصدر ،بده ویدژه در
داستانها ،زن نیز مورد توجّه نویسندگان قرار گرفت و دنیای وی با انواع درد و رنج و محدودیتهدا در
داستانها انعکاس پیدا کرد.
هدایت به محدودیتهای زنان توجّه زیادی کرده است و جامعده را متوجّده ایدن گدروه کده همدواره
مورد ستم قرار گرفتهاند ،مینماید .هدایت به ّواطف و دنیای لطیدف درون آنهدا توجّده مدیکندد و بده
ّمق ذهن زنان نفوذ نموده و با یرافت خاصی ،احساسات آنها را توصیف میکند که گاه زنان به دلیل
بیتوجّهی جامعه ،از این ّواطف در راه منفی استفاده مدینمایندد؛ مانندد «ّزیدز آقدا» در داسدتان «طلدب
آمرزش» که فرزندان همسرش را یکی پس از دیگری به قتل میرساند.
زنان روزگار هدایت ،بی شک با دیدن ندامی از جدنس خدویش کده در آن روزگدار بدیسدابقه بدوده
است ،به سوی این داستانها جذب میشدهاند و با خواندن آنها و مشاهدة تصویر خویش در داسدتانهدا
دچار احساسی توأم با آرامش و اندوه میشدهاند .ندام «اللده» نیدز کدامالً بدا دنیدای درون ایدن شخصدیّت
هماهن

است؛ امّا این هماهنگی در ّناوین غیر فارسی به چشم نمیخورد.

در ّنوان داستانهای تامر به طور مستقیم ،زن مخاطب قرار نگرفته اسدت و نشدانهای مبندی بدر اینکده

األول» با خوانش داستان مدیتدوان بده معندای
مخاطب داستان ،زن است وجود ندارد .تنها در داستان «وجعهف ّف
استعاری این ّنوان که مادر مأمون (یا وطن نویسنده) است ،پی برد.
 .1-4-3-1-4تحصيالت

از آنجا که متن ادبدی بدا متدون دیگدر در ارتبداط اسدت ،مخاطدب بددون آگداهی از متدون دیگدر و نیدز
تکنیکهای خاصّ یک نوع ادبی ،نمیتواند درک درستی از یک اثر داشته باشد .مخاطدب در صدورتی
میتواند درک شایستهای از متون ادبی داشته باشد که دارای اطّالّات گسترده در رابطه بدا آنهدا باشدد.
مطالعة ّمیق در زمینههای مختلف و آشنایی با انواع شگردهای ادبی ،افدق فکدری مخاطدب را گسدترش

خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فیالرماد زکریا تامر 113/

میدهد و او میتواند با استفاده از آگاهیهای زبانی ،نمادها و نشانههای موجود در مدتن ،پدرده از اسدرار
آن بردارد و معنای آن را کشف نماید؛ امّا خوانندة معمولی چنین توانایی را ندارد.
هدایت و تامر ،هر دو با آگاهی از سطح سواد مخاطبان خود ،چکیدة داستان را بده گوندهای رسدا در
برخی ّناوین قرار دادهاند تا منطبق بر ادراکات مخاطبان باشد .البتّه در مراحل بعد ،با انتخاب ّنوانهای
متناقض با متن ،در پی رشد و ترقّی ذهن مخاطبان و نیز تقویدت روحیدة تحلیلدی آنهدا برآمدنددّ .ندوان
داستانهای هدایت در آغاز روشنتر است و مخاطب مبتدی را از درونمایة داستان آگداه مدیسدازد؛ امّدا
بعد که مخاطبان او آگاهتر شدهاندّ ،نوانهدای پیچیددهای چدون سده قطدره خدون را بدر مدیگزیندد کده
مخاطب او به شرط آگاهی از این نمادها میتواند داستان را درک کند.
مخاطبان داستانهای تامر نیز اگر در زمینة تاریخ و انواع شدگردهای بالغدی ادبیّدات آگداهی نداشدته
باشند ،گاه متوجّه معنای کنایی ّناوین و نقابهایی که تامر بر چهرة خویش میکشد نخواهند شد؛ زیرا
تامر نقاب چهرههای تاریخی و ادبی و دیگر بزرگان را بر چهدره مدیزندد تدا بتواندد مسدائل و مشدکالت
روزگار خویش را بیان نماید و اگر کسی بدون پیشزمینه به سرا این داستانها برود و متوجّه نکتههدای
یریف آن نشود ،نه تنها هیچ لذّتی از آن نمیبرد؛ بلکه آثار او را پوچ و بیمعنا میداند.
 .1-3-1-4رویکرد مخاطب

هر مخاطب ،با هد

خاصّی به مطالعة اثر میپردازد .او در پی رفع نیازهای روحی خویش و یا احسداس

نیاز به آگاهی در زمینهای خاص و یا به دلیل احساس نیاز به سخن گفتن بدا کسدی کده در جهدان بیدرون
وجود ندارد ،به متون ادبی و هنری روی میآورد .در اینجا پارهای از رویکردهدای مخاطبدان کده دلیدل
روی آوری آنان به داستانها هستند ،معرّفی و برخی نیز مورد تحلیل قرار میگیرد.
 .3-1-3-1-4قرائت تفنّنی

یکددی از اهدددا

مخاطبددان در گددرایش بدده داسددتان ،سددرگرمی و پددر کددردن اوقددات فراغددت و فددرار از

گرفتاریهای زندگی است .در این رویکرد ،مخاطب با توجّه به ّالیق خود و گاه بده صدورت تصدادفی
داستانهایی را انتخاب میکند .چنین مخاطبی معمدوالً بده داسدتانی روی مدیآورد کده از جهدانی دیگدر
سخن بگوید؛ جهانی که در آن همه چیز مطلوب و خواستنی باشد؛ بنابراین در پی داستانهدای احساسدی
میگردد و اگر ّنوان نشاندهندة درونمایة اثر باشد ،میتواند او را در انتخاب داستان یداری رسداند .هدر
چند ّنوان در انتخاب چنین مخاطبی نقدش دارد؛ امّدا ایدن مخاطدب دخدالتی در تولیدد معندا نددارد و بده
داستان با دید تفننّی مینگرد؛ بنابراین مخاطب با رویکرد تفنّنی ،تنها بهرهای که از داستان میبرد ،همدان

 /114کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

سرگرمی و یافتههدایی اسدت کده در زنددگی واقعدی از آن محدروم اسدت؛ امّدا نویسدنده بدرای جدذب و
تأثیرگذاری بر چنین مخاطبی نیز از تکنیکهایی استفاده میکند تا توجّده او را بده آثدارش جلدب کندد؛
موجبات آرامدش و لدذّ ت او را فدراهم نمایدد و در خدالل آن پیدام خدویش را بده او برسداند .بسدیاری از
مجازهای بیانی ،فشردگی و انعکاس خالصة داستان که در ّناوین دیده میشود ،به منظور جذب چندین
مخاطبی است .از آنجا که برخی از نویسندگان چون لیسین

 1بر این باورند که هرچه ّنوان ،اطّالّات

کمتری در اختیار خواننده قرار دهد ،جذّابیت متن فزونی میگیدرد (قدویمی ،)43 :1317 ،گداه ّندوان را

مبهم انتخاب میکنند .برای مثال ،میتوان به ّنوان سه قطره خون و ربیع فيفالرّمعد اشداره کدرد کده در آن
هدایت و تامر برای ایجاد ابهام در ذهن مخاطب ،از ّنصر تعلیدق( )4اسدتفاده کدردهاندد .ایدن ابهدام سدبب
ّالقة مخاطب به خواندن داستان و کشف آن ابهام میشود؛ امّدا درگیدری ذهندی تدا پایدان داسدتان بداقی

میماند و دو نویسنده ،معنای دقیقی از ّبارت سه قطره خون و ربی فيفالرّمعد ارائه نمیدهندد و فهدم آن را
به مخاطب وا میگذارند.
 .4-1-3-1-4واقعگرایانه

در این رویکرد ،مخاطب بر اساس نیازهای اطّالّداتی و شدناختی و بده منظدور نیازهدای اجتمداّی چدون
آگاهی از هویّت؛ یا به منظور نوشتن زندگینامة نویسنده ،به خدوانش آثدار او دسدت مدیزندد تدا بتواندد
نشانههایی از زندگی و شخصیّت نویسنده و وقایع و شرای زندگی روزگار او را در داستانهایش بیابدد.
بنابر این بدون هیچ افزودن و کاستنی داستان را میخواند و حقایق موجود در آن را ثبدت مدیکندد .ایدن
نوع رویکرد گاه به کشف حقیقت منجر میشود؛ امّا چندین مخداطبی تأکیددی بدر آفدرینش معندای تدازه
()9

ندارد و به آنچه به طور صریح در متن آمده است ،بسنده میکند .این مخاطدب ،در پدی معندای معیّندی

است که مؤلّف آن را در متن داستان با توصیفهای ّینی ارائده کدرده اسدت .بدرای چندین خواننددهای،
ّنوانی روشنگر است که مضمون و چگونگی دریافت متن را ارائه دهد و روش فهم اثدر را تدا حددودی
مشخّص کندّ .نوانهایی چون «داش آکل» و «الله» که تا حدودی موضدوع داسدتان را کده سرگذشدت
شخصیّتی هستند معلوم میکنند و یا ّنوانهایی چون «اجلریة» که درونمایة داستان را مشدخّص مدیکنندد،
میتوانند این مخاطب را یاری رسانند.
 .1-1-3-1-4تفسيری

مخاطبی که با رویکرد تفسیر متن به آن روی میآورد ،به ّنوان بخشی از اثر هندری ،مدیتواندد بدا قدرار
دادن ناگفتههای یک اثر در کنار آن ،فرایند درک معنای متن را آسان نماید و گداه بده خلدق اثدر ندوینی
1. Lessing
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دست زند .در روزگار گذشته مخاطبانّ ،امّة مردم بودهاند که دانش الزم را برای فهم معنای آثار ادبدی
نداشتند؛ امّا به مرور با تغییر اجتماع ،فرهن

و افزایش سطح آگاهی مخاطب ،او توانست مهارت تفسدیر

و تشریح کسب کند و با حل کردن تناقضهای موجود در متن ،محتوای متن را با آگداهیهدای خدویش
درآمیزد و از این طریق به معنای آن دست یابد و در روشن ساختن معنای مدتن ،ندزد دیگدران و مشدهور
ساختن آن ،مؤلّف را یاری رساند .این مفسّر ،نقش همان هرمس پیدامبر یونانیدان را برّهدده دارد کده بدا
زبان مؤلّف آشناست و به شرح و توضیح آن میپردازد تا برای دیگر مخاطبان قابل فهدم گدردد و اثدر را
بر اسداس نگدرش خدود رمزگشدایی کندد .ایدن مخاطدب ،تنهدا حداملی خنثدی نیسدت؛ بلکده در ّقایدد و
نگرشهای اجتماّی ،فرهنگی ،سیاسی و مذهبی با نویسنده همّقیده و گاه مخالف است .اکدو 1بدر ایدن
باور است که مؤلّف پس از تألیف اثر ،آن را در اختیار مفسّری قرار میدهد که باید اثر را تکمیدل کندد.
باز بودن اثر« ،گونة جدید رواب میان هنرمند و مردم» و یک «طرز ّمل جدید دریافت زیباییشدناختی»
است (ایوتادیه .)334 :1377 ،گادامر نیز وییفة تفسیر را آفرینش معندا مدیداندد و برتدری همگدانی فدرد
نسبت به نظام زبان را در این نکته میداند (احمدی.)911 :1372 ،
پژوهشگرانی که با رمزگشایی و توضیح ،آثار هدایت و تامر را به مخاطبان آنها شناسداندند ،از ایدن
دستهاند .شدرح و تحلیدلهدای فراواندی از سده قطدره خدون وجدود دارد؛ از جملده اینکده ایدن ّبدارت را

استعارهای از کلّ متن دانستهاند که دیگر مخاطبان را در فهم داستان یاری میرساند .با تحلیل ّنوان ربیع ف

يفالرّمعد به بهار که استعاره از تمام خوبیها و خواستنیهایی است که به خاکستر تبدیل شدهاند ،میتدوان
به خوانش صحیح داستان دست یافت.

 .3-1-3-1-4تأویلی

در این رویکرد ،خواننده دیدی مثبت یا منفدی دربدارة نویسدنده دارد و بدر اسداس آن پدیشفدرضهدایی
دربارة داستان کسب میکند و از تمامی نمادهای داستان در تقویت ذهنیّت و فدرضهدای اوّلیدة خدویش
بهره میگیرد و گاه توجّهی به بافت اثر نمیکند .از آنجا کده احساسدات مخاطدب در رویکدرد تدأویلی
نقش دارند و ممکن است کسی که به نویسنده ّالقهمند است ،تمدامی نمادهدا را در ایدن راسدتا بده کدار
گیرد و مخاطب مخالف نیز برای اثبات پیشفرضهای خود تالش میکند و به حقدایق موجدود در مدتن
توجّهی نمیکند ،نه تنها به معنای جدیدی دست نمییابد؛ بلکه ممکن است گاه یافتدههدای آندان گمدراه
کننده نیز باشند؛ بنابراین دقت و یرافتی که در ّناوین داستانهای هدایت و تامر دیده میشود ،میتواند
نشاندهندة پیش بینی نویسنده از وجود چنین مخاطبانی باشد.
1. Eco
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هرچند مخاطب خالّق که از ذهنی لطیف و انعطا پذیر برخوردار است ،با هدر هددفی کده متندی را
بخواند ،میتواند با استفاده از ذوق و هنر خویش متنی نو بیافریندد ،بده گوندهای کده بهتدر از مدتن اصدلی
باشد ،امّا رویکرد مخاطب در خوانش و لذّت بردن از متن تأثیر ّمیقی دارد .در میدان اندواع رویکردهدا،
رویکرد تفسیری از اهمّیت خاصّی برخوردار است؛ چراکه مفسّران در شناساندن آثار ادبی که سرشار از
راز و رمزند ،به خوانندة ّادی که به راحتی نمیتواند به معنای آن پی ببرد ،نقش ّمدهای دارند؛ البتّه به
شرط اینکه مخاطب ،تفسیرگر نیز ّالوه بر داشتن ذهنی خالّق ،در زمینة ادب و هنر و انواع شدگردهایی
که هنرمندان در آثار خویش به کار میگیرند ،اطّالّات کافی داشته باشد.
نتيجه

جایگاه ّنوان و ارتباط آن با متن ،در مجموّة سه قطره خون و ربی فيفالرّمد تا جایی است که گاه بدون فهم آن

نمیتوان به معمّای متن پی برد و تأثیر ّوامل متعدّد را بر نگرش دو نویسنده درک کرد .در حقیقدتّ ،ندوان در
دو مجموّه هم ویژگی های متن زبانی را دارد و هم نشانی از روح و جهان وسیع نویسنده با انواع داللتهاسدت.
این پژوهش نشان میدهد ،بسامد ّنوانهای مفرد در داستانهای هدر دو نویسدنده ،بدیش از ّندوانهدای ترکیبدی
است و ّناوین به صورت جمله ،بسامد کمّی دارند که در میان آنها ّنوان «مردی که نفسش را کشدت» خبدری
است .این امر ،نشاندهندة تأکید نویسنده بر حادثه است .وجه خبری نیز گاهی از آزادی مخاطب میکاهد و بده
او اجازة خوانش دیگرگونه نمیدهد؛ امّا در داستان «سع

فالع ّفمیخد » ،جملده انشدایی و نشدانگر آرزوی نویسدنده

است و پیامی به مخاطب تحمیل نمیشود .این امر میتواند نشاندهندة ّدم تمایل نویسنده به روشن ساختن متن
باشد که در این صورت تنشی در ذهن مخاطب ایجاد میکند و او را به سوی متن مدیکشداند .گداه نیدز بده نظدر
میرسد ّلت اصلی گزینش ّناوین مبهم ،فقدان آزادی در ّصر دو نویسنده باشدّ .وامل سرکوبگر موجود در
جامعه ،آنها را در انتخاب واژگان صریح و ارائة دیدگاههایشان به صورت آشکار محدود مدیکنندد .بدا وجدود
اینّ ،ناوین داستانهای آنها ،با توجّه به متن ،انعکاس دهندة ایدئولوژیهای حاکم در روزگدار دو نویسدنده و
بیانگر روحیة حسّاس آنهاست .در مجموّة سه قطره خون ،برخی از ّناوین فرّی با ّنوان اصلی ارتباط دارند.
ّنوان «الله» که نماد شهادت است و ّنوان «چنگال» که استعاره از سنّت است ،به طور ضمنی بر «خدون» تأکیدد
میکنند و خون ریخته شدة قهرمانان داستان و دیگر نشانههای موجود در متن ،از ّنوان اصلی حکایت میکنند؛

امّا در مجموّة ربیع فيفالرّمعد  ،تنها با توجّه به متن میتوان به پیوستگی و درونمایة مشترک آن پیبرد .اسدامی بده
کار رفته در ّناوین ،انعکاسدهندة فرهن دو نویسند است ،مانند نام الله در مجموّة سه قطره خون کده یکدی
از شخصیّتهای داستان است .این نام میتواند نشانگر فرهن

ایرانی و توجّه ایرانیان به زن باشد؛ امّا در ّنداوین

ربی فيفالرّمد  ،نام زن به صراحت ذکر نمیشود و فق در داستان «الوجهفاأل ّفول»ّ ،نوان به صورت نمادین اشارهای
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به نام مادر دارد که با خواندن متن میتوان به آن پدیبدرد .هدر دو نویسدنده ،از تصدویرهای بالغدی بدرای جدذب
مخاطب در ّنوان بهره گرفتهاند و زبانی شاّرانه دارند .نمیتوان از مخاطبان رازآگاه نیز که با واکاوی ّندوان و
خوانشهای متعدّد متن داستان در جاودانه ساختن نام دو نویسنده و داستانهایشدان نقشدی اساسدی دارندد ،چشدم
پوشید.

پینوشتها
( )1بافت به تعبیر ریچاردز ،شامل خوشة کاملی از رخدادهایی است که با هم روی میدهند (ریچاردز.)49 :1312،
( )2خوانش در نظر دومان ،به معنی چالشی انتقادی در برابر ادراک است که از پذیرش معانی ثابت و یکتا سر بداز مدیزندد
(مککوئیالن.)31 :1314 ،
( )3بهاردر میان خاکستر ،نام دوّمین مجموّة داستانی تامر است که ترجمة ّناوین دیگر آن به ترتیب «بدر

پایدان شدب»،

«دروازة قدیمی»« ،جرم»« ،خورشید کوچک»« ،اوّلین چهره»« ،دود خواهد رفت»« ،رودخانه»« ،دزد دریدایی»« ،چنگیزخدان»
و «گنجشکان» است.
( )4تعلیق ،حاصل موقعیتی است که خواننده مایل است ادامة داستان را حدس بزند؛ امّا نمیتواند ،این وضعیت خوانندده را
ترغیب میکند داستان را تا انتها بخواند (مستور.)21 :1373 ،
( )9معنای معیّن ،به واقعیّتها و وقایع مشخّصی از متن اطالق میشود که در پیرند

یدا توصدیفهدای ّیندی ،بده صدورت

روشن از طریق کلمات روی صفحة کاغذ قید شدهاند (تایسن.)274 :1317 ،

کتابنامه
الف :کتابها
 .1احمدی ،بابک ()1372؛ ساختار و تاویل متن (شالودهشکنی و هرمنوتیک) ،جلد دوّم ،تهران :مرکز.
)1312( ---------- .2؛ ساختار و هرمنوتيک ،تهران :گام نو.
 .3ایگلتون ،تری ()1311؛ پيشدرآمدی بر نظریة ادبی ،ترجمة ّبّاس مخبر ،تهران :مرکز.
 .4ایوتادیه ،ژان ()1377؛ نقد ادبی در سدة بيستم ،ترجمة محمّد رحیم احمدی ،تهران :سوره.
 .9بهارلوییان ،شهرام و اسماّیلی ،فتحاهلل ()1373؛ شناختنامة صادق هدایت ،تهران :قطره.
 .1پالمر ،ریچاردا ()1377؛ علم هرمنوتيک ،ترجمة محمّدسعیدحنایی کاشانی ،تهران :هرمس.
 .7پین ،مایکل ()1312؛ بارت ،فوکو ،آلتوسر ،ترجمة پیام یزدانجو ،چاپ دوّم ،تهران :نشر مرکز.
 .1حسنی ،سیّد حمیدرضا ()1313؛ عوامل فهم متن (در دانش هرمنوتیک و ّلم اصول استنباط از دیدگاه پل
ریکور و محقّق اصفهانی) ،تهران :هرمس.
 .9تامر ،زکریا ()3991؛ ربی فيفا ّلرمد  ،دمشق :دار ریاض الریس للکتب والنشر.
 .12تایسن ،لیس ()1317؛ نظریههای نقد ادبی معاصر ،ترجمة مازیار حسینزاده و فاطمه حسینی ،تهران :نگاه
امروز.

 /111کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال چهارم ،شمارة  ،13بهار 1333

 .11ریچاردز ،آیورآمستران

()1312؛ فلسفة بالغت ،ترجمة ّلی محمّدی آسیابادی ،تهران :قطره.

 .12رید ،یان ()1371؛ معنی هنر ،ترجمة نجف دریابندری ،چاپ چهارم ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی.
معجمفاعغطلحدتفنقمیفالروا ة ،لبند  :ارفالفنّهدرفلنشر.
ّف
 .13زیتونی ،لطیف ()2222؛
 .14سجودی ،فرزان ()1312؛ نشانهشناسی کاربردی ،تهران :قصه.
 .19سرلو ،خوان ادوارد ()1311؛ فرهنگ نمادها ،ترجمة مهرانگیز اوحدی ،تهران :دستان.
 .11سلدن ،رامان ()1372؛ راهنمای نظریة ادبی معاصر ،ترجمة ّبّاس مخبر ،تهران :طرح نو.
 .17سیّدآبادیّ ،لی اصغر ()1319؛ عبور از مخاطب شناسی سنّتی (تأمّلی در شناخت مخاطب ادبیّات کودک)،
تهران :فرهن

.

قغةفالقغ ف ّ ،مان :اع فؤ ّفسسةفالعربیةفلل ّفمیراسدتفوالفنّشر.
الغ د ی،فامتند ()1339؛ هکر دفتدمرف فو ّف
.81فعث د ف ّف
 .13فتوحی ،محمود ()1331؛ سبکشناسی نظریهها ،رویکردها و روشها ،تهران :سخن.
 .22قویمی ،مهوش ()1317؛ گذری بر داستاننویسی فارسی ،تهران :ثالث.
 .21مستور ،مصطفی ()1373؛ مبانی داستان کوتاه ،تهران :مرکز.
 .22مککوئیالن ،مارتین ()1314؛ پلدومان ،ترجمة پیام یزدانجو .تهران :مرکز.
 .23مالیری ،محمّدحسین ()1332؛ فلسفه علم پدیدارشناسی ،تهران :مرکز تحقیقات استراتژیک.
 .24هدایت ،صادق ()1341؛ سه قطره خون ،تهران :امیرکبیر.
ب :مجلّهها
 .29انوشیروانیّ ،لیرضا)1313( .؛ «ضرورت ادبیّات تطبیقی در ایران» ،ویژه نامة ادبيّات تطبيقی نامة فرهنگستان،
ش ( 1بهار  ،)1313صص .31-1
 .21حسینی ،شکوهالسّادات)2212( .؛ «مقایسة اندیشههای هستیگرایانه در ادبیّات داستانی ایران و سوریه» ،جمفلّةف
العلوجفاإلنسدنیة  ،شمارة  ،13صص .11-91
 .27شیری ،قهرمان)1317( .؛ «نامگزینی در روزگار سپری شدهی دولتآبادی (کلیدهایی برای درک محتوای
رمان)» ،فصلنامة علمی-پژوهشی علوم انسانی ،دانشگاه الزّهرا (س) ،شمارة  ،74صص .143-114

خوانش هرمنوتیکی «نام داستان» در سه قطره خون صادق هدایت و ربیع فیالرماد زکریا تامر 113/

ف
ف
ف

ندغمفبنیفالقغةفوعنواهندفثلثفقطراتفم فالمیجفم فصد قفهمیا فوفربی فيفالرّمد فم فهکر دف
قراء فتفس ةفللتّ
ّ
تدمرفمنوذجدف( راسةفمقدرنة)1
ابراهیمفحم ّ میي

2

أستاذ مشارک يف قسم اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة بریجند ،ایران
بیبهللافعبّدسي
أستاذ يف قسم اللغة الفارسیة وآداهبا ،جامعة خوارزمی ،ایران
3

فع ّف فغفوریف س آبد

4

املاجستریة فی األدب املقارن ،جامعة بریجند ،ایران

اعل ّخف ف

اسممم الق مة همو املفتمماا الممعط یع یمة امللؤلممل للقممار بممو ي لیکممون وسممیلة لممال تسممت داو ابواخلممب ا فیمة ممما العمماع العقلممی والعمماع
الغامض مما المنو ولیکمون القمارط قمادرا لمی ّمأ ألغماز المنو .وفقما للعنموان ،نکما امل ا مب أن یلممس مما للملؤلمل مما املوه مة
واحل ممافة وفناخلیممة امللؤلممل يف خلقممأ مفمماهیم الممنو موممغو ا وکشممل وج مة خلظممره ّمموع نا ممر الق مة ومفاهیم مما .المن ج التفسممریط
یسممتند لممی تفسممری آرات الکاتممب ّمموع العوامممأ الن ممیة امل تلفمة وخممارا الممنو وی حم مما تممهذری هممعه الرات لممی اختیممار العنموان
للق ة ومشولیتال (مشولیة هعا الن ج) فی حتلیأ دتلة العنوان .ما ث یوضح هعا ال ح دور الکاتب فی اختیمار العنموان مما خم ع
ق مراتة تفسممرییة فممی نمماویا الق ممو وی مدرس أیومما هممی املکوخلمماا الرسیسممیة ال ميت تمملؤذر لممی اختیممار العن موان فممی ا مممو ت  :ذ م
ق راا ماالدو ل ادق هدایت و ربیع يف الرماد لزکریا تامر.

لیلیّة فقراتة تفسرییة ،اسم الق ة ،ادق هدایت ،زکریا تامر ،ذ
الکل دتفال ّفمی ف
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