
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :emohammadi.baran@yahoo.com Email                                                                         :ول مقالهئمس ةنويسند* 

تحليل تطبيقي عنوان داستان در آثار صادق هدايت و 

  زكريا تامر

  
  3، عبدالرحيم حقدادي2آباد ، عفت غفوري حسن*1ابراهيم محمدي

 

  دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه بيرجند، خراسان جنوبي، ايران. 1
  نوبي، ايرانآموختة كارشناسي ارشد ادبيات تطبيقي، دانشگاه بيرجند، خراسان ج دانش. 2
  استاديار زبان و ادبيات عربي، دانشگاه بيرجند، خراسان جنوبي، ايران. 3

  
  15/8/92 :پذيرش                                                          15/5/92: دريافت

  

  چكيده
اي به گونه بنابراين بايد. شودداستان، آستانة ورود به دنياي پر راز و رمز متن محسوب مي عنوان

گاه عنوان . هنرمندانه انتخاب شود كه بتواند با كميت و محدوديت خود، كيفيت متن را به نمايش بگذارد
نمايد؛ گاهي نيز همچون حجابي بر دنياي تاباند و محتواي كلي آن را روشن مينوري بر دنياي متن مي

دهد، بلكه در ذهن وي تنش قرار نمي تنها هيچ نشاني از آن در اختيار مخاطب گيرد و نهمتن قرار مي
متني كه هاي متني و برونترين مؤلفهدر اين پژوهش، مهم. كشاندكند و او را به سوي متن مي ايجاد مي

هاي صادق هدايت و زكريا تامر مؤثر بوده است، بررسي و با مقايسة در گزينش عنوان در داستان
ها و رابطة آن با عناصر محتواي عنوان داستانتوصيفي، خوانشي مبتني بر ساختار و  -تحليلي
توان گفت اين عناوين از سويي در مجموع، مي. شودمتني ارائه ميمتني و عوامل برون درون
دهندة  تواند انعكاسدهندة آشنايي دو نويسنده با انواع شگردهاي بالغي است و از سوي ديگر مي نشان

گ رايج در عصر دو نويسنده باشد كه با بياني متفاوت مشكالت و شرايط دشوار زندگي مردم و فرهن
البته عناصر متني و ادبي كه براي پوشيدگي معناي متن و يا فشرده . در عنوان انعكاس يافته است

كار گرفته شده است، با عوامل متعددي از جمله كوشش براي جذب مخاطب و  كردن آن در عنوان، به 
  .، در پيوند است)متني نبرو(گاه اقتضاي شرايط بستة سياسي 

  
 .تحليل تطبيقي، عنوان داستان، صادق هدايت، زكريا تامر، پيرامتن: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
هاي زباني است كه در آغاز اي از نشانهاي بين متن و مخاطب، مجموعهمثابة دريچه به  عنوان

مانند اسم براي شيء  عنوان براي كتاب«. كندگيرد و بر محتواي آن داللت ميمتن قرار مي
» توان يك اثر را شناخت و بين آثار متفاوت تمايز قائل شدضروري است كه با آن مي

از آنجا كه عنوان، كاركردهاي متفاوتي دارد و نشاني از هويت متن ). 15: 1998الجزار،  فكري(
كنند ياساس داليل متعددي عمل م شود، نويسندگان يا شاعران، در انتخاب آن برمحسوب مي

گذارند تا حس كنجكاوي مخاطب را برانگيزند و او را به و آن را مانند نقابي بر چهرة متن مي
تواند به آن پاسخ عنوان، پرسشي را كه فقط متن مي 1به عقيدة نوبرت. دارند  كاوش در متن وا
. كندمينماياند و مخفي كند؛ ميگويد و در عين حال پنهان ميعنوان مي«كند دهد، مطرح مي

  ).85: 1388كنگراني، (» كندناداني را طرح و ميل به دانستن را خلق مي
رو است كه آثار ادبي و آن اين از. شودانتخاب مبهم عنوان باعث پوشيدگي معناي متن مي

اي از ارجاعات به ديگر متون، جريانات، مكاتب ادبي و مسائل متعدد مجموعه      ًمعموال هنري 
هايي كه در عنوان اثر وجود دارد ذهن مخاطب را ماعي است و نشانهفرهنگي، سياسي و اجت

ياري  - متني هستند و گاهي برون 2متني كه گاه درون - در درك آن مجموعة ارجاعات
، نشانگر عناصري 4متني متني و برون اي از عناصر درونمجموعه 3به عقيدة ژنت. رساند مي

دهي و  ت يك متن از سوي خوانندگان را جهتاست كه در آستانة متن قرار گرفته و درياف
متن است كه عناصري مانند عناوين، عناوين  اين آستانه شامل يك درون. كندكنترل مي

متن است كه عناصر بيرون از  گيرد؛ همچنين شامل يك برونمي بر ها را درها و مقدمه فصل
توان جه به نظرية ژنت ميبا تو). 149 -148: 1380آلن، (گيرد مي بر متن مورد نظر را در

تواند همان متني در داستان مي دارد و عناصر درون 5دريافت كه عنوان، خود نقش پيرامتني
كار  هايي كه يك نويسنده در متن به اي از شگردها و تكنيكعناصر داستان و مجموعه

فرهنگي، اي از عوامل سياسي، تواند مجموعهمتني ميهمچنين عناصر برون. گيرد، باشد مي
ها گاهي فهم متن  باشد كه بدون آگاهي از آن...  هاي حاكم در عصر نويسنده وايدئولوژي

  . شوددشوار و غير ممكن مي
اند كه با نگرش نويسي در ايران و سوريهصادق هدايت و زكريا تامر از پيشگامان داستان

قهرمانان هدايت و تامر . ندانويني نسبت به انسان و حياتش، به نگارش داستان كوتاه پرداخته
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بينند، براي ايجاد جامعة  به سبب تناقضي كه بين دنياي آرماني خود و جهان بيرون مي
ويژه قهرمانان تامر كه گاه بدون تالش براي  برند، بهآرماني خويش، به عالم رؤيا پناه مي

  ).112: 1995عثمان الصمادي، (شوند ايجاد تغيير، در مقابل واقعيت سركوبگر تسليم مي
هايي               آثار هنري كلي ت«هاي تطبيقي كه مقالة حاضر با توجه به اين اصل مهم در پژوهش

ها به منابع و تأثيرات، به منزلة  اند و تجزية آن                     ِ               هستند كه در عرصة تخيل  آزاد نضج گرفته
توان رو مياين از. ، سامان يافته است)89: 1389ولك، (» ها است تجاوز به تماميت و معني آن

بين تامر و » تأثري -تأثير«گفت نگارندگان در اين تحقيق و تحليل، در پي كشف و تبيين رابطة 
 شناسيعنوانكوشند مطالعة تطبيقي روشمندي در زمينة هدايت و آثارشان نيستند، بلكه مي
اي كه آبشخورهاي ادبي با تكيه بر آثار دو نويسندة برجستهداستان معاصر فارسي و عربي 

متن را در انتخاب متن و بروناند، انجام دهند و نقش درونرهنگي نزديك به هم داشتهو ف
                                                             ً در اين مقاله آثار مورد مطالعه با هم درپيوند تلقي نشده و اساسا  . عنوان داستان تبيين كنند

، »زمينه«چنين پيوستگي و ارتباطي شرط تحقيق در نظر گرفته نشده، بلكه كوشش شده تا 
شود، از نوعي هاي مورد سنجش دريافت ميها و حتي تفاوتو آنچه از مشابهتمقايسه شده 

بافت اثر را كه خوشة كاملي از كوشند نگارندگان مي. وحدت و انسجام كلي برخوردار باشد
و بر ) 45: 1382ريچاردز، . نك(دهند متني است كه با هم روي مي رخدادهاي متني و برون

ه صورت تطبيقي مورد بحث و بررسي قرار دهند و با تحليل و مؤثرند، ب گزينش نام داستان
هاي ها به درك بهتري از شرايط متني و فرامتني مؤثر در انتخاب عنوان داستانتوصيف آن

، )بافت(متني مختلف  عوامل متني و برون هدايت و تامر برسند و به اين پرسش پاسخ دهند كه
  هاي دو نويسنده داشته است؟  استاندر دو ادبيات، چه تأثيري در گزينش نام د

  
  پيشينة تحقيق . 2

است؛ اما در ادبيات معاصر در ادبيات فارسي و عربي از گذشته مورد توجه بوده عنوان
هايي در اين زمينه كتاب. استعربي، پيش و بيش از فارسي به نقش و اهميت آن پرداخته شده

اشاره  البابطين للشعراء العرب المعاصرين معجمتوان به  نيز نگاشته شده كه از آن جمله مي
باشد؛ همچنين از اي از نام شعرا و آثارشان ميكدكني گنجينه كرد كه به گفتة شفيعي

 العربية مملكة العنوان في النص الشعري الحديث في، العنوان الصحيح للكتابهايي مانند  كتاب
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اما در ادبيات فارسي تنها چند مقاله به  .نام بردالعنوان و سيموطيقا االتصال األدبي ، السعودية
در » هامعناشناسي نام مجموعه«: اند از بحث و بررسي عنوان اختصاص يافته است كه عبارت

از » آباديشدة دولت گزيني در روزگار سپرينام«كدكني،  از شفيعي شعر معاصر عربكتاب 
 -تحليل نشانه«ياري، از محمد اسفند» عنوان كتاب و آيين انتخاب آن«قهرمان شيري، 
شناسي عنوان«از مصطفي گرجي، » 1380- 1351هاي سياسي فارسي از معناشناختي رمان

بندي شناسي عنوانترامتنيت و نشانه«اثر بهمن نامور مطلق و » آثار هنري و ادبي ايراني
  . از اميرعلي نجوميان» آغازين فيلم

اند و آرايي دربارة عنوان پرداختهتنها به طرحها در نقد منابع يادشده بايد گفت كه برخي از آن
و بدون توجه به عوامل ) مانند عوامل سياسي(برخي ديگر هم با توجه به يك عامل خاص 

فراوان ديگري كه در گزينش عنوان مؤثرند، به صورت عملي عناوين برخي آثار را بررسي 
  . اندكرده
 

 هانبررسي تطبيقي عناوين و تبيين داليل گزينش آ. 3
تر هايي از دنياي درون متن با خود دارد و گاه اطالعاتي از دنياي وسيعگاه نشانه عنوان

متني و  رو در بدنة مقاله در دو بخش كلي و البته مجزا، نقش عوامل دروناين بيرون از متن، از
 اي ازشود؛ در بخش نخست، مجموعهمتني در گزينش عنوان داستان، تحليل و تبيين مي برون

عناصر داستان، اعداد و اشيا و همچنين (عناصري كه برگرفته از ساختار و فضاي داستانند 
مورد تحليل و بررسي قرار ) ها و عباراتها، تركيبساختار بالغي و زيباشناختي برخي واژه

گيرد و در بخش دوم، به مجموعة عواملي كه ذهن مخاطب را به بيرون از متن هدايت مي
هاي خاص، مسائل فرهنگي و سياسي، اي، مكانهاي تاريخي و اسطورهشخصيت(كند  مي

و همچنين به ) ها استدهندة آن باورهاي رايج در عصر نويسنده كه عنوان، انعكاس
  .شودگوي عنوان با ساير متون ادبي پرداخته مي و گفت
  
  متني در گزينش عنواننقش عناصر درون. 4

كنند و زمينه را براي مكالمه با متن اصلي فراهم عناصري كه فضاي داستان را معرفي مي
ترين شكل، متن اثر را احاطه كرده عنوان كه به نزديك«. متني نام دارندكنند، عناصر درونمي
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» يافتتوان به متن اصلي دستدهد و گاه بي آن نمياش ارائه مياست و توضيحاتي درباره
متن را به همراه دارد و از موضوع و درونماية ، نشاني از هويت )91 -90: 1386نامورمطلق، (

  .دهداثر اطالعاتي در اختيار مخاطب قرار مي
  
 كنشگران. 4 - 1

ترين مراحل خلق يك هاي قصه، از مهمپردازي و خلق درست و دقيق شخصيت شخصيت
كار بازشناختن   توان فرايندي ناميد كه بهپردازي را ميدر مجموع، شخصيت. داستان است

هميشه انسان                                ًاين مخلوق ذهن نويسنده كه لزوما ). 326: 1385تودوروف، (آيد ت ميشخصي
، در )1376: 299ميرصادقي، (نيست و گاهي ممكن است حيوان، شيء يا چيز ديگري باشد 

  .شوداي است كه در داستان ظاهر ميشدهواقع همان كنشگر ساخته
  
  انسان. 4- 1 -1

ويژه  هاي پركاربرد است، بهها از مؤلفهاده از نام شخصيتهاي هدايت و تامر استف در داستان
و نويسنده در ) 53 -52: 1389پاينده، (محورند                      ً      هاي رئاليستي كه اساسا  شخصيتدر داستان

نويسندة  6به عقيدة ياكوبسن،. دهدها گاه شخصيت را محور خلق همه چيز قرار ميآن
از نوع مجاز جزء به كل باشد و با استفاده از مند است كه به جزئياتي عالقه  ًا رئاليست اساس

ها به موقعيت مكاني و روابط مجاورت، از طرح داستان به فضاي داستان و از شخصيت
  ). 41: 1386فالر، (زند زماني گريز مي
و » مراد حاجي«، »مادلن«، »داوود گوژپشت«، »آكل داش«، »الله«هاي در داستان

كار  ن نام قهرمان داستان است كه يا به صورتي نمادين به ، عنوان داستان، هما»سامپينگه«
و » داوود گوژپشت«، »داش آكل«(يا نشانگر تيپ خاصي در جامعه است ) »الله«(رفته 

اند، با خصوصيات دروني كه از نام گل گرفته شده» سامپيگنه«و » الله«عنوان ). »مراد حاجي«
ها، خود نشانگر توجه انتخاب نام گل براي آن در واقع. ها نيز ارتباط تنگاتنگي داردشخصيت

عناويني كه از نام قهرمان داستان . ويژة نويسنده به دنياي درون شخصيت داستاني است
  .پذيري نويسنده از مكتب رئاليسم است اند نيز نشانگر تأثيرگرفته شده

تر اين از آنجا كه بيش. گيردتامر نيز گاهي عنوان را از نام قهرمانان داستان مي
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اما نكتة مهم اين . متني به آن خواهيم پرداخت ها تاريخي هستند، ذيل عوامل برون شخصيت
كشد، عنوان را به صورت است كه تامر هرگاه سرگذشت انسان معاصر را به تصوير مي

تواند اين امر مي. »رجل غاضب«، »رجل كان يستغيث«، »رجل من دمشق«: آورد؛ مانندنكره مي
هويتي و پوچي شده است، ر جامعه و سرنوشت انسان معاصر عربي كه دچار بينشانگر تأثي

در مواردي نيز شخصيتي كه نامش در عنوان آمده است وجود . بر ذهنيت نويسنده باشد
كه عبدالرزاق عيد معتقد است اين شخصيت كنايه از » الرجل زنجي«: داستاني ندارد؛ مانند

هايي كه همچنين گفتني است در داستان). 64: 1989د، عي. نك(ناخودآگاه راوي داستان است 
ها در عنوان داستان گاه نام آنسرنوشت تيره و تار زنان به تصوير كشيده شده است، هيچ

كه اين » إمرأة وحيدة« ،»إمرأة الجميلة«، »موت الشعر األسود«، »إمراة انتظار«: نيامده است؛ مانند
  . ها باشده به ديد حذفي به زن در برخي فرهنگتواند بيانگر تعريض ظريف نويسندمي

  
  حيوان. 4 - 1 -2

كه تصويري است از انسان معاصر » سگ ولگرد«گاه حيوانات كنشگران داستان هستند؛ مانند 
برد رانده هويتي شده است و به هر طرف كه پناه ميكه از اصل خود بريده و دچار بي

ني است كه به عقيدة قدما اگر بر خرابه بنشيند، نيز برگرفته از نام حيوا بوف كور. شود مي
شود و اگر بر مكاني نوساز بنشيند شوم خواهد بود و به نشانة گنج است و آنجا آباد مي

شود كه به اعتقاد همچنين اين حيوان در آثار ديگر هدايت نيز مشاهده مي. معني ويراني است
در اين داستان، . مده استشخصيت داستاني، روح مرده است كه به صورت جغدي درآ
  .كندنويسنده ضمير ناخودآگاه يا ساية خود را به بوف كور تشبيه مي

تامر نيز از نام حيواني خيالي گرفته شده كه قهرمان داستان  صهيل الجواد األبيض عنوان
نام مجموعة ديگري از  يوم العاشرالنمور في. آرزو دارد سوار بر آن از شهرش دور شود

تواند تصويري از انسان كار برده است و مي كه به صورت نمادين نام حيوان را به تامر است 
عنوان داستان . دهدسرگردان دور از وطن باشد كه به دليل فقر و گرسنگي تن به ذلت مي

اي به باور و اعتقاد نويسنده  نيز خود اشاره الرعد، به معني باز شكاري در مجموعة »الصقر«
است، به ربيع في الرماد هاي مجموعة  نيز كه متعلق به يكي از داستان» افيرالعص«عنوان . دارد

در داستان . رفته است كار  صورت نمادين براي به تصوير كشيدن معصوميت كودكان به
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نيز شاهد نام حيوان در عنوان هستيم كه در مقابل مأمور » الشرطي و الحصان«ديگري به نام 
  .انگر تقابل حيوان با مأمور پليس باشدتواند نشقرار گرفته است و مي

  
  صحنه. 4 - 2

پردازي از ابزارهاي مهمي است كه نويسنده آن را به صورت خودآگاه، براي ايجاد صحنه
محدودة زماني و «: در تعريف آن آمده است. كندفضاي داستان و با هدف خاصي انتخاب مي

  ).46: 1379مستور، (» هددمكاني وقوع حوادث داستان، صحنة داستان را تشكيل مي
  
  مكان. 4- 1-2

كه  سه قطره خوناز مجموعة » دژ گجسته«هاي هدايت گاه خيالي است؛ مانند مكان در داستان
نويسنده براي به تصوير كشيدن ايراني باشكوه در گذشته از آن بهره گرفته است و نشانگر 

كه  سگ ولگرداز مجموعة » تاريكخانه«گاه نيز تمثيلي است؛ مانند . اندوه نويسنده است
تواند تمثيلي از دنياي قبل از تولد باشد و نويسنده با چنين تمثيلي، آرزوي خود را كه  مي

  .كندهمان تولدي ديگر است بيان مي
از » البستان«شود؛ مانند هايي خيالي ديده ميهاي تامر نيز نشان مكانداستان در عنوان

كشد كه عوامل شهر قهرمان است و طولي نمي انكه نمادي از آرم دمشق الحرائقمجموعة 
نيز مكاني رمانتيك است كه قهرمان » حقل البنفسج«عنوان . كنندحكومتي آن را ويران مي

  .داستان در رؤيا و براي فرار از واقعيت تلخ زندگي، در ذهن خود ساخته است
  

  زمان. 4- 2-2

نرفته و همراه ديگر عناصر  كار   به هاي هدايت به صورت مستقل اين مؤلفه در عناوين داستان
اما تامر از عنصر زمان نيز در  .سايه و روشناز مجموعة » هاي ورامين شب«است؛ مانند آمده

، »النهار و الليل«، »يوم أشهب«، »مغني الليل«، »الليل«: هاي خود بهره گرفته استعنوان داستان
كه در بيشتر موارد با » في اليالي ليلة«، »المرح في يوم«، »الصيف«، »ثلج آخر الليل«، »ليلة باردة«

تواند  تواند نماد ظلم و خفقان حاكم بر جامعه باشد، همچنين شب ميشب در پيوند است و مي
  .گرايي وي باشد كنايه از ناخودآگاه نويسنده و به معني سيطرة ناخودآگاه او و البته درون
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  مضمون و درونمايه. 4 - 3
شود و طور واضح بيان نمي                ً   اي دارد و معموال  بهداستان اهميت ويژه مضمون و درونمايه در

درونمايه، «در واقع . توان به آن پي بردهاي نمادين ميبا توجه به عنوان داستان و توصيف
كنندة موضوع با شخصيت،  جوهر اصلي اثر ادبي و فكر مركزي و حاكم بر داستان و هماهنگ

» دهدو جهت فكري و ادراكي نويسنده را نشان ميصحنه و عناصر ديگر داستان است 
  ). 300: 1376صادقي،  مير(

در » طلب آمرزش«، گور به زندهدر مجموعة » خورها مرده«و » گور به زنده«هاي عنوان
از درونماية داستان گرفته  سگ ولگرددر مجموعة » بست بن«و  سه قطره خونمجموعة 

شرايط » گور به زنده«در داستان . كنندب آشكار مياي از آن را براي مخاطاند و گوشه شده
دشوار و غير قابل تحمل سبب شده است قهرمان داستان بارها دست به خودكشي بزند اما 
موفق نشود، در حقيقت زنده ماندن او از سر ناچاري است و به گفتة خودش مرگ هم به او 

به كسي كه دستش از «: كندگونه بيان مي اش را ايناو علت سرخوردگي. پشت كرده است
كه مرگ هم آدم را  اما وقتي. برو سرت را بگذار بمير: گويندجا كوتاه بشود، مي همه
» ...خواهد بيايدآيد و نميكند، مرگي كه نميكه مرگ هم پشتش را به آدم مي خواهد، وقتي نمي

كه دور كژدم آتش  يام وقتآيد شنيدهبه يادم مي«گويد در جاي ديگر مي). 10: 1336هدايت، (
در داستان ). 35: همان(» آيا دور من يك حلقة آتشين نيست؟. زندبگذارند خودش را نيش مي

هنوز : كشدنويسنده حرص و طمع اطرافيان مردي را كه مرده، به تصوير مي» خورها مرده«
يكديگر  كنند و به خاطر ميراث او با اند، همسرانش اموال مرد را تاراج مياو را دفن نكرده

در پايان داستان مشخص » طلب آمرزش«در داستان ). 100 -85: همان. نك(شوند درگير مي
شود كه هدف افراد از روي آوردن به دين و رفتن به زيارت، آمرزش گناهان فراواني مي

اند هر كسي به زيارت برود كه شنيده اند و حال در پايان عمر براي ايناست كه انجام داده
در ). 75 -62: 1311همو، . نك(شوند شود به اين اميد راهي كربال ميبخشيده ميگناهانش 
، نويسنده سرنوشت شريف را كه يگانه دوستش را در ايام جواني از دست »بست بن«داستان 

ها كه شريف اين خاطرة تلخ را به فراموشي بعد از سال. كشدداده است به تصوير مي
شود و بعد از مدتي كوتاه او نيز به سر دوستش آشنا ميطور اتفاقي با پ سپارد، به مي

بستي قرار دارد كه راهي براي  شود، بدين ترتيب شريف در بنسرنوشت پدرش دچار مي
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  ).66-41: 1342همو، . نك(گريز از آن نيست 
اي از مضمون تامر نيز براي روشن كردن مسئلة اصلي و فكر مركزي داستان، گاه گوشه

. دمشق الحرائقدر مجموعة » الرغيف اليابس«رده است؛ مانند داستان را در عنوان آو
درونماية اين داستان گرسنگي و فقر است كه علت بسياري از مشكالت اجتماعي به شمار 

نصيب است و حاضر است كه شخصيت داستان از حداقل امكانات زندگي بي حالي آيد، درمي
). 86 -77: 1973تامر، . نك(ري انجام دهد اي نان خشك هر كابراي به دست آوردن پاره

دهندة خشونت و چيرگي  نيز نشان نداء نوحدر مجموعة » اعدام الموت«و » الماءجريمة «داستان 
-كنند و ميحاكمان مستبد است كه حتي آب را به اين دليل كه نماد آزادي است، جريمه مي

همو، . نك(ه رفته است، اعدام كنند بار در پي پسر پادشا كه اين خواهند مرگ را به دليل اين
نيز با  دمشق الحرائقدر مجموعة » موت الياسمين«عنوان ). 55 -39، 271 -265 :1994

رفتة كودكان است، رابطة نمادين دارد؛  دست درونماية داستان كه معصوميت و پاكي از
تار بزرگترهايشان اند و از رفهاي آن آشنايي يافتهكودكاني كه در همان آغاز زندگي با پليدي

كند و در نيز از درونمايه حكايت مي» الرعد«عنوان ). 65 -59: 1973همو، . نك(كنند تقليد مي
). 136 - 131: 1970همو، . نك(توان ديد هاي اين مجموعه، چيرگي خشم را ميتمام داستان

اولي خيام را از اند كه در نيز از درونمايه گرفته شده» الكذب«و » المتهم«هاي  همچنين عنوان
) 35 -29: همان. نك(كنند كشند و او را متهم به جاسوسي نموده و محاكمه ميقبر بيرون مي

. نك(ها دروغ گفته است كنند كه معلم به آن و در دومي كودكان با انجام آزمايشي ثابت مي
  ).121 -117: همان
  

  اعداد و اشيا. 4 - 4
به . پذير نيست وجود دارد كه درك آن با عقل امكان بين طبيعت و روح انسان ارتباط تنگاتنگي

صورت  طور كلي و چه به طبيعت، چه به«از آنجا كه . است» جهان اصغر«عبارتي انسان همان 
و در تفكر ) 311: 1360كاسيرر، (» است عدد و هماهنگيهاي گوناگونش، عبارت از جلوه

آگاهي انسان بوده كه  ساختار خوداي، عدد نيرويي اساسي در قلمرو معنويات و در اسطوره
، انسان همواره )241: 1378همو، (كرده است                ِ                        نيروهاي گوناگون  آگاهي را با هم يگانه مي

براي شناخت خود سعي در شناخت طبيعت و اشياي اطراف خود داشته است و آن را به 
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افكار خود، به مرور انسان به داليل مختلف از جمله انتقال   به. زبان اعداد وصف نموده است
هاي از آنجا كه اين اعداد در شناخت اشيا و پديده. اعداد و اشيا معناي سمبليك بخشيد

عدد، «گوناگون اطراف انسان نقشي اساسي داشت تا آنجا كه برخي بر اين باور بودند كه 
 داشت، كاينات تيره و تار و مبهمراهنما و مرشد فكر انساني است و اگر اين قدرت وجود نمي

اي تصورات و ، هنرمندان نيز براي به تصوير كشيدن پاره)299: 1360همو، (» ماندندباقي مي
                                                               هاي متعدد گذشته، از روح پنهان خود  اشيا و اعداد استفاده كردند و عقايد رنگارنگ در فرهنگ

ها را به سخن درآورند و با با تأويل نمادپردازي اعداد و اشيا كوشيدند روح خاموش آن
هاي پنهاني طبيعت و اشياي ها و نفوذ در ضمير ناخودآگاه بشر، همبستگيبه اسطوره توجه

  . موجود در آن را با روح بشر كشف و تبيين كنند
دهندة افكار و  اين با توجه به كاربرد، نقش و بسامد اعداد و اشيا در آثار ادبي كه انعكاس بنابر

وان به فرهنگ و اعتقادات اقوام گوناگون تهاي مختلف است، مينگرش مردم نسبت به پديده
هاي موجود، جايگاه خاص آن را در كه سرشار از شگفتي است، پي برد و با تأويل نشانه

  .ها و نيز جنبة سمبليك اعداد و اشيا و دليل آن را كشف نمودباورها و عقايد آن
سد ذهن ركند كه به نظر مي، هدايت از عددي استفاده ميسه قطره خوندر عنوان 

با توجه . هاي مختلف شاهد آن هستيمها به شيوهنويسنده درگير آن است و در همة داستان
تولد، زندگي و مرگ باشد كه : تواند مجاز از انسان و سه مرحلة زندگي اوبه متن، اين عدد مي

. جاي متن نيز به پوچي زندگي اشاره شده است روح نويسنده را تسخير كرده است و در جاي
هاي ن تنها عددي است كه هدايت در عناوين داستان از آن استفاده كرده و در تمام داستاناي

  .شود                      ً         نقش اساسي دارد و دائما  تكرار مي سه قطره خونمجموعة 
النمور «، »الثامنة الساعة«: هاي تامر شاهد اعداد مختلف هستيم؛ ماننداما در عنوان داستان

 الغرفة«و » التصغير االول«، »اول الهدايا«، »وعدها الرابع«و » عأقبل يوم الساب«، »في يوم العاشر
نوعي دربردارندة هستي زميني و آسماني  عدد هفت كه جمع سه با چهار است، به. »االربعون

مربوط به زمين  چهارمربوط به آسمان و  سهها هر دو است؛ چون در بسياري از فرهنگ
طور كلي  آسمان است كه با ويژگي تركيبي آن، بهاين عدد هفت مجموعة زمين و  است؛ بنابر

اقبل يوم «اين تعريف با مضمون داستان ). 820: 1388سرلو، . نك(نماد تغيير حالت است 
ها به زندگي است، كه دربارة تغيير حالت شهر و مردم چوبي آن و برگشتن آن» السابع
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عدد انتظار، آمادگي، «كه » االربعونالغرفة «همچنين عدد چهل در عنوان . همخواني دارد
، با متن داستان همخواني دارد كه راوي به )576/ 2: 1379شواليه، (» آزمايش و تنبيه است

كند و مردم زيادي را با طوالني بودن راه اشاره دارد؛ چنانكه مسير طوالني را طي مي
د نمادين ندارند، البته همة اين اعداد كاركر. رسد بيند، اما به اتاقش نميمشكالت گوناگون مي

  . اندكار رفته                           ها براي نشان دادن كمي ت به اي از آنبلكه گويا پاره
آينة «: هاي هدايتها حضور دارند؛ در داستاناشيا نيز در ساختمان عنوان برخي داستان

اي در سرنوشت اشخاص كننده كه هريك در جاي خود نقش تعيين» ها صورتك«و » شكسته
در . اند دهند، در عنوان ذكر شدهاي روند زندگي افراد را تغيير ميگونهداستان دارند و به 

ها وارد كرده است؛ ها را در عنوان داستانهاي تامر نيز گاه اهميت برخي اشيا، آنداستان
كاله يا عمامه براي اعراب نماد . الحصرمسر، در مجموعة  به به معني كاله» المطربش«مانند 

؛ چنانكه قهرمان داستان به خاطر آن )307/ 4: 1385شواليه، (مقام و قدرت ملي است 
اي است كه حتي بعد از دهد و عالقه و اعتقاد وي به اين شيء به اندازههمسرش را طالق مي

نيز شاهد شيء در عنوان هستيم كه » مشجب«در داستان . مرگ او نيز كاله از سر او جدا نشد
آورد و ان براي آسودگي خيال عقلش را در ميكه شخصيت داست اي است براي اينوسيله

  .نيز تامر از شيء استفاده كرده است» مصرع الخنجر«در عنوان . كندآويزان مي
  

  رنگ. 4 - 5
رنگ يكي از عناصر مهم داستان و از عوامل بسيار مؤثر در خلق فضاي رواني و فيزيكي به 

و احساسات نويسنده و پيوند آن با  تواند نشانگر افكارآيد و تجلي آن در عنوان مي شمار مي
به عقيدة ميرصادقي فضا و رنگ كه از صحنه، توصيف و . موضوع و درونماية داستان باشد

            ً                           گيري آن صرفا  بسته به تمايل نويسنده است  كار شود و شيوة بهگو آفريده مي و گفت
ها هاي نمادين آنها و تحليل زمينهاين با خوانش رنگ بنابر. )399 -397: 1367ميرصادقي، (

  .توان به ذهنيت و دنياي درون نويسنده پي بردمي
اشارة گنگ و مبهمي به » سامپيگنه«و » سه قطره خون«، »الله«هاي در آثار هدايت عنوان

رنگ دارند كه اولي با توجه به داللت نمادين رنگ سرخ كه در فرهنگ نمادها آمده است، 
صميميت و خوشبختي الله در برابر خداداد كه شخصيتي  تواند به زيبايي، پويايي، جواني، مي
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همچنين خون و رنگ ضمني آن به زندگي دنيايي و مسائلي . ايستا است، داللت داشته باشد
نيز رنگ زرد را به ذهن » سامپيگنه«نام . گيرد داللت داردكه در برابر روح ملكوتي قرار مي

تأثير اين رنگ بر . فسردگي شديد اوستكند كه نشانگر ذهنيات اين شخصيت و اتداعي مي
اما تامر از اين . زندزندگي و افكار سامپيگنه تا آنجا است كه در پايان دست به خودكشي مي

الطائر «، »خضراء«: نمودن عناوين خود بيشتر استفاده كرده است  عنصر براي رنگين
الشجرة «، »الشقراء«، »ودالس الجنحة« ،»الخشنةالرزقاء  األغنية«، »حقل البنفسج«، »األخضر
رنگ در اين عناوين ارتباط . »يوم أشهب«و» موت الشعر األسود«، »السودا الراية«، »الخضراء

و براي اعراب نماد جاودانگي است                  ًرنگ سبز كه معموال . تنگاتنگي با درونماية داستان دارد
» انددوست داشتههاي خوب بوده و آن را بيش از هر رنگ ديگري  يادآور مراتع و چراگاه«
هاي طاليي كودكان است كه عمر ، در دنياي تامر متعلق به لحظه)208: 1350كدكني،  شفيعي(

شود و با نابودي آن، دنياي زيباي سرعت نيروي سركوبگر وارد ميدان مي   طوالني ندارد و به
به رنگ سياه و اما تصوير دنياي قهرمانان تامر بيشتر تيره و . كندكودكانة تامر را آشفته مي

شود، ناشي از خيال و توهمات ها روشن ميخاكستري است و اگر گاهي رنگ دنياي آن
ها است؛ چنانكه نويسنده براي به چالش كشيدن فضاي داستان بيهودة ناشي از گرسنگي آن

هاي هدايت، طور كلي رنگ چيره بر داستان به. گيردو در تضاد با آن، از اين عنصر بهره مي
است كه خود نشانگر آرزو، اشتياق و ميل شديد براي چيزهايي است كه نمايانگر قرمز 

اند و محرك اراده براي پيروزي و تحول انقالبي محسوب سختي زندگي و كمال تجربه
بيانگر «هاي تامر سياه است كه اما رنگ غالب در داستان). 84: 1370لوشر، . نك(شوند  مي

ترتيب نظر پوچي و عدم را  شود و بدينندگي متوقف ميمرز مطلقي است كه در وراي آن ز
  ). 94: همان(» كندبيان مي
  

  عناصر بالغي. 4 - 6
نكتة مهم اين است كه اين شاعرانگي . شودهاي هدايت و تامر زبان گاه شاعرانه ميدر داستان

 كارگيري برخي عناصر بالغي، نوعي شود و نويسنده با بهزبان گاهي از عنوان شروع مي
كه نماد » آب زندگي«: كند؛ ماننداحساس در مخاطب ايجاد و او را به خواندن متن ترغيب مي

شوند و آن را خطري براي آزادي است و حاكمان مستبد مانع ورود اين آب به كشورشان مي
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بودن آزادي را بيان   خواهد حياتينويسنده با استفاده از اين نماد مي. دانندحكومت خود مي
نويسنده » گور به زنده«همچنين در عنوان . كه مردم از اين امر حياتي محروم هستند ينكند و ا

شرايطي را كه در آن قرار دارد به گور تشبيه كرده است و از اين طريق خفقان و ركودي را 
كشد؛ انسان در اين جامعه تنها تفاوتي كه با اش حكمفرماست به تصوير ميكه در جامعه

ها آيد، ديگر به مردهقبرستان مناپارس به يادم مي«. كشدت كه نفس ميمرده دارد اين اس
ها هستم؛ يك  آيم؛ من هم با آنها به شمار مي ورزم؛ من هم از دنياي آنحسادت نمي

گونه شرايط بستة روزگار خود را كه  نويسنده اين). 37: 1336هدايت، (» ...گور هستم به زنده
همچنين هدايت در . كندران به تنگ آيند، به گور تشبيه ميشود اديبان و روشنفكباعث مي
اين عنوان ابتدا ذهن مخاطب . زدايي استفاده كرده است از عنصر آشنايي» گور به زنده«عنوان 

كند، اما متن داستان گور كردن دختران مي به را متوجه آداب و رسوم اعراب جاهلي و زنده
براي انسان معاصر چون گوري تنگ كرده است و كند كه زندگي را شرايطي را ترسيم مي

ستيزي هدايت، اين شرايط را جداي از رواج فرهنگ بيگانگان در البته با توجه به روحية بيگانه
  .داندكشور نمي

  : كندشرايط موقعيتي قهرمان داستان را به زندان تشبيه مي» السجن«تامر نيز در داستان 
خضراء و هناك أنبيء  فسيحةياب علي مصطفي و اقتادوه الي أرض                              و بعدئذ  انقض  الرجال البيض الث

               ّ            و توسل إنما تلف ت فيما حوله  صرخة استغاثةو لم يطلق  بكلمةأنه سيشتغل في بناء القصور، فلم يفه 
  ). 14: 1970تامر، (كحيوان سمع انصفاق باب القفص و كانت عيناه طفلين مذبوحي العنق 

استاني، خودش را به حيواني كه در قفس زنداني در اين داستان مصطفي، شخصيت د
رمز دين است كه روحانيان شهر حاضر نشدند در برابر » اللحي«عنوان . كنداست، تشبيه مي

ها را آغشته به خون نمود از دست دادن آن، شهر خود را آزاد كنند و تيمور لنگ نيز ريش آن
» الخشنةالزرقاء  األغنية«ويسنده در عنوان ن). 109: 1995عثمان الصمادي، (و شهر را ويران كرد 

از آراية حساميزي استفاده كرده، براي ترانه كه شنيدني است رنگ آبي را در نظر گرفته 
ها در  مرتبه از آن  اند و نويسنده چندين هاي تامر نماد آزاديرودخانه و دريا در داستان. است
. »رحيل الي البحر«و» النهر الميت«، »هرالن«هاي داستان: گيرد؛ مانندگذاري بهره مينام

عنوان عنصر حياتي  رودخانة مرده نشانگر نبود آزادي است كه قهرمانان داستان از آن به
. باشدرفتة كودكان مي دست نمادي از معصوميت از» موت الياسمين«عنوان . برندرنج مي
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ها را گان آشنايي يافته، رفتار آنكه كودكان نيز از همان آغاز با دنياي پليد بزر نويسنده از اين
. كندخورد و كودكان را از نظر لطافت و پاكي به ياسمين تشبيه ميكنند، حسرت ميتقليد مي

تواند نمادي از معصوميت و ناتواني قهرمان اين داستان كه مي» العصافير«همچنين عنوان 
كند، اما بعد از او توجه نميكس به  كه دخترك فلج است هيچ تا زماني. دختركي فلج است، باشد

همچنين . كنندآورد، بالفاصله مسئوليتي خطير به او تحميل ميكه سالمتيش را به دست مي اين
رمز انسان است كه اندوه، غربت، محروميت و آرزوهايش دمشق الحرائق دمشق در عنوان 

  ). 60 -59: 1975تامر، . نك(هاي تامر است موضوع اصلي داستان
  

  متني در عنوان وامل بروننقش ع. 5
يا  متني عوامل برونكنند، عناوين برآمده از عناويني را كه از دنياي بيرون متن حكايت مي

هاي بروني آن دسته از عناصري است كه بيرون از متن پيرامتن. گويندمي هاي برونيپيرامتن
اين عناوين . باط دارندو به صورت غير مستقيم با متن اصلي ارت) 149: 1380آلن، (قرار دارند 

اي اي باشند يا به مكان و حادثههاي تاريخي و اسطورهتوانند برگرفته از نام شخصيتمي
  . خارج از متن ارجاع دهند

  
  اي و تاريخي اشخاص اسطوره. 5 - 1

او در بازآفريني . خورندهاي تامر بسيار به چشم ميمتني در داستان هاي برونشخصيت
كشاند تا با طنز تلخ ها را به عصر معاصر مياي دارد؛ آنمهارت ويژه هاي تاريخيشخصيت

وي . هاي گذشته را در برابر شرايط پست معاصر به نمايش بگذاردخود درآميزد و قهرماني
زند تا بتواند از پشت با استفاده از شگردهاي بالغي، نقاب قهرمانان تاريخي را بر چهره مي

مردم . يان كند و از وضعيت آشفتة سياسي و اجتماعي انتقاد نمايدآن افكار و عقايد خود را ب
اي را كه از گذشتگان به ارث او افكار پوسيده. مانندعامه نيز از اين انتقاد تند در امان نمي

نقابي كه تامر بر . گيردمانده و ذهن و زندگي مردم را تسخير كرده است به باد انتقاد مي
ها و هاي تاريخي و اساطيري كه در موقعيتت از نام شخصيتزند گاه عبارت اسچهره مي

هاي تاريخي و اساطيري فرهنگ خود شرايط اجتماعي و سياسي خاصي از ميان شخصيت
از اين رهگذر با بيان «در اين مواقع، گويا تامر . سازدبرگزيده و آن را نقاب چهرة خود مي
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كند، پيوندي استوار برقرار اراده مي هاي خود، ميان اين شخصيت و آنچهافكار و ديدگاه
هاي سازگار با روزگار خود دست  سازي به خلق اساطيري جديد با داللتسازد و با نقاب مي
  .تا مناسب مضمون و مقصود مورد نظرش باشد) 158: 1385عباسي، (» يازدمي
  
  هاي تاريخي شخصيت. 5 -1 -1

آورد و با ارائة تصويري مي» اكنون«را به هاي مشهور تامر شاعران، نويسندگان و ديگر نام
ها، با مهارتي خاص و با ايجاد تصويري پارادوكسي درخشندگي گذشته و واژگونه از آن

ها او با ارائة تصوير نويني از اين شخصيت. كشدفساد و تباهي عصر خود را به تصوير مي
ها برانگيزد تا مخاطب شنيدهخواهد مخاطب را به تفكر وادارد و حس ترديد او را نسبت به مي

  .ها پي ببردبه واژگونگي ارزش
، كه تامر او »جنكيزخان«: اند از كشد عبارتهاي تاريخي كه تامر به تصوير ميشخصيت

هاي او را شرايط دشوار كشد و علت قتل و غارترا مانند يك كودك معصوم به تصوير مي
، »يوم غضب جنكيزخان«هاي و در داستانهمچنين ا. دانداش مياجتماعي و فقر و تنگدستي

ها را به عصر حاضر اين شخصيت» كافور األخشيدي نبوءة«و » يحكي عن عباس فرناس«
دهد و از اين طريق از افكار پوچ زندگي كنوني ها ارائه ميآورد و تصويري واژگونه از آن مي

راد سلب نموده و مانع دهد كه آزادي را از افدارد و اين حقيقت را نشان ميمي پرده بر
هاي بزرگ تاريخي نيز در اين عصر زندگي ها شده است و اگر شخصيتپيشرفت آن

شدند، بلكه متهم و بعد هم به اعدام محكوم تنها با تحقير و سركوب مواجه مي كردند، نه مي
و با استفاده از تلميح، مخاطب را به ياد داستان نوح  نداء نوحتامر در مجموعة . شدندمي

به نظر . اندازد كه فقط چند موجود زنده از هر گروه در آن باقي مانده استكشتي او مي
خواهد مانند نوح فرياد برآورد و از خدا بخواهد كه مردم روزگارش را رسد تامر نيز مي مي

گونه   اين. جا حاكم كند نابود كند تا انسان آرماني او متولد شود و عدالت و صلح را بر همه
دهد تا با نام دارد؛ اين رويكرد به نويسنده مجال مي» سويگي دو«كردن تاريخ به متن وارد 
و با ) 49 -48: 1381يزدانجو، . نك(سويه وارد تاريخ شود                  ِ   گذاري بر يك اخالق  دو صحه

  .استفاده از اين شگرد مضامين مورد نظر خود را مطرح كند
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  هاي ادبيشخصيت .5 -1 -2
دبي نيز در عنوان بهره گرفته است و تصويري پارادوكسي از آنان هاي اتامر از شخصيت 

ها را كه آن» شهريار و شهرزاد«و » عبداهللا بن مقفع الثالث«، »شنفري«ارائه نموده است؛ مانند 
همچنين . ها با نوع ادبي آن تناقض دارندكشد و اين شخصيتبه صورت وارونه به تصوير مي

كاركرد مال نصرالدين ادبيات تواند هم خصيت داستانيي كه ميش - »حكايات جحا الدمشقي«در 
- ويژه از عادت تامر با لحني طنزآميز از وضعيت سياسي، اجتماعي و به - فارسي به شمار آيد

شود و در سراسر زندگي آنان ريشه اي كه مانع پيشرفت مردم مي هاي پوسيدهها و سنت
  .آفرينداي مياين شگرد، مضامين تازه كند و با استفاده ازدوانده است، انتقاد مي

  
  هامكان. 5 - 2

به نظر . از وطن نويسنده يا جايي كه اثر در آن خلق شده، گرفته شده است عنوانگاهي 
خواهد بر واقعي بودن داستان تأكيد نموده و آن را رسد نويسنده با ارائة مكان واقعي مي مي

و » هاي ورامين شب«، »تخت ابونصر«ن هدايت در داستا. اي حقيقي جلوه دهدبه گونه
تامر نيز در مجموعة . هاي واقعي در داستانش بهره گرفته استاز مكان» ژوان كرج دون«

. دهدآورد و مخاطب را به مكاني خاص ارجاع مينامي واقعي را در عنوان مي دمشق الحرائق
پردازد كه مخالف علم و هاي اين مجموعه به انتقاد از مردم جامعة خود ميتامر در داستان

هاي در داستان. شوندها ميپيشرفت هستند و با سركوبي روشنفكران مانع از پيشرفت آن
، »بيروت«: باشيم؛ مانندديگر تامر نيز شاهد نام مكان كه خارج از دنياي متن است، مي

  . »السعدي حارة«و » دمشق«
  
  باورها و اعتقادات ديني. 5 - 3

اي از اين عوامل مجموعه. توان به فرهنگ، افكار و آداب نويسنده پي بردمي عنوانبا توجه به 
هاي در عنوان داستان. كارگيري واژگان به وسيلة يك شاعر يا نويسنده مؤثر است در به

توان به افكار و اعتقادات نويسنده كه سبب پريشاني ذهن وي شده است، وضوح مي هدايت به
دهندة اعتقاد نويسنده به تناسخ تواند نشان، عدد سه مي»سه قطره خون«در عنوان . پي برد

چون آنچه بقاي روح ...           ٌ      نه او كامال  نمرده«: گويدنيز مي» دژ گجسته«راوي در . روح باشد
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هايي از آن در بچة اشخاص حلول  با اين معني كه روح يا خاصيت. گويند، حقيقت دارد مي
ها  اين اشاره). 144: 1311هدايت، (» مرده استكلي ن بزرگ من بچه داشت پس به پدر. كند مي
شدت بر روان نويسنده  تواند به باورهاي رايج در عصر نويسنده داللت داشته باشد كه به مي

نيز شاهد انتقاد » طلب آمرزش«در داستان . تأثير گذاشته و ذهن وي را پريشان نموده است
ها از سر هر مسلمان كه اسالم آوردن آنظا او به افراد به. نويسنده در قالب طنزي تلخ هستيم

همچنين داستان . كشد تازد و افكار پوچ مردم روزگارش را به تصوير ميحسابگري است، مي
دارد كه از روي سادگي و  اي را دربر، حكايت انسان سرگشته»مردي كه نفسش را كشت«

                 ً       راد دغلي كه ظاهرا  زندگي            ّ                                          خواهد از شر  اجتماع به دين پناه ببرد، ولي با مشاهدة افاخالص مي
هاي سادة اي دارند، اما در پس پرده به زندگي شاهانة خود مشغولند و به انسانزاهدانه
  . دهدكشد و به زندگي خود پايان ميخندند، از دنياي دون دست ميهاي هدايت ميداستان

، »گور به زنده«هاي هدايت از جمله  همچنين با مشاهدة برخي عناوين در داستان
كه تصاويري از انسان تنها و مأيوس ...  و» بوف كور«، »خون  قطره  سه«، »خانه تاريك«

ترين توان يكي از مهمبرد، مياي پناه ميگريزد و به گوشهمعاصر هستند كه از جامعه مي
انسان . ها را كه شرايط بستة سياسي است، كشف نمودگيري آنعوامل سرخوردگي و گوشه

در . اش بنويسدشدت خفقان مجبور است با خودش صحبت كند و براي سايه در اين عصر از
دهد، خودكشي را بهترين هاي بسياري كه براي زنده ماندن انجام مينهايت نيز بعد از تالش

هدايت در داستان . يابدبار نجات مي يابد و بدين وسيله از زندگي راكد و ذلتراه رهايي مي
ا با زباني سرشار از طنز و با استفاده از اسطوره به تصوير فقدان آزادي ر» آب زندگي«

هاي ولگرد سگ«از باورهاي مردم جامعه كه » سگ ولگرد«همچنين در داستان . كشيده است
شدت  ، به)611/ 3: 1382شواليه، (» دانند كه در خلقت پديد آمدهترين صورتي مي را كثيف
تواند خود هدايت يا انسان سرگردان كه مي كند و مخاطب را با دردهاي اين سگانتقاد مي

كه  همچنين با استناد به اين. كندهويتي شده، آشنا و همراه ميمعاصر باشد كه دچار بي
صداي جغد در شب به منزلة گرية روح زني است كه به هنگام وضع حمل كودك خود جان «

گذاري رمان و دليل نامتوان به توجه نويسنده به اين مطلب ، مي)37: 1370جابز، (» سپرد
سپارد كه فرزندش زاده جغد هدايت نيز مانند ققنوس نيما، خود جان مي. پي برد بوف كور

او هنرمندي است كه با . شود تا به تولدي ديگر برسد و به دنيايي تازه و آرماني دست يابد
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را متحمل هاي فراواني گذارد و دشوارينويسي ميسبك و افكار نوين پا در عرصة داستان
شود و چون در آغاز راه است و ديگران دركي از آثار او ندارند، در ميان جمع غريب مي

پذيرد، به اين اميد كه روح هنرمندان پس از خود است؛ اما اين رنج و غربت را با جان و دل مي
نجات اند  ها را از گردابي كه هنرمندان در آن گرفتار شدهرا از سيطرة سنت بيرون آورد و آن

  .بخشد تا با نگاهي نو به جهان بنگرند و بتوانند اسرار نهان آن را كشف كنند
هاي تامر نيز شاهد تأثير فرهنگ، اعتقادات نويسنده، مردم جامعه و شرايط در داستان

» صيهل الجواد األبيض«عنوان داستان . ها هستيماجتماعي و سياسي آنان در عنوان داستان
ها منتظر يك منجي هستند كه بيشتر انسان ديني اشاره داشته باشد و اين تواند به اعتقاداتمي

حدي است كه قهرمانان تامر دست از كار  اين باور تا. ها را از رنج و ظلمت نجات دهدتا آن
كنند و به رؤيا و توهم پناه كشيده و خود هيچ اقدامي براي بهبود شرايط زندگي خود نمي

تواند نگاه انتقادي تامر به اين داستان مي. جي با اسب سفيد هستندبرند و منتظر رسيدن منمي
ها نماد مرگ است كه با درونماية كلي همچنين اسب سفيد در برخي فرهنگ. اين باورها باشد

ها آرزوي مرگ دارند و گاه در اين مجموعه بيشتر شخصيت. اين مجموعه همخواني دارد
نيز با اعتقادات قهرمان » الصقر«در داستان . هندگيرند به زندگي خود پايان دتصميم مي
شويم و البته طولي كه باز شكاري در خانة مستمندان جاي دارد، مواجه مي دربارة اين

. بردشود و به توهم خود پي ميكشد كه قهرمان به وسيلة نيروي پليس دستگير مي نمي
كشد و به نوعي نشانگر صوير ميدنيا و رؤياهاي كودكان را به ت» الغابةالنجوم فوق «عنوان 

نوستالژي نويسنده از خاطرات پاك دوران كودكي و باورهاي كودكانه است كه هنگام 
همچنين ستاره نماد روح . شودبردن به حقيقت، تمام تصورات زيبا و رؤياهايش نابود مي پي

كه ) 536/ 3: 1382شواليه، . نك(و برخورد دو نيروي معنوي و مادي، يعني نور و ظلمت است 
  .اي به اين باور دارداين عنوان با توجه به متن اشاره

هايش شرايط زندگي، فقر حاكم بر جامعه و فقدان آزادي را تامر در عنوان داستان
استفاده از . اي منعكس كرده استخوبي به تصوير كشيده و اين مسائل را مانند آينه به

نشانگر خشونت حاكم بر جامعة نويسنده است؛ ...  جن و، السالشرطة، االستغاثةهاي االعدام،  واژه
هاي او را بار قهرمانان داستانفقر و زندگي نكبت...  هاي جوع، الرغيف وهمچنين واژه
هاي واقعي در اجتماع كند كه او خود معتقد است اين قهرمانان را از شخصيتتوصيف مي
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هاي تامر ا توجه به عنوان در داستانهمچنين ب. ها اغراق نكرده استگرفته و در توصيف آن
طور صريح در عنوان استفاده نكرده است و حتي در آنجا كه  يابيم كه او از نام زن بهدر مي

موت «مانند . اي به وي استداستان دربارة زن است، نام داستان به صورت كنايي اشاره
را با قهرمان داستان كه  مخاطب إمراة و در بعضي موارد نيز با آوردن واژة» الشعر األسود

جا و هاي بيتواند نشانگر تعريض ظريف نويسنده به تعصبكند و اين ميزن است آشنا مي
  .ها باشدهاي زن در برخي فرهنگمحدوديت

  
  بينامتنيت و عنوان داستان. 5 - 4
 تر با يكديگرگذارند و به تعبير بهتر و امروزيترديد متون ادبي بر يكديگر تأثير ميبي

اين . توان ديدگو را در همان آغاز و عنوان اثر مي و كنند؛ گاهي نشان اين گفتگو مي و گفت
بينامتنيت موجب پويايي متون ادبي . شودناميده مي 7بينامتنيترابطه در نگاهي كالن، 

حضوري؛ يعني حضور مؤثر يك متن در متني  بينامتنيت را به رابطة خاص هم«ژنت . شود مي
و آن را به سه ) 171: 1382پين، (» كندق نقل قول، انتحال يا تلميح محدود ميديگر از طري

كه حضور آشكار يك متن در متن ديگر  شده بينامتنيت صريح و اعالم: كنددسته تقسيم مي
كه حضور پنهان يك متن در متن ديگر است و  شده بينامتنيت غير صريح و پنهاناست؛ 

كاري بينامتن خود را ندارد و به همين دليل  وم قصد پنهانكه در آن مؤلف د بينامتنيت ضمني
. نك(توان بينامتن را تشخيص داد ها ميبرد كه با اين نشانهكار مي هايي را به نشانه

  ).89 -88: 1386نامورمطلق، 
در » سه قطره خون روي برف«شعري   از قطعة» سه قطره خون«برخي معتقدند عنوان 
رسد هدايت به نظر مي). 17: 1382شاهين، . نك(گرفته شده است داستان گرآل اثر كرتين 

اثر كافكا گرفته باشد؛ البته اين عنوان با » هاي يك سگكاوش«را از » سگ ولگرد«عنوان 
  ).98: 1372قرباني، . نك(اثر چخوف نيز در ارتباط دانسته شده است » كاشتانكا«

اي از قرآن كريم است؛ چنانكه درونماية نيز به نظر، برگرفته از نام سوره» الرعد«عنوان 
همچنين عنوان . آوردهاي اين مجموعه نيز اين سوره را به خاطر ميدهندة داستان هشدار

است كه  شب  يك و هزار، برگرفته از داستان نداء نوحدر مجموعة » شهريار و شهرزاد«
ها را در عصر وي زشكند تا وارونگي ارهاي متن اصلي را وارونه خلق مينويسنده شخصيت
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نيز شاهد  نداء نوحدر مجموعة » اليوم األخير للوسواس الخناس«در عنوان . شاهد باشيم
گوي اين اثر با متون ديني هستيم؛ البته در اين داستان شيطان نيز به اسارت نيروي  و گفت

از شرايط تامر با استفاده از پيشينة ادبي و تاريخي به انتقاد . سركوبگر پليس درآمده است
  .شود پردازد و گاه فهم آثار او تنها با اطالع از متون ادبي و تاريخي ميسر ميروزگار مي

  
  گيري نتيجه. 6

متن  در آثار دو نويسنده ارتباط تنگاتنگي با متن و عناصر و عوامل درون متن و برون  عنوان
دهد كه  ن پژوهش نشان مياي. توان به فهم معناي اثر دست يافتدارد و تنها با توجه به آن مي

هاي دو نويسنده شرايط اجتماع و مسائل اصلي زندگي تأثير زيادي بر گزينش عنوان داستان
هاي يك از اين دو نويسنده به دليل شرايط فرهنگي و اجتماعي و ايدوئولوژي داشته است؛ هر

عنوان حاكم بر جامعه و نيز شخصيت و ذهنيت متفاوتشان به شيوة خاص خود آن را در 
توان ديد و گاه ها ميوضوح در عناوين داستان انعكاس مضامين را گاه به. اندبازتاب داده

عنوان نمونه،  كشد؛ بهعنوان با متن نوعي تقابل دارد و آن را به صورت وارونه به تصوير مي
زي ، نشانگر خشم نويسنده نسبت به فساد و تباهي رايج است كه با طن»العائلة المقدسة«عنوان

صادق هدايت براي به تصوير كشيدن انسان معاصر به صورت آشكار . كندتلخ آن را بيان مي
كند؛ اما آورد و گاهي از صفتي براي توصيف او استفاده مياسم او را در عنوان داستان مي

آورد؛ مانند گاه داستانش دربارة انسان امروزي است، عنوان را به صورت نكره مي تامر هر
هويتي و سرگرداني انسان معاصر را بهتر به تا بي» رجل غاضب«و » دمشقرجل من «

هاي تواند با اين شخصيتگذاري در اين است كه مخاطب مياهميت اين نوع نام. تصوير بكشد
گاه  اي كه هر گيرتر است به گونهاين مورد دربارة زنان چشم. پنداري كند ذاتجمعي هم

و » امرأة وحيدة«، »موت الشعر األسود«: ا است، عناويني مانندهداستان نشانگر دنياي تيره آن
هويتي و تنهايي مضاعف او و همچنين كند تا بيرا براي داستان انتخاب مي» امرأة جميلة«

فراواني در عناوين  هايي كه بهيكي از ويژگي. تر ترسيم كندهاي وي را دقيقمحدوديت
د، استفاده از نام قهرمان داستان در عنوان اثر خورهاي هدايت و تامر به چشم ميداستان

   .است كه نشانگر غلبة عنصر شخصيت بر ديگر عناصر است
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ها و باورهاي كهن در آثار هدايت و تامر به دو شكل ها، سنتميل به يادكرد گذشته، آدم
كه هايي هاي تاريخي و واژهنشستن شخصيتهاي تامر كنار همدر داستان: بازتاب يافته است

و » البدوي«، »في الصحراء«هايي مانند عنوان(هاي قديمي حيات اجتماعي اعرابند يادآور گونه
كند و در آثار هدايت عناويني ، در متن و عنوان داستان، ذكر ايام ماضي را زنده مي)»القبائل«

هاي اجتماعي و فرهنگي كهن اشاره دارند اي از آداب و رسوم، ويژگيكه به پاره
  .دهدعالقه به يادآوري روزگاران گذشته را نشان مي...)  و» دژ گجسته«، »پرست آتش«(

اند و گاهي البته سمبليك و رمزي؛ او در                    ً     هاي هدايت گاه نسبتا  صريحعنوان داستان
گزيند كه راهنماي خوانش متن باشد و در اي برميهايي عنوان داستان را به گونه داستان

شود كه مخاطب اي انتخاب ميزبان عنوان به گونه) بوف كور سه قطره خون و(مواردي نيز 
هاي تامر اما عنوان داستان. راحتي ارتباط آن را با متن دريابد تواند بهشود و نميگم مي در سر

  شوند و ديگر بهها صريح ميمرور عنوان ابتدا بر رمز و كنايه و استعاره استوار است و به
هاي محيط تواند تحت تأثير محدوديتاين امر مي. هم نيستندهاي آغازين، مب         شدت  عنوان

نويسنده باشد كه پس از دوري از وطن و برخورداري از آزادي بيان، مضامين با صراحت 
  .يابندبيشتري در عنوان انعكاس مي

اند و از شگردهاي اي نو ارائه دادههر دو نويسنده زبان و نيز مضامين كهن را در جامه
يكي از شگردهايي كه آن . اندجذب مخاطب و گاه ايجاد ابهام در عنوان بهره گرفته بالغي براي

زدايي است كه در آن اطالعات مخاطب را به  گيرند، آشناييكار مي دو براي جذب مخاطب به 
گذارند و او را وادار به گيرند و از اين طريق تأثير عميقي بر ذهن و روان وي ميبازي مي

  . ندكنانديشيدن مي
  

  ها نوشت پي. 7
1. nobert 
2. peritext 

3. Genette 

4. epitext 

5. paratext 

6. Jakobson 
7. intertextuality 
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اساطير، ايماء و اشاره، اشكال و : فرهنگ نمادها). 1379(شواليه، ژان و آلن گربران  •
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  .جيحون: تهران. 2ج . ترجمة سودابه فضايلي. ها، اعدادها، رنگقوالب، چهره
اساطير، ايماء و اشاره، اشكال و قوالب، : فرهنگ نمادها). 1382( ---------------  •

  .جيحون: تهران. 3ج . ترجمة سودابه فضايلي. ها، اعدادها، رنگچهره
اساطير، ايماء و اشاره، اشكال و قوالب، : فرهنگ نمادها). 1385( ----------------  •

 .جيحون: تهران. 4ج . دابه فضايليترجمة سو. ها، اعدادها، رنگچهره

نامة علوم  فصل. »آباديشدة دولت گزيني در روزگار سپري نام«). 1387(شيري، قهرمان  •
  . 143 -113صص . 74ش . 18س ). دانشگاه الزهراء(انساني 

همراه با تحليل دو نقاب در (كاركرد نقاب در شعر فارسي «). 1385(اهللا  عباسي، حبيب •
 - 155صص . 152ش  .مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد .») سرشك. شعر م
173. 

للدراسات و  مؤسسة العربية: عمان. قصة القصيرة زكريا تامر و). 1995(عثمان الصمادي، امتنان  •
 . النشر

تعريفه و أهميته و : العنوان الصحيح للكتاب). 1419(العوني، الشريف حاتم بن عارف  •
 . دارعالم الفوائد للنشر و التوزيع: مكة المكرمة. لألخطاء فيه أمثلةوسائل معرفته و أحكامه و 

  .دارالفارابي: بيروت. العالم القصصي لزكريا تامر). 1989(عيد، عبدالرزاق  •
. ترجمة مريم خوزان و حسين پاينده. 3چ . شناسي و نقد ادبي زبان). 1386(فالر، راجر  •

 .نشر ني: تهران

الهيئة مصرية عامة : قاهرة. العنوان و سيموطيقا االتصال األدبي). 1998(فكري الجزار، محمد  •

  . للكتاب
  .ژرف: تهران .نقد و تفسير آثار صادق هدايت ).1372( محمدرضا، قرباني •
مركز ايراني : تهران. ترجمة بزرگ نادرزاده. فلسفه و فرهنگ). 1360(كاسيرر، ارنست  •

 . ها مطالعة فرهنگ

: تهران. ترجمة يداهللا موقن. 2ج . هاي سمبليك صورتفلسفة ). 1378(  -----------  •
 .هرمس

شناسي هنر به انديشي نشانهمقاالت چهارمين هم مجموعه). 1388(كنگراني، منيژه  •
 .فرهنگستان هنر: تهران. انديشي سينماانضمام مطالعات هم
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هاي سياسي فارسي از معناشناختي رمان -تحليل نشانه«). 1390(گرجي، مصطفي  •
  .205 -183صص . 20ش . هاي زبان و ادبيات فارسينامة پژوهش فصل. »1351-1380

  .حسام: تهران. ترجمة ليال مهردادپي. هاشناسي رنگ روان). 1370(لوشر، ماكس  •
  .مركز: تهران. مباني داستان كوتاه). 1379(مستور، مصطفي  •
  . شفا: تهران. عناصر داستان). 1367( جمال، ميرصادقي •
: تهران. رمان، داستان كوتاه، رمانس، قصه ؛ادبيات داستاني .)1376( -------------  •

 .سخن

 .جاويدان: تهران. سه قطره خون .)1311( صادق، هدايت •

 .جاويدان: تهران. 4چ . گور به زنده). 1336(  ----------  •

  . اميركبير: تهران. 7چ . سگ ولگرد). 1342( ----------  •
نامة علوم  پژوهش. »هاروابط يك متن با ديگر متنمطالعة «). 1386(نامور مطلق، بهمن  •

  .98 - 83صص . 56ش . انساني
فرهنگستان  نامة. ترجمة سعيد ارباب شيراني. »بحران ادبيات تطبيقي«). 1389(ولك، رنه  •

  .98 - 85صص . 2ش ). نامة ادبيات تطبيقي ويژه(
: تهران. ات ادبيپساساختارگرايي در مطالع: به سوي پسامدرن ).1381(يزدانجو، پيام  •

 .مركز
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