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 چکيده
دهدد تدا بدا اسدتفاده از آن، می نویسنده به صورت خودآگاه در اختیار خواننده قرار کلیدی است که ،نام داستان

 یابد. با توجّه به ّنوان، مخاطبخود بتواند به زوایای پنهان جهان ذهنی نویسنده و نیز دنیای پر رمز و راز متن راه 

ن به صورت فشرده و نیدز دیددگاه او اندیشی و هنرمندی نویسنده در انتقال مفاهیم متتواند به توانایی، باریکمی

 از ،گزینی داستانتحلیل چرایی نام در رویکرد هرمنوتیکی که جاآن ازبرد. بّناصر و مفاهیم داستان پی  ةدربار

 ّندوان و تحلیدل تطبیقدیبه تبیین  خوانش هرمنوتیکی از طریق پژوهش در این است، برخوردار نسبی جامعیتی

اثدر  خدون سده قطدره ةداستان در مجموّ هایی که بر گزینش ّنوانترین مؤلّفهممه است و شده پرداخته داستان

بده طدور  تامر مؤثّر بوده، مورد بحث و بررسی قرارگرفته است. اثر زکریا الرّمعد فربیع في ةصادق هدایت و مجموّ

تدا  دو مجموّدهدر  جایگاه ّنوان و ارتباط آن بدا مدتنتوان گفت که دو نویسنده زبانی شاّرانه دارند و کلّی می

 .ای متن پی بردنتوان به معجایی است که گاه بدون فهم آن نمی
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 . پيشگفتار3

جهدان ذهندی نویسدنده و و  مدتنتواندد در فهدم با اثر است می هاوّلین برخورد خوانند ،جا که ّنواناز آن

مخاطب را یاری رساند. نویسندگان در گزینش ندام اثدر خدود بده  های حاکم بر متن،1کشف ایدئولوژی

کنند و آن را به ّندوان کلیددی در ساختی ّمل می - صورت خودآگاه و بر اساس ّوامل متعدّد معنایی

گونده کده یددگاه نویسدنده پدی ببدرد. همدانگذارند تا بتواند به محتوای داستان و نیز داختیار مخاطب می

ّالقده،  تدوان بده محتدوای اثدر،با بررسی نام داسدتان نیدز مدی ،شودهویّت اشخاص با نامشان مشخّص می

و  صاحب اثر، شدرای  سیاسدی، اجتمداّی، محیطدی، جایگداه اجتمداّی وی ةاّتقادات و اندیش آرزوها،

تدوان نماید که با توجّه بده آن نمدیو ابهام استفاده می زگاه نویسنده در برخی ّناوین از رم غیره پی برد.

تدوان پدرده از جهدان با بررسی و تحلیدل ّنداوین آثدار مدی ،در این مواقع .به محتوای اثر پی برد مستقیماً

کشدف  کندداست وی از پوشیدگی معندایی اسدتفاده  ذهنی نویسنده برداشت و ّواملی را که سبب شده

 د.کرشود حل مشاهده میو متن داستان ایی را که در برخی ّناوین هها و جدالو تناقضکرد 

اند که در حقیقت حامل روح نویسنده هستند و خدواه نداخواه ذهدن هایی تشکیل شدهّناوین از واژه

بندابراین حدذ   .اسدت هدا خلدق کدردهبرند که نویسنده با انواع نمادها و رند مخاطب را به جهانی می

هدا نیسدت و اگدر مخاطدب از یدک زیرا وجود او چیزی جز همین واژه ؛مکن استنویسنده از متن غیر م

ده تدا وی را در کدراسدت کده از نمادهدایی اسدتفاده  مؤلّفاین خواست  ؛های متفاوت داردمتن برداشت

او را بده سدوی جهدان  ،بدا اسدتفاده از شدگردهای گونداگون ،امّا در ّین حال ؛درک معانی آزاد بگذارد

 ند.کت میخود هدای خاصّ

هدای همیشدگی با اجدزای اثدر، از دغدغده این رابطه و نیز تبیین دنیای متن و پیوند آن با مؤلّفدرک 

مندان به خوانش هرمنوتیکی متون بوده است. این جستار نیز با چنین رویکردی بده تبیدین و تحلیدل ّالقه

ی مختصدر دو نویسدنده و ذکدر اسدت. پدیش از معرّفد های هدایت و تامر پرداختدهتطبیقی ّناوین داستان

چرایدی انتخداب  ةدو برای انجام یک پژوهش تطبیقی، بایسته است اندکی دربدار دالیل انتخاب آثار این

 تحلیل و به صورت مشخّص، چرایی انتخاب رویکرد هرمنوتیکی توضیح داده شود. ةاین شیو

هدا را آشدکار نمایدد. پنهدان آنپردازد تا معانی دانشی است که به تفسیر متون می ،2«هرمنوتیک»ّلم 

کالسدیک، رمانتیدک و فلسدفی  ةتوان به سده مرحلدتاریخ تحوّالت نظری و ّملی ّلم هرمنوتیک را می

                                                           
1. Ideology 

2. Hermeneutic 
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ر هرمنوتیک در آغاز، به کشف نیّ .(131-137: 1332)مالیری،  تقسیم کرد ت مؤلّف محدود بود و مفسدّ

ر کشدف مقصدود  ةن مرحلده، وییفدندد. در ایدککشف  مؤلّف راد وقصم ،ویل متونأکوشید با تمی مفسدّ

و برای شناخت درسدت افهم بدل شد.  به فنّ 1دوّم، هرمنوتیک در نظر شالیر ماخر ةمؤلّف بود. در مرحل

مدتن را  ،نفوذ شخصیّت و ذهنیّت مؤلّف را نیدز در نظدر گرفدت. مداخرنحوی،  قواّد ّالوه بر ،یک متن

آن نفدوذ  ةپدیدآورندد ذهنیّتباید به  ،برای فهم اثر دانست و معتقد بودجزئی از شخصیّت مؤلّف آن می

مرگ مؤلّف، متن و مفسّر، نقش اصلی ة (. در هرمنوتیک مدرن با طرح اید122-39: 1377 د )پالمر،کر

که باور داشت افق امدروز بددون گفتگدو بدا گذشدته ممکدن  2گیرند. گادامررا در تعیین معنا بر ّهده می

(، معتقدد بدود ذهنیّدت 122-33: 1312)احمددی،  مدا در جهدان اسدت یتوجه بنیادین هسد ،نیست و زبان

متن و مفسّر اسدت کده  ةدو سوی ةمرجعیتی برای فهم افق معنایی متن ندارد و تنها رابط ،مؤلّف و خواننده

 کند.معنا را تعیین می

 ،ایدن شدیوه گیدرد. درقدرار مدی توجّدهبیشتر مورد  اثر (1)تر، گاه بافهرمنوتیکی متأخّی هادر دیدگاه

گیدرد، مانندد ای را کده مدتن در آن قدرار مدیمتنیها و فضاهای متنی و برونباید تمام موقعیتپژوهشگر 

ایدن دیددگاه،  بده فهدم مدتن دسدت یابدد. بندابر ،بده آن توجّدهقطعات یک پازل کنار یکدیگر بچیند و با 

باشدد و گداه بدا قانه داشدتهفهمی خالّ ،دهایی که در آن وجود داربه متن و نشانه توجّهتواند با خواننده می

 جدید دست یابد. یدیگرگونه، به آفرینش اثر (2)خوانشی

چرایدی انتخداب آن دو و بده  ،دو نویسدنده ةالزم است دربار جااینپس از ذکر روش و شرح آن در 

 اندکی گفتگو کنیم. ،داستانی مورد تحلیل ةویژه دو مجموّ

 شدوندمعاصر فارسی و ّربی محسوب می ةه نویسندگان برجستتامر، از جمل هدایت و زکریاصادق 

به فرهند  گذشدته ، 9پوآلنو  4، سارتر3مانند کافکا ؛غربیمطرح ثیرپذیری از نویسندگان أکه در کنار ت

بدا هندر ذاتدی »توانسدتند های ادبی و فلسفی غدرب، به مکتب توجّههر دو نویسنده با  .دهندمی اهمّیتنیز 

 «سرزمینشدان دراندازندد. ادبیّداتخدود، طرحدی ندو در  ةهدای دروندی جامعدن بده الیدهخود و نگاه تیزشا

اکثدر آثارشدان مسدائل و  ةبه نوشتن داستان کوتاه گدرایش دارندد و درونماید آن دو(. 2 :2212)حسینی، 

                                                           
1. Schleiermacher 

2. Gadamer 

3. Kafka 

4. Sartre 

5. Allan Poe 
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کده بدرای تحلیدل  هداسدتانی از ایدن دو نویسدند ةاسدت. در دو مجموّد انسدانزندگی های اصلی دغدغه

هدا نسدبت نگرش تیره و تلدخ آن :از جمله؛ شودمضامین مشترک بسیاری مشاهده می ،است هانتخاب شد

خویش است که آن را با به تصویر کشیدن انسان سدرگردان، سدرخورده و ناامیدد در  ةبه زندگی و جامع

 ننشانگر انعکاس افکار بزرگانی چون کافکا، سارتر و آلد ،این نگرش .دهندنشان می داستان ةتیر یفضا

ای در برابدر ها مانندد آیندهآثار آن ،در حقیقت .که در سرتاسر آثار این دو نویسنده سایه افکنده استپو 

بدا نگدرش انتقدادی و  ،این دو نویسنده اند.ها در آن انعکاس یافتههای آنجامعه است که مردم و دغدغه

ادارند. یکدی از ّدواملی کده باّدث ها وو تردید نسبت به شنیده تفکّرخواهند مخاطب را به می ،طنز تلخ

سوری شد، همین نگرش مشترک او بدا هددایت نسدبت بده  ةآشنایی نگارندگان این مقاله با تامر، نویسند

بدین دو ری ثّأثیر و تدأتد ةاثبدات رابطد ،هداهد  ما از بیان این شدباهت البتّهمسائل اساسی زندگی بود که 

 بود. نخواهدنویسنده 

سده هدای که شامل یازده داسدتان بده ندام استهدایت داستانی اثر صادق ة، نام مجموّقطره خونسه 
، «اللده»، «آمدرزشطلدب»، «آیندة شکسدته»، «گدرداب»، «محلدل»، «دژگجسدته» ،«آکدلداش»، قطره خون

ن داستان از اندزوا ناقهرما ،ها(. در این داستان32-23: 1373)بهارلوییان،  باشدمی« چنگال»، «هاصورتک»

 خدویش پایدان  انددوهباربدا خودکشدی بده زنددگی  ،س شدیدأی به دلیلدر پایان  و دنبررنج میو تنهایی 

 د.هندمی

های کوتاه تامر اسدت کده در مجموّده داسدتانی بده همدین ندام در نام یکی از داستان ،(3)معد الرّففربیع في

، «ةاجلریع»، «القعمیی فبعد »، «اللیع فآخعرفثلع » یهداشد. این مجموّه شامل یازده داستان به نام چاپ 1313سال
« العغععد  »و « جنکیزخععد »، «القرصععد »، ربیعع فيفالرّمععد ، «النهععر»، «سعع   فالععمیخد »، «لاألوّففهالوجعع»، «شعع افالّغعع   ال»

ین تدرمهدمیکدی از  ،گدردستگاه حکومتی و نیروهدای سدلطه ،های این مجموّه. در اکثر داستاندباشمی

ها آشکارا به تصدویر آن ةها هستند و نقش ویرانگر و سرکوب کنندشخصیّتبحران روانی  اصلیّوامل 

افدرادی سدرخورده هسدتند کده از شدرای   ،هدای داسدتانی در ایدن مجموّدهشخصدیّتشدود. کشیده مدی

کنندد. تدامر، انسدان سدرگردان برند و هیچ تالشی برای بهبود شرای  زندگی نمدیاجتماّی خود رنج می

زیدرا در یدک  ؛آرزویش این است کاش اسدب بدود کهکشد تصویر میّرب را در جهان مسخ شده، به 

 چنددین نفدر سدوارند )ّثمدان زمدانهدم ،انسدان ّربدیبدر  امّدا ؛سدوار اسدت اسبفق  یک نفر بر  ،زمان

 (.42: 1339الصمادی، 
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 پژوهشة پيشين. 3-3
و  است بوده توجّهد مور همواره ،ّی که داردبه دلیل کارکردهای متنوّ ،فارسی و ّربی ادبیّاتّنوان در 

کده بده گفتدة  عراءفالععر فاععدصعر  البدبطنیفللّشعمعجم  از جمله: ؛دنهای زیادی در این زمینه وجود دارکتاب

 ؛های دیگری نیز دربارة ّنوان وجدود داردکتاب است.ای از نام شعرا و آثارشان گنجینه ،کدکنیشفیعی

العنعوا فوفسعی وقیقدف،فةعو  السّعفةالعربیعفةمملکعفاحلعمی  فيفيعرفلعن فالّشعاف فيالعنعوا،فحیحفللکتد العنوا فالغّفاز جمله: 
بخشی از چند کتاب و چند مقاله به بحث و بررسی ّنوان اختصاص  نیزفارسی  ادبیّاتدر  .االتغعدلفاأل بع 

، یکددکنشفیعی ،«هامعناشناسی نام مجموّه» ةاند ّبارتند از: مقالاست. آثاری که به ّنوان پرداخته یافته

، «ّندوان کتداب و آیدین انتخداب آن»، قهرمدان شدیری، «آبدادیدولت ةگزینی در روزگار سپری شدنام»

 ، مصدطفی«1312-1391یاسدی فارسدی از هدای سمعناشدناختی رمدان - تحلیل نشدانه»اسفندیاری،  محمّد

 ،کده ذکدر شدداثر بهمن نامور مطلق. در آثداری « شناسی آثار هنری و ادبی ایرانیّنوان» ةگرجی و مقال

 اطالّداتی در ایدن زمینده بده ،کنند و بده صدورت مختصدرّنوان مطرح می ةهایی درباربرخی فق  نظریه

 ةتنها یک جنبد ،پردازنددهند و در جایی که به صورت کاربردی و ّملی به بررسی ّناوین میدست می

چشدم  ،اسدت مدؤثّرندام  دهند و از ّوامل فراوان دیگری که در گدزینشقرارمی توجّهرا در مورد  خاص

ی )قبل از پیددایش داسدتان کوتداه( بده طدور کلّد ّناوین ادبی تا قرن دوازدهم ،پایانی ةدر مقال .پوشندمی

به بافت  و ارتباط ّنوان بهجانبه کنون اثری را که به صورت همهتا ،. نگارندگان این مقالهندادهشبررسی 

 ت بتوان گفت که تحلیل نام داستان به صورت تطبیقدیأجر اند. شاید بهمشاهده نکرده ،اثر پرداخته باشد

 سابقه است.ای بیمقوله اًاساس ،فارسی و ّربی( و با رویکرد هرمنوتیکی ادبیّات ة)حوز

 تحقيقهای . فرضيه3-4
 است. مؤلّفجهان ذهنی  دهندةنشان ،ّنوان. 1

تدوان د مینکه در متن حضور دار متعدّدی ّناصر متنی و فرامتن بارةبه کمک تبیین نگرش نویسنده در. 2

 به رمز و راز انتخاب ّنوان داستان پی برد.

 . مبانی نظری تحقيق3-1

 ها و مبانی نظری زیر استوار است:بر چارچوب ،این جستار

نماید و نقدش آن ّبارتندد از ای دارد که چون رمزگان هرمنوتیکی ّمل می. اساساً ّنوان نقش دوگانه1

ب را به منظور کشدف آن بده سدوی مدتن یی که مخاطمعمّاتعلیق و طرح  و در ذهن مخاطب ایجاد سؤال

 دی کنندد و یدا پاسدخ بده آن را بده تدأخیربندممکن است یا سؤالی را صدورت» هااین رمزگان .کشاندمی
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-132: 1312)سجودی،  «آن رهنمون کنند حلّرا طرح کنند و ما را به سوی راه ییمعمّا حتّیبیندازند یا 

پژوهش با رویکدرد هرمندوتیکی نگارندگان را بر آن داشت که در این  ،(. همین نقش دوگانة ّنوان133

در میدان چراکده  ؛اسدتوار اسدت 1بر دیدگاه ریکور ، مشخّصاًاین جستار ردازند.به تحلیل ّنوان داستان بپ

 مؤلّدف» بده حضدورر اّتقاد دارندد، ریکدو مؤلّفبه مرگ  حتّینظریه پردازان هرمنوتیک مدرن که گاه 

ی اسدت کده در مدتن حضدور دارد و مؤلّف، «ضمنی مؤلّف»کند. مراد ریکور از اشاره میدر متن  2«ضمنی

و معندای مدتن  مؤلّدفبه قصدد ایدن  ،باید با تبیین و واکاوی دقیق و روشمند ساختار و فنون متنمی مفسّر

واقعدی و نقدش  مؤلّفبرای درک قصد راه گریزی  ،«ضمنی مؤلّف»ریکور با طرح  ،دست یابد. در واقع

 «ضدمنی مؤلّدف»تدوان دریافدت مدیایدن  (. بندابر192-143: 1313)حسنی،  دهدآن در فهم متن ارائه می

فندد ذهدن مخاطدب را بده سدوی او بده ها دمیده شده و کلمات مویّکه در واژه استنویسنده  روحهمان 

 هدای مختلدف بدر ّنصدری خداص تأکیدد رهپدردازان، در دوهدر یدک از نظریده هرچنددد. نپرواز درآور

سده ّنصدر اصدلی  ،و مخاطدب مؤلّفتوان دریافت که متن، ق در دیدگاه ریکور میبا تعمّ امّا ؛کردندمی

ی و مدرن را می تدوان در ایدن دانسدت کده سنّتهرمنوتیک اساسی فاوت در دریافت معنای متن هستند. ت

 مؤلّدفت به معنای متن و نیز نیّد ،سیاسی، اجتماّی و غیره ّوامل فرامتنی از جمله: شرای  ةی با مطالعاوّل

هدای از متن و با استفاده از نشانه ،و به طور خاص هرمنوتیک ریکور هرمنوتیک مدرن امّا ؛یابددست می

، مؤلّدفهای حاکم بر ّصر نویسنده و نیدز معندای مدورد نظدر و ایدئولوژی متعدّدبه مسائل  ،آننهفته در 

محوری بده حسداب  ةبرد. آنچه در هر دو رویکرد، دقیق، پی میمتعدّدهای یکی از خوانش به ّنوان البتّه

چیند که مخاطب بتواندد بده ای میها را به گونهاست که نویسنده واژه نآید، پذیرفتن این اصل بنیادیمی

مخاطدب در  چنددهرپیوند آن با جهان درون و دنیای بیرون متن پی ببرد.  البتّهجهان ذهنی و درونی او و 

 .دندهاو را به سوی آفرینندة آن سوق می ،ذهن های موجود در متننشانه امّا ؛است برداشت معنا آزاد

بدالزاک، پدنج گونده سدازارین درند  در نخسدتین جمدالت  البتّدهبدا بررسدی ّندوان و ، 3. روالن بارت2

گیدرد: رمزگدان قدرار مدیهدا هدای متندی داسدتان ذیدل آنکند که همة دیگدر دالرمزگانی را کشف می

اندیشانه و رمزگان فرهنگی. به نظدر بدارت، نمادین، رمزگان کنش هرمنوتیکی، رمزگان معنایی، رمزگان

 توجّدهخوانندده م کدههنگدامی»کندد. مدی فعّدالرا  فعّدالپرسش از معنای ّنوان، رمزگان هرمنوتیکی متن 

 وارد ّمدل  رمزگدان هرمندوتیکییسدت، پرسد که سدازارین کیسدت یدا چمسألة ّنوان داستان شده و می
                                                           
1. Ricœur 

2. Implied author 

3. Roland Barthes 
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یی معمّداچندین ه با چنین پرسشی مرتب  بوده یا دربرگیرندة همة آحاد متن است ک ،شود. این رمزگانمی

 (.113: 1312)پین،  «دهندرا شکل می

 ادبیّداتکده ایدن مکتدب مطالعدات ؛ چرابه مکتب امریکدایی سدامان یافتده اسدت توجّهبا  ،. این پژوهش3

در وراء  ادبیّداتاز انحصار زبان و اثبات رابطة داد و سدتد بیدرون آورد و از یدک سدو مطالعدة را  تطبیقی

و سدایر  ادبیّداتمطالعدة ارتباطدات بدین »های دیگر و از دیگر سدوی، ادبیّاتمحدودة کشوری خاص، با 

لسدفه، سدازی، معمداری، موسدیقی(، فمه، مجسّنقّاشیهای دانش بشری همچون هنرهای زیبا )مانند حوزه

 «شناسدی(، ّلدوم تجربدی، مدذهب و نظدایر آن راتاریخ، ّلوم اجتماّی )مانند سیاسدت، اقتصداد، جامعده

ری بدین اثبات رابطة تأثیر و تأثّ ،این جستارهد  بنابراین  .قرار داد توجّه(، مورد 19: 1313)انوشیروانی، 

های موجود به نشانه توجّهبا  البتّه کوشند با رویکرد هرمنوتیکی وبلکه نگارندگان می ؛دو نویسنده نیست

پدل به تحلیل و تبیین ّندوان داسدتان، بده مثابدة  ،الرمعد فربیع فيو  سه قطره خونهای دو مجموّة در داستان

و از  مؤلّدفچگونگی ارتباط ّنوان را با مدتن،  ،بپردازند و در ادامه، متن و مخاطب، مؤلّفارتباطی میان 

 ب دریابند.دیگر سو پیوند آن را با مخاط

ث در ادامه، با تکیه بر چارچوبهای نظری یادشده، به تبیین و تحلیل کیفیت ارتباط ّندوان داسدتان بدا مثلّد

 پردازیم:و مخاطب می مؤلّفمتن، 

 . پردازش تحليلی موضوع4

 ارتباط عنوان با متن. 4-3

خسدت اینکده ّندوان هدر : ن1ّنوان از دیدگاه ژنت اهمّیتدالیل شود. آن محسوب می هویّتّنوان اثر، 

 دوّمسدازد. بندی درست آن را ممکن مدیسازد و کار طبقهمی مشخّصآن را از سایر همنوّانش  ،کتاب

، بده ایدن دلیدل کده ّندوان مناسدب، سدوّم .هر ّنوانی توصیفی است از مضمون کتاب و یا داستان ،اینکه

 روایدت اسدت ةوان بیدانگر سدبک و شدیوگاه ّند ،کند و چهارم اینکهاثر تشویق می ةخواننده را به مطالع

 (.121: 2222)زیتونی، 

 ، مدورد تحلیدلبالغدیهای مورد نظر در سطوح مختلدف سداختاری و ّناوین داستان ،در این قسمت

 هددا در ّنددوان و نیددز نقددش ّناصددر ر واژهم و تددأخّت تقدددّّلّدد ،تددا بددا تبیددین آنگیرنددد تطبیقددی قددرار مددی

در دو هدای دو نویسدنده وامل مختلفی که در گدزینش ندام داسدتانشناختی در آن درک شود و ّزیبایی

 ، تبیین شود.ندامؤثّر بودهاند و دارند( ی و فکری مشابهی داشتههای فنّگرایش البتّه)که  ادبیّات

                                                           
1. Genette 
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 ساختار. 4-3-3

نشدان شود که این ویژگدی، خدود ّنوان داستان گاه از یک واژه، ترکیب چند جزئی یا جمله تشکیل می

بده نظدر  ،آیددّنوان به صورت جمله مدی کهزمانیتأکید و ّالقة نویسنده به مطلب خاصی است.  ةدهند

رسد نویسنده تمایل دارد بیشتر دربارة رخدادهای متن توضیح دهد یا گاهی به منظدور پوشداندن مدتن می

هدا در اژهساخت نحوی یک گزاره و کیفیدت نظدم و ،های متناقض استفاده نماید. برخی معتقدنداز واژه

هدا حامدل کند و هر نوع نظمی از یک گدروه واژهها را تعیین میجمله، نسبت میان ایدة نویسنده و پدیده

دهدد. معمدوالً یدک ّنصدر ل مدیرتبة ّناصر زبان را ارتقدا و تندزّ ،معنایی متفاوت است، تغییر نظم کالم

 )فتدوحی، گیدردو مورد تأکید قرار مدیشود گیرد، جایگاه آن واالتر میزبانی که در آغاز جمله قرار می

م و هدا و تقددّکه پشت ساختار و ترکیب واژه مؤلّفت توان به نیّمی ،به این مطلب توجّه(، با 272: 1331

 ها نهفته است، پی برد.آن تأخّر

گدرداب،  هدایّندوانشدود. مدی دهدی ،مواردی که در باال ذکر شد ةهم، سه قطره خون ةدر مجموّ

 گجسدته»، «آمدرزشطلدب»، «شکستهة ینآ» یهاّنوان .اندو محلل از یک کلمه تشکیل شده چنگال، الله

 سه قطره خدونو « آمرزشطلب»های که ّنوان ساختی ترکیبی دارند ،سه قطره خونو « آکلداش»، «دژ

 ،د. در این مجموّدهنترکیبی وصفی دار« دژ گجسته»و  «شکستهة آین»ن های اضافی هستند و ّنواّبارت

مدردی کده نفسدش را »اسدت: خبدری آمدده ةد و تنها یک ّنوان به صدورت جملدنی دارمله بسامد کمّج

بیانگر وقوع یا ّدم وقوع قطعی یدک رخدداد اسدت و در »جمله  ،با استناد به اینکه وجه اخباری .«کشت

 )فتدوحی، «متن داستانی یا شعر، بسامد باالی وجه اخباری بیانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخدداد اسدت

 کاهد.گاهی این وجه از خوانش جدید مخاطب می ،توان گفت، می(217: 1331

هدا ندزد ایدن واژه اهمّیدتنشدانگر  ،در ّبارات« گجسته» و «طلب»، «آینه»، «سه»م تقدّ ،در این ّناوین

، در متن داستان چندین مرتبه به این ّبارت به صورت صدریح سه قطره خون ةدر مجموّ .استنویسنده 

بسدیاری از واژگدان از سده هجدا  ،یدابیممدیدر نیدز با تفکیک ّبارات و اسامی ایدن اثدر .است شاره شدها

 هدای مختلدف، بده آشدنایی هددایت بدا فرهند  توجّدهبدا که است « سه»ّدد کیدی بر أکه ت تشکیل شده

 د.های متفاوت تحلیل کررا به گونه« سه»توان ّدد می

، «القعمیی فالبعد »)ترکیدب اضدافی(، « یع اللّففآخعرفثلع » اوین ترکیبی مانند:نیز ّن مد الرّففربی في ةدر مجموّ

بسامد بداالیی دارندد و تنهدا یدک ّندوان  الرمعد فربیع في)اضافی( و  «لاألوّففهالوجع»، )توصیفی(، «مشافالّغ   »

جده کده و جاآنو از به صورت جمله آمده است که زمان وقوع فعل در آن، آینده است « سع   فالعمیخد »
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(، 211: 1331فتدوحی، ) استا و مفاهیمی چون میل، امید، دّا و آرزو ایی دربردارندة خواهش و تمنّتمنّ

کندد کند و صرفاً خبری را به مخاطب منتقل نمدیتوان گفت این ّنوان بر آرزوی نویسنده داللت میمی

از یدک کلمده « العغد  »و « رصد الق»، «النهر»، «ةاجلری» یهاّنوان گذارد.و مخاطب را در خوانش آزاد می

بسدامد انددک  ،رسددبه نظر میند. اها از یک ّنصر داستان گرفته شدههر یک از آن که اندتشکیل شده

 متن است. روشن ساختننشانگر ّدم تمایل دو نویسنده به  ،جمالت

 عناصر بالغی .4-3-4

یسندگان در هنگام گزینش نام داسدتان بده های پرکاربرد است که اکثر نوهمؤلّفاز  ،استفاده از صور خیال

کنندد. نمدایی مدیهدا جلدوهکده در بیشدتر ّندوان ندسدتهی هدایین چیزاوّل ،این تصاویر .دکننتوجّه میآن 

 ،به صورت فشرده شرای  سیاسدیگیرد که ، از شگردهای بالغی بهره میبرای پوشیدن متنگاه  نویسنده

. معد الرّففربیع فيو  سده قطدره خدونمانند بیان نماید؛  متعدّدئل نسبت به مسا خویش رانگرش و نیز  اجتماّی
 ،شدودها نیز مشداهده مدیشود و در متن آنها شروع میابهام و پیچیدگی معنایی که از ّنوان این داستان

هدا کندد. در ایدن مجموّدهحکایدت مدی نویسدنده از شرای  سیاسی حاکم و خفقان موجود در ّصدر دو

اند که هیچ نقشی در سرنوشت خدویش رن  به تصویر کشیده شدهای بیبه گونههای داستانی شخصیّت

 کند.ها را تعیین میندارند و این حوادث است که سرنوشت آن

  بده کدار گرفتدهنیدز تصدویرهای بالغدی بده خدوبی  ربیع فيفالرّمعد و  قطدره خدونسه  ةنام دو مجموّ در

ثلع فآخعرف»، ربیع فيفالرّمعد ، «هداصدورتک»، «الله»، «گرداب»، سه قطره خونهای ازجمله: در ّنوان ؛اندشده
 تصاویر روبه رو هستیم. گونه، ما با این«لاألوّففهالوج»، «   فالغّففمشا»، «الّلی 

ای از کل متن باشد که ذهدن راوی بدا آن درگیدر اسدت و از تواند استعاره، میسه قطره خونّبارت 

 .زنددگی وی گرفدت ةمجداز از انسدان و سده مرحلد ،یه طدور کلّدتوان برا می ّنواناین برد. آن رنج می

بخشی دارد و خون ریختده شدده نمداد قربدانی که ویژگی حیات هدایت با استفاده از معنای نمادین خون

هدای ایدن در هدر یدک از داسدتان .کنددهدای فراواندی را مطدرح مدی(، مضمون371: 1311سرلو، است )

توان بده فهدم می ،به متن داستان توجّهکند که با خاصی حکایت می مجموّه، خون ریخته شده از قربانی

 آن دست یافت.

های منفی را که خدواه نداخواه نسدل بده نسدل منتقدل و ویژگی سنّتنویسنده  ،نیز« چنگال»داستان در 

، شرای  اجتماّی نیز سدبب تشددید رهایی یابندتوانند از آن کنند نمیشود و افراد هرچقدر تالش میمی

همدان تقابدل سدنّت )تواندد اسدتعاره از نماید. چنگدال مدیبالغی بیان میی با تصویر ،شودین بیماری میا



 1333 ، بهار13نامة ادبیّات تطبیقی، سال چهارم، شمارة / کاوش194

 

 ةخواه( را در سدیطرنسل جوان و آزادیافراد )روح  ،ندهو تجدد( باشد که مانند حیوانی درّ سنّتقدیمی 

شداید مدرد )باشدد. ّقدل، زبدان و اخدالق  حداکم بدرتواند میراث فرهند  و قواّدد می سنّتخود دارد. 

ل نویسنده باشدد، تواند نماد زندگی، شور و هیجان و تخیّکه می ها(رمانتیکزن )ها( در مقابل کالسیک

دهدد. شکوفایی نمدی ةکند و به دختران طبع خویش اجازقرار دارد که در نهایت نویسنده آن را نابود می

کشدد کده پایان داستان ادامه دارد، به تصویر میبه خوبی خشونتی را که از آغاز تا  ،ّنوان در این داستان

مثدل مداری کده در مجداورت گرمدا جدان  ،هدای احمددانگشت» توان دید:اوج آن را در این ّبارات می

هدایش دا  شدقیقه ؛کشدیدتند نفس می ؛جلو چشمش تاریک شده بود ،وقت در این بگیرد، به لرزه افتاد.

 (.121 :1341 )هدایت، «کرد و گردن ربابه را محکم گرفت دست راستش را بدون اراده بلند .شده بود

کندد کده اشدخاص نویسنده یاهر افدراد را بده صدورتک و نقدابی تشدبیه مدی ،«هاصورتک»ّنوان در 

هدا برد که اکثر انسدانکردند. او به این حقیقت پی میداستانی در این داستان گاه در میهمانی استفاده می

نمایند و این بده آن دلیدل اسدت کده دنیای واقعی خویش، از نقاب استفاده می برای پنهان نمودن افکار و

گیرندد و مهدری جامعده قرارمدی، مدورد بدیآشدکار گدرددها برای دیگران و دنیای واقعی آن هویّتاگر 

مندوچهر بده  کدههنگدامیشدود، مدی دیددهکده  گونههمان. شودزندگی افراد در کنار یکدیگر دشوار می

 ،هافتد و در نهایت با پرت کدردن اتومبیدل درون درّبه فکر انتقام می ،بردفرخنده پی می واقعی شخصیّت

خواهد خشم خودش را نسبت به دنیای ریایی نشدان بدهدد و از می گونهایندهد و شان پایان میبه زندگی

دو  ،دورتدره افتاده بود. کمی مشت گوشت سوخته و لش اتومبیل کنار جادّ یک ،صبح»آن انتقام بگیرد. 

هدا کده بده هدم دهدن شدکل چیندیه صورتک پهلوی هم بود، یکی چاق و سرخ و دیگری زرد و الغر بد

هدا از دنیدای درون حاکی از آن باشد که اگر انسدانتواند میاین مطالب  .(114 :همان) «کردندکجی می

 ان را ممکدن هدا، تحمدل دیگدرگدردد و همدین نقدابزندگی غیدرممکن مدی ةادام ،یکدیگر با خبر شوند

 نشانگر دید انتقادی نویسنده نسبت به وضعیت اخالقی و اجتماّی است. ،سازند. این ّنوانمی

مس فأبو همیفاخلروفف قعولفلعه ف»کند تشبیهی است که نویسنده در متن به آن اشاره می« مشافالّغ   »ّنوان 
 .(91 :1313 )تدامر، «رو عمیا ففمیأفصوتهف نأیفرو میا ف،فمثفابت ص  ففوفتوه فمشسد ففسب فجرارفم فالذهب.فوتسدقطفذهٍبفکث ٍف

 ،دهددها جان خویش را از دسدت مدیآوردن آنهایی را که قهرمان داستان در پی به دستهسکّ نویسنده

 ،به خورشید امری محال و غیدر ممکدن اسدت دستیابیکه  گونههمانکند. به خورشید کوچک تشبیه می

فقیر داستان را که به دلیدل تنگدسدتی  شخصیّتن امر و توهم و خیال محال بودن ای ،نویسنده با این تشبیه

 کشد.به تصویر می ،آوردم روی میبه خیال و توهّ
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تواندد مدی ،شدودهایی که در متن مشاهده مدیبه توصیف توجّهبا  ،ّنوان در این داستان :«لاألوّففالوجعه»

  ،گریدزدادر قرارگرفتده و از خانده مدیمهدری مدی که مورد بدیشخصیّتمون أنماد وطن نویسنده باشد و م

ی بده روشدنفکران و احساسدات پداک توجّهتواند خود نویسنده باشد که شرای  نامساّد اجتماع و بیمی

 ها، ّامل اصلی ترک وطن شده است.آن

زیف تعوه فقرنفع فقرمعفةلبیع فاألههعدر،فو تنعفةهفتوقعففبععمیف عنیفأمعدجفواجهعولکنّففوسطفالضجی فواستأنففمأمو فس هفذاهل ف»
شعرا ینه،فوارتبکع ففيفبدحلنعد ،فوخفعدف معهفمضعطربد ففقد حعد ففتذکرفمعأمو فوجعهفأمعه،فو سعمیف ع ف یلتعهفبدمسعد ف؛فوفخلففالزجدجٍف

خدرتفعزیتهفغع ف؛فوفعربفشدرعفصدخبفم فع ره،فیش ف دئرا ففةسد سالفجمر فقف فيفةتلکفاللحظفوکد فمأمو فيفخطواته
 (.93 :1313 )تامر، «عدو تهفالشجدعهفوالتغ یمفعل فعمیجفالرجوعفإل فالبی فةنبؤف فصیحدتفأمهفاعمدفختیّفمیأنهفعن

بدا یدادآوری  امّدا ؛خواهد بده خانده برگدرددشده از وطن می کودک رانده ،این توصیفاتبه  توجّهبا 

 .سپاردمی دنیایی بسیار خطرناکدل به شود و ها از این تصمیم منصر  مییتوجّهخاطرات و بی

کده در داسدتانی بدا  و باشددابعدد از مدرگ  ،تواند نماد روح انسدان، دود می«خد   فالعمیّفس ف»در ّنوان 

نیز به این اّتقاد اشاره شده است و قهرمان این داستان که از زندگی دشوار « مسعدءفهرقعدءفق فأسعو في»ّنوان 

 کند مرگ فرا رسد و به غم و اندوه وی پایان دهد.خویش به تن  آمده، آرزو می

کنندد. برخدی از شگردهای بالغی به منظور ایجاد ابهام و پیچیدگی معنایی اسدتفاده مدی ،ویسندهدو ن

و... از شرای  سیاسی حاکم و خفقانی که در ّصر دو نویسنده  معد الرّففربیع في، سه قطره خونّناوین مانند 

 خاطدب را بده م توجّدههدا قصدد دارندد کنندد. نویسدندگان بدا گدزینش ایدن نداموجود داشته، حکایت می

 ،وحشتی که بر جامعده حداکم اسدت و به شرای  سیاسی توجّهبا  امّا کنندو حوادث شوم جلب  هاواقعیّت

 کشند.نمادین و رازگونه به تصویر می ایهبه گون آن را

 مؤلّفارتباط عنوان با . 4-4

ه نسبت بده مسدائل جهان ذهنی نویسند ،آنچه در گزینش ّنوان یک اثر ادبی بر ّوامل دیگر سیطره دارد

 بدده  نسددبت مختلددف از جملدده مسددائل اجتمدداّی، سیاسددی، دینددی، اّتقددادی، باورهددای خرافددی، دیددد او

کده  گوندههمدان ؛گونه داردنویسنده خصلتی خدای ،ها، ّناصر بالغی و غیره است. در حقیقتشخصیّت

نیز از روح خدویش در  خداوند از روح خویش در گِل دمید و موجودی به نام انسان پدید آمد، نویسنده

ای از نگدرش و هدا بده گوندهبخشدد و تدک تدک ایدن واژهها حیات میدمد و به آنجان میهای بیواژه

ندام  کدههنگدامیکندد. های او نسبت به مسائل مختلف متنی و برون متنی حکایت میها و دغدغهدیدگاه

 ذهنیّدتتوانیم بده ه متن و واکاوی آن میب توجّهما با  ،شودبرای نام داستان انتخاب می شخصیّتشیء یا 
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 بدده افکددار نویسددنده و  دسددتیابیتنهددا سددند مددا بددرای  ،نویسددنده و دلیددل انتخدداب آن پددی ببددریم. در واقددع

متن یا متونی است که از او بر جای مانده است و ّندوان یدا ّنداوین  ،های حاکم بر ّصر ویایدئولوژی

ترین بخش متن، ارتباط تنگاتنگی با نگدرش و افکدار نویسدنده صلیا البتّهترین و متونش به ّنوان ابتدایی

پدیدآورندده  ذهنیّدتتدوان بده درک در پژوهش حاضر، ّنوان داستان( میمتن )به ّنوان  توجّهبا  .دندار

کده  نددبده قددری معنادار شدود،ها انتخاب میهایی که برای ّنوان کتابگاهی نام»چراکه  ؛نزدیک شد

وار در درون آن ی یا زندگی شاّران و نویسندگان به صورت فشرده و فهرسدتخطوط فکر ةگویی هم

مؤلّدف در قالدب زبدان تجربیدات ة بردارنددها دراین نام (113: 1317 )شیری، «است ها گنجانیده شدهنام

بده  ،این ّوامدل ةد. مجموّننمایو حکایت میاکه از شرای  خانوادگی، مطالعات و اّتقادات  ندرمزآمیز

 ثیر بسدزایی داردأبرخورد وی با مسائل مختلف تد ةو شیو شخصیّتنویسنده و  ذهنیّتاخودآگاه بر طور ن

 مدورد تحلیدل و ،هدای دو نویسدنده بازتداب یافتده اسدتها که در متن داسدتانآنای از پاره جااینکه در 

 گیرد.بررسی قرار می

 خانوادگی یطشرا .4-4-3

ی ابتدا در آن، چگونه اندیشیدن، سخن گفتن و ّمدل کدردن را س است که هر انسانخانواده مکانی مقدّ

بیندی وی نقدش فدرد و جهدان ذهنیّدتگیری ، شرای  خانوادگی در شکلتردیدآموزد. بیگام به گام می

 .مؤثّرندفرد  شخصیّتد و بیش از ّوامل دیگر در شکل گیری نای دارویژه

در نیدز اندد. اجدداد وی اهدل ّلدم و ادب بدودهدانیم کده اشدرافی و قدر میهمین ،از خانوادة هدایت

سدبب شدده وی نیدز جسدورانه در پدی تغییدر و  ،پیشدینة خدانوادگی ایدن روطیت نقش داشدتند.جریان مش

بدار و ارائة تصدویری از زنددگی فالکدت دگرگونی جامعة خویش گام بردارد و با انتقاد از شرای  جامعه

بددون هدیچ  ،ها دیکته شده بودبه آنچه به آن کورکورانه مردم، دیگر روشنفکران و نیز خود مردم را که

ای ق بده خدانوادهکردند، به همراهی و مبارزه دّوت نماید. هدایت با وجود اینکده متعلّدی ّمل میتفکّر

گزیند و با انتخاب قهرمانانی از طبقات پایین، محروم و راهی جداگانه برای خویش برمی ،ثروتمند است

رهاندد و فرزندد هندر و... خود را از سلطة پددر مدی« داش آکل»، «ود گوژپشتودا»د مانن ؛دردمند جامعه

پنداری وی با اقشار گونداگون و همذاتاس نویسنده و روح حسّ دهندةنشان ،گرداند. این امرخویش می

 دردمند جامعه است.

آگداه نویسدنده در ضدمیر ناخودرا نیدز کده اش تأثیر پیشینة خانوادگی هدایت و ّالقة وی به گذشدته

بده  توجّدهبدا  البتّده) «گجسدته دژ» ّندوانتوان در تواند این دلبستگی را پنهان نماید، میوجود دارد و نمی
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پای طبقة اجتماّی نویسنده و دلبستگی وی به زندگی با شکوه  مضمون داستان( دید. در این داستان، ردّ

 شود.اجدادی او دیده می

شرای  خانوادگی مجبور به ترک تحصیل شد و در کارگداه آهنگدری  به دلیل ابتدایی، تامر در دورة

تدرین نزدیک حتّیکند و نشینی اختیار میاز جمله افرادی است که گوشه»مشغول به کارگری گشت. او 

ها به خاطر احساس بیگانگی تدامر در دوستانش شناخت اندکی از زندگی شخصی وی ندارند و همة این

فضای تیره و تدار  ،تردید(. بی29: 1339)ّثمان الصّمادی،  «هان اطرا  استمورد غربت و جدایی از ج

هدای تلدخ زنددگی کدارگری و شدرای  این مجموّه که سرشار از یأس و ناامیدی است، ریشه در تجربه

 خانوادگی تامر دارد.

ه و ّلیه او داستانی در دادگاه حاضر شد شخصیّت ةکه خانواد« ةاجلریع»رسد تامر در داستان به نظر می

که پدر  «خد س   فالعمیّف»و نیز در داستان  کنندپناه رها میدهند و او را در برابر جامعه تنها و بیشهادت می

گیرد، تصدویری از وی میاز که گوش دادن به رادیو است  او را اقل آزادیخانواده حقوق پسرش و حدّ

 دهدد. بدا واکداوی هاسدت ارائده مدیآن خدودش نیدز یکدی از ةکده خدانواد روح ّربیسرد و بی ةخانواد

 در گدزینش  هتدوان بده نقدش اساسدی شدرای  خدانوادگی نویسدندمدی ،هداداسدتانهدای موجدود در نشانه

هایی کده در بداال ذکدر شدد، کند، از جمله داستانهایی که از نارضایتی قهرمان داستان حکایت میّنوان

 پی برد.

 های اجتماعی. کنش4-4-4

هنرمندد بدر »گیرند. بدا اسدتناد بده اینکده معموالً در رابطه با اجتماع شکل می ،های متفاوت اشخاصنقش

 کنددد ای کدده در آن زنددگی مددیت احساسدش را از جامعددهکددی اسددت و لحدن و آهندد  و قددوّجامعده متّ

 واهای یک هنرمند نیز مرهون نقدش اجتمداّی توان گفت که اندوخته(، می223: 1371)رید،  «گیردمی

 هدای وی بیشدتر و انعکداس ع نقش اجتماّی نویسنده بیشتر باشدد، بددون تردیدد تجربده. هرچه تنوّندسته

 و آثار نویسنده نیز به تبع آن افزونتر خواهد بود. ذهنیّتها بر آن

و گاه  ندا. این ّوامل گاه آگاهانهگذارندنویسنده تأثیر می ذهنیّتّوامل فراوانی وجود دارند که بر 

ندد. یکدی از ّدواملی کده ممکدن اسدت بده صدورت مؤثّرورت ناخودآگاه بر افکار و آثار نویسنده به ص

هدای متفداوتی را ایت شدغلهای اجتماّی وی است. هدیتفعّال ،باشد مؤثّرنویسنده  ذهنیّتغیرمستقیم بر 

 ده است.تجربه کر
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هدا و نیدز بدا روزنامدهتحت تأثیر آشدنایی هددایت « مردی که نفسش را کشت» ّنوان ،رسدبه نظر می

د کده نشدوها ّناوین فراوانی از این دست مشداهده مدیت باشد. معموالً در روزنامههمکاری وی با مجالّ

کنندد. هددایت نیدز ابتددا مانندد یدک ت، تنها بده ذکدر حادثده بسدنده مدیبدون تحلیل و بررسی و بیان ّلّ

 موالندا:بدا اسدتناد بده ایدن بیدت  ،ه بعد از ّنوانبالفاصل امّا ،دهدخبر از یک حادثة شوم می ،نگارروزنامه

(، خبر ّندوان را 132: 1341)هدایت،  «از غم بی آلتی افسرده است نفس اژدرهاست او کی مرده است/»

پدردازد و بدا کداوش در ت حادثده مدیکشد و در متن داستان به تحلیل و ذکر جزئیات و ّلّبه چالش می

، د. هددایت از ایدن فدردکندت حادثه را کشف مدیّلّ ،کارآگاهمتن زندگی اشخاص داستان، مانند یک 

 شدی تدرجیح کُنددگی بدا ذلّدت و خودکشدی را بدر دیگرت را به زسازد که مرگ با ّزّانسان مبارزی می

تدوان مبدارزه بدا افدراد  نوّی اّتراض بده شدرای  جامعده اسدت و چدون او شخصیّت،دهد. مرگ این می

رسداند. در گرایانه، اّتراض خویش را به گوش آیندگان میّصیان ریاکار را ندارد، با مرگ خاموش و

هاسدت، فریادهدای صددا و خداموش قهرماندان هددایت کده خدود نیدز یکدی از آنهای بیمرگ ،حقیقت

 .اند و مجال سخن گفتن نیز ندارنددخاموش روشنفکران زمان نویسنده است که از استبداد به تن  آمده

 آورند.وایی حاکمان جامعه را به صدا در میطبل رس ،ها با مرگ خویشآن

 هدای متفداوت در تردیدد نقدشهای متفداوتی را در اجتمداع بدر ّهدده داشدته اسدت. بدیتامر نیز نقش

به ویژ تأثیر شغل آهنگدری  ای دارند؛های وی نقش ّمدهداستانگیری جهان رنگارن  و متفاوت شکل

نویسی، آشنایی با حوادث های تامر دارد. روزنامهداستان بسامد فراوانی در ،و انعکاس زندگی مردم فقیر

بوده  مؤثّرهای کوتاه و برنده فاقات جامعه نیز در خشونت زبان و گزینش ّنوانناگوار زندگی مردم و اتّ

 مطدرح بدا شدرح و کشدف ّوامدل آن  البتّده، مسائل تداریخی را «جنکیزخعد »و « ةاجلریع»است. او در داستان 

 تواند نتیجة شغل وی و آشنایی با آثار و متون تاریخی باشد.که می دکنمی

 مخاطبارتباط عنوان با  .4-1

شدود و ایدن دیدالوگ در نخستین گفتگوی مخاطب بدا مدتن، پدس از آفدرینش اثدر، از ّندوان آغداز مدی

ب هایی که به صورت نمدادین و مدبهم انتخدابرقرارکردن ارتباط خواننده با متن نقش اساسی دارد. ّنوان

به  توجّه. با کنندکنجکاوی مخاطب را برانگیزند و او را به خواندن متن تشویق  توانند حسّمی ،شوندمی

: 1313)ایگلتدون،  «حیاتی اسدت مؤلّفوجود ة ، وجود خواننده درست به اندازادبیّاتبرای وقوع » ینکها

بده چراکده  ؛سدازدا مدیا مهیّدبالندگی و جاودانگی اثر ادبدی ر ةزمین ،توان دریافت که مخاطب(، می123
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( و با افزودن توضیح و کاستن 221: 1372سلدن، ) کندمتون ادبی را پر می هایسفیدخوانی ،1گفتة آیزر

 رسداند.  در معنای آن، نویسنده را در تولیدد و انتشدار پیدام یداری مدیّبارات یک متن و دخل و تصرّ

، حیدات مدتن پدس از مؤلّدفبده زنددگی و ّصدر به جدای پدرداختن  ،پردازان هرمنوتیکبرخی از نظریه

هدای زمینه قرار دادند و معتقدند مخاطبان با توجّهو نقش مخاطبان را در بازآفرینی اثر مورد  آفرینش آن

ای کده بده گونده ؛های متفاوتی از اثر ادبدی ارائده دهنددتوانند خوانشمی ،های متفاوتاجتماّی و سلیقه

مفهدومی ثابدت »داشت که مخاطب  توجّهباید  امّا .ثر خویش نداشته استخود نیز چنین فهمی از ا مؤلّف

: 1319دآبادی، )سدیّ «گیدردجغرافیا( و زمانی، معنایی متفاوت به خود می) یمکاننیست و بسته به شرای  

ق در خدالّ ةثیر ّمیقدی دارد و خواننددأ(. گاه نگرش و فرهند  خوانندده در برداشدت معندای مدتن تد23

ویا و ماندگار نقشی اساسی دارد. اگر خواننده از راز و رمزهای متون پرده برنددارد، ایدن آفرینش متون پ

بدین  .شدودرازآگاه است که سبب جاودانگی متون مدی ةاین خوانند .ماندو اثر مغفول میرازها ناگشوده 

زمدانی  یدک مدتن ،شود. در حقیقتدو سویه وجود دارد که از ّنوان آغاز می ةمتن و خواننده یک رابط

یابد که ّمل خواندن صورت گیرد و نویسنده با انتشار اثر خود در پدی مخداطبی اسدت کده بدا هستی می

د کده مخاطدب ندکای انتخداب مدیها به گونهانهوی سخن بگوید و بدون تردید ّنوان را با استفاده از نش

 د.نکجذب  اند و او را به سوی اثرشآرمانی خویش را در پی بردن به موضوع اثر یاری رس

 در خوانش مخاطب مؤثّر. شرایط 4-1-3

سطح خویش در ذهدن دارد کده طدر  اگرچه نویسنده همواره تصویری از مخاطب آرمانی یا خیالی هم

سدطح از چاپ اثرش، دیگدر تمدام مخاطبدان او هدم پس امّانویسد، گفتگوی اوست و متن را برای او می

ل از زن و مدرد، کوچدک و بدزرگ، بان ناهمگون متشدکّو دستة ّظیمی از مخاط مخاطب آرمانی نیستند

های زبانی و ادبدی متفداوت، اثدر وی توانایی نیزباسواد و کم سواد، بر اساس سالیق و نیازهای مختلف و 

  ،خدویش هدا، باورهدا، جنسدیت و سدنّخوانند و هر مخاطب متناسب با روحیده و سرشدت و تجربدهرا می

 و داشدته باشدد. ّوامدل فراواندی در خدوانش مخاطدب نقدش دارندد کده تواند خوانش متفاوتی از اثر امی

ین تدرمهدم ،. در ادامدهکدردهدای فدردی بررسدی همشخّصتوان این ّوامل را تحت ّوامل اجتماّی و می

 د.نگردو تحلیل می معرّفی ،ندمؤثّرّوامل اجتماّی و فردی که در خوانش مخاطب 

                                                           
1. Iser 
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 زمينه و عوامل اجتماعیشيپ .4-1-3-3

بینی و نیازهای او تأثیر مسدتقیم در ایجاد ّالقه، فهم، جهان ،ة اجتماّی که مخاطب در آن قرار داردزمین

قرمزهایی که در یک جامعده وجدود دارندد، مخاطدب را بده سدوی برخدی  های حاکم و خ ّدارد. قانون

 ،1ک کوایلشوند. به تعبیر مدهند و مانع از گرایش ذهن وی به موضوّات دیگر میها سوق میموضوع

 ( و اجتمددداع در 4: 1312کوایدددل، مدددک) اسدددتمخاطدددب محصدددول زمیندددة اجتمددداّی خدددویش 

 ای دارد.او نقش ّمده ذهنیّتو  شخصیّتگیری شکل
 ها و آداب و رسوم. ارزش4-1-3-3-3

ای از مجموّده ،به ّبدارت دیگدر ؛ای به جامعة دیگر متفاوتندمعموالً نسبی و از جامعه ،ها و ّقایدارزش

کنند و خود را به رّایت قدوانین خداص ملدزم هایی که یک قوم یا ملت برای کسب آن تالش میانآرم

ها، محی ، شدرای  ها دارای بار احساسی و ناشی از تجربهشوند. این ارزشنمایند، به ارزش تبدیل میمی

 اجتماّی و فرهنگی متفاوت هستند.

ای از ّقایدد و افدراد بده یداهر مسدلمان، بده پداره هدایت به منظور به چالش کشیدن و انتقاد از رفتدار

د کده احساسدات کندای انتخداب مدیوان را بده گوندهّند امّدا ؛تدازدآداب و رسوم خرافی آنان سخت می

پس از خواندن متن و با استفاده از دالیدل نویسدنده بده نتیجدة ب ّلیه او تحریک نشود و مخاطب، مخاط

کده درونمایدة داسدتان  «طلب آمرزش»و « محلل»مانند داستان  ؛دکنر برسد و آن را بپذیرد یا رد مورد نظ

های خود، ذهن مخاطدب را بدرای دیگرگونده دیددن انتقاد از باورهای خرافی است و نویسنده با استدالل

دارد تا همواره در کلمات بده دنبدال سرشدت متنداقض وجدود انسدان میکند و او را به تردید واماده میآ

هدا بپرهیدزد و خدود بده تفسدیر ها اوست و از پذیرفتن معندای تثبیدت شددة آنندة واژهچراکه آفرین ؛باشد

 بپردازد.

های تاریخی و انتخاب ّنوان از نام چهره تامر نیز با استفاده از این خصلت اّراب، فخر به گذشتگان

نسدان معاصدر و سپس جامعه و رفتار متناقض ا کندکند ابتدا مخاطب را جذب سعی می ،«جنکیزخد » مانند

ها آگاه نماید و وی را به مبارزه با یلدم و و حاکمان را به چالش بکشد و مخاطب را از دگرگونی ارزش

هدای مطابق ویژگی است منتظر شنیدن داستانی ،«جنکیزخعد » ّنواند. مخاطب با دیدن دّوت کنخرافات 

ل و توصیف رفتارهدای چنگیدز نویسنده با تحلی امّا شخصیّت که در تاریخ به خشونت معرو  است؛این 

 جدویی وی را، جامعده و فقدر و فسداد حداکم بدر آن جنگ ت اصدلی روحیدةخیزد و ّلّبه دفاع از او بر می

                                                           
1. McQuail 
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ندد و هدر چیدزی را کآموزد که آگاهانده ّمدل به مخاطب خویش می ،داند. او با تحلیل متن تاریخیمی

 ها پی برد.توان به حقیقت وجود آنزیرا تنها با بررسی زمینة اجتماّی گذشتگان می ؛باور نکند
 . محيط جغرافيایی4-1-3-3-4

معموالً باورهای مشترکی دارند کده آن را  ،کنندمردمانی که در مرزهای جغرافیایی مشترک زندگی می

ثیر پدذیری از آثدار غربدی و بده أبه دلیل ت ،آثار هدایت و تامر برند.در غالب نمادهای مشترک به کار می

نویسی، در کشورهای خودشان به دلیل ابهام معندایی ها در آغاز داستاندهای مخصوص آنکارگیری نما

جغرافیایی با اسدتقبال رو بده رو  ةدر خارج از محدود شانآثار کهزمانیاز  ؛ امّاندمورد استقبال قرار نگرفت

ای از ابهام قدرار لهها که در هاهای آندند تا پرده از اسرار داستانکرد، آشنایان با فرهن  غرب تالش ش

بدا اسدتقبال  دو نویسدندهآثار  آن،از  پسگرفته بود بردارند و رمز و رازهای متن را به مخاطب بشناساند. 

ها است، همدین ابهدام موجدود که انسان همواره در پی شناخت ناشناخته جاآناز  .گیری مواجه شدچشم

جاد تنش در ذهن مخاطب و جذب وی بده خوانددن ، سبب ایمعد الرّففربیع فيو  سه قطره خون یهادر ّنوان

برخدی  هرچند ،شود. در حقیقتمیکنجکاوی مخاطب بر انگیخته  شود و حسّمتن برای کشف معنا می

هدا و بده نشدانه توجّدهخوانندده بدا  امّداد کدربرداشدت  هداتدوان از آنند و معانی متفاوتی مدیّناوین مبهم

 شود.به خواندن متن داستان جذب می ،استادهکلیدهایی که نویسنده در اختیارش قرار د

 های فردیهمشخّص. 4-1-3-4

ّوامل دیگدری چدون سدن، جدنس و تحصدیالت مخاطدب نیدز در چگدونگی  ،ّالوه بر ّوامل اجتماّی

به تحلیل و بررسدی  ،خوانش و درک معنا نقش دارند که از هر فرد به فرد دیگر متفاوتند. در این قسمت

 شود.ته میها پرداخهمشخّصاین 
 . سن4-1-3-4-3

یدک کدودک  مدثالً متفاوتی از معنای متن داشدته باشدد؛تواند خوانش می ،یبسته به شرای  سنّ ،مخاطب

دایرة لغات و تجربة محدودی دارد و ذهن او قادر بده تجزیده و تحلیدل نیسدت. بندابر ایدن یدک نویسدندة 

او بده  د و بدا یرافدت خداصّتوان او استفاده کنل فهم در حدّ های ساده و قابباید از واژه ،داستان کودک

 کودکانده بده او منتقدل نمایدد. کدودک ها بنگرد تا بتواند پیام خدویش را بدا زبدانی سداده و اشیاء و پدیده

باید با زبدانی ّداری از نویسنده می ،به همین دلیل آمیز بزرگان ارتباط برقرار کند؛تواند با زبان کنایهنمی

 بگوید.پیرایه با او سخن 

را برای « آب زندگی»داستان کودک ندارد و یاهراً تنها داستان  ،سه قطره خونهدایت در مجموّة 

هدای هدا و حکایدتهبده زبدانی سداده و شدیرین و سرشدار از قصدّ  ،کودکان نوشته است. او در این داستان
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نظیدر ای هددایت بدیهدر داستان ،آورد. این شیوة بیانکودکان است روی می پندآموز و رؤیا که خاصّ

 های بعددی کده مخاطدب بزرگسدال اسدت، ایدن آرزوهدای کودکانده تبددیل بده یدأس است و در داستان

 میرند.شوند و در نهایت میمی

دنیای کودکان را به تصدویر کشدیده « لاألوّففوجعه»و « العغعد  »در داستان  ربی فيفالرّمد تامر در مجموّة 

ساده نیز ها اند که کودکان با آن مأنوسند. زبان این داستانگرفته شده بیشتر از طبیعت ،است. این ّناوین

 ها و پندهایی است که نویسنده قصد انتقال آن را به مخاطب دارد.آمیخته به نکته امّا ؛و قابل فهم است
 . جنس4-1-3-4-4

 ویدژه دربده  ،رمعاصد ادبیّداتدر  امّدا ؛شددمدی توجّدهبیشتر به مخاطدب مدرد  ،در جامعة پدرساالر گذشته

هدا در تنویسندگان قرار گرفت و دنیای وی با انواع درد و رنج و محدودی توجّهها، زن نیز مورد داستان

 د.ها انعکاس پیدا کرداستان

ایدن گدروه کده همدواره  توجّدهزیادی کرده است و جامعده را م توجّههای زنان هدایت به محدودیت

کندد و بده مدی توجّدههدا دایت به ّواطف و دنیای لطیدف درون آننماید. هاند، میمورد ستم قرار گرفته

د که گاه زنان به دلیل کنها را توصیف میّمق ذهن زنان نفوذ نموده و با یرافت خاصی، احساسات آن

طلدب »در داسدتان « ّزیدز آقدا»مانندد  ؛نماینددی جامعه، از این ّواطف در راه منفی استفاده مدیتوجّهبی

 رساند.ن همسرش را یکی پس از دیگری به قتل میکه فرزندا« آمرزش

سدابقه بدوده بی شک با دیدن ندامی از جدنس خدویش کده در آن روزگدار بدی ،زنان روزگار هدایت

هدا ها و مشاهدة تصویر خویش در داسدتاناند و با خواندن آنشدهها جذب میاست، به سوی این داستان

شخصدیّت کدامالً بدا دنیدای درون ایدن نیدز « اللده»اند. ندام شدهدچار احساسی توأم با آرامش و اندوه می

 خورد.این هماهنگی در ّناوین غیر فارسی به چشم نمی امّا هماهن  است؛

ای مبندی بدر اینکده های تامر به طور مستقیم، زن مخاطب قرار نگرفته اسدت و نشدانهدر ّنوان داستان

تدوان بده معندای با خوانش داستان مدی« لاألوّففهوجع» مخاطب داستان، زن است وجود ندارد. تنها در داستان

 یا وطن نویسنده( است، پی برد.) مأموناستعاری این ّنوان که مادر 

 . تحصيالت4-1-3-4-1

  نیدزکه متن ادبدی بدا متدون دیگدر در ارتبداط اسدت، مخاطدب بددون آگداهی از متدون دیگدر و جا آناز 

درستی از یک اثر داشته باشد. مخاطدب در صدورتی تواند درک یک نوع ادبی، نمی های خاصّتکنیک

هدا باشدد. الّات گسترده در رابطه بدا آنای از متون ادبی داشته باشد که دارای اطّتواند درک شایستهمی

های مختلف و آشنایی با انواع شگردهای ادبی، افدق فکدری مخاطدب را گسدترش مطالعة ّمیق در زمینه
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های موجود در مدتن، پدرده از اسدرار های زبانی، نمادها و نشانهه از آگاهیتواند با استفاددهد و او میمی

 خوانندة معمولی چنین توانایی را ندارد. امّا نای آن را کشف نماید؛آن بردارد و مع

ای رسدا در هر دو با آگاهی از سطح سواد مخاطبان خود، چکیدة داستان را بده گونده ،هدایت و تامر

های با انتخاب ّنوان ،در مراحل بعد البتّهاند تا منطبق بر ادراکات مخاطبان باشد. برخی ّناوین قرار داده

هدا برآمدندد. ّندوان ی ذهن مخاطبان و نیز تقویدت روحیدة تحلیلدی آنمتناقض با متن، در پی رشد و ترقّ

 امّدا ؛سدازدتر است و مخاطب مبتدی را از درونمایة داستان آگداه مدیهای هدایت در آغاز روشنداستان

گزیندد کده را بدر مدی سده قطدره خدون چدونای هدای پیچیددهّنوان ،اندتر شدهبعد که مخاطبان او آگاه

 د.تواند داستان را درک کنادها میمخاطب او به شرط آگاهی از این نم

آگداهی نداشدته  ادبیّداتهای تامر نیز اگر در زمینة تاریخ و انواع شدگردهای بالغدی مخاطبان داستان

زیرا  ؛کشد نخواهند شدهایی که تامر بر چهرة خویش میمعنای کنایی ّناوین و نقاب توجّهگاه م ،باشند

زندد تدا بتواندد مسدائل و مشدکالت های تاریخی و ادبی و دیگر بزرگان را بر چهدره مدیتامر نقاب چهره

هدای نکته توجّهو مها برود زمینه به سرا  این داستانا بیان نماید و اگر کسی بدون پیشروزگار خویش ر

 داند.معنا میبلکه آثار او را پوچ و بی ؛بردتی از آن نمییریف آن نشود، نه تنها هیچ لذّ

 . رویکرد مخاطب4-1-3-1

پردازد. او در پی رفع نیازهای روحی خویش و یا احسداس ی به مطالعة اثر میبا هد  خاصّ ،هر مخاطب

خن گفتن بدا کسدی کده در جهدان بیدرون یل احساس نیاز به سای خاص و یا به دلنیاز به آگاهی در زمینه

ز رویکردهدای مخاطبدان کده دلیدل ای اپاره جااینآورد. در وجود ندارد، به متون ادبی و هنری روی می

 گیرد.و برخی نیز مورد تحلیل قرار می معرّفی ،ها هستندآوری آنان به داستانروی 
 نی. قرائت تفن4-1-3-1-3ّ

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

به ّالیق خود و گاه بده صدورت تصدادفی  توجّهمخاطب با  ،های زندگی است. در این رویکردگرفتاری

آورد کده از جهدانی دیگدر کند. چنین مخاطبی معمدوالً بده داسدتانی روی مدیهایی را انتخاب میداستان

هدای احساسدی بنابراین در پی داستان ؛جهانی که در آن همه چیز مطلوب و خواستنی باشد ؛سخن بگوید

تواند او را در انتخاب داستان یداری رسداند. هدر دهندة درونمایة اثر باشد، میگردد و اگر ّنوان نشانمی

رد و بده ایدن مخاطدب دخدالتی در تولیدد معندا نددا امّدا ؛چند ّنوان در انتخاب چنین مخاطبی نقدش دارد

برد، همدان ای که از داستان میتنها بهره ،نیبنابراین مخاطب با رویکرد تفنّ ؛نگردی میداستان با دید تفننّ
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نویسدنده بدرای جدذب و  امّدا ؛هدایی اسدت کده در زنددگی واقعدی از آن محدروم اسدتسرگرمی و یافته

 ؛دوجّده او را بده آثدارش جلدب کندتد تا کنی استفاده میهایتأثیرگذاری بر چنین مخاطبی نیز از تکنیک

ت او را فدراهم نمایدد و در خدالل آن پیدام خدویش را بده او برسداند. بسدیاری از موجبات آرامدش و لدذّ

به منظور جذب چندین  ،شودمجازهای بیانی، فشردگی و انعکاس خالصة داستان که در ّناوین دیده می

الّات اطّ ،چه ّنوانبر این باورند که هر 1 که برخی از نویسندگان چون لیسینجا آنمخاطبی است. از 

اه ّندوان را (، گد43: 1317قدویمی، ) گیدردابیت متن فزونی میجذّ ،کمتری در اختیار خواننده قرار دهد

اشداره کدرد کده در آن  ربیع فيفالرّمعد  و سه قطره خون ّنوانتوان به می ،د. برای مثالکننمبهم انتخاب می

اندد. ایدن ابهدام سدبب کدرده اسدتفاده (4)از ّنصر تعلیدق ،بهام در ذهن مخاطبهدایت و تامر برای ایجاد ا

 درگیدری ذهندی تدا پایدان داسدتان بداقی  امّدا ؛شودّالقة مخاطب به خواندن داستان و کشف آن ابهام می

را دهندد و فهدم آن ارائه نمی ربی فيفالرّمعد  و سه قطره خون ّبارتمعنای دقیقی از  ،ماند و دو نویسندهمی

 گذارند.به مخاطب وا می
 گرایانه. واقع4-1-3-1-4

الّداتی و شدناختی و بده منظدور نیازهدای اجتمداّی چدون مخاطب بر اساس نیازهای اطّ ،در این رویکرد

زندد تدا بتواندد نش آثدار او دسدت مدیبه خدوا ،نامة نویسندهیا به منظور نوشتن زندگی هویّت؛آگاهی از 

هایش بیابدد. نویسنده و وقایع و شرای  زندگی روزگار او را در داستان تشخصیّهایی از زندگی و نشانه

د. ایدن کندحقایق موجود در آن را ثبدت مدیخواند و بنابر این بدون هیچ افزودن و کاستنی داستان را می

چندین مخداطبی تأکیددی بدر آفدرینش معندای تدازه  امّا ؛شودنوع رویکرد گاه به کشف حقیقت منجر می

 (9)ندیدر پدی معندای معیّ ،کند. این مخاطدبآنچه به طور صریح در متن آمده است، بسنده می ندارد و به

 ،ایهای ّینی ارائده کدرده اسدت. بدرای چندین خواننددهآن را در متن داستان با توصیف مؤلّفکه  است

 ّنوانی روشنگر است که مضمون و چگونگی دریافت متن را ارائه دهد و روش فهم اثدر را تدا حددودی

که تا حدودی موضدوع داسدتان را کده سرگذشدت « الله» و« داش آکل» چونهایی . ّنوانکند مشخّص

ندد، کنمشدخّص مدیکه درونمایة داستان را « اجلریة» چونهایی و یا ّنوان کنندمعلوم می ی هستندشخصیّت

 توانند این مخاطب را یاری رسانند.می

 . تفسيری4-1-3-1-1

تواندد بدا قدرار مدی ،به ّنوان بخشی از اثر هندری ،آوردیر متن به آن روی میمخاطبی که با رویکرد تفس

های یک اثر در کنار آن، فرایند درک معنای متن را آسان نماید و گداه بده خلدق اثدر ندوینی گفتهادادن ن
                                                           
1. Lessing 
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ی اند که دانش الزم را برای فهم معنای آثار ادبدة مردم بودهّامّ ،دست زند. در روزگار گذشته مخاطبان

وانست مهارت تفسدیر به مرور با تغییر اجتماع، فرهن  و افزایش سطح آگاهی مخاطب، او ت امّا ؛نداشتند

هدای خدویش های موجود در متن، محتوای متن را با آگداهید و با حل کردن تناقضو تشریح کسب کن

گدران و مشدهور درآمیزد و از این طریق به معنای آن دست یابد و در روشن ساختن معنای مدتن، ندزد دی

نقش همان هرمس پیدامبر یونانیدان را برّهدده دارد کده بدا  مفسّر،را یاری رساند. این  مؤلّفساختن آن، 

پردازد تا برای دیگر مخاطبان قابل فهدم گدردد و اثدر را آشناست و به شرح و توضیح آن می مؤلّفزبان 

 بلکده در ّقایدد و  ؛نیسدتتنهدا حداملی خنثدی  ،بر اسداس نگدرش خدود رمزگشدایی کندد. ایدن مخاطدب

بدر ایدن  1ّقیده و گاه مخالف است. اکدوهای اجتماّی، فرهنگی، سیاسی و مذهبی با نویسنده همنگرش

. کندددهد که باید اثر را تکمیدل ی قرار میمفسّرپس از تألیف اثر، آن را در اختیار  مؤلّفباور است که 

« شدناختیطرز ّمل جدید دریافت زیبایی» یکو « مگونة جدید رواب  میان هنرمند و مرد»باز بودن اثر، 

داندد و برتدری همگدانی فدرد (. گادامر نیز وییفة تفسیر را آفرینش معندا مدی334: 1377ایوتادیه، ) است

 (.911: 1372احمدی، ) داندنسبت به نظام زبان را در این نکته می

از ایدن  ،ها شناسداندندمخاطبان آنپژوهشگرانی که با رمزگشایی و توضیح، آثار هدایت و تامر را به 

 از جملده اینکده ایدن ّبدارت را  ؛وجدود دارد سده قطدره خدون ازهدای فراواندی اند. شدرح و تحلیدلدسته

ربیع ف ّنوانرساند. با تحلیل اند که دیگر مخاطبان را در فهم داستان یاری میمتن دانسته ای از کلّاستعاره
تدوان ، میندایی است که به خاکستر تبدیل شدههاها و خواستنیام خوبیاستعاره از تم به بهار که يفالرّمعد 

 به خوانش صحیح داستان دست یافت.
 . تأویلی4-1-3-1-3

هدایی فدرضخواننده دیدی مثبت یا منفدی دربدارة نویسدنده دارد و بدر اسداس آن پدیش ،در این رویکرد

یدة خدویش اوّلهدای و فدرض ذهنیّتتقویت و از تمامی نمادهای داستان در  کندکسب میدربارة داستان 

 احساسدات مخاطدب در رویکدرد تدأویلیکده جا آنکند. از ی به بافت اثر نمیتوجّهد و گاه ریگمیبهره 

تمدامی نمادهدا را در ایدن راسدتا بده کدار  ،مند استنقش دارند و ممکن است کسی که به نویسنده ّالقه

د و به حقدایق موجدود در مدتن کنهای خود تالش میفرضبات پیشگیرد و مخاطب مخالف نیز برای اث

هدای آندان گمدراه بلکه ممکن است گاه یافتده ؛یابدکند، نه تنها به معنای جدیدی دست نمیی نمیتوجّه

تواند شود، میدیده میهای هدایت و تامر بنابراین دقت و یرافتی که در ّناوین داستان ؛کننده نیز باشند

 ویسنده از وجود چنین مخاطبانی باشد.پیش بینی ن دهندةنشان
                                                           
1. Eco 
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پذیر برخوردار است، با هدر هددفی کده متندی را ق که از ذهنی لطیف و انعطا مخاطب خالّ هرچند

ای کده بهتدر از مدتن اصدلی تواند با استفاده از ذوق و هنر خویش متنی نو بیافریندد، بده گوندهبخواند، می

در میدان اندواع رویکردهدا،  دن از متن تأثیر ّمیقی دارد.ت بررویکرد مخاطب در خوانش و لذّ امّاباشد، 

ر ادبی که سرشار از ان در شناساندن آثامفسّرچراکه  ؛ی برخوردار استخاصّ اهمّیترویکرد تفسیری از 

به  البتّه ؛ای دارندتواند به معنای آن پی ببرد، نقش ّمدهنمی حتی، به خوانندة ّادی که به راراز و رمزند

ق، در زمینة ادب و هنر و انواع شدگردهایی ّالوه بر داشتن ذهنی خالّنیز تفسیرگر  ،خاطبشرط اینکه م

 الّات کافی داشته باشد.اطّ، گیرندکه هنرمندان در آثار خویش به کار می

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

در  ّندوان ،در حقیقدت .کردرا بر نگرش دو نویسنده درک  متعدّدو تأثیر ّوامل  ی متن پی بردمعمّاتوان به نمی

. سدتهاهای متن زبانی را دارد و هم نشانی از روح و جهان وسیع نویسنده با انواع داللتهم ویژگی دو مجموّه

هدای ترکیبدی بدیش از ّندوان ،های هدر دو نویسدندهندر داستا های مفردبسامد ّنوان ،دهداین پژوهش نشان می

خبدری « مردی که نفسش را کشدت»ّنوان ها ی دارند که در میان آناست و ّناوین به صورت جمله، بسامد کمّ

کاهد و بده گاهی از آزادی مخاطب مینیز وجه خبری  .دهندة تأکید نویسنده بر حادثه استنشان ،این امر .است

جملده انشدایی و نشدانگر آرزوی نویسدنده  ،«خد سع   فالعمیّف»داستان در  امّا ؛دهدرگونه نمیخوانش دیگ ةاو اجاز

ّدم تمایل نویسنده به روشن ساختن متن  دهندةنشانتواند این امر می .شوداست و پیامی به مخاطب تحمیل نمی

 بده نظدر  شداند. گداه نیدزکد و او را به سوی متن مدیکندر این صورت تنشی در ذهن مخاطب ایجاد می باشد که

موجود در  ّوامل سرکوبگر .فقدان آزادی در ّصر دو نویسنده باشد گزینش ّناوین مبهم،رسد ّلت اصلی می

کنندد. بدا وجدود به صورت آشکار محدود مدی انهایشدیدگاه ةو ارائ صریح را در انتخاب واژگان هاآن جامعه،

های حاکم در روزگدار دو نویسدنده و ایدئولوژی ةانعکاس دهند ،تنبه م توجّهها، با آنهای داستانّناوین  ،این

 .دنبرخی از ّناوین فرّی با ّنوان اصلی ارتباط دار ،قطره خونسه  ةهاست. در مجموّاس آنحسّ ةبیانگر روحی

تأکیدد « خدون» بربه طور ضمنی  ،است سنّتکه استعاره از « چنگال» ّنوانکه نماد شهادت است و « الله» ّنوان

 ؛کننداز ّنوان اصلی حکایت می ،های موجود در متنکنند و خون ریخته شدة قهرمانان داستان و دیگر نشانهمی

اسدامی بده  برد.مشترک آن پی ةتوان به پیوستگی و درونمایبه متن می توجّهتنها با  ،ربیع فيفالرّمعد  ةدر مجموّ امّا

کده یکدی  قطره خونسه ة نام الله در مجموّ مانند ،د استفرهن  دو نویسن ةدهندانعکاس در ّناوین،کار رفته 

در ّنداوین  ؛ امّاایرانیان به زن باشد توجّهتواند نشانگر فرهن  ایرانی و می ناماین  .های داستان استشخصیّتاز 

ای اشاره، ّنوان به صورت نمادین «لوّفاألفالوجه»داستان و فق  در  شودنام زن به صراحت ذکر نمی ،ربی فيفالرّمد 



 117/ تامر زکریا الرمادفی ربیعهدایت و صادق  سه قطره خوندر « نام داستان»خوانش هرمنوتیکی 
 

از تصدویرهای بالغدی بدرای جدذب  ،هدر دو نویسدنده .بدردتوان به آن پدیکه با خواندن متن می داردبه نام مادر 

با واکاوی ّندوان و که نیز توان از مخاطبان رازآگاه . نمیاند و زبانی شاّرانه دارندمخاطب در ّنوان بهره گرفته

هایشدان نقشدی اساسدی دارندد، چشدم ن نام دو نویسنده و داستانداستان در جاودانه ساختمتن  متعدّدهای خوانش

 پوشید.
 

 هانوشتپی
 (.49: 1312دهند )ریچاردز،ردز، شامل خوشة کاملی از رخدادهایی است که با هم روی میبافت به تعبیر ریچا (1)

زندد خوانش در نظر دومان، به معنی چالشی انتقادی در برابر ادراک است که از پذیرش معانی ثابت و یکتا سر بداز مدی (2)

 (.31: 1314کوئیالن، )مک

، «بدر  پایدان شدب»ّناوین دیگر آن به ترتیب  ةستانی تامر است که ترجمدا ةنام دوّمین مجموّ ،بهاردر میان خاکستر (3)

« چنگیزخدان»، «دزد دریدایی»، «رودخانه»، «دود خواهد رفت»، «اوّلین چهره»، «خورشید کوچک»، «جرم»، «قدیمی ةدرواز»

 است.« گنجشکان»و 

تواند، این وضعیت خوانندده را زند؛ امّا نمیتعلیق، حاصل موقعیتی است که خواننده مایل است ادامة داستان را حدس ب (4)

 (.21: 1373مستور، ) کند داستان را تا انتها بخواندترغیب می

هدای ّیندی، بده صدورت شود که در پیرند  یدا توصدیفها و وقایع مشخّصی از متن اطالق میواقعیّتی معیّن، به معنا (9)

 (.274: 1317، تایسناند )روشن از طریق کلمات روی صفحة کاغذ قید شده

 کتابنامه

 هاالف: کتاب

 تهران: مرکز. (، جلد دوّم،شکنی و هرمنوتیکشالوده) ساختار و تاویل متن (؛1372احمدی، بابک ). 1

 تهران: گام نو. ،ساختار و هرمنوتيک (؛1312) ----------. 2

 : مرکز.تهران ،ّبّاس مخبر ةترجم ،ادبی ةدرآمدی بر نظریپيش (؛1311تری )، ایگلتون. 3

 تهران: سوره. ،رحیم احمدی محمّدترجمة  ،نقد ادبی در سدة بيستم (؛1377ایوتادیه، ژان ). 4

 : قطره.تهران ،صادق هدایتة شناختنام(؛ 1373) اهللشهرام و اسماّیلی، فتح بهارلوییان،. 9

 مس.: هرتهران ،حنایی کاشانیسعیدمحمّد ترجمة ،علم هرمنوتيک (؛1377) ریچاردا پالمر،. 1

 تهران: نشر مرکز. ، ترجمة پیام یزدانجو، چاپ دوّم،بارت، فوکو، آلتوسر (؛1312پین، مایکل ). 7

)در دانش هرمنوتیک و ّلم اصول استنباط از دیدگاه پل  عوامل فهم متن (؛1313) حمیدرضا دسیّ حسنی،. 1

 تهران: هرمس. (،ق اصفهانیریکور و محقّ

 شر.یس للکتب والن  ر  ر ریاض الدمشق: دا ،لّرمد ربی فيفا (؛3991) زکریا. تامر، 9
تهران: نگاه  فاطمه حسینی،زاده و ترجمة مازیار حسین ،های نقد ادبی معاصرنظریه (؛1317تایسن، لیس ). 12

 امروز.
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 تهران: قطره. ،آسیابادی یمحمّد ّلی ةترجم ،بالغتة فلسف (؛1312آیورآمستران  ) ریچاردز،. 11

 تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی. نجف دریابندری، چاپ چهارم، ترجمة ،معنی هنر (؛1371رید، یان ). 12

 . هدرفلنشرالنّفف ار: لبند  ،ةوا معجمفاعغطلحدتفنقمیفالرّف (؛2222لطیف ) زیتونی،. 13

 تهران: قصه. ،شناسی کاربردینشانه (؛1312سجودی، فرزان ). 14

 تهران: دستان. ،مهرانگیز اوحدی ةترجم ،افرهنگ نماده (؛1311خوان ادوارد ) سرلو،. 19

 تهران: طرح نو. ّبّاس مخبر، ترجمة ،راهنمای نظریة ادبی معاصر (؛1372سلدن، رامان ). 11

 ،(کودک ادبیّاتلی در شناخت مخاطب )تأمّ یسنّتعبور از مخاطب شناسی  (؛1319ّلی اصغر ) دآبادی،سیّ. 17

 تهران: فرهن .

 .شرراسدتفوالنّفللمیّففةالعربیفةسسّفؤفاعّمان:  ، القغ ففةقغّفتدمرفوففهکر د (؛1339) د امتنف، د یالغّففعث د .ف81
 سخن. تهران: ،هارویکردها و روش ها،شناسی نظریهسبک (؛1331) محمود فتوحی،. 13

 تهران: ثالث. ،نویسی فارسیگذری بر داستان (؛1317) مهوشقویمی، . 22

 تهران: مرکز. ،ان کوتاهمبانی داست (؛1373مستور، مصطفی ). 21

 یزدانجو. تهران: مرکز. پیام ةترجم ،دومانپل (؛1314مارتین ) کوئیالن،مک. 22

 تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.، علم پدیدارشناسی هفلسف (؛1332) حسینمحمّد مالیری،. 23

 تهران: امیرکبیر. ،سه قطره خون (؛1341صادق ) هدایت،. 24

 هاهب: مجلّ

 ،تطبيقی نامة فرهنگستان ادبيّاتویژه نامة  ،«طبیقی در ایرانت ادبیّاتضرورت » (؛1313)روانی، ّلیرضا. انوشی. 29

 .31-1صص  (،1313)بهار  1ش 

ةفجملّف ،«داستانی ایران و سوریه ادبیّاتگرایانه در های هستیاندیشه ةمقایس» (؛2212ادات. )السّشکوه حسینی،. 21
 .11-91 صص ،13ة شمار ، ةنسدنیإلافالعلوج

کلیدهایی برای درک محتوای ) یآبادی دولتدر روزگار سپری شده گزینینام» (؛1317قهرمان. ) شیری،. 27

 .143-114 صص ،74 ةشمار ،هرا )س(الزّدانشگاه  ،انسانی پژوهشی علوم-علمی ةفصلنام ،«رمان(
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ف
ف
ف

م فهکر دففبی فيفالرّمد رفم فصد قفهمیا  فوفالمیجفثلثفقطراتفم فللّتندغمفبنیفالقّغةفوعنواهندفةقراء فتفس  
 1منوذجد ف) راسةفمقدرنة(فتدمر

 2ابراهیمفحمّ میي

 ، ایرانجامعة بریجندآداهبا، غة الفارسیة و الل   أستاذ مشارک يف قسم
  بیبهللافعّبدسي3 

 ایرانجامعة خوارزمی،  ،آداهباأستاذ يف قسم الل غة الفارسیة و 

 فعّف فغفوریف س آبد 4 
 ، ایرانجامعة بریجند ،دب املقارنملاجستریة فی األا

ف اعلخّف
العمماع ممما العمماع العقلممی و  ةلممال تسممت داو ابواخلممب ا فیمم ةلیکممون وسممیل يلؤل ممل للقممار  بممو امل ةاملفتمماا الممعط یع یمم وهمم ةاسممم الق مم

 ةمما املوه م ملؤل ملمما لل یلممسن أ . وفقما للعنموان، نکما امل ا مبقمادرا   لمی ّمأ  ألغماز المن والغامض مما المنو ولیکمون القمارط 
ن ج التفسممریط المممفاهیم مما. و  ةّمموع  نا ممر الق مم هخلظممر  ةکشممل وج ممخلقممأ مفمماهیم الممنو موممغو ا و  لؤل ممل يفامل فن اخلیممةو  احل ممافةو 

 مما تممهذری هممعه الرات  لممی اختیممار العنمموان   حمم وخممارا الممنو وی ةامل تلفمم ةیسممتند  لممی تفسممری آرات الکاتممب ّمموع العوامممأ الن ممی
یوضح هعا ال ح  دور الکاتب فی اختیمار العنموان مما خم ع  العنوان. ما ث   دتلةفی حتلیأ  هعا الن ج(ة )مشولی یتالمشولو  ةللق 
ذممم   ر  لممی اختیممار العنمموان فممی ا مممو ت : تممملؤذ   يتال مم ةخلمماا الرسیسممیهممی املکو   یومما  أدرس یمممفممی  نمماویا الق ممو و  ةتفسممریی ةقممرات

 لزکریا تامر. بیع يف الر مادر ل ادق هدایت و  الدوق راا ما

ف.ربیع يف الر ماد، ذ   ق راا ما الدو،  ادق هدایت، زکریا تامر، ة، اسم الق ةتفسریی ةقرات فةلیلیّفالکل دتفالمیّف
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